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Tema Perspektiv

Fremtidens tekstanalyse 
gjennom AI
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med styreleder i Anzyz 
Technologies, Per Morten Hoff. Per Morten har 28 års erfaring fra 
IKT-Norge og har fått innovasjon, og i noen tilfeller mangel på 
innovasjon, med morsmelken. I Anzyz Technologies har de utviklet 
en unik algoritme som lar brukeren analysere, forstå og trekke 
ut verdifull innsikt fra en stor mengde kompleks data. Denne 
algoritmen er også selvlærende og språknøytral, og klarer i tillegg 
å forstå terminologi, sjargong, slang og ironi. I episoden forteller 
Per Morten mer om denne fantastiske algoritmen, samt hvorfor 
det noen ganger kan være enklere å selge ny norsk teknologi til 
utlandet enn til oss hjemme i Norge.

Om bedriften
Anzyz er et firma som spesialiserer seg innen kunstig intelligens. 
Deres produkt er en unik tekstanalytisk algoritme, kalt CCL 
(Corpus Cube Linguistics). CCL er selvlærende og muliggjør 
tolkning og forståelse av den kontekstuelle betydningen i Big Data. 
Ole-Christoffer Granmo og medgründer Svein Olaf Olsen etablerte 
Anzyz Technologies AS i 2014. Selskapet har som ambisjon å bli 
en av verdens ledende leverandører av kunstig intelligensstyrte 
forretningsløsninger.

Refleksjon
Hydro var en gang i tiden Norges største visjonære innovatør. 
Den senere tiden har mindre bedrifter og start ups tatt over 
stafettpinnen. Samtidig spiller Norge en sterk rolle som 
samarbeidspartner til disse nytenkende ideene. Hva gjør vi godt 
her til lands som skaper tillitt til mindre aktører, og hvordan skal 
vi bevare den tillitten i fremtidens mylder av nye teknologiske 
løsninger?

Tema:  AI 

Gjest:    Per Morten Hoff 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Personvern i AI  
• Innovasjon 
• AI i helsevesenet 
• Formidling av kunnskap 

Anbefalt lesing: 

• Superintelligence Paths, dangers, 
strategies av Nick Bostrom 

• Når AI møter jussen av Christian Bendixe
 

AI med Per Morten Hoff, Anzyz Technologies 

AI
PER MORTEN HOFF
STYRELEDER
ANZYZ TECHNOLOGIES

PODKAST #546 FREMTIDENS TEKSTANALYSE GJENNOM AI. PER MORTEN HOFF, ANZYZ TECHNOLOGIES

Podkast  #0546
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AI med Per Morten Hoff, Anzyz Technologies

 AI ikke er en 
teknologi eller en 

software,  men en del av 
forretningsmodellen.

- Per Morten Hoff



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?
Etter å ha jobbet 28 år i IKT-Norge 
og fulgt opp- og nedturer i IKT-
næringen har jeg fått innovasjon, 
og i noen tilfeller mangel på 
innovasjon,  med morsmelken.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Det viktigste nå er å tjene penger 
for  Anzyz, men bak det ligger 
det veldig mye. Vi jobber med en 
algoritme som er svært avansert, og 
det tar tid å få kundene overbevist 
om at vi kan det vi påstår at vi kan.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi og innovasjon?
Først og fremst å gi verdi for 
kundene, men vi jobber også med å 
forbedre vår teknologi. Her snakker 
vi om forskning og utvikling på høyt 
nivå.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi i løpet av 10 års forskning 
har utviklet en teknologi som har 
medført at vi i dag har den mest 
avanserte algoritmen for å lese 
ustrukturert tekst.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Når det gjelder AI så fokuseres 
det veldig mye på etikk. Det 
er viktig, men all ny teknologi 
gir oss dilemmaer. I Norge 
er vi mer opptatt av mulige 
etiske  fallgruver  enn å sikre en 
ekstrem stor konkurransefordel.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Jobbe med 
å  produktifisere  Anzyz  sine 
løsninger, skaffe kapital og bidra til 
å gjøre vår løsning kjent.

Dine andre favoritteksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt? Norwegian og hvordan 
de har tenkt innovasjon i alt de 
har gjort, samt hvordan IT har 
vært driveren i denne prosessen. 
Internasjonalt er det nok hvordan 
trauste selskaper som lett kunne 
gått i Kodak-fella har endret seg, 
deriblant Konica Minolta.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Kunnskap er ferskvare, men det å 
koble IT med forretningsutvikling 
blir det viktigste fremover. Her må 
vi gjøre grep i IT-utdanningen - jeg 
ser at mange IT-avdelinger blir 
motkrefter fremfor medspillere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Oljesektoren har tatt grep, men det 
måtte en krise til for å få de over på 
digitaliserings-sporet.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Nick Bostrom: Superintelligence 
Paths, Dangers,  Strategies. 
Christian  Bendiksen: Når AI møter 
jussen.

Et favoritt  fremtidssitat?
“Det er ikke den sterkeste som 
overlever til slutt, men den mest 
tilpasningsdyktige” - Darwin.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Å få frem at AI ikke er en teknologi 
eller en  software,  men  en del av 
forretningsmodellen.

AI med Per Morten Hoff, Anzyz Technologies

Podkast  #0546
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Per Morten forteller om prosjektet 
“Stasjon F” I Frankriket. Hva er 
målsetningen til dette prosjektet?
a) Å skape 4000 nye arbeidsplasser hvert
eneste år
b) Å bli Europas største inkubator
c) Målet er å øke samarbeid i start up
miljøet i Frankrike, som tradisjonelt sett
har vært veldig sterkt

Å skape 4000 nye arbeidsplasser hvert 
eneste år

Folk tror at ettersom Norge er så lite 
så er det for godt til å være sant at 
teknologien faktisk er så god som man 
sier, vi nordmenn blir veldig skeptiske til 
oss selv

TV og serier

Hva mener Per Morten er grunnen til 
at det er vanskeligere å selge norsk 
teknologi i Norge, i forhold til utlandet?
a) Norge er for lite marked og derfor
blir det ikke lønnsomt for start ups å
fokusere på å selge til Norge
b) Folk tror at ettersom Norge er så
lite så er det for godt til å være sant at
teknologien faktisk er så god som man
sier, vi nordmenn blir veldig skeptiske til
oss selv
c) Norge har såpass mye reguleringer at
det er vanskelig for start ups å få til gode
løsninger som passer for Norge

Hva påvirker unge til å velge utdanning i 
dag?
a) TV og serier
b) Gode univeristeter
c) Influensere

AI med Per Morten Hoff, Anzyz Technologies

Scann og besøk bedriften
https://www.anzyz.com/

AI
PER MORTEN HOFF
STYRELEDER
ANZYZ TECHNOLOGIES

Podkast  #0546



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

8

Tema Perspektiv

Fleksibilitet i 
strømnettet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør 
i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit. I Agder 
Energi har Unni ansvaret for at selskapet posisjonerer seg for 
fremtiden gjennom et fokus på politikk, marked og teknologi. 
I episoden forteller Unni om hvordan hele energisystemet er i 
enorm forandring og hvordan Agder Energi utnytter all den dataen 
som samles inn til ny verdiskapning. Hun forteller også om hvorfor 
fleksibilitet i strømnettet blir en viktig faktor i årene som kommer. 

Om bedriften
Agder Energi er et norsk energikonsern innen vannkraftproduksjon, 
distribusjon av elektrisitet, krafthandel og kunde-løsninger for 
bedrifts- og privatmarkedet. Konsernet har virksomhet i Norge, 
Norden og det øvrige Europa, videreutvikler vannkraftproduksjonen 
i Norge og investerer i nye handelsløsninger i det desentraliserte 
energimarkedet i Europa. Konsernet har en visjon om å være et 
ledende norsk konsern innen fornybar energi. Hovedkontoret 
ligger i Kristiansand. Selskapet har 49 vannkraftverk på Agder, og 
selskapet eies av 30 kommuner i Agder (54,5 %) og Statkraft.

Refleksjon
Det er ingen hemmelighet at energibruken vår påvirker klimaet i 
negativ forstand, men hvordan skal enkeltindividet klare å påvirke 
sentrale ledere og skape en endring?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Unni Farestveit 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Subsidier  
• Solkraft og vannkraft 
• Fleksibilitets utfordringer 
• IoT 
• Klimapolitikk 

Anbefalt lesing: 

• Jeg anbefaler deg å lese alt om global 
klimapolitikk, start-up innen teknologi, 
næringslivsaviser og tidsskrifter. 

