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Vi ger en samlad bild av statliga stöd för att öka näringslivets användning av artificiell 

intelligens och analyserar vilka regulatoriska aspekter svenska företag behöver förhålla 

sig till i EU:s nya förslag till AI-förordning. 
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Förord 

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera statens insatser för 

att stärka Sveriges tillväxt och näringslivsutveckling. Syftet med den kunskap som vi 

utvecklar är att den ska användas för att effektivisera, ompröva och utveckla 

tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Vi utvecklar även metoder för att 

utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik. 

Hur hållbar tillväxt skapas och kan påverkas av statliga insatser är komplexa 

frågeställningar som kräver djuplodande analyser. Vi arbetar med ramprojekt där vi i 

upp till två år belyser en tillväxtpolitiskt relevant frågeställning med olika metoder och 

utifrån olika perspektiv. Under ett ramprojekts gång presenterar vi fortlöpande 

delstudier. Baserat på resultaten i delstudierna, redovisar vi i en avslutande rapport våra 

slutsatser och rekommendationer.  

Det här är en delstudie som ingår i ramprojektet ”Hur omformar AI näringslivet och hur 

kan politiken utvecklas?”. Studien är skriven av Irene Ek. Professor emeritus Evert 

Vedung har varit extern kvalitetsgranskare. 

Ett varmt tack till referensgruppen och alla aktörer i det svenska ekosystemet kring 

artificiell intelligens (AI) som har bidragit med värdefulla kommentarer. 

 

Östersund juli 2021 

 

 

Peter Frykblom, avdelningschef, Tillväxtanalys 
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Sammanfattning 

Den tekniska utvecklingen inom området artificiell intelligens (AI) går snabbt och 

beslutsfattare behöver agera under stor osäkerhet. Den här studien bidrar med kunskap 

som kan öka beslutsfattares förmåga att förstå och förhålla sig till AI-området. Det är 

särskilt viktigt eftersom AI påverkar alla sektorer i näringslivet och antas ha stora effekter 

på Sveriges konkurrenskraft.  

AI är system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och i 

någon mån agera självständigt. Exempel är självkörande bilar, självlärande 

produktionsrobotar, rekommendationssystem och chatbottar.  

Eftersom AI är ett nytt politikområde behöver kunskapen om hur politiken ser ut och hur 

den implementeras stärkas. I den här rapporten fokuserar vi på två frågeställningar: 

• Hur ser AI-politiken och stödmixen ut i Sverige? 

• Vilka aspekter av AI-system behöver politiska beslutsfattare uppmärksamma? 

Det AI-politiska målet är högt ställt 
Regeringen skriver att länder som lyckas väl med att realisera nyttan med AI och 

samtidigt hanterar riskerna på ett ansvarsfullt sätt, har en stor fördel i den internationella 

konkurrensen. Regeringens målsättning är:  

”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet 

att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften.”(Regeringen, 2018, p. 

5)  

Idag är Sverige varken världsledande eller ledande i Europa på att använda AI.  

Vi observerar dessutom att:  

• det finns en klyfta mellan AI-användning i små och stora företag 

• kostnaden är det största hindret som gör att företag inte använder AI 

• ungefär en tredjedel av företagen vet inte om juridik och AI-etik är ett hinder för 

dem. 

En samlad bild av AI-stöden 
Sveriges målsättning att vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av 

AI kan ge syftar till att motivera genomförandemyndigheterna att av egen fri vilja skruva 

om existerande medel så att de matchar Sveriges nationella inriktning för artificiell 

intelligens.  

Inriktningen lyfter upp fyra områden som särskilt viktiga. Dessa är utbildning, forskning, 

innovation och användning, samt ramverk och infrastruktur. Alla fyra områden anses 

lika viktiga och inriktningen saknar prioriteringar. De stöd som regeringen har lanserat 

för att implementera AI-politiken beskriver vi i tabellen nedan.  
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Tabell Statliga stöd som implementerar AI-politiken samt en privat investering 

Område Beskrivning Implementeras av Budget 

Utbildning 

Digital spetskompetens TVV och UKÄ  18 mkr 2019–

2022 

Korta AI-kurser Sex universitet 9 mkr 2018–

2019   

Ramverk och 

infrastruktur 

Data som strategisk resurs 

(SME) 

TVV 5,5 mkr 

2019–2020 

16 datalabb för att främja 

datadriven innovation 

t.ex. ESV, AI Sweden, RISE, 

universitet 

50 mkr 2019–

2021 

AI Agenda Sweden RISE koordinerar aktörerna 

i AI-ekosystemet  

Inom 

existerande 

budget 

Innovation och 

användning 

AI Sweden  Lindholmen Science park 100 mkr 

2020–2024 

Samverkansprogram 

Näringslivets digitala 

strukturomvandling 

Vinnova, VR, PTS, DIGG 

ska föreslå 

programutformning 

Inom 

existerande 

budget 

Forskning  
Privat finansiering till WASP Knut & Alice Wallenberg 

stiftelse 

5 500 mkr 

2015–2030 

Not 1. WASP är inte ett statligt stöd utan en privat finansiering som inte styrs politiskt  

Not 2. Tabellen är avgränsad till AI-stöd riktade mot näringslivet. Den innefattar därmed inte statliga AI-stöd 

riktade mot offentlig sektor  

Navigering i ett komplext landskap av regleringar 
I takt med att AI-användningen ökar behöver allt fler beslutsfattare förstå hur AI-system 

fungerar och vilka AI-regleringar de behöver förhålla sig till. För att hantera riskerna 

med AI på ett ansvarsfullt sätt växer det fram ett omfattande regleringslandskap. EU har 

nyligen kommit med ett förslag till AI-förordning som ska reglera risker med AI-system i 

hela näringslivet och den offentliga sektorn. I förslaget är det AI-systemet som regleras 

utifrån hur de utvecklas och används. 

Förslaget delar in AI-system i fyra riskkategorier (se figuren nedan). Den högsta 

riskkategorin är förbjuden AI, exempelvis AI som manipulerar mänskligt beteende för att 

kringgå människors fria vilja. Högrisk-AI är en kategori som tillåts men med omfattande 

reglering exempel är AI-system för rekrytering. Den tredje kategorin är AI med 

begränsad risk, till exempel en chattbott på ett företags hemsida. För dessa tre kategorier 

föreslås tvingande lagstiftning. AI med låg risk omfattas av en frivillig uppförandekod.  

https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.ri.se/en/ai-agenda
https://www.ai.se/en
https://www.ai.se/en
https://wasp-sweden.org/
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Figur Riskkategorier i EU:s nya förslag till AI-förordning 

 

Källa: Egen bearbetning baserad på EC (2021c). 

För att öka förståelsen för vilka regulatoriska aspekter som svenska företag behöver 

förhålla sig till när de utvecklar, använder och upphandlar AI-system beskriver vi EU:s 

AI-reglering utifrån var AI-systemet används, vilken data AI-modellen använder, själva 

AI-modellen och de uppgifter som AI-systemet utför (se figuren nedan). 

Figur Konceptuellt ramverk för att förstå EU:s förslag till AI-reglering utifrån hur AI-system fungerar 

 

Källa: Förenkling och utveckling av OECD (2021a) i kombination med EC (2021c) 

Vi observerar att förslaget till AI-förordning gäller företag i alla sektorer som utvecklar 

eller använder AI inom EU samt även företag som köper AI som extern tjänst. För AI-

system som klassificeras som hög risk följer långtgående krav på den data som AI-

modellen använder. Själva AI-modellen behöver förklaras i den mån det går och bli så 

transparant som möjligt. Även de uppgifter som AI-system utförs regleras. När AI-

system med begränsad risk används, som till exempel en chattbott, behöver användaren 

informeras om att hen interagerar med AI och inte en människa.  
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Summary 

The last two decades have witnessed major advances in Artificial intelligence (AI). It is 

expected to become even more influential, as many new studies are predicting that AI 

will transform work and business life around the world. In times of rapid change, policy 

makers need guidance, to prepare for, and effectively respond to, developments that may 

be unprecedented.  

AI refers to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment 

and taking actions, with some degree of autonomy. Applications include self-driving 

cars, self-improving robots, recommendation systems, and chatbots.  

AI policy is a new policy area that has received more attention internationally in recent 

years. Policy makers are increasingly focusing on challenges stemming from policy 

complexity. This is illustrated by using the term “policy mix”, which implies a focus on 

the interactions between different policy instruments, as they effect the extent to which 

AI policy objectives are implemented. The purpose of this paper is to identify the policy 

instruments that make up the Swedish AI policy mix and to illustrate how it is 

implemented. This report address the following research questions: 

• What are the policy instruments that make up the Swedish AI policy mix and how is 

this mix implemented? 

• Which regulatory aspects of AI-systems do the policy makers need to take under 

consideration? 

The AI policy goal is ambitious 
The Swedish government writes that countries that succeed in harnessing the benefits of 

AI, while managing the risks in a responsible manner, will have a great competitive 

advantage internationally. The Government’s goal is to: 

”Make Sweden a leader in harnessing the opportunities that the use of AI can offer, with the aim of 

strengthening Sweden’s welfare and competitiveness.” 

Swedish AI statistics however show that Sweden is not a world- or even a European 

leader in harnessing the benefits of AI.  

We also observe:  

• An AI divide between small and large firms 

• Cost is the biggest barrier that prevents firms from using AI 

• About one third of firms say that they do not know whether AI ethics or legal issues 

are an obstacle. 

The Swedish AI policy mix 
The Swedish government’s goal is to be a leader in harnessing the opportunities AI 

offers. We observe that it is not a clear goal. It is a high-level motivational goal that non-

identified implementers of AI policy can strive for. A goal that gives all implementers of 

AI policy manoeuvring space. Implementers, that out of their own free will, can 

reallocate within an existing budget to launch AI support instruments. The AI policy 
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design can be described as collaborative governance where the AI policy mix is designed 

by the implementers in boundary spanning collaboration.  

Swedish AI policy emphasise, that in order to realise the potential with AI, four 

conditions are important: innovation and use, research, education, as well as framework 

and infrastructure. The policy instruments that make up the Swedish AI policy mix are 

identified in the table below.  

Table Identified support instruments in the Swedish AI policy mix 

Condition Description Implemented by Budget 

Education 

Cutting edge digital expertise  TVV and UKÄ  1,8 MEuro 

2019–2022 

Short AI courses Six universities 0,9 MEuro 

2018–2019   

Framework and 

infrastructure 

Data as strategic resource 

(SME) 

TVV 0,55 MEuro 

2019–2020 

16 data labs to foster data 

driven innovation 

e.g. ESV, AI Sweden, RISE, 

universities 

5 MEuro 

2019–2021 

AI Agenda Sweden RISE coordinates the 

implementers  

Within 

existing 

budget 

Innovation and 

use 

AI Sweden  Lindholmen Science park 10 MEuro 

2020–2024 

Swedish innovation 

partnership program titled 

Business digital 

transformation  

Vinnova, VR, PTS, DIGG 

has proposed a new 

program 

Within 

existing 

budget 

Research  
Private funding from WASP Knut & Alice Wallenberg 

foundation 

550 MEuro 

2015–2030 

Note 1. WASP is private funding and not politically governed. 

Navigating a complex regulatory landscape 
As AI diffuses rapidly, firms and policy makers need to understand AI systems’ impact 

on policy and especially an emerging complex AI regulatory landscape. The European 

Union has proposed a new AI regulatory framework that will apply to all AI developers, 

deployers and users. This regulation follows a risk-based approach and defines four risk 

levels (see figure below) and could enter into force in 2022. The AI systems that are 

considered a clear threat to the safety and rights of people will be banned. AI systems 

classified as high-risk must comply with mandatory requirements and follow conformity 

assessment procedures before being placed on the market. An example of high-risk AI 

systems is a system for recruitment. For AI systems with limited risk, only minimum 

transparency obligations are proposed when for example chatbots or ‘deep fakes’ are 

used. Finally, AI systems with minimal risk can be used freely, e.g. AI-enabled spam 

filters. Firms that develop, deploy or use AI systems that are not classified as high risk 

https://digitalspetskompetens.se/in-english/
https://digitalspetskompetens.se/in-english/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.ri.se/en/ai-agenda
https://www.ri.se/en/ai-agenda
https://www.ai.se/en
https://www.ai.se/en
https://www.vinnova.se/en/news/2019/12/partnership-programmes-open-up-important-investments/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/12/partnership-programmes-open-up-important-investments/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/12/partnership-programmes-open-up-important-investments/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/12/partnership-programmes-open-up-important-investments/
https://wasp-sweden.org/
https://wasp-sweden.org/
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could choose to adopt a code of conduct to ensure that their AI systems are trustworthy. 

This code of conducts is voluntary and have no binding force.  

Figure Risk categories in the EU proposal for AI regulation  

 

Source: Adaption based on EC (2021c). 

To deepen the knowledge of the EU regulations firms must follow when they develop, 

deploy, use and procure AI systems, the figure below focuses on where the AI system is 

used, what data the AI model uses, the AI model itself and finally the tasks that AI 

systems perform. 

Figure Conceptual framework to understand the new proposal for AI regulation based on how AI systems works 

 

 

 

 

 

 

Source: Simplification and adaption of OECD (2021a) in combination with EC (2021c) 

The newly proposed AI regulation apply to all firms that develop, deploy, use and 

procure AI systems in the EU. AI systems classified as high-risk must comply with 

mandatory requirements for data governance and management practices covering high 

quality training, testing and validation data sets. The AI model itself must be as 

transparent and explainable as possible. The tasks the AI system performs are also 

regulated. When using AI systems with limited risk such as chatbots, users must be 

aware that they are interacting with a machine so they can take an informed decision to 

continue or step back. 
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1. AI-politik är nytt och prioriterat  

Den tekniska utvecklingen inom AI-området går bitvis snabbt och politiska beslutsfattare 

behöver agera under stor osäkerhet. Den här studien bidrar med kunskap som kan öka 

beslutsfattares förmåga att förstå, förhålla sig till och fatta välgrundade beslut på AI-

området. Det är särskilt viktigt eftersom AI påverkar hela näringslivet och spås ha stora 

effekter på arbetsmarknaden och jobben. 

Artificiell intelligens är ett ganska nytt område inom politiken. År 2017 var Kanada först 

ut med att ha en nationell AI-strategi. Sedan dessa har många länder följt efter och idag 

har 60 länder AI-strategier1. Några länder, till exempel Sydkorea, Spanien och USA, 

fokuserar mer på AI-utveckling än AI-användning och har lanserat forsknings- och 

innovationsstrategier för AI. Europeiska kommissionens samordnade AI-plan 

uppmuntrar medlemsstaterna att upprätta nationella AI-strategier för att visa statliga AI-

investeringar och hur AI-politik antas nationellt (EC, 2018b). Många nationella AI-

strategier har ambitiösa politiska mål och en ambition att skapa ett försprång när det 

gäller att utveckla och använda AI.  

Artificiell intelligens förmodas driva produktivitet och konkurrenskraft, trots att det 

ännu inte finns så mycket evidens som kan underbygga dessa förväntningar. Genom en 

klok användning antas den nya tekniken förändra hela sektorer och hjälpa till att 

adressera samhällsutmaningar, till exempel snabbare framtagning av coronavaccin2. 

Regeringar planerar att investera i AI för att dra nytta av de möjligheter som tekniken ger 

samhället. Samtidigt väcker AI nya typer av frågor om etik, förklarbarhet, mänskliga 

rättigheter och demokrati. Faror i den analoga världen kan lätt flyttas över och 

accentueras i den digitala. Kritiska frågor är hur företag designar begripliga AI-system, 

där det alltså går att förstå vad systemen gör, och om användarna kan hålla någon 

ansvarig för de uppgifter som AI utför.  

Sverige tillhör de länder som 2018 formulerade en nationell inriktning för AI. Regeringen 

framhåller bland annat vikten av att sprida och använda AI för att stärka 

konkurrenskraften. 

I många länder har den nationella AI-politiken ambitiösa mål, samtidigt som budgeten 

och tidsramen för att implementera och välja stödinstrument varierar. I den här 

rapporten undersöker vi i detalj hur den svenska AI-politiken ser ut och vilka delar som 

har implementerats.  

Rapporten har följande innehåll: I kapitel 2 beskriver vi hur AI-användningen ser ut i 

svenska företag idag och synliggör policyrelevanta resultat. Kapitel 3 beskriver den 

svenska AI-politiken. Vår empiriska analys av de stöd som regeringen infört för att 

implementera AI-politiken presenteras i kapitel 4. Kapitel 5 beskriver policyrelevanta 

aspekter av AI-system. I kapitel 6 gör vi en omvärldsanalys som omfattar Tyskland, 

Sydkorea, Singapore och Kanada. Våra slutsatser och en policydiskussion redovisas i 

kapitel 7.  

 
1 Egen bearbetning av STIP Compass-databasen samt OECD Digital Economy Outlook (2020). 
2 https://entreprenorskapsforum.se/2020/05/13/ai-under-och-efter-pandemin/ 

https://entreprenorskapsforum.se/2020/05/13/ai-under-och-efter-pandemin/
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1.1 Frågeställningar som besvaras i rapporten 
Eftersom AI är ett nytt politikområde behövs mer kunskap om hur politiken ser ut och 

hur den implementeras. Därför fokuserar den här rapporten på dessa frågeställningar: 

• Hur ser AI-politiken och stödmixen ut i Sverige? 

• Vilka aspekter av AI-system behöver politiska beslutsfattare uppmärksamma? 

Studien är avgränsad till analyser av hur AI-politiken kan stärka konkurrenskraften och 

omfattar därför AI-stöd som kan ge resultat i näringslivet. 

1.2 Metodbeskrivning 
Vi vill beskriva vilka AI-stöd som tillsammans implementerar AI-politiken, och därför 

har vi samlat in empiri som beskriver: 

1. hur AI-politiken ser ut 

2. vilka AI-stöd som ingår i AI-stödmixen. 

AI-politik är ett relativt outforskat område där både politiken och stödinstrumenten 

utvecklas snabbt, och därför har vi kombinerat flera olika datakällor. Kombinationen är 

vald för att ge en så trovärdig och rik beskrivning som möjligt, så kallad triangulering 

(Alvesson & Sköldberg, 2009). Tabell 1 beskriver datakällorna och motivering till 

datainsamlingsmetoden. En detaljerad beskrivning av datakällorna finns i bilaga 1 källor. 

Tabell 1 Beskrivning av datakällor 

Del i rapporten Datakällor Motivering av datainsamlingsmetod

Kapitel 2: AI-

användning i 

företag

Utvalda AI-indikatorer från 

SCB:s undersökning IT-

användning i företag.

Detaljerade data på företagsnivå som är 

kvalitetssäkrade och en del av Sveriges officiella 

statistik.

Kapitel 3: AI-

politik

Textanalys av svenska AI-

politiska dokument.

Textanalys av AI-politiska 

dokument på EU-nivå.

Beskriver den text som regeringen antagit och

den AI-politik som EU antagit.

Kapitel 4: Stödmix 

för AI

Textanalys av 

regeringsuppdragstexter, 

utlysningstexter och 

programdokumentation.

Kompletterande intervjuer med 

informanter från utvalda stöd.

Datainsamlingsmetoden har anpassats för att ge 

en rik beskrivning av stöden. Vid flera tillfällen 

har flera datakällor kombinerats. De AI-stöd som 

får mycket statliga medel eller genererar resultat 

som kan antas vara extra viktiga för att stärka 

företagens konkurrenskraft beskrivs i mer detalj. 

Kapitel 5: 

Konceptuellt

ramverk för att 

förstå AI-reglering 

utifrån hur AI-

system fungerar

1,5 års deltagande i OECD AI 

Obervatorys grupp för att 

klassificera olika AI-system. 

Rapporten OECD framework for 

the classification of AI-systems

samt EU-förslaget till AI-

förordning Artificial Intelligence 

Act.

