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1. Vad är IoT ooch AI?

2. Var är vi nu?

3. Kan man höja säkerheten med AI och IoT?

4. Vilka är de stora utmaningarna inom AI och 

säkerhet?

5. Vilka är de stora utmaningarna inom IoT och 

säkerhet?



IoT?
”An infrastructure of interconnected

objects, people, systems and 

information resources together with

intelligent services to allow them to 

process information of the physical

and the virtual world and react.”

ISO/IEC JTC 1

ITU-T Y.2060 :

7.1 Fundamental characteristics

The fundamental characteristics of the IoT are

as follows: 

– Interconnectivity: With regard to the IoT, 

anything can be interconnected with the global 

information and communication infrastructure. 

– Things-related services: The IoT is capable

of providing thing-related services within the 

constraints of things, such as privacy

protection and semantic consistency between

physical things and their associated virtual

things. In order to provide thing-related

services within the constraints of things, both

the technologies in physical world and 

information world will change. 

– Heterogeneity: The devices in the IoT are

heterogeneous as based on different hardware 

platforms and networks. They can interact with

other devices or service platforms through

different networks. 

– Dynamic changes: The state of devices











Varför?

• Inget konsumenttryck

• Ingen lagstiftning & standardisering

• OrganisaTion (Shadow IT + Scada)

• Låg kompetens





… Och sedan stoppar vi 
in lite Artificiell 
intelligens..



Intelligens är förmågan att 
uppnå komplexa mål

Snäv intelligens:
begränsad uppsättning mål t ex Schack

Generell intelligens:
Förmågan att uppnå vilket mål som helst 
inkl inlärning



Artificiell intelligens är 
icke-biologisk intelligens

Artificiell Generell Intelligens:
Kan utföra vilken uppgift som helst som 
en människa

Superintelligens:
Intelligens som är mycket högre än 
människan
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RPA #
1

Kognitiv teknik #2

AI #3

Automatisering av återkommande och 

repetitiva processer.

Kognitiva verktyg som förmedlar information 

som t ex chatsbots

AI använder stora mängder av Information och komplexa 

uträkningar



Vad händer just 
nu?



Datorer slår 
människor i schack, 
Jeopardy och poker.

Google DeepMind VS  Lee



De har gått om oss när det 
gäller hörsel & Syn…

…Men vi har bättre Känsel



I Oktober 2017 fick 
roboten Sophia 

medborgarskap i
Saudiarabien

https://www.youtube.com



Världens mest avancerade Iot?



Är det bara Foliehattar 
som oroar sig för 
ARTIFICELL 
INTELLIGENS?



Puerto Rico
Januari, 2015 

Erik Brynjolfsson, MIT, Professor at the MIT Sloan School of Management, co-author of The Second Machine Age: 

Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies

Demis Hassabis, Founder, DeepMind

Eric Horvitz, Microsoft, co-chair of the AAAI presidential panel on long-term AI futures

Shane Legg, Founder, DeepMind

Peter Norvig, Google, Director of Research, co-author of the standard textbook Artificial Intelligence: a Modern 

Approach.

Francesca Rossi, Univ. Padova, Professor of Computer Science, President of the International Joint Conference on 

Artificial Intelligence

Stuart Russell, UC Berkeley, Professor of Computer Science, director of the Center for Intelligent Systems, and co-

author of the standard textbook Artificial Intelligence: a Modern Approach.

Bart Selman, Cornell University, Professor of Computer Science, co-chair of the AAAI presidential panel on long-term AI 

futures

Murray Shanahan, Imperial College, Professor of Cognitive Robotics

Mustafa Suleyman, Founder, DeepMind

Max Tegmark, MIT, Professor of physics, author of Our Mathematical Universe



Hur höjer AI 
SÄKERHETen i IoT?



10 ggr säkrare/3 år



Vilka är de stora 
utmaningarna
inom Ai & 
SÄKERHET?



