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Abstract 

This thesis examines how the public leadership is challenged by artificial intelligence and how 

public organisations in Sweden should lead their work according to this. The purpose focuses on 

how research defines artificial intelligence and which challenges that can be found, also what 

Sweden’s policy documents and leaders in public organisations highlights as important topics with 

AI and leadership. The thesis starts with the methodological and theoretical approaches. The 

theoretical framework is based on collaborative leadership which is mostly built on ‘t Hart, Torfing 

and Haugs views on collaborative leadership. The analysis consists of three parts. The first part 

focuses on what AI is and what its challenges are, according to international research. The second 

part focuses on what Sweden’s policy documents highlights about AI and what that means to public 

leadership. Lastly, the third part focuses on how leaders within public organisations reason with 

challenges that exist with AI and leadership. The thesis result is that to be able to overcome the 

challenges that exist with AI in public organisations leadership is essential. The analysis of the 

research articles, policy documents and leaders statements comes to the conclusion that 

collaborative leadership is the most efficient and productive way to overcome the challenges that 

are identified.  
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1. Det offentliga ledarskapet för artificiell intelligens  

Val av ämne, studiens syfte och frågeställningar, avgränsning samt disposition presenteras i 

följande kapitel. 

1.1. Problemformulering 

I dagens samhälle används teknikens innovation och utveckling för att förbättra vardagen och detta 

är även någonting som Sveriges offentliga sektor vill dra nytta av för att förbättra sitt arbete. 

Regeringens mål (2018:1) är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter” och en viktig förutsättning för att det ska ske är digital ledning. I delmålet för digital 

ledning skriver regeringen att  

digital ledning pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre 

kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning … Politiskt ledarskap behövs för att 

skapa en säker och robust digitalisering som människor känner tillit till. Politiskt 

ledarskap behövs också för att samordna offentliga sektors utvecklingsarbete. 

(Regeringskansliet, 2018:1). 

Genom att utveckla arbetet med digitalisering uppstår många möjligheter att utveckla bland annat 

Sveriges välfärd. Nationella policydokument pekar på att Sverige vill dra nytta av möjligheter som 

uppstår med digitalisering, det framgår även att de vill göra det med hjälp av Artificiell intelligens 

(AI). AI skapar möjligheter som kan förbättra varje del av vårt samhälle, men som allt annat medför 

AI inte bara positiva aspekter utan även utmaningar och frågan är hur Sverige ska förhålla sig till AI 

och användningen av det. Sveriges regering bedömer bland annat att “Sverige behöver utveckla 

regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk och hållbar AI och 

användning av AI” (Näringsdepartementet, 2018:6) samt att “Sverige behöver verka för svenska 

och internationella standarder och regelverk som främjar användning av AI och förebygger 

risker”(Ibid). Utöver det behöver även Sveriges offentliga organ leda arbetet med AI med ett gott 

exempel på hur resten av landet ska förhålla sig till användningen av AI.   

Frågan är vad AI är för något och hur det kan hjälpa oss? AI är ett teknologiskt fenomen som än 

idag är svårt att definiera. AI är inte bara en typ av teknologi utan en samling av olika teknologier. 

Det är ett fält med stor variation som exempelvis allt från språkigenkänning till system som tar egna 

beslut och är därför svårt att definiera. I debatter om AI refererar begreppet ofta till en specifik grad 

av självgående system som exempelvis avancerade hälsodiagnostiserande system, nästa generation 

av digitala lärare, självkörande bilar och andra AI baserade system (Ahlm, 2018). Internationell 

forskning inom fältet menar att AI använder sig av olika dynamiska tekniker för att kunna 
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representera exempelvis kunskap och beslutsstöd (Gasser och Almeida, 2017). Enligt Wirtz, 

Weyerer och Geyer (2018) kan artificiell intelligens minska bördan för offentliga tjänstemän och 

öka effektiviteten genom att exempelvis hjälpa till med administrativa uppgifter, vilket ger 

offentliga tjänstemän mer tid att fokusera på andra arbetsuppgifter. Studien använder sig av Wirtz, 

Weyerer och Geyer (2018) då de är en av få som gör en ordentlig genomgång av AI och dess 

utmaningar. AI och algoritmiska system vägleder redan flera beslut i både den privata och 

offentliga sektorn, exempelvis använder sig Facebook och Google av AI baserade 

filtreringsalgoritmer för att kontrollera tillgång till information. Det finns även AI-algoritmer som 

kontrollerar självkörande bilar och som behöver bestämma hur passagerares och gåendes säkerhet 

ska kunna vägas mot varandra (Gasser och Almeida, 2017). I en SKL rapport som är skriven av 

Annergård och Zetterberg (2017), två ledare inom offentlig sektor och AI, framgår det att den 

offentliga sektorn har börjat applicera AI system inom sjukvård och omsorg. 

Hur kan offentliga verksamheter leda mot de här visionerna? Det offentliga ledarskapet utmanas 

idag på nya sätt på grund av det digitaliserade samhället. Idag handlar det om hur ny teknik, som 

AI, interagerar med organisationer och människor på ett sätt som det inte gjort tidigare. Wirtz, 

Weyerer och Geyer (2018) menar att det idag redan finns AI system som lär sig själva och att det 

kommer bli ett naturligt steg mot ett system som är smartare än människan. Detta kan leda till att 

människan inte längre kommer kunna styra maskinen utan där maskinen istället styr människan. 

Detta i sig blir en utmaning och för att detta inte ska ske behövs ett nytt ledarskap. Inom 

ledarskapsforskningen finns idag ett antal verktyg för det offentliga ledarskapet för att arbeta med 

dessa frågor. ’t Hart (2014) lyfter fram samarbetande ledarskap där flera aktörer som handskas med 

samma utmaningar samarbetar för att lösa utmaningarna som finns på bästa sätt. Torfing (2018) 

fortsätter på samma bana och menar att samarbetande strategier är överlägset bättre när det kommer 

till att utveckla och implementera innovativa lösningar. Samarbetande strategier underlättar för 

utbyte av kunskap, kompetenser och idéer mellan relevanta aktörer som påverkas. Vidare stimuleras 

processer för gemensam kunnighet som kan förbättra förståelsen för utmaningarna i fråga och 

utvidga en rad av kreativa idéer om hur de kan lösas.   
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1.2. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte fokuserar på att beskriva hur internationell forskning definierar artificiell intelligens 

(AI) och dess utmaningar inom offentliga verksamheter, för att vidare analysera hur offentligt 

ledarskap utmanas av AI genom att analysera nationella policydokument och uttalanden från ledare 

kring detta. Studien organiseras därför kring följande forskningsfrågor: 

• Vilka utmaningar identifieras med bas i internationell forskning om AI inom offentlig 

sektor?  

- Vad innebär de för offentligt ledarskap av AI?  

• Vad lyfter Sveriges nationella policydokument fram om AI och vad innebär det för det 

offentliga ledarskapet?  

• Hur resonerar ledare inom offentlig sektor om utmaningar som finns med AI och ledarskap? 

- Vad anses vara det bästa tillvägagångssättet?  

1.3. Avgränsning 

Studien avgränsas till AI inom den offentliga sektorn i Sverige, det vill säga att fokus ligger på 

artificiell intelligens utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. För att arbeta inom offentliga 

verksamheter behöver inte människor veta hur algoritmer utvecklas eller hur AI fungerar i grunden 

utan snarare hur arbetet kan utföras med AI, därför berörs inte det tekniska perspektivet om AI. 

Studien fokuserar på AI inom det teoretiska ramverket offentligt ledarskap, vilket leder till att 

avgränsningen blir hur AI arbetet leds inom offentliga verksamheter för att på bästa sätt nyttja 

fördelarna med AI och minimera riskerna.  

