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AI is the holy grail. 
Bill Gates

Machine learning and AI is a horizontal enabling 
layer. It will empower and improve every business 
and every government organization. 
Jeff Bezos, CEO Amazon

Finland should aim to become the world 
leader in artificial intelligence. 
Juha Sipilä, Prime Minister Finland

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.  
Kevin Kelly, author of The Inevitable

AI will shape the world that our kids and our 
grandkids grow up in.  
Justin Trudeau, Prime Minister Canada

There is no function, no industry, almost no 
role that won’t potentially be affected by AI – 
not just every occupation, but every activity 
within each occupation.  
Michael Chui, McKinsey

In the future, every decision that mankind 
makes is going to be informed by a 
cognitive system like Watson.  
Ginni Rometty, CEO IBM

AI is running across all products, it is used in ways 
that most people don't even think about.  
Tim Cook, CEO Apple

The next wave of economic dislocation won’t come from overseas.  It will come from the relentless 
pace of automation that makes many good, middle-class jobs obsolete. And so we must forge a 
new social compact – to guarantee all our kids the education they need; to give workers the power 
to unionize for better wages; to update the social safety net to reflect the way we live now.

Barack Obama Farewell Speech January 2017

Not enough attention is being paid by 
governments to how AI might impact their 
economies.
Jeff Dean, Co-fonder Google Brain Machines equipped with AI no longer perform only 

narrow functions. The machines of tomorrow will be 
tasked with solving a multitude of challenges. 
Shinzo Abe, Prime Minister Japan
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Datorsystem som kan  
utföra uppgifter som kräver 

mänsklig intelligens

Vad är artificiell intelligens?
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AI

Prognos

Kategorisering

Diagnos

Referat

Rekommendation

Beslut

Optimering
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• Inlärning
• Data-beroende
• Även ostrukturerad data
• Flexibelt och skalbart
• Åldras väl
• Även komplexa samband
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Elektriciteten ändrade hur vår värld fungerar; 
transporter, tillverkning, jordbruk, sjukvård, det mesta. 
AI:s påverkan blir inte mindre. 
Andrew Ng, Stanford, Coursera, Google och Baidu

Den nya elektriciteten
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Lagerhantering

Säkerhet Recensioner

Nya produkter

Förutspå köpDistributionNya kanaler

Produktsökning Rekommendationer

Kontaktcenter på burk

AI på kran
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De senaste decennierna har 
digitaliseringen bl a inneburit att uppgifter 
som kan beskrivas med tydliga algoritmer 
har automatiserats. 
Nu använder vi AI för att göra samma sak 
med uppgifter som inte enkelt kan 
beskrivas.
Jeff Bezos, CEO Amazon
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Historia

Rule-Base Systems, Case-Based Reasoning,  
Natural Language Processing, Semantic Nets,  
Genetic Algorithms, Shallow Neural Networks,  
Cognitive Computing

Artificiell 
Intelligens

Maskin-
inlärning Deep 

Learning

1950      1960      1970      1980      1990      2000      2010      2020
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Handledd inlärning
Inlärning med förkategoriserad data.
Exempel: Hitta email-spam.

Processer för inlärning
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Oövervakad inlärning
Mönsterigenkänning bland icke-kategoriserad data.
Exempel: Gruppera dokument baserade på deras innehåll.

Förstärkande inlärning
Inlärning genom återmatning eller belöning.
Exempel: Lära schack genom att vinna och förlora.
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DARPA Grand Challenge 2004

Göran Lindsjö
sep 2017



Finansdepartementet

DARPA Grand Challenge 2005
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FINAL FRONTIERS
It's a 4-letter term for a summit; 
the first 3 letters mean a type of 
simian : Apex
Tickets aren't needed for this 
"event", a black hole's boundary 
from which matter can't escape : 
Event horizon
———————————————
LEGAL "E"s  
This clause in a union contract 
says that wages will rise or fall 
depending on a standard such as 
cost of living : Escalator
———————————————
ONE BUCK OR LESS 
99 cents got me a 4-pack of 
Ytterlig coasters from this 
Swedish chain : IKEA

Träning

Final

Jeopardy 2011
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Snabb utveckling de senaste åren
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Källa: Google
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Mer data

Mer processorkraft

Bättre matematiska modeller

Enklare distributionsformer

Mer kapital

Skapar unika erbjudanden

Fungerar Göran Lindsjö
sep 2017

Varför just nu?
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3. Förändringsarbete

1. Kompetensbrist                2. Brist på data
Flaskhalsar?

• Partnership on AI + Open AI
• Produkter för att generera data
• Köpa data
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Ledande aktörer
Universitet                        Analytiker

Regeringar                         Företag
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Varumärken
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Fler företag med stora investeringar

Övrig industri

Bank och försäkring                          Andra it-företag

Bilföretag                           

Media, e-handel, tjänster
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Plattformar

Mainframe

     1960          1970          1980           1990          2000           2010          2020
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Minidatorer
PC/LAN

