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Slik jobber vi med 
kunstig intelligens 

Lars Erlend Leganger

Theoretical astrophysics
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Lars Erlend Leganger

→ FS-advisory → Insurance AI/ML → PwC AI/ML 
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5https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines

AI er en samlebetegnelse 
for systemer som, helt 
eller delvis uavhengig, 
utfører intelligente 
handlinger basert på data 
fra omgivelsene - enten 
med maskinlæring eller 
andre metoder

Machine learning

Deep
learning

Reinf.
learning

....

Reasoning

Search/
optim.

Planning/
Scheduling

....
Knowledge repr.
and reasoning

AI

Maskinlæring-algoritmer bruker statistiske metoder 
for å finne mønstre i store datamengder

datamaskinene lærer av dataene i stedet for å bli 
programmert

!

!

robot
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PwC
7

«Hvilken rute bør 
du velge for å 
komme raskest 
fra A til B?»

Kjernen i AI er 
prediksjoner –
prediksjoner er 
overalt

8

«Hva er 
sannsynligheten 
for at du 
forårsaker en 
trafikkulykke med 
bilen din?»

Kjernen i AI er 
prediksjoner –
prediksjoner er 
overalt
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Kjernen i AI er 
prediksjoner –
prediksjoner er 
overalt

«Vil du klare å 
betale tilbake 
kredittkort-gjelda 
di?»

PwC
10

Kjernen i AI er 
prediksjoner –
prediksjoner er 
overalt

«Er 
transaksjonen 
din knyttet til 
hvitvasking?»

Kjernesystem

AML-AI

Kjernesystem

Ny transaksjon

Fortsett transaksjonen

Maskinlæring-
modell

Start granskning

Stans!

Mistenkelig!

Ser ok ut!
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PwC 11

Bedre algoritmer og integrasjonsmuligheter og mer 
og bedre data reduserer kostnaden ved å bygge 
AL/ML-tjenester og gjøre datadrevne prediksjoner

Hva er konsekvensene for oss når datadrevne prediksjoner blir billigere?

I.

Økt anvendelse
av prediksjoner 

i prosesser som 
allerede er 

prediksjons-baserte

II.

Prediksjoner vil 
anvendes i helt nye 
problemstillinger

III.

Verdien av 
komplementære 
tjenester vil øke

og
verdien av 

substitutter for 
prediksjon vil synke

https://hbr.org/product/prediction-machines-
the-simple-economics-of-artificial-
intelligence/10195-HBK-ENG

PwC

Robo-revisor — menneske møter maskin i revisjon Februar 2019

Eksempel 1: Anskaffelsesrevisjon

12

En relasjonsanalyse kan avdekke potensielt problematiske 
relasjoner mellom et selskaps ansatte og dets leverandører

Ola Nordmann Daglig leder og 
100% eier av

Kari Nordmann
Innkjøpssjef i

Kjøper varer og 
tjenester av

Selskap AS

Leverandør AS

Gift med
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PwC

Robo-revisor — menneske møter maskin i revisjon Februar 2019

Eksempel 1: Anskaffelsesrevisjon

13

En relasjonsanalyse kan avdekke potensielt problematiske 
relasjoner mellom et selskaps ansatte og dets leverandører

Ola Nordmann Daglig leder og 
100% eier av

Kari Nordmann
Innkjøpssjef i

Kjøper varer og 
tjenester av

Selskap AS

Leverandør AS

Gift med

PwC

Robo-revisor — menneske møter maskin i revisjon Februar 2019

Eksempel 1: Anskaffelsesrevisjon

14

PwCs egenutviklede relasjonsanalyse-applikasjon 
automatiserer grunnarbeidet for habilitets-kartlegging:

1. Ansatt- og leverandørlister leses av applikasjonen. 
Deretter kartlegges automatisk relasjoner for hver enkelt 
ansatt og leverandør i 3 ledd. Data hentes løpende fra 
api.proff.no og andre kilder

2. Når kartleggingen er fullført gjennomføres et 
uttømmende søk etter koblinger som utgjør potensiell 
risiko

3. Alle potensielt risikable koblinger blir visualisert og 
tilgjengeliggjort for våre fageksperter for videre 
undersøkelser

Slik kan våre eksperter bruke mindre tid på datainnsamling 
og rutinearbeid og mer tid på verdiskapende 
dybdeundersøkelser  og ekspertvurderinger.

13
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PwC

Robo-revisor — menneske møter maskin i revisjon Februar 2019

Relasjonsanalyse

15

PwCs egenutviklede relasjonsanalyse-applikasjon 
automatiserer grunnarbeidet for habilitets-kartlegging:

1. Ansatt- og leverandørlister leses av applikasjonen. 
Deretter kartlegges automatisk relasjoner for hver enkelt 
ansatt og leverandør i 3 ledd. Data hentes løpende fra 
Proff Forvalt og Aksjonærregisteret

2. Når kartleggingen er fullført gjennomføres et 
uttømmende søk etter koblinger som utgjør potensiell 
risiko

3. Alle potensielt risikable koblinger blir visualisert og 
tilgjengeliggjort for våre fageksperter for videre 
undersøkelser

Slik kan våre eksperter bruke mindre tid på datainnsamling 
og rutinearbeid og mer tid på verdiskapende 
dybdeundersøkelser  og ekspertvurderinger.

