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Om meg
Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun
har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling
av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk
ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling
i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere
store selskaper, inkludert Ruter, Det Norske Veritas og
Norsk Rikstoto, og som aktiv investor i flere
teknologibedrifter. Seres fikk ODA prisen i 2017, som
den mest innflytelsesrike kvinnen i IT i Norge.

Jeg er en matematiker, teknolog, investor, gründer og
forsker, og jobber med utvikling av digital teknologi,
digitale forretningsmodeller og digitalisering som en

sentral politisk samfunnsfaktor. 
Jeg tror vi må bruke teknologiens endringskraft klokt

og bestemt, i mye større grad enn det vi gjør nå.
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LØFT
BLIKKET
FOR
2023

Vår felles reise i 2023:

Året 2023 blir et kriseår, med dårlig sikte og
stormer i kø. Men det er nettopp derfor det er
viktig å løfte blikket, se de lange linjene, og innrette
seg etter dem på en måte som skaper nye
muligheter. Det er store muligheter i 2023 for de
som satser.

Vi må forstå de nye konkrete muligheter, og det
krever ny kunnskap, kobling på tvers av fag og
bransjer, og  konkrete eksempler på gode
prosjekter. Fremtiden kommer svært raskt, og vi
har et demokratisk ansvar for å handle aktivt i
den transformasjonen som berører oss alle. Vi må
forstå den nye dynamikken. Vi må lære å styre i
kaoset. Vi må videre fremover. Vi kan ikke vente.

Båten blir til mens vi ror, men vi må styre i felleskap
med optimisme, kunnskap og mot.

LØFTE BLIKKET1

SE NYE MULIGHETER2

STYRE MED RETTNING3

Vi var så opptatte med å
pusse den gamle båten at vi
ikke tok tid til å forstå de
nye digitale og bærekraftige
strømmene i havet. Nå
styrer vi med vinden.



Det rare året 2023
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For å kunne styre i felleskap videre, noe som vil
avgjøre vår demokratiets fremtid, må vi alle gjøre
en innsats for å forstå disse mega kreftene.

Innen digitalisering er det viktig å forstå den
fjerde industrielle revolusjonen og hvordan den
skaper rom for nye forretningsmodeller drevet på
data, og hva AI vil bety i konkrete prosjekter i
hver bransje, hver jobb, og hver del av Norge. 

Innen bærekraft er det viktig å forstå at det er
snakk om tre likeverdige dimensjoner, nemlig
ESG: Environment, Society og Governance, og
sortere de 17 SDG mål deretter, men også foreta
vanskelige prioriteringer mellom disse mål, og
jobbe med konkrete handlingsplaner og
prosjekter, avhengig av selskapets og
organisasjonens mål, verdier, erfaring, økosystem
og historie. 

Et tredje sentralt tema er robusthet og strategier
for en uforutsigbar verden, når prediksjoner og
framskrivninger ikke lenger virker. Det trengs nye
ledelsesverktøy for inkluderende transformasjon,
for lange reiser med usikkert utfall og nye risiker.
Det kreves strategisk agilitet og tverrfaglighet, og
innsikt i forskjellen mellom å gjøre riktige ting og å
gjøre ting riktig. Den nye normalen på jobb krever
innsikt i hybrid arbeidsliv og avstandsledelse. Til
slutt, livslang læring må bygges inn på en effektiv
og lett måte, som inkluderer alle og ikke bare de
med mest ny kunnskap fra før. 

Sorte svaner - hendelser som er lite sannsynlige
men har ekstreme effekter på våre liv, samfunn
og bransjer - har i det siste 3 år endret våre liv. Vi
må lære raskere enn før, i en eksponentiell verden
som er polariserende og kaotisk.

De store hendelsene som har forårsaket de nye
krisene, pandemien og Ukrainakrigen, har globale
og multidimensjonale preg og sammensatt og
dramatisk effekt i alle industrier og alle land på
verdikjeder, arbeidsliv, markeder, energitilgang og
ressursmangel. Denne nye normalen er en
konsekvens av teknologiens eksponentielle
endringskraft som skaper en verden som er mer
volatil, usikker, kompleks og tvetydig enn før. 

Jeg er nå bekymret for at flertallet av ledere,
ansatte, politikere og borgere tror at denne
krisetiden går snart over, og at teknologi-drevet
endring av verden avtar. Endringene vil ikke roe
ned. De vil akselerere. 

Vi kan velge å være med, eller ikke. Hvis vi skal
være med, må vi alle lære nye tema innen bruk av
de nye teknologiene, ledelsesmekanismer for å
styre i kaoset, og nye samlende arbeidsmetoder.
Hvis vi ikke vil være med, står demokratiet i fare.