Client/Server
Internet

Mobilitet/Moln
<???>



Finansdepartementet

Plattformar

TenCent: WeChat

     2011          2012          2013           2014          2015           2016          2017
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IBM: Watson
Amazon: Alexa
Baidu: Duer

Microsoft: CIS
Facebook: Messenger
Google: SyntaxNet
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Musikrekommendationer

Personlig hjälp
Översättning i realtid

Läsa läpparTolka känslor
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Personlig hjälp
Föreslå kontakter

Förstå teckenspråk

Svara på email Jobbsökning
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Google Lens
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Konversations-
appar

Platt- 
formar
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Robotadvokat
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Joshua Browder 18 år
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 Google Home                Amazon Alexa             Apple HomePod

Behovet av skärmar minskar

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.”
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Skärmlöst inom 
offentlig sektor i USA
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Federala myndigheter

Delstater

Städer
• When’s my recycling day?
• “Where’s the bus?”
• “Contact my council-member.”
• “Sign me up for a class.”
• “What’s the air quality?”
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Transport
Självkörande
bilar

Adaptiva
bilar

Personlig
assistent i bil

Autonoma
drönare

Förekomma
bussolyckor

Optimera
transporter

Självkörande 
bussar
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Miljö och energi
Optimering
av solenergi

Förbättra luft
i stadsmiljö

Vind-
prognoser

Vatten-
rening

Minimera
el-användning

Analysera
klimatförändringar
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Kontor
       Mötesbokning

Kundtjänst

Stöd för ledningsgrupper

Rapporter HR
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Förbereda möten

Schemaläggning Mötesanteckningar
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Erfarenheter av AI i kundtjänst
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• Behovet minskar
• Svar vid första kontakt
• Enklare organisation
• Hyper-personalisering
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Sjuk- och hälsovård

Sjukvårds- 
upplysning

Cancerdiagnoser Hälsokontroller

Kliniska
tillämpningar

Läkemedel

Personlig 
tränare
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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.  
Kevin Kelly, 
author of The 
Inevitable
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Några tillämpningar specifikt för äldre

Enklare  social
aktiviteter       

Flera funktioner i samma röststyrda armband:
Hjälp med medicin  Hitta hem               Larm

Skydd mot
bedrägerier       Sällskap
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Anpassad utbildning
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• Analysera beteenden och inställningar, t ex hos 
pendlare:
• Vad som efterfrågas och väljs
• Hur olika policies uppfattas av olika grupper

• Utvärdering av befintliga stadsmiljöer (t ex i Kina) 
• Identifiera potentiella ”Main Streets”
• Utvärdera alternativa förändringar i stadsmiljö  

(t ex UrbanLogiq)
• Planera infrastruktur
• Stöd för fördomsfri stadsplanering 

Exempel stadsplanering

Göran Lindsjö
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• Förutse konsekvenser av design (t ex Lens)
• 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: rätt tid, rätt kompetens och utrustning

Exempel byggande

Göran Lindsjö
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Skanska USA - säkerhet
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• Zillow (ung. motsv. Hemnet)
• Alla har tillgång
• Kraftigt ökat användandet av 

Zillow när man litar på priset
• Används även med litet data
• Medför färre köpar-mäklare

Marknadsvärde på bostäder
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• MIT
• Syfte: att bättre förstå hur miljö påverkar oss för att kunna 

användas i stadsplanering
• Tillvägagångssätt: Många människor fått bedöma bilder (Google 

Streetview) utifrån t ex attraktiv miljö eller farlig miljö

Upplevelse av stadsmiljö

Göran Lindsjö
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Mer byggnation och 
samhällsbyggnad

Förutspå kriminalitet Upptäcka bränder    Stadsplanering        

Bygglovshantering   Smarta termostater Autonoma fordon
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Andra stora områden
Finans                                     Juridik

Produktion               Jordbruk               Kreativitet
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Människor och maskiner
kompletterar varandra

Maskiner: Due diligence

Göran Lindsjö
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Exempel: företagssammanslagning
Människor: Kulturskillnader
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Vinnarna blir inte maskiner ensamma eller människor 
ensamma utan maskiner och människor som arbetar 
effektivt tillsammans. - McKinsey

Maskininlärning 
minskar felen för 
diagnos av 
bröstcancer
med 85%. Tränades 
med miljoner bilder.

Förstärkande AI
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Mönsterigenkänning
Finna kunskap
Eliminera fördomar
Outtröttlig
Obegränsad kapacitet
Utvärdera förslag
Prognoser

Samarbete
Sunt förnuft
Gott omdöme
Moral
Fantasi
Medkännande
Abstraktioner
Drömmar
Generaliseringar
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Priset på övriga 
komponenter i 
beslut – 
framförallt gott 
omdöme - ökar

Efterfrågan på 
beslut som 
innefattar 
prognoser ökar

Prognoser blir 
bättre och 
billigare

AI gör gott omdöme dyrare
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Nya jobb från AI

Källa: Accenture

Maskin-instruktörer Tränar systemen

”Kund-beteende-instruktör” Lär systemen att förstå innebörder som ligger bortom det bokstavliga, 
t ex sarkasmer.

