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Agenda

Kunstig Intelligens og Robotisering:

Kunstig Intelligens – en introduksjon

KI, Maskin Læring og dyp læring

Robotisering og effekten i samfunnet

Hva kan vi vente oss fremover?



Hva er kunstig intelligens? (KI)
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Bakgrunn for egne meninger
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Første innspill om kunstig intelligens i 
skatteetaten – november 2014

Etablerte etatens første KI-prosjekt i juni 2016

Presentert KI-prosjekt og kunstig intelligens som 
emne i svært mange fora fra 45 minutter til 
emne som dagens tema

Samarbeid i offentlig sektor og utstrakt 
leverandørkontakt

Fra skatteetaten til konsulentvirksomhet med 
eget firma i 2019 +

Individuell datahjelp via Lier Frivilligsentral



Hva er kunstig intelligens?

Integrasjon av flere teknologier i 
applikasjoner som kan: 

Sanse

Forstå

Handle

Lære
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• Computer vision
•Audio Processing
• Sensor processing

Applikasjoner som kan 
observere og registrere 
miljøet rundt, 
mennesker eller data

Sanse

gjenkjenning av fingeravtrykk
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• Kunnskapsrepresentasjon
•NLP natural language processing
•Affective computing

Applikasjoner som kan 
oppfatte kontekst, avdekke 
mønster, trekke slutninger

Forstå

gjenkjenne og svare på menneskelige følelser
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• Ekspertsystemer
• Inference engines
• NLG natural language generation

Applikasjoner som kan 
komme med forslag, 
uttrykke seg, og utføre 
(tillatte) aksjoner

Handle

Kommer med innvendinger 
og tar aksjon
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:C-3PO_droid.png


• Maskinlæring
• Predictive analytics
• Pattern recognition

Applikasjoner som kan ta 
hensyn til akkumulert 
kunnskap og erfaring.

Lære

Data-assistert diagnoser

Avsløre bedrageri

Identifisere 
virus / malware

Aksjehandel

Personalisert 
markedsføring
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Kunstig Intelligens er 
også mye, mye mer 
enn dette – og i 2020 
er dette blant de 
tema som er 
«varmest» →

Oversikt fra World 
Economic Forum
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Forholdet mellom KI, Maskinlæring og Dyp Læring

Kunstig

Intelligens

Maskin

læring

Dyp

læring

Algoritmer med evnen til å lære
uten å programmeres særskilt

Lærer fra erfaring
Behandler data og erfaringer
Forutsier hendelser og gir anbefalinger
Fremskaffer nye data for bedre
analyser

Program som har evnen til å lære, 
og opptre som mennesker

Alexa, Siri, Google Voice, Cortana

Subsett av maskinlæring der 
kunstige nevrale nettverk tilpasser
og lærer fra store omfattende
mengder data

Forbedrer nøyaktigheten av 
datamaskinens syn, tale og
ansiktsgjenkjenning



Maskin Læring egenskaper
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Maskin Læring – en oversikt

Hvordan kan maskiner lære?2

Overvåket

læring

Læring på

egen hånd

Forsterket

læring

Maskin
Læring

Robotics

Prediksjons systemer

Naturlig spark 
forståelse

Maskin syn

Expert 
Systemer

Søk og
optimalisering

Informasjons
innhenting

Kunnskaps
representasjon

Output

Inputs

Algorithmer

Miljø

Belønning

Status
Tiltak

1 Source: Accenture DIG Intelligent Agenda 2018

2 Source: McKinsey Analytics “An Executive Guide to AI” 
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Maskin Læring i kundeservice

Automatisering av kundeforespørsler

Forstår tale, språkmektig, spørsmål og svar

Muliggjør en smartere søkefunksjon

Sinnsstemning og tonefall-analyse

24/7 betjening med chatbot’er

Automatisk kategorisering av type henvendelse

Klassifiserer og kategoriserer sosiale media 
innlegg: kontakt med kunder i alle kanaler



Kunstig Intelligens er 
svært smal – og kommer 
til å være det i mange år 
fremover

Det er veldig mange som 
fremstiller at egne 
produkter har eller får 
egenskaper som foreløpig 
kun finnes i en 
drømmeverden

Det er ikke tale om generell bred intelligens
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Norske media har ikke sjelden kunstig intelligens i fokus



Hva med jobber:

«Antall ansatte ned – KI er årsaken»
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Aftenposten oppslag:

Svært få er i sikre 
jobber når kunstig 
intelligens virkelig 
kommer på banen
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Bildet er imidlertid noe mer nyansert..
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World Economic Forum 2019:
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: Hva må vi gjøre for å bedre møte fremtiden?
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Tiltak # 1: 
Tenke nytt om opplæring

Tiltak # 2:
Omgjøre beskyttelsestiltak fra 
sikkerhetsnett til trampoline

Tiltak # 3:
Gi folk større frihet og fleksibilitet
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Hva skjer fremover..:

Arkimedes ønsket et 
fast punkt for å flytte 
Jorden – og han ville ha 
en stor vektstang – er 
AI (kunstig intelligens) 
den lengste 
vektstangen i dag?



2020 – Temaer ved inngangen til et nytt decennium:

Dialog mellom Ray Kurzweil og Peter Diamandis, Singularity University
20.12.2019
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• Kapasitet maskin intelligens kontra vår hjerne – når «Singularity?» 

• Hjernekapasitet beregninger i dag: 10
𝟏𝟔

(beregninger/sek.)
• «Maskin når og blir raskere enn mennesket  i 2029»

• «Turing test» passert allerede før 2000..
• Spillnivå over menneske på spill uten strikte rammer (poker etc.)
• Neocortex ca. 100 nivåer..

• Ikke mangler på advarsler:
• Stephen Hawkins, Bill Gates, Elon Musk o.a.

• Ray Kurzweils  visjon: Samarbeid mellom menneske og maskin nødvendig
• Nanobots gjennom blodet



Takk for oppmerksomheten!
perolav@stenseth.net