Det er forskjell på en storm og klimaendring. Sorte
svaner er individuelle stormer. To samtidige og
enorme klimaendringer forårsaker disse "perfekte
stormene", og det er digitalisering og bærekraft. 

Det er også viktig å forstå at Norge har noen
unike muligheter og unike behov som kan drive
innovasjon i riktig retning her og nå, og at det
kreves en growth mindset hos våre politikere
og byråkrater, som må være villige til å
investere nok i fremtidig vekst på en modig og
retningsbevisst måte. Det dreier seg også om
ny data-politikk, og statens rolle som innovatør
og entreprenør i en virtuell verden som blir like
reell som den fysiske.
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Nye tider, nye tema
Data-drevet forretningsforståelse og vekst
Hva er AI, nye algoritmer som ChatGPT, og hvorfor det er en mulighet for deg
Bærekraft som konkret vekstmotor for din organisasjon
Norges unike muligheter og offentlig sektor som innovasjonsdrivkraft
Ledelse i den nye normalen, felles omstillingsevne og individuelt ansvar
Livslang læring fra barneskolen til seniorakademiet, evner for 21. århundre
Industriell fokus, for nettopp din industri
Skreddersydde foredrag

Verden endres, og vi må snakke om nye tema. Jeg tilbyr nå åtte nye foredrag:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hva er AI? Bærekraft + du
Data-drevet forretning
og vekst

Offentlig i spill

Ny ledelse Livslang lære Industri fokus Skreddersøm

Kan du data?
Hva kan du gjøre med
AI og nye algoritmer

Konkret vekstmotor for
din organisasjon

Offentlig sektor som
innovasjonsdrivkraft

Ny normal krever nye
arbeidsmetoder

Ny normal krever nye
arbeidsmetoder

Helse, finans, fiskeri,
transport, bygg

Helse, fiskeri, transport,
bygg



Hva folk vil høre om
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Det er en bevegelse mot digitale foredrag, som
leveres via Teams, Zoom, Google Meet eller
annet, live med deling av ppt på storskjerm,
eller med opptak av hele foredraget på forhånd.
Det er viktig med en live Q&A i etterkant.

Jeg ønsker å sende alle deltakere opptaket av
et skreddersydd foredrag på forhånd, og bruke
tid med publikum i aktiv og inkluderende Q&A.
Prøv digitale breakout rooms der alle ansatte
deles på tvers av fag og sted, det skaper nye
relasjoner og masse ny læring.

Det er stor interesse for foredrag som motiverer
og utvikler alle, ikke bare toppledelsen. Folk vil
lære om nye verktøy for å løse nye oppgaver,
også hos hos internasjonale kunder, men i
Norge fokuserer vi på våre unike muligheter:
energi, hav, vellferd, logistikk, fiskeri, bygg -
drevet av vår geografi, klima, erfaringer og
kultur. Lengde på foredrag har blitt kortere -
folk vil ha maks 20 min, men det er ofte godt å
kunne bruke lengre til på å tegne hele bildet og
ikke bare underholde med også gi en ordentlig
opplæring til alle.

Jeg har holdt nesten 1000 foredrag siden 2016, og ser store endringer i hva bedrifter og ledere
ønsker å lære mer om. Det startet med "digitalisering", beveget seg mot AI, så til bærekraft, og nå til
de seks temaene jeg presenterer her. Folk vil vite om hvordan de kan konkret og nært utnytte data-
drevne forretningsmodeller og hva bærekraft betyr for dem i praksis. Noen tema er spesifikke for
oss i Norge, og Silicon Valley eksempler holder ikke lenger. Vi snakker stadig mer om den fjerde
industrielle revolusjonen, som er bakteppe til all endring i dag. Også 12 Gutenberg øyeblikk, de nye
muliggjørende teknologiene, er vesentlige siden Norge har en verdensledende posisjon der.

Fysisk Digitalt Totalt

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

300 

200 

100 

0 



Tverrfaglighet blir den nye normalen. Vi
må ut av den siloen vi kommer fra, og
skape nye koblinger mellom teknologi,
samfunn, økonomi og politikk. Samtidig
blir vi i 2023 overveltet av usikkerhet,
både lokalt, nasjonalt og regulatorisk,
som nye skatteregimer og markeder.
Faren er at mange går i en ventemodus,
og tenker kortsiktig og fra en
forsvarsposisjon. Vi må ikke beskyttes
fra fremtiden, og vi kan ikke vente oss ut
av krisen. Vi må i stedet se at stadig
endring er den nye normalen, og
muligheter som ligger i dette. Da må man
være proaktiv, finne ut hvilke muligheter
som finnes, for Norge som nasjon og oss
som individer. Det må tenkes og jobbes
mer utålmodig og konstruktivt rundt
digitalisering og bærekraft, alle må lære
og alle må lede seg selv, med ny faglig
kunnskap og nye verktøy som agil .

