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Information 
Management
Vi möjliggör för organisationer att nyttja 

informationens kraft för att driva framgångsrik 

digitalisering samt säkra informationen.
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Sensitivity: Internal
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Tio användningsfall för AI i kommuner

(

https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence/Alan-Turing-and-the-beginning-of-AI

https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence/Alan-Turing-and-the-beginning-of-AI


Estland 

Prime Minister Kaja Kallas: Artificial intelligence is the next big thing for Estonia — Invest in Estonia

https://investinestonia.com/prime-minister-kaja-kallas-artificial-intelligence-is-the-next-big-thing-for-estonia/?utm_source=linkedin&utm_medium=content&utm_campaign=socialmedia&utm_content=prime-minister-kaja-kallas-artificial-intelligence-is-the-next-big-thing-for-estonia


Estland 

Prime Minister Kaja Kallas: Artificial intelligence is the next big thing for Estonia — Invest in Estonia

https://investinestonia.com/prime-minister-kaja-kallas-artificial-intelligence-is-the-next-big-thing-for-estonia/?utm_source=linkedin&utm_medium=content&utm_campaign=socialmedia&utm_content=prime-minister-kaja-kallas-artificial-intelligence-is-the-next-big-thing-for-estonia


Vinnova

https://www.dn.se/ekonomi/vinnovas-generaldirektor-om-energikrisen-innovation-helt-avgorande/

https://www.dn.se/ekonomi/vinnovas-generaldirektor-om-energikrisen-innovation-helt-avgorande/


Vinnova

https://www.dn.se/ekonomi/vinnovas-generaldirektor-om-energikrisen-innovation-helt-avgorande/

https://www.dn.se/ekonomi/vinnovas-generaldirektor-om-energikrisen-innovation-helt-avgorande/


Sensitivity: Internal

Vad är AI?



Syn
Bearbeta och tolka 

bild och video

Hörsel
Bearbeta och tolka ljud

Språk
Bearbeta och tolka 

mänskligt språk

Robotik
Analysera och tolka 

signaler från system 

som representerar den 

fysiska världen – och 

styr den

Utforskande

Analysera stora

datamängder och hitta

mönster och relationer

Prognoser

Prognostisera

sannolikheter för olika

framtida utfall

Optimering

Hitta de bästa

lösningarna bland ett

stort antal tänkbara

alternativ

Skapande

Skapa bilder, video, ljud, 

förslag på komplexa

geometrier och så vidare

Ta in världen

Förstå världen

Kontrollera världen

Skapa världen

Den nya verktygslådan



Sensitivity: Internal

användnings-

fall för AI 



Utmaning

1. Främja folkhälsan genom ökat cyklande 

2. Mäta cykelflödet över en bro 

Lösning

1. Synergier AI – IoT – Öppna data

2. Edge AI – analysen görs i sensor

3. Bildanalys – maskinlärning

Resultat

1. Realtidsdata 

2. Underlag för datadrivna beslut

3. Flera tillämpningsområden på samma koncept på gång

Mäta cykelflöden 



Sensitivity: Internal

https://sodertalje.eu-gb.mybluemix.net/ui/#!/9Södertälje kommun Digitala Södertälje i 2022

Cykelflöde – AI – IoT – Öppna data



Sensitivity: Internal

[Kommunalt energi- och miljöbolag]
Utmaning

1. Tidskrävande, manuell process för identifiering av 

avvikelser i data från elmätare.

2. Behov av ett proaktivt beslutsunderlag för färre 

elnätsrelaterade incidenter och stabilare nya elnät. 

Lösning

1. AI-modell för identifiering av onormala avvikelser 

(mätvärden) från elmätare

2. Prediktiv AI-modell för elnätet där förutspådd 

elförbrukning matchas mot nätkapaciteten i befintliga och 

planerade elnät.

Resultat

1. Färre kontroller av elmätare, fakturafel mm

2. Förmåga att arbeta mer proaktivt med elnät, t.ex. 

underhåll och utbyggnad

AI-driven avvikelseanalys av 

mätvärdesdata

Prediktiv analys av framtida 

belastning av befintliga och 

nya elnät



Utmaning

1. Öka tillgänglighet gentemot medborgarna  

2. Bredda servicen

3. Frigör tid för personalen  

Lösning

1. NLP – Natural Language Processing

2. Textanalys 

3. Voice analys 

Resultat

1. Ökat tillgänglighet 

2. Möjliga synergier IoT- AI – Öppna data

3. Underlag för datadrivna beslut 

4. Frigörtid för personalen 

Virtuell assistent 

Atea & IBM

https://www.atea.se/om-atea/nyhetsarkiv/pressmeddelanden/2022/ibm-och-atea-accelererar-utvecklingen-av-digital-assistenttjanst-som-ska-s

https://www.skatteverket.se/


Sensitivity: Internal

Utmaning

Kostnader för rening av onödigt stora vattenmängder 

orsakade av brister i spillvattenledningar. Även bräddning

(orenat avloppsvatten leds ut i vattendrag) ska minimeras. 