• The Tipping Point av Malcolm Gladwell 
• https://www.ae.no/konferanse
 

ENERGYTECH med Unni Farestveit, Agder Energi 

ENERGYTECH
UNNI FARESTVEIT
KONSERNDIREKTØR FOR 
SAMFUNNSKONTAKT
AGDER ENERGI

PODKAST #547 FLEKSIBILITET I STRØMNETTET. UNNI FARESTVEIT, AGDER ENERGI

Podkast  #0547
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ENERGYTECH med Unni Farestveit, Agder Energi

 Energisystemene 
er i sterk endring og 
det snakkes om en 
revolusjon. Vi som 

kunder skal forholde oss 
til elektrisitet på en ny 
måte; vi skal produsere 
og vi skal forbruke. Så 

hele energisystemet er i en 
enorm forandring og det 

må vi sørge for at vi klarer 
å henge med på.
- Unni Farestveit
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg har et ansvar for at Agder 
Energi følger med og vet hva som 
skjer innenfor 3 områder: politikk, 
marked og teknologi. Dette for å 
sikre at vi som selskap greier å 
posisjonere oss for fremtiden.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi følger med på omgivelsene og 
analyserer for å finne ut hva som 
påvirker vår virksomhet. Teknologi 
og klimapolitikk er  to av de 
viktigste driverne for endring i vår 
bransje. Derfor må vi omstille oss. 
Innovasjon og utvikling er derfor 
noe av det viktigste vi holder på 
med.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Big Data og IoT. Vi jobber med 
skybaserte løsninger som bla. 
automatiske strømmålere og 
sensorer i nettet som bidrar til at vi 
kan samle inn store datamengder.

Hvorfor er det spennende?  
Det gir muligheter for å skape 
ny forretning og nye verdier for 
konsernet.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Norge produserer mer fornybar 
og ren energi enn vi trenger. Dette 
overskuddet kunne vi eksportert 
via kabler  til kontinentet og tjent 
penger på fordi Tyskland og andre 
land skal stenge ned atomkraft og 
kullkraft. Dette er det motstand 
mot i Norge fordi det kan øke 
strømprisen i perioder med 1-2 øre 
/ kwh.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Electric Region Agder – vi har 
sammen med Kristiansand 
kommune og fylkeskommunene 
kartlagt elektrifiseringsgraden 
i nye Kristiansand kommune. 
Sammen med ThemaConsulting 
har vi utviklet en modell som 
nå skal brukes på alle 25 
kommunene i Agder, og som Troms 
fylkeskommune også ønsker å se 
på. Modellen gjør det mulig å finne 
ut hvor man bør elektrifisere og 
hvilke tiltak som har størst effekt 
i forhold til reduksjoner i CO2 
utslipp.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Jeg tror at kombinasjoner med 
teknologi og annen  fagkunnskap 
som økonomi, innovasjon, strategi 
og ingeniørfag blir viktigere og 
viktigere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Uia i Agder kombinerer utdanningen 
nå med teknologi, innovasjon, 
økonomi etc.  Vi tar raskt teknologi 
i bruk i Norge - dette gir oss et 
fortrinn i den videre utviklingen.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Teknologi er en av de viktigste 
driverne som kommer til å endre 
energibransjen og hvordan kundene  
forholder seg til elektrisitet. 

ENERGYTECH med Unni Farestveit, Agder Energi

Podkast  #0547
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Hva er visjonen til Agder energi?
a) De skal være det ledende konsernet
innen energi.
b) Å bli Norges største innen havenergi
c) Ha flest selvmålende målere ute hos
kundene slik at manuell måling kan bli
historie

De skal være det ledende konsernet 
innen energi.

De har arrangert den 5 ganger før, så den 
neste blir konferanse nr 6

Ambisjonen er at Agder skal bli den 
første regionen I verden som blir 
helelektrifisert

Hvor mange ganger har Agder energi 
arrangert sin konferanse?
a) De har arrangert den 5 ganger før, så
den neste blir konferanse nr 6
b) De har arrangert den 5 ganger før, så
den neste blir konferanse nr 6
c) De har aldri arrangert Agder energi
konferansen før, derfor blir det første
gang nå I 2020

Hva er ambisjonen til “electric region 
Agder”?
a) Ambisjonen er at Agder skal bli
den første regionen I verden som blir
helelektrifisert
b) Ambisjonen er at Agder skal bli
den første regionen I verden som blir
helelektrifisert
c) At Agder skal bli annerkjent utenfor
Norge for arbeidet de har gjort fort å få
til fleksibilitet I strømnettverket, og at
andre skal følge etter.

ENERGYTECH med Unni Farestveit, Agder Energi

Scann og besøk bedriften
https://www.ae.no/

ENERGYTECH
UNNI FARESTVEIT
KONSERNDIREKTØR FOR 
SAMFUNNSKONTAKT
AGDER ENERGI

Podkast  #0547
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Tema Perspektiv

Den digitale 
transformasjon for kunst 
og for museer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i Sørlandets kunstmuseum, Reidar Fuglestad. Reidar 
har tidligere jobbet som leder i selskap som Colorline og 
Dyreparken. Sørlandets kunstmuseum, også kalt Kunstsilo har 
stort fokus på digitalisering for å skape nye uttrykk og bedre 
publikumsopplevelser.

Om bedriften
I en prisbelønnet, nedlagt kornsilo bygges et kunstsenter av 
nasjonal betydning – med internasjonal synlighet. Kunstsilos 
samfunnsoppdrag er å skape et regionalt kraftsenter for kunst og 
kunstnere i regionen. Samtidig er Kunstsilo et museum av nasjonal 
betydning i kraft av å huse samlinger og utstillinger som har 
interesse for hele landet.

Refleksjon
Teknologi endrer kunst, og kunst endrer samfunnet. Kunst har 
lenge vært et tradisjonelt bidrag til samfunnet, mens teknologien 
er særdeles ny. Er vi klare for å bevare kunstens stimuli på 
samfunnsperspektiver med teknologisk påvirkning, eller er 
teknologiens vekst innen kunst slutten på kunstnerisk påvirkning?

Tema:  ARTTECH 

Gjest:    Reidar Fuglestad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglighet  
• Delegere myndighet vs delegere 

ansvar  
• Samfunnsutvikling  
• Digital kunst 
• Videre utnyttelse av kunst i 

samfunnet 

Anbefalt lesing: 

• Edmund De Vahl er å anbefale I en verden 
av “fake news” står verdens museer 
fremdeles sterkt 

• Den nye kunstutstillingen som planlegges 
å stå klar i 2022

 ARTTECH med Reidar Fuglestad, Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo 

ARTTECH
REIDAR FUGLESTAD
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
SØRLANDETS NYE 
KUNSTMUSEUM; 
KUNSTSILO

PODKAST #548 DEN DIGITALE TRANSFORMASJON FOR KUNST OG FOR MUSEER. REIDAR FUGLESTAD, SØRLANDETS NYE KUNSTMUSEUM; KUNSTSILO

Podkast  #0548
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ARTTECH med Reidar Fuglestad, Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo

 Når du bygger en 
bedrift er du helt avhengig 
av å ha de beste folka du 
kan rundt deg, og da kan 
du ikke være redd for at 
noen kan ting bedre enn 

deg.
- Reidar Fuglestad



Intervju

14

Navn? 
Reidar Fuglestad.

Tittel og selskap? 
Adm.dir. ved Sørlandets 
Kunstmuseum/Kunstsilo.

Utdanning og hobby?
Bachelor i økonomi, marked og 
kvantitative metoder fra ADH i 1980. 
Hobbyer: Fysisk aktivitet, gitar, 
familie og hytte.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg har vært toppleder i mer enn 
20 år i Color Line, Dyreparken og 
nå Kunstsilo. Før det jobbet jeg 
innen salg og salgsledelse i ulike 
selskap innen IKT bransjen. Jeg har 
også jobbet noen år som konsulent. 
Min interesse for teknologi kom i 
min første jobb, og den er fornyet 
nå som jeg står midt i den digitale 
transformasjon av museer.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Det viktigste vi gjør er å tilrette-
legge for medarbeiderne slik at 
de kan prestere best mulig hver 
eneste dag. Vi bygger en Kunstsilo 
og gjennomfører eksperimenter for 

å være best mulig forberedt på å 
åpne et betydelig større museum i 
2022.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? Jeg fokuserer 
på digitalisering innenfor 6 
områder: - Arkiv og samlinger - 
Publikumsopplevelser - Formidling 
- Salgs og betalingssystemer - 
Analyse- og bevegelseskunnskap - 
Digital kunst I tillegg utvikler vi vår 
kommunikasjon med omverdenen 
før, under og etter besøket for å ha 
best mulig dialog med våre gjester 
og samarbeidspartnere.

