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Innovasjon + innbyggerens behov + teknologi = Norges 
smarteste kommune? Gjøvik kommune satser offensivt 
på næringsutvikling for å legge til rette for bedriftseta-
bleringer og arbeidsplassvekst.

Både NTNU og Fagskolen Innlandet er lokalisert i 
kommunen. Dette bidrar til kontakt med NTNU og 
Fagskolen Innlandet, som gir styrke og muligheter.

I kommunenes unike smartbyprogram – “Smart Gjøvik” 
sataer de på smart og kreativ bruk av data og teknologi 
for å realisere kommunens visjon “Universitetsbyen 
Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Smart 
Gjøvik er et smartbyprogram for både bygd og by.

I denne boken ser vi næremre på hva som forskes på og 
utvikles i Gjøvik kommune når det angår innovasjon og 
anvendt teknologi.

Serien innholder flere teknologiemner, og vi går i dybden 
på ulike emner som er relevante både i dag- og for 
fremtiden.

Gjøvik - våre          
suksessehistorier
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Tema Perspektiv

Digital utvikling i lokal 
industri
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for IT 
og digital utvikling i Hunton Fiber, Karen Ristebråten. Under 
studietiden fattet Karen interesse for bærekraftig innovasjon 
og forretningsmodeller. I dag jobber hun i Hunton Fiber, 
som produserer og selger miljøvennlige og energieffektive 
byggløsninger basert på tre og trefiber. I episoden forklarer 
Karen hvordan Hunton fiber jobber med digitalisering, hvordan 
de nye forretningsmodellene utarter seg i dag, samt hvordan 
vi kan optimalisere produksjonslinjene våre og tilgjengeliggjøre 
informasjon i større grad enn tidligere.

Om bedriften
Hunton ble startet, i 1889 og jobber for å produsere markedets 
beste byggløsninger. I dag produserer Hunton miljøvennlige 
og energieffektive byggløsninger basert på tre og trefiber, og 
hovedsatsningen er på Nativo Trefiberisolasjon. Misjonen er å gjøre 
det enkelt å bygge miljøvennlig.

Refleksjon
Digital kultur er viktig, og det er viktig å få «folket» med. Hvordan 
kan man gjøre folk trygge i jobben sin, og stole på innovasjon og 
endring? Og hvordan få folket til å forstå viktigheten av å ha en 
jobb som er i konstant endring?

Tema:  MATERIALS 

Gjest:    Karen Ristebråten 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Gevinstrealisering 
• Dataanalyse  
• Bærekraft 
• Forretningsmodell innovasjon
• Automasjon 
• Livslang læring 

Anbefalt lesing: 

• Teknisk sett, podcast 
• Camel uten filter, Episode 12 (Steinar 

Bjartveit) 
• Restart business av jørgensen og 

pedersen
 

MATERIALS med Karen Ristebråten, Hunton Fiber 

MATERIALS
KAREN RISTEBRÅTEN
LEDER FOR IT OG DIGITAL 
UTVIKLING
HUNTON FIBER

PODKAST #620 DIGITAL UTVIKLING I LOKAL INDUSTRI. KAREN RISTEBRÅTEN, HUNTON FIBER

Podkast  #0620
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MATERIALS med Karen Ristebråten, Hunton Fiber

 Vi jobber i altfor 
stor grad ukritisk etter 

gamle prosesser, uten å ha 
et godt svar på hvorfor

- Karen Ristebråten
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
Kvinne 37, gift, to barn, opprinnelig 
fra Trondheim. Blir lett engasjert 
og revet med. Ikke teknolog «per 
def» men nysgjerrig på utvikling 
innen teknologi. Veldig opptatt av 
forholdet mellom mennesker og 
teknologi.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Øke digital modenheten 
i organisasjonen. Engasjere, samt 
mobilisere for å tåle endring. Målet 
er å automatisere og optimalisere 
prosesser i produksjon. Samtidig 
som vi jobber smartere for å utvikle 
vår forretningsmodell. IT berører 
hele verdikjeden vår og er blitt 
forretningskritisk.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Hva det gir. Hvorfor. 
Gevinstrealisering.

Hvorfor er det spennende?
Det er lite som er så 
tilfredsstillende som når jeg får 
tilgjengeliggjøre og dele data med 
folka våre, så de kan gjøre en mer 
effektiv og bedre jobb. Når vi slutter 
å anta, å styre etter fakta.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Vi har et enormt fokus på 
digitalisering, uten at vi spør 
oss om vi har riktig styre, 
ledergruppe og IT-ledelse for å 
lede virksomheten gjennom en 
digitaliseringsprosess.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
I Hunton, hvor jeg startet 1. oktober, 
har det for meg frem til nå handlet 
om å forstå forretningsmodellen 
vår, hvor vi er og hvor vi skal, med 
mål om å drive organisasjonen 
fremover ved bruk av teknologi.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?
Jan Christian Vestre og hans 
selskap Vestre, i tillegg til Cognite 
med John Markus Lervik.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Evne til å tilegne seg nye 
ferdigheter. Tåle og omfavne 
endring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Jeg har trua på den norske 
samarbeidsmodellen, og tenker at 
dette er et fortrinn for oss når vi 
jobber med innovasjon og utvikling.

Et favoritt fremtidssitat?
Humler er for tunge til å fly. Men 
det vet jo ikke de, så de flyr likevel.

Viktigste poeng fra vår samtale?
«Sånn har vi alltid gjort det» er ikke 
lenger et godt argument (vet ikke 
om det noen gang har vært det..) Vi 
må trene på å endre oss. Omfavne 
teknologi for å automatisere det 
som kan, så vi kan bruke tiden 
vår smartere. Vi kan ikke bare 
innovere produkt, men også huske 
forretningsmodellinnovasjon. 
Toppledergrupper og styrer, også i 
små/mellomstore organisasjoner 
må ta innover seg hva som skjer, 
og tørre å spørre seg selv om de er 
rigget for fremtiden.

MATERIALS med Karen Ristebråten, Hunton Fiber

Podkast  #0620
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Hva er det selskapet Hunton kan bli 
flinkere på når innen innovasjon?
a) Være mer «på ballen» og henge seg på
de endringene som kommer fortløpende
Gjøre de ansatte mer komfortabel i en
jobb som er i konstant endring
b) Gjøre de ansatte mer komfortabel i en
jobb som er i konstant endring
c) Få med innovasjon i
forretningsmodellen også, ikke kun i
produktene

Få med innovasjon i forretningsmodellen 
også, ikke kun i produktene

Legger trefiberisolasjon på murhus Avfall og rester fra sagbruk

Materialet egnes godt på andre 
materialer enn trehus. Hva gjør de i 
Danmark med materialet som nevnes?
a) Legger trefiberisolasjon på murhus
b) Bruker trefiberisolasjon i bobiler og
campingvogner
c) Rester fra asfalt og tømmer
Rester fra plantebasert mat

Hvilke restmaterialer er det Hunton 
produserer produkter av?
a) Rester fra asfalt og tømmer
b) Avfall og rester fra sagbruk
c) Rester fra plantebasert mat

MATERIALS med Karen Ristebråten, Hunton Fiber

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

MATERIALS
KAREN RISTEBRÅTEN
LEDER FOR IT OG 
DIGITAL UTVIKLING
HUNTON FIBER

Podkast  #0620
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Tema Perspektiv

Import er ut
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og 
gründer av Avisomo, Martin Molenaar. Avisomo AS arbeider med 
Modular Farming og lager systemer for innendørs dyrkning, og 
i podcasten diskuterer Silvija og Martin det å utvikle systemer 
som potensielt kan gi mennesker mer og bedre mat på bordet I 
fremtiden. Martin forteller om alternative måter å gro mat på som 
ikke nødvendigvis er basert på jord, og han gir oss gode eksempler 
på hvordan teknologi kan gjøre Norge mer selvforsynt med mat.

Om bedriften
Avisomo AS arbeider med Modular Farming og lager systemer 
for innendørs dyrkning. Selskapet produserer hylle-systemer 
med automatisk vanning, gjødsling og lys slik at det kan dyrkes 
grønnsaker hele året. Disse systemene blir laget i standardiserte 
moduler som fysisk kan kobles sammen for å danne et større 
vertikalt produksjonssystem med distribusjon som salgskanal, 
eller stå hver for seg for å dyrke grønnsaker til lokalt utsalg. 
Avisomos visjon er å kunne tilby bedre teknologi til dagens plante-
produsenter og samtidig åpne dørene for at nye mennesker skal 
kunne tre inn i landbruket. Avisomo ønsker at deres teknologi 
skal bidra til at dagens produsenter skal kunne produsere planter 
som ellers importeres, samtidig som de kan forsyne Norge med 
grønnsaker på vinterstid.

Refleksjon
Avisomo har lyst til å gjøre dette til et verktøy for bønder, slik at 
bønder kan sikre sin produksjon. Hva kan være grunner til at flere 
bønder er skeptiske til dette?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Martin Molenaar 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: FOUNDER

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Gründerskap 
• Robotikk 
• “Urban farming” 
• Matsikkerhet  
• Business for good 

Anbefalt lesing: 

• Youtube Caleb Harper sin fremføring på 
TEDx

• Caleb Harper, Open Agriculture Initiativ v/ 
MIT i USA.

 

FOODTECH med Martin Molenaar, Avisomo 

FOODTECH
MARTIN MOLENAAR
DAGLIG LEDER OG 
GRÜNDER
AVISOMO

PODKAST #621 IMPORT ER UT. MARTIN MOLENAAR, AVISOMO

Podkast  #0621
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FOODTECH med Martin Molenaar, Avisomo

 Dette er et 
verktøy til dagens 

grønnsaksprodusenter 
slik at de kan produsere 
mer og bedre mat enn 

de gjør I dag. Med 
denne utviklingen kan 
bønder utvide gården 

sin og begynne helårlig 
produksjon på grønnsaker 
vi ellers er helt avhengig 

av import for å kunne ha I 
butikkhyllene til vanlig

- Martin Molenaar
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Hvem er du, og hvordan ble 
du interessert i innovasjon og 
teknologi? 
Jeg ble interessert i innovasjon 
og teknologi av min far. Lenge 
superinteressert i nye dingser og 
måter å gjøre ting på.