1.4. Disposition 

I följande kapitel kommer forskningsdesign och metod att redovisas. Därefter kommer studiens 

teoretiska utgångspunkter och analysverktyg att presenteras, vilket behövs för att förstå ramverket 

som AI diskuteras inom. Detta består av studiens första del. Med kapitel fyra börjar studiens andra 

och större del som består av internationell forskning, policydokument samt uttalanden av ledare 

inom offentlig sektor. I kapitel fyra redovisas det empiriska materialet och analysen som består av 

internationell forskning som har inhämtats om AI inom den offentliga sektorn. Vidare i kapitel fem 

redovisas och analyseras nästa del av det empiriska materialet som består av policydokument. I 

kapitel sex presenteras empiri från videoföreläsningar från ledare inom offentlig sektor. Det 

empiriska materialet som presenteras i kapitel fyra, fem och sex analyseras av studiens teoretiska 

ramverk. Den sista delen av studien består av studiens resultat och slutsatser. Avslutningsvis 
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sammanfattar kapitel sju studiens resultat och slutsatser samt ger förslag på fortsatt forskning inom 

fältet.  
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2. Forskningsdesign och metod 

I följande del av studien presenteras studiens metodologiska utgångspunkter där val av metod och 

tillvägagångssätt för empiriinsamling redogörs. Det sker även en metodreflektion. 

2.1. Forskningsdesign 

Detta är en kvalitativ studie som använder sig av vetenskapliga artiklar, policydokument samt 

videoföreläsningar som empiriinsamling för att kunna besvara syftet och frågeställningarna som har 

presenterats i föregående kapitel. Studien lägger vikt på ord vid insamling och bearbetning av 

empiri (Bryman, 2008). Studien är av kumulativ karaktär vilket innebär att den internationella 

forskningen används för att generera ny kunskap inom fältet (Esaiasson m fl, 2017:20). Studien är 

därför strukturerad på ett sätt att empirin presenteras och analyseras i samma kapitel för att i nästa 

kapitel kunna använda slutsatserna för att se hur den internationella forskningen jämförs med 

nationella policydokument och med vad ledare lyfter fram.  

Det innebär att även den internationella forskningen, som presenteras i kapitel fyra, betraktas som 

ett empiriskt underlag som analyseras för att fördjupa de teoretiska verktygen samt analysera nästa 

del av empirin. Kapitel fyra avslutas med en sammanfattning av vad internationell forskning bidrar 

med till studien och till följande kapitel.  

2.2 Insamling av empiri och urval 

Vid insamling av empiri var första steget att samla in vetenskapliga artiklar om artificiell intelligens 

i offentlig sektor för att få en bild av hur fältet ser ut. Detta är nödvändigt för att kunna definiera AI 

och dess utmaningar i kontext av offentlig sektor, men också för att se vad som har gjorts och vad 

som behöver finnas med i åtanke vid ledning av AI. Därmed är det viktigt att ha rätt grund för att 

kunna gå vidare och analysera de nationella policydokumenten.  

Forskningsartiklarna som används i denna studie hittades i databaserna Scopus, DGRL, IEEE och 

Google Scholar. Sökorden som användes var: artificial intelligence, public sector och decision-

making. För att stärka grunden till de artiklar som utgör en del av empirin i denna studie, har de 

artiklarna som hänvisades i dem använts som komplement. Det gjordes även en sökning av forskare 

som skrivit de valda artiklarna som användes i Scopus databas för att hitta andra relaterade artiklar, 

och vars studier inte kommer fram från de valda sökorden. Urvalet baserades på relativt ny 

forskning om AI inom offentlig sektor och lyfter fram samtida definitioner, utmaningar och fördelar 

med AI. Något som blev tydligt vid insamling av empirin i detta kapitel är att det inte finns många 

forskare inom fältet och de flesta vetenskapliga artiklarna om AI inte handlar om AI inom offentlig 

sektor, utan är av en mer teknisk karaktär. Wirtz, Weyerer och Geyers (2018) vetenskapliga artikel 



6 

används i större delen av kapitlet och utgör en stor del av grunden studien tar avstamp i, i synnerhet 

definitionen av AI och olika utmaningar som finns när det kommer till AI inom offentlig sektor. 

Artikeln tar upp ett flertal relevanta punkter som har att göra med studiens fokus, som att skapa ett 

grepp om AI, vilka utmaningar som finns och hur AI kan ledas för att undvika dessa. Då artikeln 

har många viktiga punkter, undersöktes även andra studier som artikeln refererade till. En annan 

artikel som utgör en stor del av detta kapitel är Gasser och Almeida (2017) som lägger fram ett 

förslag på en modell för hur AI kan styras. Denna artikel är en av få som tar upp och diskuterar 

frågan om AI styrning samtidigt som den lägger fram ett förslag på hur en modell för styrning av AI 

kan se ut. Utöver dessa två artiklar används även andra vetenskapliga artiklar som lyfter fram 

viktiga argument om AI och som anses relevanta för studien.  

Nästa steg var att hitta svenska policydokument som beskriver var Sverige befinner sig när det 

kommer till användning av AI samt hur ledningen av det arbetet ser ut. De policydokument som 

används i studien hittades bland annat på regeringens hemsida, där exempelvis det nationella 

inriktningsdokumentet för AI hittades. Inriktningsdokumentet pekar ut en övergripande färdriktning 

för Sveriges arbete med AI samt lägger fram en grund för framtida prioriteringar. Därifrån gick 

insamlingen vidare till hänvisade aktörer, policydokument och policydrivande processer, som 

exempelvis Vinnovas rapport. Vinnovas rapport lyfter fram ”kartläggning och analys av hur väl 

artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kommer till användning i svensk industri, offentlig 

sektor och det svenska samhället samt vilken potential som kan realiseras genom att stärka 

användningen” (Vinnova, 2018:5). Vinnova är ett innovationsmyndighet som ska driva på 

innovation och nyskapande. Deras rapport lägger grunden för det nationella inriktningsdokumentet 

för AI vilket gör rapporten till ett policyskapande dokument, det vill säga att det är en policy 

formulerande process. Det gjordes även en sökning efter AI policydokument på Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) hemsida. Dokumentet som hittades undersöker närmare på vad 

AI är och ger exempel på hur det redan idag används (Annergård och Zetterberg, 2017). SKL talar 

för alla kommuner och visar hur de kan gå framåt. SKL är därför en viktig aktör även när det 

kommer till AI. 

I nästa steg samlades empiri in från uppladdade föreläsningar och seminarium som finns på 

Youtube. Föreläsningarna och seminarium som används hålls av ledare inom offentlig sektor som 

arbetar med frågor om AI och om ledarskapet av AI. Ledarna som valdes är Göran Lindsjö - AI 

rådgivare, Margareta Groth - Vinnovas enhetschef för industriell utveckling, Darja Isaksson - 

Vinnovas generaldirektör och tidigare digitaliseringsstrateg, samt Åsa Zetterberg som har arbetet 

för SKL och regeringen där hon arbetat med att hjälpa Sverige att bli bäst på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Hon var även en av dem som skrev SKLs rapport som analyseras med 
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nationella policydokument. Då ledarna inte alltid har tid och det är svårt att få dem att ställa upp på 

intervjuer, ansågs deras videomaterial vara ett adekvat substitut. Dagens tekniken gör det möjligt att 

samla in data från Youtube där relevanta aktörer laddar upp sina föreläsningar och seminarium. 

