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Pilotprojekt kring AI i svenska 

företag  
 

Förslag  
Digitaliseringsrådet, Vinnova och SCB föreslår att regeringen ger SCB i uppdrag att 
genomföra en pilotstudie kring användningen av artificiell intelligens i svenska företag.   

 

Mer om förslaget  
Undersökningen bör ske genom att ett riksrepresentativt urval av företag, ca 3 000 - 

5 000 stycken, identifieras och ombeds att svara på en uppsättning frågor som rör deras 

arbete med AI. Liknande undersökningar har genomförts för att fånga in exempelvis 

vikten av programvara i Sveriges företag, och indikerar att även svårfångade generiska 

områden går att mätas med acceptabel precision och kvalitet. Tänkt arbetsfördelning är 

att SCB förbereder och genomför insamling och sammanställning av data. SCB har 

även möjlighet att samordna frågorna utifrån annan officiell statistik som myndigheten 

tar fram som berör AI i olika utsträckning, exempelvis från undersökningarna som tar 

fram innovation, FoU och it-användning statistik hos företag. Digitaliseringsrådet 

genomför analys och sammanfattar resultat. Vinnova kvalitetssäkrar de presenterade 

resultaten och slutsatserna.  

Resultatet av studien förväntas bli ett kvantitativt underlag som kan ge en första 

uppfattning om läget vad beträffar AI-tillämpningar hos svenska företag. Ett sådant 

underlag kan användas för: 

 att ge arbete med AI synlighet  

 att ge en nollbasvärde för företagens AI-tillämpningar i Sverige.  

 att jämföra aktivitet inom olika sektorer och företagsstorleksklasser i Sverige. 

 att kunna bygga vidare och ge en kompletterande bedömning till det underlag 

som exempelvis av Vinnova presenterat för regeringen. 

 att visa en konceptuell idé om hur området kan mätas och därmed inspirera till 

ytterligare arbete i nordisk regi samt inom EU och OECD.  

 som ett underlag för fortsatt policyutveckling och åtgärder 
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Förslaget bör om möjligt ges i närtid. Ledtiderna för att genomföra en studie är inte 
försumbara. Om förslaget ges i mars/april 2019 bör datainsamling kunna ske tidigt i 
höst och resultat kunna presenteras under året.  

 

Förslaget medför kostnader för SCB som behöver täckas. Kostnaderna har av SCB 
skattats till 600 tkr.  

 

Framgångsrika tillämpningar av AI hänger samman med hur företagen har tillgång till 
och hanterar stora datamängder.  Studien bör därför i möjligaste mån utformas så att 
den ger insikter även kring detta.  

 

Arbetet med att närmare utforma studien bör involvera flera aktörer. Vinnova kan här 
bidra genom att hålla i en strukturerad dialog med relevanta intressenter.  

 

Digitaliseringsrådet, SCB och Vinnova bidrar gärna med mer underlag kring detta 
förslag vid behov.  

 

Bakgrund  
Digitaliseringsrådet inrättades av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige. 

Rådet ska främja samverkan och ett effektivt genomförande av regeringens 

digitaliseringsstrategi. Grundläggande i rådets uppdrag är följa och analysera 

digitaliseringen.  

Användningen i Sverige av AI som ett verktyg för att analysera stora datamängder 

kommer att vara viktigt för hur vi kan ta till vara digitaliseringens möjligheter. 

Digitaliseringsrådets kansli har därför valt att inom ramen för rådets analysuppdrag 

försöka få en bild av hur användningen ser ut i dag i svenska företag. Resultatet av 

detta arbete presenteras på Digitaliseringsrådets webbplats digitaliseringsradet.se  

Kansliet kunde i arbetet konstatera att trots de stora satsningar som görs såväl i Sverige 

som i andra länder så görs inga strukturerade mätningar av hur långt näringslivet 

kommit i sitt AI-arbete. Inte heller mäts omfattningen på de satsningar som görs. 

Befintliga undersökningar av företagen är istället inriktade på att följa den traditionella 

it-utvecklingen i bemärkelse tillgång till infrastruktur och användning av datorer. 

Avsaknaden av data gör det svårare att ta underbyggda strategiska beslut och utforma 

en evidensbaserad politik för AI-området. Utifrån detta har kansliet haft en dialog med 

SCB och Vinnova och gemensamt sett ett behov av strukturerat och kontinuerligt följa 

användningen av AI i svenska företag. Ett naturligt nästa steg i ett sådant arbete är den 

pilotstudie som nu föreslås.  
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