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LITTERATURÖVERSIKT PÅ OMRÅDET ARTIFICIELL INTELLIGENS

Vad är artificiell intelligens?
Artificiell intelligens (AI) kan beskrivas som system som kan ta in data, se sammanhang
samt fatta beslut och agera utifrån dessa. Ofta pratar man om system som känner av
omgivningen, tar fram en plan för att uppnå sitt mål och sedan utför denna plan (SensePlan-Act) (Russel and Norvig, 2009). I många fall kan sådana system även lära sig av data
som ingår i systemet. Ett vanligt program utför aktiviteter utifrån en uppsättning givna
instruktioner, så kallade algoritmer. Ett självlärande system kan genom erfarenhet själv
modifiera sina algoritmer (E. Brynjolfsson & McAfee, 2017a).
Ett exempel är Googles AI-bolag DeepMind som utvecklat mjukvara som heter AlphaGo
och spelar det kinesiska brädspelet Go 1. År 2015 besegrade AlphaGo den främsta
mänskliga Go spelaren (Silver etal 2016). Det nya är att Google nu utvecklat ett
självlärande system som kallas AlphaGo Zero. AlphaGo Zero har slagit sin företrädare
AlphaGo i 100 matcher av 100. Det som är speciellt med AlphaGo Zero är att programmet
inte har lärt sig spela genom att analysera hur människor spelat tidigare utan genom att
spelat mot sig själv (Silver etal 2017). AlphaGo har sedan även lärt sig spela schack (Silver
etal 2017). Samma tekniker har även använts av Google för att minska kostnaderna för att
kyla deras datacenter med 40% (Evans eoch Gao, 2016).

Forskningsöversikt
Artificiell intelligens är forskningsområdet som studerar hur man kan få datorer att göra
saker som vi människor anser kräver intelligens som att planera, lösa problem, förstå
naturligt språk, och lära oss nya saker (Russel and Norvig, 2009). Eftersom det är omtvistat
vad intelligens verkligen är så fokuserar man ofta på system som beter sig intelligent utan
att påstå att de verkligen är intelligenta. Vad mänsklig intelligens är och hur den fungerar
studeras framför allt inom det närliggande forskningsområdet kognitionsvetenskap 2. Där är
man ofta intresserad av att skapa algoritmer eller program som bygger på modeller av hur
mänskliga kognitiva funktioner fungerar. Det vanliga inom AI är annars att man skapar
algoritmer och program som uppvisar ett intelligent beteende utifrån datavetenskapliga
principer snarare än kognitionsvetenskapliga eller neurovetenskapliga, även om det kan
finnas en biologisk inspiration. Ett klassiskt exempel är på biologisk inspiration är
artificiella neuronnät (ANN) som är en kraftigt förenklad modell av hur neuronen i hjärnan
fungerar som sedan implementeras i en dator huvudsakligen som matrisoperationer (Hubel
and Wiesel 1962, Rummelhart, etal 1986).

1
2

https://deepmind.com/research/alphago/
https://plato.stanford.edu/entries/cognitive-science/
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Figur 1 Områden inom artificiell intelligens

Källa: Presentation av Danica Kragic, Fredrik Heintz och Daniel Gillblad på WASP konferensen AI4X
Education & EntertainmentIntroduction februari 2018