För att förstå hur olika AI-system fungerar har vi 

i 1,5 års tid deltagit i OECD AI Obervatory 

arbetsgrupp som skrivit en rapport om som 

klassificerar olika AI-system fungerar. Vi 

kombinerar detta med en litteraturstudie av

relevant AI-reglering i Europa. Bidraget är att vi 

tar fram ett förenklat konceptuellt ramverk för 

icke-tekniska läsare.

Kapitel 6: 

Internationell AI-

politik

Textanalys av andra länders AI-

strategier samt 1,5 års deltagande 

i OECD AI Observatorys 

arbetsgrupp för internationell AI-

politik.

För att komma så nära politiken som möjligt 

kombineras textanalys av internationella AI-

strategier med presentationer av representanter

för AI-ansvarigt departement i varje land. 

Not Analytiker Irene Ek har under 1,5 år deltagit på 25 möten i två arbetsgrupper i OECD AI Obervatory 
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Vi har hållit en workshop med aktörerna i det svenska AI-ekosystemet, för att visa vilka 

stöd som ingår i AI-stödmixen och validera tidiga resultat (se Workshop med aktörer i AI 

agendan för Sverige). Begreppet stödmix förklaras i kapitel 4. De tidiga resultaten har 

också validerats i OECD AI Observatorys internationella arbetsgrupp för AI-politik (se 

Omvärldsanalys av AI-politik). Det konceptuella ramverket som används för att förstå 

AI-reglering utifrån olika AI-system har diskuterats och validerats på en hearing (se 

Hearing med aktörer i AI agendan för Sverige). Slutligen har vi stämt av alla 

beskrivningar av AI-stöden med den individ som ansvarar för stödet på de aktuella 

genomförandemyndigheterna.  

1.2.1 Avgränsningar 
AI-politik ligger nära andra politikområden såsom digitaliseringspolitik, 

utbildningspolitik, innovationspolitik och forskningspolitik. Denna studie är dock 

avgränsad till: 

• AI-politik 

• AI-stöd som är riktade till näringslivet. 

Stöden som ingår i AI-stödmixen omfattar: 

• AI-stöd som informanter på Infrastrukturdepartementet vid studiens början anser 

implementerar regeringens nationella AI-inriktning. 

• AI-stöd som Näringsdepartement, i strategin Smart industri eller i 

pressmeddelanden, beskrivits som viktiga för att stärka svensk konkurrenskraft. 

• ett icke-statligt stöd till AI-forskning (WASP – Wallenberg Artificial Intelligence, 

Autonomous Systems and Software Program). 

Avgränsningen av stödmixen bygger på de stöd som enligt Regeringskansliet vid 

studiens början anser implementerar Sveriges nationella AI-inriktning. Samtidigt är de 

utvalda AI-stöden en del av det svenska innovationssystemet, och det finns många 

parallella stöd som kan vara AI-relevanta. Eftersom det av utrymmesskäl inte går att visa 

alla stöden i innovationssystemet gör vi en tydlig avgränsning för att bygga kunskap 

inom en utpekad del.  

2. Hur används AI i svenska företag? 

Det här kapitlet beskriver hur AI används i svenska företag idag. Vi gör även en 

internationell jämförelse för att visa hur långt svenska företag har kommit på sin AI-resa. 

Kapitlet avslutas med några observationer av vilka resultat som politiska beslutsfattare 

kan behöva uppmärksamma. 

2.1 Vad är AI? 
AI är system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och i 

någon mån agera självständigt. Exempel är självkörande bilar, självlärande 

produktionsrobotar, rekommendationssystem och chatbottar.  

För att matcha AI-politiken till statistik indikatorer som kan följa hur politiken utvecklas 

behöver vi förstå vad AI är och hur det mäts. Montagnier och Ek (2021) visar att det är 
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komplext att fånga vad AI är. Teknikutvecklingen går snabbt och det är svårt att hålla 

jämna steg med AI-användningsmönster i företagen. I många fall bäddas AI också in i ett 

större existerande IT-system, och en del AI-användare vet kanske inte ens att de 

använder AI. Trots dessa mätutmaningar behövs AI-statistik som kan ge politiska 

beslutsfattare kunskapsunderlag.  

Flera länder vill vara ledande på AI och efterfrågar internationella jämförelser. 

Montagnier m.fl. (2021) visar dock att det inte finns någon internationell samsyn kring 

vad AI är eller hur det ska mätas. Samtidigt finns några likheter i en jämförande analys 

av hur sju länder mäter AI i officiell statistik (Montagnier m.fl., 2021). Samtliga beskriver 

vad det är som gör att AI-system anses vara intelligenta och att systemen agerar med 

någon nivå av självständighet. För att företagen ska förstå när de använder AI ger flera 

länder exempel på vad AI är. Sverige är ett av de länder som ger exempel på AI-

användningsområden (se faktarutan nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: SCB:s frågeformulär för undersökningen IT-användning i företag 2020. 

Not: Förklarande text från den bakomliggande enkäten som definierar vad AI är innan informanten besvarar AI-

frågorna. 

Vi använder Statistiska centralbyråns (SCB:s) definition för att följa upp det AI-politiska 

målet och till exempel jämföra graden av AI-användning i Sverige och andra länder. Den 

ligger nära den definition som Kanada och övriga EU-länder använder.  

Enligt Brock och von Wangenheim (2019) är AI en del av företagens digitala 

transformation. Företag som framgångsrikt använder AI bäddar in sina AI-initiativ i 

företagets digitala transformation. Samtidigt omfattar den digitala transformationen 

många fler teknologier. Företag som använder AI behöver till exempel  

• förse fysiska saker med sensorer som samlar in data 

• spara data som samlats in molnet 

• skaffa datorkraft och beräkningskapacitet för de algoritmer som används.  

Detta synliggörs i figur 1.  

SCB:s definition av AI 

Artificiell intelligens (AI) syftar till system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin 

omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå specifika mål. AI-

baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggda i hårdvara. 

Exempel på användningsområden för AI: 

• Bild- och videoanalys för diagnostik eller ansiktsigenkänning baserat på datorseende eller 

röstigenkänning. 

• Automatisk översättning, tal-till-text-program, textanalys eller chatrobotar baserade på ”natural 

language processing”. 

• Beslutsstöd, säkerhetssystem, trafikanalys, bedrägeriupptäckt, rekommendationssystem, 

flödesoptimering eller rekrytering baserat på ”machine learning”. 

• Autonoma drönare, självlärande robotar för produktions- eller lagerarbete eller självkörande 

bilar. 
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Figur 1 AI är en del av den digitala transformationen 

 

Källa: Ek och Ek (2020). 

2.2 Små företag ligger långt efter stora 
Ungefär 5 procent av de undersökta företagen använder någon form av AI, se figur 2. Det 

är främst stora företag som använder AI (30 procent). Bland små företag är andelen 4 

procent, och 9 procent bland medelstora företag.  

Figur 2 AI-användning efter företagsstorlek i andel (%) av alla undersökta företag, avser år 2019 

 

Källa: SCB IT-användning i företag 2020. 

Not 1: Små företag 10–49 anställda, mellan 50–249 anställda och stora 250+ anställda. 

Not 2: Företag med 200+ anställda totalundersöks. 

Den totala andelen företag som använder AI påverkas av att populationen främst består 

av små företag. Det har även framhållits av OECD (2018) att små företag är en heterogen 

grupp som därmed har olika behov.  

2.3 Investeringar och FoU koncentreras till stora 

företag 
År 2019 investerade svenska företag 5,6 miljarder kronor i AI, se figur 3. Företagen 

spenderade mest på att köpa in AI-baserad mjuk- och hårdvara och därefter på att köpa 
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externa AI-tjänster. Kostnaden för AI är högst i stora företag som investerade 2,1 

miljarder det året. Det är 15 företag som står för cirka 70 procent av de totala AI-

investeringarna. Gemensamt för små och medelstora företag är att de främst köper AI 

som externa tjänster. 

Figur 3 Företagens AI-utgifter, avser år 2019 

 

Källa: SCB Företagens IT-utgifter 2020.  

Svenska företag bedriver också egen AI-forskning. Cirka 700 företag i Sverige utförde AI-

forskning under 2019 för ungefär 6,7 miljarder kronor. Totalt bedrev företagen forskning 

och utveckling (FoU) för 123 miljarder kronor under samma år. Det innebär att AI-

forskning utgjorde 5,5 procent av företagens totala forskningsutgifter. I detta 

sammanhang är det värt att notera att AI-forskning också är koncentrerad till ett fåtal 

utförare. Endast 10 företag står för 65 procent av näringslivets totala AI-forskning. 

I en internationell jämförelse är de svenska AI-investeringarna relativt små. Figur 4 visar 

att de privata AI-investeringarna är störst i USA och Kina.   
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Figur 4 Internationell jämförelse av AI-investeringar 

 

Källa: Standford HAI (2019). 

2.4 AI används främst för att utveckla existerande 

produkter  
De flesta företag som använder AI gör det för att utveckla existerande produkter: 59 

procent enligt figur 5. Det kan jämföras med offentlig sektor där AI i första hand används 

för att utveckla interna processer. Företag som använder AI gör det också för att öka 

kunskapen om kunderna (48 procent) och utveckla nya produkter (46 procent). Det är 

inte lika vanligt att företagen använder AI för att utveckla interna processer (39 procent). 

Resultaten väcker frågor om hur innovativ företagens AI-användning är eftersom AI 

främst används för att förbättra befintliga produkter. 

Figur 5 AI-användningsområde i företag, andel (%), avser år 2019 

 

Källa: Egen bearbetning av SCB:s IT-användning i företag 2020. 

Not 1: Företagen kunde ange flera användningsområden. 
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Not 2: Den mörkgröna stapeln visar andel av de företag som uppgett att de använder AI för detta 

användningsområde, av alla företag som uppgett att de använder AI (5,4 %). 

 

2.5 Sverige är inte världsledande eller ledande i Europa 

på att använda AI 
I ett internationellt perspektiv kan svenska företags AI-användning jämföras med den i 

Danmark. I Sverige använder 5,4 procent av företagen AI jämfört med 6 procent i 

Danmark. Japan har högst AI-användning med 14 procent. Samtidigt är det svårt att göra 

internationella jämförelser. Exempelvis har Japan enbart undersökt företag med över 100 

anställda medan Sverige (SCB) har undersökt företag med 10 eller fler anställda. 

Jämförelser mellan länder bör även göras med försiktighet på grund av att länderna 

mäter olika aspekter av AI och då på olika sätt (Montagnier m.fl., 2021). 

Figur 6 Internationell jämförelse av AI-användning i företag i % 

 

Källa: Montagnier m.fl. (2021) och SCB, IT-användning i företag 2020. 

Not Mätningarna avser olika år: Japan 2017, Frankrike 2018, Danmark 2019, Sverige 2019, Kanada 2017 och 

Sydkorea 2018. 

2.6 Användningen av AI varierar mellan sektorer 
Användningen av AI skiljer sig åt mellan sektorer. Figur 7 visar att IKT-sektorn 

(informations- och kommunikationsteknik) har högst användning med 21 procent. Näst 

högst AI-användning har Energi (9 procent) följt av Fastigheter (7 procent) och Andra 

tjänster (7 procent). Inom tillverkningssektorn använder 4 procent av företagen AI. Lägst 

användning av AI har transportsektorn (2 procent).  
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Figur 7 AI-användning per sektor, andel (%), avser år 2019 

 

Källa: Egen bearbetning av SCB IT-användning i företag år 2020. 

Not: Sektornamnen är en förenkling. En detaljerad beskrivning enligt SNI 2007 ger IKT (SNI 26.1–26.4, 26.8, 46.5, 

58.2,61–62, 63.1 och 95.1), Energi (SNI 35–39), Fastighetsverksamhet (SNI 68), Andra tjänster (SNI 69–74, 77–82 

och 95.1), Handel (SNI 45–47), Tillverkning (SNI 10–33), Bygg (SNI 41–43), Hotell och restaurang (SNI 55–56) och 

Transport (SNI 49–53). 

En tidigare studie av AI-framgångsfaktorer visar att AI ofta är nära knutet till företagens 

digitala transformation (Brock m.fl., 2019). Vi har jämfört AI-användningen i olika 

sektorer med sektorns digitala mognad, och Tabell 2 visar att IKT och Energi är sektorer 

med både hög AI-användning och hög digital mognad. För övriga sektorer matchar inte 

graden av AI-användning och sektorns digitala mognad. Handel är till exempel en sektor 

med ganska låg AI-användning men relativt hög digital mognad. Den sista kolumnen i 

tabellen möjliggör en jämförelse mellan hur AI används i Sverige och Frankrike. En 

skillnad som framträder är att AI i högre grad används i hotell- och restaurangsektorn i 

Frankrike än i Sverige (11 procent respektive 2 procent).  
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Tabell 2 Jämförelse mellan graden av AI-användning i Sverige (2019) och Frankrike (2018) samt digital mognad i 

Sverige (2018) 

AI-användning i Sverige (hög till 

låg) 

Digital mognad i Sverige (hög till 

låg) 

AI-användning i Frankrike 

(hög till låg) 

IKT IKT IKT 

Energi Energi Professionella & 

forskartjänster 

Fastigheter Handel Fastigheter 

Andra tjänster Fastigheter Hotell & restaurang 

Handel Andra tjänster  Handel 

Tillverkning Hotell & restaurang Tillverkning 

Bygg Tillverkning Bygg 

Hotell & restaurang Transport Transport 

Transport Bygg  

Källa: Tillväxtanalys (2019), SCB:s IT-användning i företag 2020 och den franska undersökningen ICT usage in 

firms 2018 

Not 1: Graden av AI-användning avser 2019 för Sverige och 2018 för Frankrike. Digital mognad uppdelat på 

sektorer gäller 2018 och då bara för svenska företag. 

Not 2: Urvalet av sektorer i den franska undersökningen avviker lite från det i den svenska undersökningen och 

omfattar t.ex. inte energi. 

2.7 Kostnad är det största hindret 
Hindren för att företagen ska använda AI delas in i tre kategorier som till viss del 

överlappar varandra (SCB, 2020): juridik, teknik och kompetens. Juridiska hinder 

omfattar integritetsfrågor, etik och brist på data. Tekniska hinder omfattar data, 

svårigheter att bädda in AI i existerande IT-system, kunskap om tillgänglig teknologi, 

kostnad för AI-tjänster och till exempel beräkningskapacitet samt möjlighet att 

experimentera. Kompetenshinder omfattar kostnad för att köpa in extern kompetens i 

form av AI-tjänster, AI-kompetens hos anställda och slutligen om företaget har en AI-

vision eller -strategi.  

Det råder också en stor osäkerhet om vilka faktorer som faktiskt är hinder och begränsar 

användningen av AI. Ungefär en tredjedel av företagen svarade att de inte vet om 

juridiska frågor eller AI-etik är ett hinder.  

Figur 8 visar vilka hinder som företagen upplever begränsar deras AI-användning. Det 

största är kostnaden för att köpa externa AI-tjänster eller egen utrustning för att till 

exempel samla in och bearbeta data (4,7 procent). Kompetens är det tredje vanligaste 

hindret med cirka 3,5 procent. Vi har jämfört de svenska AI-hindren med tidigare 

internationella forskningsresultat och ser skillnad, för enligt Brock m.fl. (2019) är 

kompetens det största hindret. Samtidigt mäter inte den studien om kostnaden är ett 

hinder.  



AI-politik för konkurrenskraft 21/73 

 

 

 

Figur 8 Stora hinder som begränsar företagens användning av AI, andel (%), avser år 2019 

 

Källa: SCB IT-användning i företag 2020. 

Not Figuren avser företag som valde svarsalternativet ”ja ett stort hinder”.  

En ny internationell studie av Demlehner, Schoemer, och Laumer (2021) visar att många 

företag har svårt att förstå när de ska använda AI. Att hitta rätt ”case” för att använda AI 

är en aspekt som däremot inte finns med i de svenska resultaten.  

2.8 Resultaten kan användas för att följa upp AI-målet 
För att följa upp regeringens AI-politiska mål finns det några iakttagelser från det här 

kapitlet som kan vara av intresse: 

• Sverige är inte världsledande eller ledande i Europa på att använda AI. 

• AI-användningen är lägre bland små företag än bland stora, vilket tyder på en AI-

klyfta mellan företag av olika storlek. 

• AI-investeringar och AI-FoU koncentreras idag till ett fåtal stora företag. 

• Företagen upplever att kostnaden är det största hindret som gör att de inte använder 

AI. 

I det här kapitlet har vi visat att det finns stora skillnader i AI-användning mellan små 

och stora företag vilket kan leda till en delad ekonomi där klyftan mellan ledande AI-

företag och eftersläntrare ökar. Vi har också visat att kostnaden är det största hindret som 

gör att företagen inte använder AI. Höga kostnader i sig utgör inte ett 

marknadsmisslyckande som motiverar ett statligt ingripande. Blir det stora 

inträdeshinder på en marknad på grund av höga kostnader kan det dock uppstå 

bristande konkurrens vilket i sin tur kan leda till lägre innovationsgrad, högre priser och 

sämre kvalitet. För lite konkurrens kan utveckla sig till ett problem som politiker och 

myndigheter behöver vara uppmärksamma på.  
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3. Svensk AI-politik ger riktning 

Svenska regeringens AI-inriktning är inte enbart ett visionsunderlag utan ger även viss 

kunskap om hur regeringen ska nå det övergripande AI-målet. Målet är att ”Sverige ska 

vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att 

stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften”. Det här kapitlet 

beskriver AI-inriktningens innehåll och hur regeringen stakar ut en riktning eller 

direktionalitet. Beskrivningen bygger på en textanalys. För att få en rikare beskrivning 

har textanalysen kompletterats med två workshopar där preliminära resultat 

diskuterades och validerades. Informanterna är bland annat de individer på 

Infrastrukturdepartementet som ansvarar för AI-inriktningen samt viktiga aktörer i det 

svenska AI-ekosystemet.   

3.1 Nationell inriktning 
I maj 2018 antog regeringen en nationell inriktning för artificiell intelligens. Det är ingen 

strategi utan ett dokument som pekar ut riktningen för det svenska AI-arbetet och lägger 

grunden för kommande prioriteringar. Texten är av motiverande karaktär. Regeringen 

framhåller till exempel att AI-området visserligen utvecklas snabbt, men att det inte 

innebär att nyttan automatiskt kommer att realiseras. Vidare står det att det måste finnas 

rätt förutsättningar för att AI ska kunna bidra till stärkt svensk konkurrenskraft. Länder 

som lyckas väl med att realisera nyttan med AI, och samtidigt hanterar riskerna på ett 

ansvarsfullt sätt, antas ha en stor fördel i den internationella konkurrensen. Därför har 

regeringen följande målsättning: 

”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet 

att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften.”(Regeringen, 2018, p. 

5)  

AI-målet är snarlikt digitaliseringsmålet och regeringen anser att det kompletterar 

digitaliseringsstrategin. För att kunna nyttiggöra AI pekar regeringen ut fyra områden 

som antas vara särskilt viktiga: utbildning, forskning, innovation och användning samt 

ramverk och infrastruktur (figur 9).   

Figur 9 Förutsättningar för att dra nytta av AI 

 

Källa: Regeringen (2018). 

Inom dessa fyra områden gör regeringen en bedömning av vad som behövs. Tabell 3 

beskriver några av dem och kan ge vägledning om hur regeringen anser att en optimal 
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AI-stödmix kan se ut. På utbildningsområdet står att Sverige behöver en stark koppling 

mellan forskning, högre utbildning och innovation inom AI. Det tyder på att det i AI-

stödmixen är intressant att observera om det finns interaktion mellan dessa typer av stöd, 

till exempel WASP, korta AI-kurser och AI Sweden. Inom forskningsområdet skriver 

regeringen att Sverige behöver både stark grundforskning och stark tillämpad forskning 

inom AI. Det signalerar att AI-stödmixen kan behöva båda typerna av stöd, såsom WASP 

och Centrum för tillämpad AI hos RISE (Research Institutes of Sweden). Regeringen 

skriver också att det behövs en stark gränsöverskridande samverkan mellan näringsliv, 

offentlig sektor och forskningsutförare, vilket antyder att stödet till AI-forskning behöver 

ha med behovsägare från näringsliv och offentlig sektor. Det syns i AI Sweden. På 

innovationsområdet skriver regeringen att det behövs miljöer för att utveckla AI-

applikationer. Det tyder på att innovationsstöden i mixen troligtvis ligger nära 

kommersialisering, till exempel AI Sweden. Regeringen anser också att Sverige behöver 

utveckla arbetet med att förebygga och hantera risker med AI. Med tanke på stödmixen 

blir det därför intressant att analysera om den även innehåller denna typ av stöd, 

exempelvis det parallella stödet AI Sustainability Center. På ramvillkorsområdet skriver 

regeringen att Sverige behöver utveckla etiska principer för AI-användning, vilket syns i 

den frivilliga uppförandekoden i EU:s förslag till AI-förordning. 

