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Digitalisering för 
ett starkare Sverige

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och vicerektor för artificiell  
intelligens (AI) vid Örebro universitet. Hon är civilingenjör i elektroteknik och 

hennes forskning handlar framför allt om AI och robotik.  

Sammanfattning

Under pandemin möjliggjorde digitalisering en snabb övergång till ”plan 
B” för många företag och organisationer: distansutbildning och distans-
arbete med hjälp av digitala verktyg. Nu behöver digitalisering bli plan A. 
Den digitala tekniken har gett oss säkra och effektiva samarbetsverktyg 
och nya sätt att dela information, och vi kan tack vare den förlita oss på 
datadriven evidens. Men vi har både möjlighet och skyldighet att göra mer. 
Den digitala teknikens roll för vår ekonomi och vårt välstånd har vuxit 
snabbt – och Sverige behöver nu dra lärdom av våra erfarenheter, skynda 
på och hitta rätt fokus i sina digitaliseringsstrategier.

FÖRSLAG
• Vi behöver ett nytt, ambitiöst digitaliseringsmål. Det räcker inte att bara

vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi
behöver och har möjlighet att inom vissa områden också leda digitalise- 

 ringen och skapa innovationer på området.
• Bygg upp bättre mekanismer för datastyrning. En heltäckande

API-gateway och en nationell digital plattform behövs som central
punkt för att hantera data från olika myndigheter, säkerställa säker- 

 heten och möjliggöra enkel och användbar delning.
• Skapa förutsättningar för implementering av AI och autonoma sys- 
 tem. Ta fram ett svenskt regelverk för automatiserat beslutsfattande för

alla olika aktörer, inklusive checklistor för branschen, för att vägleda  
dem i utvecklingen av autonoma lösningar.
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• Den mänskliga delen av digitaliseringen behöver lika stort fokus som
övriga delar. Ge offentliga bibliotek i uppgift att utveckla tjänster
för att minska det digitala utanförskapet.

• Utbildning och kunskap är centralt för att hålla allmänheten väl- 
 informerad och skapa tillit.

◉ Förändra trygghetssystemen vid arbetslöshet så att de omfattar
omskolning och vidareutbildning i digitala färdigheter, och erbju- 

  der trygghet på individnivå.
◉ Säkra att utbildningssystemet erbjuder livslångt lärande. Skapa

långsiktiga incitament för högre utbildningsinstanser att erbjuda
omskolning och vidareutbildning på områden som AI, cybersä- 

  kerhet och digitalisering.
◉ Behandla digitalisering som ett eget utbildningsspår i skolan. Alla

elever ska få kunskap om grundläggande tekniska begrepp och digi- 
  taliseringens sociala påverkan.
• Öka innovationstakten, för att ge en snabb omstart och återhämtning,

genom att:
◉ Skapa så kallade regulatoriska sandlådor för utrullningen av nya

digitala verktyg.
◉ Stötta testmiljöer för 5G på områden där det finns stark samverkan

mellan akademi, industri, stat och offentlig sektor.
◉ Se till att de myndigheter som finansierar forskning efterfrågar

forskning och utveckling av digital teknik som är i grunden säker
och integritetsskyddande.

• Hela Sverige – inklusive glesbygden – behöver ha tillgång till uppkopp- 
 ling, och nya tekniker erbjuder alternativ till fiber. Överge målet om

viss uppkopplingshastighet och satsa på kvalitativt mål: bra uppkopp- 
 ling som kan användas för utbildning och jobb på distans. Olika  

tekniker kan komplettera varandra, till exempel fiber och fasta  
trådlösa anslutningar.

Inledning

För att diskutera digitalisering behöver vi sätta frågan i ett tydligt sam-
manhang. En metafor kan förklara vad digitala tekniker innebär och hur 
de hör ihop med varandra. Familjen kan vara en lämplig sådan: vi kan se 
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tekniker som digitalisering, AI, cybersäkerhet och 5G som en stor familj 
där varje familjemedlem är en egen individ, men med starka kopplingar 
till de andra. 

I denna familj av tekniker är digitaliseringen föräldrarna. Digitalise-
ringens roll är att ge upphov till nya och intressanta tekniker och utgöra en 
grund utifrån vilken dessa tekniker kan utvecklas. Som varje god förälder 
behöver digitaliseringen erbjuda struktur, organisation och tydliga ramar. 

Under de senaste åren har digitaliseringen sett många av sina barn växa 
upp, och vissa av dem har fått stor uppmärksamhet. Ett av dem är artificiell 
intelligens, AI, och ett annat är cybersäkerhet. I vår metafor är artificiell 
intelligens och cybersäkerhet syskon, separata men med en stark relation 
till varandra. Precis som alla barn har dessa två tekniker stor potential, 
men hur och i vilken riktning de kommer att utvecklas återstår att se.

Precis som de flesta familjer så lever de digitala teknikerna inte iso-
lerade. De befinner sig i ett sammankopplat samhälle och behöver till-
gång till infrastruktur. Tekniker som 5G, höghastighetsinternet och 
IKT-hårdvara (datorer, grafikkort, hårddiskar, etcetera) är infrastruktu-
ren som dessa digitala tekniker vilar på. För att återigen tala i metafo-
rer motsvarar de vägarna vi människor färdas på, och tjänsterna vi har 
tillgång till. Kort sagt: digital infrastruktur är det som gör att digitala 
tekniker kan finnas och fungera.

Vi får inte heller glömma den roll som data spelar i sammanhanget. Data 
kan betraktas som den luft som vår digitala familj andas.

I detta kapitel ska vi fråga oss vilka förändringar vi har att vänta för 
dessa tekniker i Sverige efter pandemin. Slutligen kommer vi med ett antal 
rekommendationer för att säkerställa att Sverige inte bara återhämtar sig, 
utan också blomstrar på området.

Länge leve den globala digitaliseringen

Så snart vi har pandemin under någorlunda kontroll kommer världen att 
till viss del återgå till de mönster som rådde innan Covid-19. Vi kommer 
att motiveras dels av ekonomiska skäl och av nostalgi. Efter att ha varit so-
cialt distanserade törstar vi efter mänsklig samvaro. Trots det kommer vi 
inte fullt att återgå till hur det var innan, av tre viktiga skäl. För det första 
kommer vi att vara mer medvetna om riskerna för smittspridning. För det 
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andra kommer vår globala, digitala infrastruktur att ha blivit billigare och 
mer effektiv. För det tredje kommer vi att inse att vissa digitala alternativ 
är lika bra eller till och med bättre än de analoga motsvarigheterna. 

Vi kommer att se en liknande utveckling för den samlade efterfrågan: 
det må vara svårt att förutse när den totala efterfrågan (och BNP) kom-
mer att ha återgått till nivåerna före pandemin, men vi behöver räkna 
med att efterfrågans sammansättning förändras på betydande sätt. Vissa 
branscher, som associeras med förhöjda risker och stigma avseende smitt-
samma sjukdomar, kan behöva lång tid för att återhämta sig. Vi behöver 
omedelbart understödja återhämtningen genom att fortsätta den digitala 
omvandlingen och innovationen. Vi kan skilja digitalt överflöd från fysisk 
knapphet. Men för att dra nytta av detta digitala överflöd och digitalise-
ringens inneboende kraft måste vi vara medvetna om dess grundläggande 
egenskaper och vad som skiljer det digitala från det fysiska. 