AI har många underområden som studerar olika delar av intelligent beteende. Den största
internationella AI-konferensen IJCAI 3 listar t.ex. följande områden: maskininlärning,
sökning, planering, kunskapsrepresentation, slutsatsdragning, villkorslösning, förståelse av
naturligt språk, robotik, perception och multiagentsystem. Alla dessa områden har
studerats sedan mitten på 50-talet då AI-området skapades. De två viktigaste delområdena
har varit kunskapsrepresentation och slutsatsdragning (knowledge representation and
reasoning) samt maskininlärning (machine learning). Inom kunskapsrepresentation
studerar man hur kunskap kan representeras av en dator. Inom slutsatsdragning studerar
man hur man kan dra giltiga slutsatser från observationer, kunskap och annan information.
Inom maskininlärning studerar man hur en dator kan lära sig saker som att hitta mönster,
känna igen föremål, eller agera för att uppnå specifika mål.
Idag är det framför allt maskininlärning som fått stor uppmärksamhet. Den förra AI-vågen
som var som starkast på 80-talet handlade mycket om expertsystem som skulle kunna
fånga mänsklig kunskap och agera som ett intelligent beslutsstöd. Förväntningarna är
ungefär de samma idag, men teknikerna annorlunda och det är fullt rimligt att det faktiskt
kommer lyckas betydligt bättre den här gången.
Sverige har av tradition var väldigt starka inom kunskapsrepresentation, slutsatsdragning,
planering och robotik. Idag håller många på med maskininlärning där vi har en
uppåtgående trend. Några områden vi är kända för är obemannat flyg (Doherty etal 2014;
Marconi etal 2017; Simoense tal 2018), grasping (Bohg etal 2014; Hang etal 2016),
människa-robot-interaktion (Bütepage och Kragic 2017; Doherty etal 2011; Kristoffersson
etal 2013; Ziemke etal 2017) , planering (Doherty etal 2013; Kvarnström 2011; Warnquist
etal 2016), och maskininlärning för robotik (Andersson etal 2017; Ghadirzadeh etal 2017).
Traditionellt har AI handlat mycket om att automatisera uppgifter som kräver intelligens.
Då det troligen är relativt få saker som kommer automatiseras helt, så kommer intresset
och vikten av människa-AI-interaktion sannolikt öka stadigt.
3

http://www.ijcai-18.org/
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Det är viktigt att komma ihåg att ett AI inte kan tänka i mänsklig bemärkelse och att de
nästan uteslutande kan en och endast en sak. De är inte på något sätt generella som vi
människor (Johnson, 2018; Gooman, etal. 2014).

Maskininlärning
Maskininlärning kan delas in i tre områden: övervakad inlärning (supervised learning),
oövervakad inlärning (unsupervised learning) och återkopplingsinlärning (reinforcement
learning). De allra flesta tekniker som används inom industrin idag är av typen övervakad
inlärning. Utifrån en stor samling exempel på indata och motsvarande förväntade utdata
kan dessa algoritmer skapa antingen en klassificerare, dvs en funktion som sätter en etikett
på varje möjlig indata, eller en godtycklig funktion som uppskattar det förväntade svaret
givet indata. Exempel på tekniker är t.ex. djupinlärning (deep learning), regression, och
Bayesianska metoder (Bishop 2011; Goodfellow etal 2017; James etal 2013).
Enligt Andrew Ng, en av världens ledande AI-forskare, så skapas mest värde genom
övervakad inlärning, där det har funnits två vågor av framsteg. Den första, möjliggjorde att
förutsäga om en användare kommer klicka på en annons utifrån information om
användaren. Den andra, kan hantera betydligt mer komplexa svar som en mening på ett
annat språk än det som sades. 4
Djupinlärning är troligen den teknik som fått mest uppmärksamhet. Ett artificiellt
neuronnätverk bestående av flera lager kan approximera en godtycklig funktion. De
började studeras redan på 50-talet. Dock kunde man inte träna upp nätverk med mer än två
lager förrän backpropagation uppfanns i mitten på 80-talet (Rumelhart etal 1986).
Faltningsnätverk (convolutional neural networks) som kan hantera att saker, t.ex. ett
föremål i en bild, kan finnas lite var som helst i bilden uppfanns några år senare (LeCun
etal 1990). Att det tog drygt 20 år innan de slog igenom beror på att det krävs dels väldigt
många exempel och dels väldigt stora beräkningsresurser. Det stora genombrottet kom
med AlexNet (Krizhevsky etal 2012) som slog alla andra metoder i att känna igen bilder i
ImageNet (Deng etal 2009) efter ett antal stegvisa framsteg (LeCun etal 1998; Bengio etal
2006; Hinton etal 2006; Glorot etal 2011). Rawat och Wang (2017) har skrivit en aktuell
översikt över djupinlärning för bildigenkänning.
En annan kraftfull form av ANN är återkopplade ANN (recurrent neural network) som
tillåter nätverket att lära sig känna igen sekvenser (Hochreiter etal 1997). Ett område som
utvecklats mycket tack vare dessa metoder är att översätta och förstå naturligt språk
(Bengio etal 2001; Sutskever etal 2014).
Återkopplingsinlärning fungerar genom att programmet känner av vilket tillstånd det är i,
fattar ett beslut om vilken handling som ska utföras och sedan får den en omedelbar
återkoppling på hur bra/dåligt det gick. Den generella idén är att försöka göra mer av det
som leder till positiv återkoppling och undvika de handlingar som leder till negativ
återkoppling. Återkopplingsinlärning har använts en hel del inom robotik (Kober etal
2013) men även för att lära en dator att spela Atari-spel (Mnih etal, 2015) och Go (Silver
etal 2017) i nästan alla fall kombinerat med djupinlärning. Tekniken är generell och väldigt
attraktiv, men många utmaningar återstår 5.

