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Svensk välfärd saknar kompetens – idag 

och imorgon 



Demografiska behov ökar snabbare än 
arbetade timmar kommande år

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting



Om vi inte kraftsamlar nu 
kommer vår konkurrenskraft, 

vår innovationskraft och 
tillväxt att dala. I slutändan 

går det ut över vår välfärd.

Göran Marklund

stf. GD Vinnova



Kan AI öka tillväxten i 

Sverige? “It does not matter if you are an executive 
of a bank, a retail chain, a healthcare 
company, a transportation company, 
active in research or in the public sector 
- AI will improve the way we can do most 
things.

It will optimize jobs and activities, minimize 
risks, help us take the appropriate decisions 
and leave tasks that humanity should not 
shed one tear over, behind us.” 

- Marcus Wallenberg



Vitalis 2020 – vilka bolag är här?





AI

för framtidens välfärd
Vitalis

22 maj 2019, Stockholm

Göran Lindsjö, Governo

Kontakta mig gärna via LinkedIn





Bildigenkänning







Prediktion

Kategorisering

Diagnosticering

Rekommendationer

Planering

Beslutsstöd

Optimering

Mönsterigenkänning



Mönsterigenkänning
Finna kunskap
Eliminera fördomar
Outtröttlig
Obegränsad kapacitet
Utvärdera förslag
Prognoser

Olika förmågor

Sunt förnuft
Gott omdöme
Moral
Fantasi
Medkännande
Abstraktioner
Drömmar
Generaliseringar



Lojalitet
Uthållighet
Noggrannhet
Snabbhet
Anpassningsbarhet
Specialiserad
Teknisk
Ödmjukhet
Ordning och reda
Administrativ förmåga



Problemlösningsförmåga
Kognitiv flexibilitet
Kritiskt tänkande
Kreativitet
Gott omdöme
Koordinering
Emotionell intelligens
Beslutsfattande
Serviceförmåga
Förhandlingskompetens



Strukturerat

Ostrukterat

Arbete Data



Väldefinierade problem Även svårdefinerade problem

Förutsägbara situationer Även oförutsägbara situationer

Generella lösningar Anpassade lösningar

Strukturerad data Även ostrukturerad data

Rationaliserar Förstärker människor

Digitalisering AI



Att anpassa människor till maskiner



Att anpassa maskiner till människor

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



AI i USA
Intelligenta assistenter       Robotar i stan       Termostater             Smarta leveranser

Stöd till ideella föreningar                    Språkinlärning Självkörande bilar



Men AI finns även i svensk vardag

Använda kreditkort    Nya kontakter    Sökning              Ansiktsigenkänning

Ladda upp bilder Slippa skräpmail Översätta



Insikt
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Ångmaskiner Robotar Digitalisering AI

Beräknat bidrag till BNP

Slutet 1800 90-tal 00-tal 2018-2030



Angela Merkel

Narendra Modi

Shinzo Abe

Jüri Ratas Justin Trudeau

Emmanuel Macron

Juha Sipilä Xi Jinping

Theresa May



Förenkla samhällstjänster

”AI toppar 

listan som 

möjliggörare 

för 12 av 17”
Lucid Analytics Project

Februari 2019



• Tre starka universitetsstäder
• Multilaterala samarbeten
• Locka AI-företag
• Locka kompetens
• Fler kvinnor som AI-ledare
• Enkelt för entreprenörer

Kanadas strategi

"The leadership shown by 

governments in Canada 

has helped create a robust 

Montreal AI ecosystem with 

world-class talent from 

which we can recruit”

Ericsson, May 2nd 2019



Hur väljer vi mellan 

goda råd utan 

förklaring och sämre 

råd med förklaring?

Hur undviker vi att 

klyftorna i skolan ökar 

när resursstarka 

föräldrar använder AI?

När är det ok 

att använda

autonoma

system?

Hur undviker vi 

fördomsfull AI? 

Bör man 

ha AI-stöd 

i domstol?

Vem ansvarar för olyckor

med bilar som inte ens 

är programmerade?

Finns det nackdelar 

med att allt 

individualiseras? Hur gör vi när 

förmögenheterna för 

de som äger 

algoritmer och data 

växer snabbt?

Hur påverkar AI 

delningsekonomin?

Vad händer 

när auktoritära 

regimer 

använder AI? 