I analysen av AI-stödmixen noterar vi samtidigt att språket i AI-inriktningen är tvetydigt. 

Regeringen gör en bedömning av vad som är viktigt för att tillvarata möjligheterna med 

AI, men det behöver inte betyda att regeringen anser att det är statens roll att leverera 

detta. tabell 3 ger exempel på vad regeringen anser behövs på de fyra områden som är 

viktiga för att ta dra nytta av AI (i bilaga 2 finns en fullständig lista med allt som 

regeringen anser behövs). Sammanfattningsvis är det mycket som behövs och 

regeringens AI-inriktning innehåller inga prioriteringar.  

Tabell 3 Exempel på vad regeringen anser behövas på varje område 

Områden Utdrag ur regeringens bedömning av vad som behövs på området 

Utbildning • Sverige behöver en stark koppling mellan forskning, högre utbildning 

och innovation inom AI. 

Forskning • Sverige behöver stark samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och 

forskning inom AI. 

• Sverige behöver både stark grundforskning och tillämpad forskning 

inom AI för att säkerställa kunskaps- och kompetensförsörjningen inom 

området. 

Innovation & 

användning 

• Sverige behöver pilotprojekt, testbäddar och miljöer för utveckling av 

AI-applikationer 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. 

Ramvillkor & 

infrastruktur 

• Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer 

i syfte att vägleda etisk och hållbar AI och användning av AI. 

• Sverige behöver fortsätta arbetet med att tillgängliggöra data som kan 

utgöra en samlad infrastruktur för att använda AI på områden där det 

tillför nytta. 

Källa: Regeringen (2018). 
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Vedung (2016) diskuterar tydlighet kontra otydlighet i politiska intentioner och 

framhåller att det kan finnas både för och nackdelar. Ibland kan det vara enklare att 

implementera en politik som är mer otydlig. När det gäller AI-politiken kan 

otydligheteten till exempel ge genomförandemyndigheter större frihet att utforma AI-

stödet utifrån sin samlade kunskap. Samtidigt kan det vara svårt att få kritisk massa när 

genomförendeaktörer själva väljer vilka stöd som lanseras. OECD har i två 

genomlysningar av det svenska innovationssystemet framhållit att det behövs kritisk 

massa om statligt innovationsstöd ska ge effekter (OECD, 2012, 2015) 

Enligt Vedung (2016) kan de politiska intentionerna ibland vara mer motiverande än 

tydliga och konkreta. I det här fallet innebär det att AI-politiken är tänkt att fungera som 

en mobiliserande kraft som inspirerar en rad olika aktörer att själva agera, snarare än slå 

fast en konkret politisk intention. Politikens motiverande karaktär blir till exempel synlig 

i syftet med regeringens AI-inriktning:  

”Syftet med denna inriktning är att peka ut några av de förutsättningar som är viktigast för 

samhällets aktörer att hantera tillsammans relaterat till AI. För att nyttan med AI ska realiseras i 

Sverige krävs engagemang från alla samhällssektorer – det är inte en fråga som kan hanteras 

enskilt av stat, kommun, landsting, akademi eller privata företag.” (Regeringen, 2018, p. 5) 

Citatet kan tolkas som att statens roll främst är att ange en riktning och vara 

mobiliserande. Med utgångspunkt i ett mobiliserande paraplymål på AI-området kan 

aktörerna frivilligt styra om existerande ekonomiska medel. Statens roll verkar just 

inrikta sig på att få aktörer såsom genomförandemyndigheter, regioner, 

forskningsutförare och företag att skruva om sin egen budget för att lansera aktiviteter 

som gör att Sverige blir ledande på att tillvara möjligheterna med AI.  

3.1.1 AI-intressentmodellen omfattar många organisationer 
Det finns en rad aktörer som är intressenter i regeringens AI-politik. Vi har fört samman 

de aktörer som beskrivs i regeringens AI inriktning med de aktörer som är aktiva i 

arbetet med att ta fram en nationell AI-agenda, och på så sätt fått fram en 

intressentmodell (figur 10). Aktörerna i intressentmodellen kan delas in i tre grupper: 

• departement 

• genomförandemyndigheter 

• företagarorganisationer. 

Departement utformar politiken. Infrastrukturdepartementet ansvarar för regeringens 

nationella AI-inriktning och den närliggande digitaliseringsstrategin. 

Näringsdepartementet ansvarar för smart industri-strategin där även AI till viss del 

ingår. Utbildningsdepartementet ansvarar för att utbildningssystemet kan leverera AI-

kompetens och att det finns svensk AI-forskning.  

Genomförandemyndigheter omfattar bland annat Vinnova och Myndigheten för digital 

förvaltning (DIGG). Vinnova har till exempel lanserat en nationell AI-hubb som heter AI 

Sweden. I den här gruppen ryms också universitet och forskningsaktörer som är aktiva 

inom AI-området. RISE har till exempel samlat aktörerna i det svenska AI-ekosystemet 

för att ta fram en AI-agenda för Sverige.  
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Den tredje gruppen omfattar organisationer som representerar företagsintressen, 

exempelvis IT & Telekomföretagen och Wallenberginitiativet WASP. Intressenterna i den 

svenska AI-politiken visas i figur 10.   

Figur 10 Intressentmodell för AI-politiken 

 

Källa: Egenutvecklad baserad på Nationell inriktning för artificiell intelligens samt skriftligt underlag från RISE:s 

AI-agenda för Sverige. 

Not 1: De departement som avses är främst Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet och 

Utbildningsdepartementet.  

Not 2: Det är främst sex universitet som är intressenter i AI-politiken: Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska 

högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Örebro universitet och Chalmers tekniska 

högskola. Örebro universitet är aktivt i RISE:s AI-agenda för Sverige och Lunds universitet har just utvecklat en 

engelsk AI MOOC.  

Av intressentmodellen är det tydligt att den svenska AI-politiken spänner över flera 

departement och organisationsgränser, vilket medför att det finns ett behov av 

horisontell och vertikal koordinering. Detta är något som OECD tidigare visat gäller även 

för den svenska digitaliseringspolitiken (OECD, 2018).   

3.2 AI på EU-nivå 
På EU-nivå är AI prioriterat och politiken utvecklas snabbt. År 2018 antogs Europeiska 

kommissionens AI-strategi (EC, 2018a). Visionen är ”europeisk etisk och säker AI med 

spjutspetskvaliteter”3. Kommissionens vision bygger på tre pelare:  

1. Främja användningen av AI genom att öka de offentliga och privata investeringarna.  

2. Förbereda samhället på de socioekonomiska förändringar som följer av ökad AI-

användning.  

 
3 COM(2018) 237 och COM(2018) 795. 
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3. Säkerställa att det finns en lämplig etisk och rättslig ram för att stärka de europeiska 

värdena.  

Implementeringen beskrivs i en sammanhållen genomförandeplan. För att öka 

kunskapen om AI inrättade kommissionen även en oberoende expertgrupp. Den har tagit 

fram etiska riktlinjer för AI som beskrivs i avsnitt 3.2.1.  

AI-politiken på EU-nivå är i ständig utveckling. År 2020 antog kommissionens en vitbok 

om AI som innehåller förslag för att främja utveckling och användning av AI (EC, 2020). 

Vitboken diskuterar bland annat ett rättsligt ramverk för att adressera etiska risker med 

AI. EU vill främja en förtroendeingivande och säker utveckling av AI som grundar sig i 

respekt för mänskliga rättigheter. Förslagen är uppdelade i två delar. Den första delen är 

sex åtgärder som tillsammans syftar till att skapa ett ”ekosystem av excellens” för både 

utveckling och användning av AI. Den andra delen är en första diskussion om hur ett 

rättsligt ramverk för AI kan utformas. Detta ramverk ska bidra till att skapa förtroende 

för AI i Europa. 

För att ta nästa steg i implementeringen av den europeiska AI-strategin antogs nyligen en 

uppdaterad genomförandeplan (EC, 2021b). Målet är att EU ska bli en global ledare när 

det gäller tillförlitlig AI. Genomförandeplanen slår fast att för att nå detta mål behöver 

EU, medlemsstaterna och privata aktörer: 

• accelerera investeringar i AI som driver en resilient ekonomi 

• fullt ut implementera AI-strategier och program 

• se till att AI-politiken är samstämmig och ta bort fragmentering. 

Den nya genomförandeplanen använder medel från programmet för ett digitalt Europa, 

Horisont Europa och faciliteten för återhämtning och resiliens, som omfattar ett mål på 

20 procent för digitala utgifter, samt programmen inom sammanhållningspolitiken. 

Detta är syftet med de europeiska AI-stöden: 

• Skapa villkor som främjar AI-utveckling och AI-användning genom att dela data och 

investera i kritisk datorkapacitet. 

• Främja AI-spetskompetens hela vägen ”från laboratoriet till marknaden” genom att 

inrätta ett offentligt-privat partnerskap, bygga forsknings- och innovationskapacitet 

och göra testanläggningar tillgängliga för små och medelstora företag. 

• Säkerställa att AI tjänar människorna genom att ligga i utvecklingens framkant och 

använda tillförlitlig AI samt främja AI-kompetens genom att stödja praktikplatser, 

doktorandnätverk och stipendier för personer med doktorsexamen inom digitala 

områden.  

• Se till att AI-politiken beaktar förtroendefrågor och främjar den europeiska visionen 

om hållbar och tillförlitlig AI. 

• Bygga ett strategiskt ledarskap inom sektorer och tekniker med stort genomslag. 

Europeiska kommissionen föreslår nya regler och lanserar AI-stöd för att göra Europa till 

ett globalt centrum för tillförlitlig AI. För att förstå de möjligheter och utmaningar som AI 

skapar har kommissionen skapat en AI-expertgrupp som fokuserar på AI-etik.  



AI-politik för konkurrenskraft 27/73 

 

 

 

3.2.1 Oberoende expertgrupp fokuserar på etik 
Den europeiska expertgruppen för AI har arbetat fram etiska riktlinjer för att främja 

tillförlitlig AI. Tillförlitlighet ses som en förutsättning för att företag ska utveckla, sprida 

och använda AI-system. Om inte AI-systemen är tillförlitliga kan användningen få 

oönskade konsekvenser och spridningen försvåras, vilket innebär att det inte går att ta 

tillvara de möjligheter som AI ger. Förtroendet för AI-system handlar inte bara om 

tekniken utan även om det sammanhang där AI används. Strävan efter tillförlitlig AI 

handlar alltså inte bara om AI-systemet i sig. Det behövs också en helhetssyn som 

omfattar tillförlitlighet hos alla aktörer i det sammanhang där AI-används.  

Enligt HEG (2019) har tillförlitlig AI tre komponenter som bör finnas med under ett AI-

systems hela livscykel: 

1. AI bör vara laglig och följa alla gällande lagar. 

2. AI bör vara etisk och säkerställa efterlevnad av etiska principer. 

3. AI bör vara robust, ur både tekniskt och samhälleligt perspektiv eftersom AI-system 

kan orsaka oavsiktliga skador, trots goda intentioner. 

De tre komponenterna är nödvändiga, men var för sig räcker de inte för att skapa 

tillförlitlig AI. Helst ska alla tre fungera tillsammans och överlappa varandra. I praktiken 

kan det finnas spänningar mellan dem. Till exempel kan lagstiftningen ligga lite efter den 

tekniska utvecklingen, så att lagstiftningen inte alltid stämmer överens med AI-etiska 

principer.  

Expertgruppen har också tagit fram en kravlista för att uppnå tillförlitlig AI. Den kan 

användas av alla berörda aktörer inom AI-systemens livscykel: utvecklare, spridare och 

slutanvändare samt samhället i stort. Utvecklare är de som utvecklar AI-systemet. 

Spridare är organisationer som använder AI-system för att erbjuda produkter och tjänster 

till andra. Slutanvändare är de som använder AI-systemet. Samhället i stort omfattar alla 

andra som direkt eller indirekt påverkas av AI-system. 

Kravlistan för tillförlitlig AI innehåller:  

1. mänsklig tillsyn 

2. teknisk robusthet och säkerhet, t.ex. motståndskraft mot angrepp och pålitlighet 

3. integritet och dataförvaltning, t.ex. respekt för personlig integritet och datakvalitet 

4. transparens, t.ex. förklarbarhet 

5. mångfald, icke-diskriminering och rättvisa, t.ex. att undvika snedvridning 

6. samhällets och miljöns välbefinnande, t.ex. konsekvenser för demokratin 

7. ansvarsskyldighet, t.ex. möjlighet till granskning och rapportering av negativa 

konsekvenser. 

Samtidigt finns en internationell kartläggning av riktlinjer för AI-etik som visar att det 

saknas samsyn om vad som krävs för att AI ska betraktas som etisk (Jobin, Ienca, & 

Vayena, 2019). Trots det går allt fler globala aktörer över till implementering, efter att ha 

utarbetat riktlinjer för etisk AI (The Future Society & EY, 2020). 
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4. En svensk stödmix för AI 

I det här kapitlet undersöker vi de stöd som regeringen använder för att implementera 

den svenska AI-politiken. När politiken implementeras används en rad olika AI-stöd. För 

att beskriva hur de fungerar tillsammans används begreppet stödmix. De AI-stöd som får 

mycket statliga medel eller genererar resultat som kan antas vara extra viktiga för att 

stärka företagens konkurrenskraft beskrivs i mer detalj.   

4.1 Tidigare internationell forskning om stödmix 
När AI-politiken implementeras används inte bara ett stöd utan en rad olika. För att 

beskriva hur stöden fungerar tillsammans används begreppet stödmix (Flanagan, Uyarra, 

& Laranja, 2011). En central idé i stödmixen är att olika stöd kan interagera för att uppnå 

ett politiskt mål (Trencher & van der Heijden, 2019). På ett nytt politikområde som AI är 

det viktigt att förstå stödmixen. AI-politiken är komplex och spänner över flera 

policydomäner, och stöden kan behöva kalibreras för att maximera önskvärd interaktion 

och undvika onödiga överlappningar.  

Enligt Edler, Cunningham, Flanagan, och Laredo (2013) fokuserar utvärderingar 

vanligtvis på ett stöd i taget i stället för att studera hur stöden i mixen fungerar 

tillsammans. Meissner och Kergroach (2021) visar också i en litteraturöversikt att det 

finns nackdelar med att fokusera ett stöd i taget, för så implementeras inte politik i 

praktiken. För att nå politiska mål används både nya och gamla stöd som alla interagerar 

med varandra. Litteraturöversikten visar att tidigare studier ofta förbisett en helhetsbild 

av hur politik implementeras, trots att en helhetsbild av implementeringen är avgörande 

för att stöden ska ge önskad effekt.  

Borrás och Edquist (2013) uppmärksammar valet av stödinstrument och visar att politik 

inte implementeras linjärt, vilket innebär att politiska mål inte automatiskt översätts till 

de stöd som ska se till att politiken implementeras. Därför behöver stöden analyseras 

tillsammans med den politik som har påverkat stöddesignen.  

Det är sällsynt med empiriskt underbyggd forskning om gränsöverskridande interaktion 

mellan stöden i mixen. De flesta studier fokuserar mer på interaktion mellan breda 

politikområden än på hur politiken inom ett mer avgränsat område implementeras. I 

litteraturen finns ändå några förslag på sätt att analysera interaktion mellan stöd. Enligt 

Trencher m.fl. (2019) kan interaktion mellan stöd ge tre resultat: Interaktionen är negativ 

när stöden står i konflikt med varandra. När stöden förstärker varandra är interaktionen i 

stället positiv. När stöd varken förstärker eller står i konflikt med varandra är 

interaktionen neutral. Flanagan m.fl. (2011) diskuterar interaktionen mellan olika stöd till 

samma målgrupp och interaktionen mellan relaterade stöd som fokuserar på olika 

målgrupper. Resultaten från Tillväxtanalys (2017) visar att stöd också interagerar 

kronologiskt. Vissa stöd behöver ligga i fas med varandra, och digitaliseringsstöd som 

ska sprida kunskap behöver föregås av stöd som paketerar kunskapen och gör den 

tillgänglig. När stöd designas för att sprida kunskap är det viktigt att det finns ett faktiskt 

kunskapsinnehåll att sprida. När en stödmix designas är målet ofta att stöden ska 

förstärka varandra. Samtidigt är kunskapen om hur det går till fortfarande bristfällig.  
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Det är inte bara stöden i mixen som interagerar, utan även stöd som redan finns. Enligt 

OECD (2010) har en stödmix även kopplingar till befintliga stöd, för en stödmix lanseras 

inte i ett vakuum utan interagerar med stöd på relaterade områden. Resultat från 

Tillväxtanalys (2017) visar också att vissa av stöden i mixen för industri 4.0 har designats 

för att komplettera parallella stöd.  

Både Europeiska kommissionen och OECD har analyserat den svenska stödmixen för 

innovation vid flera tillfällen. Resultaten visar att Sverige har ett stort antal mellanstora 

myndigheter som delar ut stöd. Samordningen mellan dessa myndigheter är bristfällig, 

vilket leder till en fragmenterad stödbild (OECD, 2012, 2015; Åström, 2006).   

Vanligtvis fokuserar stödmixanalyser på breda politikområden som funnits länge såsom 

innovationspolitik (Borrás m.fl., 2013; Meissner m.fl., 2021), hållbar transformation 

(Rogge & Reichardt, 2016) och energi (Trencher m.fl., 2019). Den här studien fokuserar 

däremot på ett nytt politikområde, och vi analyserar AI-stödmixen som implementerar 

den svenska regeringens nationella AI-inriktning (Regeringen, 2018).  

En internationell utblick visar vilka typer av stöd som andra länder använder när de 

implementerar sin nationella AI-politik, se figur 11. Nästan hälften av AI-stöden 

fokuserar på styrning av processer för att skapa AI-politik. Därefter står direkt finansiellt 

stöd för 23 procent, samverkande infrastruktur för 14 procent och reglering och råd för 11 

procent. Det är alltså en stor del av stöden som fokuserar på styrning, vilket kan bero på 

att AI är ett nytt politikområde som är under utveckling. Många länder har dedikerat 

stora nationella budgetar för att implementera sin AI-politik.    

Figur 11 Internationell utblick, typ av AI-stöd som används i för att implementera AI-politik, andel (%). 

 

Källa: STIP Compass-databasen och OECD (2020a). 

Det finns också kritik mot stödmixanalyser. Flanagan m.fl. (2011) menar att de ofta blir 

normativa och söker efter en ”optimal” stödmix, men att området är så pass komplicerat 

att det är svårt att empiriskt visa när en mix är optimal.    
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4.2 AI-stöden i mixen 
Stöden som ingår i mixen har valts ut på följande grunder: 

• AI-stöd som informanter på Infrastrukturdepartementet anser implementerar 

regeringens nationella AI-inriktning. 

• AI-stöd som Näringsdepartement, i strategin Smart industri eller i 

pressmeddelanden, beskrivit som viktiga för att stärka svensk konkurrenskraft. 

• Ett icke-statligt stöd till AI-forskning (WASP). 

Tabell 5 beskriver de AI-stöd som införts. De matchas till de fyra områden som 

regeringen pekat ut som viktiga för att implementera det övergripande AI-politiska 

målet:  

• utbildning 

• forskning 

• innovation och användning 

• ramvillkor och infrastruktur.  

Vi beskriver dessa områden närmare i de följande avsnitten. 

