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– Det gir ingen mening å holde
barna unna teknologi

Teknolog. Ayesha Khanna etterlyser et land som kan ta lederskapet innen utvikling av kunstig intelligens. Nylig var hun i Norge og holdt innlegg på NHOs årskonferanse.
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– Kunstig intelligens er blitt som en kjendis i nyhetene, sa Ayesha Khanna på NHOs årskonferanse tidligere i januar.

Hun leder et av Asias ledende selskaper innen kunstig intelligens, ADDO AI.

Fra scenen fortalte Khanna om Singapores «Netflix for kollektivtransport», hun var innom kryptovaluta, fintech og blockchain – slik de gjerne gjør,
disse tech-menneskene som fyker verden rundt på konferanser og serverer utopier eller skrekkhistorier om fremtiden.

Men Khanna skiller seg ut, både i budskap og bakgrunn: Hun slukte russiske forfattere under oppveksten i Pakistan, jobbet på Wall Street i ti år og
snakker varmt om koding for jenter og Asias undervurderte rolle i den teknologiske utviklingen.

– Jeg kom i kontakt med teknologi veldig sent i livet. Det er noe av grunnen til at jeg tror det aldri er for sent, sier Khanna.

Hun sitter i en sofa i en av garderobene i Oslo Spektrum, foredraget er over og applausen har lagt
seg.

– Jeg ønsker å knuse myten om at de humanistiske fagene og teknologi ikke passer sammen.
Faktisk må alle som driver med kreativ problemløsning kunne gjøre begge deler – eller i det
minste vite hvordan man jobber med folk fra begge områder.

PAKISTANSK IDYLL
Ayesha Khanna ble født i Pakistan i 1973, vokste opp i Lahore og hadde «en veldig lykkelig, idyllisk
barndom» – med en mor som var professor i engelsk litteratur og en far i trygg myndighetsjobb.
Hun var enebarn, men hadde seks søskenbarn som hun tok følge med til skolen. På fritiden leste
hun Tolstoj, Tsjekhov og favoritten Dostojevskij, fascinert av hvordan de beskrev menneskets
natur. Hun likte surrealisme, poesi, kunst og politisk filosofi. Datamaskin brukte hun første gang
da hun skulle skrive ut egenproduserte teaterstykker.

TEKST Per Magnus Riseng
FOTO Skjalg Bøhmer Vold
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Selv om teknologigründeren Ayesha Khanna har startet
kodeskole for jenter, holder hun sine egne barn langt unna

Ipaden.

Alder: 44 år.

Sivilstand: Gift, to barn.

Bakgrunn: Født og oppvokst i Pakistan. Har

bachelorgrad i økonomi fra Harvard og mastergrad i

operasjonsanalyse fra Columbia University. Jobbet

ti år på Wall Street før hun var med og stifte ADDO

AI. Har en rekke andre verv og lederroller, og har

blant annet startet 21C Girls som gir gratis

kodekurs til jenter.

Stilling: Administrerende direktør i ADDO AI.

AYESHA KHANNA

mailto:skjalg.bohmer.vold@dn.no
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Hun søkte seg til de beste universitetene i USA, tok bachelorgrad i økonomi ved Harvard. Da
«alle» i klassen søkte seg videre til mastergrader i New York, fulgte Khanna etter, til Columbia
University og operasjonsanalyse. Der, i 1997, hørte hun begrepet første gang: kunstig intelligens.
Khanna ble trollbundet av mulighetene.

– Jeg kunne virkelig se potensialet den hadde til å forvandle folks liv, sier hun.

Men teknologien var umoden. Den kunstige intelligensen var kanskje kunstig, men spesielt intelligent var den ikke.

– Det var en slags vinter for kunstig intelligens. Det var ikke nok datakraft, og det var ikke nok data. Så folk anså lenge kunstig intelligens for å være
en litt død vitenskap.

HYSTERI, IKKE MAGI
20 år senere er vinteren definitivt over. ADDO AI, selskapet Khanna leder, gir råd til selskaper om
kunstig intelligens. Hun blir oppgitt over alle som kommer til henne for å kaste seg på bølgen,
bare fordi de tror de må, uten at de har tenkt over områdene de skal forbedre eller utfordringene
de skal løse.

