
Varför pratar alla AI? 

Och hur kan vi använda artificiell intelligens för att 
hjälpa våra medborgare? 



Är AI verkligen intelligent?

Njaä?...







Varför är AI stort nu?

Uppfanns på 60-talet 

Användes på 80-talet inom amerikanska 
Posten 

Sen blev det tyst i många år…



50 kr/h



50 kr/h



Våra datorer blir bättre…

20202018



Vilka moraliska aspekter finns med AI?

Många! 

Därför har vi skydd så som: 

• GDPR 

• Schrems II-lagstiftning



Vilka moraliska aspekter finns med AI?





”Hur lättmanipulerad är AI?”

● Web Analyst at Malmö University

Raymond Erming



Hur lätt- 
manipulerad är AI?
Det finns risker…



AI i framkant

Det senaset som skapat buzz: 

DALL·E 



“A bald eagle perched 
atop a NYC skyscraper, 
concept art, artstation, 
unreal engine, 3d render, 
HD, Bokeh”



"A flamingo on stage at a 
dance recital, oil 
painting"



“A photo of the inside of a 
wave breaking”



“A Polaroid of a bird 
looking at the camera 
lens”



“A macro 35mm 
photograph of two mice 
in Hawaii, they're each 
wearing tiny swimsuits 
and are carrying tiny surf 
boards, digital art”



“Antique photo of a 
knight riding a T-Rex”





Är AI överskattat?

Enligt undersökning kommer 35% av alla jobb 
ersättas med AI inom 20 år. 



Är AI överskattat?

Tillämpningar inom vården: 

• Diagnostik 

• Förstå kombination av läkemedel 

• Uppfinna läkemedel





Tillbaka nere på jorden

Hur använder myndigheter 
AI? 

Peter Siljerud kommer under 
2023 ge ut boken: 

”Artificiell intelligens i 
offentlig sektor”



Skogsstyrelsen

Använder AI för att leta döda granar



Sisab

Tusentals termometrar analyserar 
fastigheterna i realtid. Sparade 40 miljoner.



Trafikverket övervakar omgivningen



"När kan AI läsa av mina intentioner och vägleda mig 
rätt på webben utan att jag behöver klicka mig fram?”

● Före detta CIO Tillväxtverket 

● Public speaker I Stratosphear AB

Nader Kouri 



Problembeskrivning

● Besökare har svårt att hitta information 

● ”Ger upp” eller ringer kundtjänst 

● Demokratiproblem, som vi kan förbättra 
med hjälp av AI



Problembeskrivning

● Förlorade möjligheter 

● Redaktörer lägger ner så mycket tid på 
innehåll, som ingen hittar 

● Vi har dom senaste 10 åren byggt ”stuprör”



Om rek.ai

● Startade 2018 

● Skapar nu 2 300 000 rekommendationer i 
veckan 

● Svenska servrar 

● Över 100 AI-modeller som tränas varje natt



Om rek.ai

● Lär sig användares beteenden (anonymt 
utan kakor) 

● Tränar nya AI-modeller för varje kund varje 
natt



Vad kan AI lära sig om vår webbplats?

Vi vet att beteendet beror på faktorer som: 

• Tid 

• Position 

• Väder  

• Mobiltelefon eller stationär dator 

• Navigation



Hur används rek.ai?

Rekommendationer Sökordsförslag Navigation





 ~ 60% surfar på mobilen







10% - 15% av alla
besökare klickar





● Platsbanken 

● Intranät 

● Extern designwebb 

● Anställd-portal









"Kan AI förbättra den digitala arbetsplatsen?”

● Marknadsansvarig Sitevision 

● Driver podden Ett samtal

Johan Nilsson





-38%
Färre besökare lämnade

+13%
Fler lästa frågor

-31%
Minskad tid innan 

Besökaren hittade rätt e-tjänst

Kommun-webbplats FAQ på en spel-sajt Samling av e-
tjänster

Resultat





Våra partners



Och så lite ”management”-tips



Lägg inte er AI-satsning sist i er roadmap

Projekt CProjekt BProjekt A AI-Projekt



Utan se hur ett AI-projekt kan förbättra existerande

Projekt CProjekt BProjekt A

AI-Projekt



Nästa steg?

Boka inspirerande möte 

Prata med några av våra andra kunder eller partners



Om man vill lära sig mer?

Elements of AI 

https://www.elementsofai.se/



Träffa andra

AI Sweden 

https://ai.se/



Träffa andra: My AI



Tack! 

www.rek.ai

http://www.rek.ai