Hva er ditt hovedprosjekt nå?  
Jeg ønsker å gjøre Norge mer 
selvforsynt og matsikkert. Samle 
en del samarbeidspartnere 
om et større prosjekt 
der vi skal videreutvikle 
et Avisomo dyrkesystem. Dette 
er et stor-skala innendørs 
dyrkesystem som har evnen til å 
gjøre Norge mye mer selvforsynte 
på mat da produksjon på denne 
måten blir helt uavhengig av 
utendørs klima.

Hvorfor er det spennende?  
Det er spennende å kunne jobbe 
med hvordan vi produserer maten 
vi spiser, spesielt når man kan 
være med på å skape fremtidens 
løsninger. Det å kunne utvikle 
systemer som potensielt kan gi 
mennesker mer og bedre mat på 
bordet I fremtiden er en utrolig kul 
tanke!

Hva synes du er interessante 
dilemmaer innen fagområdet ditt?  
Den teknologien jeg jobber 
med ofte blir sett på som en 
trussel for mange bønder. De 
tror at teknologien er laget for 
“urban farming” og at denne 
teknologien skal ta over jobben 
deres – det er ikke riktig! Vår 
teknologi utvikles som et verktøy.

Dine andre viktige prosjekter siste 
året? 
Dyrkevogna: En vogn med 3 etasjer, 
lys og automatisk vanning. Med 
dyrkestasjoner på hjul kan man 
dyrke grønnsaker I hele året. 
Dette er et produkt som kantiner, 
restauranter, institusjoner etc kan 
ha hos seg for å gi mennesker den 
positive opplevelsen med å gro sin 
egen mat og gi så fersk mat som 
mulig.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Internasjonalt, Marc Benioff og 
hans filosofi om å drive et stort 
selskap. Elon Musk og hans syn 
på innovasjon. Nasjonalt liker jeg 
Samuel Rostøl som en influenser, 
selv om han er litt ekstrem noen 
ganger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge, 
relater til ditt fagfelt?  
Vi er flinke på å få laget ting med 
minimalt av arbeidskraft – hvis man 
kan gjøre det med matproduksjon 
så har vi kommet langt!

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
All kunnskap er relevant på sitt 
vis og til sin tid – men jeg er helt 
sikker på at kunnskap om software, 
koding og AI er helt avgjørende I 
fremtiden.

Et yndlingssitat vi kan hekte på 
deg?  
"Good ideas are always crazy until 
they’re not" - Elon Musk

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Støtt lokale mat-produsenter ved å 
kjøpe lokal mat på butikken! Det er 
i Norge fremtidens matproduksjon 
vil foregå - import er ut!

FOODTECH med Martin Molenaar, Avisomo

Podkast  #0621
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Hvordan klarer plantene å vokse uten 
jord?
a) Man bruker andre avfallsstoffer som er
tilnærmet gjødsel
b) Man bruker vann og tilsetter nøyaktig
de næringsstoffene planten trenger for å
leve
c) Man bruker avansert teknologi og lager
kunstig jord plantene kan leve i

Man bruker vann og tilsetter nøyaktig de 
næringsstoffene planten trenger for å 
leve

Produserer samme mengde mat 
uavhengig av klima og land

Bygge produksjonsbyggene i henhold til 
klimaet ute

Hvorfor kan denne type 
matproduksjonen Avisomo utvikler gi 
matsikkerhet for mange land?
a) Man kan produsere så mye man vil i
en slik matproduksjon
b) Man kan produsere mer næringsrik
mat
c) Produserer samme mengde mat
uavhengig av klima og land

Hvordan kan man gjøre dette til en 
energinyttig produksjon?
a) Bygge produksjonsbyggene i henhold
til klimaet ute
b) Bruke solcellepanel og andre
bærekraftige strømforsyninger
c) Gjøre produksjonen i et bygg som
er godt isolert slik at man lettere kan
bestemme temperaturen inne i bygget

FOODTECH med Martin Molenaar, Avisomo

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

FOODTECH
MARTIN MOLENAAR
DAGLIG LEDER OG 
GRÜNDER
AVISOMO

Podkast  #0621
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Tema Perspektiv

Biometriske data
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig 
leder i Mobai, Brage Strand. Mobai har skapt en en multimodal, 
biometrisk autentiseringsløsning, og i podcasten diskuteres det 
den økende bruken av biometri vi ser i dag, f.eks til å låse opp en 
telefon, og hvordan vi må sikre at dette forblir en trygg prosess 
i fremtiden. Brage gir oss en god innføring i hva biometri er, og 
han og Silvija diskuterer hva for endringer denne teknologien vil 
utgjøre for samfunnet. Sett i et lys av at denne teknologien nå er 
i full utvikling, vil vi da for eksempel finne autentisering med pass 
tilstrekkelig i årene som kommer?

Om bedriften
Mobai er et spin-off selskap fra NTNU opprettet i 2019. 
Teknologien til Mobai er utviklet av internasjonalt anerkjente 
forskere med ekspertise innen biometriske systemer og avansert 
angrep-deteksjon ved Institutt for informasjonssikkerhet og 
kommunikasjon. Til grunn for teknologien bak Mobais produkt, 
er en multimodal, biometrisk autentiseringsløsning, som bruker 
en kombinasjon av ansikts-, iris- og okulær gjenkjennelse for å gi 
sterk sikkerhet og personvern.

Refleksjon
Med innovasjon og endring oppstår det også nye problemstillinger. 
Hvilke eksempler på nye problemstillinger kommer du på, som 
vi enten allerede har, eller kommer til å få i fremtiden? Hva kan 
konsekvensene bli av å ikke ta stilling til de nye problemene vi 
møter?

Tema:  BIOTECH 

Gjest:    Brage Strand 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Biometriske data  
• Face Morphing  
• Ansiktsgjenkjenning 
• Algoritmer 
• Identitetstyveri  
• Personvern 

Anbefalt lesing: 

• -"Selfie Biometrics - Advances and 
challenges - Advances in Computer 
Vision and Pattern Recognition", av Ajita 
Rattani, Reza Derakhshani og Arun Ross 

• Fan av en serie fra Raymond E Feist 
Magician 

BIOTECH med Brage Strand, Mobai 

BIOTECH
BRAGE STRAND
GRÜNDER OG DAGLIG 
LEDER
MOBAI

PODKAST #622 BIOMETRISKE DATA. BRAGE STRAND, MOBAI

Podkast  #0622
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BIOTECH med Brage Strand, Mobai

 Sikkerhetstrusler vil 
øke i fremtiden biometri 

vil brukes i større grad for 
å skape trygghet og da må 
vi gjøre tiltak for å ha tillit 
til informasjon som bilde

- Brage Strand
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon eller din 
teknologi?
Alltid vært veldig nysgjerrig, en 
nerd, lærevillig og er godt over 
gjennomsnittet endringsvillig og 
opptatt av forbedringer.

Hva er hovedproblemet du forsøker 
å løse på jobben din? 
Skape tillit om at en person har 
identiteten den utgir seg for å ha.

Hva er ditt hovedprosjekt nå?
Mobai AS - selskapet jeg bygger 
sammen med Martin Stokkenes, 
Raghavendra Ramachandra, Kiran 
Raja, Christoph Bush og Guoqiang 
Li - Fremragende forskere innen 
biometri, ai og bildeanalyse fra 
den. Et voksende problem er at vi i 
mindre grad kan ha tillit til bilder.

Hvorfor er det spennende?
Ønsker å unngå situasjoner hvor 
noen kan utgi seg for å være noen 
andre.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer innen fagområdet ditt?
Personvern og etisk bruk av 
biometri. Samt nudges og bias i 
algoritmer på et micronivå, som kan 
ha macro-effekter. Noen tanker: 
Ansiktsgjenkjenning / biometri 
er typisk framstilt som et rødt 
flagg i personvern-sammenheng 
selv om biometri gir en gyldig 
mulighet til å bevise at du er du 
og unngå identitetstyveri, nettopp 
ta vare på personvernet ditt. En 
mer digital og automatisert verden 
innebærer systematisk evaluering 
og påvirkning: det er rom for feil 
og uheldige effekter eller onde 
hensikter. Samtidig kan vi påvirkes i 
en god retning, men hvem definerer 
hva som er riktig retning? Et bilde 
blir biometrisk informasjon med en 
gang det brukes til identifisering, 
og da er det per definisjon sensitive 
person-opplysninger. Dette må 
vi som selskap forholde oss til 
og sikre informasjonen ekstra. 
Er du død; skal noen kunne 
bruke fingeren din til å åpne en 
telefon? Er det OK hvis politiet gjør 
det? Mange interessante etiske 
diskusjoner.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt?
Mest inspirert av hverdagshelter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge, 
relater til ditt fagfelt?
Gi litt skryt til norske myndigheter. 
Gode prosesser for en forankring 
og dialog! Selv om ting kan ta litt 
tid. Norske myndigheter og  politiet 
gjør gode valg i biometrisfæren! 
Gjør at vi for eksempel har en 
pass-utstedelses hvor politiet har 
kontroll på bildene, noe som ikke er 
tilfelle i resten av verden.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Kommer an på tidsperspektivet; alt 
relatert til utvikling av IT-løsninger 
(utvikling, UX og tjenestedesign, 
AI, dataprosessering). Tror mange 
kan bli overrasket over hvor 
mange beslutninger som kan 
automatiseres eller gjøres bedre av 
en maskin.

Et yndlingssitat vi kan hekte 
på deg?
"What is important is seldom 
urgent and what is urgent is seldom 
important" - Dwight D. Eisenhower.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Sikkerhetstrusler vil øke, biometri 
vil brukes i større grad for å skape 
trygghet, må gjøre tiltak for å ha 
tillitt til informasjon som bilde, 
video, lyd og biometriske data.