I detta kapitel återkommer vi flera gånger till en av digitaliseringens vikti-
gaste egenskaper: den har inga geografiska gränser. Det är fortfarande så att 
politiska aktörer kan vilja reglera, censurera eller hindra digitala lösningar 
inom sina geografiska domäner. Men här syftar vi på de digitala lösningarnas 
fysiska egenskaper, och inte på den möjliga politiska dimensionen i frågan. 

Det innebär att digitala verktyg, allt från sökmotorer till appar för so-
ciala medier, inte begränsas av eller till någon fysisk form eller geografisk 
plats. Oavsett om de används i USA eller Sverige, Norrbotten eller Närke 
så fungerar dessa verktyg enligt samma grundläggande principer om da-
tabehandling och uppkoppling. En förståelse för denna gränslöshet både 
utifrån hur den påverkar tekniken i sig, men också standarder, regleringar, 
kontroller etcetera är viktigt att ha i framtagandet av en framgångsrik di-
gitaliseringsstrategi. Det gällde i Sverige före pandemin och gäller i ännu 
högre grad nu. När den fysiska globaliseringen tagit stryk under pande-
min så har den digitala globaliseringen vuxit, och denna utveckling kom-
mer sannolikt att fortsätta.

Data är mer än ettor och nollor

Varje diskussion om digitalisering bör utgå från en grundläggande be-
ståndsdel: data. Det sägs ofta att data är den nya oljan. Stämmer det? Svaret 
på den frågan får bli ett rungande “nja…”.
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Behovet av interoperabilitet
Det är sant att data är värdefullt, särskilt om den hanteras korrekt, och 
det är också sant att data kan fungera som en ny valuta (såväl bildligt 
som bokstavligt talat). Om vi drar denna jämförelse till sin spets så har 
dock olja en egenskap som data saknar: interoperabilitet. Du kan använ-
da samma dunk olja i två olika maskiner med samma resultat. Du kan 
däremot inte göra detsamma med data. Data som samlats in för ett visst 
syfte i ett visst sammanhang kan sällan, utan ytterligare arbetsinsats, 
direkt överföras till ett annat. Ett aktuellt exempel är rapporteringen av 
antalet döda i den pågående pandemin, där data har tolkats på många 
olika sätt vilket gör internationella jämförelser svåra. Det är delvis kopp-
lat till ett internationellt problem med data från olika länder och olika 
källor, men belyser ett allmänt problem med dataförvaltning (det som på 
fackspråk kallas Data Governance): hur åstadkommer och upprätthåller 
vi lämpliga standarder för dataförvaltning, inklusive datans kvalitet, för 
att möjliggöra ansvarsfull delning av data?

Nationell portal för API:er
Vi kan se att länder med tydliga strategier för dataförvaltning lyckas väl-
digt väl. Estland, Singapore och Finland visar vägen i frågan. Sverige har 
potential att följa efter. För att lyckas göra det på ett effektivt sätt behöver 
vi inse att data också har en annan central, unik egenskap – abstraktion. 

Tänk dig en bil. Den består av många olika delar: en motor, däck, säten, 
ratt och så vidare. Motorn består i sin tur av ännu fler delar, ner till små 
skruvar och muttrar som håller ihop allting. När vi nu pratar om en bil 
syftar vi på helheten, det vill säga allt en bil innehåller. En bil är en ab-
straktion av alla dess beståndsdelar. Detsamma gäller data, data finns i 
olika abstraktionsnivåer. Vi börjar bli bra på att reglera den på en låg nivå. 
Vi släpar däremot efter när det handlar om att reglera data på högre nivå. 
En viktig sådan högre abstraktionsnivå är så kallade API:er.

En API, från engelskans Application Programming Interface, är ett 
slags brygga som gör att datakommunikation kan göras på ett säkert 
och tillförlitligt sätt. Det innebär att två olika programvaror kan arbeta 
ihop även om de inte ursprungligen utformats för att göra det. En API 
kan vara myndighetsintern, delas med betrodda samarbetspartners, eller 
vara allmän, det vill säga delas med “alla”. När API:er görs tillgängliga 
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kan mjukvaruutvecklare använda standardiserade verktyg för att hämta 
data från ett system, behandla den efter behov och sedan använda den 
någon annanstans. När API:er samordnas innebär det att myndigheter 
och betrodda tredjepartsaktörer på ett säkert sätt kan dela, återanvända 
och förädla data i realtid. Det gör det möjligt för API-producenter att 
erbjuda sina API:er till API-konsumenter, och låter producenterna styra 
vem som har tillgång till deras API:er. 

Svenska staten borde, i sin roll som dataproducent, hitta sätt att reglera 
hanteringen av data på såväl låg som hög nivå. Istället för att bara göra 
datan öppen så kan vi skapa en öppet tillgänglig API. I Sverige finns mäng-
der av data (även historisk sådan) som ofta är väldigt välstrukturerad och 
därför lämplig att dela. Detta är en unik omständighet som inte bör slösas 
bort. Genom att inte bara tillgängliggöra data, utan också släppa öppna 
API:er, kan vi både öka tillgängligheten till offentliga data och säkerställa 
en viss grad av enhetlighet för olika aktörer. Dessutom, kanske viktigast av 
allt, kan vi göra offentliga data tillgängligt för kommersiella aktörer med 
särskilda krav på att följa olika krav och standarder.

Sverige har goda möjligheter att bygga en nationell digital plattform. 
Diskussionen har förts tidigare, men nu kan det vara dags att agera. Dels 
finns det behov av en sådan plattform, dels finns mycket som tyder på att 
sådana plattformar kan leda till förbättrad standardisering och säkerhet.  
Dessutom kan vi lära av andra länders erfarenheter.

Ökat mandat och 
större resurser till DIGG

Myndigheter som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) innebär 
enorma möjligheter att skapa så kallade API-portaler för dataförvaltning. 
För att nationella myndigheter av denna typ ska kunna påverka effektivt 
behöver de dock större mandat och mer resurser. Större mandat skulle 
kunna innebära att de får rätt att besluta om föreskrifter, vilket exempelvis 
betyder att de kan kräva att andra aktörer följer vissa API-definitioner. 
Om vi återgår till exemplet med bilen: på samma sätt som alla bilägare 
måste underhålla och besiktiga sina bilar och säkerställa att de uppfyller 
vissa kvalitetskrav (oavsett märke och modell) innan de tillåts vara ute i 
trafiken, så skulle DIGG kunna ställa sådana krav på delning av offentliga 
data och förvaltningen av API-portaler.
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Hur förbereder vi Sverige för förändring?

Sverige behöver en digitaliseringsstrategi som ger goda sociala och eko-
nomiska utfall. I korthet innebär det att vi måste säkerställa att AI och 
digitalisering leder till bättre ekonomisk produktivitet, effektivitet och 
tillväxt. Men det innebär också att vi ser till att skydda dem som riskerar 
att påverkas negativt av digitalisering och AI, och att vi använder den nya 
tekniken i linje med svenska värden som rättvisa och rätten till frihet från 
diskriminering baserat på religion, kön eller etnicitet. För att nå detta mål 
behöver vi ett starkt politiskt ledarskap.

Stärk kompetensen inom 
AI/digitalisering i alla åldersgrupper

Behovet av digital kompetens inom nyare tekniker såsom AI, cybersäker-
het och så vidare, är ett ständigt återkommande tema. Men det handlar 
inte om att alla ska bli AI-ingenjörer.  Det handlar om att förstå vad AI, 
cybersäkerhet och digitalisering är, att förstå grunderna för hur det funge-
rar, vad det kan och inte kan göra. Det kan handla om den kompetens som 
behövs för att jobba sida vid sida med AI, och för att avgöra när AI bör, 
eller inte bör användas. Framförallt behövs denna kompetens för att bygga 
tillit hos allmänheten. Många känner sig osäkra på hur och när de använ-
der AI, och de tar exempel ur science fiction när de försöker förklara vad 
det är. Om inte detta förändras så kommer svenska företag att halka efter i 
användandet av AI, och bli frånsprungna av internationella konkurrenter.