Bærekraft i praksis
20%

Data & business
15%

AI og deg
15%

Innovatørstaten
10%

Ny ledelse
10%

Livslang læring
10%

Industrifokus
10%

Skreddersøm
10%

Alle tema og forventet etterspørsel i 2023
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1: Er du datadrevet?
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Kan du data og forstår du data-drevet vekst og verden?

Hvordan verden ble data-drevet – fra varme Silicondalen til kalde Varangerfjorden
Hvorfor er det annerledes nå – det haster i alle bransjer
Den fjerde industrielle revolusjon er eksponentiell, polariserende og kombinatorisk
En verden i to utviklingsspor, og generasjonsgapet som øker
Må vi alle være utviklere, eller er det viktigere å være klok bestiller
De 12 Gutenberg øyeblikk som endrer våre liv og samfunn nå
Eksponentielle krefter – datamengde, regnekraft og nettverkseffekter
Hvordan påvirker disse kreftene dine muligheter; nye krav fra kunder og partnere
Eksempler fra din bransje fra Norge og internasjonalt
Hvordan finner du rom for nok investering og mot til ny læring 
Tverrfaglige løsninger – dette er både teknologi, samfunn og økonomi
Konklusjon og aksjonsliste: Fem ting du kan gjøre i morgen

Foredrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Logistikk

Optimal lengde er 45 minutter for
foredraget, og 15 minutter for Q&A i
etterkant. Tematikken kan utvides eller
kuttes, og foredraget kan skreddersys på
tid og fokus og eksempler.

Bestill foredraget via kontaktskjema



2: Hva skal du med AI?

SILVIJA SERES NYE FOREDRAG 2023

Hva er AI og hvordan vil det endre deg og jobben din?

Historien om AI på 5 minutter
Fire spillhistorier: Sjakk, Jepardy, Go, Atari Pong – hva har vi lært fra maskinene
De vanligste mytene om AI, og hva bør vi egentlig være redde for
Hva er egentlig dyp læring og hvorfor er må du forstå det som en klok bruker
Hvor går vi herfra, og forskjellen på Silicon Valley, Kina og Norges inngang til AI
7 etiske dilemma innen AI og hvordan vi kan regulere AI konstruktivt
Hva er store data, lange data og dype data, og viktigst av alt – hva er dine data?
Hva er en sandkasse og hvordan leke med AI
Hvor kommer roboter, psykologi, kunst og Chat GPT inn i bildet
Hvordan påvirker AI de andre 12 Gutenberg øyeblikk som treffer oss nå
Hva er gode eksempler på bruk av AI innen din bransje
Konklusjon og aksjonsliste: Fem ting du og bedriften din må gjøre nå

Foredrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Logistikk

Optimal lengde er 45 minutter for
foredraget, og 15 minutter for Q&A i
etterkant. Tematikken kan utvides eller
kuttes, og foredraget kan skreddersys på
tid og fokus og eksempler.

Bestill foredraget via kontaktskjema



3: Hvordan bærekraft?
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Hva betyr bærekraft for deg, og hvordan gjør du det?

Bærekrafts tre dimensjoner – Environment, Society, Governance
Noen tall – fordi bærekraft krever ny kunnskap
Eksempler - fra grønnvasking til konkrete valg innen retning, KPIer, prosjekter
Velg og prioriter – det er vanskelig men nødvendig
Etiske dilemmaer i bøtter og spann – overbruk, polarisering, treghet
Din handlingsplan for bærekraft er konkret; visjon om 0-utslipp i 2050 holder ikke
Hva koster det å la være å bry seg – innen din bransje og i din geografi
Tipping point, sommerfugl-vinger og globale effekter, Norges sårbarheter
Fremtidens kunder, ansatte, investorer og partnere krever dette – eksempler
Arbeidsstyrkens bærekraft, seniorer i jobb, fleksibilitet i profesjoner og regulering
Digital bærekraft er flersidig – sikkerhet, energiforbruk, personvern og inkludering
Konklusjon og aksjonsliste: Hva gjør du i morgen?

Foredrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Logistikk

Optimal lengde er 45 minutter for
foredraget, og 15 minutter for Q&A i
etterkant. Tematikken kan utvides eller
kuttes, og foredraget kan skreddersys på
tid og fokus og eksempler.

Bestill foredraget via kontaktskjema



4: Innovatørstaten?
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Hvordan kan offentlig sektor blir en innovasjons-stjerne?