BIOTECH med Brage Strand, Mobai

Podkast  #0622
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Hva er biometri?
a) Avfall som gjøres om til nyttig
materiale
b) Egenskaper eller atferd som
identifiserer deg
c) Det som beskriver DNA

Egenskaper eller atferd som identifiserer 
deg

Når man prøver å lure et kamera til at 
du er noen andre ved bruk av bilder eller 
sminke

Det blir lettere å manipulere systemer, 
også pass-systemet

Hva er et kamera-angrep?
a) Når man prøver å lure et kamera til at
du er noen andre ved bruk av bilder eller
sminke
b) Når man hacker seg inn på
sikkerhetssystem og misbruker
informasjonen
c) Når man bruker kamera til å overvåke
aktivitet på ulovlige plasser

Hva kan være problematisk når man har 
mange verktøy til å generere ansikt?
a) Det kan gjøre det vanskeligere for folk
å styre hvilken informasjon man gir ut
b) Det blir lettere å manipulere systemer,
også pass-systemet
c) Systemene kan gjøre feil å gi
informasjon til feil person

BIOTECH med Brage Strand, Mobai

Scann og besøk bedriften
https://www.mobai.bio/

BIOTECH
BRAGE STRAND
GRÜNDER OG DAGLIG 
LEDER
MOBAI
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Tema Perspektiv

Fra forskning til business
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovation 
manager hos NTNU Technology Transfer på Gjøvik, Hege Tokerud, 
om flere av prosjektene hun er involvert i gjennom NTNU TTO og 
hvordan de bruker teknologi for å blant annet gjøre det tryggere 
for barn på internett. I podcasten forteller Hege mer om hvordan 
adferds-biometri fungerer. Vi får også vite mer om ulike måter vi 
legger igjen digitale spor ut i fra hvordan vi bruker teknologi. Kan 
man avdekke en person sin alder på internett, gjennom måten de 
bruker tastaturet sitt på?

Om bedriften
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et 
statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har 
hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU 
har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og 
har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora 
og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor 
blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, 
grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, 
produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse 
og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom 
en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere 
utdanning i Trondheim.

Refleksjon
Hvordan kan verktøyet atferdsbiometri kombineres med 
moderne teknologi for å oppnå sikkerhet og presisjon? Og hvilken 
overføringsverdi har verktøyet for flerbruk?

Tema:  TECH4GOOD 

Gjest:    Hege Tokerud 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Personidentifisering 
• Cyber security 
• Informasjonssikkerhet 
• Biometri 
• Samarbeid

Anbefalt lesing: 

• Mobai.io  
• Graphchain.org  
• https://su.org/ (Singularity University)
• www.edx.org (gratis kurs og faglig påfyll 

fra verdens toppuniversiteter) 
• www.ntnutto.no www.ntnu.no 
• www.mobai.bio (står ai i artikkel) 
• www.aiba.ai
 TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på Gjøvik 

TECH4GOOD
HEGE TOKERUD
INNOVATION MANAGER
NTNU TECHNOLOGY 
TRANSFER PÅ GJØVIK

PODKAST #623 FRA FORSKNING TIL BUSINESS. HEGE TOKERUD, NTNU TECHNOLOGY TRANSFER PÅ GJØVIK
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TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på Gjøvik

 På NTNU har vi 
veldig mye verdensledende 

og god forskning som er 
rett rundt hjørnet.

- Hege Tokerud
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?  
Ja-menneske med skapertrang 
og som er livredd for å gå glipp av 
noe. Under studiet i Trondheim, 
da jeg innså at jeg faktisk 
utgjorde en forskjell ved å jobbe i 
skjæringspunktet mellom teknologi, 
marked og mennesker.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Bidrar til å realisere at 
forskningsresultater i større 
grad blir anvendt. For eksempel 
«Chatroom safety» prosjektet gir 
potensiell stor samfunnsnytte 
med å bidra til at barn og unge er 
trygge på nett. Per i dag foregår 
moderasjon av for eksempel chat-
logger mm manuelt, ingen gode 
verktøy for å avdekke mulige 
overgripere/pedofile på nett.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Ikke bransjespesifikk, 
men har jobbet mye med 
informasjonssikkerhetsmiljøet 
og fargelab på NTNU Gjøvik de 
siste 2 årene. Jobber med å 
avdekke anvendelsesområder 
for teknologien, utarbeide 

forretningsmodellering, bygge 
team/etablere bedrifter, 
synliggjøre verdiskaping/
økonomisk modellering, skaffe 
finansiering og knytte nettverk 
og skape godt samspill på tvers 
mellom forskning, industri og 
virkemiddelapparatet.

Hvorfor er det spennende?  
Sammen skaper vi enda mer verdi! 
Bereder grunnen for at forskning 
blir anvendt = innovasjon.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Privacy, lagring og bruk av 
(biometriske) data, store 
datamengder, AI – jo mer data vi 
gir fra oss, jo bedre tjenester. Men 
hvem eier dataene, hva er de verdt? 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Mobai AS (Brage Strand), 
verktøy for å sikre 
informasjonssikkerhet (Gaute 
Wangen), blokkjedeteknologi/
graphchain (Chris Carr), post-
quantum resistant teknologi, 
teknologi for å avdekke om 
frukt er blitt modnet av gift 
(frukt biometri), anvendelse 
av hypersprektrale kamera.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Signicat og BehavioSec.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Åpent sinn, læringsvilje, 
tverrfaglighet, samarbeidsevner, 
IKT/cyber security (herunder 
algoritmeutvikling, 
kryptologi, maksinlæring/AI)  
– viktig for alle bransjer  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Fremragende forskning i Norge. 
Godt samspill med industrielle 
aktører. Små forhold i Norge, kan 
ta kontakt med næringslivstopper i 
Norge og vi oppnår faktisk kontakt. 
Enklere å samarbeide på tvers, 

dette er særlig en styrke på Gjøvik 
hvor miljøet er lite.

Et favoritt fremtidssitat?  
Det er en grunn til at vi har fått 
utdelt to ører og bare en munn.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Jobber med å realisere anvendt og 
verdensledende relevant forskning. 
Jobber med fantastisk flinke 
forskere som ønsker en bedre 
verden. Kort vei/tid fra forskning 
til anvendelseForskningen har 
stor impact – både økonomisk 
og samfunnsnytte. 

TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på Gjøvik
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Hva kan atferdsbiometri brukes til?
a) Identifisering av hvordan du er som
person
b) Gjenkjenne ansiktsform
c) Avlese fingeravtrykk

Identifisering av hvordan du er som 
person

Å kunne identifisere en person ut ifra 
ulike typer karaktertrekk ved avlesing av 
fingeravtrykk, øyne og ansikt.

Avdekking av potensielle overgripere på 
nett

Hva går Hege Tokerød’s «klassisk 
biometri» ut på?
a) Å kunne identifisere en person ut ifra
ulike typer karaktertrekk ved avlesing av
fingeravtrykk, øyne og ansikt.
b) Å identifisere hvordan du er som
person, hvordan du taster, hvilke ord du
benytter deg av.
c) Å analysere kroppsspråk og bevegelser.

Hva handler prosjektet AIBA (Author 
Input Behavioural Analysis) om?
a) Avdekking av svindelforsøk
b) Avdekking av identitet
c) Avdekking av potensielle overgripere
på nett

TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på 
Gjøvik

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

TECH4GOOD
HEGE TOKERUD
INNOVATION MANAGER
NTNU TECHNOLOGY 
TRANSFER PÅ GJØVIK
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Tema Perspektiv

Norsk infrastruktur til 
forskning
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor ved 
NTNU, Kristian Martinsen. Kristian har doktorgrad i ingeniørfag og 
har jobbet med innovasjon hele karrieren. I dag jobber han med å 
digitalisere produksjon med mål om å gjøre det mer bærekraftig. 
I episoden forteller Kristian om hvordan vi må endre måten vi 
produserer og forbruker produkter på, og hvordan ny teknologi 
kan hjelpe oss å leve mer bærekraftig. "Vi forbruker ressurser som 
om vi hadde to jordkloder" forteller han i episoden.

Om bedriften
NTNU (norges teknisk-natuvitenskapelige universitet) ble 
opprettet i 1996. NTNU har hovedansvar for den høyere 
teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen 
naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap. NTNU 
består av åtte fakulteter med til sammen 55 institutter.

Refleksjon
Hvordan kan ny teknologi anvendes for å gjøre produksjon 
bærekraftig i morgen allerede?

Tema:  PRODTECH 

Gjest:    Kristian Martinsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Produksjon  
• Sirkulære varestrømmer 
• Lukket kretsløp  
• Batterier 

Anbefalt lesing: 

• sfimanufacturing.no
 

PRODTECH med Kristian Martinsen, NTNU 

PRODTECH
KRISTIAN MARTINSEN
PROFESSOR
NTNU

PODKAST #624 NORSK INFRASTRUKTUR TIL FORSKNING. KRISTIAN MARTINSEN, NTNU
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PRODTECH med Kristian Martinsen, NTNU

 Hvis du tenker 
deg en selvgående bil, så 
har vi på samme måte 

en selvgående prosess på 
produksjon

- Kristian Martinsen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
Har en doktorgrad fra NTH (nå 
NTNU) og har jobbet på Raufoss 
med diverse produkter for bl.a. 
bilindustri siden 1996. Begynte på 
Høgskolen i Gjøvik etterhvert NTNU 
i 2010. Innovasjon har jeg da jobbet 
med i hele denne perioden.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Forskning og utdanning innenfor 
produksjon

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Først og fremst hvordan produksjon 
kan bli mer bærekraftig ved 
bruk av ny teknologi, som 
f.eks. digitalisering.