Det är av yttersta vikt att våra beslutsfattare investerar tydligt i utbild-
ning inom området AI-kompetens, som är tillgänglig för alla. Jag använ-
der begreppet AI-kompetens eftersom digital kompetens ibland misstol-
kas som “det man behöver kunna för att använda en dator”. AI-kompetens 
är mer än så, det innefattar en värld av algoritmer, automatiserade verktyg 
för att skapa innehåll, och system som ger rekommendationer. Sverige be-
höver investera i bred, allmän utbildning i AI, med hjälp av en rad olika 
modeller och kommunikationskanaler. Både grundskolor och gymnasium 
behöver erbjuda utbildning i AI-kompetens med målet att i förlängningen 
ge goda kunskaper hos hela befolkningen. 

I högre utbildning behöver specifika AI-koncept integreras i kurser och 
program, i syfte att förbereda studenterna för arbete med AI i deras fram-
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tida karriärer. Tonvikten behöver ligga på att skapa medvetenhet kring 
dessa företeelser, samt lyfta information om vilka konsekvenser de får och 
vilka möjligheter de innebär.

Den här medvetenheten måste gå djupare än rent tekniska aspekter och 
även inkludera sociala perspektiv. En utbildning i digitalisering och AI 
som enbart handlar om programmering blir lite som sex- och samlevnads-
undervisning där man bara pratar anatomi, men glömmer sådant som 
samtycke och relationer. I båda fallen blir resultatet att unga människor 
får sämre förutsättningar att orientera sig i komplexa frågor. 

Vi behöver en genomgripande förändring i våra utbildningar, så att tek-
niken blir en integrerad del av andra program. Programmering anses i dag 
vara en del av ämnena matematik och teknik, men vi kan behöva skapa ett 
nytt spår där programmering, AI och digitalisering också tydligt beaktar 
den sociala dimensionen. Det kan visa sig att en sådan breddning också 
leder till ett ökat intresse för ämnena i fråga. Digital kompetens, i dess 
bredare mening, borde vara en del av grundkraven för alla studerande.

Kompetensfrågan är särskilt akut för beslutsfattare. Viss utbildning för 
ledare och beslutsfattare är redan igång i Sverige, men vi behöver ställa 
höga krav på kunskaper och kvalifikationer för dem som jobbar vid våra 
myndigheter. Vi måste, som medborgare, kräva att vår politiska ledning 
har fördjupad kunskap om de områden de har makt att styra över och på-
verka. Lagstiftare och beslutsfattare måste våga utforma politik som gäller 
även dem själva. Det är möjligt att Sverige kan lära av internationella före-
bilder, till exempel Harvards initiativ för att utbilda ledande politiker och 
anställda vid kongressen i USA om AI-frågor. Initiativet kom till efter att 
Facebookgrundaren Mark Zuckerberg vittnat inför kongressen, och det 
blev plågsamt tydligt för experter på området att de som frågade ut honom 
hade allvarliga kunskapsbrister. Liknande initiativ behövs från ansedda 
akademiska institutioner i Sverige. Behovet av koordinerade insatser är 
stort, liksom en gedigen kartläggning av utbildningsanordnare och deras 
betydelse för det livslånga lärandet. 

Förbered arbetstagare 
på ett arbetsliv i förändring

Diskussionen kring AI och automatisering fokuserar ofta på jobb som går 
förlorade. Men utöver de arbetstillfällen som försvinner, så kommer även 
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många arbetsuppgifter att förändras. Enklare analytiskt arbete kommer 
att utföras av AI, medan människor i stället kommer att ägna sig åt sådant 
som kräver en annan sorts tänkande, eller mänsklig övervakning.

Även om detta leder till jobbskapande på lång sikt så kommer en del av 
dagens arbetskraft att drabbas av undanträngningseffekter i det korta per-
spektivet, om de inte får rätt vidareutbildning. Kompetensutveckling i den 
digitala ekonomin innebär dock inte att alla ska bli programmerare eller 
ingenjörer. Vi behöver en politik som förbereder människor för nya upp-
gifter i de branscher där det finns tillväxtpotential, inklusive sådana där 
arbetsmarknaden redan är stark, exempelvis i sjukvården. Utbildningsin-
satserna måste också innebära att de anställda når upp till samma nivå av 
inkomst och trygghet som de hade före pandemin.

De flesta möjligheterna till kompetensutveckling för uppsagda arbetsta-
gare är kopplade till huruvida man har rätt till arbetslöshetsersättning. På 
grund av förändringar på arbetsmarknaden, såsom gig-ekonomins upp-
komst, riskerar arbetslöshetsförsäkringen att täcka en mindre del av ar-
betskraften än förut. För att möta dessa förändringar behöver Sverige göra 
kompetensutvecklingen mer tillgänglig, antingen genom att frikoppla stö-
det från arbetslöshetsförsäkringen, eller genom att bredda försäkringens 
omfattning (se kapitlet om utbildning i denna antologi). 

Det behövs också ett nytt sätt att se på vilken sorts stöd arbetslöshetsför-
säkringen innebär, givet den växande mångfalden av sätt att arbeta på. Så 
kallade “digitala nomader” som livnär sig genom digital kommunikation 
och i allmänhet organiserar sina liv på ett mer nomadiskt sätt, behöver 
omfattas av relevanta sociala skyddsnät. Det innebär att vi behöver omvär-
dera många av våra skyddsnät, så att de i mindre utsträckning är kopplade 
till specifika arbetsgivare – eftersom digitaliseringen saknar geografiska 
gränser. Svenskar som är anställda av internationella, digitala företag men 
bor i Sverige måste erbjudas någon form av trygghet, samtidigt som det 
säkerställs att de också bidrar till samhället.

Skapa tillit 

Digitalisering och tekniker som AI kan leda till innovation, framsteg 
och välståndsutveckling på hittills aldrig skådade nivåer. Ändå oroas 
många över att den snabba utvecklingstakten gör det svårt för oss att 
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förstå och hantera den påverkan som tekniken kommer att ha på sam-
hället och ekonomin.

Jag tror att de frågor och orosmoment som tas upp både i Sverige och 
andra delar av världen har sin grund i två viktiga områden: förståelse och 
tillit. Människor kämpar med att förstå vad teknikutvecklingen innebär 
och vad den har att erbjuda. Att den hype som omger en del av denna 
teknik ibland gör det svårt att skilja vetenskap från science fiction, gör inte 
saken bättre. Bristande förståelse bidrar i sin tur till en växande skepsis 
mot AI, bland såväl företag som politiker och medborgare.

Om vi inte tar itu med denna brist på tillit, kan det skada Sveriges och 
Europas förmåga att ta till sig tekniken. Företag, organisationer och länder 
kan övertalas att bromsa eller till och med upphöra med investeringar på 
området. Stater kan komma att införa regleringar som allvarligt begränsar 
användningen av viss teknik. Sådana åtgärder kanske dämpar allmänhetens 
oro, men till vilket pris, i termer av förlorad konkurrenskraft i framtiden?

