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Bruttoregionprodukt per invånare och län tusental kr





Utbildning 
• Svenska universitet och högskolor behöver utbilda tillräckligt 
många inom AI, särskilt vad gäller fort- och vidareutbildning för 
yrkesverksamma med avslutad akademisk examen eller 
motsvarande. 

• Sverige behöver ett starkt AI-innehåll i icke-tekniska 
utbildningar i syfte att skapa förutsättningar för en bred och 
ansvarsfull  tillämpning av tekniken. 

• Sverige behöver en stark koppling mellan forskning, högre 
utbildning och innovation inom AI.

Nationell inriktning för AI 16 maj 2018



Forskning
• Sverige behöver både stark grundforskning och tillämpad forskning 
inom AI för att säkerställa kunskaps- och kompetensförsörjningen 
inom området.

• Sverige behöver starka relationer med ledande internationella AI-
forskningsmiljöer.

•Sverige behöver stark samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor 
och forskning inom AI.

• Sverige behöver tillvarata synergier mellan civil forskning och  
försvarsforskning ur ett totalförsvarsperspektiv.

Nationell inriktning för AI 16 maj 2018



Innovation och användning: 
• Sverige behöver pilotprojekt, testbäddar och miljöer för utveckling 
av AI-applikationer inom offentlig och privat sektor med potentialen 
att bidra till att användningen av AI utvecklas på ett säkert och  
ansvarsfullt sätt.  

• Sverige behöver fortsätta utveckla arbetet med att förebygga och 
hantera riskerna med AI. 

• Sverige behöver utveckla partnerskap och samarbeten kring  
användningen av AI-applikationer med andra länder, särskilt inom EU. 

Nationell inriktning för AI 16 maj 2018



BIG SCIENCE SWEDEN – OFFICIAL INDUSTRIAL LIAISON OFFICE (ILO)

BIG SCIENCE SWEDEN
Innovation & Collaboration 

Industry, Academia & Research facilities



The ILO team in Sweden

UPPSALA

LULEÅ

GÖTEBORG

LUND

National operation,  
with offices in four  
locations

Industri

AkademiForsknings-
anläggningar



Big Science Facilities Sweden Invests in



TVårt erbjudandee 
ILO team in Sweden

UPPSALA

LULEÅ

GÖTEBORG

LUND

Anläggningar
Arena i Sverige ILO
Hitta/möta företag och 
forskare

Forskning
In kind möjligheter
Partnerskap med företag

Företag
Information
Kunskap
Affärsmöjligheter
Mötesplatser
Tekniska workshops 





Vårt starka och effektiva innovationssystem

Regional innovation scoreboard 2016 



Stora samhällsutmaningar

• Digitaliseringen- exempel Additiv tillverkning, 3D-
printning, Netflix, automatisering, 

• Kompetensförsörjningen – inte enbart 
pensionsavgångar, även kopplade till en förändrad 
arbetsmarknad, Demografin - År 2025 kommer 
över 20 procent av EU:s befolkning att vara äldre än 
65 år. Antalet personer över 80 år ökar särskilt 
snabbt.

• Klimatförändringarna – Paris avtalet 
• Globaliseringen - Har alltid funnits -lokala nivån 



Gruva

Big Data 

Rymd

Hållbarutveckling i 
Arktis- Globalt

• Forskning
• Testbädd
• Industri



Kallt klimat hett
för datacenteretableringar 

200 miljoner kronor har  investerats  i forskning 
och utveckling samt testanläggningen ICE  sedan 
Facebook etablerade sig i Luleå



Ny bild om spel ska in här...

Spel är framtiden



De fyra nyckelelementen
Mekanismer
• Berättande
• Visuellt / Aktivitet
• Belöningar / Incitament
• Access / Tillträde
• Social återkoppling

Mätvärden
• Utmärkelser
• Prestation
• Kvalitet / Kvantitet
• Slutförandegrad
• Tid

Belöning
• Uppmärksamhet
• Rykte
• Status
• Access / Tillträde

Beteende
• Lojalitet
• Skicklighet och Kvalitet
• Engagemang
• Samarbete



De fyra användartyperna
Avnjutaren
• Överraskning, Inspiration, Kul
• Tur, Priser, Snabba spel
• Lyckohjul, etc.

Samlaren
• Utmärkelser, Samling
• Plakat, nivåer, enkla

uppgifter, progress
• Progression och sidouppdrag

Själv-sökaren
• Status, Influens, Acceptans
• Ledartavla, Dueller
• Användarrank

Nätverkaren
• Kontakter, Kommunikation
• Mentor, Gemenskap
• Rådgivningssektion



Vad gör Norrbotten till en etta

Avstånd
Resurser

Demografi
Attraktiv livsmiljö

Tex
Mobilaris, Evado, Bnerit

Möjligheter 



Vem gör Norrbotten till en etta

Alla
Skolan

Offentlig sektor
Studenter

Företag



Hur gör vi Norrbotten till en etta

Positiv till teknik
Inkludera 

Ständig förändra
Ta plats

Rosa teknik



När gör vi Norrbotten till en etta



När gör vi Norrbotten till en etta

NU



Tack  för visat intresse

jeanette.nilsson@ltubusiness.se

070-2852133

www.arcticgamelab.com
https://www.facebook.com/
arcticgamelab/

http://www.arcticgamelab.com/
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