Skågeby (2011) lyfter fram att delning av videoföreläsningar gör det möjligt att använda online 

metoder som insamling av data, i detta fall gör Youtube det möjligt att ta del av aktörernas 

föreläsningar och seminarium. För att hitta de valda föreläsningar och seminarium, gjordes en 

sökning på ”AI och ledarskap”, ”AI i Sverige” och vidare gjordes det sökningar på aktörernas namn 

för att hitta mer relevant material inom ämnet. Videos som användes har laddats upp av Vinnova 

och TCO. Vidare kollades videosen om flera gånger varav transkriberingar gjordes av ledarnas tal 

och utsagor om AI och ledarskap, varav transkriberingarna sedan analyserades med hjälp av teorin.  

2.3 Kvalitativ textanalys  

Vid bearbetning av materialet har väsentligt innehåll tagits fram genom noggrann läsning av 

vetenskapliga artiklar och policydokument samt noggrann genomgång av videomaterialet för att ta 

fram texternas delar, helhet samt kontexten som materialet befinner sig i. Detta tillvägagångssätt 

hör till kvalitativ textanalys (Esaiasson m fl., 2017). Då det är ett kvalitativt tillvägagångssätt har 

fokus legat på att fånga in helheten i materialet och inte summan av dem, det vill säga att vissa delar 

av texterna har varit viktigare än andra och det är inte kvantiteteten som avgör. I den här studien har 

bearbetningen av materialet genomförts genom att läsa vald litteratur, vetenskapliga texter och 

policydokument upprepande gånger varpå frågor som ”Vilka är egentligen argumenten och på vilka 

premisser vilar slutsatserna?” (Esaiasson m fl, 2017:213) har ställts till materialet. Detta gjordes 

även med videomaterialet, där videorna kollades om upprepade gånger för att identifiera 

huvudargumenten.  

Esaiasson m fl (2017:213) anser att en studie kan vara kritiskt granskande på två olika vis, antingen 

genom argumentationsanalys eller kritisk analys med maktanalytisk ansats. Då studien har fokuserat 

på att argumentera för samarbetande ledarskap som bäst tillvägagångssätt för AI, har bearbetningen 

av materialet haft ett inslag av argumentationsanalys, exempelvis genom att argumentera för hur AI 

ska ledas för att utmaningarna som finns ska hanteras. Vid  bearbetning av materialet i denna studie 

har ett kritiskt granskande applicerats då studien inte bara redovisar materialet utan även kritiskt 

granskar det. Användningen av argumentationsanalys gör det möjligt att lyfta fram och belysa de 

olika argumenten som finns för och emot användning av AI inom offentlig sektor, men även hur 

ledningen av AI kan gå till genom att nyttja fördelarna och undvika utmaningarna som finns, genom 

att lyfta fram argument som presenteras av forskare, nationella policydokument och ledare.  
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Argumentationsanalys ”syftar till att kritiskt granska – värdera – styrkan i argument. Styrkan i 

argument avgörs av om slutsatserna får stöd av de skäl som anges och om de skäl som anges är 

tillförlitliga” (Esaiasson m fl., 2017:214). Enligt Esaiasson m fl (2017:214) består bearbetning av 

materialet vid argumentationsanalys av två steg: först återskapas anledningar och resultat, sedan 

kontrolleras anledningarnas trovärdighet och utvärderas om de stödjer resultaten. 

Argumentationsanalys är en analysmetod som kan ”erbjuda ett systematiserat och förfinat sätt att 

helt enkelt tillämpa sunt förnuft” (Esaiasson m fl., 2017:214). Under arbetet med materialet har jag 

fokuserat på att granska argument som är relevanta till studiens frågeställning, detta inkluderar att 

kritiskt granska argumenten och jämföra dem med vad teorin lyfter fram samt vad de olika delarna 

av materialet framför.  

2.3 Metodreflektion 

Kunde jag gått tillväga på ett annat vis för att uppnå studiens syfte? En metodreflektion gör det 

möjligt att reflektera över val av tillvägagångssätt och urval som kan lyfta fram studiens styrkor 

eller eventuella brister. Under en metodreflektion finns det tre begrepp som är användbara: validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Validitet undersöker att studien empiriskt undersöker det som studien 

teoretiskt syftar till att undersöka (Esaiasson et al, 2017:63). Det går ut på en bedömning av om 

slutsatserna som studien kommit fram till hänger ihop med tillvägagångssättet som studien har valt 

(Bryman, 2008:50). Studiens syfte är att ta reda på hur internationell forskning definierar AI och 

dess utmaningar för att kunna kolla på hur dessa utmaningar möts i nationella policydokument och 

hos ledare för att ta reda på hur offentlig sektor kan leda sitt arbete med AI. Detta är även vad 

forskningsfrågorna behandlar samt vad som svaras på i analys och i slutsatsen. Reliabilitet 

undersöker om slutsatserna blir samma om undersökningen genomförs på nytt på samma sätt eller 

om de har påverkats av systematiska fel (Bryman, 2008:49). Samtidigt ska vetenskap ”vara 

värderingsfri, det vill säga objektiv” (Bryman, 2008:30). Till skillnad från AI, kan människor inte 

vara helt värderingsfria, vi kan endast försöka vara objektiva och vara ärliga med hur vi gått tillväga 

(Bryman, 2008:44). Det finns kritik som pekar på att kvalitativa resultat ofta bygger på vad 

forskaren anser är betydelsefullt, det vill säga vad forskaren väljer för syfte och material att 

analysera. Detta är något jag är medveten om. Då studien är av kvalitativ karaktär har den en 

”kunskapsteoretisk ståndpunkt, som brukar beskrivas som tolkningsriktad” (Bryman, 2008:341). 

Jag som forskare har alltså gjort tolkningar av den insamlade forskningen, nationella 

policydokumenten och utsagor från ledare om hur de tolkar denna verklighet. Detta leder till att det 

inte finns några rätt eller fel, vilket minskar risken för systematiska fel.  

Studiens syfte avser att tjäna dagens debatter av ett relevant tema som är av intresse för samhället. 

Då det inte är det enda temat av betydelsefull relevans som diskuteras finns det en nyfikenhet och 
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intresse inom frågeställningar från min sida. Då studien i sina frågeställningar behandlar fokuserar 

hur det offentliga ledarskapet utmanas av artificiell intelligens och hur verksamheterna kan och bör 

leda arbetet med AI i Sverige utifrån det, föll det naturligt att undersöka vad den internationella 

forskningen redan har att säga om det här samt hur Sverige förhåller sig till det. För att förstå hur 

Sverige förhåller sig till dessa ansågs policydokument eller policydrivande processer som mest 

relevanta då det är svårt att ta reda på hur Sverige förhåller sig till dessa genom att endast utföra 

observationer eller intervjuer i en kommun. Det skulle inte gett information om vad den nationella 

planen för AI är.  

Utöver den nationella agendan med AI ville jag även ta reda på hur aktörer som arbetar med AI i 

offentlig sektor resonerar kring dessa frågor, detta visade sig vara svårt då det inte är många som 

arbetar med frågorna och de som gör det har inte tid att ställa upp på intervjuer. Däremot finns det 

offentligt material där aktörerna talar om just dessa frågor som studien analyserar vilket öppnade 

upp möjligheten att använda sig av det som material. Då studien använder sig av videoföreläsningar 

och seminarium istället för individuella intervjuer finns det ingen risk att jag som forskare har 

påverkat informanterna/aktörerna med ledande frågor utan att deras svar har varit oberoende av mitt 

syfte.  

