
Nationella AI-uppdraget

Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga 
att använda artificiell intelligens

N A T I O N E L L A  A I - U P P D R A G E T



Mål

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter.”   (riksdagsbundet mål)

”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som 
användningen av AI kan ge, med syftet att stärka både den 

svenska välfärden och konkurrenskraften” (regeringen 2018)



• Rapporter på uppdrag från 
regeringen från bl.a. Digg, 
Lantmäteriet, SCB och Vinnova
som pekat på behov och förslag 
på lösningar

• Stor efterfrågan på statlig 
styrning och tydligt stöd för AI 
inom offentlig förvaltning -> AI 
Agendan, WASP, RISE, AI 
Sweden, Techföretagen mfl

AI-inriktningen



V Å R T  U P P D R A G



U P P D R A G E T S  I N R I K T N I N G A R

AI-guide Förtroendemodell

Infrastruktur och 
tjänster för AI

Samlad och publicerad 
information

Policy 
Labb



”En sektorsövergripande 
samarbetsplattform som ger stöd 
och främjar offentliga och privata 

aktörers samverkan kring datadriven 
innovation och AI till nytta för hela 

samhället. En modern lösning 
designat för den datadrivna 

ekonomin.”

Offentligai.se som en del av en 
samarbetsplattform



AI i praktiken – ett konkret stöd till 
offentlig sektor
Vad har vi tagit fram?

• Landningsplatsen är tekniskt en del av Sveriges dataportal. Detta för att kunna utgöra 
en ”one stop shop” när det kommer till data-relaterad utveckling i offentlig sektor.

• I sin första version innehåller sidan tre beståndsdelar
• AI i praktiken – en guide 
• Tillämpningar i offentlig sektor – åtta exempel
• En förtroendemodell för användning av AI i svensk offentlig sektor.

För vem har vi tagit fram detta?

Målgrupperna för materialet är desamma för samtliga delar. 

• Medarbetare och chefer i svensk offentlig sektor (myndigheter, kommuner och regioner) 
som planerar att eller har implementerat AI-baserade tjänster i sin verksamhet.



AI i praktiken – en guide

Vad har vi tagit fram?

Många offentliga aktörer har inlett eller ska påbörja verksamhetsutveckling med hjälp av AI. Frågor om 
förutsättningar, organisering, teknikval, juridik och etiska överväganden är kritiska. Även om det finns stora 
skillnaden mellan aktörer i offentliga sektor finns också många gemensamma ingångsvärden.

I AI i praktiken – en guide har erfarenheter från regeringsuppdragets fyra myndigheter DIGG, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen och Bolagsverket samlats och komprimerats till generella råd som kan vara användbara för alla 
i offentlig sektor. 

Kapitel:
• Bedöm om AI är rätt lösning
• Etik och juridik
• Tekniska vägval och lösningar 
• Organisation och styrning 

Hur kommer det underlätta?

AI-guiden syftar till utgöra ett konkret stöd att gå från tanke till tillämpning. Guiden ska i första steget vara 
”lättsmält”, en första introduktion.



Lärande exempel - tillämpningar av AI på 
svenska myndigheter, kommuner och 
regioner
Vad har vi tagit fram?

Flera aktörer i offentlig förvaltning använder idag AI i praktiken i sin verksamhet. 

I exempelsamlingen finns exempel från kommuner, regioner och statliga myndigheter som 
beskriver sina lösningar och delar med sig av sina erfarenheter. 

Exempelsamlingen kommer att uppdateras, allt eftersom fler intressanta tillämpningar 
tillkommer.

Exemplen är filmade föreläsningar från åtta offentliga aktörer.

Hur kommer det underlätta?

Förhoppningsvis kommer exemplen bidra med inspiration men också föra vidare kunskap 
till målgrupperna. Exemplen går mer på djupet på specifika lösning.



Förtroendemodell

• Ett frivilligt ramverk för offentliga aktörer

• Kan användas internt och externt av verksamheter som vill använda 
sig av AI



Svenskar har ett högt förtroende för myndigheter.

Hur kan vi bevara eller till och med stärka förtroendet när vi digitaliserar med 
stöd av AI?

Bygger vidare och utvecklar det arbete som gjordes av Digg och 
Lantmäteriet i regeringsuppdraget testa ny teknik vid automatisering inom 
offentlig förvaltning
(I2019/03237/DF)

Frågeställningen



Transparens och tillsyn av myndigheter är 
nycklar



Förtroendemodell

• Verktyg för självutvärdering – systematisera och dokumentera

• Inför, under utveckling och drift, uppföljning

• Generella frågor men stöd av guide och exempel 

• Kan förbereda offentlig förvaltning för AI-förordningen

• Målgrupp: de som använder och utvecklar AI, myndighetsledning 
och ledningsgrupper, tillsynsmyndigheter, intresserad allmänhet



Infrastruktur och tjänster

”Myndigheterna ska därmed komplettera den 
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, som utvecklas inom 
ramen för uppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur (I2020/03366 och I2020/02753), med t.ex. 
referensarkitektur för AI samt AI-tillämpningar och komponenter som 
fritt kan användas av offentliga aktörer”

Ena – Sveriges digitala infrastruktur 



Möjliga gemensamma AI-byggblock
M Ö J L I G A  B Y G G B L O C K

OpenSource-komponenter 
som är kurerade och 

konfigurerade för 
användning vid utveckling 

av AI-drivna tjänster. 