4

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/ai-new-electricity; https://hbr.org/2017/10/how-to-spot-amachine-learning-opportunity-even-if-you-arent-a-data-scientist; https://hbr.org/2016/11/what-artificialintelligence-can-and-cant-do-right-now
5
https://www.alexirpan.com/2018/02/14/rl-hard.html
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Även om framgångarna med djupinlärning för uppgifter som att spela spel, sätta etiketter
på föremål i bilder och översätta naturligt språk finns det många utmaningar. Några är att
lära sig mer generella representationer (Bengio etal 2013), att undvika att ANNer blir för
specifika (Srivastava etal 2014), att förklara varför ett ANN ger en viss rekommendation så
kallade eXplainable AI (Gunning 2017), att lära ett nätverk flera olika saker (Caruana
1997), att kombinera inlärning med slutsatsdragning (Khardon och Roth 1997; Bottou
2014) och att kombinera inlärning och logik (Richardson och Domingos 2006). En aktuell
och intressant fråga är om ett generellt ANN räcker eller om det krävs andra medfödda
kunskaper, strukturer eller algoritmer för att lära sig allt som vi människor kan lära oss
(Marcus 2018; Diettriech 2018) 6.

Tillämpningar
AI har väldigt många och skiftande tillämpningar, allt från beslutsstöd till automatisering
(Kearney etal 2017). Några exempel är:
Rekommendationssystem som de som Netflix och Spotify använder för att utifrån vad du
tycker om och vad andra som liknar dig tycker om ge dig förslag på vad du troligen också
kommer att gilla (Gomez-Uribe och Hunt 2016). The Netflix Prize var en av de första och
största tävlingarna där ett företag gjorde ett dataset öppet och utmanade världen att hitta
den bästa lösningen (Bennet och Stan 2007; Bell och Yehuda 2007). Lu etal (2015) har
skrivit en aktuell översikt över rekommendationssystem.
Kundsupport, vanligtvis genom någon form av digital assistent (Silver etal 2013). Enligt
Dilek Hakkani-Tur från Google så är nästa stora utmaning att förstå mening bortom orden.
Till exempel, om en användare säger ”senare idag” så kan det betyda mellan 7 och 9 om
det handlar om middag eller mellan 3 och 5 om det handlar om ett arbetsmöte. Den här
nästa nivån skulle möjliggöra betydligt mer komplexa konversationer som hoppar mellan
olika domäner. Digitala assistenter borde även kunna sammanfatta texter och epost på ett
enkelt sätt 7.
Marknadsföring (Abe etal 2002) och försäljning. På många företag används AI för att öka
försäljningen. Alibaba låter till exempel användare ladda upp bilder på saker de skulle vilja
ha, som något de sett på stan, och sedan hittar de var man kan köpa saken billigast. Alibaba
använder också förstärkt verklighet (augmented reality) för att låta kunderna få känslan av
att gå i en affär samt titta och ta på sakerna de är intresserade av att köpa. En annan sak de
jobbar mot är att kunna lägga in 3D-föremål i uppladdade filmer för att ytterligare öka
försäljningen 8.
Många av tillämpningarna bygger på att kunna klassificera indata. Nästa steg blir att kunna
svara på frågor mer i stil med IBM Watson, så kallade frågor-svar-system (QuestionAnswering Systems) (Ferrucci, etal. 2010; Ferrucci, etal. 2013; Bordes etal 2014; Weston
etal 2015).
En relaterad och stark trend är att gå från skriven text till talat språk (Collobert etal 2011;
Hinton etal 2012). Här finns produkter som Amazon Alexa och Google Echo.
AI kan även användas för att skapa helt nya möjligheter, som att kunna skapa kedjor av
utbyte av njurar, där man tidigare var tvungen att hitta ett passande par av donatorer kan
man idag, tack vare AI, hitta kedjor av byten (Abraham etal 2007; Ashlagi etal 2015).
6