Hvorfor er det spennende?
Store og viktige utfordringer, vårt 
bidrag til arbeidsplasser og at 
kloden skal overleve 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
På den ene siden hensynet til global 
bærekraft der bl.a vareproduksjon 
er medvirkende til sterkt 
synkende fattigdom, og dermed 

synkende befolkningsvekst, På 
den andre siden bidra til lokal 
konkurransekraft i vår egen industri

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
MANULAB, Norsk 
infrastruktur for forskning på 
produksjon, INMAN Intpart prosjekt 
på sirkulær vareproduksjon 
med samarbeid med India og 
Japan, MEGAMOULD som går 
på bærekraftige løsninger for 
fiskeoppdrett, og S-Face som 
dreier seg om nyvinninger 
relevant for elektriske biler, 
SFI Manufacturing der vi har en stor 
satsning på bærekraftige løsninger 
for norsk industri

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Kunnskap 
om sirkulære varestrømmer, 
nye business-modeller/ måter å 
bruke og eie produkter, Datafangst 
og bruk av stor- data for å 
optimaliser produkter, produksjon, 
bruk og gjenbruk/resirkulering

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi er gode på lettvektsløsninger for 
resten av verden, vi har intelligente 
løsninger for skip og offshore, 
Vi har et stort potensial for 
maritim matvareproduksjon

Et favoritt fremtidssitat?
Vi klarte å stille om til bærekraftig 
vareproduksjon

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Forklare hvor viktig det er at 
uten bærekraftig produksjon vil 
vi ikke ha en levelig klode om 
noen år. All trenger hus, mat, 
etc. vi trenger transportmetoder 
og kommunikasjonsmidler, de 
fleste ønsker vaskemaskiner, 
mobiltelefoner, mm. Samtidig er vi 
blitt nesten 8 Milliarder mennesker 
og vil trolig bli minst 10 på kloden, 
og forbruker ressurser som om 
vi hadde nesten to jordkloder. 
Hvordan skal dette løses?

PRODTECH med Kristian Martinsen, NTNU
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Hva kan bidra til mer bærekraftig 
produksjon?
a) At man i større grad reduserer egne
utslipp
b) At produkter har lenger livsløp og
et gjenbruk via flere ledd før endelig
materialgjenvinning
c) At man i større grad bruker plast og
kompositt i produksjon

At produkter har lenger livsløp og et 
gjenbruk via flere ledd før endelig 
materialgjenvinning

Automatisering i større grad ved bruk av 
AI

Bærekraftige deler med nye 
materialløsninger

Hvilket eksempel ble gitt i episoden 
på hvordan man kan optimalisere 
vareproduksjon?
a) Nedsatt energiforbruk
b) Automatisering i større grad ved bruk
av AI
c) Mindre antall mennesker involvert i
produksjon

Hvilke løsninger benyttes i arbeidet med 
morgendagens biler?
a) Bærekraftige deler med nye
materialløsninger
b) Forberedning av autonome kjøretøy
c) Nye drivstoffalternativer

PRODTECH med Kristian Martinsen, NTNU

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.edu/

PRODTECH
KRISTIAN MARTINSEN
PROFESSOR
NTNU
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Tema Perspektiv

Kan man måle utseende?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor 
på NTNU sin Colourlab, Jon Yngve Hardeberg. Colourlab har 
siden starten jobbet for å dekke det økende behovet for 
fargestyringsløsninger i den grafiske bransjen. Jon Yngve er 
utdannet sivilingenør i signalbehandling ved NTNU, og har en 
doktorgrad i signal- og bildebehandling. I episoden lærer man hva 
som skal til for å skape en konsistent gjengiving av fargebilder i 
forskjellige medier.

Om bedriften
Norsk farge- og visuell databehandlingslaboratorium jobber 
for å betjene de økende behovene for fargestyringsløsninger i 
grafikkbransjen. Colourlab ble grunnlagt i 2001 og har i dag 47 
ansatte. Målet er å bli den beste forskningsgruppen på feltet 
med å ha en bred kompetansebase på felt som grafisk kunst, 
fargebilde, medieteknologi, datavitenskap, signalbehandling og 
videobehandling.

Refleksjon
Hvordan kan man måle utseende ved hjelp av fargebildeteknologi, 
og hva er nytteverdien av å gjøre det?

Tema:  ARTTECH 

Gjest:    Jon Yngve Hardeberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Persepsjon 
• Fargemåling 
• Fargebildeteknologi 
• Sanseopplevelse

Anbefalt lesing: 

• http://www.colourlab.no
 

ARTTECH med Jon Yngve Hardeberg, NTNU 

ARTTECH
JON YNGVE HARDEBERG
PROFESSOR
NTNU
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ARTTECH med Jon Yngve Hardeberg, NTNU

 Innen 
bildeteknologi og farger 

finnes det utallige 
muligheter, for når 
du kobler dette mot 

dataanalyse dukker det 
opp store muligheter for 

nye løsninger og produkter
- Jon Yngve Hardeberg
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
Grimstadgutt og verdensborger 
(bodd flere år i USA og Frankrike), 
firebarnsfar, bondesønn og 
professor i fargebildeteknologi 
(colour imaging). Innovasjon – vel, 
jeg tenker jo ofte at innovasjon i 
grunnen bare er et annet navn på 
forskning – det er jo ny kunnskap vi 
søker!

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Forskning og utdanning! OK - 
innovasjon og formidling også da.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Mange forskningsprosjekter 
innenfor feltet fargebildeteknologi. 
Her vil jeg fokusere på «utseende», 
dvs. hvordan man kan måle/
spesifisere hvordan et objekt eller 
en overflate ser ut. Vi vet jo mye 
om farge, både hvordan vi oppfatter 
farge og hvordan vi kan måle det, 
men farge er ikke nok. For å kunne 
beskrive utseende trengs flere 
attributter, som for eksempel glans, 
translusens, og tekstur.

Hvorfor er det spennende?
Det er så mange ubesvarte 
spørsmål og uløste problem over 
hele skalaen fra grunnforskning 
til anvendt teknologi. Eksempelvis 
innen 3D-print – se for deg 
mulighetene når man kan lage 
en «eksakt kopi» av en gjenstand 
raskt og greit. Og datagrafikk 
(filmproduksjon for eksempel – å få 
menneskehud til å se riktig ut er en 
stor utfordring)

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Et tilbakevendende tema som er 
spennende å diskutere er hvorvidt 
farge og utseende fundamentalt 
sett er perseptuelle fenomen (en 
sanseopplevelse) eller om det er 
materialegenskaper.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
- FRIPRO Toppforsk prosjekt 
MUVApp (Measuring and 
Understanding Visual Appearance) 
- EU H2020 ITN prosjekt ApPEARS 
(Appearance Printing – European 
Advanced Research School)

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?
Veldig spennende hva de har fått 
til i Frankrike med APPAMAT-
nettverket, stor mobilisering rundt 
temaet material appearance, samt 
Japan hvor de i flere år nå har hatt 
mye forskning på «SHITSUKAN» 
som er et konsept som inkluderer 
utseende men også andre kvaliteter 
(som for eksempel at noe ser dyrt 
ut, eller at det ser ut som om det 
er vått, etc.)

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Massevis av anvendelser av 
fargebildeteknologi generelt, men 
også mye spennende der konseptet 
«utseende» kan være sentralt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik 
har etablert seg som internasjonalt 
ledende innen fargebildeteknologi, 
og er også nå ledende innenfor 
utseende. Dette er et resultat av 
mange års satsning på forskning.

Et favoritt-sitat?
Kanskje utseende faktisk er viktig 
likevel?

ARTTECH med Jon Yngve Hardeberg, NTNU
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Ifølge Jon Yngve Hardeberg, hva er den 
grunnleggende definisjonen av farge?
a) Farge er en subjektiv sanseopplevelse
b) Farge er perseptuelle signaler
c) Farge er kontraster

Farge er en subjektiv sanseopplevelse Hvordan og når noe er blitt laget, samt 
hva som er skjedd med det

Tekstur og translusens

Hva er noe av det man kan lære ved 
å anvende bildeteknologi innenfor 
arkeologi?
a) Hva slags opprinnelse objektet har
b) Hvordan farge er tatt i bruk
c) Hvordan og når noe er blitt laget, samt
hva som er skjedd med det

Farge påvirker vår oppfattelse, og er et 
aspekt vi bruker for å beskrive utseende. 
Hvilke andre aspekt nevnes?
a) Lys og mørke
b) Form og størrelse
c) Tekstur og translusens

ARTTECH med Jon Yngve Hardeberg, NTNU

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.edu/

ARTTECH
JON YNGVE 
HARDEBERG
PROFESSOR
NTNU

Podkast  #0625



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

28

Tema Perspektiv

Medisinsk 
bildebehandling
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor 
i Fargebildeteknologi ved Institutt for datateknologi og 
informatikk ved NTNU i Gjøvik, Marius Pedersen, om de ulike 
anvendelsene som oppstår fra fargebildeteknologi, blant annet 
i helsevesenet. Marius forteller om det viktigste fargeforskning 
kan lære oss, og om hvordan dette fagområdet kan taes i bruk 
innenfor medisinsk bildebehandling. Han gir også eksempler på 
hvordan denne teknologien brukes sammen med 3D-modellering i 
dag, under prosessen med å sette en rask og korrekt diagnose. 

