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HAR DU STYR PÅ DIN KUNSTIGE INTELLIGENS?



KUNSTIG INTELLIGENS ER

MATEMATISKE BEREGNINGER,

IKKE MENNESKELIG

INTELLIGENS





SVEN KOLSTRUP 

• Cand. Merc, 

• Ford Motor Company – Finans Analytiker (1978)

• Superfos – IT koordinator(1983)

• Søren Keis Informatikrådgivning – IT Konsulent (1985)

• Digital Equipment Corporation – Service Direktør (1990)

• Olivetti Koncernen – Adm. Dir. (1995)

• IBM – Nordisk Direktør, Senior Executive – (2000 - 2018)

• Associeret partner Faarup&Partners (2019 - )

• Deltager i EU´s Human Brain Project (2018)



MACHINE LEARNING + BIG DATA + COMPUTER KRAFT = 

KUNSTIG INTELLIGENS



Machine learning



TRADITIONEL PROGRAMMERING 

Programmør

ProgramData HandlingerResultat

Test



MACHINE LEARNING

Lærings
algoritme

Selv lærings 
model

Nye 
data

HandlingerForudsigelse

Data i fokus

Feedback loop til forbedring af algoritmen



ALGORITMER

En matematiske model, der definerer       
en sekvens af handlinger

Sandsynligør givet udfald baseret på:

• Mønstergenkendelse i store 
mængder af struktureret og
ustruktureret data 

• Konstant træning og læring



MATEMATISKE MODELLER BAG ALGORITMERNE

copyright Sven Kolstrup 

2017



Menneskehjerne Computer



INPUT - OUTPUT

Svært at ”gå baglæns” og finde ud af hvordan output blev skabt





Struktureret data = 20%

Ustruktureret data = 80%

STRUKTURERET OG USTRUKTURERET DATA





INTERNET OF THINGS (IOT) – 50 MIA ENHEDER I 2020



EN DAG I DIT DIGITALE LIV



Google bruger os til at træne algoritmer til selvkørende biler



Computerkraft



CLOUD COMPUTING



Normal BIT kan være  ENTEN ”0" ELLER ”1”

QBIT kan være BÅDE ”0 ” OG ”1”

KVANTECOMPUTER



MACHINE LEARNING+BIG DATA+ COMPUTERPOWER

DE STORE SPILLERE

….men masser af muligheder for alle typer virksomheder og organisationer



KUNSTIG INTELLIGENS ER SUPER TIL MØNSTERGENKENDELSE 

MØNSTERGENKENDELSE



PROFILERING – DU ER I CENTRUM



Kunstig 
intelligens

idag





PROFILERING EKSEMPEL AMAZON



EKSEMPEL CORTI







HVORDAN KOMMER DU SÅ I GANG 

MED DIN KUNSTIGE INTELLIGENS?

LEDELSESINVOLVERING ER

CENTRAL



HVOR SKAL MAN STARTE  KUNSTIG INTELLIGENS?

FØLG PENGENE?

Marketing 
budget

Udbytte 
optimering

Den økonomiske gevinst vist med størrelse af feltet (baseret på studie af McKinsey af 800 virksomheder)

Arbejds produktivitet 
og effektivitet

Opgave
automatisering

Svindel
kontrol

Risiko
styring

HR
udvikling

Produkt
afprøvning

Produkt
udvikling

Prædiktiv
service
styring

Analyse drevet
økonomistyring og

IT

Smart capex

Andre områderLogistik og produktion
Kilde: McKinsey

Prædiktiv
vedligeholdelse

Indkøbs og  
omkostningsstyring

Lager og reservedels-
styring

Logistik
og lager

optimering

Salgs 
og efter-
spørgsels
forecast

Kundeservice

Skaffe nye
kunder

Næste
produkt 
kunden 
køber

Forhindre 
kunde 
afgang

Priser
og

tilbud

Salgs 
kanal 
styring

Marketing og salg



Udvikle helt nye 
produkter/services

Forbedre nuværende
produkter/services

Proces forbedring

Data Integration

Interne 
strukturerede data

Eksterne
strukturerede data

Interne 
ustrukturerede data

Eksterne 
ustrukturede data

IT Platform 

Organisation, kultur, agilitet og ændringsstyrke 

HVAD SKAL DET BRUGES DET TIL?    ER DU PARAT?