– Det andre jeg opplever, er at de ber oss komme til dem og jobbe, og så sitter de og titter over
skulderen vår som om det skal sprette frem en magisk løsning som løser alle deres problemer,
sier Khanna.

Før dotcom-boblen sprakk ved årtusenskiftet, opplevde selskaper som la «.com» til navnet at
verdien deres økte – uavhengig om det de faktisk gjorde hadde noe med internett å gjøre. Noe av
det samme hysteriet ser man nå med kunstig intelligens, sier Khanna.

– Det er en mani. Men den er her for å bli.

ADDO AI har hovedkvarter i Singapore. Med et marked på bare fem millioner mennesker, må de tenke globalt, sier hun. Det blir mange reiser til
Thailand, Filippinene og andre land i Asia.

– Hver gang jeg drar dit, ser jeg at deres lokale selskaper er på vei opp, og de er billigere, mer
sultne, raskere. Så det holder oss på tærne, sier Khanna, som mener Vesten og Østen har et ulikt
syn på de teknologiske endringene som kommer byksende.

Aktuell: Holdt nylig foredrag på NHOs

årskonferanse. Deltar på The Nordic Urban

Assembly i Bergen neste uke.

Kombinert inkubator og rådgivningsselskap som

spesialiserer seg på kunstig intelligens.

Hovedkvarter i Singapore.

Omtalt av Forbes som et av Asias ledende

selskap innen kunstig intelligens.

Har blant annet hjulpet pakistanske bønder med

å analysere og optimalisere avlinger.

ADDO AI

KUNSTIG INTELLIGENS
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– Dette er den slående forskjellen: Jeg ser nøling og bekymring i europeiske land – selv i
Singapore noen ganger. Og så ser jeg løssluppen entusiasme og optimisme i de asiatiske landene.

Jeg ser nøling og bekymring i
europeiske land – selv i Singapore

noen ganger. Og så ser jeg
løssluppen entusiasme og

optimisme i de asiatiske landene
Ayesha Khanna, teknologigründer

De fleste land mangler også en plan for hvordan de skal høste fruktene av kunstig intelligens.
Hun mener Norge, med sine oljepenger og teknologiske infrastruktur, har en ypperlig mulighet til å stake ut en strategi for utvikling og bruk av de
nye teknologiene.

– Singapore har en slik strategi, Kina har en. De prøver å forstå hvordan de kan få sitt næringsliv til å utvikle og utnytte robotiseringen, tingenes
internett, genetikk og annet som vil gi dem en konkurransefortrinn, sier hun.

Slik Khanna ser det, er kunstig intelligens et åpent felt der ingen land så langt har tatt virkelig lederansvar. USA dominerer med fremtredende
tenkere og tech-giganter som pøser penger inn i AI-bransjen, men amerikanske myndigheter er «opptatt med andre ting», som hun diplomatisk
sier. Hun prøver å få Singapore til å ta det etterlengtede lederskapet.

– Mye kunstig intelligens utvikles i Kina, India, Japan, Sør-Korea, til og med i Pakistan. Og i Iran. De trenger et sted der de kan snakke med
hverandre.

GA BANKENE RÅD
Da Ayesha Khanna studerte i USA, hendte det hun dro tilbake til Pakistan i sommerferiene for å jobbe, blant annet for å hjelpe landsbykvinner med
mikrofinansiering. Hun besøkte også kvinner som var fengslet. Selv har hun opplevd flere utfordringer i en mannsdominert bransje. På Wall

Også kalt AI (Artificial Intelligence).

Forsknings- og utviklingsfelt innenfor teknologien

som benytter dataverktøy til å studere intelligent

adferd.

Bruker resultatene til å konstruere datasystemer

som er «intelligente» i den forstand at de er i stand

til å løse problemer, lære av erfaringer og trekke

egne slutninger.

Større bedrifter og offentlige myndigheter satser

store summer på grunnforskning og

produktutvikling.

Et felt i sterk vekst, og med en raskt økende

markedsverdi. Mange bransjer ser muligheter for å

benytte kunstig intelligens for å oppnå mer

rasjonell drift og konkurransefortrinn.