Om bedriften
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) forsker bl.a. på 
brukergrensesnitt, databaseteknikk, datamaskinarkitektur, grafikk, 
kunstig intelligens, informasjonssystemer, operativsystemer, 
programmering, sikkerhet og systemutvikling. IDI er det største 
instituttet ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og 
elektroteknikk. NTNU i Gjøvik er en del av Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU). NTNU i Gjøvik er en direkte 
videreføring av Høgskolen i Gjøvik (HiG), og ble offisielt etablert 
1. januar 2016, da HiG, Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (HiST) og NTNU fusjonerte til ett universitet med 
navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Refleksjon
Hvordan kan fargebildeteknologi anvendes i medisinsk 
sammenheng?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Marius Pedersen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fargebildeteknologi 
• 3D modellering  
• Bildedata 
• Samarbeid

Anbefalt lesing: 

• http://www.colourlab.no 
 

HEALTHTECH med Marius Pedersen, Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik 

HEALTHTECH
MARIUS PEDERSEN
PROFESSOR I 
FARGEBILDETEKNOLOGI
INSTITUTT FOR 
DATATEKNOLOGI OG 
INFORMATIKK VED NTNU I 
GJØVIK
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HEALTHTECH med Marius Pedersen, Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik

 Fargelaben ved 
NTNU er unik i Norge, og 
har en kompetanse man 
finner få andre steder i 

verden
- Marius Pedersen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
Professor i Fargebildeteknologi 
ved Institutt for Datateknologi og 
Informatikk ved NTNU i Gjøvik. 
Han er også leder for Norsk 
laboratorium for farge og visuell 
prosessering (Fargelaboratoriet). 
Hans arbeid er rettet mot 
kvalitetsvurdering av bilder, spesielt 
ved bruk av algoritmer.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Forskning, utdanning og innovasjon

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Fagfeltet mitt er fargebilde-
teknologi, hvor man både gjør 
mer grunnleggende og anvendt 
forskning. Jeg har spesielt fokusert 
på bildekvalitet – hvordan man 
måler og forbedrer kvalitet i 
bilder, og jeg har brukt dette i 
mange forskjellige anvendelser 
som medisinsk bildebehandling, 
grafisk/trykk/print bransje, 
biometri/sikkerhet, kunst/kulturarv, 
skjermer, undervannsbilder, etc.

Hvorfor er det spennende?
Fagfeltet er i konstant utvikling, og 
jeg tror kombinasjonen av kunnskap 
fra forskjellige områder kan gjøre 
til at man kommer til større 
gjennombrudd i fargebildeteknologi. 
Dette krever også samarbeid på 
tvers av disipliner.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Et av de nye prosjektene 
er “Improved Pathology 
Detection in Wireless Capsule 
Endoscopy Images through 
Artificial Intelligence and 3D 
Reconstruction”. Prosjektet skal 
kombinere kunstig intelligens og 3d 
modellering fra kapselendoskopi 
for bedre deteksjon av sykdom 
i tykktarmen. I et annet nylig 
avsluttet prosjekt «IQ-MED: 
Image Quality enhancement in 
MEDical diagnosis, monitoring and 
treatment» så arbeidet vi med 
bildeforbedring av kapselendoskopi, 
avbildning av hud, og video 
assistert kirurgi.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Bildedata brukes i mange 
forskjellige anvendelser, og bruken 
vil bare øke. Det er behov for økt 
kunnskap behandling av disse 
bildene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Fargelaben ved NTNU er unik i 
Norge, og har en kompetanse man 
finner få andre steder i verden.

HEALTHTECH med Marius Pedersen, Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik
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Hvordan foregår videoanalyse av 
kapselendoskopi?
a) Det analyseres ved hjelp av
programvare
b) Det analyseres primært av en lege
c) Det analyseres av forskere

Det analyseres primært av en lege Om det analyseres automatisk ved bruk 
av AI

Omtrent 50 000 bilder

I medisinsk bildebehandling, når er det 
mindre viktig å anvende naturlige farger?
a) Om det analyseres av lege
b) Om det analyseres automatisk ved
bruk av AI
c) Om det analyseres på tvers av fagfelt

Hvor mange bilder består en 
kapselendoskopivideo av?
a) Omtrent 50 000 bilder
b) Omtrent 40 000 bilder
c) Omtrent 30 000 bilder

HEALTHTECH med Marius Pedersen, Institutt for datateknologi og 
informatikk ved NTNU i Gjøvik

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

Risikostyring av digital 
sikkerhet.
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Seniorrådgiver 
hos NTNU Digital Sikkerhet i Gjøvik, Gaute Wangen, om hvordan 
vi bør jobbe med informasjonssikkerhet og risikostyring. Gaute 
Wangen for forteller om krysningspunktet mellom åpenhets- og 
delingskulturen i akademia og krav fra cybersikkerhet, og hvordan 
disse kan komme i interessekonflikt. Han deler erfaringer og 
synspunkter om hva som er viktig i denne utviklingen, skal man 
lykkes i å holde et høyt sikkerhetsnivå innen digital sikkerhet. 
Silvija og Gaute snakker også om grunnprinsippene i angrep, og 
hvor det er folk flest feiler og kan bevisstgjøres når det kommer til 
digital sikkerhet.

Om bedriften
NTNU i Gjøvik er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU). NTNU i Gjøvik er en direkte videreføring av 
Høgskolen i Gjøvik (HiG), og ble offisielt etablert 1. januar 2016, 
da HiG, Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) og NTNU fusjonerte til ett universitet med navnet Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNU i Gjøvik består av 
instituttene og fag-enhetene: Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, 
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, 
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, Institutt for design 
- avdeling Gjøvik, Fagenhet for økonomi og ledelse, Fagenhet for 
datateknologi og informatikk, Fagenhet for elektro, og Fagenhet 
for matematiske fag.

Refleksjon
Hvordan kan vi bedre digital sikkerhet ved implementering 
av kjente grunnleggende prinsipper, og hvilke grunnleggende 
prinsipper skulle vært gjeldene?

Tema:  CYBERSEC 

Gjest:    Gaute Wangen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kritisk infrastruktur på nettverk 
• Sikkerhetshendelsene
• Grunnprinsipper i digital 

sikkerhetskultur  
• Folk, prosess og teknologi

Anbefalt lesing: 

• The Black Swan av Nassim Taleb
• Antifragile av Nassim Taleb
 

CYBERSEC med Gaute Wangen, NTNU i Gjøvik 

CYBERSEC
GAUTE WANGEN
SENIORRÅDGIVER FOR 
DIGITAL SIKKERHET
NTNU I GJØVIK
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 Mange av de 
sikkerhetshendelsene 
vi ser idag er mangel 

på grunnleggende ting. 
At man ikke har fått 
implementert kjente 
løsninger på kjente 

problem
- Gaute Wangen
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Hva er hovedproblemet du forsøker 
å løse på jobben din? 
Risikostyring av digital sikkerhet 
på NTNU, for sektoren og senere 
for enda flere. Innovasjonen vår går 
også ut på å løse dette problemet.

Hva er ditt hovedprosjekt nå? 
Jeg har flere «hovedprosjekter», 
men innovasjonsprosjektet vil 
etter hvert bli prioritert ettersom 
jeg anser å løse dette problemet 
som hovedoppgaven i min rolle 
som sikkerhetsrådgiver. Vi kjører 
også en virksomhetsrisikovurdering 
hvor vi inkluderer alle dekaner 
og instituttledere på NTNU. I 
tillegg til vanlig rådgivning driver 
jeg formidling både internt og 
eksternt på NTNU. Jeg underviser 
flinke studenter på NTNU Gjøvik i 
Risikostyring og sikkerhetsledelse, 
og veileder både bachelor og 
masterstudenter. Skriver både 
faglige innlegg og vitenskapelige 
artikler. Alt dette henger litt 
sammen.

Hvorfor er det spennende? 
Mye av dette er spennende arbeid. 
Innovasjonen bygger direkte 
på Ph.D.-oppgaven min i tillegg til 
at vi bruker den erfaringen vi har 

gjort oss over noen år med forsøk 
på risikostyring på NTNU. Jeg liker 
også å ta risiko selv og arbeidet 
med innovasjon er i mange tilfeller 
langt utenfor komfortsonen. Å 
arbeide med motiverte studenter 
er givende i seg selv. Vi har fått 
til mange spennende oppgaver 
sammen.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer innen fagområdet ditt? 
Det er mange dilemmaer innen 
fagområdet mitt, men den jeg 
mener er mest interessant akkurat 
nå er åpenhets og delingskulturen 
i akademia i møte med krav fra 
cybersikkerhet. Her er det en 
del konfliktområder og grenser 
som må trekkes. Forståelsen for 
problemene vi står overfor vil jeg 
påstå er generelt lav og det er store 
interessekonflikter i spill.

Dine andre viktige prosjekter siste 
året? 
Vi har kjørt et morsomt prosjekt 
på rotårsaks-analyse av passord 
på avveie de siste årene. 
Dette var i utgangspunktet en 
bacheloroppgave som har endt 
opp som en vitenskapelig artikkel. 
Prosjektet har også gitt oss et 
grundig beslutningsgrunnlag 
og vi måler resultatene av 
tiltakene vi innfører. I tillegg 

så har vi kjørt prosjekter på 
analyse av hendelsesdata, 
mørketallsundersøkelse, OSINT, 
sikkerhetskultur og x-antall 
risikovurderinger.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Det er mange som inspirerer meg. 
Jeg liker nye ideer og saklige og 
dyktige debattanter/forskere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge, 
relater til ditt fagfelt? 
Vi er flinke til å være åpne om 
sikkerhetshendelser, dele data 
og diskutere konsekvensene av 
cybersikkerhet i samfunnet. I tillegg 
står personvernet sterkt i Norge.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg er konservativ ift troen på 
teknologi og hvor mye det kommer 
til å løse. Jeg ser på det digitale 
sikkerhetsområdet og mange av 
de problemene vi har nå er de 
samme vi har slitt med i 40 år. 
Kunnskap relevant for fremtiden vil 
være the basics.

Et yndlingssitat vi kan hekte på 
deg? 
«Risk management is a cursed 
profession. In which one can only 
be proven right when it is too late” 
– Nassim Taleb.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Risikostyring er en prosess og ikke 
en risikovurdering.