AI inom offentlig sektor är än idag ett relativt outforskat ämne och det finns inte några specifika 

teorier riktade mot just hur verksamheter ska hantera frågor som uppstår vid användning av AI i ett 

samhälle. Detta skulle kunna vara en anledning till att istället använda sig av grundad teori som 

analysmetod för att generera teori av det empiriska materialet (Alvesson och Kärreman, 2012:46). 

Analysmetoden grundad teori anses vara en metod som grundar sin teori i data (Bryman, 2008:515). 

I denna studie skulle grundad teori däremot resultera i ett annat syfte än vad studien fokuserar på, 

och skulle istället resultera i att empirin blev teorin. Därmed ansågs det relevant att välja 

argumentationsanalys då studien fokuserar på att granska argument för samarbetande ledarskap som 

teori eller tillvägagångssätt för att leda arbetet med AI.  
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3. Samarbetande ledarskap som teori 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk. 

3.1. Ledarskap som teori 

För att Sverige ska kunna uppnå målet med att vara bäst på att använda digitaliseringens 

möjligheter har regeringen satt upp fem delmål, varav en av dem handlar om digital ledning. 

Strategin för digital ledning behövs för att ”skapa en säker och robust digitalisering som människor 

känner tillit till” och för att ”samordna offentlig sektors utvecklingsarbete” (Regeringskansliet, 

2018:1). Det visar på att det behövs ett bra ledarskap för att kunna leda digitaliseringen som även 

omfattar AI. Då det offentliga ledarskapet är ett brett begrepp med olika ledarskapsroller och stilar 

har jag i denna studie valt att använda samarbetande ledarskap.  

3.2. Offentligt ledarskap 

För att kunna förstå hur AI kan ledas inom offentlig sektor behövs en teoretisk grund för vad den 

offentliga sektorn är samt hur den drivs. ’t Hart (2014) menar att samhället måste kunna ledas och 

styras om det ska överleva och om medborgarna ska kunna lyckas. Varje styrningssystem behöver 

ett ledarskap där säkerhet, riktning, order, inspiration, utmaning och transformation finns. 

Institutionella regler, rutiner och procedurer räcker inte för att ta itu med konflikter, överraskningar, 

förändringar, utmaningar och möjligheter som ett samhälle möter. Att avgöra när och hur 

institutioner ska designas, ändras, utökas eller skyddas samt skapa monument att agera på de 

bedömningar, är nyckelfunktioner för offentligt ledarskap (’t Hart, 2014:1).  Haug (2018:327) 

använder Northouse definition av ledarskap och menar att ledarskap påverkar en grupp av individer 

att uppnå ett gemensamt mål. Haug (2018) menar vidare att ledarskap består av fyra viktiga 

element. Först elementet handlar om att se ledarskap som en process där ledare påverkar och 

påverkas av individer som de leder, vilket innebär att ledarskap inte är enkelriktat utan en interaktiv 

övning. Det andra elementet menar att ledarskap lyfter fram inflytande vilket handlar om hur ledare 

skaffar makt över de som leds. Det tredje elementet menar att ledarskap ofta förekommer i grupper, 

vilka skiljer sig i form och storlek. Haug (2018:327) menar att ledarskap handlar om att driva mot 

mål, där ”ledarskap äger rum genom instruktioner och andra medel och har sin effekt i en kontext 

var individer och processer rör sig mot målet”. 

Denna studie fokuserar främst på ledarskap och ledning av AI men även begreppet styrning berörs. 

I relation till ledarskap anser Armstrong, Jia och Totikidis (2005:3) att  
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Styrningsmekanismer syftar på processen som förser svar till frågan hur väl 

organisationen leds och är demonstrerade genom bedömning av ledarskap, riktning och 

kontroll, auktoritet, förvaltning och ansvarsskyldighet.   

Styrning avser oftast beslut, system och policys som består av infrastrukturen i ledningssystem 

medan ledning fokuserar på de informella processerna, det vill säga hur dialoger och processer ser 

ut inom organisationen (Koch och Dixon, 2007).  

Offentligt ledarskap skiljer sig från privat ledarskap, som vanligtvis fokuserar på bolags- och 

organisatoriskt ledarskap. De områden som de två olika typer av ledare verkar i är distinkta men 

oundvikligen sammanflätade, ändå är deras skicklighet och villkoren som de arbetar utefter 

fundamentalt olika på flera viktiga punkter. Det huvudsakliga argumentet som ’t Hart (2014) tar 

upp menar att på grund av att privat och offentligt ledarskap åstadkommer fundamentalt olika 

funktioner i samhället, är privat och offentligt ledarskap föremål för fundamentalt olika strukturer 

och ansvarsregler. Offentligt ledarskap är vad som blåser liv in till institutioner som bebor och utgör 

världen av politik och regeringar, parlament, kabinett, presidentskap, domstolar, 

regeringsdepartement och organ som centrala banker och internationella organisationer samt 

massmedia. Det är de här offentliga organisationerna och deras samverkan som avgör hur våra 

samhällen, och våra personliga liv, styrs. Ledarskap innefattar skapande, hantering, legitimering, 

kontrollering, ändring och upphävning av offentliga verksamheter. Skattepengar är involverade i att 

driva dem, politiska mekanismer är involverade i att styra dem och de hålls i styr av en rad 

offentliga ansvarsarrangemang (’t Hart, 2014:21). 

Det finns tre typer av traditionella offentliga ledarskap, politiskt, administrativt och civilt, som 

fokuserar på att ta itu med samhällsfrågor. Detta är bland annat vad som skiljer offentligt ledarskap 

åt från privat ledarskap. Människor burkar även förvänta sig mer från ledare inom den offentliga 

sektorn än från företagsledare (’t Hart, 2014:22). Inom politiskt ledarskap finns det två nyckelroller: 

identitetsentreprenörskap och policyentreprenörskap. För att bli en accepterad politisk ledare, 

brukar politiker ägna sig åt identitetsentreprenörskap, vilket innebär att de försöker binda 

beskrivningar om vem och vad det är som de omfattar och påstår representera. Personen de 

framträder att vara, deras publika jag, och värden och tro som de anammar måste ta hänsyn till 

deras valda valkretsars sociala identitet (’t Hart, 2014). Policyentreprenörskap handlar om 

omfattningen av nya policy idéer, att sälja dem till olika valkretsar, att skapa kraftfulla koalitioner 

runt dem och att ta tillvara på möjligheter när de visar sig (’t Hart, 2014:26). 

Administrativt ledarskap innebär bland annat att de har privilegierat tillträde till politiska 

beslutsfattare som ger dem möjligheten att hantera och styra nerifrån då byrådirektörer förser 

politiker med idéer och råd. De kan forma och fördela sina strategiska råd selektivt. Administrativa 
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ledare behöver även skapa det massiva maskineriet av regeringsimplementering av politiska val och 

leverera offentliga tjänster. ’t Hart (2014) urskiljer tre utmaningar med administrativt ledarskap: att 

få den demokratiska processen att fungera samtidigt som ledaren måste förbli en trovärdig ledare i 

befäl över olika yrkesmän, skapa policy arbete vid fronten av implementeringen samt skapa och 

utveckla den organisatoriska kapaciteten att uppnå allt detta (’t Hart, 2014:26). 