Fordi vi må – demografiens forbannelse
Fordi vi kan – penger, kunnskap og tillit
Teknologi endrer samfunnet – historien om industrielle revolusjoner (og sapiens)
Fire viktige nerdelover for jurister og ledere
Norge vs. data-supermakter – teknologiens fremtid ligger i verdiene og kulturen
Viking-ledelse versus MBA-ledelse
Det gode og det onde – kontroll, spesialisering og forutsigbarhet i kaos
Eksempler på verdensledende teknologiløsninger fra Norge – altinn.no og venner
Eksempler der det går altfor sakte – eller hvorfor er helse-tek så vanskelig
Vi har fantastiske data, men bruker vi de godt nok
Hvilke funksjoner må vi beskytte – helse, utdanning, sikkerhet, infrastruktur
Hvordan investerer vi konkret i vår felles fremtid?

Foredrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Logistikk

Optimal lengde er 45 minutter for
foredraget, og 15 minutter for Q&A i
etterkant. Tematikken kan utvides eller
kuttes, og foredraget kan skreddersys på
tid og fokus og eksempler.

Bestill foredraget via kontaktskjema



5: Ledelse i ny normal?
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Ledelse i den nye normalen – løft blikket og styr gjennom kaos?

Hvorfor må vi lede annerledes nå – VUCA verden, dynamisk og uforutsigbar
Hva har vi lært av Covid, og forskjellen mellom en storm og klimaendring
Matematikkens svar på uforutsigbarhet – sorte svaner, kaosteori og spillteori
Eksponentiell vekst, ustabile systemer og anti-fragilitet – ha 1 plan A og 5 plan B
WEFs sine Top Global Risks på kort og lang sikt – kjenner du deg igjen? 
De fire industrielle revolusjonene, og tilsvarende ledelsesmodeller
Kjente begreper: lean, agile, design thinking, devops, flow, modular, API-arkitektur
Mindre kjente begreper: ZIZO, edges vs core, tight-loose-tight, bidextrous
Kultur for transformasjon og innovasjon, organisasjoner og måleparametere
Tillitsbasert-ledelse – fordeler og ulemper og suksesskriterier
Nye hybride arbeidsmodeller og avstandsledelse, noe vunnet og noe tapt
Hva er ledelses ansvar og hva er ansattes privilegium i kommende transformasjon?

Foredrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Logistikk

Optimal lengde er 45 minutter for
foredraget, og 15 minutter for Q&A i
etterkant. Tematikken kan utvides eller
kuttes, og foredraget kan skreddersys på
tid og fokus og eksempler.

Bestill foredraget via kontaktskjema



Kunnskapens halveringstid, og 2000-år gamle utdanningsmodeller
Hva kan vi lære fra Ghengis Khan?
Hva skal vi lære barna våre? 
Hva skal vi gjøre med de som er ferdige med utdanning?
21. century skills og selvledelse
Alle yrker får nye verktøy – og alle yrker glir fremover
Tverrfaglighet er ikke et valgfag, og læringsvilje er ikke aldersbestemt
Fire viktige leksjoner fra sykepleiere og helsefagarbeidere
Eksempler på innovasjon gjennom arbeid, og deling av slik ny kunnskap
Læring bør være for alle – top-down og bottom-up læring
Hvorfor sliter folk med digital læring, og hva kan vi gjøre med det?
Hvis du synes det er dyrt å satse på læring, tenk på hva det koster å la være!

Foredrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

6: Livslang læring?
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HVordan skal vi lære hele livet? Og hva skal vi lære?

Logistikk

Optimal lengde er 45 minutter for
foredraget, og 15 minutter for Q&A i
etterkant. Tematikken kan utvides eller
kuttes, og foredraget kan skreddersys på
tid og fokus og eksempler.

Bestill foredraget via kontaktskjema



Bestill
foredrag
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Silvija
Seres

Phone Number

+47 4004 9005

Email Address

hello@technorocks.com

Website

www.silvijaseres.com

Ønsker du et skreddersydd foredrag? Ta
kontakt og vi avtaler tematikk med
elementer fra disse foredrag, innenfor din
bransje og behov. Jeg kan også koble inn
andre tema, innenfor forskning, helse,
finans, energi eller industriell innovasjon
og transformasjon. 

Jeg tar også gjerne konferansieroppdrag.
Min stil er kunnskapsrik og uformell, og
jeg kan bidra til agenda og bygge faglige
broer mellom punktene i programmet for
læring og  motivasjon for hele salen. 

Trenger du en paneldeltaker som kan
koble teknologi, politikk og strategi kan
jeg også delta i panelsamtalen din. 

BESTILLINGSSKJEMA: 
send en epost med følgende punkter

Navn:
Tittel:
Organisasjon:
Epost:
Telefon:
Dato:
Sted:
Ønsket foredrag: 
Format: (lengde, språk, fysisk/digital)
Publikum: (ca antall, bakgrunn)
Kontekst: (e.g. årlig ansattseminar)
Tre hovedpunkter: (bakgrunn for event)


