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AI-projekt och IT-
projekt
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Införa AI i en organisation

• Att införa AI är detsamma som att införskaffa ett nytt IT-system i en organisation
• Riskerna och kostnaderna är liknande
• Vissa problem är enkla att lösa med IT-system
• Andra kräver stora investeringar

• AI ger IT-system nya förmågor, men i grunden är en AI-satsning detsamma som en 
IT-satsning

• AI är ytterligare ett sätt att genomföra digitalisering
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Risker med IT-projekt

1. Knappt en tredjedel av alla IT-
projekt är helt framgångsrika 
(levererar tillfredställande 
resultat i tid och inom budget)

2. Ungefär en femtedel misslyckas 
helt: ett färdigt system sätts aldrig 
i produktion

3. Resten faller utanför planen: 
1. levererar inte önskat resultat, 
2. går utanför budget eller 
3. tar för lång tid
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CHAOS Report 2015, The Standish Group, 
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf 



Risk baserat på 
projektstorlek

1. Stora projekt misslyckas 
mycket oftare än mindre 
projekt

2. Större andel av det som 
levereras är värdefullt för 
mindre projekt

CHAOS Report 2015, The Standish Group, 
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf 



Risk baserat på 
utvecklingsmetod

1. Lyckade projekt baseras på 
mogen mjukvara

2. Den största risken är att 
bygga ett nytt system från 
grunden

3. Förutom att köpa en helt 
färdig lösning är 
modernisering av ett 
existerande system minst 
riskfyllt

CHAOS Report 2015, The Standish Group, 
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf 



Varför lyckas/misslyckas IT-projekt?
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Faktorer för framgångsrika projekt % av svarande

1. Användare är invovlerade 15,9%

2. Stöd från ledningen 13,9%

3. Tydligt uttryckta krav 13,0%

4. Ordentlig planering 9,6%

5. Realistiska förväntningar 8,2%

6. Kompetent arbetslag 7,2%

7. Ägandeskap 5,3%

8. Tydligt vision och målsättning 2,9%

9. Hårt arbetande, fokuserat arbetslag 2,4%

Annat 13,9%

Faktorer för misslyckade projekt % av svarande

1. Ofullständig kravspecifikation 13,1%

2. Brist på involverade användare 12,4%

3. Brist på resurser 10,6%

4. Orealistiska förväntningar 9,9%

5. Brist på stöd från ledningen 9,3%

6. Ändrade krav och specifikationer 8,7%

7. Brist på planering 8,1%

8. Systemet behövs inte längre 7,5%

9. Brist på IT-styrning 6,2%

10. Teknologisk okunnighet 4,3%

Annat 9,9%

CHAOS Report 2014, The Standish Group



Varför misslyckas AI-projekt?

• Några större studier finns ännu inte, 
men här är några av våra erfarenheter

• Förutom anledningar till att IT-projekt 
misslyckas:

• Passande data saknas
• Problemet är dåligt modellerat

• Dåligt val av variabler i indata
• Dåligt val av lärande algoritm
• Fel i data-urval (sampling)

• Spådom: Risken med AI-projekt är större 
än klassiska IT-projekt
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Faktorer för misslyckade projekt % av svarande

1. Ofullständig kravspecifikation 13,1%

2. Brist på involverade användare 12,4%

3. Brist på resurser 10,6%

4. Orealistiska förväntningar 9,9%

5. Brist på stöd från ledningen 9,3%

6. Ändrade krav och specifikationer 8,7%

7. Brist på planering 8,1%

8. Systemet behövs inte längre 7,5%

9. Brist på IT-styrning 6,2%

10. Teknologisk okunnighet 4,3%

Annat 9,9%



Många utmaningar

Dimensional Reserch, White Paper: What Data Scientists Tell Us About AI Model Training Today
https://content.alegion.com/dimensional-researchs-survey



Data är en specifik utmaning för AI-projekt

Dimensional Reserch, White Paper: What Data Scientists Tell Us About AI Model Training Today
https://content.alegion.com/dimensional-researchs-survey



Vem har bäst förståelse för arbetsmoment/affärsprocesser?