Hvorfor er det spennende?
Framtiden er spennende og gir 
mange positive muligheter. Den 
digitale transformasjon av sektoren 
blir grensesprengende.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Kunstnere som er vant til å tenke 
utenfor boksen i det de skaper 
hver dag, og bransjen som er svært 
konservativ og historisk bundet i 
sin formidling.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? Kunstsilo omfatter 
flere prosjekter, men er 
mitt hovedprosjekt med alle 
implikasjoner.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Atilier de Lumieres, Google, 
Munchmuseet, Tate, V&A og mange 
flere.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Digital kunnskap, infrastrukturell 
kunnskap, kunnskap om folk og 
kulturer, sosial kompetanse og 
kompetanse innen bærekraft.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge er langt framme digitalt 
i noen sektorer, og akterutseilt 
i andre. Norge er blant annet 
sterke på teknisk kompetanse - 
prosessindustri og oljerelatert. 
Norge er en råvarenasjon, og er 

dermed ikke langt framme på 
foredling. Her kan kunst og kultur 
bidra.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Edmund De Vahl er å anbefale.

Et favoritt fremtidssitat?
”Du må være før du begynner, og 
begynne før du blir”.

ARTTECH med Reidar Fuglestad, Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo

Podkast  #0548
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Hva oppdaget Reidar når han startet 
å lede folk, som han har tatt med seg 
videre og benyttet seg av videre i sin 
utøvelse av ledelse?
a) Hvor viktig det var å stole på folk, at
de kunne jobben sin og at de ansatte
ønsket å drive bedriften frem mot
visjonen
b) At han var avhengig av andre og at
andre kunne mer enn han selv. Det
gjorde han uredd for å ansette flinkere
folk enn seg selv
c) Han lærte raskt hvor viktig det var
med kultur, og at han som leder ble nødt
til å legge føringene for en god kultur fra
dag én

At han var avhengig av andre og at andre 
kunne mer enn han selv. Det gjorde han 
uredd for å ansette flinkere folk enn seg 
selv

En kornsilo Lys og lyd

I hvilken byggform skjer utstillingen?
a) En kornsilo
b) En fabrikk
c) En skole

Hva har vært den største utfordringen 
med kunstutstillinger i gamle bygg?
a) Mye regler og restriksjoner som
kommer ettersom gamle bygg som regel
er vernede bygninger
b) Økonomiske utfordringer er mest
problematisk ovenfor nødvendig
renovasjon
c) Lys og lyd

ARTTECH med Reidar Fuglestad, Sørlandets nye kunstmuseum; 
Kunstsilo

Scann og besøk bedriften
https://www.skmu.no/kunstsilo/

ARTTECH
REIDAR FUGLESTAD
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
SØRLANDETS NYE 
KUNSTMUSEUM; 
KUNSTSILO

Podkast  #0548
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Tema Perspektiv

Kids, kunst og computer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Knuden 
- Kristiansand kulturskole, Sjur Høgberg. Knuden er en av landets 
største og eldste kulturskoler som også er kjent for sin bruk av 
teknologi i kunstfagene.

Om bedriften
Knuden er en kommunal kulturskole for barn og ungdom fra 4 
til 20 år. De har tilbud innen kreative fag og uttrykksformer som 
dans, musikk, teater, visuell kunst, teknologi, film og skapende 
skriving. Kulturskolen er også en av kommunens aller største 
konsert- og forestillingsprodusenter. I tillegg til egne konsert- og 
teaterproduksjoner, huskonserter og profilerte kunstutstillinger 
med elevarbeider, har vi også ansvaret for den kulturelle 
skolesekken i kommunen. Kulturskolen er en del av kommunens 
kultursektor og har kulturstyret som politisk styringsorgan.

Refleksjon
Laptop som instrument for livslang læring er populært hos de 
yngre generasjoner. Men hvordan vil de eldre generasjonene som 
livnærer seg med sine tradisjonelle instrumenter overleve? Kan 
det tenkes at man vil bli tvunget til ny kunnskapstilegnelse nå 
fremover for å være deltaker av samfunnet?

Tema:  ARTTECH 

Gjest:    Sjur Høgberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Laptop som kunstverktøy kunst som 
blir demokratiserende  

• Kultur 
• Digital skaperkraft 

Anbefalt lesing: 

• The Management Revolution.
• Artikkel fra Harward business review
• Simon Sinek sin Start with why
 

ARTTECH med Sjur Høgberg, Knuden - Kristiansand kulturskole 

ARTTECH
SJUR HØGBERG
REKTOR
KNUDEN - KRISTIANSAND 
KULTURSKOLE

PODKAST #549 KIDS, KUNST OG COMPUTER. SJUR HØGBERG, KNUDEN - KRISTIANSAND KULTURSKOLE
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ARTTECH med Sjur Høgberg, Knuden - Kristiansand kulturskole

 Den største 
kulturskolen i Norge heter 
YouTube. Dette er (bl.a.) 
en læringsplattform som 
har ukentlig besøk av mer 
enn 90% av ungdommene 

våre hver uke.
- Sjur Høgberg



Intervju

18

Navn? 
Sjur Høgberg.

Tittel og selskap? 
Rektor, Knuden - Kristiansand 
kulturskole.

Utdanning og hobby?
Utdannet grunnskolelærer, musiker 
og master i ledelse.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?
Jeg er rektor på kulturskolen. 
Vi treffer 2000 barn hver uke, 
og nesten 100 000 barn og 
eldre på våre konserter. Jeg 
falt i teknologigryta som ung. 
På videregående, som tidlig på 
åttitallet fortsatt het gymnas, var 
det sorte skjermer med grønne 
bokstaver. Her laget jeg mine 
første dataprogrammer i hørelære. 
Lydkortet i ABC-80-maskinene 
låt ikke akkurat som noe 
symfoniorkester.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? På jobben skal vi yte vår 
skjerv til at den oppvoksende 
slekt blir skikkelige mennesker, 
nysgjerrige, og med en passe 
dose dannelse. I tillegg skal vi 

gi både unge og gamle unike 
kulturopplevelser gjennom 
konserter, forestillinger og 
utstillinger.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Teknologi har plass på alle 
hjørner rundt kunstbordet: som 
øvingspartner/assistent, som arena 
for spredning av kulturuttrykk, og 
som kunstnerisk medium i film, 
visuell kunst, musikk og e-sport.

Hvorfor er det spennende?
Teknologi er et helt univers 
- det dukker opp nye ideer 
som distribueres med et knips 
mellom alle verdenshjørner. Fra 
gutterommet i Tokyo til styrebordet 
i en bedrift i Kristiansand i løpet av 
noen timer.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Industrien kan være kynisk; 
hvordan kan man konkurrere mot 
store internasjonale selskaper med 
uetiske forretningsmodeller?

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? I Kristiansand kan man 
gjennomføre et gjennomgående løp 
med laptop som hovedinstrument 
i musikk - helt fra kulturskolen og 
opp til masternivå på Universitetet.

Dine andre favoritteksempler på 
din type innovasjon internasjonalt 
og nasjonalt? Vår egen teater-
forestilling hvor mobilbasert 
kommunikasjonsteknologi var 
hovedrolleinnehaveren.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Nysgjerrighet, 
utforskertrang og åpenhet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette? Mesteparten av 
befolkningen går rundt med 
en datamaskin i lomma og har 
høyhastighets internett på jobb og 
hjemme. Mobilen + mennesket er 
kunstprodusent; både foto, film, 
musikk og kommunikasjon kan 
gjøres med utstyr alle bærer på 
seg hele tiden.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Big Data: The Management 
Revolution. Simon Sinek: Start 
With Why.