Fairness = Rättvisa

Accountability = Ansvar

Transparency = Transparens

Ethics = Etik
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FATE



1. Rättvisa
Eller NÄR AI lär sig av våra 
fördomar och orättvisor.



int main()

{

int n, i;

bool isPrime = true;

cout << "Enter a positive integer: ";

cin >> n;

for(i = 2; i <= n / 2; ++i)

{

if(n % i == 0)

{

isPrime = false;

break;

}

}

if (isPrime)

cout << "This is a prime number";

else

cout << "This is not a prime number";

return 0;}

Förr Maskininlärning



Interaktionsproblem



Datadrivna problem



Problem med likhet



2. Ansvar
Vem ansvarar för AI:s
Beslut?





3. transparens
HUR VET VI VAD AI 
BASERAR SITT BESLUT PÅ?





"When algorithms affect
human rights, public values

or public decision-making we
need oversight and 

transparency”

/Marietje Schaake, MEP



" the way search engines and 
social networks like Google 
and Facebook choose what
people see online should be 

made public”

/Angela MErkel



4. Etik
När vi måste ta svåra 
etiska Beslut i förväg





5. Felaktig 
målsätttning



1.Negativa sidoeffekter
2.Suboptimeringar



FRAMTIDen
När AI blir smartare än 
osS



SINGULARITETEN



Hur Testar man 
något som vet 
om att det blir 
Testat?



Kan AI Få 
Känslor?



Dr. Susumu Tonegawa
Nobelpristagare i medicin



Principer för 
säkrare AI



Asimov (1940)
1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, 
tillåta att en människa kommer till skada.
2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana 
order kommer i konflikt med första lagen.
3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i 
konflikt med första eller andra lagen.



Stuart Russell
1. En Artificiell Intelligens enda mål är 

att maximera människor Värden 
(Values)

2. Initialt vet inte AI:N vilka Värdena är.
3. Människors handlingar är underlag 

till vilka de är.



Men vänta nu…

Var befinner sig AI nu?



Etik
Transparens
Ansvar
Rättvisa

Konfidentialitet
Riktighet
Tillgänglighet 

AI - säkerhet

Cybersäkerhet*

* it- och informationssäkerhet



Om du blir världsledande inom säker 
IoT i dag, skapar du förutsättningar 
för att bli världsledande inom AI 
imorgon.



1. Förstå hur IoT Och AI Kommer att förändra 
din affärsmodell



2. Kartlägg och tillsätt roller och 
ansvar för IoT GENOM HELA KEDJAN



3. Inför SECURITY & PRIVACY BY 
DESIGN (Ink. Artificiell Intelligens)



4. Medverka i Strategiska samarbeten 
inom industri och standardisering



5. Häng med i utvecklingen!



6. Påverka utvecklingen!



Läsrekommendationer

• TED TALK: 3 principles for creating safer AI | Stuart Russell: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBK-a94IFHY&t=666s

• Google's Deep Mind Explained! - Self Learning A.I.

https://www.youtube.com/watch?v=TnUYcTuZJpM

• Ethically Aligned Design, IEEE, 

http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_v2.pdf

• Research Priorities for Robust and Benecial Articial Intelligence, Russell, Dewey 

&Tegmark https://futureoflife.org/data/documents/research_priorities.pdf?x33688

• Concrete Problems in AI Safety, https://arxiv.org/pdf/1606.06565.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=EBK-a94IFHY&t=666s
https://www.youtube.com/watch?v=TnUYcTuZJpM
https://futureoflife.org/data/documents/research_priorities.pdf?x33688
https://arxiv.org/pdf/1606.06565.pdf


Principle 1 — Human Rights

Principle 2 — Prioritizing Well-being

Principle 3 — Accountability

Principle 4 — Transparency

Principle 5 — A/IS Technology Misuseand

Awareness of It



Principle 5 — A/IS Technology Misuseand

Awareness of It

1. Tillhandahåll utbildning i etik och säkerhet för 

för att medvetandegöra risker med AI

2. Genomföra utbildning effektivt och med 

möjlighet till storskalighet. Börja med de med 

mest kred och som inte sprider generaliseringar 

och icke produktiv rädsla. 

3. Utbilda myndigheter, lagstiftare och 

rättsväsendet i ämnet för att de sedan ska 

kunna sprida information i samhället för att 

undvika rädsla och förvirring.
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Välkomna på Twitter och Linkedin!