• För att identifiera vilka arbetsmoment som kan automatiseras är det viktigt att ha 
djup förståelse för momenten

• I formuleringen av uppgiften vi vill lösa med AI är det viktigt att de som kommer 
använda lösningen är involverade

• Inom IT-projekt är brist på förståelse av hur systemet kommer användas en vanlig 
källa till problem
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Lärdom: små projekt är säkrare än stora

• AI kommer inte ta över hela 
arbetsuppgifter inom någon nära framtid

• AI kommer kunna användas för att 
effektivisera isolerade, snäva 
arbetsmoment

• I vilken grad kommer vi kunna köpa färdiga 
produkter för de arbetsmomenten?
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I vilken grad kommer vi kunna köpa färdiga produkter för de 
arbetsmomenten?
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Skräddarsy eller färdig produkt?



AI-Förmågor 

• AI är en generell verktygslåda likt programmering. Vi kan tänka oss att allt som är 
beräkningsbart potentiellt kan modelleras med AI

• Det finns allmänna områden där AI-teknologin har en hög mognadsgrad
• Analys av bilder och video
• Analys av naturligt språk (i text, till viss grad i tal)

• Andra områden lämpar sig för AI, men är kräver större investering
• Strukturerad data
• Sensordata, IoT
• Generativa tillämpnginar

• Vi kommer titta närmare på förmågor och hur de passar in i olika arbetsmoment
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Natural language

Automatic translation

Text 
summarization

Automatic
transcription

Named Entity Recognition

Sentiment analysis

Document 
classification Question Answering



Images Healthcare

Outfit recommendation
Fashion generation 

Remote sensing

Sketch to pictures

Crack detection

Images to text

Image blending

Face/emotion 
recognition

Images tagging and search



Video
Retail analytics Queue management

Real-time sport 
tracking

Video surveillance

Predictive policing

Autonomous vehicles

Crop monitoring



Structured data 

Predictions 
(e.g. sales, 

prices)

Graphs

Fraud detection (Anomaly detection) 

Scheduling 
Resource
planning

Molecular
Learning

Transport graphs

Social networksKnowledge graphs / Recommender systems



Sensor
data &
IoT

Water quality assessmentEnergy management 

Predictive maintenance
(microphone, accelerometer) 

Traffic management
(accelerometer, gyro, wifi etc.)

Troubleshooting 
power lines

Autonomous
DatacentersSmart grids



Content generation
Will AI replace designers?

AI-generated web sites

AI-generated books/articles

AI-generated videoAI-generated music

Generative design
(Algorithm-driven 

design)

Google: AIVA I am AI
https://www.youtube.com/watch?v=Emidxpkyk6o

https://heyleia.com or https://www.bookmark.com

https://algorithms.design
https://www.synthesia.io

https://heyleia.com/


Hur man kan använda AI 
            3 olika exempel
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Tillverkande företag •Identifierat  problemet?
-Hinner inte producera , reklamationer, 
arbetsmiljö

•Vad för typ av data finns och vad behövs ?
- Bilder, text, sensorer

•När jag vet vilken typ av AI , vem tar jag 
kontakt med?
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Serviceföretag i 
turistbranschen

•Identifierat  problemet?
-når inte rätt kunder , nya kunder , mer 
försäljning, 

•Vad för typ av data finns och vad behövs ?
- Information från tidigare kunder, nätet, 
sökhistoria, konkurrenter

•När jag vet vilken typ av AI , vem tar jag 
kontakt med?
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Myndigheter 
handläggning och beslut •Identifierat  problemet?

- Tillgänglighet, rättvisa, tydlighet, 
arbetsbelastning
•Vad för typ av data finns och vad behövs ?
- Bilder, text, arbetsprocesser
•När jag vet vilken typ av AI , vem tar jag 
kontakt med?
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Varför vill vi hålla denna utbildning

• Vi vill att fler ska vara aktiva i den 
samhällsförändring som pågår

• Vi vill förenkla användandet av 
data och hur vi kan få hjälp av maskiner

•Vi vill öka chanserna för att lyckas at
t   använda de möjlighet som AI 
ger i  förändringsprocessen
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Thank you!

enccs.se