Underlätta innovation 
med hjälp av förenklade regler 

Vi kan förvänta oss att ny digital teknik kommer att spridas och kombine-
ras med befintlig teknik på ett sätt som kräver snabbhet när det gäller att 
möta potentiella risker. Digitala tekniker kan heller inte regleras på samma 
sätt som fysiska produkter, eftersom utvecklingen sker mycket snabbare 
och teknikernas livscykler är mycket kortare.

Det finns en inbyggd paradox när det kommer till riskhantering och ny 
teknik. Man vill å ena sidan inte börja använda tekniken utan att vara 
säker på att den inte har några negativa konsekvenser. Å andra sidan är 
det svårt att förutse sådana konsekvenser utan att ha byggt ut tekniken 
i tillräcklig omfattning. En lösning på denna paradox är att ta fram så 
kallade regulatoriska sandlådor1 (engelska: regulatory sandboxes). Det är 
mer än bara en testverksamhet, det är en testverksamhet med alternativa 
regleringar, baserade på antaganden om och modeller av vilka beteenden, 
risker och faror som kan komma av ny teknik och politiska förändringar.

Dessa så kallade sandlådor är uppdelade i faser, för att främja experi-

1 https://www.vinnova.se/globalassets/mikrosajter/policylabb/dokument/forsok-for-teknologisk-innovation_komet- 
beskriver-2019_09-1.pdf



amy loutfi

11

menterande, utvärdering och eventuell utbyggnad. De är inte menade att 
vara permanenta, utan snarare “prototyper” för nya regleringar, som kan 
utvecklas och förfinas. Antingen skalas sandlådan upp, eller så överges 
den, om det anses att den inte fungerar, eller är för riskfylld eller farlig. 
Den här typen av experimentella regleringar gör också ansvariga myndig-
heter medvetna om vilka regleringsmodeller som faktiskt är funktionella.

Vi behöver säkerställa att de lagar som kom till före den digitala tekni-
ken, inte blir skadliga eller hämmar vår innovationskraft. Där kan regula-
toriska sandlådor vara ett sätt för stater att hålla jämna steg med innova-
tionen och ge bättre långsiktiga utfall genom att erbjuda en kontrollerad 
miljö för prövning av idéer och produkter, i samråd med branschen. Det-
ta ger en bättre förståelse för de många olika regelförändringar som ofta 
krävs, innan de förs in i lagtext.

På lång sikt behöver vi skapa nya juridiska ramverk för algoritmiskt 
ansvarsutkrävande, sannolikt på EU-nivå. För att hantera situationer där 
människor upplever att AI drabbat dem på felaktiga eller orättvisa sätt 
behöver vi etablera tydliga juridiska processer för rättslig prövning och 
ansvarsutkrävande, rörande konsekvenser av beslut som fattas av AI-algo-
ritmer. Innan detta finns på plats kan regulatoriska sandboxar vara ett sätt 
att testa och pröva digitaliseringen.

Främja offentlig debatt
Tillit är ofta något som förtjänas långsamt och i små steg. Åt andra hållet 
gäller det motsatta – tillit kan gå förlorad på ett ögonblick, så fort det upp-
står tvivel om uppsåt och intentioner. Om vi ska kunna dra full nytta av 
dessa nya tekniker och deras potential behöver vi bygga tillit hos allmän-
heten. Mycket av den skepsis som finns mot AI är känslomässig och djupt 
rotad, och går kanske inte alltid att lösa med rent tekniska åtgärder.

Därför är det också viktigt att involvera allmänheten i ett kvalificerat 
offentligt samtal. För att bygga tillit behöver vi se till att människor kän-
ner sig hörda. KOMET, Kommittén för teknologisk innovation & etik2, 
som lyder under Näringsdepartementet, är en organisation som kan fyl-
la ett sådant behov. Möjligheten att involvera allmänheten vilar dock på 
att människor också är välinformerade, vilket är en utmaning i komplexa 

2 https://www.kometinfo.se/
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frågor som AI, blockchain och cybersäkerhet. För att ge medborgarna en 
röst i politiska beslut på AI-området bör man fundera på nya former för 
delaktighet och deltagande, till exempel referensgrupper för allmänheten.

Innovation med inbyggd integritet
Med större förståelse för olika tekniker och för medborgarnas behov av 
integritet kan vi lösa en rad olika problem genom privacy by design, alltså 
att göra integriteten till en central del av produkten. I allt från sensorer till 
algoritmer går det att bygga in integritetsskyddande mekanismer från för-
sta början. Distribuerad och federerad maskininlärning, som är ett fram-
växande koncept inom AI, undersöker hur vi kan dela och sammanfoga 
de modeller som lärts in, utan att behöva dela med oss av eller samla in 
data från de bakomliggande datakällorna. Exempelvis kan kameror med 
inbyggd bildbehandling klassificera objekt utan att avslöja enskilda indivi-
ders identitet, och de kan således användas för att anonymt räkna perso-
ner. Vi behöver nya tekniska paradigm som tar hänsyn till integritet redan 
i utgångsläget. 

Hantera den digitala klyftan
Vi behöver också investera i insatser för att minska det digitala gapet, klyf-
tan mellan dem som använder digital teknik och dem som inte gör det. 
Då behövs riktade strategier för de grupper som riskerar att drabbas ne-
gativt av ökad digitalisering, exempelvis äldre. Med åldern kommer också 
sådant som förvärrar situationen, problem med såväl kognition som syn, 
hörsel och rörlighet. Det är kanske inte rimligt att förvänta sig att äldre 
människor ska skola om sig för att använda viss digital teknik. 

Å andra sidan leder ökade samhälleliga förväntningar på att vi ska an-
vända digitala tekniker såsom elektroniskt ID och betallösningar till att 
icke teknikkunniga snabbt hamnar utanför. Verktygen för behörighet och 
autentisering är smidiga att använda men krångliga att installera, med 
många steg, lösenord och kopplingar mellan olika system. Att inte vara 
uppkopplad leder dels till praktiska problem, dels till att man inte blir fullt 
integrerad i samhället. 

Vi behöver ge samhällsaktörer i uppdrag att möta dessa problem. Of-
fentliga bibliotek kan bli naturliga mötesplatser för att få hjälp. De har i 
viss mån redan den rollen, men genom att göra den tydligare, och tilldela 
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resurser därefter, kan vi lyckas ännu bättre. I ett samhälle där gratis till-
gång till kunskap, böcker och arkiv alltid har setts som en rättighet, bör 
denna rättighet även omfatta digitala verktyg och den kunskap som be-
hövs för att använda dem.

En långsiktig investering i mångfald
Ett annat mer långsiktigt tillvägagångssätt handlar om att skapa inklu-
derande team. Svenska aktörer har en unik chans att ta en ledande roll i 
detta, givet den breda och välutbildade kompetens som finns här. Utveck-
larteam vars medlemmar har olika bakgrund är viktiga i strävan att skapa 
lösningar som passar breda målgrupper (se avsnittet om tillämpningar). 
För att få större mångfald i våra tekniska team behövs större mångfald 
på våra utbildningar. Vi behöver satsa stort på att förstå hur utbildningar 
i teknik och ingenjörsämnen kan förändras, hur vi ska lägga upp kurser 
och tänka nytt kring olika paradigm. Idén om att “få tjejer intresserade av 
teknik” borde försvinna och istället vändas upp och ned. Vi behöver fråga 
oss hur vi gör teknik intressant, för tjejer och för alla. Huvudansvaret bör 
ligga hos utbildningsanordnare och arbetsgivare, som behöver erbjuda att-
raktiva karriärmöjligheter.