Den tredje typen av offentligt ledarskap fokuserar på aktörer utanför det statliga systemet. ’t Hart 

menar att offentligt ledarskap ofta missar denna typ och kan vara ett stort misstag då civilt ledarskap 

ofta leder till innovation och förändring inom politik. Civilt ledarskap består av icke kontorsbaserat 

offentligt ledarskap som exempelvis: inspektörer, kontrollanter, moralister, oliktänkande, präster, 

revolutionärer och samhällsentreprenörer. Vissa förlitar sig på personlig karisma för att skapa 

viktiga sociala rörelser medan andra väljer att utnyttja det moraliska kapitalet som redan existerar 

hos icke statliga institutioner för att utföra civilt ledarskap. Vissa arbetar jämsides redan existerande 

kontorsägare och auktoritära kontor medan andra arbetar mot dem (’t Hart, 2014:34). Enligt ’t Hart 

(2014) kommer civilt ledarskap till liv i tydliga relationer och oppositioner till makten av politiska 

och administrativa eliter.  Det lyfter fram samhällsbehov, vilja och idéer till den politiska arenan, 

det övervakar det politiska etablissemanget reaktioner till dessa signaler kritiskt och det utnyttjar 

samhällets egna styrning genom att engagera sig i direkt leverans av offentliga tjänster, med eller 

utan statligt stöd. De tre olika typerna av offentligt ledarskap är inte lika klara i verkligheten och 

överlappar ofta.  

3.3. Samarbetande ledarskap  

De tre typerna av offentlig ledarskap som presenterats ovan är traditionella och för utmaningar som 

rör endast den offentliga sektorn har de typerna av ledning fungerat och inte behövt ändras. Den 

typen av ledarskap förknippas ofta till hierarki, ledarskap förväntades utföras av en eller en liten 

grupp av auktoritära individer. Under senare tid har däremot dominansen av staten och dess 

institutionaliserade hierarki som huvudsakliga drivare för offentligt ledarskap börjat avta. Detta 

menar ’t Hart (2014) har hänt på grund av att naturen av de mest utmanande problemen som dagens 

samhällen står inför har förändrats. De problem som idag skriker efter ledarskap handlar om 

komplexitet och gränslöshet: urban stress, cyberbrott, klimatförändringar, flyktingströmmar, 

genteknik, utarmning av resurser, global fattigdom och så vidare. Detta är komplexa problem för att 

de involverar ett stort antal och olika typer av intressenter, värderingar och intressen. De medför 

oreducerbara osäkerheter och konflikter om naturen och omfattningen av problemet såväl som 

sannolika påverkan av alternativa sätt att hantera det (Stern, 2017). De kan inte lösas av kända, 

prisvärda eller lätt hanterbara modeller, utan kräver istället nya, ovanliga, oprövade, riskfyllda 

lösningar. Gränslösa problem trotsar de vanliga tillvägagångssätten för kategorisering av problem 
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och hur ansvarsområden och resurser organiseras för att hantera dem (Christensen, Lægreid, 

Rykkja, 2016). De övervinner problemlösnings kapaciteten av den offentliga sektorn och kräver 

engagemang från andra aktörer från andra sektorer. (’t Hart, 2014) 

Framväxt av ovannämnda utmaningar har konfronterat offentliga policyskapare och tjänstemän med 

den höga och stadigt växande mån av beroendeförhållanden mellan de själva och andra aktörer som 

står inför samma utmaning (Haug, 2018). Detta har lett till att de organisatoriska och politiska 

monopol, som har dikterat hur styrning går till, har brutits upp. Resultatet har blivit ett 

nätverkssamhälle där kontakt och anslutning och beroendeförhållanden är kärnan. ’t Hart (2014:88) 

menar att verksamheter kan antingen välja att lära sig utnyttja och integrera aktörers kunskap, 

resurser, värden och intressen genom ett urval av sektorer, områden och nationer när det kommer 

till att hantera sådana problem eller acceptera konsekvenserna av oförmågan att effektivt styra 

världen som har skapats. 

’t Hart (2014) menar att det har skett en skiftning i metoder för kollektiv problemlösning som 

används i dagens samhällen. Styrning handlar idag om ”adhokrati, policynätverk, konsultation, 

partnerskap, samhällets involvering, rådgivning och internationalisering”(t’Hart, 2014:89). Deras 

logik har lett till mekanismer som är mer direkta, inkluderande och förhandlade, det vill säga 

polycentrisk, interaktiv styrning istället för unicentrisk, hierarkisk styrning. ’t Hart (2014) urskiljer 

tre saker som sker under polycentrisk styrning. Första steget är acceptans, det vill säga att staten 

accepterar dess egna interna komplexitet. Dess olika beståndsdelar inser att ingen av dem har råd att 

ignorera varandra när det kommer till att tackla samhällets nyckelutmaningar. Dagens statliga 

aktörer investerar därför kraftigt i bolagsstyrning, samordning, anslutning och samarbeten mellan 

olika offentliga aktörer. Det andra är att staten inte längre anser sig vara överst i samhället, utan att 

de erkänner att företag och samhällsorganisationer är väsentliga och huvudsakliga komponenter för 

att lösa dagens utmaningar. Slutligen överväger statliga aktörer tanken om suveränitet och 

investerar i mellanstatlig samt överstatlig forum för att alliera sig med sina agerande med andra 

stater och regioner.  

3.3.1 Innovation i offentlig sektor 

Ett samarbetande ledarskap eller ett nätverkssamarbete kan idag resultera till positiva resultat för 

samhället och välfärden. Torfing (2018) menar att forskning idag alltmer pekar mot att 

samarbetande ledarskap är överlägset när det kommer till att stimulera innovation. Då den offentliga 

sektorn saknar konkurrens och vinst motiv skapar det annorlunda villkor för innovation i den 

offentlig sektorn. Torfing (2018:3) ställer därför frågan ”vilken strategi har störst potential att öka 

offentlig innovation?”. Han menar att jämfört med hierarkiska strategier och konkurrens strategier 

är samarbetande strategier överlägset bättre när det kommer till att utveckla och implementera 
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innovativa lösningar. Samarbetande strategier underlättar för utbyte av kunskap, kompetenser och 

idéer mellan relevanta aktörer som påverkas. Vidare stimuleras processer för gemensam kunnighet 

som kan förbättra förståelsen för problemet eller utmaningen i fråga och utvidga en rad av kreativa 

idéer om hur de ska lösas. Torfing (2018) menar även att samarbete möjliggör integration av idéer 

till passande lösningar, urvalet av de mest lovande, skapandet av gemensamt engagemang till 

implementeringen av nya lösningar samt mobilisering av resurser. Samarbete involverar det 

konstruktiva ledandet av olikheter i avsikt att hitta gemensamma lösningar till vanliga problem 

(Torfing, 2018:3) och ledarskap i sig är väsentligt för att driva, förmedla och underlätta 

samarbetande processer (Ramadass, Sambasivan och Xavier, 2018). 

Vidare menar Crosby, ’t Hart och Torfing (2017) att företrädare av offentlig innovation kan 

använda ledarskap och styrning som ett medel för att bryta igenom byråkratiska barriärer för att 

kunna arbeta sektorsövergripande för att uppnå offentliga mål. Deras slutsats bygger på Moore’s 

koncept om offentlig värde där offentligt värde anses vara det som värderas av samhället eller som 

är bra för det offentliga och den offentliga sektorn. Styrning av offentlig värde innefattar 

policyskapande, verksamhetens riktning och ledning som har hela det offentliga värdet i åtanke och 

oftast inkluderar flera sektorer (Crosby, ’t Hart och Torfing, 2017).  

Även Haug (2018) lyfter fram att ny teknik sätter press på traditionella statliga former, det vill säga 

hierarkier, medan de samtidigt öppnar upp för samarbete som sträcker ut på traditionella 

institutionella gränser och skapar nätverk. Haug (2018) lyfter fram Norges kommuners samarbete 

som ett exempel på hur offentliga verksamheter kan få tillgång till expertis, minska kostnader, 

förstärka digitala tjänster och skapa gemensamma processer för leverans av tjänster. Haug 

(2018:325-326) menar att ”från ett nätverksperspektiv är innovation en öppen process som är 

inspirerad av fokusering på användning av ett brett utbud av interna och externa resurser för 

innovativa möjligheter. Delaktighet i innovativa processer genom samarbete och nätverk möjliggör 

kommuner att bli `öppna institutioner´”.  

