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Forskning och utveckling i offentlig sektor 

Nu följer ett antal frågor om artificiell intelligens (AI). Vi frågar efter användningen av AI och de 
utgifter som är kopplade till användningen. Dessa frågor avser hela <organisationen>, inte bara 
eventuell FoU-verksamhet. Tänk på att rådfråga andra funktioner inom <organisationen>, till 
exempel en it-ansvarig, om du inte ensam kan svara på frågorna. 

 

Artificiell intelligens 
På uppdrag av regeringen genomför SCB en undersökning om användning och utgifter kopplade till 
artificiell intelligens (AI). Undersökningen genomförs i hela näringslivet och offentlig sektor, 
inklusive universitets- och högskolesektorn. Syftet är att belysa variation i användning av AI inom 
och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. 

Användning 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 är… 

- 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. 

 
1. Har <organisationen> använt AI-baserad mjuk- eller hårdvara under 2019? 

Frågan avser både egenutvecklad och köpt mjuk- eller hårdvara eller tillgång till en tjänst, t. ex. via 
molntjänster. Aktiviteten behöver inte vara slutförd/driftsatt. 

Räkna inte med användning av sökmotorer, personliga virtuella assistenter eller mobilappar. 
 
☐ Ja, för att utveckla eller utöka kunskap om kunder eller användare (t.ex. 
 användning av chatrobotar för kundtjänst, rekommendationer av produkter eller tjänster,  
 förbättra och skapa innehåll automatiskt). 

☐ Ja, för att utveckla en ny produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att förbättra en existerande produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att utveckla eller förbättra interna processer (t.ex. optimering av processer,  
 rekrytering). 

☐ Ja, skriv vad: 
 
 
 
 
 

☐ Nej 
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2. Är något eller några av följande ett hinder för <organisationens> användning av AI-
baserad mjuk - eller hårdvara? 
 
Markera ett svar på varje rad. 

(skalsteg: Nej, inget hinder, Ja, ett visst hinder, Ja, ett stort hinder, Inte relevant, Vet inte) 
  
Kunskap om tillgänglig teknologi och tillämpningar 
Anställdas kompetens, utbildning eller erfarenhet 
Kompabilitet med existerande utrustning eller mjukvara 
Data (t.ex. kvalitetsproblem, brist på data) 
Möjlighet att experimentera 
Vision eller AI-strategi 
Kostnad för tjänster eller utrustning 
Datasäkerhets- eller integritetsfrågor 
Juridiska eller etiska frågor  
Annat, skriv vad: 
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Utgifter för 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 är… 

- 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. 

 
3. Hur stora utgifter för hårdvara (datautrustning) och mjukvara som avsåg AI hade 
<organisationen> under 2019? 
Redovisa de utgifter som är sammankopplade med er användning av AI. 
Om <organisationen> inte hade några kostnader som avsåg AI, skriv 0. 
Uppgifterna kan uppskattas. 
 

 Tusental kronor  
Totala it-utgifter för AI  Tkr 

 
4. Hur stora utgifter för köp av it-tjänster som avsåg AI hade <organisationen> under 2019? 
Redovisa de utgifter för köp av it-tjänster som är sammankopplade med er användning av AI. 
Köp av it-tjänster avser köp av it-funktioner utan att ni behöver investera i it-utrustning. 
 
Om <organisationen> inte hade några kostnader som avsåg AI, skriv 0. 
Uppgifterna kan  uppskattas. 
 

 Tusental kronor  
Utgifter för it-tjänster 
avseende AI 

 Tkr 
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