”Interaktions-modellerare” Bygger systemens beteenden genom att studera specialisters 
åtgärder, t ex för att automatiskt betala fakturor.

”Global-instruktör” Tränar systemen i att utveckla ett globalt perspektiv för att t ex hantera 
olika kulturella skillnader och avgöra om en algoritm är rättvis.

Förklarare Hjälper beslutsfattare och kunder att förstå

”Sammanhangs-designer” Skapar smarta beslut baserade på en mängd faktorer som 
affärssammanhang, kultur, processer och roller.

”Transparens-analytiker” Klassificerar och förvaltar AI-algoritmernas oklarheter och dess 
konsekvenser för organisationen.

”Användbarhets-strateg” Analyserar om AI eller mer traditionella algoritmer bör användas för 
specifika tillämpningar.

Förvaltare Får systemen att arbeta enligt sitt syfte

”Automations-etiker” Utvärderar icke-ekonomiska konsekvenser av AI-tillämpningar.

”Automations-ekonom” Utvärderar bl a kostnaden för bristfälligt införande.

”Maskin-relations-expert” Främjar de algoritmer som stödjer organisationens affärer och 
processer på bekostnad av algoritmer som inte passar organisationen.

Göran Lindsjö
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Åmål 
1951

Påverkan på arbetsmarknaden
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Påverkan på ledare

1. Använder AI som assistent och rådgivare
2. Mindre administration, t ex: 

- koordinering, kontroll och rapporter
3. Viktigare med på omdöme, kreativitet och relationer
4. Nya styrformer, t ex tillitsbaserat ledarskap med 

träffsäkert delegerande

Göran Lindsjö
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Hur redo är Sverige?
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sep 2017

Digitalt mogen befolkning
Kunskap/intresse befolkning

Digitalt mogna företag
Satsningar traditionella företag

Startups och miljö för entrepenörer
Omställningsförmåga näringslivet

Politikens beredskap
Skolans beredskap

Myndigheters beredskap
Omställningsförmåga offenlig sektor

Forskning
Akademisk utbildning och livslångt lärande

Tillgång specialister
Tillgång data
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Frågor att besvara
Roll Frågeställningar

Medborgare
• Vad är AI?
• Hur påverkar det mig, mitt arbete och min vidareutbildning?
• Hur redo är mina barns skola för förändringarna?
• Hur ser de politiska partierna på förändringarna?

Politiker

• Vad innebär AI för makroekonomi, arbetsmarknad, utbildning och ständigt lärande? 
• Hur påverkas olika politikområden?
• Vad gör andra på nationell, regional och lokal nivå?
• Hur underlättar vi en bred diskussion om bl a arbetsliv, etik och integritet?
• Hur skapar vi en tillräckligt innovativ miljö i förvaltningen?

Verksamhets- 
ansvarig

• Har ledningen tillräcklig kunskap om AI:s möjligheter och konsekvenser?
• Är organisationens kompetensförsörjning tillräcklig avseende t ex dataanalys?
• Hur sker omvärldsbevakning och vilka samarbeten krävs för en kritisk massa?
• Hur kan vi utnyttja AI för våra aktuella knäckfrågor?
• Hur tillser vi en innovativ miljö och vilka konkreta initiativ kan vi ta? 

IT-ansvarig

• Vilken roll kan IT-avdelningen ta och vilken kompetens behövs?
• Hur påverkas vår digitaliseringsstrategi?
• Hur påverkar möjligheterna våra befintliga system, förstudier och vår projektportfölj?
• Har vi tillgång till data?
• Är vi tillräckligt agila?
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För den som vill veta mer

Lek

• Google: A. I. Experiments
• Royal Society: Machine Learning
• Testa Siri, Google Assistent eller Cortana
• Spotify: Discover Weekly
• Nykomponerad musik ”av” Bach, Coltrane och McCartney 
• IBM Cognitive (analysera personlighet) och Watson Chef (matlagning)
• Prisma: Bilder som konstverk
• x.ai: Assisterad mötesbokning

Lyssna

• Artificiell Intelligens - möjligheter för välfärden, SKL 2017
• World Economic Forum Davos 2017 on AI
• Vita Husets seminarieserie 2016
• Kongressens förhör, december 2016
• Filosofiska rummet med Stefan Fölster

Läs

• Digitalt Först: En AI-redo statsförvaltning (2017)
• Preparing for the Future of Artificial Intelligence
• The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan
• Artificial intelligence: opportunities and implications for the future of decision making
• Artificial Intelligence and Life in 2030
• Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee (2014), The Second Machine Age
• Pedro Domingos (2015), The Master Algorithm
• Stefan Fölster (2015), Robotrevolutionen
• Kevin Kelly (2016), The Inevitable
• Rapporter från t ex McKinsey, Gartner, Accenture, PwC och Forrester

Lär • MOOC, t ex från edX, Coursera och Udacity 
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goran@limetreelake.com
+1 (302) 260 0691
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