Lösning

Digital plattform som sänder ut larm och rapporterar 

konstruktionsfel i VA-nätet.

Avvikelseanalys för att upptäcka avvikande in –och utflöde 

av vatten i VA-nätet.

Resultat

• Kan agera ca ett dygn tidigare i samband med 

översvämningar.

• Kan simulera vattenflöden baserade på historisk och  

live-data vid planering av nya bostadsområden. 

Sensorer i VA-nätet mäter 

löpande vattenflöden.

Med sensordata och data från 

SMHI kan översvämningar och 

riskpunkter för bräddning 

förutses och berörda kan 

förvarnas.

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-
miljo/byggprojekt/smart-va/

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/smart-va/


Sensitivity: Internal

Utmaning

1. Hållbarhet 

2. Ekonomi

3. Frigör tid för personalen  

Lösning

1. Analys av befintlig data 

2. Ta fram en algoritm som kan ruttoptimera

3. Ruttoptimera utifrån nya data

Förväntade resultat (arbete pågår)

1. Bättre för miljön 

2. Underlag för datadriven beslut

3. Ökat effektivitet 

4. Koncept som är skalbar i andar kontext

Ruttoptimering



Sensitivity: Internal

Utmaning

• Stor mängd enformigt, manuellt arbete att övervaka 

kundtjänstens inbox, läsa/kategorisera inkomna ärenden 

och vidarebefordra för vidare behandling.

• Utmaningar att nå önskade handläggningstider

Lösning

1. AI-modell (döpt till Frank) för textanalys läser 

ostrukturerad data (rubrik och innehåll i ärenden) för att 

kategorisera i t ex beställning, faktura- eller leveransfråga. 

2. Sedan vidarebefordrar Frank ärendet till t ex order-RPA 

som delar ut ärendet så att arbetet fördelas jämnt. 

Resultat

1. 25% av aktuell kundtjänstpersonal har kunna byta till 

andra, mer värdeskapande arbetsuppgifter tack vare 

minskat resursbehov för ärendehandläggning.

2. Reducerat genomsnittlig handläggningstid per ärende 

med 85%

AI-modellen Frank läser, tolkar 

epost till kundtjänst och 

vidarebefordrar ärenden vidare 

till en RPA som sedan styr och 

balanserar arbetsköer.



Sensitivity: Internal

Utmaning

1. Felaktiga utbetalningar

2. Fusk och fel  

3. Avvikelse från det normala

4. Saknad av en Benchmark  

Lösning

1. Använda AI för att analysera befintlig data 

2. Använda olika AI moduler

3. Kombinera och analysera resultaten utifrån olika 

perspektiv 

4. Anomalidetektering

Förväntade resultat (arbete pågår)

1. Kommunen får en benchmarking

2. Kommunen får en vägvisning av vägen framåt 

3. Ökat effektivitet 

4. Koncept som är skalbar i andar kontext

Analys av Ekonomiskt 

transaktionsdata 



Sensitivity: Internal

Utmaning

Varje år behöver ungefär 5% av alla personer över 65 år 

vård relaterad till fallolycka (FHM).

Livslängd minskar drastiskt efter första fallskada.

Lösning

• Bildanalys för att upptäcka avvikande och försämrad 

balans

• Kontinuerlig balansutvärdering ger förvarning

Resultat

• Det går att upptäcka nedsatt balans långt innan ett fall 

sker

• Proaktiva insatser är möjliga, t.ex. falltejp, räcken, 

rehabilitering

• Insatserna kan spara resurser inom äldreomsorg, 

hemtjänst och vården

Fallprevention med hjälp 

av bildanalys



Sensitivity: Internal

Utmaning

1. Tillgång till data som är inte kopplad till individer

2. Tillgång till data som bibehåller sitt statistiska värde men 

det är inte  längre att urskilja personerna

Lösning

1. Arbete pågår i samarbete med AI Sweden

2. Massachusetts Institute Of Technology: In Machine 

Learning, Synthetic Data Can Offer Real Performance 

Improvements 

Förväntade resultat (arbete pågår)

1. Data underlag för test 

2. Data underlag för analys 

3. Ökat effektivitet 

Syntetisering av data

Syntetiserad data är en 

blandning av data från olika 

personer.

Man kan alltså skapa en 

syntetisk individ med slumpade 

egenskaper i en kombination 

som gör att det ser ut som en 

riktig person utan att vara det.