Idag finns det ingen konkret ledarskapsteori som förklarar hur arbetet med AI ska ledas på bästa 

sätt. Däremot kan AI ses som en av de stora utmaningar som ’t Hart (2014) och Haug (2018) tar upp 

som de mest utmanande problemen som dagens samhälle står inför då naturen av AI är komplex 

och gränslös, vilket leder till att det involverar ett stort antal och olika typer av intressenter, 

värderingar och intressen. Då AI utmanar det traditionella synsättet på ledarskap i offentlig sektor, 

och utmanar hela samhället, blir samarbetande ledarskap ett mer passande sätt att leda för att stödja 

utvecklingsarbetet i offentlig sektor men också i samhället. Frågan är hur ledarskap utövas i en 

sådan värld och vilka verktyg som finns till hands för att kunna göra det? Nedan presenteras verktyg 

som finns inom det teoretiska ramverket för samarbetande ledarskap idag. Dessa verktyg är 
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utgångspunkter som används för  att analysera ledarskapet av AI. Analysmodellen kommer att 

slipas utefter varje empiri insamling, det vill säga att den valda internationella forskningen kommer 

att tillföra verktyg som kommer att användas för att vidare analysera de valda nationella 

policydokumenten, vilka i sin tur kommer att tillföra verktyg som används för att analysera vad 

ledare belyser om AI och ledarskapet kring det. 

3.4 Teoretisk modell 

’t Hart (2014) menar att skiftningen från hierarki till beroendeförhållanden som den centrala 

organiseringsprincipen vid problemlösning ändrar drastiskt sättet som ledarskapsauktoritet erhålls, 

används och förloras samt de olika typer av specifika utmaningar som ledare möts med. Det handlar 

om att organiserar konsensus och möjliggöra för gemensamma åtgärder mellan aktörer som är 

beroende av varandra. Horisontell styrning blir relevant, och är endast värt ansträngningen, när alla 

parterna är övertygade att det inte går att göra det på egen hand. Många aktörer tror ofta på deras 

egna etablerade sätt att hantera problem och det krävs oftast en kris som belyser aktörers 

begränsningar att hantera krisen för att de ska acceptera att de behöver hjälp. Det krävs 

ledarskapsarbete för att föra ihop aktörer från olika jurisdiktioner, specialiseringar och sektorer för 

att få ihop dem i en miljö där de börjar upptäcka sina överlappande behov, intressen och resurser på 

nya sätt.  

Hinder för effektiv, institutionaliserat samarbete genom institutionaliserade, organiserade och 

professionella gränser är utmanande vilket kräver ledarskapsarbete. I praktiken innebär 

samarbetande ledarskap att skapa energi och undvika hinder på jakt efter gemensamma åtgärder 

mellan parter som inte normalt gör så.  

Utforma arbete – definiera problem och intressenter 

’t Hart (2014) menar att knepet med att utforma problem så att det möjliggör samarbetande 

lösningar är att se problemen som inbäddade i och produkter av större samhällssystem. Detta leder 

till en bredare rad av aktörer och faktorer samt mer komplexa kausaliteter. Kreativt användande av 

systemtänkande och en tvärvetenskaplig attityd till att mobilisera forskning som dokumenterar och 

tolkar problemet är en del av utformningsprocessen. I utformningsarbetet avgörs vem och vad som 

definieras innanför och utanför ramen för samarbetets insatsen som följer. Det begränsar en rad av 

värden och intressen som tas i betraktande. Dilemmat som finns är det mellan inneslutning och 

uteslutning. ’t Hart (2014) menar att bas logiken inom samarbetande arbete handlar om maximal 

allomfattning: ”en vill inte exkludera mäktiga eller annars viktiga aktörer eller perspektiv i början 

av processen”(’t Hart, 2014:92). Däremot kan det även vara problematiskt att ha för många, stora 

och mäktiga aktörer då det kan bli både praktiskt och politiskt omöjligt att få med alla relevanta 
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överväganden och intressenter in till ett enda samarbetande ramverk. Enligt ’t Hart (2014) skulle 

numren bli svårhanterliga, sättet att tänka för olika och konflikten om värderingar och intressen för 

komplicerade vilket skulle resultera till att inget skulle bli gjort. 

Förledande arbete – värva parter till en gemensam lösningsprocess 

’t Hart (2014) lyfter fram att ledarskapsrollen är tvådelad här. Den ena delen handlar om att det 

finns ett behov att skapa en känsla av brådskande kring problemet för att få aktörer att engagera sig 

i problemet. Den andra sidan av myntet innebär att ledaren behöver kunna föra ihop alla aktörer, 

exempelvis om regeringen skulle vilja ha ett partnerskap med företag som har AI kompetenser 

behöver de kunna värva dem. Detta är något som kan bli svårt på grund av lagen om offentlig 

upphandling, istället kan exempelvis Vinnova finansiera projekt där forskningen samarbeta med den 

privata marknaden om den frågan. Så ledarskapet från politiken blir att använda de institutioner som 

finns för att bjuda in till ett partnerskap som kan leda till att lösa problemet. 

’t Hart (2014) menar att det ofta inte sker några framsteg då det inte finns någon koppling mellan de 

olika aktörerna som arbetar med problemet. Att få aktörerna att prata med varandra på intensivare 

och produktivare sätt är inte enkelt. Det krävs planerande och ansträngning för att övervinna dåliga 

vibbar, spänningar och stereotyper som finns. Det handlar alltså om att skapa en koppling mellan 

aktörerna.  

Process arbete – arrangera och upprätthålla dialoger 

’t Hart (2014) menar att nästa steg handlar om att få aktörerna att lämna sina bestämda positioner 

och in i nya minnestillstånd där att arbeta med gemensamma lösningar blir den riktiga fokusen av 

ansträngningen istället för att försvara sin position eller ventilera frustration. Dilemmat här handlar 

om att konstruktiva dialoger sällan sker förrän alla har fått chansen att ventilera vilket kan leda till 

att fokusen hamnar på självintressen istället. Aktörerna behöver ta en risk i tro om att det blir bra 

och ledarens roll är att se till att aktörerna tar risken oavsett. Allt detta kan samlas upp och skapa en 

process för parterna som behöver en bättre förståelse för varandras positioner och tillvägagångssätt, 

vilket ’t Hart (2014:95) menar är nödvändigt för att tillit ska uppstå. När det kommer till AI behöver 

aktörer, utvecklare och företag sätta sig och komma överens om vad AI är och vilka utmaningar 

som finns. Därför behövs det en process som upprätthåller dialoger inom det här fältet. När det 

gäller AI handlar det om att ha en öppen dialog för att ingen har att kunskapen om vad AI riktigt är 

och hur det påverkar samhället.  

Stärkande arbete – institutionalisera momentum 

När parter börjar utbyta information och utveckla gemensam beslut ökar behovet för logistiskt stöd 

och koordination. T’Hart (2014:96) anser att det här blir centralt att övertyga alla parter att investera 



17 

i gemensamma stödsystem som organiseras och utvecklas från partnerskapet, istället för att parterna 

ska förlita sig på sina egna kontor. Idealt är de gemensamt finansierade och gemensamt bemannade 

sekreterare, vilket inte bara symboliserar delat ägandeskap utan har även fokus på att få den 

samarbetande processen att fortsätta. Genom att se till att olika intressenter i partnerskapet arbetar i 

såna interface grupper kommer ytterligare kunskap om och momentum för den gemensamma 

ansträngningen skapas mellan partnerna. 