4.2.1 Ekonomiskt stöd till utbildning 
På utbildningsområdet har regeringen gett Tillväxtverket och 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett regeringsuppdrag att tillsammans analysera och 

föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- 

och långsiktigt. I uppdragstexten motiveras stödet bland annat för att det implementerar 

delar av digitaliseringsstrategin, Smart industristrategin, informations- och 

cybersäkerhetsstrategin och slutligen regeringens nationella AI-inriktning. Det är värt att 

notera att regeringsuppdraget ska implementera flera av regeringens strategier som alla 

har olika mål. I uppdraget beskrivs statens roll inom AI-området på följande sätt: 

”I [nationella AI-] inriktningen framhålls att en grundläggande förutsättning för att hela Sverige 

ska dra nytta av AI är att tillräckligt många personer har de kunskaper som krävs för att utveckla 

och använda AI-tekniken.” 

Ett annat AI-stöd på utbildningsområdet är att regeringen gett sex universitet i uppdrag 

att tillsammans etablera en kunskapsplattform för att utveckla utbildning och forskning 

med relevans för AI-utvecklingen. De sex lärosätena är Göteborgs universitet, Kungliga 

Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Örebro 

universitet och Chalmers tekniska högskola.   

4.2.2 En privat investering i forskning 
På forskningsområdet är det största AI-stödet inte statligt utan privat. Wallenberg 

Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges 

största privata ekonomiska stöd till forskning. I programmet finansieras grundforskning 

om artificiell intelligens och autonoma system, två områden som anses leda näringslivets 

digitala transformation. Programmets övergripande mål är att lyfta Sverige till en 

internationellt ledande position inom artificiell intelligens. För att nå det målet driver 

WASP en långsiktig kunskapsuppbyggnad, genom ett ekonomiskt stöd med syfte att föra 

ihop olika lärosäten som tillsammans ska bygga internationellt konkurrenskraftiga AI-

forskningsmiljöer. WASP attraherar också AI-kompetens i världsklass till Sverige genom 
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nyckelrekryteringar. I samverkan med industrin har programmet startat en forskarskola, 

öppnat forskningsarenor och lanserat testbäddar. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 

satsar 4,2 miljarder kronor fram till 2030. Tillsammans med medfinansiering från 

universitet och företag omfattar hela satsningen 5,5 miljarder kronor. 

För att få AI-forskning i världsklass rekryterar WASP både unga och etablerade AI-

forskare. Målet är att skapa 100 AI-forskargrupper, och idag har 42 etablerats. Nio 

internationella AI-professorer har rekryterats. WASP har också rekryterat 337 

forskarstuderande till forskarskolan, varav 101 är industridoktorander.  

WASP beslutades 2015 och kompletterades sedan 2017 med en utvidgad AI-satsning med 

två delar. Den första delen fokuserar på maskin- och djupinlärning och nästa generations 

AI. Den andra delen fokuserar på grundläggande matematiska principer bakom AI samt 

robotik och visuell igenkänning. 

Trots den industriella samverkan fokuserar WASP på stöd till grundforskning vid 

Chalmers och Kungliga Tekniska högskolan samt Linköpings, Lunds och Umeå 

universitet. Dessutom omfattar programmet stöd till forskargrupper vid andra lärosäten. 

Programmet ska bygga upp en kunskapsplattform som gör det möjligt för svensk 

industri att fortsätta vara konkurrenskraftig och ligga i den absoluta framkanten (i bilaga 

4 finns en lista över de företag som ingår i WASP). 

Den svenska forskaren S. Larsson (2021) synliggör att forskningsbehoven inom AI-

området är flervetenskapliga. Det finns också ett extra ben inom WASP som fokuserar 

humanistiska och samhällsfrågor kopplat till förändringar som följer på teknikskiften. 

Denna finansiering heter WASP-HS och har en budget på 660 miljoner kronor under 

2019–2028. 

4.2.3 Ekonomiskt stöd till innovation och användning 
På området innovation och användning finns Vinnovas stöd AI Sweden. Generellt ska 

Vinnovas AI-satsningar bidra till att accelerera AI-utveckling och -användning inom 

områden som är viktiga för Sverige eller där Sverige kan inta en internationell 

tätposition. En av dessa satsningar är ett nationellt center för applicerad AI som heter AI 

Sweden. Det är inte ett traditionellt innovationsstöd där en mottagare får finansiellt stöd 

för att genomföra ett innovationsprojekt. AI Sweden får snarare stöd för att vara en form 

av intermediär. Vi beskriver det här stödet lite närmare för att få en bättre förståelse för 

AI Sweden som mellanhand. 

AI Sweden beskrivs som ett nationellt center för tillämpad AI, en neutral aktör som inte 

är vinstdrivande. Syftet är att accelerera användningen av AI som skapar 

konkurrenskraft för företag och bidrar till samhället. En informant betonar att det rör sig 

om acceleration av tillämpad AI. Det statliga stödet kombineras med kontant 

medfinansiering från de över 100 partnerorganisationerna. Tanken är att 

partnerorganisationerna investerar tillsammans och sprider sin AI-kunskap. Ingen 

organisation kan enskilt bygga den kunskap som behövs för att accelerera användningen 

av AI, utan kunskapen byggs i ett konsortium. AI Sweden omfamnar drivkraften och 

investeringsviljan hos företag som behöver snabba upp sin AI-användning för sin egen 

överlevnad. AI Sweden har idag 35 egna anställda, och informanten beskriver deras roll 

på följande sätt:  
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”Vi försöker att bygga en organisation på områden där vi ser att vi kan tappa in på en massa 

resultat och få ut det på ett sätt som driver tillämpning [av AI]. Ta projektet språkmodeller för 

svenska myndigheter4. Det är ingen idé att vi tar de miljonerna och försöker bygga upp något. Låt 

oss göra det vi är bäst på, att sätta samman konsortier. Vi låter aktörerna göra projektet. Sen 

hjälper vi aktörerna, så långt det är möjligt, att dela resultaten.” 

För att sprida kunskap mellan aktörer i det svenska AI-ekosystemet behövs inte bara 

mekanismer för spridning. Det behövs även ett kunskapsinnehåll. Det är i AI Swedens 

partnerorganisationer som AI används, och det är där man genererar kunskapen om vad 

som behövs för att använda A. Samtidigt är de flesta partnerorganisationerna i början av 

sin AI-resa, och bara en handfull har AI-spetskunskap. AI Sweden har skapat en egen 

organisation med 35 anställda som försöker samla de resultat som skapas i 

partnerorganisationerna och sprida dessa på ett sätt som driver AI-tillämpning. 

En informant beskriver att AI Sweden behöver mycket egen personal eftersom uppgiften, 

att accelerera AI-användningen i Sverige, är väldigt stor. Idag jobbar AI Sweden med att 

snabba upp användningen i över 100 partnerorganisationer, genom en rad olika 

aktiviteter. AI Sweden har en egen datafabrik med teknisk infrastruktur och viss 

beräkningskapacitet, och där finns personer som har tekniskt och juridiskt kunnande. 

Dessa personer arbetar för att dela data mellan aktörer som inte klarar av det själva. AI 

Sweden har också initierat kunskapshöjande myndighetsnätverk och riktade 

utbildningsinsatser. Både antalet anställda på AI Sweden och främjandeaktiviteterna 

växer snabbt. Drivet att växa beskrivs så här av en informant:  

”Om ingen gör det här så blir det ingenting. Det är vad som driver oss att växa så mycket.” 

När allt fler svenska företag startar sin AI-resa antas antalet betalande 

partnerorganisationer öka snabbt. För att möta behoven har AI Sweden skapat en 

organisation med 35 anställda som arbetar med att bygga AI-nätverk, rekrytera 

partnerorganisationer och erbjuda AI-coaching. AI Sweden har också etablerat egna 

fysiska kontor på flera platser i Sverige. På kontoren kan partnerföretagen mötas och dela 

med sig av sina AI-kunskaper. Dessa kontor kallas noder. År 2019 öppnade noder i 

Göteborg, Örebro och Sydsverige. Sedan januari 2020 finns även en nod i Stockholm. Fler 

noder planeras. Vinnova har beslutat att satsa 100 miljoner kronor på AI Sweden under 

2020–2024. Medlen delas ut via en rad mindre projekt (bilaga 5 exemplifierar några av 

dessa projekt). 

En tolkning av AI Swedens aktiviteter är att det är en intermediär med AI-inriktning som 

byggt upp en egen organisation med 35 anställda. Intermediären erbjuder 

partnerorganisationerna AI-coaching, kurser och nätverk och viss infrastruktur. Själva 

AI-utvecklingen sker till stor del i partnerorganisationerna. Det kan vara komplicerat att 

utvärdera stöd som implementeras genom gränsöverskridande samverkan (Hertting & 

Vedung, 2012; Roman & Vedung, 2021). Det statliga stödet används till stora delar för att 

rekrytera och bygga kunskap hos en intermediär, som samlar partnerföretag som i sin tur 

delar med sig av sin AI-kunskap. En fråga är i vilken utsträckning Tillväxtanalys databas 

för statligt stöd kan fånga vilka partnerföretagen är och hur det gått för dessa 

organisationer efter att de fått stöd från AI Sweden. För att kunna följa upp hur det 

 
4 Projektet genomförs av RISE och finansieras med ca 6,6 miljoner 2019–2022, och beskrivs i Vinnovas 

projektdatabashttps://www.vinnova.se/p/sprakmodeller-for-svenska-myndigheter/. 
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statliga AI-stödet stärker konkurrenskraften i företag behövs kunskap om hur det går för 

de företag som i slutändan får stöd av AI Sweden. En informant från AI Sweden 

uppskattar att det idag är ungefär 20 av de 100 partnerföretagen som skulle kunna 

identifieras som officiella medfinansiärer och på så sätt blir synliga i Tillväxtanalys 

databas för statligt stöd.5  

4.2.4 Ekonomiskt stöd till ramverk och infrastruktur 
Inom området ramverk och infrastruktur har regeringen gett Tillväxtverket ett 

regeringsuppdrag att kartlägga förutsättningarna för att öka små och medelstora företags 

förmåga att använda data (Regeringsuppdrag, 2019). Uppdraget är uppdelat i två delar. 

En första del med en kartläggning som visar vilka branscher som har störst potential att 

jobba datadrivet. En andra del riktar kunskapshöjande insatser mot identifierade 

branscher. I uppdragstexten beskrivs detta på följande sätt:  

”I uppdraget ingår att genom en kvalitativ studie och litteraturgenomgång identifiera inom vilka 

sektorer det finns störst potential att utveckla arbetet med data och där data-driven 

affärsutveckling skulle ha störst potential. Tillväxtverket ska, med utgångspunkt i kartläggningen, 

rikta kunskaps-höjande insatser mot utvalda målgrupper i syfte att nå de företag som saknar 

relevant kunskap men där det finns potential att utnyttja data strategiskt för att utveckla 

verksamheten och innovativa tjänster som t.ex. kan bidra till att lösa samhällsutmaningar.” 

(Regeringsuppdrag, 2019, p. 2)  

Ett annat stöd inom detta område är Vinnovas datalabbutlysningar. Totalt har Vinnova 

haft fyra utlysningar sedan 2016. Två av dem beslutades 2019, det vill säga efter att 

regeringen lanserade sin nationella AI-inriktning. För att skapa värde med AI krävs att 

det finns data som gör det möjligt att utveckla AI-tillämpningar. Datalabben ska utveckla 

kunskap om hur organisationer designar och använder gränssnitt (för att publicera och 

konsumera data) samt ge tekniskt stöd för att tillgängliggöra och återanvända data. En 

labbmiljö ska fungera som en nationell och öppen resurs inom sitt område och ha en 

ambition att utbyta erfarenheter med andra datalabb, bland annat AI Sweden. I 

utlysningstexten beskriver Vinnova behovet på följande sätt:  

”Varje bransch och område behöver ett datalabb som kan utveckla data och hjälpa aktörer att 

använda data för innovation. Denna satsning är till för er som har mandat och vill vara ert 

områdes centrala datalabb och se till att data finns och, exempelvis, används för artificiell 

intelligens (AI).”  

Tillgång till stora mängder data är viktigt, inte minst för AI-utvecklingen. I december 

2019 gav Vinnova totalt 27 miljoner kronor till åtta datalabb,6 bland annat ett medicinskt 

språkdatalabb, ett datalabb med fokus på smarta städer och ett fastighetsdatalabb.  

Det sista stödet på området ramverk och infrastruktur är RISE:s AI-agenda för Sverige. 

Arbetet med agendan startade 2019 genom att RISE bjöd in centrala AI-aktörer till en 

 
5 Ett sätt att öka utvärderingsbarheten är att dokumentera organisationsnummer på de företag som i slutändan 

får stöd av AI Sweden. I tidigare analyser av stödmixen för industri 4.0 har vi också föreslagit att pågående 

utvärderingar kan vara värdefulla för att skapa ett lärande i mer agila stöd (Tillväxtanalys, 2017). 
6 Mer information om datalabben finns på Vinnovas hemsida https://www.vinnova.se/nyheter/2019/12/nya-

datalabb-ska-snabba-pa-utvecklingen-inom-ai/ 

 

https://www.vinnova.se/nyheter/2019/12/nya-datalabb-ska-snabba-pa-utvecklingen-inom-ai/
https://www.vinnova.se/nyheter/2019/12/nya-datalabb-ska-snabba-pa-utvecklingen-inom-ai/
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workshop.  Under workshopen presenterades idén att arbeta i sex arbetsgrupper som ska 

täcka olika perspektiv på hur människor kommer i kontakt med AI.  

De sex arbetsgrupperna och perspektiven är: 

• Utbildning 

• Näringsliv 

• Allmänhet och samhälle 

• Offentlig verksamhet och myndigheter 

• Infrastruktur, testbäddar och ekosystem. 

Diskussionerna i arbetsgrupperna fokuserade på en fråga: Varför utnyttjar Sverige inte 

hela den potential som AI kan ge samhället? Utifrån dessa diskussioner tog varje 

arbetsgrupp fram förslag på vad aktörerna i AI-agendan kan ”göra tillsammans”. 

Deltagarna kommer från hela Sverige och representerar ett stort antal branscher och 

typer av organisationer. De är dessa förslag som RISE beskriver i AI-agendan för Sverige.  

AI-agendan samlar aktörerna i det svenska AI-ekosystemet, vilket inkluderar de 

genomförandeaktörer som har AI-stöd. Det är ett tydligt exempel på gränsöverskridande 

samverkan. I arbetet med AI-agendan deltar medarbetare från exempelvis AI Sweden, 

Vinnova, WASP och DIGG (RISE, 2021).  

Totalt kommer RISE AI-agenda med 25 nya förslag för att accelerera AI-användningen i 

Sverige. En tolkning av texten i agendan är att några av förslagen överlappar befintliga 

AI-stöd. Tabell 4 visar hur de överlappar. Under två av förslagen i RISE:s AI-agenda står 

att de är baserade på ”existerande satsningar”, men det framgår inte vilka. Utifrån den 

AI-stödmix som beskrivs i den här rapporten går det ändå att förstå vilka nya förslag som 

till viss del överlappar existerande AI-stöd. Det första kan vara det existerande stödet AI 

Sweden som ska öka användningen av AI. I RISE:s AI-agenda föreslås nu ett nytt ”centre 

of excellence” för AI som också ska öka användningen. Det andra kan vara AI Swedens 

arbete med att ta fram ”AI use cases” tillsammans med de 100 partnerföretagen. Det 

överlappar förslaget att skapa en separat “use case factory” som ska samla och uppdatera 

beskrivningar av AI-tillämpningar i olika branscher. Det tredje kan vara det existerande 

stödet AI Sustainability Center som har tagit fram ett digitalt självskattningsverktyg för 

att identifiera etiska risker med AI och datahantering. Det överlappar ett av förslagen i 

RISE AI-agenda om att ta fram en digital AI-guide med riktlinjer för etik och 

datahantering.  

När ett förslag i RISE AI-agenda överlappar ett existerande AI-stöd synliggörs det inte 

alltid i agendatexten. Ett sådant exempel är förslaget om att ta fram en AI-guide som 

inledningsvis fokuserar på bland annat etik. En tolkning är att det här förslaget till viss 

del överlappar AI Sustainability Centers självskattningsverktyg för etiska risker.   

Tabell 4 Förslag i RISE AI-agenda som till viss del överlappar existerande AI-stöd i mixen 

Överlappande 

stöd 

Utdrag ur förslagen i RISE:s AI-agenda för Sverige 

AI Sweden Erfarenhet av att tillämpa AI är en bristvara. Lösningar och erfarenheter 

måste delas mellan alla aktörer. Därför föreslås ett nytt centre of excellence 

inom AI.  
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Överlappande 

stöd 

Utdrag ur förslagen i RISE:s AI-agenda för Sverige 

AI Sweden Skapa en “use case factory” – en plats där goda exempel på tillämpningar 

av AI i olika branscher kontinuerligt uppdateras och skapas. 

AI Sustainability 

Center 

Ta fram en digital AI-guide, som innehåller riktlinjer för bland annat etik 

och datahantering. 

Korta AI-kurser Utöka incitamenten till att skapa mer företags- och tillämpningsnära AI-

utbildningar för företag. 

Datalabb Uthållig finansiering för och sammankoppling av data och AI-labb. 

Källa: Utdrag ur RISE (2021) samt ett antal överlappande AI-stöd som beskrivs i den här rapporten 

4.2.5 En sammanhållen bild av stöden i mixen 
Tabell 5 ger en sammanhållen bild av stöden i mixen. Två av dem är regeringsuppdrag 

till myndigheter som främst ska göra analyser och utifrån dessa föreslå relevanta 

åtgärder. Dessa två stöd är digital spetskompetens och data som strategisk resurs. OECD 

(2020a) visar att den internationella AI-stödmixen innehåller en stor andel stöd med syfte 

att styra hur AI-politiken skapas och utvecklas. Styrningsstöd syns även i den svenska 

AI-stödmixen. Två av stöden i den svenska mixen är inriktade på olika former av 

styrning. Det första är RISE:s AI-agenda för Sverige som försöker styra vilka stöd som 

behövs i AI-stödmixen. Det andra styrningsstödet är ett regeringsuppdrag som skruvar 

om medel hos fyra genomförandemyndigheter för att implementera 

samverkansprogrammet för näringslivets digitala strukturomvandling.  

Enligt Burström, Parida, Lahti, och Wincent (2021) är det inte alltid helt enkelt för företag 

att börja använda AI, för det behövs inte bara ny AI-teknik utan även nya nätverk. AI 

utvecklas i ekosystem (Adner, 2016) av intressenter som samverkar över 

organisationsgränser. För att utveckla och använda AI behövs till exempel samverkan 

kring data. Ett av stöden i AI-mixen är designat för att främja gränsöverskridande 

samverkan, nämligen är intermediären AI Sweden. I AI Sweden delar över 100 

partnerföretag på gemensamma AI-resurser. Vinnovas datalapp är ett annat stöd i mixen 

som också utvecklar vad som kan beskrivas som en gemensam resurs. Många av 

datalabben har skapats av neutrala organisationer såsom universitet och AI Sweden. Vi 

observerar att mixen inte innehålla några klassiska stöd för att utveckla AI-innovationer i 

företag.  

