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Exempel på kunder inom de flesta branscher:



Sätta AI och dess tillämpningar i händerna på alla 
människor och organisationer

Banbrytande AI-plattform 
som är byggd för 
icke-utvecklare

Erfaren AI expertis som kan 
stötta i implementeringen 

av AI i er organisation

Utbildningsprogram samt 
stöttning via 

mentorskapsprogram
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Peltarion jobbar med AI och mer 
specifikt det som benämns 
“djupinlärning”  (deep learning)

Peltarion har byggt en plattform med 
ett grafiskt användargränssnitt mot 
underliggande “AI-algoritmer” 
(benämns också modeller). Denna 
“no-code” miljö möjliggör bredare 
användning av AI

Målsättningen med plattformen är 
att låta branschexperter inom t.ex. 
industrin bygga  användbara och 
produktionssatta applikationer. Det vi 
benämner “Operationell AI”

Peltarion kan stötta även med 
expertis. Vår expertis kan bidra 
med AI-kunskap och bidra till att 
snabba på implementering av AI.

Peltarion - Produkt och tjänster 



Peltarions Process

Tillsammans väljer vi ut några 
tillämpningsområden. 

Generellt bra att börja med 
områden där det finns data +  

affärsvärde  

Tillsammans bygger vi pilot-
applikationer och säkerställer 
teknisk skalbarhet och möjlig 

produktionssättning

Tillsammans 
produktionssätter vi 

applikationen och ser till att 
den fungerar i produktion

1 2 3

Peltarion tror på kraften att bygga applikationer och produktionssätta dessa. Peltarion kan stötta, via sitt 
tjänsteerbjudande med sin expertis, helt baserat på mottagarens förutsättningar. Generellt ser det ut som 
följande:

4

Efter att ha itererat steg 1-3 
några gånger är 

förhoppningen att 
användaren själv ska kunna 

bygga AI-applikationer



Vad händer inom 
AI?
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Skapar AI värden hos bolagen?

Source: Gartner, 2019

Andelen bolag som skapar värde 
med AI



Under tiden som många bolag funderar och testar 
så pågår detta:



https://docs.google.com/file/d/1o7xNcDxbdvQCJNic4WzhHdDQEJFKl5as/preview


Waymo, formerly Google’s self-driving unit, 
launched testing of autonomous trucks in Texas



“Vi väntar på att tekniken 
och verktygen ska passa 
vår verksamhet”

“Vi har inga tillämpningar 
för AI i vår verksamhet”



OK, men hur börjar vi 
komma ifatt? (Och kanske 
till och med dra ifrån)?

Er data  behövs för att träna  
AI och därigenom anpassa 
den till er verksamhet

Er Domänkunskap  behövs för 
att identifiera tillämpningar för 
AI



Er data + Er expertis

= Er vallgrav*

*vallgravar håller obehöriga borta….. 



Vad är 
AI/Djupinlärning 
och varför är det 
så speciellt?
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Använda data för att göra 
prediktioner

Möjligheten att använda datakällor 
såsom bild, text, ljud för att göra 
prediktioner

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Artificiell 
Intelligens

Vetenskap om att bygga 
intelligenta och lärande maskiner

Maskininlärning Djupinlärning

2020

Vad är AI och Djupinlärning?
AI är vetenskapen om att skapa intelligenta och lärande maskiner. 

Djupinlärning är en specifik teknik inom begreppet AI. Tekniken använder 
matematiska modeller som är inspirerade av hur hjärnan bearbetar information



Peltarion - The Operational AI Platform

Hur lär sig AI?



64% katt

Peltarion - The Operational AI Platform

16% valross

13% hund

6% uggla

1% pensionär 



Peltarion - The Operational AI Platform

Hur lär sig AI?



Peltarion - the operational AI platform

Skräp in, skräp ut



AI och mer specifikt djupinlärning behöver data för att leverera goda 
resultat. Data kan vara, tabulär data (siffror), löpande text, bilder, 
ljudklipp, videoklipp etc.
Kombination av olika datakällor är möjligt och en “sweet spot” för 
djupinlärning

Många bolag har länge jobbat med att digitalisera sin produktion 
med hjälp av t.ex. DCS/SCADA. Antalet sensorer ute i 
produktionsmiljö ökar konstant.
Detta har medfört skapandet av en ökad mängd data.

Klivet mot Industri 4.0 kommer ytterligare öka på mängden 
genererad data, då antalet sensorer förutspås öka kraftigt.

Detta är positivt och en av anledningarna till att det är väldigt mycker 
fokus (från oss på leverantörssidan) på tillverkning och produktion 
inom AI

Data



.AI inom produktion 
och tillverkning.
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När kan du använda AI och Djupinlärning?
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När du vill göra förutsägelse
AI och framförallt djupinlärning är väldigt 
effektiv på att göra förutsägelse baserad på 
historisk data från olika källor

04/

När du vill automatisera 
eller förbättra utfallet av 
automatiserad process
Uppgifter och processer som hanteras av 
människor eller av regelbaserad mjukvara kan 
automatiseras eller förbättras med hjälp av AI 
och djupinlärning

06/

När beslut 
behöver tas
AI och framförallt djupinlärning är väldigt 
effektiv på att antingen själva ta beslut eller 
bidra med beslutsunderlag till operatör

02/

När du har olika 
typer av datakällor
När du har flera olika datakällor 
som kanske även är i olika format 
(text, bild, ljud).

