
Kommer digitaliseringen leda till ett bättre samhälle?

Möjligheter och utmaningar med 
Sakernas Internet och Artificiell Intelligens



Sakernas internet – The Internet of Things (IoT)

• Allt som tjänar på att vara uppkopplat
kommer förmodligen att bli det !

• tillgång till Internet finns överallt
• teknologin blir allt billigare

• Om några år så kommer det finnas 
ca 100 miljarder uppkopplade ting 
(varav en tiondel datorer/mobiler)

“The Internet of Things has the potential to change the world, 
just as the Internet did. Maybe even more so.”

Kevin Ashton



Sakernas Internet: Den fjärde vågen av digitalisering

1. Datorer

2. Internet

3. Mobilt Internet

4. Sakernas Internet



Den uppkopplade staden



Sakernas Internet gör livet enklare!



Uppkopplade prylar fattar beslut och agerar åt oss!

Artificiell Intelligens (AI) ≈ ”dator/system som utför en uppgift som kräver en mänsklig hjärna”  



Några exempel på uppkopplade prylar 
i hemmet



”Smart Termostat”

👍👍 Du kan styra värmen i ditt hus var du än befinner dig
👍👍 Den kan spara energi
👍👍 Den lär sig hur du vill ha det (slipper ställa in varje gång)

Artificiell Intelligens
• Algoritmer som lär sig beteendemönster
• Optimeringsalgoritmer för att spara energi

Utmaningar
• Den vet när du är hemma, och inte
• Kan ”hackas” – komma åt personuppgifter och andra

prylar, ta över styrningen (tex i utpressningsyfte)



”Smart TV”

👍👍 Ger tillgång till all möjlig underhållning
👍👍Man kan interagera genom att prata med den
👍👍 Den rekommenderar filmer och program

Artificiell Intelligens
• Tolkar talspråk
• Basal språkförståelse 
• Rekommendationsalgoritmer som lär sig vilken typ av filmer användaren gillar

Utmaningar
• Avlyssnar ständigt vad som sägs (vissa modeller även när TVn är avstängd)
• Vet vad du gillar att titta på och när



”Smart Personlig Assistent”

👍👍 Kan röststyra andra prylar i hemmet
👍👍 Kan svara på frågor och utföra uppgifter

Artificiell Intelligens
• Tolkar talspråk
• Avancerad språkförståelse (jättesvårt)
• resonemang (hur uppfylla användarens önskan)
• genererar talspråk

Utmaningar
• Avlyssnar ständigt vad som sägs, och ”förstår” mycket av det
• Man kan råka säga något som inte var menat för assistenten
• Kan ”hackas” 

https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/amazon-echo-google-home.jpg?itok=whclwF_U


”Smart Pillerautomat”

👍👍 Ger dig automatisk den medicin du ska ta när du går fram till den
👍👍 Påminner dig om du inte tagit medicinen
👍👍 Kan synka med andra prylar (tex blodtrycksmätare)

Artificiell Intelligens
• Känner igen ditt ansikte och röst
• Håller koll på vilken medicin du ska ha

Utmaningar
• Vet vilken medicin du tar och när
• Vet hur du mår



Smarta hem kan göra hälsan bättre



Var hamnar den mesta data som samlas in?

Ser dock snarare ut så härI ”molnet”!



Bildanalys: Amazon Rekognition



Smarta uppkopplade hem påverkar vårt 
beteende och attityder



“Kuri is designed with personality, awareness, and mobility, 
that adds a spark of life to any home”

“Kuri is built to connect with you”



https://www.facebook.com/circuitbreaker/videos/2045943969031755/

https://youtu.be/D5VN56jQMWM


Hur avgöra om ett system är intelligent eller ej?

Förslag från Alan Turing i artikeln “Can Machines Think?” från 1950!

Är detta verkligen ett bra test för att avgöra om ett system är intelligent?



IoT utmaningar

Integritet
• Personlig data är ‘den nya oljan’ för 2000-talet
• Hur realisera potentialen hos IoT och samtidigt respektera 

medborgarnas integritet?

Illasinnade aktörer (Cyber-terrorister, hackers, sabotörer, spioner, etc.)
• Hur kan vi göra det svårare för illasinnade aktörer?

Interoperabilitet
• Hur kan man få olika typer av uppkopplade saker att fungera

tillsammans?



IoT utmaningar

Användbarhet
• Hur kan man interagera med de uppkopplade sakerna på ett

intuitivt sätt

Skalbarhet
• Ex. Ofta en app för varje uppkopplad sak. Hur ska användaren

kunna hantera hundratals uppkopplade saker? 

Mobilitet
• Både användare och saker rör på sig
• Hur kan man orkestrera de relevanta sakerna för en 

användare beroende på vilken kontext den befinner sig i? 



Forskningsfrågor som vi jobbar med

• Vilken data är det egentligen som genereras i det 
uppkopplade hemmet?

• Hur kan användaren själv enklare förstå och ha kontroll 
över vilken data som lämnar hemmet?

• Måste verkligen all data upp i ”molnet”?

• Hur kan det bli enklare för användaren att få 
uppkopplade prylar att tillsammans lösa uppgifter?

• Hur kan användaren aktivt lära upp prylarna?

• Hur sker interaktionen med prylarna på bästa sätt?



Vision: 
Den ledande forskningsmiljön i att göra IoT 
användbart och lättanvänt



IoTaP Fokusområden

• Smarta städer

• Smart transport

• Smart hälsa

• Smart lärande

• Smart leverne

Adresserar viktiga
samhällsutmaningar
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(Några av) forskarna och doktoranderna vid IoTaP



IoTaP Samarbetspartners (ett urval)



Malmö – Världsledande 
inom IoT sedan 50 år! 



Paul Davidsson – Director
Professor in Computer Science

iotap.mau.se
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