En internationell jämförelse (OECD, 2021b) visar att regeringar i många länder har 

beslutat nya stora budgetar för att implementera AI-politiken. Nya medel som är 

beslutade av regeringen är däremot mer begränsade in den svenska AI-stödmixen. Den 

bygger mer på att aktörerna skruvar om existerande medel in en ny AI-riktning – den 

som regeringen angett i den nationella AI-inriktningen. 
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Tabell 5 Den svenska AI-stödmixen 

Område Beskrivning Typ av styrmedel Typ av stöd Beslutat av Implementeras av Budget 

Utbildning 

Digital spetskompetens Regeringsuppdrag Analyser Infrastrukturdepartementet Tillväxtverket och UKÄ  18 mkr 2019–

2022 

Korta AI-kurser Regeringsuppdrag AI-utbildningsplattform Utbildningsdepartementet 6 universitet 9 mkr 2018–

2019   

Ramverk och 

infrastruktur 

Data som strategisk resurs 

(SME) 

Regeringsuppdrag 

och ekonomiskt stöd 

Analyser Infrastrukturdepartementet Tillväxtverket 5,5 mkr 2019–

2020 

16 datalabb för att främja 

datadriven innovation 

Ekonomiskt stöd Datalabb (två 

utlysningar) 

Vinnova Exempelvis 

Ekonomistyrningsverket, AI 

Sweden, RISE och universitet 

50 mkr 2019–

2021 

AI Agenda Sweden Ekonomiskt stöd Styrning av vilka stöd 

som behövs i AI-

stödmixen 

RISE RISE koordinerar aktörerna i AI-

ekosystemet  

Inom 

existerande 

budget 

Innovation och 

användning 

AI Sweden Ekonomiskt stöd Intermediär Vinnova Lindholmen Science park 100 mkr 

2020–2024 

Samverkansprogram 

Näringslivets digitala 

strukturomvandling 

Regeringsuppdrag 

och ekonomiskt stöd 

Styrning av vart medel 

behöver skruvas om  

Näringsdepartementet Vinnova, VR, PTS, DIGG har 

föreslagit programutformning 

Inom 

existerande 

budget 

Forskning  WASP Ej statliga medel Forskningsprojekt och en 

forskarskola 

Knut & Alice Wallenbergs 

stiftelse  

WASP (privat finansiering) 5500 mkr 

2015–2030 

Not 1. WASP är inte ett statligt stöd utan privat finansiering som inte styrs politiskt utan från näringslivet. 

Not 2. I förslaget till strategiskt program för digital strukturomvandling från Vinnova, VR, Post- och telestyrelsen (PTS) och DIGG står att förslaget förutsätter ökade årliga anslag som behöver 

trappas upp till minst 5,5 miljarder kronor år 2024. Eftersom denna budget inte är beslutad ännu står det i tabellen att programmet behöver genomföras med existerande budget.  

 

https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.ri.se/en/ai-agenda
https://www.ai.se/en
https://www.ai.se/en
https://wasp-sweden.org/
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4.3 Gränsöverskridande interaktion mellan stöden i 

mixen 
För att utforska interaktionen mellan AI-stöden i mixen så använder vi de 

analyskategorier som finns i stödmixlitteraturen. Vi bygger vidare på Trencher m.fl. 

(2019) och analyserar interaktionen mellan AI-stöd i mixen, där interaktionen genererar 

ett empiriskt observerbart resultat. När svenska AI-aktörer validerade beskrivningen av 

AI-stödmixen berättade de om vilka stöd som interagerar.7 Det är främst tre AI-stöd som 

interagerar: WASP, AI Sweden och RISE:s AI-agenda för Sverige.  

Beskrivningen av AI-stödmixen validerades på en workshop, där en deltagare beskrev att 

det börjar växa fram ett svenskt AI-ekosystem. Inom ramen för det ekosystemet är det 

angeläget att förstå hur grundforskningsstödet WASP flödar in i AI Sweden: WASP är 

grundforskning på universitet medan AI Sweden har som uppgift att accelerera 

användningen av AI i företag och offentlig sektor. Workshopdeltagaren beskrev det på 

följande sätt: 

”Det börjar växa fram ett ekosystem. När man pratar om ekosystem handlar det egentligen om 

hållbarhet, det vill säga att den ena satsningen kan säkerställa att den andra kan överleva … Hur 

hänger WASP ihop med och flödar in till AI Sweden?”  

Att brygga AI-utveckling i WASP med en bred användning av AI i företag är 

komplicerat. Många AI-modeller som utvecklas i grundforskningen ägs av starka 

företagsintressen, och ju närmare marknaden tekniken kommer, desto starkare blir dessa 

företagsintressen.  

En informant från AI Sweden beskriver vilken positiv interaktion som är möjlig mellan 

grundforskning i WASP och tillämpning i AI Sweden. Den grundforskning som finns i 

WASP tittar på hur AI kan användas i en relativt snäv kontext. Tillämpning av AI 

handlar däremot om hur den utvecklade AI-modellen kan återanvändas i många olika 

sammanhang. När AI ska tas i bruk behöver AI-modellen sättas in i ett större 

verksamhetsövergripande IT-system. Varje steg är otroligt svårt när man går från 

grundforskning till att bädda in en AI-modell i ett företags IT-system. Det finns många 

aspekter av hur AI tas i bruk i företag som inte finns med i WASP:s grundforskning. 

Algoritmerna är en väldigt liten del och sedan behövs en rad andra saker för att företag 

ska börja använda AI, exempelvis datafrågor och hur företagen organiserar sig. Företag 

som börjar använda AI behöver ofta arbeta på nya sätt. Informanten avslutar med att 

framhålla att AI Sweden har mycket arbete framför sig: 

”Det är långt kvar för många företag att få till det här [AI-användning].”  

Informanten beskriver också planer på framtida datasamarbete mellan WASP och AI 

Sweden på följande sätt:  

”Det pågår också diskussioner om att koppla WASP:s grundforskning till experimenterande i AI 

Sweden på språk och media. ” 

 
7 Preliminära resultat från AI-stödmixen presenterades för svenska AI-aktörer på en workshop den 2 november 

2020. 



AI-politik för konkurrenskraft 38/73 

 

 

 

Stora internationella techbolag prioriterar inte AI-lösningar som fungerar för små språk. 

Det finns därför ett behov av att satsa på lösningar som fungerar på svenska. AI Sweden 

experimenterar med svenska språkmodeller.  

Resultaten synliggör också förväntningar på en kronologisk interaktion mellan WASP 

och AI Sweden. AI Sweden vill utnyttja AI-kompetens som binds till individer som deltar 

i WASP, när de sedan ”kommer ut i systemet”. Individer från WASP har värdefull AI-

problemlösningskompetens. Samtidigt är absorptionskapacitet hos företagen begränsad. 

Ett anställande företag behöver förstå vad som behövs för att dra nytta av AI-kompetens. 

Här antas AI Sweden ha en roll att fylla i framtiden. 

En annan typ av interaktion är den mellan beslutade AI-stöd och de nya AI-stöd som 

föreslås i RISE:s AI-agenda för Sverige. Flera av förslagen i agendan överlappar till viss 

del med befintliga stöd i mixen, och två av dem överlappar med aktiviteter som redan 

pågår i AI Sweden. Tabell 6 visar att RISE i AI-agendan föreslå ett nytt ”centre of 

excellence” med samma syfte som AI Sweden. Det ska också samla aktörer som delar 

erfarenheter för att accelerera användning av AI i Sverige. I RISE:s AI-agenda föreslås 

också en ny ”use case factory”. Även AI Sweden beskriver att de arbetar mot att paketera 

AI-kunskap och bygger en kunskapsbank av AI-användarfall. Vidare har RISE startat ett 

eget center för tillämpad AI. Med begränsat empiriskt underlag är det svårt att avgöra 

om interaktionen mellan dessa stöd är positiv, negativ eller neutral.  

Tabell 6 Förslag i RISE AI-agenda som överlappar existerande AI-stöd 

Överlappande AI-

stöd 

Utdrag ur förslagen i RISE:s AI-agenda för Sverige 

AI Sweden Erfarenhet av att tillämpa AI är bristvara. Lösningar och erfarenheter måste delas 

mellan alla aktörer. Därför föreslås ett nytt centre of excellence inom AI.  

AI Sweden Skapa en “use case factory” – en plats där goda exempel på tillämpningar av AI i olika 

branscher kontinuerligt uppdateras och skapas. 

Källa: Utdrag ur RISE (2021) samt ett antal överlappande stöd som beskrivs i den här rapporten. 

4.4 Politik över departements-, organisations- och 

budgetgränser 
En analys av AI-stödmixen visar att AI-politiken implementeras över departements-, 

organisations- och budgetgränser. Figur 12 visar att AI-stöden implementeras av 

genomförandemyndigheter och forskningsorganisationer som sorterar in under tre 

departement.  

Infrastrukturdepartementet är ansvarigt för regeringens nationella AI-inriktning och 

budgeten tas från utgiftsområde 22 – kommunikationer. DIGG är den 

genomförandemyndighet under Infrastrukturdepartementet som implementerar AI-stöd. 

Under Näringsdepartementet finns Vinnova, Tillväxtverket och Sveriges forskningsinstitut 

RISE som implementerar AI-stöd. Näringsdepartementet ansvarar i huvudsak för 

utgiftsområde 24 – näringsliv – i regeringens budgetproposition. Av 

regeringsuppdragstexterna framgår att Tillväxtverkets AI-uppdrag kommer från 

Infrastrukturdepartementet som tar budgeten för digitalisering och AI från 

utgiftsområde 22 (Regeringen, 2020), även om Tillväxtverket sorterar under 

Näringsdepartementet.  
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Under Utbildningsdepartementet är det UKÄ och sex universitet som implementerar AI-

stöd. Departementet ansvarar i huvudsak för utgiftsområde 16 – Utbildnings- och 

universitetsforskning.  

Figuren visar också att Post- och telestyrelsen (PTS) sorterar under 

Infrastrukturdepartementet. PTS har idag inget av AI-stöden men har fått ett 

regeringsuppdrag att tillsammans med Vinnova, Vetenskapsrådet och DIGG, föreslå ett 

nytt program för att implementera regeringens strategiska samverkansprogram vid 

namn Näringslivets digitala strukturomvandling. Enligt regeringsuppdragstexten ska AI 

ingå i programförslaget. 

Figur 12 En horisontell AI-politik som spänner över flera departement 

 

Källa: Textanalys av regeringsuppdrag, utlysningstexter och budgetpropositionen för 2021. 

AI är alltså ett politikområde som spänner över flera departementet. Regeringens AI-

inriktning ligger under Infrastrukturdepartementet samtidigt som de största 

genomförandemyndigheterna ligger under Näringsdepartementet. Utbildningsystemets 

möjlighet att leverera AI-kompetens är en fråga som till stor del ligger under 

Utbildningsdepartementet. I OECD (2018) observerades att Sverige har en tydlig 

arbetsfördelning mellan olika departement, vilket innebär att det också behövs tydlig 

koordinering och samverkan mellan departement och politikområden.  

4.5 Politiken ger riktningen men stödmixen designas 

bottom-up 
Det är komplext att följa hur regeringens AI-politik implementeras. Genom att 

vidareutveckla Matland (1995) analyser av hur politik implementeras top-down eller 

bottom-up. Matland (1995) beskriver att politiken som implementeras top-down utmärks 

av tydliga mål, dedikerad budget, uppföljning och ett begränsat antal aktörer samt den 

implementeras av ett fåtal utpekade genomförandemyndigheter som sympatiserar med 

det politiska målet. Top-down-implementation har kritiserats för att den bygger på 

tydliga mål som är lätta att följa upp samtidigt som politiken ofta utmärks av, och till viss 
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del behöver, tvetydiga skrivningar. Bottom-up anses ge en mer realistisk förståelse för 

hur politik implementeras. Implementeringen sker på två nivåer: först en makronivå med 

regeringens planer och sedan en nivå med mikroimplementation. 

Mikroimplementationen görs av genomförandemyndigheter och lokala aktörer som av 

sin egen fria vilja reagerar på regeringens planer och själva utformar och implementerar 

egna stöd. 

Vi har använt diskussionen från Matland (1995) i en internationell jämförelse av AI-

stödmixen och vi observerar bland annat att AI-politiken i länder såsom Kina, Singapore, 

Tyskland, Kanada och USA tenderar att implementera mer top-down8. Dessa länder har 

relativt tydliga mål, stora dedikerade budgetar och ett fåtal utpekade 

genomförandeaktörer. Den svenska AI-politiken tenderar att implementeras genom att 

regeringen ger en inriktning som förväntas styra hur AI-stödmixen utformas. Vi 

observerar att denna styrning sker i ett samspel mellan tre komponenter: 

• ett övergripande motiverande AI-politiskt mål som anger riktningen och förenar icke 

utpekade genomförandeaktörer kring en gemensam målbild 

• en betoning på att genomförandeaktörer av sin egen fria vilja kan välja att skruva om 

existerande budget mot en ny AI-riktning (se t.ex. stödet Samverkansprogram för 

näringslivets digitala strukturomvandling) 

• en gränsöverskridande samverkan där genomförandeaktörerna själva kan välja vilka 

stöd som ska ingå i AI-stödmixen samt koordinera de stöd som tillsammans 

implementerar regeringens AI-politik (se t.ex. stödet AI Agenda Sweden). 

Med motiverande AI-mål försöker staten få aktörerna i botten att skruva om existerande 

medel till en ny AI-inriktning. Det är i botten som planeringen sker genom 

gränsöverskridande samverkan mellan aktörerna. Regeringen har inte kunskap om alla 

aktörer som skruvar om sina medel till en AI-inriktning. Implementationer sker till stor 

del av genomförandemyndigheter och lokala aktörer, som reagerat på regeringens AI-

inriktning, och väljer att skruva om sin existerande budget för att lansera AI-stöd (se 

figur 13). 

 
8 Samtidigt finns det skillnader mellan hur till exempel Kina och Kanada implementerar sin AI-politik även om 

implementationen sker top-down.    
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Figur 13 Aktörerna själva styr genom gränsöverskridande samverkan 

 

Källa: Egen utveckling baserad på Matland (1995) samt OECD AI Observatorys arbetsgrupp för nationell AI-

politik där AI-politiska beslutsfattare från samtliga länder presenterat sin AI-politik. 

4.6 Parallella stöd för att främja AI som är etisk 
AI har en enorm potential och vi har tidigare visat att de sektorer som har högst AI-

användning i Sverige är IKT, fastigheter och energi (se figur 7). Samtidigt är tekniken 

förbunden med ett antal etiska risker. Svenska staten har inte tagit fram några egna etiska 

riktlinjer för AI utan följer det arbete som pågår i EU och OECD. Vi har tidigare beskrivit 

de etiska riktlinjer som Europeiska kommissionens AI-expertgrupp tagit fram (se avsnitt 

3.2.1).  

I diskussionerna på EU-nivå har det framförts att AI är en teknik och att tekniken sig inte 

kan vara etisk, utan att det är människors utveckling och användning av AI som kan vara 

etisk. Detta återspeglas i de politiska dokumenten där ordet AI-etik har ersatts med 

begreppet tillförlitlig AI. 

4.6.1 EU-förslag till ny AI-förordning  
EU har också tagit fram ett förslag till en förordning för tillförlitlig AI (EC, 2021c), som 

gäller alla företag som utvecklar eller använder AI. Förslaget använder ett riskbaserat 

angreppsätt och skiljer mellan olika typer av AI-system – vissa är förbjudna, andra 

tillåtna men med restriktioner och krav i form av tillsyn och registrering hos ansvarig 

myndighet. AI-system med låg risk får användas utan restriktioner men kan omfattas av 

självreglering. I förslaget är det AI-systemet som regleras utifrån hur de utvecklas och 

används. 

Förslaget delar in AI-system i fyra riskkategorier (se figur 14). Den högsta riskkategorin 

är förbjuden AI, exempelvis AI som manipulerar mänskligt beteende för att kringgå 

människors fria vilja. Högrisk-AI är en kategori som tillåts men med omfattande 

reglering. Exempel är AI som används vid rekrytering. Den tredje kategorin är AI med 
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begränsad risk, till exempel en chattbott på ett företags hemsida. För dessa tre kategorier 

föreslås tvingande lagstiftning. AI med låg risk omfattas av en frivillig uppförandekod.  

Figur 14 Riskkategorier i EU-förslaget på ny AI-förordning 

 

Källa: Egen bearbetning baserad på EC (2021c). 

Uppförandekoden är ett självreglerande inslag. För AI-system med låg risk uppmuntrar 

EU organisationer att själva ta fram AI-uppförandekoder som är samstämmiga med de 

tvingade delarna i förslaget. 

En kategori som är speciellt intressant är högrisk-AI. Faktarutan nedan beskriver några 

av de krav som måste uppnås för att en organisation ska ligga i linje med den nya 

förslaget på AI-förordning. I de fall AI-systemet ändrats väsentligt till exempel när det 

uppdateras eller anpassas till en ny kund så är systemet inte längre godkänt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: EC (2021c) 

AI-system med hög risk får bara användas om de genomgått en granskningsprocess eller 

en så kallad konformitetsskattning samt fått en CE-märkning. För att få en CE-märkning 

behöver företaget bland annat nå rätt nivå av transparens i hur AI-systemet fungerar, 

tillhandahålla relevant dokumentation av systemets funktion för tillsyn och säkerställa 

att den data som AI-modellen använder är av hög kvalitet. Kraven är högre för företag 

Exempel på vad som krävs för AI-system med hög risk: 

• En konformitetsskattning 

• Ledningssystem för att identifiera och minska risker genom t.ex. AI-

systemdesign 

• Teknisk dokumentation 

• CE-märkning 

• Registrering i europeisk databas för fristående AI-system med hög risk 

• System för ”data management” som omfattar att samla, analysera, märka, lagra, 

filtrera, aggregera och behålla data 

• System för övervakning efter försäljning av AI-system med hög risk 

• Delning av information om incidenter och funktionsstörningar 

• Övervakande myndighet ska ha full tillgång till tränings-, validerings- och 

testdata samt programgränssnitt 

• Vidta de åtgärder som krävs för att AI-systemet ska vara godkänt 
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som utvecklar och tillhandhåller AI-system än för företag som använder AI-system. 

Högrisksystem ska också utformas och utvecklas på ett sådant sätt att de uppnår en 

lämplig nivå av noggrannhet, robusthet och cybersäkerhet som upprätthålls under 

systemens hela livscykel (Regeringen, 2021). 

Förslaget innehåller också tillsyn i form av ett system för marknadsövervakning på både 

nationell nivå och EU-nivå. För att få använda högrisk-AI krävs en CE-märkning som kan 

fås efter en prövning av en nationellt utsedd tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten 

behöver få tillgång till AI-systemet och den data som AI-modellen använder, och därför 

innehåller förslaget även sekretessregler för att skydda den information som företagen 

lämnar ifrån sig. De företag som bryter mot regelverket får böta. Bötesbeloppet för att 

använda ett icke godkänt AI-system med hög risk är upp till 30 miljoner euro eller 6 

procent av omsättningen.  

EU-kommissionen beskriver vilka AI-system som omfattas av förordningen i en separat 

bilaga. Tanken är att den snabbt kan uppdateras, och kommissionen får befogenheter att 

uppdatera bilagan vid behov. 

Svenska regeringens preliminära ståndpunkt 

Regeringen har skickat ett PM till riksdagen som beskriver Sveriges preliminära 

ståndpunkt när det gäller EU:s nya förslag till AI-förordning. I texten framgår att 

regeringen anser att förordningen behöver genomsyras av möjligheten att experimentera 

och forska även på bristfälliga data. Regeringen framhåller också att det måste finnas 

utrymme för AI-modeller som är så kallade ”svarta lådor” eftersom det inte alltid går att 

veta hur AI fattar beslut. I förslaget till AI-förordningen finns ett avsnitt om regulatoriska 

sandlådor och en regelefterlevnad som inte förhindrar innovation. Detta kommenterar 

den svenska regeringen på följande sätt: 

”Regeringen menar även att test- och experimentmiljöer, liksom regulatoriska sandlådor, kan vara 

viktiga för utvecklingen av tillförlitlig AI. Det är vidare viktigt att de åtgärder för kontroll och 

regelefterlevnad som föreslås är proportionerliga och ändamålsenliga och inte förhindrar 

innovation och utveckling”. (Regeringen, 2021, p. 8) 

I förslaget till AI-förordning uppmuntrar EU medlemsstaterna att skapa regulatoriska 

sandlådor för att under en begränsad tid testa innovativa teknologier. I förordningstexten 

skriver kommissionen så här: 

“[EU] encourages national competent authorities to set up regulatory sandboxes and sets a basic 

framework in terms of governance, supervision and liability. AI regulatory sandboxes establish a 

controlled environment to test innovative technologies for a limited time on the basis of a testing 

plan agreed with the competent authorities” (EC, 2021c, p. 15).  