Detta kapitel visar på hur ledarskap har gått från ett traditionellt ledarskap med tre olika roller, 

politiska, administrativa och civila, till ett ledarskap som kräver ett samarbete mellan olika roller, 

aktörer och även sektorer för att möta de nya utmaningarna som finns. I denna studie kommer ett 

samarbetande ledarskap användas som teori för att kringgå utmaningarna som finns med ledning av 

AI. Argument från ’t Hart (2014 ), Torfing (2018) och Haug (2018) kommer att användas samt de 

fyra verktygen som ’t Hart (2014) presenterar. Detta är vad vi vet, och vad som finns, om ledarskap 

av AI än så länge. I nästa kapitel försöker jag knyta an detta till vad internationella forskningen har 

att säga om AI och ledning av AI. 
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4. Analys av internationell forskning 

I detta kapitelavsnitt presenteras och analyseras det empiriska materialet som har samlats in från 

vetenskapliga artiklar. 

4.1 Artificiell Intelligens, vad är det? 

Innan studien undersöker AI utmaningar är det viktigt att först förklara bredden av AI och hur 

komplext det är. Något som framkommer tydligt inom forskningsartiklar om AI är att det saknas en 

tydlig definition om vad AI är. Begreppet AI har under de senaste decennierna förekommit i många 

olika studier och använts på många olika sätt. Trots det finns det ännu ingen definition av AI som 

världen kan enas om. Detta leder till det fundamentala problemet med att förstå vad AI är och vad 

det innebär (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Gasser och Almeida (2017) lyfter upp anledningen 

för avsaknaden av en definition av AI och menar att det från ett tekniskt perspektiv inte bara är en 

typ av teknik utan en samling av olika tekniker, exempelvis allt från språkigenkänning till 

självständigt tänkande och är därför svårt att definiera. De menar att från ett fenomenologiskt 

perspektiv, det vill säga från perspektivet om läran om fenomen, refererar begreppet AI ofta till en 

specifik grad av självgående system som exempelvis avancerade hälsodiagnostiserande system, 

nästa generation av digitala lärare, självkörande bilar och andra likartade system (Gasser och 

Almeida, 2017:58). Därmed sagt är det viktigt att innan vi går vidare med utmaningar som finns 

inom offentlig sektor med AI, tydliggör studiens egna tolkning av AI, som kommer tjäna som 

studiens utgångspunkt vid granskning av AI.  

Enligt Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) är det mest praktiskt att först definiera begreppet 

intelligens för sig och sedan tillämpa den på maskiner för att få en bättre uppfattning av begreppet 

artificiell intelligens (AI). Wirtz, Weyerer och Geyer (2018:4) definierar intelligens som en 

”förmåga att interagera, lära, adoptera och tillhålla information från erfarenheter”, samt att kunna 

hantera osäkerheter. De menar vidare att artificiell är ett begrepp som betyder en kopia som är 

skapad av människor. För att ge en tydligare bild hänvisar Wirtz, Weyerer & Geyer (2018) till sex 

olika källor och konstaterar att: 

AI attempts to replicate human problem-solving practices to achieve solutions that are more 

efficient. A special feature is the replication of human thinking and learning as well as problem-

solving capabilities intended to enhance performance. (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018:4)  

Utifrån detta kan slutsatsen dras att begreppet artificiell intelligens hänvisar till ett data system med 

förmågan att uppvisa mänskligt intelligent beteende som kategoriseras av vissa kärnkompetenser, 

förståelser, uppfattningar samt inlärningsmöjligheter.  



19 

Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) kategoriserar AI i tre kategorier: snäv artificiell intelligens, 

artificiell generell intelligens och artificiell superintelligens. Den första kategorin innefattar AI som 

oftast kan lösa ett specifikt problem och behöver programmeras av människor. Artificiell generell 

intelligens kan däremot lära sig själv samt överföra sina erfarenheter och kompetenser till andra 

uppgifter utan någon mänsklig hjälp. Vidare hänvisar artificiell super intelligens till den utveckling 

av AI som är mer avancerad än den mänskliga hjärnan. Denna typ av AI finns inte ännu, men 

forskare tror att det kommer bli ett naturligt steg från artificiell generell intelligens. Gasser och 

Almeida (2017) använder sig istället av två kategorier när de kategoriserar AI. De är svag AI som 

beskriver dagens generation av AI som fokuserar på relativt små uppgifter som exempelvis att spela 

ett spel, känna igen en röst eller känna igen vissa mönster i bilder, och stark AI som istället 

beskriver maskiner med genuin intelligens och självmedvetenhet, det vill säga att maskinen har 

kunskapen att applicera sin intelligens till vilket problem som helst. 

Alla dessa olika kategorier och definieringar av AI visar på hur komplex AI världen egentligen är. 

Medan Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) utgår ifrån tre kategorier, utgår Gasser och Almeida 

(2017) istället från två kategorier och det är inte helt klart hur kategorierna går ihop. Det är tydligt 

att snäv artificiell intelligens och svag AI faller under samma typ av AI och att artificiell super 

intelligens kan anses vara lik stark AI, men det är inte lika tydligt hur artificiell generell intelligens 

passar in i den bilden. Denna komplexitet visar även på hur viktigt det är att upprätthålla dialoger 

mellan forskare, men också med andra aktörer som arbetar med AI. Forskare, utvecklare och 

företag behöver komma överens om vad AI är för något och därför behövs det en process som 

upprätthåller dialoger inom det här fältet. När det gäller AI handlar det om att ha en öppen dialog 

för att ingen har all kunskap om vad AI är och hur det påverkar samhället. Att upprätthålla dialoger 

mellan aktörer är vad t’ Hart (2014) menar behövs för att få aktörer att lämna sina bestämda 

positioner och in i nya minnestillstånd där att arbeta med gemensamma lösningar blir den riktiga 

fokusen av ansträngningen istället för att försvara sin position. Detta kräver ett ledarskap som ser 

till att de olika aktörerna i samhället samarbetar för att kunna komma vidare med AI, om det så än 

bara handlar om att definiera vad AI är för något. 

4.2 Utmaningar med Artificiell Intelligens 

Wirtz, Weyerer och Geyer (2018:4) listar de bästa möjligheterna för AI inom offentlig verksamhet 

utifrån tio kategorier: AI baserat kunskapsprogram, AI process automatisering, virtuella medel, 

förutsägande analys, identitetsanalys, kognitiv robotteknik, rekommendationssystem, intelligent 

digital assistent, språkanalys samt kognitiv säkerhet som hänvisar till intelligens inom analys av hot. 

Av dessa tio definieras fem som intressanta att lyfta som AI process automatisering, virtuella medel, 

förutsägandeanalys, identitetsanalys och kognitiv robotteknik. Dessa olika typer av AI kan öka 
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effektivitet inom offentliga verksamheter och bidra till besparingar genom att automatisera 

processer och halvera väntetiden samt minska den administrativ belastningen. Från Wirtz, Weyerer 

och Geyer (2018) framgår det även att flera möjligheter uppstår för tjänstemän och politiker då de 

kan fokusera på specifika uppgifter medan datorer utför rutin procedurer. Samtidigt uppstår 

oroligheter kring att människor ersätts av maskiner, vilket lyfter etiska bekymmer i koppling till 

användning av AI inom den offentliga sektorn. Frågan om vem som bär ansvaret om ett AI system 

tar ett felaktigt beslut är ännu oklart. Det finns två sidor av myntet, det ena handlar om 

möjligheterna AI skapar för den offentliga sektorn medan det andra handlar om hot som visar på att 

AI behöver policydokument och riktlinjer baserade på principer och samhällets normer för att 

kunna ge fördelar för alla. Här kan vi dra slutsatsen att AI medför stor potential samt att det kan 

komma till nytta och effektivisera många olika system.  

