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Lagerhantering

Säkerhet Recensioner

Nya produkter

Förutspå köpDistributionNya kanaler

Produktsökning Rekommendationer

Kontaktcenter på burk

AI på kran



Vad är AI?

Allmänna exempel
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De första stegen

Artificiell intelligens





Väldefinierade 

problem och 

strukturerad data

Komplexa problem 

och ostrukturerad 

data

Arbetsuppgifter och data



Strukturerad

Ostrukterad

Arbetsuppgifter och data



AI

Prognos

Kategorisering

Diagnos

Referat

Rekommendation

Beslut

Optimering

➢ Inlärning

➢ Flexibelt och skalbart

➢ Åldras väl

➢ Även komplexa samband



Använder du AI dagligen?



Komplexa spel

1995 ………………..…………2014                2015                2016                2017

När? 2035



Bildigenkänning
Vad är AI?



Bildigenkänning



Varför just nu?

Mer data

Mer processorkraft

Bättre matematiska modeller

Enklare distributionsformer

Mer kapital

Skapar unika erbjudanden

Fungerar



Mönsterigenkänning
Finna kunskap
Eliminera fördomar
Outtröttlig
Obegränsad 
kapacitet
Utvärdera förslag
Prognoser

Olika förmågor

Sunt förnuft
Gott omdöme
Moral
Fantasi
Medkännande
Abstraktioner
Drömmar

Generaliseringar



Förstärkande AI

Maskininlärning 

minskar felen för 

diagnos av 

bröstcancer

med 85%. Tränades 

med miljoner bilder.



“My successor will govern 

a country being 

transformed by AI.”

Barack Obama

"AI will disrupt all 

business models. 

So I want to be 

part of it. Otherwise 

I will just be 

subjected to this 

disruption without 

creating jobs in this 

country.”

Emmanuel Macron

”AI will shape the 

world that our kids 

and our grandkids 

grow up in.” 
Justin Trudeau

”Finland should aim 

to become the 

world leader in 

artificial 

intelligence.”
Juha Sipilä



Finland
Effektivisering utan AI

2017-2030

BNP per år: +0,8%

Sysselsättnings-

grad: -0,5%

BNP per år: +3,0%

Sysselsättnings-

grad: +5,0%

Effektivisering med AI

2017-2030



Regeringsuppdrag potentialen för AI
Konsekvenser





“Many really smart, 

well-managed 

companies are 

underestimating the 

scale, scope, and 

speed of disruption 

this time around.”

Andrew Mcafee, MIT

”The business plans of 

the next 10,000 startups 

are easy to forecast: 

Take X and add AI. This 

is a big deal, and now 

it’s here.” 

“About 100 years ago 

electricity transformed 

every major industry. AI 

has advanced to the point 

where it has the power to 

transform every major 

sector in coming years.”
Andrew Ng, Stanford



AI is the holy grail. 

Bill Gates AI is running across 

all products, it is 

used in ways that 

most people don't 

even think about. 

Tim Cook, 

CEO Apple

AI will empower and 

improve every business 

and every government 

organization.

Jeff Bezos, 

CEO Amazon



Unika 

erbjudanden

De digitalt

födda

Medborgares 

förväntningar 

Offentlig

verksamhet
De konkurrens-

utsatta

Effektiviseringar 

och kundservice

Dominoeffekt
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Sjukvård
Medicinska diagnoser

Förutse utfall vid operationer

Smarta journaler

Smarta hälsokontroller

Personlig tränare

Individualiserad behandling

Sjukvårdsupplysning Seende app

Prediktion av resistens

Säkrare utveckling av mediciner

Resursoptimering på sjukhus

Assistens vid operationer

Personlig rådgivning till patienter

Utvärdering av beslut

Utvärdering av läkare och klinikerMinnesstöd för alzheimerpatienter

Förhindra sjukhussjuka



Hjälp till äldre



Tidig upptäckt av lässvårigheter



Skolan



Robotadvokat

Joshua Browder



Matvaruaffärer              Specialaffärer



Mäklare



Media



Jordbruk



Upptäcka bränder
Varför AI?