KUNSTIG INTELLIGENS KANVAS MODEL

Forudsigelse HandlingVurdering Resultat

Input data Feedback dataTrænings data

Hvad vil du 
forudsige?

Hvad vil du måle 
på? 

Hvilke handlinger
giver 

forudsigelsen
anledning til?

Hvilke resultater 
kan 

handlingerne 
skabe?

Hvilke data skal der
være adgang til for at

algoritmen kan 
virker?

Hvilke data skal vi 
have adgang til for at 
træne algoritmen ?

Hvordan kan 
resultatet

bruges til at forbedre
algoritmen?

Beslutninger

Data

Ajay Agrawal et al Prediction Machines



KUNSTIG INTELLIGENS KANVAS MODEL 

(EKSEMPEL)

Forudsigelse HandlingVurdering Resultat

Input data Feedback dataTrænings data

Hvilke kunder vil 
opsige deres 

kontrakt næste 
uge?

Omsætning vi 
beholder, hvis  

korrekt
forudsigelse?

Kontakt de 
kunder

forudsigelsen har 
udpeget der vil 
opsige kontrakt

Omsætning  vi 
beholder ved 
at reducere 

opsagte 
kontrakter?

Kundedata vedr. 
omsætning, sælger,
tilfredshed, dato for

sidste køb, sidste 
kontakt, SoMe ?

Historiske data vedr. de 
kunder, der har opsagt 

kontrakt

Data fra kontaktede 
kunder

med begrundelser for 
at opsige

Ajay Agrawal et al Prediction Machines

Beslutninger

Data



KUNSTIG INTELLIGENS PROJEKTER

Organisation (80% af succes):

Ledelsens involvering og forståelse nødvendig 

Del af en vision/strategi/samlet plan

Business case med ønskede gevinster

Forstå brugernes bekymringer

Kommunikation til alle berørte parter i hele 
projektforløbet

Tålmodighed med resultater

Teknik (20% af succes)

Adgang til relevant data i god kvalitet

Vælg teknologi når data krav er fastlagte

Data science viden om algoritmer og data 

Start pilotprojekter der kan skaleres

Tænk STORT start småt



SÅDAN KAN DU KOMME I GANG – 5 FASER



5 FASET MODEL FRA IDE TIL IMPLEMENTERING

• Forløb med 5 forbundne aktiviteter

• Hver aktivitet kan stå alene, hvis forudgående aktiviteter er gennemført eller 

de relevante informationer findes

• Forløbet gennemføres af 2 F&P konsulenter i tæt samarbejde med 

opdragsgiver

• Der foretages altid indledende interviews med deltagerne for at sikre 

forventningsafstemning og videns overførsel 

• Der vælges metode og værktøjer baseret på den viden konsulenterne får 

gennem de indledende interviews

Discovery 
workshop

Innovations-
forløb

Gennem-
føre piloter

Udrulning af 
pilot

Konsekvens 
for 

strategien



ET STYRET FORLØB

Discovery 
workshop

Innovations-
forløb

Gennem-
føre piloter

Udrulning af 
pilot

Konsekvens 
for 

strategien

• 1-dags workshop for virksomheds-

ledelsen til afdækning af 

muligheden for at lave en kunstig 

intelligens implementering

1

• Opsamling af erfaringer fra 

identifikation, udvikling og udrulning 

af pilot. 

• 1-dags workshop hvor der 

formuleres en strategi for kunstig 

intelligens med kritiske 

succesfaktorer. 

• Få overblik over og planlæg de 

nødvendige forandringer inkl. de 

organisatoriske rammer, business 

cases og mind-set, som en 

dynamisk model kræver.

5

• Udvikling af 1-2 mulige 

pilotprojekter med løbende reviews

i forhold til mål. 

• Evaluering, business cases og 

beslutning omkring udrulning 

3

• Identificere piloter (1-4 dage)

• 1-dags workshops for at identificere 

relevante piloter. Kvalificering & 

udvælgelse af 1-2 piloter samt 

præsentation for ledelsen. 

• 3 dages design forløb, hvor piloter 

udvikles 

2 • Udrulning der tager hensyn til; IT og 

integrationer, forretningsprocesser, 

roller, ansvar, governance og 

opfølgning.

• Erfaringsopsamling for at forstå 

konsekvenserne af kunstig 

intelligens udrulninger i forhold til 

andre udrulninger

4