Exempelkod för AI-
relaterade funktioner som 
kan delas fritt för aktörer i 

offentlig förvaltning.

Beskrivning av hur olika 
myndigheter hanterar 

kommersiella ”AI-
produkter” i sin 

verksamhet.

Övergripande referensarkitektur för AI
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Infrastruktur och tjänster

• Tal till text och översättningstjänsten inlämnade som förslag på 
byggblock till Ena via Skatteverket.  Beslut ligger hos Ena.



Policy labb

” Vid behov ska myndigheterna initiera eller delta i testbäddar och 
regulatoriska sandlådor. ”



Policy labb

• Inom uppdraget har ett policy labb tillsammans med RISE och 
Combient inrättats för att undersöka vad förslaget till AI-förordning i 
praktiken skulle innebära.  

• Med labbet kan vi utöver ökad förståelse för förordningen få 
förståelse för vilka behov av kompetens som behövs och vilket 
arbete som kommer att krävas för att använda AI i framtiden.

• Kan utvecklas till en AI-regulatorisk sandlåda.



Några övergripande slutsatser för att 
nå målen med AI och digitalisering

• Vår bedömning är att utmaningarna är stora och behovet av samlat 
stöd har i viss mån överraskat oss. Utmärkande är det stora 
behovet av kompetens inom AI och då särskilt juridisk kompetens, 
men även kombinationen av kompetens att utveckla AI tillsammans 
med en förståelse för verksamheten. Eftersom kompetensen är svår 
att få och ofta spridd över många aktörer krävs ökad samverkan och 
samordning. Gemensamma miljöer för samverkan och för att sprida 
information behövs. 



Några övergripande slutsatser för att 
nå målen med AI och digitalisering
• Vår bedömning är att det finns ett stort behov av ökad statlig styrning på AI-området för offentlig 

förvaltning. Ökad styrning mot förbättrad samordning är nödvändigt.

• Tydligt är att mindre (och även medelstora) aktörer inte har möjlighet att följa med i utvecklingen och att 
effektivitetsvinster därmed går förlorade. Därtill finns stora risker vad gäller cyberattacker och 
säkerhetsintrång när offentlig förvaltning inte samordnar sig. 

• De större myndigheterna bör underlätta för offentlig förvaltning genom att erbjuda miljöer som underlättar 
för vidareutveckling. 

• AI-förordningen kommer sannolikt att få stor påverkan på användningen av AI. Offentlig förvaltning 
behöver aktivt arbeta med att förbereda sig på förordningen och där kan bland annat policylabb ge ett 
stöd. 

• Öppen källkod och standarder som möjliggörare.



Bara ett embryo…
Slutrapporten: Förlängning eller nytt uppdrag behövs.



Förslag

• Dessa åtgärder är dock inte tillräckliga för att uppnå regeringens 
mål och för att främja AI inom offentlig förvaltning och kunna 
realisera de nyttor som finns med AI. Vi behöver göra mer. Därför 
rekommenderas i denna rapport ett fortsatt arbete i ett nytt 
regeringsuppdrag för att gå vidare med följande åtgärder: 



Förslag
• Vi föreslår därför att vi tillsammans får ett förnyat uppdrag, med en löptid fram till 2026, 

för att fortsätta utveckla och förvalta landningssidan offentligai.se, AI-guide, 
exempelsamling och förtroendemodell.

• Gällande förtroendemodell anser vi att det i ett kommande uppdrag bör utredas i vilken 
utsträckning förtroendemodellen kan bli tvingande och hur ett system för tillsyn i så fall 
bör se ut. 

• Fortsatt arbete med policylabb bör också ingå i ett förnyat uppdrag, för att förbereda 
inför AI-förordningen. Resultat från policylabbet bör löpande publiceras via offentligai.se 
och kunna utvecklas till AI-regulatorisk sandlåda. 



Förslag
• Fortsatt uppdrag finnas ett deluppdrag med det tydliga målet att under 2023 konkret 

skapa förutsättningar för att under 2024 bygga ett fysiskt gemensamt 
träningskluster, innehållande förmågor för offentliga aktörer att träna och utveckla AI-
drivna tjänster. Inriktningen bör vara att klustret och tjänsterna utvecklas och 
tillhandahålls med öppen källkod och standard i den utsträckning det är möjligt. 

• Vidare är det av central vikt att det fortsatta regeringsuppdraget fokuserar på att 
förstärka och vidareutveckla strukturen rörande öppen källkod och öppna data inom 
AI. Detta gör göras via offentligai.se och dataportalen. Genom att samla, strukturera 
och tillgängliggöra dataset för AI kan fler aktörer lätt få tillgång till data för sin AI-
utveckling. Detta arbete kompletterar gemensamma infrastrukturer.

• Utveckla gemensam AI-infrastruktur via ENA



Nyttorna vet vi…

• Kostnad ca 25 miljoner årligen till 2026. I huvudsak handlar det om 
personella kostnader men också förvaltning samt utveckling. 

• Men bara gemensamt stöd för AI-förordningen via policy labb 
besparing på 40 miljoner kronor.  Gemensamt träningskluster 
kostnad ca 35-45 mkr men besparing på ca 300 mkr jämfört om det 
utvecklas ”individuellt”.



Tack!

N A T I O N E L L A  A I - U P P D R A G E T