01/

När du har 
mycket data
Stora volymer data som är svårt för 
en människa att processa, analysera 
och agera på

03/

När du har 
ostrukturerad textdata
Djupinlärning kan förstå den semantiska 
meningen i textdata av olika format, 
längd och språk.



Mer specifikt för Produktion och tillverkning

Övrigt/

02/

Prediktivt underhåll av 
tillverkningsutrustning

Genom att analysera sensorisk data (ljud, 
bilder, termografiska bilder, vibrationer, etc) 
kan en bedömning av 
maskinen/produktens skick avgöras

01/

Defektdetektering / 
Kvalitetssäkring
Realtidsanalys av bilder tagna under 
produktion kan användas för att identifiera t.ex. 
defekter på ytor, felplacerade komponenter, 
felaktiga märkskyltar etc.

03/

Automation av 
produktion/tillverkningssteg
Med hjälp av olika parametrar (data) kan 
förutsägelse på slutproduktens kvalitet göras 
och process optimeras därefter.

Bättre förutsägbarhet 
i leverantörskedja 

Förbättrat stöd till 
operatörer samt montörer

Stöd till produkt- och 
produktionsutvecklare



Vad ska man titta efter för att finna tillämpningar?
Produktionssteg som innefattar att medarbetare/experter göra bedömningar i realtid. T.ex.
- Inspektera goods/produkter för att finns defekter, repor, felkopplingar, felaktigt placerad 

komponenter, felaktiga etiketter
- Inspektion av maskiner, antingen via uppsamlad sensordata eller genom att “fysiskt” lyssna, 

titta eller känna.

Sensorer som kan användas:
- Alla kameratyper (vanliga, termo, IR, UV, röntgen etc)
- Mikrofoner (alla frekvenser)
- Accelerometer (för att fånga vibrationer)
- Sensorer överlag som samlar som kan insamlar data över tid



Exempel: BMW använder AI i kvalitetskontroll

http://www.youtube.com/watch?v=Fo6pWIi-Ixo


Scibase tillverkar utrustning inom medicinteknik.

En av deras produkter innehåller hundratals 
mikroskopiska nålar. Nålarna granskas i mikroskop innan 
produkten skeppas.

Scibase och Peltarion genomförde ett projekt för att 
automatisera granskningen av nålarna. Detta genom att 
AI-modellen analyserade bilder från mikroskopet.

Projektet medförde att Scibase nu har automatiserat en 
del av sin tillverkningsprocess med hjälp av AI och i detta 
specifika fall, djupinlärning.

Scibase - Defektdetektering



Peltarion ihop med en stor svensk tillverkare av industriell 
utrustning jobbade ihop i ett projekt med syfte att identifiera 
anomalier och bedöma skicket på utrustningen genom att 
analysera ljud.

Ljud från maskinen spelades in och analyserades av AI-modellen. 
Det gick att identifiera exakt tidpunkt när en kritisk komponent i 
maskinen blev uttjänt. 

Nästa steg är att identifiera tidpunkt innan komponenten blir 
uttjänt.

Detta kan resultera i underhåll baserat på skick och istället för 
traditionellt tidsbestämt underhåll.

Svensk tillverkare av industriella 
maskiner - Prediktivt underhåll



Amexci jobbar inom fältet för 3D-printing. 

Förenklat kan det sägas att komponenter som tillverkas med 
3D-printing byggs upp lager för lager. 

Peltarion och Amexci genomförde ett projekt för realtidsanalys av 
tillverkningsprocessen. Projektet syftade till att identifiera 
defekter vid ett tidigare skede än brukligt. AI-modellen 
analyserade bilder av varje lager från en, i printern, monterad 
kamera. Modellen analyserade bilderna och kunde förutsäga om 
den färdiga produkten skulle vara defekt.

Det resulterade i en förbättrade kvalitetsprocess där de 
tillverkade komponenterna i ett mycket tidigare skede kunde 
klassas som defekta.

Amexci - Kvalitetssäkring (QA)



Klustrade bilder av defekta produkter



.Ta steget mot bred 
utrullning av AI.
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3 delar som behövs för att lyckas med AI

Relevant  data Domänexpertis

Värde från     
AI

AI Expertis och 
Verktyg



Sätta AI och dess tillämpningar i händerna på alla 
människor och organisationer

Banbrytande AI-plattform 
som är byggd för 
icke-utvecklare

Erfaren AI expertis som kan 
stötta i implementeringen 

av AI i er organisation

Utbildningsprogram samt 
stöttning via 

mentorskapsprogram
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3 delar som behövs för att lyckas med AI

Relevant  data Domänexpertis

Värde från     
AI

AI Expertis och 
Verktyg

AI bör hanteras på högsta 
strategiska nivå

AI bör integreras och 
etableras i verksamheten

AI för viktigt för att 
outsourcas



Peltarions Process

Tillsammans väljer vi ut några 
tillämpningsområden. 

Generellt bra att börja med 
områden där det finns data +  

affärsvärde  

Tillsammans bygger vi pilot-
applikationer och säkerställer 
teknisk skalbarhet och möjlig 

produktionssättning

Tillsammans 
produktionssätter vi 

applikationen och ser till att 
den fungerar i produktion

1 2 3

Peltarion tror på kraften att bygga applikationer och produktionssätta dessa. Peltarion kan stötta, via sitt 
tjänsteerbjudande med sin expertis, helt baserat på mottagarens förutsättningar. Generellt ser det ut som 
följande:
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Efter att ha itererat steg 1-3 
några gånger är 

förhoppningen att 
användaren själv ska kunna 

bygga AI-applikationer
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