Et favoritt fremtidssitat?
Den største kulturskolen i Norge 
heter YouTube. Dette er (blant 
annet) en læringsplattform som har 
ukentlig besøk av mer enn 90% av 
ungdommene våre hver uke.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunstfagene må ta dataen tilbake, 
det var hos oss det smalt først.

ARTTECH med Sjur Høgberg, Knuden - Kristiansand kulturskole
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Hva er med på å forme nye kulturelle 
utrykk?
a) Et større samarbeid mellom
kulturskolen og næringslivet
b) Digitalisering av ulike instrumenter
c) E-sport. Like mange unge vil kunne
spille på keyboard som på laptop

E-sport. Like mange unge vil kunne spille
på keyboard som på laptop

Mobilen YouTube

Hvilket digitalt verktøy tar flere og flere i 
bruk i dag for å lage musikk?
a) Mobilen
b) Gitaren
c) Online DJ-programmer

Hva heter Norges største kulturskole?
a) Kristiansand kulturskole
b) YouTube
c) Spotify

ARTTECH med Sjur Høgberg, Knuden - Kristiansand kulturskole

Scann og besøk bedriften
https://www.knuden.no/

ARTTECH
SJUR HØGBERG
REKTOR
KNUDEN - 
KRISTIANSAND 
KULTURSKOLE
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Tema Perspektiv

Anvendt AI
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Sentient 
AS og Ph.D. Student ved Universitetet i Agder, Jahn Thomas 
Fidje. Jahn Thomas er en teknologientusiast med deep learning 
som spesialfelt. I Sentient bruker de ny teknologi som kunstig 
intelligens til å forbedre og lette arbeidshverdagen for andre, 
eksempelvis gjennom energioptimalisering av næringsbygg og 
avdekking av regnskapssvindel. I episoden kan du høre både fra et 
næringslivs- og forskningsperspektiv hva som er så bra med deep 
learning og hvilke muligheter dette gir.

Om bedriften
Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med rundt 
13.000 studenter og 1.300 ansatte. Det ble etablert som Høgskolen 
i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 
2007, som Norges syvende universitet. UiA har campuser i 
Kristiansand og Grimstad, og består av til sammen fem fakulteter. 
Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian 
Research Centre.

Refleksjon
Med over 500 episoder har #LØRN møtt ulike tematiske vinklinger 
av AI. Gjennomgående nevnes AI som et verktøy. Også innen 
finans ses AI som et verdifullt verktøy som skal gagne bransjen 
og brukerne. Hvordan kan vi minke skepsisen til AI og heller spre 
forståelsen om at teknologien ikke vil ta over arbeidsplasser til 
folk, men heller bidra til kollektiv støtte for bruken av den?   

Tema:  AI 

Gjest:    Jahn Thomas Fidje 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Deep learning 
• Maskinlæring  
• Energioptimalisering av næringsbygg 
• Konkret anvendelse av AI  
• Deep fakes  
• GDP2 
• Algoritme

Anbefalt lesing: 

• GameOver? (en podcast om kunstig 
intelligens fra UiA)

 

AI med Jahn Thomas Fidje, universitetet i Agder 

AI
JAHN THOMAS FIDJE
CTO HOS SENTIENT AS 
OG PH.D. STUDENT
UNIVERSITETET I AGDER

PODKAST #551 ANVENDT AI. JAHN THOMAS FIDJE, UNIVERSITETET I AGDER
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AI med Jahn Thomas Fidje, universitetet i Agder

 Kunstig Intelligens 
er, slik jeg ser det, et 

verktøy som må brukes. 
Nå er det mye fokus på 

at mennesker mister 
arbeidsplassen sin 

som følger av kunstig 
intelligens, men det er ikke 

riktig å se på det slik.
- Jahn Thomas Fidje
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Utdanning og hobby?
Master i Kunstig Intelligens. 
Hobbyer: teknologi og vitenskap 
generelt. Bruker mye av fritiden på 
egne prosjekter, både koding og 
hardware.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg har vært interessert i teknologi 
hele livet, men da jeg begynte 
på universitetet hadde jeg ikke 
noe forhold til AI. Det var først 
da jeg startet master-løpet at 
jeg oppdaget hvor fantastisk 
AI-teknologien er, og byttet 
raskt fokus.  Jeg er nok over 
gjennomsnittet nerd og interesserer 
meg for utrolig mye forskjellig, men 
naturvitenskap er der jeg tilbringer 
mest tid.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi bruker ny teknologi til å forbedre 
og/eller lette arbeidshverdagen for 
andre. Kunstig Intelligens er, slik jeg 
ser det, et verktøy som må brukes.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Jeg er veldig forskningsrettet og 
fokuserer på arbeid som befinner 
seg helt i spydspissen av kunstig 
intelligens. Spesialfeltet mitt er dyp 
læring.

Hvorfor er det spennende?
Feltet mitt beveger seg enormt 
fort, og ved å holde seg i 
forskningsfronten betyr det at jeg 
ofte får muligheten til å anvende 
nye metoder og algoritmer på 
problemer vi jobber med.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
At kunstig intelligens en dag 
kommer til å bli smartere enn oss 
mennesker, og at dette fører til en 
eller annen form for "dommedag".  
Jeg er ikke bekymret for dette.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Energioptimalisering av 
næringsbygg.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
- Tesla sine selvkjørende biler 
- Google DeepMind sine to 
algoritmer: AlphaZero og AlphaStar 
- GPT2-Algoritmen til OpenAI som 
kan generere tekst så bra at de ikke 
har turt å publisere den før nå - 
DeepFakes

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Å ha en overordnet forståelse av 
hvordan teknologien bak dagens 
AI fungerer. Jeg tenker også det 
kan være veldig lurt for barn å bli 
eksponert for koding tidlig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Mitt inntrykk er at vi er litt "trege" 
i Norge. Det har vært litt for lite 
fokus på AI frem til i dag, noe 
som har ført til at vi "henger litt 
etter".  Jeg er også skeptisk til hvor 
strenge vi er når det kommer til 
data og personvern. Med det sagt 
fokuseres det mye på feltet i dag, 
og forskningssentre slik som CAIR 
gjør en fabelaktig jobb.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunstig Intelligens og mulighetene 
teknologien bringer med seg er 
positivt for oss og samfunnet.

AI med Jahn Thomas Fidje, universitetet i Agder

Podkast  #0551
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Hva er én måte å definere kunstig 
intelligens på?
a) Det er et verktøy som kan effektivisere
arbeidet vårt
b) Det er et verktøy som erstatter alle
jobbene våre
c) Det er et verktøy som de fleste
bransjer kvier seg til å ta i bruk

Det er et verktøy som kan effektivisere 
arbeidet vårt

Fordi det har evnen til å løse problemer 
vi aldri har kunnet fått til tidligere

Dem bruker algortimene til å finne ut 
når det er lurt å bruke energi for å spare 
strømforbruk og balansere strømnettet

Hvorfor menes det at dyp læring er 
inspirerende?
a) Fordi det hjelper å utvikle kunnskap
hos mennesket som vi kan ta i bruk i
arbeidslivet
b) Fordi det er basert på nye algoritmer
c) Fordi det har evnen til å løse
problemer vi aldri har kunnet fått til
tidligere

I episoden nevnes et stort 
samarbeidsprosjekt med Statsbygg som 
drifter Universitetet i Kristiansand om å 
redusere energi. Hvordan brukes kunstig 
intelligens i dette prosjektet?
a) Det er tatt i bruk maskinlæring, og
herfra finner man historisk data som
bidrar til å effektivisere arbeidsprosessen
om hvordan man skal gå fram på best
mulig måte
b) Dem bruker algortimene til å finne ut
når det er lurt å bruke energi for å spare
strømforbruk og balansere strømnettet
c) Det var ikke mulig å innføre kunstig
intelligens i dette prosjektet

AI med Jahn Thomas Fidje, universitetet i Agder

Scann og besøk bedriften
https://www.uia.no/

AI
JAHN THOMAS FIDJE
CTO HOS SENTIENT AS 
OG PH.D. STUDENT
UNIVERSITETET I 
AGDER
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Tema Perspektiv

Kom igang med 
digitalisering i offentlig 
sektor
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kommunalsjef 
for Digitalisering i nye Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum, 
om hvordan de har fornyet Kristiansand kommune. Ann-Helen 
deler av sine erfaringer med dette arbeidet, og gir eksempler på 
hvordan vi kan få mer fart på utviklingen i de norske kommunene. 
Silvija og Ann-Helen diskuterer oss hvordan vi skal forholde oss til 
det gapet som har oppstått mellom hvilke digitale muligheter de 
ansatte benytter seg av som privatpersoner, og hva vi tilbyr som 
arbeidsverktøy i offentlig sektor.