Kilde: Snl.no og DN.no
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Street, da hun var teknologisk rådgiver for storbanker som Deutsche Bank og JP Morgan, kunne det være vanskelig å få gjennomslag for ideene.
Etter at hun ble leder har hun fått bemerkninger om at hun er for lite «damete» når hun er direkte eller påpeker feil.

En dag i 2013 rant begeret over. Khanna deltok på et «hackathon», der hun lærte barn å kode. Hun satt med en jente som storkoste seg foran
datamaskinen, da barnets mor kom bort, �ernet jenta og plasserte sønnen der i stedet.

Les også: – Du blir ikke ingeniør av å leke med nettbrett. Du blir forbruker

Kort tid etter startet Khanna 21C Girls, som tilbyr gratis kodekurs for jenter i Singapore.

– Som mor hadde jeg jo allerede tenkt på disse tingene, hvordan jeg best kunne introdusere teknologi for mine egne barn. Men den episoden
krystalliserte tanken om at jenter, som min egen datter, ikke bør oppleve slikt.

Man kan gjerne lære barna å kode allerede i fire-fem-årsalderen, mener hun.

– Hvis du begynner å lese og gjøre matte, hva stopper deg fra å kode? Koding er bare logikk og kreativitet.

– I Norge diskuterer vi nå hvordan vi best kan forberede barna på fremtiden. Noen vil ha koding som eget fag i skolen. Hva er ditt råd?

– Den rette måten er nok å starte med koding i skolen, det er det de fleste landene i verden gjør nå. Etter hvert kan man begynne å integrere det i
andre deler av pensum, slik du ser engelsk og matte er i dag.

https://www.dn.no/magasinet/2017/10/20/1557/Teknologi/-du-blir-ikke-ingenior-av-a-leke-med-nettbrett-du-blir-forbruker
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KIDSA KODER
Ayesha Khanna har en datter på seks og en sønn på åtte år. Begge koder. Khanna mener det ikke holder med et mål om å bli god i koding. Det må
ligge annen motivasjon bak. Sønnen, for eksempel, bygger en robot som leverer eplejuice til fotballspillere fordi han spiller fotball og så et
potensial.

– Datteren min bygger en liten chatbot i programmeringsspråket Python. Men hun gjør det ikke fordi hun ville bygge en chatbot. Hun elsker å reise
med faren, så hun ville ha en chatbot som fortalte barn om alle de kule stedene som barn vil like å besøke – parker, steder du kan få tak i is, ting som
det. Det var derfor hun ville bygge den. Hun synes det er vanskelig, selvfølgelig, så hun må lære seg ferdighetene, men det er det som holder henne
motivert, sier Khanna.

Les også: Kodebry i grunnskolen

– Hun bruker ikke Ipad, spiller ikke spill eller noe annet – jeg tillater ikke det. Når barna mine ser teknologiske hjelpemidler, håper jeg de ser på det
som noe de kan lage ting med.

For Khanna handler det ikke om hvor mye barna bruker teknologi, men hvordan de bruker den. Og jo da, de får lov å se litt på tegnefilmer.

– Men jeg ber dem drive litt med koding, roboter eller 3D-printing hver dag. For jeg mener det er like viktig som lesing, skriving og matte.

– Ville det vært ditt råd til norske foreldre også?

– Selvfølgelig! Greia med å holde barna unna teknologi – det gir ingen mening når de kommer til å være omgitt av den i fremtiden.
SIN EGEN MERKEVARE
Fremtiden, ja. Khanna sier hun ser en frykt i Vesten for at arbeidsplasser skal forsvinne. Hun er sikker på at mange vil måtte omstille seg, lære nye
ferdigheter, tåle nye oppgaver. Hun har et råd til unge som står på terskelen til arbeidslivet: ikke stress.

– Jeg lette lenge etter den ene jobben jeg kunne kose meg med, og så fant jeg den. Det tok meg lang tid. Det er grunnen til at jeg aldri bekymrer meg
når unge folk forteller meg at de vil se seg om. Prøv alt! Når det nå uansett kommer så mye disrupsjon, tror jeg det er bra å ha den holdningen – å
være klar til å bytte bransje, sier Khanna.

Mange av hennes ansatte tilhører den mye omtalte millenniumsgenerasjonen.

