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Robotisering 
och Artificiell 
Intelligens

• Det är en röra där ute 
med tekniska skiften 
och nya begrepp och 
det går fort



Samarbetande robotar
• Robotar som samarbetar med människor, så 
kallade kollaborativa robotar

• Hjälper till med monotona, tråkiga och riskfyllda 
arbetsuppgifter



Mjukvarurobotar
• Mjukvarurobotar som programmeras för sin 
uppgift

• Sköter fakturaflöden, bokföring, löner osv 
• Kanske redan inom fem år kommer vi att se 
intelligenta robotar som själva
kan tänka och resonera



Dialogrobot eller servicerobot
• Förstår användarens personlighet, ton och
känslor

• Skapar en naturlig konversation



Kunskap är en färskvara
• Vartannat jobb i Sverige kommer att 
automatiseras inom 20 år

• Tjänstemanna-jobben ligger i farozonen
• Krav på individen att se till att man förstärker och 
förändrar sin kompetens över tid



Är det helt nattsvart? 



Så ser olika betallösningar ut



Kontanta betalningar
• 18% av betalningar sker med 
kontanter

• 97% av handlarna tar emot 
kontanter

• Konsumenterna driver på 
kortbetalningar

• Den 24 mars 2023  blir det för dyrt 
för handeln med kontanter



Swisha med mobilnumret 
anslutet till ditt bankkonto



Betala med mobilen

• Samsung Pay: Samsung Galaxy A5 (2016) 
eller senare

• Apple Pay: iPhone 6, en iPhone 6 Plus eller 
en Watch eller senare



Du kan betala eller blippa med 
ditt kort
• Med ditt kontaktlösa kort kan du betala lägre 
belopp upp till 200 kr utan pinkod

• Det du behöver göra är att hålla upp kortet intill 
butikens kortterminal

• Ingen pinkod



Artificiell intelligens skyddar 
våra konton
• Ju mer programmet lär sig om mönster desto 
bättre blir den på att lära sig mönster som sticker 
ut

• En transaktion flaggas, om det råder tvivel om att 
det är du som har gjort transaktionen

• Banken kan själv ta beslut om att stoppa 
transaktionen

• De ringer upp dig eller skickar SMS i ett 
eventuellt misstänkt ärende



Näthandeln växer!
• Faktura
• Klarna
• Kortköp
• Swisha
• Du har ditt kreditkort anslutet till tjänsten
• Direkt från din internetbank



Amazon Go
• Inga köer, ingen kassa – bara plocka och gå! 
• Kameror, sensorer och maskininlärning känner 
igen vilka varor som plockas, och skapar på så 
sätt en virtuell varukorg

• Varorna sätts upp på kundernas medlemskonto
• https://www.amazon.com/b?node=16008589011



Bra eller dåligt ?



Autonoma
fordon



Självkörande bilar lär dröja
• Behov av ny utbildning 
• Anpassa infrastrukturen
• Frågan om etik och ansvar måste klargöras
• Försäkringsbelopp måste anpassas



Tar i vissa situationer över 
körningen 
• Adaptiv farthållare
Köassistans har möjligheten att förbättra 
trafikflödet rejält
https://www.youtube.com/watch?v=FiNFJIWa29Y

• Självparkerande bil 
En del bilar kan fås med teknik som gör att de 
själva fickparkerar



Tar i vissa situationer över 
körningen 
• Autobroms
Bromsar automatiskt för såväl andra bilar som 
fotgängare och cyklister även på natten

• Filhållningsassistent
Varnar för och automatiskt styr emot om föraren 
lämnar körfältet utan att slå på körriktningsvisaren

• Dynamisk kurvljus och helljusreglering



Regeringen ger klartecken
• ”Sverige ska vara en aktör att räkna med på 
framtidens transportmarknad”

• Regeringen har fattat beslut om en förordning för 
tester av självkörande bilar den 20/4-17

• En förare måste dock finnas vid ratten



"De kör som robotar”

• Självkörande bilar följer lagen 
till punkt och pricka men det 
gör inte mänskliga bilister

• Självkörande bilar retar upp 
andra förare och ökar 
olycksrisken



Vad tycker du?



Den digitala kompetensen 
förbättras
• Patienter kan och vill vara med och utforma sin 
vård

• Användarvänligheten ökar
• Medborgarna använder allt fler e-tjänster



Mjukvarurobotar och digitala 
medarbetare effektiviserar sjukvården
�Förändrade arbetssätt, nya vårdformer, ny teknik 
och nya tjänster kommer att prägla framtidens 
hälso- och sjukvård
�Många patientgrupper arbetar aktivt för att själva 
kunna hantera sin sjukdom



E-hälsa
�Från pappersrecept till e-recept
�Journalsystemen elektroniska
�Boka läkartider och förnya 
recept via internet
�Superdator ställer diagnoser på 
våra sjukdomar



Integritet och säkerhet
�Jämförbart med pass, körkort och andra fysiska
legitimationshandlingar
�En elektronisk ID-handling
�www.bankid.com



e-Recept till apotek
�eHälsomyndigheten förmedlar e-recept
�e-Receptet lagras när en läkare skickar det från 
sin dator
�Samtliga apotek i Sverige kan sedan hämta 
informationen
�Du kan få din medicin i brevlådan 
utan kostnad
�www.apotekhjartat.se



Kontakta din mottagning via 
nätet
�kontakta din mottagning via nätet
�boka, omboka eller avboka tider
� förnya recept
�vad du kan göra varierar mellan olika 
mottagningar
�www.1177.se



Journaler på nätet
�Har införts under 2016 i Stockholms läns 
landsting
�Patienter kan läsa sin egen journal 



IBM Watson har 
läst 20 miljoner 
cancerrapporter

�Den medicinska 
kunskapen har aldrig 
ökat i så snabb takt 
som nu. 
�En specialist behöver 
idag läsa på i 160 
timmar i veckan för att 
hålla sig à jour



IBM Watson botar cancer
�Extremt stora datamängder körs mot uppgifter i 

patientens journal
�Watson analyserar och dra slutsatser och lämnar 

förslag på behandling
� Läkaren tar det slutliga beslutet



Vad är viktigt för dig?