Om bedriften
Kristiansand (tidligere skrevet Christianssand/Christiansand) 
er en by og en kommune i Agder fylke. Kommunen 
er Norges sjette største etter folketall og hadde 111 634 
innbyggere pr 1. januar 2020.[5] Tettstedet Kristiansand 
hadde 64 057 innbyggere per 1. januar 2019. Byen er oppkalt 
etter Christian IV. Kristiansand grenser i vest til Lindesnes, 
i nord til Vennesla og Birkenes, og i øst til Lillesand. De 
interkommunale aktivitetene i Knutepunkt Sørlandet inkluderer 
alle disse kommunene, samt Iveland.

Refleksjon
Kommunene digitaliserer for å styrke lokale relasjoner. Hvordan 
mener du teknologien kan bidra til å tilrettelegge for de gode 
samtalene?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Ann-Helen Moum 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kommune 3.0 
• Innovasjon i offentlig sektor 
• Digital modenhet i kommunal sektor
• FNS bærekraftsmål nr 17/Smart by
• Digitale arbeidsverktøy

Anbefalt lesing: 

• https://www.nordicsmartcities.com/
• https://www.kristiansand.kommune.no/ 

LØRNSOC med Ann-Helen Moum, Nye Kristiansand kommune 

LØRNSOC
ANN-HELEN MOUM
KOMMUNALSJEF FOR 
DIGITALISERING
NYE KRISTIANSAND 
KOMMUNE

PODKAST #552 KOM IGANG MED DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR. ANN-HELEN MOUM, NYE KRISTIANSAND KOMMUNE
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LØRNSOC med Ann-Helen Moum, Nye Kristiansand kommune

 Jeg er egentlig 
ikke så interessert i 

hverken i teknologi eller 
innovasjon, men jeg er lat 
og nysgjerrig. Spørsmålet 
er alltid «det må jo finnes 
enklere eller bedre måter 
å løse dette på», og da er 

teknologi ofte svaret.
- Ann-Helen Moum
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?  
Jeg er egentlig ikke så interessert i 
hverken i teknologi eller innovasjon, 
men jeg er lat og nysgjerrig. 
Spørsmålet er alltid «det må jo 
finnes enklere eller bedre måter å 
løse dette på», og da er teknologi 
ofte svaret.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Kombinere inkrementell innovasjon 
med små forbedringssteg. Samtidig 
har vi samfunnsfloker som kun kan 
løses dersom vi tenker helt nytt.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi og innovasjon?  
At teknologien er enkel å forstå 
for dem som skal bruke den i 
hverdagen, og at den skaper 
merverdi for samfunnet og 
brukerne.

Hvorfor er det så spennende?  
I kommunen vår er det akkurat 
nå et gap mellom hvilke digitale 
muligheter de ansatte benytter seg 
av som privatpersoner, og hva vi 
tilbyr som arbeidsverktøy. 

Potensialet for en enklere hverdag 
for ansatte og innbyggere er 
enormt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?  
Etikk og klima. Jeg opplever at det 
snakkes lite (i generelle kretser) 
om det vi ikke ser, for eksempel 
råvareuttak, datalager og forbruk av 
utstyr.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Det siste året har for 
det meste handlet om 
kommunesammenslåing, men 
jeg har også jobbet iherdig med å 
digitalisere prosesser knyttet til 
byggforvaltningen i ny kommune, 
og en melde-tjeneste som ble 
lansert i januar. Eller vil jeg vise til 
kommunens SNU-prosjekt, som 
resulterte i appen SEES.

Dine andre favoritteksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt?  
København kommune er min 
personlige favoritt når det kommer 
til kommune 3.0.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Det hele handler om mennesker. 
Vi må vedlikeholde tilliten til 
folk, og av den grunn må vi 
ha informasjonssikkerheten 
under kontroll. Vi må inkludere 
innbyggerne i utviklingsarbeidet, 
for kommunene har ikke råd eller 
kapasitet til å løse flokene på egen 
hånd.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
Kulturen vår er preget av høy 
tillit til hverandre og en unik 
dugnadsånd. Dette gir oss et godt 
utgangspunkt og en solid grunnmur 
å bygge videre på.

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«De som ikke kan huske historien, 
er dømt til å gjenta den.» – George 
Santayana.

Viktigste poeng fra samtalen vår? 
Emneknaggene er: gjennomføre  / 
Kommune 3.0 / en digital offentlig 
sektor / FNs bærekraftsmål nr. 17 / 
Smart by.  

LØRNSOC med Ann-Helen Moum, Nye Kristiansand kommune
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Hva utviklet Kristiansand kommune i et 
samarbeid med opptil 100 ungdommer?
a) En helt ny app med aktivitetskalender
b) En helt ny møteplass for ungdommer
som ønsker å lære mer om teknologi
c) Et kunstverk som skal stilles ut i den
nye kulturskolen

En helt ny app med aktivitetskalender Norge beskrives som et 
sosialdemokratisk digitalt DNA som 
bygger på tillit

Det handler om å finne de rette folkene 
– ambassadørene i egen organisasjon –
og fokusere på direktørene som ønsker å
gjøre en forskjell

Hvilket begrep brukes for å beskrive 
Norge internasjonalt?
a) Norge beskrives som et
sosialdemokratisk digitalt DNA som
bygger på tillit
b) Norge beskrives som et bærekraftig
samfunn med stor tillit til det offentlige
c) Norge beskrives som et digitalt
innovasjons-DNA

Hvordan kan vi tvinge frem en konkret 
utrulling og få større fart på den digitale 
utviklingen innad i kommunen?
a) Det er ikke mulig å få større fart på
den digitale utviklingen i kommunen
b) Ved å avholde flere konferanser
for å fremme budskapet om hvorfor
digitalisering er viktig for kommunen
c) Det handler om å finne de rette
folkene – ambassadørene i egen
organisasjon – og fokusere på
direktørene som ønsker å gjøre en
forskjell

LØRNSOC med Ann-Helen Moum, Nye Kristiansand kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.kristiansand.kommune.no/

LØRNSOC
ANN-HELEN MOUM
KOMMUNALSJEF FOR 
DIGITALISERING
NYE KRISTIANSAND 
KOMMUNE
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Tema Perspektiv

Fra forskning til 
forretning
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rektor for 
Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, om at vår største 
utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets 
tjeneste, ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste. I 
podcasten diskuterer Sunniva og Silvija om samskaping er en 
metodikk, eller en kultur. De tar også for seg spørsmålet om 
hvorvidt mennesker også kan lage kunstig etikk, ettersom vi kan 
lage kunstig intelligens. 

Om bedriften
Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med rundt 
13.000 studenter og 1.300 ansatte. Det ble etablert som Høgskolen 
i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 
2007, som Norges syvende universitet. UiA har campuser i 
Kristiansand og Grimstad, og består av til sammen fem fakulteter. 
Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian 
Research Centre.

Refleksjon
I episoden nevnes det at teknologi er utviklet av menn og for 
menn. Kan den teknologiske utviklingen både effektivisere og løse 
eksisterende problemer i samfunnet, og samtidig bidra til full 
likestilling?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Sunniva Whittaker 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Learning analytics 
• Talegjenkjenning 
• Samskaping 

Anbefalt lesing: 

• Advances in corpus linguistics
 

LØRNSOC med Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder 

LØRNSOC
SUNNIVA WHITTAKER
REKTOR
UNIVERSITETET I AGDER

PODKAST #553 FRA FORSKNING TIL FORRETNING. SUNNIVA WHITTAKER, UNIVERSITETET I AGDER

Podkast  #0553



29

Podkast  #0553

LØRNSOC med Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder

 Akkurat nå jobber 
vi for å sikre at vi er 
i utvikling fronten og 
samtidig beholde en 

viss edruelighet når det 
kommer til  hva vi bruker 

teknologien til.
- Sunniva Whittaker
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?   
Jeg har jobbet med faglig ledelse 
i 17 år – har vært interessert 
i teknologi i forskning og 
korpusarbeid.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Kvalitetsarbeid innen utdanning 
og forskning, samt samarbeid 
med eksterne partnere (privat og 
offentlig sektor).