https://wp.nyu.edu/consciousness/innate-ai/
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/ai-new-electricity
8
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/ai-new-electricity
7
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Det finns även många tillämpningar inom medicin och hälsa som medicinsk diagnos
utifrån bilder (Litjens etal 2017) och att hitta nya läkemedel (Chen etal 2018).
Sammanfattningsvis kan man säga att alla tillämpningar som bygger på att klassificera
saker eller att göra prediktioner utifrån data lämpar sig väldigt väl för AI/maskininlärning.
Vi kommer troligen se en uppsjö av tillämpningar i alla samhällssektorer.

Att skapa värde med AI
För att skapa framgångsrika kommersiella applikationer med övervakad inlärning, krävs att
den specifika funktionen som ska läras upp identifieras så precist som möjligt. Sedan
måste man samla in, rensa och annotera lämplig träningsdata för uppgifter. Därefter kan
man utvärdera olika algoritmer och inställningar för att se vilken kombination som ger de
bästa modellerna enligt de fastställda utvärderingskriterierna. Om resultatet inte blir
tillräckligt bra så måste man samla in mer data, förbättra databehandlingsprocessen eller
kanske välja en annan algoritm. Slutligen måste modellen integreras i produkten eller
tjänsten på ett skalbart och underhållsbart sätt. Helst ska man även ha en process för hur
man kan förbättra modellen allteftersom den används (Brynjolfsson och Mitchell, 2017).
Det vi ser växa fram är ett nytt sätt att programmera datorer på. Istället för att utifrån en
analys av problemet ta fram en lösning så kan man genom att samla in en stor mängd
exempel på vad systemet ska göra få fram ett program som approximerar dessa exempel så
gott det går. För problem som är väldigt svåra att analysera, som att känna igen föremål i
bilder eller tolka tal så kommer det här troligen få stort genomslag. 9
Den här typen av lösningar fungerar bra där vi tydligt och klart kan specificera vad
systemet ska göra och där vi kan avgöra om slutresultatet är rätt eller fel. Samtidigt så får
vi människor en viktig roll att ställa rätt frågor och utvärdera om systemen gör rätt eller fel
(Brynjolfsson och Mitchell, 2017).
Ett annat exempel är schack, där vi människor inte har haft en chans mot datorn de senaste
20 åren. Ändå ökar intresset för schack och kvalitén på schackspelarna ökar eftersom de
tränar mot datorerna. Dessutom är det så att om man kombinerar människor och
schackdatorer så är de bättre än både de bästa människorna och de bästa datorerna. Det
handlar alltså inte om antingen människa eller maskin, utan både och. En intressant och
viktig observation är att det är en annan färdighet att vara bra på att spela schack med
datorhjälp jämfört med utan. Vi kommer alltså att behöva utbilda folk för att kunna lösa
problem tillsammans med datorer. Jeannette Wing har argumenterat att datalogiskt
tänkande (computational thinking), att lösa problem på ett sätt så att datorer kan hjälpa till,
är en fjärde grundläggande färdighet efter läsa, skriva och räkna (Wing 2006)

9

Software 2.0, https://medium.com/@karpathy/software-2-0-a64152b37c35
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