Ayesha Khanna på NHOs årskonferanse. Hun har grunnlagt og leder ADDO AI, som blant annet gir råd til bedrifter om kunstig intelligens. Hun sammenligner «manien» rundt

kunstig intelligens med dotcom-boblen. - Det er en mani, men den har kommet for å bli, sier Khanna.

https://www.dn.no/magasinet/2017/07/07/1522/Utdannelse/kodebry-i-grunnskolen
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Les også:

– Det å kunne skrive et språk som datamaskinen forstår, blir like viktig som å lære å lese bokstaver
Ingen som sender denne milliardæren epost, får svar
Norge kan snart ikke vokte statshemmeligheter lenger

– Det jeg virkelig elsker ved selskapet mitt, er alle de unge folkene, millennials eller de som er enda yngre, de er så nysgjerrige. Jeg elsker at de
bygger karrierene sine på sin egen måte. Hver person på vårt team er et brand i seg selv. De jobber for ADDO AI, men hver av dem er sin egen
merkevare.

Hun ser ingen ulemper ved det.

– Når folk er selvmotiverte og de kan se at det er til deres egen fordel å jobbe på et prosjekt, så jobber de hardere og bedre. Og så, når de ikke er
motiverte, kan de bevege seg videre til noe annet.
MÅ STILLE SPØRSMÅL
Ayesha Khanna mener de russiske forfatterne hun leste under oppveksten har gjort henne til en mer empatisk entreprenør. Empati er en egenskap
maskinene ikke klarer å gjenskape med det første, kanskje aldri.

– Empati! Nysgjerrighet! Eventyrlyst! Pågangsmot til å reise til Mars – ingen maskin kommer til å ha det. Den menneskelige ånden er ganske
uovervinnelig på den måten. Det er egenskapene vi må klamre oss til, sier hun.

Khanna er opptatt av at vi ikke skal overlate kontrollen til maskiner, men beholde oversikten.

– Å stille spørsmål er første skritt. Ingen av oss vet svarene. Men hvis vi ikke stiller spørsmål og bare ser på teknologien som et verktøy, ikke noe
som blir en stadig større del av selve vår eksistens – hvordan vi jobber, kommuniserer, lever – så feilbedømmer vi hvordan den vil påvirke livene
våre, både på godt og, kanskje, på vondt.

*

Mer fra Magasinet
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https://www.dn.no/magasinet/2017/12/29/0731/Teknologi/ingen-som-sender-denne-milliardaeren-epost-far-svar
https://www.dn.no/magasinet/2017/12/01/1603/Teknologi/norge-kan-snart-ikke-vokte-statshemmeligheter-lenger
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19/01/2018 Ayesha Khanna leder ADDO AI og har startet kodeskole for jenter i Singapore (DN+) - DN.no

https://www.dn.no/magasinet/2018/01/19/1040/Profil/-det-gir-ingen-mening-a-holde-barna-unna-teknologi 9/10

Soulmusikken overlever Ukens «Lunch»

De siste amatørfilmentusiastene Glitrende, hardkokt og banalt

https://www.dn.no/magasinet/2018/01/19/1325/Musikk/soulmusikken-overlever
https://www.dn.no/magasinet/2018/01/19/1251/Lunch/ukens-lunch
https://www.dn.no/magasinet/2018/01/19/1249/Film/de-siste-amatorfilmentusiastene
https://www.dn.no/magasinet/2018/01/19/1202/Boker/glitrende-hardkokt-og-banalt
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Mer om: Profil

Skal lage liv på Mars – Vi driter i vårt eget matfat, og vi aner ikke
konsekvensene

https://www.dn.no/magasinet/2018/01/12/0735/Profil/skal-lage-liv-pa-mars
https://www.dn.no/magasinet/2018/01/05/1454/Miljo/-vi-driter-i-vart-eget-matfat-og-vi-aner-ikke-konsekvensene
https://www.dn.no/magasinet/2018/01/05/1453/Boker/-a-tro-at-ekteskap-og-barn-er-eneste-maten-a-leve-pa-er-fullstendig-latterlig
https://www.dn.no/magasinet/2018/01/05/1448/Profil/-det-er-fullt-mulig-se-pa-stolene-som-na-star-pa-times-square-de-er-produsert-pa-jaeren