Digital infrastruktur och 5G

Tack vare en imponerande digital infrastruktur kunde Sverige snabbt rulla 
ut “plan B” när vi ställdes inför krav på social distansering och distansar-
bete. Denna infrastruktur vilar till stor del på ett utbyggt fibernätverk. Det 
är dock viktigt att blicka framåt, och även om tillgängligheten till fiber 
är god sett till Sveriges stora yta, så kommer det att vara oerhört dyrt att 
ge alla tillgång till fiber. Det behöver inte heller vara den bästa strategin, 
eftersom framtida teknik sannolikt kommer att kunna erbjuda bättre al-
ternativ. Enligt ny statistik från Telia skulle fiberutbyggnad till hela Sve-
rige kosta ytterligare 42 miljarder kronor, varav 21 miljarder i glesbygd3. 
Sverige har kanske alltför höga mål för just fiberutbyggnad. Hur kan vi gå 
vidare på andra sätt?

3 https://blogg.telia.se/digitalasverige/2019/09/24/fiber-racker-inte-for-att-koppla-upp-hela-sverige/
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Bra uppkoppling och fiber överallt 
måste inte ställas mot varandra

Pandemin har lärt oss att motståndskraft är en viktig egenskap för natio-
nell infrastruktur. Motståndskraft kräver i sin tur redundans och mång-
fald. Redundans innebär att det finns backup-lösningar att falla tillbaka 
på, och mångfald innebär i detta sammanhang att vi inte satsar allt på 
en enda teknik. Sveriges bredbandsstrategi från 20164 hade ambitiösa mål 
och har sannolikt bidragit till att lyfta Sverige till den position vi har i dag. 
Digitala tekniker utvecklas dock snabbt och gör att vi behöver ompröva 
våra målsättningar istället för att stå fast vid rigida, kvantitativa mål allt-
för länge. Vi behöver hitta en balans mellan att nå alla användare med 
tillräcklig kvalitet, eller att nå ett mindre antal med väldigt hög kvalitet. Vi 
behöver också en balans i användningen av olika typer av tekniker.

Dessutom får vi inte stirra oss blinda på siffror. Ett nytt mål för Sverige 
skulle kunna vara kvalitativt: “Snabb och prisvärd uppkoppling för alla, 
med möjlighet att använda flera olika tjänster samtidigt. Trygghet i att 
bandbredden räcker till viktiga uppgifter och att den är tillräcklig för jobb 
och utbildning på distans”. Det kanske inte är lika slagkraftigt som mål 
formulerade i fasta siffror, men behoven i infrastrukturprojekt för kom-
munikation är lika varierande som samhällena de byggs i, och att försöka 
hitta en siffra som passar alla överallt är varken görligt eller lämpligt. 

Utvecklingen framöver behöver å ena sidan fokusera på 5G, men för 
att säkerställa uppkopplingsmöjligheter i glesbygd behöver vi å andra si-
dan inkludera FWA (fixed wireless access/fast yttäckande radioaccess). 
FWA-nätverk baserade på LTE-teknik (long term evolution, en standard 
inom 4G) kan användas som en brygga från fast till mobilt bredband i om-
råden med begränsad tillgång till fasta bredbandsuppkopplingar.

Offentliga och privata 5G-nätverk
Givet det stora antalet innovativa företag i landet bör Sverige vara ledande i 
utbyggnaden av 5G. 5G erbjuder extremt tillförlitliga, snabba, energieffek-
tiva och täta trådlösa nätverk med liten fördröjning (så kallad latens). 5G 
kan byggas ut på två olika sätt (som inte behöver utesluta varandra): dels 

4 Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi, Näringsdepartementet. https://www.regeringen.se/informationsmateri-
al/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi/
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i form av ett offentligt 5G-nätverk, dels privata 5G-nätverk som lämpar 
sig för företag. Privata 5G-nätverk kan innebära att företag och organisa-
tioner antingen köper egen infrastruktur och drift från en mobiloperatör, 
eller bygger och underhåller ett eget 5G-nätverk inom ett eget spektrum. 
Många rapporter förutspår att flera av världens största företag sannolikt 
kommer att föredra privat 5G, särskilt i industriella miljöer såsom fabri-
ker, logistikcenter och hamnar.

Tester av privata 5G-nätverk finns redan i Sverige, men än så länge i 
alltför liten skala. Det är lätt att förstå varför 5G är lockande, med pre-
standa som vida överglänser andra trådlösa standarder, och större f lex-
ibilitet än trådbundna nätverk. Pandemin har försenat den efterläng-
tade 5G-standarden för företag, som dock förhoppningsvis snart kan 
lanseras. När den väl är på plats kan denna standard undanröja f lera 
hinder och öppna nya dörrar för 5G-tillämpning under det kommande 
decenniet, i fabriker, lagerlokaler och på andra tidigare otillgängliga 
platser. Och även om inte alla 5G-nätverk kommer att vara privata, så 
kommer många organisationer vara intresserade av att ha sådana. Till 
skillnad från offentliga nätverk kan ett privat nätverk möta specifika 
behov och konfigureras på olika sätt, utifrån den verksamhet som be-
drivs på respektive plats. 

Med privata nätverk kan företag också planera utbyggnad och täcknings-
grad själva. Nätverk kan installeras och underhållas av personal på plats, 
vilket innebär snabbare hantering av problem. Säkerheten kan bli högre, 
i och med att nätverksägaren får kontroll på ett sätt som kanske inte är 
möjligt i ett offentligt nätverk. Företaget kan självt avgöra vilka användare 
som ansluter, och data kan behållas på en viss plats. Att lagra data på plats 
kan också innebära mindre tidsförluster vid överföring. Privata nätverk 
kan också komma att använda egna spektrum, för att minska risken för 
påverkan på olika tjänster på grund av belastning från tredje part.

För att Sverige ska kunna utvecklas på detta område måste vi våga testa 
och bygga ut sådana nätverk. En tydlig plan för utbyggnad av testom-
råden för 5G behöver presenteras så snart som möjligt. En sådan plan 
bör inte fokusera på var något ska göras eller ens vem som ska göra det, 
utan på vad som ska göras. Testområden för 5G, kopplade till specifika 
tillämpningar, till exempel gruvdrift, autonoma fordon, sjukhus och till-
verkningsindustri, behöver byggas ut på olika platser i landet. Här finns 
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naturliga möjligheter till samverkan mellan offentlig och privat sektor, 
givet den interaktion som redan finns mellan akademi, innovationsaktö-
rer, industri och offentlig sektor.

Ökad transparens 
kring uppkopplingsstrategier

En viktig del i att säkerställa allmän tillgång till snabbt bredband och 
förbättrad mobiltäckning över hela landet är statens roll i regleringen av 
tillgängliga frekvenser. Radiospektrum är en begränsad – och värdefull – 
offentlig resurs som används för att leverera trådlösa tjänster. Regeringen 
reglerar användningen av olika spektrum och gör dessa tillgängliga ge-
nom auktioner och andra processer. 

Regeringen behöver presentera en transparent plan som syftar till att till-
gängliggöra tillräckligt mycket radiospektrum för att tjänsteleverantörer-
na ska kunna möta en växande efterfrågan. Det behövs en större öppenhet 
kring tidplaner och processer. Den information som finns på den nuvaran-
de samlingssidan för regeringens 5G-planer är skrämmande skral, och det 
sägs väldigt lite om vilken påverkan regeringen förväntar sig att den nya 
tekniken kommer att ha. Offentliga 5G-nätverk är nu på plats. Som väntat 
är de stora städerna först ut, men om det ska finnas någon trovärdighet 
i en plan för “infrastruktur för alla”, så behöver tydligare slutdatum och 
strategier presenteras. 