Digitalisert og automatisert

Relasjonsanalyse

PwC

Robo-revisor — menneske møter maskin i revisjon Februar 2019

Eksempel 2: Regnskaps-avvik

16

PwCs prisvinnende GL.ai gjør automatisert avviksdeteksjon 
på hovedboken (kontoene som benyttes i regnskapsføringen). 
Den søker bla. etter

● Uvanlige kontokombinasjoner

● Uvanlige brukere

● Uvanlige bokføringstidspunkt

● Uvanlige tilbakedateringer

Flaggede undersøkes videre av (menneske)-revisor.

«...it would be uneconomical for an auditor to look at every 
single user’s pattern of activity to decide what’s unusual. 

With GL.ai, the algorithms do it for us.» 
- Laura Needham, partner, PwC UK

15
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PwC

Robo-revisor — menneske møter maskin i revisjon Februar 2019

Eksempel 3: Saldobalanse-til-regnskapslinje-mapping

17

I forbindelse med regnskapsrevisjon skal oppføringene 
i selskapets saldobalanse klassifiseres i riktig 
regnskapslinje-kategori (40+ forskjellige)

I dag: Revisor gjør klassifiseringen manuelt.

I morgen: Revisor kvalitetskontrollerer AI-generert 
klassifiseringsforslag?

PwC

Buy off‐the‐shelf 
solution

Wait for feature 
to be 
implemented in 
existing systems

Low complexity and sector specific business problems may be 
successfully solved by building AI solutions in-house
(especially if you already have advanced analytics / data science capabilities in-house)

Advantages of building AI/ML 
solutions in-house:
● Ensures deep understanding 

the business problem
● Retains complete data 

ownership
● Developers are close to 

business users and IT 
system owners

Business problem 
is universal, applies 
to many sectors

High 
problem 
complexity

Simple judgements specific to you:

Don’t automate (or: hire super‐
specialists, be prepared to spend $$$)

Low problem 
complexity

Business problem 
is specific to you

Build AI solution in‐house?
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PwC

Many companies have their business resources and IT resources in 
separate organizational silos – developing and maintaining AI 
solutions require cross-functional teams!

19

ITBusiness

System owners
Operations

Implement product changes
Make data accessible to DWH

Cyber 
security

Infra-
structure

Product
New products

Product changes
Profitability KPI-s

Distribution
Volume KPI-s

Customer support
Customer satisfaction KPI-s

Data warehouse

Requirements

Business 
intelligence

Advanced 
Analytics

PwC

Many companies have their business resources and IT resources in 
separate organizational silos – developing and maintaining AI 
solutions require cross-functional teams!
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ITBusiness

System owners
Operations

Implement product changes
Make data accessible to DWH

Cyber 
security

Infra- 
structure

Product
New products

Product changes
Profitability KPI-s

Distribution
Volume KPI-s

Customer support
Customer satisfaction KPI-s

Data warehouse

Requirements

Business 
intelligence

Advanced 
Analytics

Ok for static systems where stability and efficiency are main priorities
Not suited for experimenting and innovating business processes with AI

Ok for static systems where stability and efficiency are main priorities
Not suited for experimenting and innovating business processes with AI
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PwC

Integrere AI-funksjonalitet direkte i 
selskapets produkter og tjenester 
“AI first product development”
(Apple, Google, Spotify, Finn, ...) 

21

Forskjellige selskap vil/kan ta i bruk AI/ML på forskjellige 
måter – ikke alle bør/kan gjøre alt med en gang...

Krav til 
kompetanse, 
organisasjon, data, 
infrastruktur

Forretningsverdi / 
Konkurransefordel

Ta i bruk AI-funksjoner etterhvert 
som de blir implementert i off-the-
shelf software (Gmail, Salesforce, 
...)

Ta i bruk AI-verktøy i eksisterende 
forretningsstøttende 
analyseaktiviteter (aktuarer, 
analytisk crm, office of the CRO, 
office of the CFO, data science 
CoE, ...)

PwC
22

Kjernen i AI er 
prediksjoner –
prediksjoner er 
overalt

«Er grisen din 
lykkelig akkurat 
nå?»

https://www.landbruk.no/biookonomi/digipig-vil-oke-dyrevelferden-i-norske-grisebinger/
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PwC

PwC
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PwC 25

● “systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og 
behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å 
oppnå et gitt mål” er ikke nytt...

● ...det som er nytt er at prediksjons/”dømme”kraften blir bedre og 
anvendelsesområdene blir flere…

● ...når teknologi gir nye muligheter må vi spørre oss om vi bør/vil gjøre 
ting vi for første gang kan gjøre...

● ...svaret på hva vi bør/vil bruke kunstig intelligens til vil variere stort fra 
domene til domene, fra kultur til kultur, fra person til person…

● ...det er viktig være spesifikk: Hvilke anvendelser, hvilke 
metoder/algoritmer, hvilke data, av hvem, hvor, når

pwc.com

Takk for meg!
lars.leganger@pwc.com
+47 997 12 762
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