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?   
Akkurat nå: sikre at vi er i 
utviklingsfronten og samtidig 
beholde en viss edruelighet med 
tanke på hva vi bruker teknologien 
til.

Hvorfor er det så spennende?   
Det er viktig for å styrke 
institusjonens posisjon i UH-
sektoren.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?   
Hvordan prioritere innsatsen innen 
teknologi.

Har du andre gode eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?   
Store tekstdatabaser, eksempelvis 
ved Brigham Young University 
(studere språkutvikling, 
språkvariasjon m.m.).

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Teknologiens innvirkning på 
samfunnet og mennesket.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?   
Vi er flinke til å integrere 
samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske perspektiver i 
teknologiske miljø.

Et favorittsitat om fremtiden?  
«I believe in standardizing 
automobiles. I do not believe in 
standardizing human beings.» - 
Einstein.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Vår største utfordring er å holde 
fokus på å bruke teknologien i 
menneskets tjeneste, ikke å bruke 
mennesket i teknologiens tjeneste.  

LØRNSOC med Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder
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Hvilket land har den engelske talen fått 
innflytelse fra?
a) Hellas
b) Frankrike
c) Spania

Frankrike Samskaping, å forske med omgivelsene Kultur

Hva er samlingstanken til UiA?
a) Samskaping, å forske med
omgivelsene
b) Samskaping, å forske på omgivelsene
c) Samskaping, å forske kun på et
spesifikt felt

Er samskaping en metode eller en 
kultur?
a) Metode
b) Kultur
c) En kombinasjon av begge deler

LØRNSOC med Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder

Scann og besøk bedriften
https://www.uia.no/
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Tema Perspektiv

Digitale tiltak for å 
fremme et godt kosthold 
tidlig i livet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i 
Ernæring ved Universitetet i Agder, Nina Øverby, om?hvordan 
man kan bruke digitale midler for å fremme god helse. Institutt 
for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder utdanner 
studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse i 
lærerutdanningene. I podcasten diskuterer Silvija og Nina hvordan 
man kan forstå ernæring bedre gjennom bruk av teknologi, og 
hvordan vi kan befolkningen kan inspireres til å spise sunnere 
gjennom bruk teknologisk innovasjon.

Om bedriften
Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder 
utdanner studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse 
i lærerutdanningene. Noen sentrale forskningsområder er mat 
og ernæring i et livsløpsperspektiv, og det forskes på hva mat 
betyr for god helse og hvordan hele generasjoner i Norge skal få 
opplæring i matlaging. Instituttet samarbeider med næringsliv, 
frivillige organisasjoner, skoler og barnehager i regionen, både 
gjennom praksis i disiplin-studier og lærerutdanningene, 
og gjennom ulike forskningsprosjekt og praksis-emner i 
helsefremmende arbeid.

Refleksjon
Vi spiser ikke nok grønnsaker i Norge. Hvordan kan teknologi være 
et verktøy for å farge myndighetenes kostholdsråd for å bidra til 
økt inntak av grønnsaker og endret atferd?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Nina Øverby 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Forskning på ernæring 
• Intervensjon 
• Grønnsaker 
• Formidling av kosthold digitalt

Anbefalt lesing: 

• Susan Michie er en forsker som har svært 
god oversikt over forskningsfeltet og 
digitale intervensjoner og helse. 

 

FOODTECH med Nina Øverby, Universitetet i Agder 
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 Teknologi og 
digitale intervensjoner 

har et stort potensial for 
å bedre kosthold til store 

og viktige grupper av 
befolkningen (de sårbare 
og de unge), men vi vet 
foreløpig ikke hvordan 

vi kan gjøre dette, slik at 
endringer kan vare over 

lang tid.
- Nina Øverby
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?  
Jeg forsker på betydningen av 
mat tidlig i livet for senere helse 
og på tiltak som kan fremme 
et godt kosthold blant barn, 
ungdom og foreldre. Har ledet 
en forskningsgruppe, som nå er 
forskningssenter, i seks år. For fem 
år siden så vi at teknologi eller 
digitale medier kunne hjelpe oss 
med å utvikle tiltak som kunne 
nå mange på en gang, som kunne 
gi annen informasjon enn vanlige 
brosjyrer og som kunne være 
interaktiv. Fra da ble jeg interessert 
i å forske på hvordan man kan 
bruke teknologi til å bedre kosthold 
og dermed folkehelse.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste vi gjør er å undervise 
studenter i ernæring, folkehelse og 
mat og helse. Og samtidig forske på 
betydningen av mat.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Vi kaller det digitale intervensjoner, 
en form for e-helse. I enkelte 
studier har vi utviklet nettsteder 
som foreldre får tilgang til 

med korte filmsnutter om 
hverdagssituasjoner om mat 
m.m. I andre prosjekter har vi 
utviklet e-læringsprogrammer som 
barnehagepersonale kan bruke 
for å fremme sunne matvaner i 
barnehagen.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Vi har utviklet og evaluerer flere 
såkalte digitale intervensjoner. Vi 
har sett at slike lavterskeltiltak kan 
bedre kostholdet til små barn.

Har du andre eksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt? Arbeidet forskere som 
Mary Barker og Sophia Strømmer 
gjør ved Uni Southampton. De 
jobber med å utvikle digitale 
intervensjoner med sterk grad av 
brukermedvirkning.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Det er mange som mener at å 
kunne endre seg / gjøre andre ting 
er en essensiell sak i fremtiden. Jeg 
tror det er svært viktig å henge med 
teknologisk og at slik kunnskap 
er viktig. Men jeg tror samtidig 
at vi mister noen elementære 
livsferdigheter på veien hvis alt skal 
gjøres av teknologien, så jeg tror at 
skills for life må opp på agendaen.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
De nye læreplanene for grunnskolen 
har tatt inn over seg livsmestring og 
folkehelse, så jeg tenker at planene 
er svært gode for dette i Norge.

Et favorittsitat om fremtiden? 
Vårt slagord: 
«Diet today – health of tomorrow.» 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Teknologi og digitale intervensjoner 
har et stort potensial for å bedre 
kosthold til store og viktige grupper 
av befolkningen (de sårbare og de 
unge), men vi vet foreløpig ikke 
hvordan vi kan gjøre dette slik at 
endringer kan vare over lang tid.

FOODTECH med Nina Øverby, Universitetet i Agder
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Hva er noen digitale tiltak som kan bidra 
til større oppmersomhet rundt riktig 
kosthold?
a) Utvikling av oversiktlige kostholds-
apper og nettsider
b) Kostholdsfokuserte TV-reklamer
c) Annonser i sosiale medier

Utvikling av oversiktlige kostholds-apper 
og nettsider

At det utvikles tiltak for å fremme sunn 
helse

Grønnsaker

Hva betyr det når man snakker om 
kostholdsintervensjon?
a) Statistikk over matvanene til
nordmenn
b) At det utvikles tiltak for å fremme
sunn helse
c) Innovativ mat

Hva er det det jobbes med å formidle at 
nordmenn må spise mer av?
a) Grønnsaker
b) Fiber
c) Sjømat

FOODTECH med Nina Øverby, Universitetet i Agder

Scann og besøk bedriften
https://www.uia.no/

FOODTECH
NINA ØVERBY
PROFESSOR I 
ERNÆRING
UNIVERSITETET I 
AGDER

Podkast  #0554



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

36

Tema Perspektiv

Kunstig intelligens og 
forretningsutvikling
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Gridd.AI 
Robotics, Johan Wedel. Johan er en teknolog som sjeldent følger 
strømmen. I Gridd.AI Robotics bruker de Automated Process 
Management (APM) og AI for å utvikle nye, disruptive løsninger 
som skal forbedre og effektivisere dagens organisasjoner. I 
episoden kan du høre om hvordan Gridd.AI Robotics sin løsning 
kan organisere bedriften din bedre enn deg selv som kjenner 
dine ansatte og deres kultur, samt hvorfor morgensdagens 
virksomhetsarkitekttur ikke nødvendigvis behøver å bli bestemt av 
mennesker.