Sammanfattningsvis måste vi uppdatera vår syn på kritisk infrastruktur 
så att vi också tar hänsyn till uppkoppling. Internet ses alltmer som en 
mänsklig rättighet. Eftersom det offentliga samtalet förs i sociala medier 
och vi behöver internet för att använda grundläggande tjänster (från att 
betala skatt till att läsa nyheter och lyssna på poddar), så kommer tillgång-
en till infrastruktur för uppkoppling att ha en direkt inverkan på förmå-
gan att främja ett fritt och demokratiskt samhälle.

Hur stärker vi AI i Sverige?

AI är digitaliseringens senaste underbarn. I dag är det inte alltid uppenbart 
när vi interagerar med artificiell intelligens, snarare än mänskliga, mot-
parter. Oavsett om vi får nya låtförslag till våra spellistor, navigerar med 
hjälp av Google Maps eller pratar med våra “smarta högtalare” i hemmet, 
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påverkas eller styrs våra liv av beslut fattade av algoritmer. I Sverige har vi 
både möjlighet och ansvar att hantera AI-boomen på rätt sätt. Den ökade 
användningen av AI väntas ha en enorm påverkan på såväl samhället som 
ekonomin. Dagens politiker och företagsledare har ett tungt ansvar att han-
tera dessa förändringar på rätt sätt. 

Rätt använt kan AI bli ett verktyg för att lösa några av de mest segli-
vade problemen i våra samhällen. Vi kan till exempel använda AI för att 
få en friskare befolkning: smittskyddsmyndigheter använder AI för att 
förutse och hantera pandemiutbrott genom att analysera data om väder, 
geografi, ekonomi, demografi och människors rörelsemönster. AI:s för-
måga att göra prognoser kan också ge oss en bättre bild av framtiden, till 
exempel av klimatförändringarnas effekter, så att vi kan hantera problem 
på bästa möjliga sätt. Utöver det kan AI i kombination med automatise-
ring ge oss nya generationer av autonoma system för industriproduktion, 
transporter och så vidare. 

AI är dock en besvikelse ibland. Kanske hade vi under denna pande-
mi velat se mer av dess potential och fler konkreta resultat, men vi måste 
komma ihåg att tekniken ännu inte är helt mogen. Dess övermänskliga 
analysförmåga möter trots allt en rad hinder, från bristfälliga data till fak-
torer som missas av AI-algoritmer. Utan förvaltning och kontroll leder AI 
sannolikt inte bara till lösningar, utan också till att nya problem uppstår 
och att de vi redan har förvärras. Det finns en växande medvetenhet om 
risken för oönskade, negativa konsekvenser i tillämpningen av AI, såsom 
integritetsproblem, bias i olika algoritmer och illasinnad spridning av des-
information. Det finns ett brådskande behov av en nationell AI-strategi i 
Sverige, med fokus på vad branschen och akademin behöver göra för att på 
ett ansvarsfullt, hållbart och robust sätt implementera AI.

Utbud av och efterfrågan på AI
Regeringen och Wallenbergstiftelserna har visat tydligt ledarskap i ut-
vecklingen av tidiga strategier för att stötta AI-forskning och kompetens-
utveckling, samt i utvecklingen av en politik för ansvarsfull användning 
av AI i offentlig förvaltning. Sverige har höga ambitioner och försöker nu 
bygga upp ett ekosystem genom AI Competence for Sweden (utbildning), 
AI Innovation of Sweden (implementering) och WASP (forskning), samt 
genom att mobilisera Sveriges AI-aktörer i en gemensam strategi.  
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Det är viktigt att hålla liv i dessa ambitioner framåt.  Det finns ett antal 
tydliga fallgropar att undvika och en ändamålsenlig politik på området 
är central för att möta några av utmaningarna. Dagens regelverk lyckas 
inte på ett bra sätt lösa de hinder företag står inför vid tillämpningen av 
AI-teknik. De är därtill illa lämpade för att möta de utmaningar som ökad 
AI-användning kan innebära för konsumenter och samhälle.

Samma saker som driver varje hälsosam bransch och ekonomi måste 
driva AI-utvecklingen: god tillgång balanserad med stark efterfrågan. 

Även om tillgången nu växer i Sverige så står företagen inför klas-
siska problem: brist på kunniga företagsledare, svag kommersialise-
ring av forskning och kompetensf lykt. Det råder en besvärande brist 
på inhemska techbolag med globala marknadsandelar, som kan dra 
nytta av de ekonomiska möjligheterna med AI. I grunden pekar pro-
blemen på en brist på efterfrågesidan som länge har misstagits för att 
ligga på tillgångssidan. Flera enskilda förändringar måste till för att 
säkerställa att efterfrågan på AI kan växa och möta den tillgång vi 
bygger upp.

Skapa förutsebarhet i regelverken
För att våga göra stora, strategiska investeringar behöver företag, oavsett 
område, en förutsebarhet kring de juridiska och praktiska förutsättning-
arna för sin verksamhet. Svensk lagstiftning har svårt att hålla jämna steg 
med AI på nyckelområden som konsumentskydd, immaterialrätt och 
skydd mot diskriminering. Vi har lagar på dessa områden som i teorin 
gäller även för AI, men eftersom AI på många sätt är nytt kan företag inte 
vara säkra på hur de kommer att tillämpas.

Ett exempel är AI-drivet beslutsfattande, där oklarheter uppstår i förhål-
lande till oaktsamhetslagstiftning som vilar på förmågan att avgöra vad 
som i juridisk mening är rimligen förutsebart. Beslutsfattande med hjälp 
av algoritmer är något av en svart låda, där vi bara ser in- och utdata, vilket 
gör det extremt svårt att avgöra vad som är förutsebart och inte. Det är 
därför oklart hur rådande lagstiftning kommer att tillämpas på beslut som 
fattats med stöd av algoritmer. 

För att främja AI-investeringar i Sverige behöver vi förtydliga tillämp-
ningen och tolkningen av nuvarande lagar, inklusive sådana som GDPR. 
En nyligen publicerad vitbok om AI menar att “...de tillämpliga lagkraven 
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måste efterlevas i praktiken och på ett effektivt sätt upprätthållas av kom-
petenta nationella och europeiska myndigheter, samt av berörda parter. 
Kompetenta myndigheter bör kunna granska enskilda fall, men även be-
döma påverkan på samhällsnivå”. Samordningen på Europanivå är viktig, 
men kommer att ta tid.

Forskning visar att länder som leder utvecklingen i att etablera interna-
tionella tekniska standarder drar oproportionerligt stor ekonomisk fördel 
av dessa standarder. När andra länder, som USA och Kina, aktivt försöker 
genomdriva standarder inom datahantering och integritet så måste Sve-
rige våga ta ställning och erbjuda förutsebarhet i verksamheten för de in-
hemska branscher som jobbar med AI. Staten behöver, i samverkan med 
svenska AI-aktörer, göra följande:

1. Etablera ett svenskt regelverk för automatiserat (och semi-automatise- 
 rat) beslutsfattande. Målet med detta regelverk är att säkerställa att

system för automatiserat beslutsfattande införs på ett sätt som minskar  
riskerna för statliga myndigheter och leder till mer effektiva, noggranna,  
konsekventa och tydligt tolkningsbara beslut i enlighet med svensk lag. 

2. Bygg upp och underhåll ett register med leverantörer som kan tillhan- 
 dahålla ansvarsfull, effektiv AI, samt tjänster, lösningar och produkter

för autonoma system. 
3. Ta fram enkäter och checklistor som blir konkreta verktyg i bedöm- 
 ningen av vilken påverkan algoritmbaserad teknik kommer att ha.