Vi observerar att det idag inte finns några AI-regulatoriska sandlådor i den svenska AI-

stödmixen.  

Slutligen understryker svenska regeringen vikten av internationellt samarbete kring AI, 

och i nästa avsnitt beskriver vi de riktlinjer för tillförlitlig AI som OECD har tagit fram. 
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4.6.2 OECD:s riktlinjer för tillförlitlig AI 
Sverige är ett av de 40 länder som skrivit under OECD:s AI guiding principles (OECD, 

2019) för tillförlitlig AI i människans tjänst. Dessa principer bygger på fem kärnvärden: 

1. Inkluderande tillväxt där intressenter utvecklar och använder trovärdig AI 

2. Människocentrerad och rättvis AI 

3. Transparens och förklarbarhet 

4. Robust och säker AI 

5. Ansvar 

Tillförlitlig AI och etik är ett område där allt fler aktörer på den internationella arenan går 

från etiska principer till implementering (OECD, 2021c). För att komplettera den samlade 

bilden av de svenska AI-stöden beskriver vi i detta kapitel två parallella statliga insatser, 

först ett svenskt självskattningsverktyg för att identifiera etiska risker med AI, och 

därefter ett svenskt självskattningsverktyg som ska identifiera etiska risker i generell 

teknikutveckling. 

4.6.3 Självskattning av etiska risker med AI 
AI Sustainability Center (AISC) har fått 10 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att 

utveckla ett ramverk för hållbar AI. I det inledande skedet av detta ramverk ingår ett 

självskattningsverktyg för etiska risker med AI.  

Figur 15 visar ramverkets faser och hur självskattningen används. Ett användarfall 

definieras genom att AISC, i samarbete med en tvärfunktionell grupp från kunden, 

identifierar en AI-applikation. Därefter gör kunden en så kallad riskscanning. Det är en 

AI-etisk självskattning som bygger på cirka 200 frågor med syftet att identifiera etiska 

risker med AI. Självskattningsmetodiken är AISC:s intellektuella egendom och har därför 

inte publicerats offentligt. När den är klar och de etiska riskerna bedömts och prioriterats 

gör AISC workshoppar och intervjuer med kunden för att tillsammans ta fram förslag på 

sätt att minska den etiska risken och identifiera riskägare. Dessa aktiviteter utförs i 

samarbete med de forskare som är knutna till AISC. Slutligen sammanställs den 

kundspecifika kunskapen i en hållbar AI-rapport.  

Figur 15 Självskattningsverktyget ingår i ett större ramverk för hållbar AI 

 

Källa: Produktblad med AI Sustainability Centers beskrivning.9 

Självskattningen leder fram till en etisk AI-riskbedömning som kan förstås utifrån fyra 

vanliga fallgropar: överanvändning, partiskhet via skaparen, omogen AI och slutligen 

partiskhet i data (se tabell 7). 

 
9 Produktblad tillgängligt på: https://aisustainability.org [hämtad 2021-02-16]. 
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Tabell 7 Fallgropar 

Vanliga fallgropar Frågor som riskskattningen adresserar 

Felanvändning/överanvändning Tränger AI-lösningen in för djupt genom att använda öppen data som är 

för bred eller för djup? Kan AI-lösningen användas för andra ändamål av 

andra? 

Partiskhet via skaparen Har partiskhet avsiktligt eller oavsiktligt programmerats av skaparen? 

Har skaparen kunskap om hur AI-lösningen kan användas i samhället? 

Omogen AI Har algoritmer tränats tillräckligt? Finns det inte representativa data? 

Partiskhet i data Reflekterar inte data verkligheten på ett korrekt sätt? Kan det leda till 

oetiska rekommendationer? 

Källa: Produktblad med AI Sustainability Centers beskrivning.10  

4.6.4 Komets självskattning för ansvarfull teknikutveckling 
Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) ska främja policyutveckling som 

bidrar till ett ansvarfullt och etiskt nyttjande av nya teknologier i samhället. Komet har 

lanserat ett webbaserat verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling, som 

ger stöd i arbete med etik och hållbarhet.11 Verktyget ska stimulera till självreflektion och 

bygger på följande kärnkomponenter: 

• målformulering 

• dokumenterat underlag 

• ansvarsfullhet 

• integritet 

• analys av intressenter och hur de påverkas 

• kostnad och nytta 

• genomförande, såsom att teknikutvecklingen genomsyras av etik och hållbarhet, 

organisation och ansvar och delaktighet samt att kunskap tas tillvara och resultaten 

implementeras 

• åtgärder. 

En informant på Komet beskriver att data från självskattningen inte kommer att 

användas som grund för ekonomisk aktivitet och att Komet av integritetsskäl inte samlar 

in data, utan de sparas enbart hos den organisation som genomför självskattningen. 

Självskattningsmetodiken har diskuterats i ett öppet samtal och finns beskriven i en 

separat rapport (KOMET, 2020). 

Vi observerar att AI-utveckling och -användning innehåller vissa aspekter som inte finns 

i generell teknikutveckling. En sådan aspekt är att många AI-modeller kräver stora 

mängder data, vilket till exempel kan väcka frågor om personlig integritet. Behovet av att 

kunna förklara vad AI-modeller gör är en annan aspekt som inte uppmärksammas på 

samma sätt i generell teknikutveckling. 

Sammanfattningsvis har vi i det här kapitlet analyserat de stöd som regeringen använder 

för att implementera den svenska AI-politiken. Den antogs 2018, och teknikutvecklingen 

går snabbt, så idag finns ny kunskap om vilka politiska aspekter som AI-system 

genererar. I nästa kapitel synliggör vi den senaste diskussionen om vilka politiska 

aspekter som tillförlitliga AI-system genererar.  

 
10 Produktblad tillgängligt på: https://aisustainability.org [hämtad 2021-02-16]. 
11 https://www.ansvarsfullteknik.se/ 
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5. Att förstå AI-reglering utifrån hur 

AI-system fungerar 

AI utför allt fler uppgifter i samhället: fabriker använder bildigenkänning för att förbättra 

automatiserade produktionslinor, sjukhus använder maskininlärning för att bättre förstå 

patienternas behov och forskare använder AI för att diagnostisera covid-19. Dignum 

(2019) framhåller vikten av att ta tillvara de möjligheter som AI erbjuder och samtidigt 

motverka negativa konsekvenser. AI-system behöver vara tillförlitliga. I takt med att 

användningen ökar växer det också fram ett omfattande och komplext AI-

regleringslandskap som är en kombination av självreglering och tvingande lagstiftning. I 

det här kapitlet väver vi samman litteratur om AI-reglering med en beskrivning av hur 

olika AI-system fungerar. 

En allmän observation är att det finns många olika typer av AI-system som erbjuder olika 

möjligheter och utmaningar. Området är komplext eftersom AI ofta används i så kallade 

kompositsystem som består av flera olika AI-system som interagerar. Vi har 

vidareutvecklat OECD:s -ramverket för att klassificera AI-system (OECD, 2020b) för att 

öka förståelsen för vilka regulatoriska frågor beslutsfattare behöver uppmärksamma. 

OECD-ramverket tenderar att fokusera mer på tekniken medan vi i det här kapitlet 

framhåller olika aspekter kopplat till AI-reglering. Vi beskriver AI-regleringen utifrån 

hur olika AI-system fungerar. Texten är skriven för en icke-teknisk läsare.  

5.1 Ett konceptuellt ramverk 
I kapitel 2 visade vi att en tredjedel av svenska företag inte vet om juridik eller AI-etik är 

ett hinder som begränsar deras användning av AI. När det gäller tillförlitlig AI agerar 

både företag och politiska beslutsfattare idag under stor osäkerhet. EU har kommit med 

ett nytt och omfattande förslag på reglering av AI-system. Vi vill öka kunskapen om AI-

reglering utifrån hur olika AI-system fungerar, och därför föreslår vi en förenkling av 

OECD:s konceptuella ramverk, se Figur 16. Figuren visar att det konceptuella ramverket 

omfattar fyra dimensioner av AI-system: var AI-systemet används, vilken data AI-

modellen använder, hur själva AI-modellen ser ut och vilka uppgifter som AI-systemet 

utför.  

Var AI-system används 

Den här dimensionen beskriver reglering som rör var AI-systemet används. AI är en så 

kallad ”general purpose technology” (Trajtenberg, 2019) som sprider sig i hela 

näringslivet, men användningen ser lite olika ut i olika sektorer. Tar AI-system över 

arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor kan det behövas utbildning och 

omställning på arbetsmarknaden. I EU:s förslag till AI-förordning diskuteras till exempel 

vilket ansvar som ska utkrävas för AI-system med hög risk (EC, 2021c). 

Vilka data AI-modellen använder 

Den här dimensionen beskriver reglering utifrån vilken data AI-modellen använder. 

Många AI-modeller behöver data som i sin tur behöver samlas in och tvättas. En naturlig 

följdfråga är var data kommer ifrån och vem som äger data – om den är personlig, 

företagsägd eller offentlig. När en AI-modell använder känsliga data behöver till exempel 
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personlig integritet och mänskliga rättigheter uppmärksammas. För att skapa 

konkurrensfördelar med hjälp av data är det viktigt att förstå om det verkligen finns data 

för att lösa ett problem som skapar affärsnytta.  

Hur själva AI-modellen ser ut 

Den här dimensionen beskriver reglering som är kopplad till själva AI-modellen. Den är 

kärnan i ett AI-system, och olika AI-modeller generar olika politiska överväganden. 

Politiskt relevanta egenskaper är om det går att förstå vad AI-modellen gör och om den 

är tillförlitlig. Det finns AI-modeller som inte går att förklara och beskrivs som svarta 

lådor. Generellt är mer komplexa AI-system svårare att förklara. När AI köps av en 

extern leverantör blir det också intressant att synliggöra vem som äger och vem som 

ansvarar för AI-modellen. 

Vilka uppgifter AI-systemet utför 

Den här dimensionen beskriver reglering av de uppgifter som AI-systemet utför. AI-

system kan utföra många uppgifter, till exempel att individualisera tjänster samtidigt 

som det också kan snedvrida den information som en person tar del av. Bildigenkänning 

skapar många möjligheter samtidigt som det också väcker frågor om övervakning av 

medborgare. En annan aspekt är om det behövs en människa för att slutföra den uppgift 

som AI utför. 

Figur 16 Fyra dimensioner av AI-system som väcker policyfrågor 

 

Källa: Förenkling och utveckling av OECD (2021a) i kombination med EC (2021c) 

AI har många positiva effekter både kommersiellt och för samhället. Samtidigt är det 

angeläget att hantera de negativa konsekvenser som AI kan medföra, och att hantera dem 

i proportion till själva AI-tillämpningen för att undvika överreglering.  

Att främja tillförlitlig AI står högt på den politiska agendan. Internationellt och inom EU 

tenderar politiska beslutsfattare att vilja reglera etiska risker med AI-system. Vi använder 

nu vår konceptuella ramverket för att beskriva AI-reglering utifrån hur olika AI-system 

fungerar.  

5.1.1 Reglering kopplat till var AI-systemen används 
I kapitel 2 har vi visat att AI används på olika sätt i olika sektorer (se figur 7). Tabell 8 ger 

exempel på hur olika AI-system används i olika sektorer. I IKT-sektorn används AI till 

exempel för att övervaka och säkerställa att nätverk är säkra. I tillverkande sektorn 

används AI för att leda och planera leverantörskedjor. I handeln används AI för att 
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behålla existerande kunder och hitta nya. I transportsektorn används AI för att optimera 

färdrutter och hantera lager. Inom hotell och restaurang används AI för bokning, 

incheckning och analyser av kundnöjdhet.  

Tabell 8 Exempel på hur AI-system används i olika sektorer 

Sektor Exempel på hur AI-system används 

IKT • Marknadsföring 

• Individanpassat innehåll  

• Kundtjänst 

• Övervakning av nätverk (t.ex. säkerhet) 

• Prediktivt underhåll  

Tillverkning • Förutse efterfrågan på marknaden 

• Ledning och planering av leverantörskedjor 

• Produktion och montering 

• Optimering av tillgångar 

Handel • Kundhantering (t.ex. förutspå kundernas behov, merförsäljning) 

• Effektivisera verksamheten (t.ex. just-in-time-produktion/leveranser) 

• Hitta nya kunder (t.ex. matcha köpare och säljare, personliga 

rekommendationer)  

• Behålla kunder (t.ex. lära sig kundpreferenser för att skräddarsy erbjudanden) 

• Kundtjänst (t.ex. chatbottar) 

Transport • Lagerhantering och ledning av leverantörskedjor 

• Optimering av färdrutt baserat på trafikdata och autonoma drivsystem 

• Databaserad synförmåga som följer förarens öga för att bedöma distraktioner 

Hotell & 

restaurang 

• AI-drivna chatbottar (t.ex. för bokning)  

• Ansiktsigenkänning (t.ex. vid incheckning) 

• Analyser av kunder, beläggning och återkoppling från kunder 

Källa: Förenkling av OECD (2021a). 

Vi har tidigare visat att många företag köper AI som extern tjänst. EU:s förslag till en ny 

AI-förordning (EC, 2021c) gäller alla företag som utvecklar eller använder AI-system. Det 

inkluderar alla företag i alla sektorer som erbjuder en vara eller tjänst som innehåller AI. 

Ett företag som köper externa AI-tjänster och bäddar in i sin vara eller tjänst omfattas 

alltså också av regleringen.  

AI-system som klassas som hög risk möta obligatoriska krav för att klassas som 

tillförlitliga, och för att värna om mänskliga rättigheter. EU:s förslag till AI-förordning 

ställer krav om till exempel hantering av träningsdata, att det går att förstå vad AI-

systemet gör och mänsklig insyn och medverkan (human in-the-loop).  

Att identifiera och klassificera etiska risker med AI-system börjar bli allt vanligare även 

utanför sektorer som förväntas ha hög risk. I den här rapporten visar vi ett exempel på ett 

svenskt självskattningsverktyg för att klassa etiska risker med AI (AI Sustainability 

Center). Eftersom verktyget inte diskuterats offentligt går det inte att se hur det förhåller 

sig till det frivilliga märkningssystem som EU-kommissionen förordar. Det finns också 

ett europeiskt verktyg för att klassificera etiska AI-risker: Z-inspection. Det visar hur de 

använder EU-kommissionens arbete (Zicari m.fl., 2021). 

5.1.2 Reglering kopplat till vilken data AI-modellen använder 
För att vara etiskt behöver AI följa gällande lagar, och på dataområdet finns den 

europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är en omfattande och relativt 
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komplex reglering av i princip all behandling av personuppgifter. Regler om när 

behandling av personuppgifter är tillåten kompletteras med rättigheter för de personer 

som är registrerade. Eftersom begreppet personuppgift är brett har GDPR stor betydelse 

för de flesta typer av AI-system. Data som behandlar personuppgifter kan användas både 

när AI-modellen utvecklas och tränas, och när den senare tas i användning.   

För att öka kunskapen om vilken data AI-system får använda tar Svenskt Näringsliv i en 

ny rapport upp de GDPR-regler som intressanta (Svenskt Näringsliv, 2021):  

• När AI-system ges rätt att fatta beslut baserat på personuppgifter finns det en 

skyddsreglering för automatiserat beslutsfattande (artikel 22).12 

• Krav på transparens kan vara svåra att förena med AI-systemen som är svarta lådor 

(artikel 13.2 f och 14.2 g). 

• När AI-system använder data som innehåller personuppgifter behövs i många fall en 

konsekvensbedömning (artikel 35 och 32).  

• Biometriska uppgifter som används för identifiering räknas som känsliga 

personuppgifter, vilket innebär att AI-system troligtvis inte får använda den typen av 

data (artikel 9).   

Ett första steg för att förstå om AI använder känsliga data är att veta vad det är för data 

AI-modellen använder och var den kommer ifrån. Faktarutan nedan beskriver tre olika 

datatyper.   

 

 

 

 

För att AI ska vara tillförlitlig behöver data vara av god kvalitet. Data som samlas in kan 

dock innehålla socialt konstruerade snedvridningar, fel och misstag, och de måste 

hanteras innan ett dataset kan användas för att träna AI-modeller. För att vara etisk 

behöver den data som AI-modellen använder testas och dokumenteras (HEG, 2019). Den 

europeiska expertgruppen för AI föreslår att dokumentationen ska omfatta stegen 

planering, träning, testning och spridning. 

5.1.3 Reglering kopplat till själva AI-modellen 
AI-modeller kan vara statistiska eller symboliska eller en kombination av båda, och det är 

inte alla som använder data. Statistiska modeller identifierar mönster genom att 

analysera data. Symbolisk AI använder kunskap som människor producerat och bygger 

in det i modellen som sedan lär av data som AI-systemet själv producerar. 

En policyaspekt är i vilken grad det går att förklara vad en AI-modell gör, alltså hur 

modellen förvandlar input till output. Det finns många olika typer av AI-modeller och 

vissa är svårare att förklara än andra. En del är så komplexa att det helt enkelt inte går att 

 
12 När det gäller automatiseras beslutsfattande har DIGG och Lantmäteriet tagit fram en förtroendemodell för 

automatisering i offentlig förvaltning som beskrivs i rapporten Testa ny teknik för automatisering inom offentlig 

förvaltning https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/testa-ny-teknik-for-automatisering-inom-

offentlig-forvaltning 

Datatyper 

• Privatägd företagsdata med starka ekonomiska intressen som ofta är skyddad 

• Offentlig data som till viss del är öppen 

• Personlig individdata vilket väcker frågor om personlig integritet 

https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/testa-ny-teknik-for-automatisering-inom-offentlig-forvaltning
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/testa-ny-teknik-for-automatisering-inom-offentlig-forvaltning
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förklara. De kallas för svarta lådor och kan behöva särskild uppmärksamhet i 

regulatoriska ramverk. Även om det inte går att förstå vad en AI-modell gör så går det 

alltid att granska vilka resultat modellen genererar. Förklarbarhet blir extra viktigt i 

sammanhang där AI påverkar mänskliga rättigheter. Ett exempel är när AI används i 

rättssystemet. 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare en aspekt är spårbarhet, alltså att det går att spåra vilken data AI-systemet 

använder och vilka beslut systemet tagit. Ett sätt att öka spårbarheten är att dokumentera 

data, algoritmer och resultat. Genom att dokumentera vilka resultat systemet levererat 

blir det lättare att undvika misstag i framtiden. 

5.1.4 Reglering kopplat till vilka uppgifter AI-system utför 
Det finns en rad regleringar som kan kopplas till de uppgifter som olika typer av AI-

system utför, se tabell 9. Tabellen visar vad olika AI-system gör och ger exempel på 

regulatoriska aspekter. Bildigenkänning väcker frågor om snedvridning i data. En aspekt 

kopplat till intelligent övervakning är när medborgare och anställda övervakas i stor 

skala. AI-genererade prognoser kan behöva en människa i ”loopen”. AI-system som 

individanpassar tjänster kan medvetet eller omedvetet förstärka individers beteenden. 

Ett regulatoriskt intressant område är situationer där det innehåll som visas kan bli som 

en ekokammare. När AI-system interagerar med människor finns regelverk som 

säkerställer att de data som används värnar om den personliga integriteten. I EU:s förslag 

till AI-förordning finns krav på att även AI-system med begränsad risk måste informera 

användarna om att de interagerar med AI och inte en människa. 

Tabell 9 Exempel på regulatoriska aspekter kopplat till vad olika AI-system gör 

AI-system, 

beskrivning 

Vad systemet gör Exempel Regulatorisk aspekt 

Igenkänning Identifierar och 

kategoriserar data 

såsom bilder, 

video, audio och 

texter 

Bildigenkänning, 

ansiktsigenkänning 

Kräver unbiased data 

Händelseigenkänning Förenar 

datapunkter för att 

hitta mönster och 

anomalier 

Intelligent övervakning, 

flagga mänskliga misstag 

samt hitta risker och 

bedrägerier. 

Kan vara problematiskt när 

individer och anställda 

övervakas. 