Om bedriften
Gridd.AI (tidligere Gridd.AI Robotics) er et selskap fra Kristiansand 
som bruker kunstig intelligens til å utvikle måten vi bearbeider 
prosessmodeller. Deres prisvinnende løsning Gridd Go v2.0 er 
en ny måte å gjøre forretningsprosessledelse på. Ved å bruke 
kunstig intelligens kan man intervjue tusenvis av ansatte uten å 
forlate kontoret. Produktet samler prosessinformasjon og bygger 
BPMN-modeller - alt i samme sky.

Refleksjon
Å realisere løsninger med bruk av AI er uendelig, men 
datainformasjonen AI må ha som brensel for å skinne er ikke 
tilsvarende. Innsamling av nødvendig datamateriale er ikke 
tilfreds per i dag for å realisere disse visjonære løsningene. 
Kildene derimot er uendelig, men personlig data er det verre 
med i henhold til personvernet. Perplekst er hvordan AI ønskes å 
benyttes til å bistå i våre personlige liv. Hvordan skal et godt 
datagrunnlag tilrettelegges for å ikke være et hinder mot 
AI-løsninger som gjør godt? 

Tema:  AI 

Gjest:    Johan Wedel 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Virtuelle roboter 
• Effektivisering 
• Automatisering 
• AI for informasjonssamling 

Anbefalt lesing: 

• Jon Iden sin bok om Prosessledelse
 

AI med Johan Wedel, Gridd.AI Robotics 
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AI med Johan Wedel, Gridd.AI Robotics

 Vårt endelige mål 
med AI teknologien, er at 
vi skal klare å kartlegge 
bedriften din og deretter 

generere modeller på 
hvordan arkitekturen til 
organisasjonen ville sett 
ut, dersom en AI hadde 

bestemt den.
- Johan Wedel
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Utdanning og hobby?
Bachelor i Digital Forensics og 
Master i Informasjonssystemer. 
Interesserer meg for reise, 
gourmetmat, trening og 
gaming (konsoll).

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?
Teknologi og innovasjon er noe som 
bare graviterer naturlig mot meg. 
Man kan si jeg har et indre kompass 
som alltid hindrer meg i å følge 
strømmen.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
I det store og hele så bidrar vi 
med å gjøre Norge (og Europa) 
verdensledende innen digital 
transformasjon.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Anvendelse av kunstig intelligens 
på måter ingen andre har tenkt 
på, og setter det i kontekst til 
virksomhetsarkitektur. Jeg er veldig 
entreprise-fokusert.

Hvorfor er det spennende?
Fordi de aller fleste teknologer 
er enten konsumer-fokusert eller 
tech-fokusert, og kompasset mitt 
følger som nevnt ikke strømmen.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Kontroversene rundt kunstig 
intelligens er ofte interessante, 
men dessverre er de på feil 
premisser fra feil folk.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Har kun fokusert på Automated 
Process Management, fint lite tid til 
annet dessverre.

Dine andre favoritteksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt?
Det er to andre selskaper vi 
liker å følge, og det er Boost 
AI og Spacemaker. I dag er 
vi relativt lik Boost når det 
kommer til kjerneteknologi, men 
fremtidsvisjonen for produktet vårt 
er lik Spacemaker sin.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Jon Iden sin bok om 
Prosessledelse.

Et favoritt fremtidssitat?
Å bekymre seg for AI er som å 
bekymre seg for overbefolkning – 
på Mars.

Viktigste poeng fra vår samtale?
At fremtidens 
virksomhetsarkitektur (offentlig 
eller privat) ikke vil bli bestemt av 
mennesker.

AI med Johan Wedel, Gridd.AI Robotics
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Hvilken utfordring er prekær innen 
dagens digitalisering?
a) 68% av utgiftene går på Software
arkitekter som kun hypotetisk kan
forutse om løsningen vil treffe prosessen
optimalt. I 90% av tilfellene må
løsningene re-designes 3 ganger eller
mer
b) 90% av kostandene belastes av forsøk
på implementering av digitale løsninger
som ikke har prøvdes tidligere i og med
at utviklingen er såpass ung
c) 90% av kostnadene berøres av manuell
analytisk innsats som konsulenter, for
å kartlegge prosesser teknologien skal
støtte

90% av kostnadene berøres av manuell 
analytisk innsats som konsulenter, for 
å kartlegge prosesser teknologien skal 
støtte

Kundeservice Innhenting og generering av data til 
SIS modeller av organisasjonen for å 
se mulighetene innad i bedriften som 
potensielt kan digitaliseres

Hva er egentlig AI i dag bygget for?
a) Kundeservice
b) Forenklende robotiserende verktøy i
storproduksjon på fabrikknivå
c) AI har sitt initiativ i digitaliseringen
med digitale tvillinger som første løsning
på markedet

Hva må til for å kunne digitalisere 
forretningsprosesser med AI som Gridd 
AI Robotics bidrar med på markedet?
a) Automatisk utsendelse av forenklede
spørreskjemaer på sms for brukere av
forretningens tjenester
b) Innhenting og generering av data til
SIS modeller av organisasjonen for å
se mulighetene innad i bedriften som
potensielt kan digitaliseres
c) Manuell analytisk kartlegging av
driftsutgifter for å skape oversikt over
hvilke ledd som kan erstattes med AI for
å kutte kostnader

AI med Johan Wedel, Gridd.AI Robotics

Scann og besøk bedriften
https://gridd.ai/
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Tema Perspektiv

Gaming, Teknologi & 
Smarthus – vår søken 
etter opplevelse
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med E-sport ansvarlig 
hos IK Start og Daglig Leder for Resonans Prosjektet, Robert 
Sach, om hvordan E-sport kan skape gode holdninger for dagens 
unge, samt bidra til gamification i hverdagen. Robert og Silvija 
reflekterer rundt E-fotball, og hvorvidt kompetanse på dette feltet 
tilsier at en er god til å spille fotball, eller til å analysere fotball. 
Robert gir oss også svaret på hvilke krav som stilles til en E-sport 
utøver, og hvorvidt utøveren må man være i god fysisk form. 

Om bedriften
Idrettsklubben Start er en klubb fra Kristiansand, som fra 2020 
spiller i Eliteserien. Klubben ble stiftet 19. september 1905 og har 
Sparebanken Sør Arena som hjemmebane. Klubben er mest kjent 
for å drive med fotball, men har i tidligere tider også drevet med 
håndball, orientering, friidrett, sykling, ski og bandy. Klubbens 
største meritter er seriemesterskapene i 1978 og 1980.

Refleksjon
Sport og aktivitet er sosialt stimulerende og helsefremmende. 
Hvilke sosiale og fysiske goder kan e-sport bidra til, og hvilke 
samfunnseffekter har dette for fremtiden?

Tema:  GAMETECH 

Gjest:    Robert Sach 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• E-sport 
• Smarte hus 
• Strategi Fotbal

Anbefalt lesing: 

• lepetitchef.com 
• disruptive-technologies.com 
• gaming.no  
• Søk opp begreper som: gamification,  

E-sport,  smarthus,  proptech,  bygg 4.0,  
morgendagens hjem etc.

 

GAMETECH med Robert Sach, IK Start 
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GAMETECH med Robert Sach, IK Start

 Vi må erkjenne 
verdiskapningen og 

innovasjonen som ligger 
i å skape nye friske 

synergier, der bla. gaming 
kommer mer frem.

- Robert Sach
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Hvem er du, og hvordan ble 
du interessert i teknologi og 
innovasjon? 
Stavangergutt i 
‘’konverteringsmodus’’ som 
familiemann på Sørlandet. Har 
jobbet i egne selskap siden 2002 
med salg og installasjon av lyd 
og bilde. Utvidet horisonten med 
smarthus og nettverk i 2013, og 
nå  gaming  & e-sport i 2018.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Å ikke la teknikken komme i veien 
for alle de gode opplevelsene.  
Det  viktigste er dialog med alle 
involverte.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi og innovasjon? 
Det innovative ligger i synergien, 
for min del. Teknikk er to ting: det 
praktiske rammeverket (gjerne 
grunnmuren) og synergien den skal 
gi oss mennesker, som igjen fører 
til opplevelser. Innovasjonen måles 
i sistnevnte.