Forskning – hur behåller 
vi den kompetens vi bygger upp?

Genom investeringar från till exempel Wallenbergstiftelserna bygger 
Sverige upp en kritisk massa på AI-området, bestående av de forskare 
och ledare som är delaktiga i utbildningen av nästa generations AI-fors-
kare. Frågan är om de som tillhör denna nästa generation kommer att 
stanna i Sverige, och om deras arbete kommer den svenska ekonomin 
till del. Givet tillgången till forskningsmedel och den höga levnadsstan-
darden kan Sverige bli en populär destination för specialister på områ-
det. För att behålla dessa fördelar behöver det vara möjligt för dem som 
kommer hit att stanna kvar och skapa värde i landet. Svensk migrations-
politik har förvisso på ett sätt varit gynnsam i det avseendet, men det är 
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samtidigt svårt för hitresta doktorander att bli kvar här och starta egna 
företag inom AI. En breddning av visumprogrammet för startupföretag, 
med särskilt fokus på AI och utökad tillgänglighet till programmet, är 
ett exempel på hur vi kan dra nytta av ett framgångsrikt ekosystem för 
startups. Det är dock fortfarande en utmaning att locka specialister och 
få dem att stanna. Visumprogram är inte den enda lösningen, det är ock-
så viktigt att det exempelvis finns bostäder.

Strategi för att internationalisera 
den svenska AI-branschen

Världsledande forskare har gett Sverige kompetensmässig grund för ett 
starkt ekosystem av AI-företag. Svenska staten kan också använda sig av 
sin handelsstrategi, för att lyfta svenska startups till den internationella 
marknaden och locka kompetens till Sverige. Givet hur stor denna möjlig-
het är, så borde regeringen etablera en samlande kontaktpunkt för växan-
de startups och företag, och koppla dem till exportmarknader med tydligt 
fokus på AI och autonoma system. 

Sammanfattningsvis har Sverige tagit tydliga kliv framåt i AI-kapp-
löpningen (om man nu vill se det som en kapplöpning). Om målet är 
att lyckas bäst i nyttjandet av AI, då finns det fortfarande några viktiga 
pusselbitar som saknas för att möjliggöra användning av denna teknik 
(se avsnittet “slutsatser” för ref lektioner kring att endast vara en an-
vändare av digitalisering). Dessa pusselbitar kräver inte miljardinves-
teringar, men är nödvändiga för att undanröja befintliga hinder. Här 
kan regeringen göra AI-Sverige ledande i användningen av ny teknik 
genom att anpassa nuvarande lagar och praxis. Det måste göras med 
hänsyn till olika värden och risker, men det måste göras och det börjar 
bli ont om tid.

Tillämpningar

Även om detta kapitel till stor del fokuserar på digitaliseringens kärna, är 
det viktigt att nämna något om tillämpningar. Detta eftersom de tekniker 
som beskrivs har många användningsområden och täcker många olika 
sektorer. Nedan följer några korta rekommendationer kopplade till olika 
tillämpningsområden.
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Vård
Hälso- och sjukvården står inför en existentiell kris, och även om 
en fördjupad diskussion om digitalisering inom vården skulle kunna 
vara ett eget kapitel, rentav en hel antologi, så bör några saker näm-
nas. Ökad användning av digitalisering och AI inom vården brådskar 
och är helt nödvändig, men måste hanteras på rätt sätt. Om vi tar en 
ineffektiv analog process och gör den digital, så får vi en lika ineffek-
tiv digital process. 

Tyvärr har vi ofta inom vården sett att analoga processer direkt omvand-
las till digitala, utan att dra nytta av digitaliseringens fördelar. Ett annat 
grundläggande problem är att varje region och kommun använder egna 
system, ofta utan samordning. Två grannregioner kan välja helt inkompa-
tibla digitala lösningar, som inte går att samköra på grund av alltför stora 
skillnader i API:er. Med tanke på att digitaliseringen saknar geografiska 
gränser så kan den vara ett kraftfullt verktyg för att skapa ordning i ett 
väldigt fragmenterat och illa integrerat system. 

Det behövs nationella strategier för elektroniska journaler och för upp-
handling av digitala lösningar. Staten kan främja sådan utveckling ge-
nom att exempelvis kräva samordnad dataförvaltning för att säkerställa 
en effektiv fördelning av pengar och resurser. Ett av målen med nationell 
samordning måste vara en ökad nytta för alla. Fokus bör ligga på pa-
tientnytta, särskilt för dem med komplex sjukdomshistoria som rör sig 
genom vårdkedjan. 

Digitaliseringen är också nödvändig för att avlasta vårdanställda, 
som i dag ofta står inför en extrem administrativ arbetsbörda. Den 
behövs, inte minst för att främja medicinsk forskning, genom att för-
bättra tillgången till data. Som vi har kunnat se i och med uppkom-
sten av okända virus och sjukdomar, så kan vi bara hitta statistiskt 
säkerställda samband med hjälp av stora urval. Data som täcker hela 
Sverige blir betydligt mer informativ än data från varje region för 
sig. Staten behöver främja samverkan inte bara mellan regioner utan 
också mellan de många olika professionerna inom vården, så att det 
byggs en grund för kommunikation mellan IT-specialister, biomedi-
cinska experter, läkare och så vidare. 

På detta sätt blir medicinska system mer än bara IT-system för admi-
nistrativ styrning av verksamheten. De blir system som läkare, sköter-
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skor och annan personal kan dra nytta av för beslutsstöd och utveckling, 
till nytta för hela yrkeskåren.

Utbildning 
Pandemin kommer förmodligen att bli ihågkommen bland annat som 
historiens största experiment med distansmöten. Tack vare befintlig in-
frastruktur och redan omfattande datoranvändning kunde mycket av 
undervisningen på gymnasium och universitet ställas om för att ske on-
line. Här syntes samma sak som på många andra områden: även utbild-
ningssektorn måste kompetensutveckla sig för att verkligen dra nytta av 
tekniken. Vi såg också att alla inte har samma förutsättningar att lyckas 
på distans. Vissa studerande föredrog möten ansikte mot ansikte, medan 
andra upplevde att de verkligen kom till sin fulla rätt på distans. Alla 
har heller inte samma fysiska förutsättningar att delta i digital under-
visning. Säkerligen kommer flera avhandlingar att studera den massiva 
distansundervisningen, och frågan är hur svenska utbildningsaktörer 
kommer att dra nytta av dessa erfarenheter och hur vi stöttar utbildning 
med hjälp av digital teknik. 

En annan aspekt är vilka yrken och färdigheter vi kommer att behöva 
för att orientera oss i en allt mer digitaliserad värld. Vård och utbildning 
är två yrkesområden som flaggar för stora behov i framtiden, men om 
Sverige ska behålla en ledande position inom digital teknik behöver vi 
människor som är kunniga i matematik, telekommunikation, dataveten-
skap och andra ingenjörsämnen. Det kommer att vara svårt att balan-
sera dessa kompetensbehov i framtiden, och digital teknik kan komma 
att behöva integreras i många fler utbildningar. Vi kan behöva ändra på 
universitetsutbildningarna för att utbilda blivande lärare i hur de kan 
undervisa med digitala verktyg och synkront lärande, för att lära jurister 
om grunderna i och arkitekturerna för lagring och behandling av data, 
och för att utbilda läkare och vårdpersonal i frågor om maskininlärning 
och datorseende. Den profession som vill äga sin digitala utveckling 
måste utbildas och utbilda sina blivande kollegor i hur de kan styra och 
leda den utvecklingen. 