Prognoser Förutspår 

framtiden baserat 

på tidigare och 

existerande 

beteenden 

Framsyn, optimera 

aktiviteter, intelligent 

navigering. 

Kan behöva en människa i 

”loopen”. 

Exempel på frågor för att avgöra om det går att förstå vad ett AI-system gör: 

• Är det tydligt vilket problem AI-systemet ska lösa? 

• Går det att förstå hur AI-systemet kommer fram till de resultat som levereras? 

• Går det att identifiera vilken data eller expertkunskap AI-systemet använder för 

att ta beslut?  

• Förändrar sig AI-systemet avsevärt om det tränas på olika varianter av data? 

• Går det att verifiera de resultat som AI-systemet levererar? 
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AI-system, 

beskrivning 

Vad systemet gör Exempel Regulatorisk aspekt 

Individanpassning Utvecklar en profil 

efter enskilda 

individer och 

anpassar sig efter 

varje enskild 

individprofil.  

Rekommendationssystem 

som baseras på sökningar, 

såsom Netflix och Amazon. 

Tenderar att förstärka 

individers tidigare 

preferenser, vilket kan ge 

upphov till en 

ekokammareffekt och 

snedvridningar. 

Interaktionssupport Tolkar och skapar 

för att driva 

konversationer 

mellan människa 

och maskin. 

Chatbot Uppgifter där AI-system 

interagerar med människor 

kan väcka frågor om 

personlig integritet, och det 

kan skapa behov av att 

synliggöra att individen 

kommunicerar med AI och 

inte en människa.  

Måldriven 

optimering 

Ger systemet ett 

mål och förmågan 

att hitta den bästa 

lösningen. 

Resurs-/logistikoptimering, 

marknadsföring och 

scenariosimulering. 

Algoritmer som lär sig 

själva kan behöva en 

människa i ”loopen”. I det 

fall det är generell AI kan 

det finnas behov av att 

begränsa systemets makt. 

Källa: Förenkling av OECD (2021a)i kombination med EC (2021c)  

6. Internationell AI-politik 

AI-politik är ett nytt politikområde som växer snabbt. Idag har cirka 60 nationer en 

uttalad AI-strategi eller en AI-politik, och Tabell 10 visar att det finns vissa likheter. Flera 

länder har valt att prioritera områden såsom AI-FoU, utbildning, sysselsättning, reglering 

och etik. Många har också en uttalad önskan om att vara världsledande på AI.  

I många länder förväntas statligt stöd till AI-forskning och -innovation även bidra till 

näringspolitiska mål såsom att öka användningen av AI i företag, skapa tillväxt och 

stärka konkurrenskraften. För att uppnå dessa mål kan flera AI-stöd i mixen behöva 

länkas samman och interagera kronologiskt. Stöd till AI-forskning kan till exempel 

behöva kompletteras med stöd som tar AI-tillämpningar närmare marknaden. Wessner 

(2005) har tidigare visat på svårigheten att driva innovationer över dödens dal till 

kommersialisering. Dessa diskussioner är i högsta grad även relevanta inom AI-politiken. 

I de flesta länderna omfattar AI-politiken en kedja av aktiviteter från forskning, 

innovation, test, uppskalning och användning. Det är först när AI-system används som 

de kan stärka konkurrenskraften.  
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Tabell 10 Internationella statliga AI-strategier och AI-politik samt budget för implementering 

Land Titel och årtal Politiska mål/fokusområden Budget 

Tyskland 

 

Artificial Intelligence 

Strategy (2018) 

• Göra Tyskland och Europa till ett ledande 

center för AI och säkra Tysklands framtida 

konkurrenskraft. 

• Säkerställa AI i samhällets tjänst. 

• Integrera AI i samhället i etiska, legala, 

kulturella och institutionella termer. 

5 md euro 

2019–2025 

USA Lagstiftning, Thornberry 

National Defence 

Authorization act for FY 

2021 (2021) 

• Säkerställa ledarskap inom AI-FoU. 

• Bli världsledande i utveckling och 

användning av tillförlitliga AI-system i 

näringsliv och offentlig sektor. 

• Förbereda existerande och framtida 

arbetskraft på att integrera AI i hela 

näringslivet och i samhället. 

• Koordinera AI-forskning, -utveckling och -

demonstration. 

980 mn 

USD 

Sydkorea National Strategy for 

Artificial Intelligence – 

Towards AI world leader 

beyond IT (2019) 

• Innovationer för AI-konkurrenskraft. 

• Dra fullskalig nytta av AI. 

• Harmoni och samexistens med AI. 

1,8 md 

USD 

2018–2022 

Kina 

 

Next generation AI 

development plan 2017 

• Ha AI-driven ekonomisk tillväxt 2020. 

• Få banbrytande genombrott i byggandet av 

intelligenta system före 2025. 

• Vara ett världsledande AI-center och ha en 

AI-industri till ett värde av 150 md USD. 

8,4 md 

USD/år 

Kanada Pan-Canadian AI Strategy 

2017 

• Öka antalet högutbildade forskare och 

studenter. 

• Öka forskningskapaciteten genom tre ”center 

of exellence” för AI. 

• Ta globalt ledarskap för ekonomiska, etiska, 

politiska och legala effekter av AI. 

• Stötta ett nationellt AI-forskningscommunity. 

214 mn 

USD 

2017–2022 

EU Coordinated Plan on 

Artificial Intelligence 2018 

• EU förväntade sig att näringslivet och 

medlemsstaterna på nationell nivå skulle 

komplettera dessa investeringar för att nå 20 

md år 2020. 

1,5 md 

euro 

2018–2020 

Singapore National artificial 

intelligence strategy 2019 

• Singapore är en global hubb för utveckling, 

testbäddar, skala och använda AI-lösningar. 

• Offentlig sektor och näringsliv använder AI 

för att skapa tillväxt och samhällsnytta. 

• AI höjer offentliga sektorns möjlighet att 

leverera tjänster och driver tillväxt i 

nyckelsektorer. 

• Medborgarna förstår AI och vilka fördelar det 

medför för arbetskraften att delta i AI-

ekonomin. 

370 mn 

USD 

Källa: OECD STIP Compass-databasen, OECD (2021b) som kompletteras med budgetuppgifter från Acharya och 

Arnold ( 2019); OECD AI Observatorys arbetsgrupp för nationell AI-politik där AI-politiska beslutsfattare från 

samtliga länder presenterat sin AI-politik; en textanalys av varje lands AI-politiska dokument som refereras i 

tabellen med egen översättning . 

Några länder har organ som koordinerar implementeringen av den nationella AI-

strategin (Kanada, Storbritannien och USA). Ett antal länder har etablerat AI-
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observatorier på nationell nivå (Italien, Frankrike och Tyskland). Även EU-kommissionen 

har etablerat ett AI-observatorium (AI Watch, AI4EU Observatory).  

AI-strategierna visar att i flera länder har staten en roll när det gäller etiska aspekter 

(Singapore, Nya Zeeland och Storbritannien). Vissa länder har lanserat 

rekommendationer för tillförlitlig AI, exempelvis Australiens AI Ethics Framework, 

Ungerns AI Ethical Guidelines, Japans AI R&D Guidelines och AI Utilisation Guidelines 

samt EU-kommissionens Ethics Guidelines for Trustworthy AI. 

För att implementera AI-politiken har flera länder också skapat datalabb, där de till 

exempel kan öppna upp offentliga data (Norge, Portugal, Spanien och USA) eller främja 

delning av data i den privata sektorn (Storbritannien och EU).  

7. Avslutande reflektioner 

7.1 Sverige har en nationell AI-inriktning vilket inte är 

detsamma som en AI-strategi 
AI är ett nytt politikområde. 2017 var Kanada först med att anta en nationell AI-strategi. 

Sedan dess har många länder följt efter. Idag har över 60 länder AI-strategier. Svenska 

regeringen beslutade 2018 om en nationell inriktning för AI. Syftet med dokumentet var 

att lägga grunden för kommande AI-prioriteringar. Målsättningen är: 

”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, 

med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften.” 

(Regeringen, 2018, p. 5) 

AI-inriktningen skiljer sig från en strategi på fyra punkter. För det första skriver inte 

svenska regeringen att det är en strategi. För det andra lägger innehållet grunden för 

kommande prioriteringar. För det tredje saknar det övergripande AI-målet konkreta 

delmål. Slutligen åtföljs inte AI-inriktningen av en handlingsplan. Anledningen till att vi 

synliggör detta är att det i litteraturen och i AI-debatten finns exempel på hur 

regeringens AI-inriktning klassificeras i analyskategorin AI-strategier (EC, 2021a; 

Larsson, Ingram Bogusz, & Andersson Schwarz, 2020). 

Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande på att använda AI för att stärka 

konkurrenskraften. I kapitel 2 har vi pekat på ett antal AI-indikatorer som kan användas 

för att följa upp satta mål. De visar att Sverige varken är världsledande eller ledande i 

Europa på att använda AI. Vi observerar dessutom att:  

• det finns en klyfta mellan AI-användning i små och stora företag 

• kostnaden är det största hindret som gör att företag inte använder AI 

• ungefär en tredjedel av företagen vet inte om juridik och AI-etik är ett hinder för 

dem. 

AI är ett område som utvecklas snabbt. Det indikerar att det finns behov av en flexibel 

AI-politik.  



AI-politik för konkurrenskraft 54/73 

 

 

 

7.2 En sammanhållen bild av AI-stöden 
I regeringens AI-inriktning lyfts fyra områden fram som särskilt viktiga. Dessa är: 

utbildning, forskning, innovation och användning, samt ramverk och infrastruktur. Inom 

dessa görs inga prioriteringar, det vill säga alla fyra anses lika viktiga. Stöden som 

regeringen har lanserat för att implementera politiken synliggörs i tabell 11. Av tabellen 

framgår att det är en väsentlig storleksskillnad mellan de statliga AI-stöden och de 

privatfinansierade. WASP har till exempel 55 gånger större budget än AI Sweden.  

Tabell 11 Statliga stöd som implementerar AI-politiken och en privat AI-investering 

Område Beskrivning Implementeras av Budget i 

SEK 

Utbildning 

Digital spetskompetens TVV och UKÄ  18 mkr 2019–

2022 

Korta AI-kurser 6 universitet 9 mkr 2018–

2019   

Ramverk och 

infrastruktur 

Data som strategisk resurs 

(SME) 

TVV 5,5 mkr 

2019–2020 

16 datalabb för att främja 

datadriven innovation 

t.ex. ESV, AI Sweden, RISE, 

universitet 

50 mkr 2019–

2021 

AI Agenda Sweden RISE koordinerar aktörerna 

i AI-ekosystemet  

Inom 

existerande 

budget 

Innovation och 

användning 

AI Sweden  Lindholm en Science park 100 mkr 

2020–2024 

Samverkansprogram 

Näringslivets digitala 

strukturomvandling 

Vinnova, VR, PTS, DIGG 

ska föreslå 

programutformning 

Inom 

existerande 

budget 

Forskning  
Privat finansiering - WASP Knut & Alice Wallenberg 

stiftelse  

5 500 mkr 

2015–2030 

Not 1. WASP är inte ett statligt stöd utan en privat finansiering som inte styrs politiskt  

Not 2 I förslaget till strategiskt program för digital strukturomvandling från Vinnova, VR, PTS och Digg står att 

förslaget förutsätter ökade årliga anslag som behöver trappas upp till minst 5,5 miljarder år 2024. Eftersom 

denna budget inte är beslutad ännu står det i tabellen att programmet idag behöver genomföras med 

existerande budget 

Sverige är inte det enda landet med ett högt ställt AI-politiskt mål. Tabell 12 visar att 

Tyskland, USA, Sydkorea och Kina också har som mål att bli ledande på AI. 

Tabell 12 Länder med högt ställda AI-politiska mål  

Land Politiska mål/vision Budget i euro 

och USD 

Tyskland 

 

• Göra Tyskland och Europa till ett ledande center för AI och 

säkra Tysklands framtida konkurrenskraft. 

5000 mn euro 

2019–2025 

USA • Säkerställa ledarskap inom AI FoU. 980 mn USD 

2021 

https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.vinnova.se/en/news/2019/05/efforts-on-computer-labs-should-speed-up-development-within-ai/
https://www.ri.se/en/ai-agenda
https://www.ai.se/en
https://www.ai.se/en
https://wasp-sweden.org/
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Land Politiska mål/vision Budget i euro 

och USD 

• Bli världsledande i utveckling och användning av 

tillförlitliga AI-system i näringsliv och offentlig sektor. 

Sydkorea • Visionen är att vara världsledande på AI 1 800 mn USD 

2018–2022 

Kina 

 

• Vara ett världsledande AI-center och ha en AI-industri till ett 

värde av 150 md USD. 

8 400 mn 

USD/år 

Kanada • Ta globalt ledarskap för ekonomiska, etiska, politiska och 

legala effekter av AI. 

214 mn USD 

2017–2022 

Källa: Utdrag ur tabell 10  

Implementationen av den svenska AI-politiken skiljer sig från de andra länderna. Länder 

som Tyskland, USA, Sydkorea, Kina och Kanada tenderar att implementera sin AI-politik 

top-down13. Det innebär att dessa länder har relativt tydliga AI-politiska mål, stora 

dedikerade budgetar och ett fåtal utpekade genomförandeaktörer.  

Den svenska AI-politiken tenderar att implementeras bottom-up genom att regeringen 

ger en inriktning som förväntas styra hur AI-stödmixen ska utformas. Vi observerar att 

denna styrning sker i ett samspel mellan tre komponenter: 

• ett övergripande motiverande AI-politiskt mål som anger riktningen och förenar icke 

utpekade genomförandeaktörer kring en gemensam målbild 

• en betoning på att genomförandeaktörer av egen fria vilja kan välja att skruva om 

existerande budget mot en ny AI-riktning (se t.ex. stödet Samverkansprogram för 

näringslivets digitala strukturomvandling) 

• att genomförandeaktörerna själva genom gränsöverskridande samverkan dels kan 

välja vilka stöd som ska ingå i AI-stödmixen och dels koordinera de stöd som 

tillsammans implementerar regeringens AI-politik (se t.ex. stödet AI agenda Sweden) 

Regeringen anger riktningen och uppmuntrar icke utpekade genomförandeaktörer att av 

egen fri vilja skruva om existerande budget mot en ny AI-inriktning. AI-politikens 

motiverande karaktär och förekomsten av icke utpekade genomförandeaktörer gör att 

det bitvis är svårt att identifiera vilka stöd som implementerar politiken. I detta 

sammanhang är det värt att notera att näringsutskottet har uppmärksammat att det i 

näringspolitiken kan vara svårt att följa hur politiska mål implementeras. Utskottet har 

därför efterfrågat ett förtydligande av sambanden mellan politiska mål och beslutade 

stöd (Näringsutskottet, 2018). 

7.3 Staten ger färdriktningen. Valet av stödinstrument 

görs av aktörerna i samverkan 
Beskrivningen av regeringens AI-stödmix ger en sammanhållen bild av hur den svenska 

AI-politiken implementeras. Vår analys visar hur staten med ett motiverande AI-mål 

försöker få aktörer att skruva om existerande stöd till en ny AI-inriktning. I flera fall sker 

valet av stödinstrument bottom-up. Regeringens AI-inriktning kommer uppifrån 

samtidigt som aktörerna i botten planerar hur AI-stödmixen ska se ut. Ett konkret 

 
13 Samtidigt finns det också skillnader mellan hur till exempel Kina och Kanada implementerar sin AI-politik 

även om implementationen i dessa länder sker top-down.    
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exempel är RISE AI-agenda där aktörerna själva väljer vilka AI-stöd de anser att Sverige 

behöver. Regeringen har begränsad kunskap om vilka aktörer som skruvar om sina 

medel till en ny AI-inriktning. Implementeringen sker till stor del av icke utpekade 

genomförandeaktörer som reagerat på regeringens AI inriktning och själva valt att 

omfördela resurserna i existerande budget för att lansera AI-stöd. 

Att identifiera AI-stöden och få en helhetssyn har varit en utmaning. 

Infrastrukturdepartementets beslutade AI-stöd har kompletterats med AI-stöd som 

aktörerna beslutat själva. En delvis fragmenterad stödbild med många mindre AI-stöd 

ställer frågor kring vilken kritisk massa som behövs för att uppnå önskade effekter. 

OECD har vid två tillfällen gjort genomlysningar av det svenska innovationssystemet och 

framhåller att en kritisk massa är viktig för att ett stöd ska ha effekter (OECD, 2012, 2015). 

Denna diskussion kan även appliceras på AI-området. 

Ett av de centrala stöden är intermediären AI Sweden. Deras uppgift är att accelerera 

användningen av AI i både företag och offentliga organisationer. Det är en gigantisk 

uppgift. Idag har AI Sweden över 100 partners där de flesta är i början av sin AI-resa. Att 

sprida AI-kunskap mellan företag är en komplicerad uppgift. Många AI-modeller som 

utvecklas ägs av starka företagsintressen. I digitaliseringslitteraturen har spridning av 

teknologi diskuterats länge. Andrews, Criscuolo, och Gal (2016) visar att kunskap sprids 

från företag på den teknologiska fronten till företag som hamnat efter. Än så länge är 

detta ett relativt outforskat område inom AI-litteraturen. I takt med att allt fler länder 

börjar mäta AI-användningen blir det intressant att empiriskt utforska hur AI sprids från 

ledande företag till eftersläntrare. I kapitel 2 har vi visat att många företag köper externa 

AI-tjänster snarare än att utveckla egna AI-modeller.  

7.4 För att bygga forskning och en bred användning 

interagerar olika AI-stöd 
Det politiska målet är att ta tillvara de möjligheter AI ger för att stärka 

konkurrenskraften. AI-forskning och AI-innovation är viktiga områden i AI-politiken 

men för att de ska leda till stärkt konkurrenskraft behöver resultaten kommersialiseras 

och nå marknaden. Det tar tid att utveckla AI och det kan behövas flera efterföljande 

projekt för att gå från utveckling via prototyp till kommersiell användning i företag. 

Martínez-Plumed, Gómez, och Hernández-Orallo (2021) beskriver hur AI utvecklas i så 

kallade technology rediness levels (TRL). Nivåerna går från 1 till 9 där 1 är 

grundforskning och 9 är AI-system som tagits i drift ute i företag. Ju högre TRL-nivå 

desto mer moget är AI-systemet att börja användas i företag.  

Att gå från AI utveckling till en bred användning i företag kan vara tidskrävande. Det 

kan också kräva flera efterföljande stöd i olika faser. Till viss del syns detta i AI-

stödmixen genom att olika AI-stöd fokuserar på olika faser i teknikutvecklingen. I det 

empiriska underlaget observerar vi två AI-stöd i olika faser och hur de interagerar. Dessa 

stöd är WASP och AI Sweden. 

Vår analys exemplifierar hur privat finansiering till AI-forskning i WASP kan flöda in i 

AI Sweden. WASP är AI-grundforskning på universitet medan AI Sweden har till uppgift 

att accelerera AI-användning i företag. Genom att använda Martínez-Plumed m.fl. (2021) 

begrepp så fokuserar WASP på att utveckla AI-system på lägre TRL-nivåer medan AI 
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Sweden fokuserar på högre TRL-nivåer  när AI är moget att börja användas i företag. För 

att accelerera AI-användning behöver AI-systemen först utvecklas. Vi har därför studerat 

om det finns en interaktion mellan AI-stöden WASP respektive AI Sweden.  

Vägen från forskning till en bred användning i företag är komplicerad. En stor del av de 

AI-modeller som utvecklas i forskningen ägs av starka företagsintressen. Ju närmare 

marknaden tekniken kommer ju starkare blir dessa företagsintressen. Forskningen som 

finansieras i WASP utvecklar AI-system som används i en snäv kontext. En bred 

användning av AI handlar däremot om hur redan utvecklade AI-modeller kan 

återanvändas i många olika sammanhang. När AI tas i bruk behöver AI-systemet ofta 

implementeras i ett större verksamhetsövergripande IT-system. Varje steg för att gå från 

AI-forskning till att bädda in AI i ett företags IT-system är otroligt svårt. Algoritmerna är 

en väldigt liten del. Kompetens, datafrågor, beräkningskapacitet och organisering är 

stora utmaningar att hantera. 