Förutspå brott



Miljö och energi
Optimera 

solenergi

Vind-

prognoser
Vattenrening

Förbättra luft i 

stadsmiljö

Minimera el-

användning

Analysera 

klimatförändringar



Autonoma fordon



Leveransrobot



Optimera transporter



Administration Läkare          Sjuksköterska   Riksdagsledamot

Lärare                   Chef                 Närpolis

Konsekvenser

= Administrera

= Jobba

http://fastighetstidningen.se/intelligenta-hus-samlar-sin-data/


Exempel generella administrativa stöd

Automatiska rapporter   Tidrapportering Mötesprotokoll

http://fastighetstidningen.se/intelligenta-hus-samlar-sin-data/


Exempel från stödfunktioner

HR Ekonomi Juridik Kundtjänst

http://fastighetstidningen.se/intelligenta-hus-samlar-sin-data/


Behovet minskar

Svar vid första kontakt

Enklare organisation

Hyper-personalisering

Kundtjänst



Trained by 
the 
experience 
of more 
than 

107,000 
doctors 
across 141 
specialties

”Alexa, ask my Nursebot

to add a symptom.”

”Alexa, I have a 

headache.”

”Alexa, what´s my 

flash briefing?”

”Alexa, play 

Jeopardy.”

Google Home                Amazon Alexa             Apple HomePod

Behovet av skärmar minskar



When’s my recycling day?
“Where’s the bus?
Contact my council-member.
Sign me up for a class.
What’s the air quality?
When is my driver license expiring?
Which are the big events downtown?
What are the rules for watering the lawn?

Skärmlöst i offentlig sektor i USA
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San Antonio



Chicago



Orange County, CA



Toronto



London



Bygga attraktiva miljöer



Tidig varning för jordbävningar



Smarta trafikflöden



Säkerhet



Miljö- och hälsoskyddsinspektör



Bygglovshantering



Mer om byggande

• Förutse konsekvenser av design (t ex Lens)

• Stadsplanering: bygga 3D-bilder från foton (t ex Mapillary)

• Autonoma fordon vid byggande

• Identifiera rasrisk efter jordbävning

• Simulera olika material i olika miljöer

• Analysera utmattning i konstruktioner

• Beräkna och minimera byggnaders energiåtgång

• Underhåll när det behövs, rätt kompetens och utrustning



Mer om stadsplanering

• Analysera beteenden och inställningar, t ex hos pendlare

• Identifiera potentiella ”Main Streets”

• Utvärdering av befintliga stadsmiljöer (t ex i Kina)

• Utvärdera alternativa förändringar i stadsmiljö

(t ex UrbanLogiq)

• Planering infrastruktur

• Stöd för fördomsfri stadsplanering 



Vad är AI?

Allmänna exempel

Exempel inom samhällsbyggnad

De första stegen

Artificiell intelligens



Nyttor

Kundnytta      Kvalitet  Kostnadseffektivitet

Arbetsmiljö      Insikt       Hållbarhet



Filtrera signaler
Relevant information
vid rätt tidpunkt

Insikt
De första stegen



1. Strategisk kompetens snarare än teknisk

2. Möjligheter för hela organisationen

3. Professionell förändringsledning

4. Horisontellt problem + vertikalt problem

5. Ofta stora konsekvenser av verktygsval

Var börja?
De första stegen



De som lyckats
Internt fokus

Infrastruktur perfekt först

Hoppas ordning ska skapa resultat

Styr mot ambitiösa mål

Kundfokuserat och Innovativt

Låter målen pressa förutsättningarna

Traditionellt



NU ÄR AI HÄR

Kommunalekonomernas förening 11 april 2018

Möjligheter och konsekvenser för kommuner

Göran Lindsjö

goran.lindsjo@governo.se