CYBERSEC med Gaute Wangen, NTNU i Gjøvik
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Hvilket grunnleggende sikkerhetstiltak 
basert på gamle prinsipper ble nevnt?
a) Brannmurer
b) Kartlegging
c) Passord

Passord Som følge av svake passord anvendt 
flere steder

Visma

I et prosjekt ved NTNU med bruk av 
rotårsaksanalyse ble det undersøkt 
hvorfor passord kommer på avveie. Hva 
var årsaken?
a) Som følge av nettfisking
b) Som følge av svake passord anvendt
flere steder
c) Som følge av virus og mangel på
sikkerhet

Hvilken nevnt bedrift har vist stor 
åpenhet om infiltrering?
a) Nordea
b) Visma
c) Telenor

CYBERSEC med Gaute Wangen, NTNU i Gjøvik

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.edu/gjovik

CYBERSEC
GAUTE WANGEN
SENIORRÅDGIVER FOR 
DIGITAL SIKKERHET
NTNU I GJØVIK

Podkast  #0627



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

36

Tema Perspektiv

Ultralyd for inspeksjon 
av materialer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i DolphiTech, 
Eskil Skoglund. Etter å ha jobbet som digital designer for både 
Nordic Semiconductor og Texas Instruments flyttet Eskil til 
Gjøvik for å starte opp DolphiTech. DolphiTech utvikler avanserte 
ultralydkameraer for 2D og 3D-test, samt inspeksjon av materialer 
i blant annet flyindustrien. I episoden forklarer Eskil hvordan 
ultralyd fungerer på metall og hvordan dette kan brukes for å 
inspisere alt fra fly til undervannsrør, samt hvordan selskapet har 
gått fra å være nærmest en ren R&D-bedrift til å vokse på alle 
mulige områder.

Om bedriften
DolphiTech ble etablert i 2019 og utvikler avanserte 
ultralydkameraer for 2D- og 3D-test og inspeksjon av materialer. 
DolphiTech har utviklet en ny ultralyd transduser-design som 
produserer bilder med høy oppløsning. DolphiTech-teknologi har 
industrialisert kjente prinsipper i et helt nytt design, produkt og 
produksjonsprosess. Den grunnleggende teknologien er unik i 
global sammenheng.

Refleksjon
Hvordan kan ultralyd fungerer på metall, og hvordan brukes det 
for å inspisere alt fra fly til undervannsrør?

Tema:  MATERIALS 

Gjest:    Eskil Skoglund 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ultralyd 
• Effektivt vedlikehold  
• Samarbeid 
• Energibransjen

Anbefalt lesing: 

• Steve Jobs: A Biography by Walter 
Isaacson 

 

MATERIALS med Eskil Skoglund, Dolphitech 

MATERIALS
ESKIL SKOGLUND
CTO
DOLPHITECH
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MATERIALS med Eskil Skoglund, Dolphitech

 Det er mye snakk 
om digitalisering, men vi 
må ikke glemme at folk 
skal jobbe sammen. Vi 

må passe på at folk ikke 
blir for distansert fra 

hverandre som følger av 
all denne digitaliseringen, 
men at vi fremdeles klarer 

å jobbe godt i team. 
- Eskil Skoglund
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Utivkler ny teknologi innen ultralyd 
NDT (Non-Destructive-Testing). Vår 
teknologi er ny og banebrytende 
innen ultralyd NDT.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Vi har kontroll på alle deler av 
produktene våre, utvikling av selve 
ultralyds-transduceren, elektronikk, 
mekanikk, Firmware og Software. 
Noe av det mest spennende jeg 
synes, er å ta en ide videre til 
produkt eller funksjonalitet, der 
man må kombinere flere/alle fagfelt 
og sy det sammen til et ferdig 
produkt/funksjonalitet.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende å jobbe mye 
avanserte og komplekse ting 
sammen med andre, der man 
utnytter det beste av alle, og til 
slutt får alle se at ideene våre 
faktisk fungerer.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Innenfor NDT-bransjen er det 
kanskje det å komme med en helt 
ny teknologi i en veldig satt og 

delvis konservativ bransje. Selv om 
de ser at vår teknologi fungerer 
bedre og raskere, så støter vi av og 
til på motstand pga etterslep her.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Vi er nå gode på inspeksjon 
av karbon-fiber, som er bla. 
flyindustrien, men utvikler 
teknologien til å fungere på 
vindenergi, bil, rør (vann og olje & 
gass). For hver ny release vi gjør, 
så øker vi vårt markedspotensialet 
betydelig.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Energy Micro, Distruptive 
Technologies, Airthings og 
Cambridge Medical Robotics.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge er faktisk ganske gode på 
verdensbasis i Ultralyd innenfor 
flere segmenter. Her er det miljøer 
i Tromsø, Trondheim, Innlandet, 
Oslo, Vestfold. Norge er også 
verdensledende på silisium 
teknologi som bruker lite strøm 
(RFIC, ASIC, mikrocontrollere, 
sensorer, etc).

MATERIALS med Eskil Skoglund, Dolphitech
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Hva brukes NDT (Non Destructive 
Testing) til?
a) Det brukes for å se hvilke særegne
egenskaper materialet har
Det brukes til å finne integriteten i
materiale uten å ødelegge det
b) Det brukes til å finne integriteten i
materiale uten å ødelegge det
c) Det brukes til å finne ut hvor
bærekraftig materialet er

Det brukes til å finne integriteten i 
materiale uten å ødelegge det

3-4 dimensjoner med data gjør at du får
mer data og flere muligheter

Dårlige rør kan skape store økonomiske 
tap og helsefarlige konsekvenser

Hvorfor er det nyttig å ha flere 
dimensjoner i ultralydverktøy?
a) Man kan lettere se hva materialet
brytes ned av
b) Man kan lettere se hva materialet
brytes ned av
Man kan lettere forebygge eventuell
skade på materiale
c) Det er selskapene som står ansvarlig
for kvaliteten på rørene
Det er viktig å ha kunnskap om
kvaliteten på rørene slik at man kan sikre
helsen til livet i havet

Hvorfor er det ekstra viktig å vite 
kvaliteten på rør når det kommer til olje 
og vann?
a) Dårlige rør kan skape store
økonomiske tap og helsefarlige
konsekvenser
b) Det er selskapene som står ansvarlig
for kvaliteten på rørene
c) Det er viktig å ha kunnskap om
kvaliteten på rørene slik at man kan sikre
helsen til livet i havet

MATERIALS med Eskil Skoglund, Dolphitech

Scann og besøk bedriften
https://www.dolphitech.com/
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Tema Perspektiv

Innbyggernes behov + 
Innovasjon + Teknologi 
= Norges smarteste 
kommune?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Smartby 
programleder i Gjøvik kommune, Pål Godard. Pål forteller om 
hvordan Gjøvik kommune tenker om begrepet "smartby" nå, etter 
at kommunen over ett år har hatt en prosjekt som fokuserer 
på denne omstillingen. Videre forteller Pål om hvordan Gjøvik 
tenker annerledes enn andre smarte byer, og sammen med Silvija 
diskuterer han spørsmålet om hvor mye risiko som er forsvarlig å 
ta med offentlige midler. 

Om bedriften
Gjøvik er en kommune i Innlandet fylke. Den grenser i nord til 
Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, og i vest til 
Søndre Land og Nordre Land. Over Mjøsa i øst ligger Ringsaker 
kommune, og Helgøya. Gjøvik var del av Oppland fylke inntil dette 
ble del av Innlandet i 2020. Kommunesenteret er tettstedet Gjøvik 
som ligger ved Mjøsa, også kalt «Den hvite by ved Mjøsa». Byen 
var en av vertsbyene under OL på Lillehammer i 1994 da Gjøvik 
Olympiske Fjellhall var arena for ishockey.

Refleksjon
Går den lokale utviklingen for sakte fordi politikerne er redd for å 
gjøre feil? Hvordan kan viktigheten av å prøve overstige redselen 
over å feile, og med det bidra til økt fart på utviklingen av et 
nødvendig samfunn som samsvarer med de globale og lokale 
behovene samfunn har i dag?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Pål Godard 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjonsarbeid 
• IoT 
• Datadeling  
• Risikohåndtering i offentlig sektor 
• Behovsanalyse

Anbefalt lesing: 

• Smart Gjøvik programmet 
• Prosjektet Smart vinterveg 
• 'Verksted som verktøy, å planlegge og 

lede workshops' av Asle Farner
 

LØRNSOC med Pål Godard, Gjøvik kommune 
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LØRNSOC med Pål Godard, Gjøvik kommune

 Det er behovsdrevet, 
ikke teknologidrevet, 
innovasjonsarbeid gir 
oss smartere byer og 

kommuner.
- Pål Godard
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon eller din 
teknologi? 
Jeg er egentlig en teknolog, og 
har jobbet med IT i 20 år, selv 
om utdannelsen min opprinnelig 
gikk i en annen retning. Jeg har 
vært innom mange roller, og har 
til slutt endt opp som en som 
prater like godt med teknologer, 
forretningsfolk og brukere.

Hva er hovedproblemet du forsøker 
å løse på jobben din?  
Hvordan kan vi på en innovativ og 
smart måte bruke data og teknologi 
for å forbedre livet til innbyggerne 
våre og forbedre kommunens 
tjenester?Gjerne i samarbeid med 
akademia og næringsliv der det 
passer.

Hva er ditt hovedprosjekt nå? 
Det jeg har brukt mest tid 
på det siste halvåret, er et 
innovasjonspartnerskap som 
heter «Smart vinterveg», hvor 
kommunene Gjøvik, Hamar, 
Lillehammer og Ringsaker har gått 
sammen for å finne fram til bedre 
løsninger for vinterdrift av veg 
(brøyting, strøing, o.l.).