I vår analys lyfter flera informanter upp förväntningar på en kronologisk interaktion 

mellan det privata stödet WASP och det statliga stödet AI Sweden. Interaktionen sker när 

båda parter finner att det är gynnsamt. Ett exempel är att AI Sweden vill utnyttja AI-

kompetens som binds till forskare som deltar i WASP. Kunskapen överförs dock inte 

direkt. Förhoppningen är att kunskapen ska överföras till företag när WASP-forskarna 

senare ”kommer ut i systemet”. AI-forskare från WASP har värdefull AI-

problemlösningskompetens samtidigt som absorptionskapaciteten hos företagen är 

begränsad. Ett anställande företag behöver förstå vad som behövs för att dra nytta av en 

AI-forskare.  

En annan typ av interaktion är den mellan redan beslutade AI-stöd och nya stöd som 

föreslås i RISE AI-agenda för Sverige. Några av de 25 förslagen på AI-stöd som listas i 

agendan verkar överlappa redan beslutade AI-stöd (RISE, 2021). Till exempel verkar två 

av förslagen i AI-agendan överlappa de aktiviteter som redan pågår i AI Sweden. I AI-

agendan föreslås ett nytt AI centre of excellence med samma syfte som AI Sweden, det 

vill säga att accelerera användningen av AI. RISE har även startat ett eget center för 

tillämpad AI. Med begränsad empiriskt underlag är det svårt att avgöra om interaktionen 

mellan AI Sweden och de nya förslagen i AI-agendan är positiv, negativ eller neutral.  

7.5 Ett ramverk för att förstå AI-reglering som främjar 

etik och tillförlitliga AI 
I den politiska logiken syns att regeringen vill realisera nyttan med AI och samtidigt 

hantera riskerna på ett ansvarsfullt sätt. För att hantera riskerna med AI växer det fram 

ett omfattande och komplext AI-regleringslandskap.  

I kapitel 2 visade vi att en tredjedel av Sveriges företag inte vet om juridik eller AI-etik är 

ett hinder som begränsar deras användning av AI. När det gäller tillförlitlig AI agerar 

både företag och politiska beslutsfattare idag under stor osäkerhet. Samtidigt har EU 

kommit med ett nytt och omfattande förslag på AI-reglering. Förslaget är designat för att 

reglera AI-system. För att öka förståelsen för vilka regulatoriska aspekter som svenska 

företag behöver förhålla sig till när de utvecklar, använder och upphandlar AI-system 

har vi analyserat EU:s förslag till AI-reglering utifrån fyra dimensioner. Dessa är: var AI-
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systemet används, vilken data AI-modellen behöver, själva AI-modellen och de uppgifter 

som AI-systemet utför (figur 17). 

Figur 17 Fyra dimensioner av AI-system som väcker policyfrågor 

 

Källa: Förenkling och utveckling av OECD (2021a) i kombination med EC (2021c). 

I figur 17 förenklar vi OECD:s konceptuella ramverk för att förstå reglering utifrån hur 

olika AI-system fungerar och applicerar det på EU:s förslag till ny AI-förordning. Vi såg 

ett gap i litteraturen eftersom de regulatoriska aspekter som OECD beskriver i sitt 

ramverk fokuserar på hur OECD AI guding principles implementeras. Vi bidrar till 

litteraturen genom att vi använder vårt ramverk för att beskriva det omfattande AI-

regleringslandskap som växer fram i EU. Med hjälp av vårt konceptuella ramverk kan 

politiska beslutsfattare och företag förstå och förhålla sig till EU:s nya förslag till AI-

förordning.  

EU:s nya förslag till AI-förordning gäller företag i alla sektorer som utvecklar eller 

använder AI inom EU, även företag som köper AI som extern tjänst. För AI-system som 

klassificeras som hög risk följer långgående krav på de data som AI-modellen använder. 

Själva AI-modellen måste förklaras i den mån det går och bli så transparant som möjligt. 

Även de uppgifter som AI-system utför regleras. När AI-system med begränsad risk 

används, som till exempel en chattbott, behöver användaren informeras om att hen 

interagerar med AI och inte en människa. I tabell 13 matchar vi regulatoriska aspekter i 

förslaget till ny AI-förordning mot de fyra dimensionerna i vårt ramverk. Dessa är: var 

AI-systemet används, vilka data AI-modellen behöver, själva AI-modellen och de 

uppgifter som AI-systemet utför. 
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Tabell 13 Att förstå EU:s förslag till AI-reglering utifrån hur olika AI-system fungerar 

Dimension i ramverket Exempel på reglering i EU:s nya förslag på AI-förordning 

Var AI-systemet 

används 

Alla företag som utvecklar eller använder AI inom EU omfattas av 

förslaget 

Kraven är högre för företag som utvecklar och tillhandhåller AI-

system än företag som använder AI 

Företag uppmuntras att ta fram frivilliga uppförandekoder 

Vilka data AI-modellen 

använder 

Krav på ledningssystem för korrekt hantering av tränings, 

validerings och testdata 

Kopplar till annan reglering som dataskyddsförordningen (GDPR) 

AI-modellen  Reglerar transparens d.v.s. om det går att förstå vad AI-modellen gör 

och hur beslut fattas 

Krav på att dokumentera hur AI-modellen utvecklats och att den är 

robust 

Vad det är AI-systemet 

gör 

Krav på att människor behöver känna till när de interagerar med AI 

Det tas särskild hänsyn till utsatta grupper som använder AI t.ex. 

barn. 

Källa: Baserad på EC (2021c) samt Regeringen (2021) 

Not 1: De flesta kraven gäller för AI-system som klassas som hög risk 

Not 2: Frivilliga uppförandekoder gäller främst AI-system som klassas som låg risk 
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Omvärldsanalys av AI-politik 

Inom ramen för Tillväxtanalys STATT-medel har Irene EK under 2020 och 2021 deltagit i 

OECD AI Obervatorys arbetsgrupp för nationell AI-politik. Nedan följer ett urval av de 

presentationer som hållits på arbetsgruppens Zoom-möten. Ur ett källkritiskt perspektiv 

(Alvesson m.fl., 2009) är det värt att notera att presentationerna hålls av individer från 

respektive land som jobbat med att utveckla och implementera AI-politiken.  

Tabell 14 Urval av nationella AI presentationer som hållits inom ramen för OECD AI Obervatory arbetsgrupp. 

Datum för Zoom-möte Land, presentatör och titel på presentationen 

29 juni 2020 Singapore: Yeong Zee Kin, (Infocomm Media Development Authority of 

Singapore) "Singapore – national AI strategy, and other AI policy initiatives"  

Kanada: Ashley Casovan (AI Global), "AI policy development in Canada" 

10 juli 2020  Storbritannien: Edward Teather (UK Office for AI), “UK’s National AI Strategy 

and how the UK is coordinating and monitoring its implementation”  

24 August 2020  Kina: Li Xiuquan, (Deputy Director of New Generation Artificial Intelligence 

Development Research Center of Ministry of Science and Technology), “China’s 

Report on the Development of New Generation Artificial Intelligence in China 

2019 / 2020” 

Europeiska kommissionen: Emilia Gómez (EU – JRC), “Monitoring the 

implementation of AI strategies across Europe”  

9 november 2020 Tyskland - Andreas Hartl (Head of Artificial Intelligence, Data Economy at the 

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)) “The 

implementation of Germany’s AI strategy, particularly on initiatives targeting 

SMEs, such as “Platform Industry 4.0”.  

11 mars 2021 USA: Dr. Lynne Parker (Head of the US National AI Office) presenterar “the 

implementation of the United States’ AI strategy with a focus on AI research”. 

Europeiska kommissionen (Dr. Juha Heikkilä, Head of Unit, Robotics, 

Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology) 

“The latest AI policy developments in the EU”. 

Textanalys av regeringsuppdragstexter 

Näringsdepartementet, Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att 

möta och leda i den digitala strukturomvandlingen, 2021-01-07 

Infrastrukturdepartementet, Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att 

använda data som strategisk resurs, 2019-06-27 

Infrastrukturdepartementet, Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av 

digital spetskompetens, 2019-06-27 

Utbildningsdepartementet, Uppdrag om att etablera en kunskapsplattform för artificiell 

intelligens, 2018-06-14 

Vinnova, VR, PTS, & DIGG. (2021). Regeringsuppdrag att föreslå ett strategiskt program 

för digital strukturomvandling. Vinnova Retrieved from 

https://www.vinnova.se/publikationer/kraftsamling-for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige/. 

Textanalys av utlysningstext och rapport 

Vinnova, Utlysningstext ”Datalabb och datafabrik som nationell resurs 2020”, 2019-08-27 
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KOMET (2021), Verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling – 

bakgrundsrapport (med metodbeskrivning) 

Workshop med aktörer i AI agendan för Sverige  

Den 2 november 2020 hölls en workshop med aktörerna i svenska AI-ekosystemet. Syftet 

med workshopen var att presentera och validera AI policyanalysen som presenteras i 

kapitel 3 och 4.   

Deltagare: 

Amy Loutfi, Professor of Information Technology, Örebro University, Sweden 

Anders Arpteg, Head of Research, Peltarion 

Fredrik Heintz, Associate Professor, Department of Computer and Information Science, 

Linköping University  

Patrick Eckemo, Senior Adviser, Agency for Digital Government 

Jeanette Nilsson, Project manager, AI agenda Sweden, The research institute of Sweden 

(RISE) 

Johan Harvard – Director Relationship Management at Combient 

Daniel Gillblad, Co-Director, AI Sweden 

Daniel Rencrantz, Head of department, Innovation Management, Swedish innovation 

agency  

Linda Larsson, Research Officer, The Swedish Trade Union Confederation 

Magnus Rentzhog, Ministry for Enterprise and innovation 

Irene Ek, Tillväxtanalys 

Hearing med aktörer i AI agendan för Sverige 

En hearing med aktörerna i det svenska AI-ekosystemet genomfördes i Zoom den 2 

december 2020. Vid mötet presenterades det konceptuella ramverket för att klassificera 

AI-system som presenteras i kapitel 5. Frågeställningen som diskuterades var om det 

konceptuella ramverket identifierat de policyrelevanta aspekterna med AI-system.  

Deltagare:  

Amy Loutfi, Professor of Information Technology, Örebro University, Sweden 

Anders Arpteg, Head of Research, Peltarion 

Lars Lundeberg, AI expert at Swedish IT and Telecom Industries 

Fredrik Heintz, Associate Professor, Department of Computer and Information Science, 

Linköping University  

Patrick Eckemo, Senior Adviser, Agency for Digital Government 

Jeanette Nilsson, Project manager, AI agenda Sweden, The research institute of Sweden 

(RISE) 
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Carolina Brånby, Director Digital policy at Confederation of Swedish Enterprise 

Johan Harvard – Director Relationship Management at Combient 

Christian Guttman, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science, TietoEvry 

Daniel Gillblad, Co-Director, AI Sweden 

Daniel Rencrantz, Head of department, Innovation Management, Swedish innovation 

agency  

Björn Forssell, Team manager, Statistics Sweden 

Michael Collaros, Co-founder, Norna 

Linda Larsson, Research Officer, The Swedish Trade Union Confederation 

Magnus Rentzhog, Ministry for Enterprise and innovation 

Irene Ek, Tillväxtanalys 

Kompletterande intervjuer 

Martin Svensson, Mikael Ljungblom, AI Sweden, 8 mars 2021 

Charlotte Hall, KOMET utredning, 20 januari 2020 

Anna Felländer, AI Sustainability center, 20 mars 2021 
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Bilaga 2 Regeringens bedömning av vad 

som behövs 

Tabell 15 visar svenska regeringens bedömning av vad som behövs på vart som behövs 

på AI-området. Det är värt att notera att regeringen bedömer att det är ganska mycket 

som behövs. Däremot står det inget om att staten behöver göra något nytt eller 

annorlunda utöver det som staten redan görs idag.      

Tabell 15 Fullständig lista med regeringens beskrivning av vad som behövs på AI-området 

Områden Regeringens bedömning 

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. 

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. 

Innovation & 

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. 

Ramvillkor & 

infrastruktur 

• Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att 

vägleda etisk och hållbar AI och användning av AI. 

• Sverige behöver verka för svenska och internationella standarder och regelverk 

som främjar användning av AI och förebygger risker. 

• Sverige behöver kontinuerligt se över behovet av digital infrastruktur för att 

tillvarata möjligheterna som AI kan ge. 

• Sverige behöver fortsätta arbetet med att tillgängliggöra data som kan utgöra en 

samlad infrastruktur för att använda AI på områden där det tillför nytta. 

• Sverige behöver fortsätta att ta en aktiv roll i EU:s arbete med att främja 

digitalisering och med att möjliggöra nyttan som användningen av AI kan 

medföra. 

Källa: Regeringen (2018) 
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Bilaga 3 Företag som är partners i AI 

Sweden 

Figur 18 visar en lista över de organisationer som är partner i AI Sweden. 

Organisationerna är uppdelade i fyra grupper; offentlig sektor, akademi, stora företag 

samt små och medelstora företag.  

Figur 18 Partnerorganisationer i AI Sweden 

 

Källa: Ordförande i AI Sweden, Staffan Truve presenterar på SNS 2021-02-19 
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Bilaga 4 Företag som är partners i 

WASP 

 

Figur 19 Industriella parter i WASP 

 

Källa: Ordförande i WASP, Sara Mazur, presenterar på SNS 2021-02-19 
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Bilaga 5 AI Sweden finansieras via 

mindre projekt 

Vinnova finansierar AI Sweden med 100 miljoner under fyra år. Medlen delas ut via en 

rad olika projekt av varierande storlek14. Ett sådant exempel är AI Boost program15 som 

ska hjälpa partnerföretagen att ta fram ett AI-koncept. Det sker genom att AI Swedens 

egen personal får en projektanställning på ett av partnerföretagen. Arbetstiden delas 

mellan partnerföretaget och AI Swedens fem fysiska kontor som kallas noder. AI Sweden 

har också fått 200 000 i planeringsbidrag för att tillsammans med RISE, DIGG och SKR 

kandidera till att bli en europeisk digital innovationshubb16. I Vinnovas projektdatabas 

framgång att AI Sweden fått nio miljoner under två år för att främja decentraliserad AI. 

Medlen har gått till att skapa en öppen labbmiljö som heter Edge lab. Vinnova har också 

gett AI Sweden fyra miljoner17 för att skapa ett AI startup program. Programmet består 

av fyra delar. En kartläggning av nystartade AI företag i Sverige, öppna kurser, ett 

moment där AI Sweden introducerar AI startups till partnerföretagen och slutligen får de 

nystartade AI företagen också tillgång till AI Swedens hela tjänsteutbud. För att 

accelerera användning av språkteknologi i det svenska AI-ekosystemet har AI Sweden 

också fått fyra miljoner18. Programmet leds av AI Swedens egen personal som benämns 

”Startup Program Mgr, Strategic Startup Adv, Legal Adv, Communication Lead, Investor 

Mgr och Data Factory Project Mgr”19. Det är också värt att notera att AI Sweden också fått 

ca 1,2 miljoner i stöd för att rekrytera nystartade svenska och internationella AI företag 

till sina startupaktiviteter20. AI Sweden söker också medel i Vinnovas strategiska 

innovationsprogram. Det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden har gett AI 

Sweden 1,7 miljoner för att öka kunskapen om AI i mobilitetssektorn och identifiera 

några AI-användarcase21. Slutligen fick AI Sweden 800 000 för att stå för en del av 

programinnehållet i Vinnovas årliga innovationskonferens22. 

 
14 Medlen till AI Sweden delas ut via en rad olika mindre projekt. Det medför att det är svårt att avgöra om ett 

projekt ingår i den basfinansiering på 100 miljoner som AI Sweden erhållit eller om det är nya medel.  
15 I Vinnovas projektdatabas framgår att AI Boost program fått 1 miljon SEK för perioden december 2020 till 

december 2021. 
16 I Vinnovas projektdatabas framgår att utöver 100 miljoner SEK i grundfinansiering har AI Sweden även fått 

200 000 SEK i bidrag för perioden december 2020 till juni 2021. Dessa medel används för att ta fram en 

ansökan om att bli en europeisk digital innovationshubb. 
17 I Vinnovas projektdatabas framgår stödet delas ut 2020 till 2022 
18 I Vinnovas projektdatabas framgår att Applied Language Technology - a Strategic Program at AI Sweden har 

fått 4 miljoner och stödtiden är december 2020 till december 2022 
19 Citatet är taget från AI Swedens egen beskrivning av programmet i Vinnovas projektdatabas. 
20 I Vinnovas projektdatabas framgår att AI Swedens projekt som heter MxL Sourcing har fått 1 215 200 SEK 

under perioden december 2020 till juni 2021. 
21 I Vinnovas projektdatabas framgår att AI Sweden fått 1 740 000 SEK för att genomföra projektet AI driven 

mobility under perioden oktober 2020 till december 2021. 
22 I Vinnovas projektdatabas framgår att AI Sweden fick 800 000 SEK för att bidra till programmet i Vinnovas 

årliga innovationskonferens och projektet heter Sweden Innovation Days dag 1. Medlen delas ut under 

september 2020 till januari 2021. 
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Bilaga 6 AI-projekt i Vinnovas 

projektportfölj 

Det finns även AI-projekt inbäddade i Vinnovas totala projektportfölj23. Under åren 2011 

till 2018 finansierade Vinnova 288 AI-projekt till ett värde av 578 miljoner kronor. 

Vinnova har identifierat AI-projekten genom en textsökning sin projektdatabas. AI-

projekt är de projekt som själva använt AI eller AI-relaterade ord i sin 

projektbeskrivning, projekttitel, projektmål eller projektreferat. Exempel på några 

parallella AI-stöd är utlysningarna Starta er AI resa och Individrörlighet för tillämpad AI-

forskning. Dessa AI-stöd ingår inte i den här rapporten. Den här rapporten är avgränsad 

till de AI-stöd som informanter på Infrastrukturdepartementet anser implementerar 

regeringens AI-inriktning.  

Figur 20 AI-projekt i Vinnovas projektportfölj 2011–2018.  

 

Källa: (Vinnova, 2018) 

  

 
23 Andra parallella stöd som inte syns i AI-stödmixen är EU-medel från Horizon Europe exempel är ”European 

Digital Innovation Hubs” samt pågående diskussion om ”Testing and Experimentation Facilities for artificial 

intelligence” (TEF) som fokuserar på Edge AI. 
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Bilaga 7 RISE bild av AI-ekosystemet i 

Sverige 

 

Källa: Presentation på IT & Telekomföretagens think tank ThinkAI den 26 maj 2021 av Per-Olof Sjöberg chef för 

Affärs- och innovationsområdet Digitalisering på RISE 
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Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera statens insatser för 

att stärka Sveriges tillväxt och näringslivsutveckling. Genom vår kunskap bidrar vi till 

att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av 

Agenda 2030.  

I vårt arbete fokuserar vi särskilt på hur staten kan främja Sveriges innovationsförmåga, 

på investeringar som stärker innovationsförmågan och på landets förmåga till 

strukturomvandling. Dessa faktorer är avgörande för tillväxten i en öppen och 

kunskapsbaserad ekonomi som Sverige. Våra analyser och utvärderingar är 

framåtblickande och systemutvecklande. De är baserade på vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och 

internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. Genom en bred dialog blir vårt 

arbete relevant och förankras hos dem som berörs.  

Tillväxtanalys finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm.  

Den kunskap vi tar fram tillgängliggör vi på www.tillvaxtanalys.se. Anmäl dig gärna 

till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra pågående och planerade 

kunskapsprojekt. Du kan även följa oss på Twitter, Facebook och LinkedIn. 

Tillväxtanalys 

Studentplan 3, 831 40 Östersund 

Telefon: 010-447 44 00 

E-post: info@tillvaxtanalys.se 

Webb: www.tillvaxtanalys.se 

 

http://www.tillvaxtanalys.se/
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