Varför används inte 

AI i Sverige för att 

lösa välfärdens 

utmaningar?

Kan man få 

en algoritm 

som chef?

AI medför livslångt 

lärande, men om 

man inte vill det?

Demokratisera AI



Bättre matematikkunskaper Elever skapar AI

Breda akademiska utbildningar Ständigt lärande

Reformerar utbildning

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


AI för alla







Agilt ledarskap

• Mer analys, mindre maggropskänsla
• Agera på nya förutsättningar
• Mer dynamisk budgetering
• Mjuka förmågor viktigare
• Förmåga läsa de signaler dataanalys och AI ger



Vården är högsta prioritet för de stora AI-företagen



Apples ekosystem för klinisk forskning: 
ResearchKit

Autism Parkinsons



InsiktAI & Blockchain

10% av jordens befolkning är drabbade

5 år i genomsnitt att korrekt diagnosticera

5 olika läkare i genomsnitt innan korrekt diagnos

Är orsak till 35% av dödsfall som sker första året

AI för att bl a hitta parallellfall

Blockchain för säkerhet i att använda data 



Data-interoperabilitet för att 

påskynda AI-utvecklingen 

inom vården



Sjukvård:

individuella

behandlings-

metoder



Proaktiva sjukvårdssystem



Självdiagnostik



Robotkirurgi

Förutse utfall vid operationer Smarta journaler

Smarta hälsokontroller

Personlig tränare

Individualiserad behandling

Påminna om medicinering 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 kliniker

Minnesstöd för alzheimerpatienter Förhindra sjukhussjuka

Hälso- och sjukvård



Omsorg: stöd till beroende



Administration Läkare          Sjuksköterska   Riksdagsledamot

Lärare                   Chef                 Närpolis

= Administrera

= Jobba

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


Stödfunktioner

HR Ekonomi

Juridik

Juridik

IT Säkerhet Kundtjänst



Nyttor

Effektivitet

Kundnöjdhet

Arbetsmiljö

Insikt

Säkerhet

Hållbarhet

Kvalitet

Rättsäkerhet



Insikt

Relevanta trender och korrelationer vid rätt tidpunkt
AI-verktyg för att välja processer som kan förbättras (med AI)
AI för att frilägga mest relevanta parametrar 
Mäta hur pass fördomsfull data är innan den används



Insikt för ideella organisationer
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How do we act on it?

What’s the best that can happen?

What will happen next?

Why is this happening?

What actions are needed?

What were the key drivers?

How many, how often, where?

What Happened?

Sophistication of Analytics

Std
Reports

Adhoc
Reports

Data
Exploration

Alerts
Scorecards

Statistical

Analysis

Forecasting

Predictive
Analysis

Optimization

Proactive 

Decision 

Making

Reactive 

Decision 

Making

Cleveland Clinic: från reaktiv till proaktiv



Diagnostikstöd

Prognos

Behandlingsbeslut

Bilddiagnostik

Precisionsmedicin

Riskkalkylering

Några tillämpningar

Cleveland Clinic



State of Massachusetts: Chapter 55 



Tydliga mål 

Politiskt ledarskap

Samverkan

Snabb implementering

State of Massachusetts Chapter 55 



Regeringskansliet

Av 4600 RK-anställda saknar 99% grundläggande kunskaper i dataanalys 

Analyskompetens på Socialdepartementet: 

England: 120

Sverige: 1 

Slutsats: RK är inte förberett för framtiden
Källa: SOU 2016:85



Om vi inte kraftsamlar nu kommer vår konkurrenskraft, vår 

innovationskraft och tillväxt att dala. I slutändan går det ut över 

vår välfärd. Göran Marklund, Vinnova

Förväntar sig nytta av AI på flera sätt

Låg kunskap och ont om tid

De med mest kunskap ser mest nytta

Testa

det här
Hinner inte, 

upptagen

Svensk offentlig sektor



Strategisk kompetens Förändringsledning

Hantera data strategisktAI-kompetens



1 Tänk stort

2 Börja enkelt

3 Skala snabbt



AI

för framtidens välfärd
Vitalis

22 maj 2019, Stockholm

Göran Lindsjö

Kontakta mig gärna via LinkedIn



Fyra ohotade jobbkategorier

Kreativa Strategiska         AI-jobb       ”Empatiska”



FRÅGOR?



DAGS FÖR PANELDEBATT!
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