Hvorfor er det spennende? 
Det er et prosjekt som «treffer» 
mange av de kriteriene vi har 
for smartby- og innovasjonsarbeid, 
samtidig som vi har brukernes 
og kommunens behov i fokus 
hele tiden. I tillegg kommer 
vi til å heve lista for bruk av 
informasjonsteknologi i en del av 
kommunen som tradisjonelt har 
vært avventende til slike løsninger.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer innen fagområdet ditt?  
Hvor mye kan vi dele? 
(Åpne data vs. personvern 
og informasjonssikkerhet)
Hvor mye risiko skal vi ta 
med offentlige midler? 
(Bleeding edge eksperimentering 
vs. stø kurs mot gevinstene)
Hvordan sammskape systematisk 
og i praksis når tidsperspektivene, 
finansieringen og interessene ofte 
ikke harmonerer? 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Det er etter hvert mange norske 
kommuner og byer som jobber 
for å bli smartbyer, og det er 
inspirerende å se mangfoldet og 
delingskulturen som sprer seg. 
Ingen nevnt – ingen glemt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge, 
relater til ditt fagfelt?  
Jeg er litt usikker. Vi har jo en 
del gode forutsetninger for å 
utvikle smarte og innovative 
løsninger/tjenester, f.eks. mye 
penger, høyt tillitsnivå og 
utdanningsnivå i befolkningen 
og høy digitaliseringsgrad i både 
offentlig og privat sektor. Samtidig 
tror jeg at oljepengene også 
kan være en sovepute i mange 
sammenhenger, og at vi ikke 
har nok «sense of urgency» for 
nødvendig omstilling av samfunnet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Læring hele livet.

Et yndlingssitat vi kan hekte på 
deg? 
“If I had asked people what they 
wanted, they would have said 
faster horses.” Henry Ford.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Behovsdrevet, ikke teknologidrevet, 
innovasjonsarbeid gir oss smartere 
byer og kommuner.

LØRNSOC med Pål Godard, Gjøvik kommune
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Hva går prosjektet «Smart vintervei» ut 
på?
a) Vanskeligstilte kan lettere
varsle brøytebilene når de trenger
spesialtilpasset brøyting
b) Lokalsamfunnet kan få tilgang og
oppsøke brøytebilene når de er ute og
jobber
c) Bedre prediksjon på når man må
rykke ut for å strø eller brøyte, og
ruteplanlegging for de som skal ut å
kjøre

Bedre prediksjon på når man må rykke ut 
for å strø eller brøyte, og ruteplanlegging 
for de som skal ut å kjøre

Stå i konseptfase til man har en felles 
forståelse, for og så finne en løsning

Det kan være nyttig å lære av feilene som 
allerede er gjort

Hvordan kan man skape 
systematikk i samfunnspåvirkende-
innovasjonsprosjekter?
a) Stå i konseptfase til man har en felles
forståelse, for og så finne en løsning
b) Alle må få si sin mening, og det må
tas en felles beslutning på hva som skal
gjennomføres
c) De som er skeptiske og redd for
endring, må få nok info om tema, slik at
de forstår viktigheten av prosjektet

Hvorfor kan det være lurt å studere og 
lære om historie?
a) Det er mye nyttig kunnskap som
kanskje er blitt oversett
b) Det kan være nyttig å lære av feilene
som allerede er gjort
c) Man får en større forståelse for
hvorfor ting er som de er

LØRNSOC med Pål Godard, Gjøvik kommune

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

Tenk selv!
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med laboratorium 
sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU, Tor 
Erik Nicolaisen. Tor Erik er utdannet sivilingeniør og har bakgrunn 
fra industri og utvikling av produksjonsprosesser. I episoden 
forteller han om digitalisering av industrielle prosesser, hvordan 
en "selvkjørende fabrikk" fungerer, samt om menneske-maskin 
kommunikasjon og noen av utfordringene som ligger her.

Om bedriften
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete 
i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. Institutt for 
vareproduksjon og byggteknikk utvikler innovative og bærekraftige 
løsninger for samfunnet. De forsker på moderne industriprosesser, 
byggeprosesser, design, miljø, fornybare materialer og teknologier.

Refleksjon
Hvorfor er det viktig at ingeniører for lov til å tenke selv, etterfulgt 
av å prøve seg frem? Hadde industrien og teknologien kommet 
lengre i dag om flere ingeniører hadde hatt denne friheten?

Tema:  PRODTECH 

Gjest:    Tor Erik Nicolaisen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraftig produksjon 
• 3D-print 
• Materialanalyse  
• Prosessteknologi

Anbefalt lesing: 

• ntnu.no
 

PRODTECH med Tor Erik Nicolaisen, NTNU i Gjøvik 
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PRODTECH med Tor Erik Nicolaisen, NTNU i Gjøvik

 De på gulvet visste 
mange ting som de kanskje 

ikke helt forsto, og da er 
det viktig å ha en god 

kommunikasjon med dem, 
slik at denne kunnskapen 

kan komme frem og bli 
forstått.

- Tor Erik Nicolaisen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
Tor Erik Nicolaisen. Bakgrunn fra 
industri. Har jobbet med innovasjon 
/ utvikling av produksjonsprosesser.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Motivere studenter, tilrettelegge for 
forskere og skape entusiasme.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
3D-printing, digitalisering av 
industrielle prosesser og material-
analyser.

Hvorfor er det spennende?
Alt nytt er spennende. 
Særlig vinklingen mot industri 
4.0, IOT og menneske-maskin-
relasjoner.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Behandling og oppbevaring av 
datasett, maskinlæring gone wrong.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Installasjon og igangkjøring av 
ASEM lab og Manulab.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?
Kjenner til noen prosjekter på 
tyske universiteter Dortmund og 
Stuttgart, i tillegg til Gløshaugen.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Evne til å kombinere tradisjonelle 
produksjonsmetoder med digital 
kompetanse. Maskinlæring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Usikker på hva vi er unike på, men 
jeg tror at maskinlæring vil komme. 
Norske bedrifter er ikke redd for 
ny teknologi og er ganske langt 
fremme på den digitale siden.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
EU har noen fine publikasjoner om 
Industri 4,0. Har også fulgt med på 
noen publikasjoner fra Tysk industri 
som ser ut til å lede an i 4,0.

Et favoritt fremtidssitat?
Fremtida starter i dag,  ikke i 
morgen (Johannes Paul 2).

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kan tenke meg at det å få spredt 
det glade budskap om MANULAB er 
viktig.

PRODTECH med Tor Erik Nicolaisen, NTNU i Gjøvik
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Hva mener Nicolaisen er særegent med 
Raufossindustrien?
a) De er mer åpen for å teste og feile
b) De bruker mye tid på å teste ut
prosjekter lokalt
c) De bruker vitenskapelig metode i mye
større grad

De bruker vitenskapelig metode i mye 
større grad

En selvkjørende fabrikk som består 
av en produksjonslinje som gjør at 
forbrukeren kan bestemme hva fabrikken 
skal produsere slik at forbrukeren får 
nøyaktig det den etterspør

Bygge en brannmur rundt cellen, deretter 
prøve å angripe, stjele informasjon og 
ødelegge kapasiteten

Hvilket eksempel gir Nicolaysen på 
digitalisering av industrielle prosesser?
a) En selvkjørende fabrikk som består
av en produksjonslinje som gjør at
forbrukeren kan bestemme hva fabrikken
skal produsere slik at forbrukeren får
nøyaktig det den etterspør
b) Lage et system som gjør at man
lettere kan veilede maskinene til å gjøre
avanserte oppgaver som vanligvis er
menneskestyrt
c) Selvkjørende maskiner som lærer
av sine feil, og trenger minimalt med
menneskelig tilsyn

Hvordan kan man teste datasikkerhet i 
prosjekter?
a) Ha gode rutiner på systemsjekking, og
gode systemer som oppdager feil
b) Ha et system som sikrer og varsler når
konfidensiell informasjon er på avveie
c) Bygge en brannmur rundt cellen,
deretter prøve å angripe, stjele
informasjon og ødelegge kapasiteten

PRODTECH med Tor Erik Nicolaisen, NTNU i Gjøvik

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.edu/gjovik
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Tema Perspektiv

Delingskultur – Om å kle 
seg naken
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NT6, 
Frode Iversen, om at du faktisk ikke kan være smart på alt selv, 
du er nødt til å finne noen du kan samarbeide med. NT6 fra Gjøvik 
er et fagmiljø tilknyttet næringslivet som  består av nærmere 40 
personer. Frode gir eksempler fra NT6 på hvordan man kan skape 
en god delingskultur. Ingen kan være flink på alt, så hvordan kan 
man tilrettelegge for best mulig samarbeid på tvers av bedrifter? 

Om bedriften
NT6 fra Gjøvik består av nærmere 40 personer tilknyttet godt over 
et dusin ulike virksomheter. På NT6 finnes teknologer, designere, 
økonomer, rådgivere, jurister og andre kompetanser på tvers av 
bedrifter, samlet på ett sted. NT6 samarbeider tett med NTNU og 
Fagskolen på Gjøvik, både gjennom student-samarbeid og for å ta 
forskning ut i markedet. Gjennom sitt arbeid ønsker NT6 å skape 
et aktivt og lærende miljø i skjæringspunktet mellom IT, design og 
kommunikasjon.

Refleksjon
Det er viktig å samarbeide, skape tillit og opprettholde den sosiale 
delen av arbeidsplassen. Er det noen bedrifter som rett og slett 
ikke trenger det sosialt samarbeid, og hva kan være konsekvenser 
hvis slikt samarbeid ikke ses nødvendig?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Frode Iversen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Rekruttering  
• Klynger 
• Samarbeid 
• Delingskultur 
• Work life balance 

Anbefalt lesing: 

• https://www.nt6.no/
 

LØRNBIZ med Frode Iversen, NT6 
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LØRNBIZ med Frode Iversen, NT6

 Kompetansen som 
stadig blir viktigere på 

arbeidsmarkedet er den 
sosiale kompetansen.

- Frode Iversen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?  
Egentlig ikke så interessert i 
innovasjon i seg selv, tror det er 
mer fra et marked/salgsperspektiv. 
Kanskje koblet opp mot kreativitet 
som ligger nærmere for meg etter 
15 år i reklamebyrå, men at det 
handler om ikke å stå stille, at du 
alltid må være i bevegelse.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Tror det i størst mulig grad handler 
om å holde i trådene, sørge for 
samhandling, promotering og 
utvikling av miljøet 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Veldig lite. Jeg kan omtrent ikke 
noe hverken om innovasjon eller 
teknologi. Jeg forstår dette er viktig 
og jeg lærer stadig, men overlater 
til de med kompetansen å mene 
noe om dette.