Syntetisering av data för snabbare digitalisering - Innovation i Helsingborg

https://indiaeducationdiary.in/massachusetts-institute-of-technology-
in-machine-learning-synthetic-data-can-offer-real-performance-
improvements/

https://innovation.helsingborg.se/initiativ/syntetisering-av-data-for-snabbare-digitalisering/


Sensitivity: Internal

h
ttp

s://w
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.atea.se/ku

n
d

case/d
ata-an

alytics/trafikverket-ai-
sto

rn
in

gar-tagtrafik/

Utmaning

1. Viktigt att ge ut rätt och tydlig information till resenärer.

2. Omöjligt att endast använda manuella prognoser. 

Lösning

Baserat på nuvarande situation och historisk data, använd

maskininlärning för att prognostisera framtiden.

Förväntade resultat (arbete pågår)

Hantera förseningsprognoser i bulk med hjälp av AI.

Korrekt prognos av tidsåtgång av trafikstörande händelser. 

Prognostisering av framtida 

läge.

När anländer tåg till 

respektive station?

Hur lång tid kommer denna 

trafikstörande händelse att 

ta?

https://www.atea.se/kundcase/data-analytics/trafikverket-ai-storningar-tagtrafik/

https://www.atea.se/kundcase/data-analytics/trafikverket-ai-storningar-tagtrafik/


Den nya verktygslådan

Syn Hörsel Språk Robotik

Utforskande Prognoser Optimering Skapande

Ta in världen

Förstå världen

Kontrollera världen

Skapa världen



Sensitivity: Internal

Fråga:

Vilket av användningsfallen är mest relevant för er verksamhet?



Sensitivity: Internal

Hur börjar man?



Sensitivity: Internal

Startklar AI

Inspireras, idégenerera, förankra 

för att bli redo för era första AI-

initiativ.  

AI Roadmap

En kvalificerad nulägesanalys som blir 

grunden för bred ansats inför er AI-resa. 

Konceptet innefattar AI Swedens AI 

Maturity Assessment Tool. 

Accelerera er AI-resa



Sensitivity: Internal

Startklar AI



Kraftsamling för AI i 

kommuner och

civilsamhälle



Accelerera användningen av 
AI för att stärka Sveriges
välfärd och konkurrenskraft, 
och förbättra livet för alla
som lever i Sverige.

AI Swedens grunduppdrag



Varför en

kraftsamling?



Stor potential 
för offentlig 
sektor att 
skapa värde 
med AI

Rusta för förändrade krav från 
medborgare och samhälle

Förutsättningarna för att starta 
AI-resan är otillräckliga

Få 
organisationer i 
offentlig sektor 
har börjat 
utforska AI



En fyraårig 
kraftsamling
för AI i
kommuner och 
civilsamhälle



Målet med denna satsning är att

stimulera och stärka kommuners

och civilsamhällets förmåga att

tillgodogöra sig möjligheterna med 

artificiell intelligens.



Kraftsamlingens insatsområden



“Starta
er AI-resa”

För organisatoriskt

lärande och praktisk

användning av 

artificiell intelligens.

Till AI-lösningar i tidig

kommersiell fas med 

potential att skala

inom målgruppen.

“Uppskalnin
g”

“Gemensamm
a resurser
och
lösningar”

Till projekt där flera

kommuner och/eller

civilsamhälles-

organisationer går

ihop.

Utlysningar 2022-2024



Kraftsamlingens insatsområden



1. Ökande AI-mognad hos målgruppen

2. Aktiv samverkan och samordning

3. Uppbyggnad och tillgängliggörande

av strukturkapital

4. Synergier med hela AI-ekosystemet



Hur blir vi del av 
Kraftsamlingen?

ai.se/kraftsamling

my.ai.se/kraftsamling



rebecka.lonnroth@ai.se
anders.thoresson@ai.se



Sensitivity: Internal

Frågor & svar



Sensitivity: Internal

Studiecirkel

AI för kommuner

• Studiecirkel baserad på AI Swedens

grundkurs Starta din AI-resa

• Preliminärt upplägg: 

• Självstudier kombinerat med tre 

digitala träffar à 40 min

• Grupper om max 15 pers

• Q1 2023

• Intresseanmälan kommer att bifogas

utskicket efter detta webinar



Sensitivity: Internal

Ta del av det senaste inom

analytics & AI!

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev och

ta del av de senaste spaningarna inom

analytics, AI & automation och få

inbjudningar till våra event.

Webinars inom analytics & AI (https://www.atea.se/event/)

• Tis 6 dec kl 09.00-09.45: 

• Hur kan resan mot det datadrivna energi- och

miljöbolaget se ut?

https://www.atea.se/event/
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Tack för att ni lyssnade!
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