Hvorfor er det spennende? 
Det handler om å skape unike 
øyeblikk.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene? 
Jo mer avansert teknikken blir, 
jo enklere blir vi som mennesker. 
Hvordan vi stadig forventer mer av 
teknologien vi investerer i, uten å 
investere like mye tid i hva det er 
eller hvorfor vi skal ha det.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Teateret AS – smart bygg-
automasjon som forenkler den 
daglige driften og gir opplevelse til 
gjestene 
- IK  Start sin satsing på E-sport, 
både deltakelse i norsk e-liga og 
etablering av spillopplevelser på 
arenaen

Har du eksempler som viser 
hvordan vi kan tenke nytt innenfor 
ditt felt? 
- Audiovisuell teknikk:  https://
lepetitchef.com/ 
- Bygg-automasjon:  https://www.
disruptive-technologies.com/ 
- Spill: hvordan helsesektoren 
bruker gamification for at pasienter 
skal blir friskere og mer aktive

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Forståelse av spillutvikling og 
spilldesign, samt forståelse av 
hvordan tekniske løsninger kan 
hjelpe oss i hverdagen.

Er vi unike i Norge innen dette 
temaet? 
Ikke enda. Vi har vært for opptatt 
med det vi allerede driver med, og 
hvordan best argumentere våre 
fordeler fremfor å sammenligne oss 
med resten av verden. Målet må 
være det å skape synergier på tvers, 
og dermed ta del i større konsepter 
som i seg selv blir grobunn for 
innovasjon.

Et  favoritt  fremtidssitat? 
«Technology is cool, but you've got 
to use it as opposed to letting it 
use you» - Prince.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Vi må erkjenne verdiskapningen og 
innovasjonen som ligger i å skape 
nye, friske synergier - hvor blant 
annet  gaming  kommer mer frem.

GAMETECH med Robert Sach, IK Start
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Hva er E-sport?
a) Elektronisk sport og
konkurransespilling på et profesjonelt
nivå
b) Elektronisk sport og
konkurransespilling for alle
c) Elektronisk fotball

Elektronisk sport og konkurransespilling 
på et profesjonelt nivå

2019 Å forstå metodikken i forkant, og å være i 
fysisk god form

Hvilket år skapte Norsk Toppfotball 
Norges første E-liga?
a) 2017
b) 2018
c) 2019

Hva er viktig for å kunne prestere på 
toppnivå i E-sport?
a) Å forstå metodikken i forkant, og å
være i fysisk god form
b) Kun fotballspillere har stor sjanse til å
bli god i E-sport
c) Man må sette av flere timer til å spille
uten pause

GAMETECH med Robert Sach, IK Start

Scann og besøk bedriften
http://www.ikstart.no/

GAMETECH
ROBERT SACH
E-SPORT ANSVARLIG
IK START
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Tema Perspektiv

Hvordan skape 
innovative byer?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Internasjonal 
Koordinator i Kristiansand kommune, Øyvind Lyngen Laderud, 
om internasjonalt samarbeid og læring på tvers av kommuner for 
å sammen kunne løse de store utfordringene. Øyvind forteller 
oss om hva det vil si å drive med internasjonal koordinering i en 
kommune. Øyvind og Silvija diskuterer også hvordan man best kan 
utnytte kompetansen i en kommune, også utenfor kommunens 
grenser, så den kommer kommunen til gode.

Om bedriften
Kristiansand (tidligere skrevet Christianssand/Christiansand) er 
en by og en kommune i Agder fylke. Kommunen er Norges sjette 
største etter folketall og hadde 111 634 innbyggere pr 1. januar 
2020.[5] Tettstedet Kristiansand hadde 64 057 innbyggere per 
1. januar 2019. Byen er oppkalt etter Christian IV. Kristiansand 
grenser i vest til Lindesnes, i nord til Vennesla og Birkenes, og i 
øst til Lillesand. De interkommunale aktivitetene i Knutepunkt 
Sørlandet inkluderer alle disse kommunene, samt Iveland.

Refleksjon
Norge er ikke først til å ta i bruk teknologi. Derimot er Estland 
i bresjen på grunn av offentlig initiativ - som motsetning til at 
industrien som oftest går frem med det offentlige halende etter. 
Hvorfor er den sistnevnte rekkefølgen primær i Norge, og hvordan 
kan i heller lære av Estland ved å stimulere det offentlige til å lede 
an?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Øyvind Lyngen Laderud 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Åpen innovasjon 
• Silotenkning  
• Innovative innkjøpsordninger  

innhenting av kompetanse 
• Samarbeid

Anbefalt lesing: 

• Boka til Henry Chesbrough (2003)
 

LØRNSOC med Øyvind Lyngen Laderud, Kristiansand kommune 

LØRNSOC
ØYVIND LYNGEN 
LADERUD
INTERNASJONAL 
KOORDINATOR
KRISTIANSAND KOMMUNE

PODKAST #557 HVORDAN SKAPE INNOVATIVE BYER?. ØYVIND LYNGEN LADERUD, KRISTIANSAND KOMMUNE
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 Innovasjon krever 
samarbeid fra kommunen 

og utover.
- Øyvind Lyngen Laderud
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?  
En ikke- teknolog, men har sett 
på hvordan nye teknologier har 
vært med på å endre samfunn 
og måter å arbeide på. Hvem tar 
opp teknologien først, deretter 
hvordan den endrer store og viktige 
institusjoner, samt den yngre 
generasjon sitt forhold til teknologi 
- fra spill til programmering, og 
nå ettertraktet kompetanse for 
arbeidslivet. 

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Spille inn forslag til å gjøre ting 
annerledes, samt å skape samspill 
mellom adm. ledelse og politisk 
ledelse.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Jeg ønsker å ha fokus på åpen 
innovasjon, medarbeiderbasert 
innovasjon, samarbeid med 
akademia, næringsliv og ikke minst 
de små innovatørene, samt skape 
en modell for å fasilitere uttesting 
av ny teknologi - men virkeligheten 
er ikke alltid slik.

Hvorfor er det spennende?  
Gjennom mange år med 
internasjonalt samarbeid i 
prosjekter vet jeg at det eksisterer 
intelligent liv utenfor kommunen. 
Innovasjon betyr ofte endringer i 
oppgaver og roller for den enkelte, 
derfor er også mostanden stor.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Åpen versus lukket innovasjon, og 
utforming av nye avdelinger for 
innovasjon i organisasjoner som har 
vært preget av silo-tenkning.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Samarbeid om utprøving av KI 
med Anzyztech  
- Europeisk prosjektsamarbeidet 
innen grønt næringsliv  
- Plan for samarbeid med små 
grundere 

Dine andre favoritteksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt?  
- Digitale Estland  
- Bruk av blokkjedeteknologi i 
Austin, Texas  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
IT og å løse utfordringer i 
tverrfaglige team.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Det er stor grad av tillit i 
samfunnet, vi skaper ikke unødige 
ledelsesledd og vi involverer 
ansatte.

Et favoritt fremtidssitat?  
Det må være rom for/kultur for at 
man kan feile.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Innovasjon krever samarbeid.  

LØRNSOC med Øyvind Lyngen Laderud, Kristiansand kommune
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Hva innebærer det å drive internasjonal 
koordinering fra kommune?
a) Det kan innebære å utvikle
konkurransedyktig strategi mellom
kommunene
b) Det kan innebære å samarbeide med
akademia og næringslivet, både i inn- og
utland
c) Det kan innebære å utvikle en
internasjonal plan for samarbeid i
utlandet

Det kan innebære å samarbeide med 
akademia og næringslivet, både i inn- og 
utland

Estland som tok i bruk Blockchain 
umiddelbart da det kom på markedet

Miljø- og klima

Hvilket land blir pekt ut som et godt 
eksempel der de offentlige er først 
til å ta i bruk ny teknologi, framfor 
industrien?
a) Estland som tok i bruk Blockchain
umiddelbart da det kom på markedet
b) Norge som implementerte AI i
kundeservice
c) England som var først i verden til å
sensore helseomsorgen

Kristiansand kommune har et spesielt 
viktig fokusområde framover, hva er det?
a) Kunstig intelligens
b) Miljø- og klima
c) Økonomi

LØRNSOC med Øyvind Lyngen Laderud, Kristiansand kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.kristiansand.kommune.no/
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Om bedriften
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Refleksjon
reflection

Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Perspektiv: perspectives

Innspilt: places

Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
 

50 TEMA med guest_name, guest_company 

TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

PODKAST #545 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. ESPEN STRAND HENRIKSEN, NORWAY IN A BOX

Tema Perspektiv

Podkast  #0episode_number

50

Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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