Hvorfor er det spennende?  
Det jeg synes er spennende er 
at det er altoppslukende, og at 
teknologi og kommunikasjon 
(som kanskje er mitt fag) nå går 
fullstendig over i hverandre. Dette 
er også grunnen til at jeg gikk ut 
av reklamebransjen i 2016 og ble 
med og etablerte NT6. Disse to 
disiplinene må samarbeide og 
forstå hverandre for at det skal 
fungere.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Det har nok vært å bygge NT6 
isolert sett. Jeg ser at NT6 isolert 
sett ikke er noe unikt, dette er 
miljøer man har hvor som helst, 
men jeg mener faktisk at dette er 
særdeles viktig for mindre byer som 
Gjøvik, hvor du ikke har mulighet til 
å være best på alt eller rekruttere 
akkurat den kompetansen som 
kreves, men at man sammen blir 
interessante nok og derigjennom 
konkurransedyktig.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Er imponert over hva aktører 
som startupLab etc har fått til.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Jeg tror at samhandling – evnen 
til å samarbeide – kommer til 
å bli avgjørende. Kompetansen 
som stadig blir viktigere på 
arbeidsmarkedet er den sosiale 
kompetansen. Deling skjer ikke 
av seg selv. En studie fra Sverige/
USA (gjengitt i DN) viser at 
sosial kompetanse blir viktigere, 
mens betydningen av analytiske 
ferdigheter går ned.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Jeg håper og tror at tilliten som 
gjenspeiler det norske samfunnet, 
og at det er liten avstand 
i organisasjonene er positiv for 
utviklingen. Også dette med 
«sosialdemokratiet» som ligger så 

sterkt i oss alle, at man utvikler 
teknologi som er bra for alle og ikke 
de få.

Et favoritt fremtidssitat? 
«Sjarmer, ikke argumenter».

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Ja si det.... delingskulturen er viktig 
for meg.   

LØRNBIZ med Frode Iversen, NT6
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Hvordan kan man jobbe mer moderne?
a) Man er «på ballen» når det kommer til
digitalisering og nye metoder
b) Man jobber mer systematisk, og
fokuserer kun på sitt fagfelt
c) Jobbe i det fagområdene man kan
godt og videreføre det på tvers av
selskaper og prosjekter

Jobbe i det fagområdene man kan godt 
og videreføre det på tvers av selskaper 
og prosjekter

Norge fokuserer mindre på konkurranse, 
og mer på verdien av tillit

Fagfeltene har blitt så komplekse at det 
er ingen som klarer å være flink til alt

Hvordan er Norge spesielt gode på å 
koble folk?
a) Norge fokuserer mindre på
konkurranse, og mer på verdien av tillit
b) Norge er et lite land og dermed er
det lettere å komme i kontakt med både
samarbeidspartnere og kunder
c) Norge har en kultur som setter mer
pris på sosial samhandling

Hvorfor er det ekstra viktig at man evner 
å samarbeide i dag?
a) Folk er redde for konsekvensene
datadeling kan ha, og den frykten må vi
minske
b) Det er viktig å se kompetansen og
ressursene man har rundt seg, for å
kunne skape de beste løsningene
c) Fagfeltene har blitt så komplekse at
det er ingen som klarer å være flink til alt

LØRNBIZ med Frode Iversen, NT6

Scann og besøk bedriften
https://www.nt6.no/
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Tema Perspektiv

Fra servicekommune til 
samskapingskommune
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
Organisasjonsrådgiver hos Ruth&Ragna og Prosjektleder i Gjøvik 
Kommune, Anne Marthe Dahl Zettervall, om viktigheten av å 
formidle alt vi får til og vise frem offentlig sektor, ettersom den er 
så bra! Anne Marthe gir eksempler på hvordan Gjøvik kommune 
skal transformere offentlig sektor til å bli mer opptatt av brukerne. 
I podcasten diskuterer også Silvija og Anne Marthe hvordan man 
kan tilnærme seg innovasjons-prosesser, på en måte som tar 
utgangspunkt i et bevisst fokuset på et teams ulikheter. 

Om bedriften
Gjøvik er en kommune i Innlandet fylke. Den grenser i nord til 
Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, og i vest til 
Søndre Land og Nordre Land. Over Mjøsa i øst ligger Ringsaker 
kommune, og Helgøya. Gjøvik var del av Oppland fylke inntil dette 
ble del av Innlandet i 2020. Kommunesenteret er tettstedet Gjøvik 
som ligger ved Mjøsa, også kalt «Den hvite by ved Mjøsa». Byen 
var en av vertsbyene under OL på Lillehammer i 1994 da Gjøvik 
Olympiske Fjellhall var arena for ishockey.

Refleksjon
Hva kan vi gjøre for å øke sulten på ny kunnskap, nye utfordringer 
og erfaringer? Man blir aldri utlært, men mange kan bli utslitt 
av tanken på å aldri «komme i mål». Hvordan kan skolene og 
samfunnet endre denne holdningen og få de unge lovende til å 
ville lære mer?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Anne Marthe Dahl Zettervall 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Offentlig drift 
• Omstilling 
• Gjøvik kommune 3.0 
• Student aktivisering  
• Entusiasme som drivkraft

Anbefalt lesing: 

• «Thinking fast and slow» av Daniel 
Kahnemans 

 

LØRNSOC med Anne Marthe Dahl Zettervall, Gjøvik Kommune 
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LØRNSOC med Anne Marthe Dahl Zettervall, Gjøvik Kommune

 Komplementære 
egenskaper og fokus på 

felles mål er avgjørende for 
omstilling. Om vi gjør det 
vi alltid har gjort, får vi 

det vi alltid har fått. Dette 
har en kostnad, men vil gi 

mye mer på sikt.
- Anne Marthe Dahl 

Zettervall
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
Siden jeg var veldig ung har jeg vært 
interessert i folk og samspill. Jeg 
startet egen virksomhet sammen 
med min mann i 2000, og dette 
gav oss muligheter vi ellers ikke 
ville fått. En sko-butikk med gode 
tall ble til et Innovasjon Norge-
prosjekt, og jeg fikk gründerprisen 
i 2007 for en ide som handlet om 
avfallshåndtering i privathjemmet. 
Siden 2011 har jeg drevet frem 
prosjekter i samarbeid med dyktige 
virksomheter med hovedfokus på 
humankapitalen i et eget firma. Nå 
er jeg nyansatt i Gjøvik kommune, 
en gavepakke å få jobbe i! 

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Vi drifter en kommune, 
og forvalter offentlige penger. 
Det forplikter.I jobben min som 
prosjektleder vektlegger vi ulike 
talenter og dyrker frem disse. 
Det er avgjørende for å lykkes, 
og komplementære tema er 
undervurdert. Det å koble rett 
mennesker for oppgavene er 
spennende og krevende, dette 
fokuserer vi på. I tillegg er vi 
opptatt av å synliggjøre resultater. 
Det gir motivasjon.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Nå er det fokuset på kommune 
versjon 3.0 som er hovedfokuset. 
Hvordan vi kan transformere 
offentlig sektor til å bli mer opptatt 
av brukerne.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At vi fortsetter å ansette like 
mennesker i ledergrupper og styrer 
mener jeg er helt på jordet.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Etableringen av Bylab Gjøvik  
- Utvikling av attføringsbedriften 
ATS 
- Kompetanseutvikling av ansatte 
på CC Gjøvik og CC Hamar 
- Pådriver for fokuset på ulike 
generasjoner i arbeidslivet gjennom 
ca 50 foredrag i 2019

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Trondheim og København er mine 
favoritter her.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg mener kompetanse 
som growth mindset vil være 
vesentlig for våre barn. Å lære de å 
være fleksible og endringsvillige i 
tillegg til solide grunnutdanninger 
vil jeg satse på å dytte de til.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
En sterk offentlig sektor og like 
muligheter er unikt, og dette 
ønsker jeg å fortsette å prate opp. 
Mange er uttalt svært kritiske 
til det norske systemet i sosiale 
medier osv, det er jeg bekymret 
for. Vi er det landet i verden med 
høyest arbeidsdeltagelse og høyest 
grad at tillit. Dette må vi forvalte 
godt i fremtiden. Vi lever på toppen 
av verden, det forplikter.

Et favoritt fremtidssitat? 
"Change will not come if we wait 
for some other person or some 
other time.We are the ones we`ve 
been waiting for. We are the change 
that we seek." -  Barack Obama. 

LØRNSOC med Anne Marthe Dahl Zettervall, Gjøvik Kommune
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Hva er hovedpoenget med en «by-lab»?
a) Det er en lab som er basert på
lokalbefolkningen der de kan komme
med innspill på hva som burde gjøres i
byen
b) Det er en metode for å få fart på
innovasjon, teste ut nye ideer og skape
midlertidige tiltak for å se hva folk syntes
c) Det er en lab som utvikler løsninger
for å sikre at lokalsamfunnet er med på
digitaliseringen av samfunnet

Det er en metode for å få fart på 
innovasjon, teste ut nye ideer og skape 
midlertidige tiltak for å se hva folk syntes

For å gjøre Mjøsa mer attraktiv for 
befolkningen

Bruke entusiasmen som drivkraft, skape 
gode historier og gjøre folket glad

Hvorfor bygget Gjøvik sin by-lab en 
badstue ved Mjøsa?
a) For å skape en helårsaktivitet
b) For å lage et fritidstilbud for
ungdommen i Gjøvik
c) For å gjøre Mjøsa mer attraktiv for
befolkningen

Hva er Anne Marthe sin største 
motivasjon for å få til nye ting for 
Gjøvik?
a) Bruke entusiasmen som drivkraft,
skape gode historier og gjøre folket glad
b) Reise rundt i Norge og verden og se
hvilke løsninger som fungerer godt i
andre byer
c) Lage løsninger som hjelper de som
trenger det mest

LØRNSOC med Anne Marthe Dahl Zettervall, Gjøvik Kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.gjovik.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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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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