Före pandemin kunde utbildningssektorn välja i vilken takt den tog 
till sig ny teknik. Den valmöjligheten är nu borta. Pandemin har inne-
burit att skolor och universitet måste ta snabba beslut om hur digitala 
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verktyg ska bli en del av undervisningen. Det kräver att de akademiska 
institutionerna är snabbfotade och att de är villiga att modernisera sig. 
Staten behöver skapa incitament för att stötta övergången, och ekono-
miska incitament behöver ges över en längre tidshorisont.

Smarta städer 
Utvecklingen av smarta städer är unik eftersom det är en av de sektorer där 
man verkligen kan sammanföra många av de nya digitala teknikerna. Man 
kan koppla ihop tekniker såsom robotik, automation, virtuell verklighet 
(VR), simulering, smarta, uppkopplade enheter och mycket annat, bokstav-
ligt talat under ett och samma tak, i samma kvarter eller i samma stad. 

Dessutom kommer användningen av dessa tekniker att ha en väsentlig 
påverkan på möjligheten att nå hållbarhetsmål. Till exempel har pandemin 
förändrat vårt förhållande till fysiska byggnader, men också visat på nya 
behov. Under våren 2020 har campusområden och konferensanläggningar 
tömts, medan våra hem har fått rymma både arbetsliv och privatliv.  Hur 
går vi vidare härifrån? Flera intressanta, storskaliga försöksverksamheter 
pågår just nu, och det kommer säkerligen att dyka upp visningsprojekt 
eller testmiljöer i vissa kvarter. Så har trenden sett ut internationellt, och 
det vore naturligt att samma sak sker i Sverige. 

Det finns också anledning till försiktighet. Å ena sidan innebär smar-
ta städer och samhällen en möjlighet till perfekt samverkan mellan olika 
tekniker. Å andra sidan innebär de att problem och risker kan förstärkas 
i en negativ spiral. Utbyggnaden av digital teknik kommer, hur innovativ 
den än må vara, att hämmas om inte grundläggande integritetsskydd och 
ansvarsfull förvaltning finns på plats från början. Vi måste komma ihåg 
att många saker som i dag är kopplade till digital, offentlig förvaltning är 
lagliga, inte för att de borde vara det, utan helt enkelt för att lagarna inte 
hållit jämna steg med branschens utveckling. Även om diskussionen kring 
sociala innovationer, digitalisering etcetera är välmenande, så kan avsak-
naden av en fullständig struktur för digital förvaltning tillsammans med 
bristen på ledarskap inom offentlig sektor leda till att dessa projekt avbryts 
innan de hunnit förverkligas. Det finns sådana exempel internationellt (till 
exempel Torontos Waterfront-projekt med Sidewalk labs). 

En annan viktig aspekt är att storskaliga, långsiktiga projekt måste ha 
allmänhetens förtroende. Vi kan inte införa tekniker bara för sakens skull 
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– de måste utgå från verkliga behov. Om Sverige fattar kloka politiska be-
slut på digitaliseringsområdet, då får dessa visningsprojekt mycket bättre
chanser att bli de världsledande exempel de syftar till att vara.

För att detta ska bli verklighet behövs samverkan mellan flera aktörer 
inom politik, industri och akademi. Projekten behöver också skilja sig från 
varandra. Det är bara genom en mångfald av tester som vi får kunskap om 
vad som verkligen fungerar. Slutligen behöver projekt för smarta städer för-
ankras över politiska blockgränser, eftersom de tar lång tid att förverkliga. 

Klimat
Klimatkrisen är vår tids och kommande generationers stora utmaning. 
Många kallar den pågående pandemin ett genrep inför en kommande 
klimatkris. Där har digitaliseringen en viktig roll att spela. Frågan är 
hur vi bäst nyttjar dess kraft. Å ena sidan kan vi betrakta digitalise-
ringen som ett verktyg för nya lösningar i kampen mot klimatföränd-
ringarna. Å andra sidan kan vi också se digitaliseringen som ett verk-
tyg för att hjälpa till med samhällets omställning. Det förstnämnda 
synsättet är sannolikt mer långsiktigt, medan det senare kan erbjuda 
omedelbara, kortsiktiga effekter.

Konkret finns tre klimatrelaterade områden där digitalisering kan 
främjas av riktad finansiering av forskning och innovation: uppkoppling 
för minskade utsläpp, algoritmer för förbättrad innovation och data för 
ökad medvetenhet.

Det är viktigt att framtida innovationer verkligen drar nytta av det som 
kan anses vara digitaliseringens (och algoritmernas) allra bästa egenska-
per – förmågan att aggregera och dra slutsatser utifrån stora mängder data. 
Ett väldigt bra exempel på algoritmer för förbättrad innovation finns hos 
det startupbolag som utvecklade ett system med hundratals speglar, där 
var och en beräknar exakta vinklar utifrån solens position för att samla 
solenergi till en enda punkt. 

Det är en lösning som kräver mer än bara mänsklig tankekraft, den 
bygger på av algoritmer och AI. Algoritmer inom innovation har mycket 
stor potential. Liknande nytta bör finnas inom områden som jordbruk 
och tillverkningsindustri, där användningen av robotar och fokus på 
automatisering från första början kommer att leda till lägre koldioxid-
utsläpp och förbättrade ekosystem. Data som synliggör vår konsumtion 
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och hjälper oss att fatta bättre beslut är också viktigt. Om vi hittar sätt att 
sammankoppla aktörer och “saker” för att minska våra koldioxidutsläpp 
skapar vi inte bara nya lösningar utan också alternativa arbetssätt.

Sammanfattning

När det kommer till digitalisering har Sverige ett övergripande mål5: “Sve-
rige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. 
Min fundering är om detta mål kanske inte är tillräckligt ambitiöst. 

För det första, att vara bäst i världen innebär bara att man är bättre än 
alla andra. Det är ett relativt mått, som egentligen inte säger så mycket om 
hur vi bedömer vår egen framgång. För det andra behöver vi utveckla egen 
digital teknik, så att vi kan styra över hur den utformas och anpassa den 
för att möta våra behov.

Om målet är att vi ska ha en världsledande roll, då måste vi också vara 
innovativa. För att vara det behöver vi göra digitaliseringen, med alla dess 
egenskaper, tillgänglig för alla, och för en långt större grupp än dem som 
har tillgång till den i dag. 

Det som vi i vårt samhälle gemensamt upptäcker om denna teknik kom-
mer vara det som driver utvecklingen framåt – inte bara för sakens skull, 
utan för att nå en bättre, mer hållbar framtid. I inledningen av detta kapitel 
pratade vi om digitalisering och de olika teknikerna som en stor familj, 
där varje familjemedlem har en egen roll att spela, samtidigt som allihop 
hör samman. Utan infrastruktur blir det svårt för människor och tjänster 
att vara uppkopplade, utan uppkoppling blir det svårt att dela data, och 
utan data blir det svårt att skapa AI. 

Under pandemin har vi sett hur digital teknik hjälper oss att hålla igång 
samhället. Efter pandemin behövs politiska beslut och tydligt ledarskap, 
för att digitaliseringen ska fortsätta. Då kan vår digitala familj och de tek-
niker som ingår i den fortsätta att hjälpa människor i de utmaningar som 
väntar framöver.

5 För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi diarienummer: N2017/03643/D. https://www.regeringen.se/infor-
mationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/
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