Studien går inte djupare in i möjligheter som finns med AI utan fokuserar vidare på utmaningar som 

uppstår för att komma fram till lösningar till dessa problem. Utmaningarna behöver diskuteras och 

lösas för att inte hindra implementeringen av AI lösningar. Studien utgår ifrån fyra övergripande 

kategorier som handlar om utmaningar med AI och sorteras på: utmaningar som rör implementering 

av AI, lagar och reglering av AI, etiska frågor gällande AI samt AI i samhället. Bilden nedan 

illustrerar en modell utifrån de fyra utmaningarna som tas upp.   
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Figur 4.1. Wirtz, Weyerer och Geyer (2018). 

4.2.1 Implementering av AI 

Utmaningar med implementering av AI är en central del av  offentlig ledarskap då det handlar om 

olika aspekter av hur ett initiativ passar in i en specifik kontext, det vill säga hur en idé kan 

appliceras i offentlig sektor och vilka utmaningar som kan uppstå vid implementeringen. Enligt 

Wirtz, Weyerer och Geyer (2018:7) krävs ett genomtänkt och strategisk tillvägagångssätt vid 

implementering av AI inom offentlig sektor för att kunna utnyttja möjligheterna som finns med AI. 

De identifierar fyra utmaningar med implementering av AI, nämligen AI säkerhet, integrering av 

system och data, finansiella möjligheter samt specialisering och expertis. AI säkerhet syftar på att 

säkerställa säkerheten av AI påverkan. AI kan lära sig att uppföra sig på ett negativt vis av miljön 

runtomkring eller misstolka sin omgivning vilket gör att det kan uppstå komplexa och kritiska 

säkerhetssituationer (Wirtz, Weyer och Geyer, 2018). Bostrom och Yudkowsky (2014) lyfter fram 

vikten av att AI måste vara motståndskraftig mot manipulation av människor. Vidare menar Wirtz, 

Weyerer och Geyer (2018) att det måste gå att garantera att AI kan lära sig utan att verkställa 

katastrofala beslut, exempelvis behöver en robot som assisterar vid en operation kunna lära sig utan 

att skada patienten när den testar olika kirurgiska metoder. Implementeringen av AI behöver därför 
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vara programmerad till att förhindra olyckor och garantera att AI fungerar på ett säkert sätt för att 

skydda människor. Detta hör ihop med integrering av system och data, då ett väl fungerande AI 

system förutsätter stora mängder av data av hög kvalitet. Opålitlig data utgör därför en stor 

utmaning och risk för verksamheter som vill implementera AI. Utifrån detta kan slutsatsen dras att 

insamling, sammanställning, lagring samt användningen av objektiv och relevant data är nödvändig 

för en lyckad implementering av AI inom offentliga sektorn, exempelvis behöver en robot som 

assisterar under en operation ha säkerhetsspärrar som stoppar den när den riskerar att skada 

patienten. Etableringen av AI system av hög kvalitet som är kapabla till att integrera data samtidigt 

som det kan hantera förhållandet mellan data och processer är väsentligt samtidigt som det 

representerar en stor utmaning vid implementering av AI lösningar. (Wirtz, Weyerer och Geyer, 

2018:7) 

Finansiella möjligheter handlar om att AI är kostsamt och att verksamheter behöver en plan för att 

lösa de finansiella utmaningarna. Den totala kostnaden och investeringen för utvecklingen och 

lanseringen av ett AI system behöver övervägas för att kunna fastställa om det är genomförbar. 

Wirtz, Weyerer och Geyer (2018:7) menar att det finns två huvudsakliga kostnader vid 

implementering av AI; dels är investeringen för skapandet av en fungerande teknisk infrastruktur 

som samlar och lagrar data enorm, och dels att det råder en hög efterfrågan på grund av ett lågt 

utbud av AI experter som är kopplade till höga kostnader för utbildning och löner. Utifrån detta 

behövs det alltså en lösning för en större budget när det kommer till en fungerande teknisk 

infrastruktur eller hitta en lösning som lockar AI experter till den offentliga arenan. Detta hör ihop 

med utmaningen om specialisering och expertis. Då det saknas specialister och expert med 

relevanta kompetenser och färdigheter som kan stödja och främja AI utvecklingen. Wirtz, Weyerer 

och Geyer (2018:7) menar att staten och regeringen har en viktig roll i detta och behöver trycka på 

utvecklingen av en välutbildad och varierande arbetskraft för att kunna bilda en hållbar kompetens- 

och kunskapsbas rörande AI. Mikhaylov, Esteve och Campion (2018) ser lösningen i samarbeten 

mellan olika aktörer inom privata, offentliga, filantropiska och finans sektorerna där alla parter kan 

bidra med sina perspektiv och höja kunskapen hos anställda. Ett samarbete mellan ett universitet 

och en kommun är ett exempel på hur kunskapen kan höjas hos offentliga tjänstemän om AI. 

Mikhalov, Esteve och Campion (2018) lyfter fram Storbritanniens regeringssamarbete med 

universitet och den privata sektorn där målet med samarbetet är att leverera AI lösningar och höja 

kunskapsnivån hos anställda över den offentliga sektorn i Essex, Storbritannien. 

Med hänsyn till dessa utmaningar kan slutsatsen dras att ett AI system behöver ha hög kvalitet på 

data som systemet grundar sig i samt lösa de finansiella svårigheterna och frågan om brist på 

specialister och människor som kan arbeta med AI. För att kunna lösa dessa utmaningar föreslås ett 
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samarbete mellan flera aktörer. Haug (2018) lyfter fram samarbete mellan Norges kommuner som 

ett exempel på hur offentliga verksamheter kan få tillgång till expertis, minska kostnader, förstärka 

digitala tjänster och skapa gemensamma processer för leverans av tjänster. Haug (2018:325-326) 

menar att  

från ett nätverksperspektiv är innovation en öppen process som är inspirerad av 

fokusering på användning av ett brett utbud av interna och externa resurser för innovativa 

möjligheter. Delaktighet i innovativa processer genom samarbete och nätverk möjliggör 

kommuner att bli öppna institutioner. 

Ett samarbete mellan universitet och offentliga verksamheter skulle kunna underlätta denna del av 

utmaning med implementering av AI.  

4.2.2 Lagar och reglering av AI 

Under denna kategori presenteras utmaningar som rör den generella styrningen av AI och 

oroligheter gällande förmågan att hantera och kontrollera AI. Då fältet är brett inom den offentliga 

sektorn associeras styrningen av AI med flera utmaningar som gäller lagar och regleringar, 

tillhörande av data, algoritmer, infrastrukturer och människor (Gasser, 2018). Wirtz, Weyerer och 

Geyer (2018:8) menar att det finns tre viktiga aspekter av lagar och reglering av AI som innefattar 

styrning, ansvar samt integritet och säkerhet. Styrning av automatiserade intelligenta system, 

handlar om att förstå och kontrollera AI systems beslut och ageranden. AI sorterar inte sin 

information prydligt utan informationen sparas på ett sätt som gör den svår att läsa, detta i sin tur 

gör det svårt att kontrollera AI system.  

Ansvar för AI system handlar bland annat om AIs juridiska status om vem som bestämmer och har 

ansvaret för besluten AI tar. AI system lär sig under arbetets gång vilket innebär att deras utvecklare 

eller ledare ibland inte kan kontrollera eller förutse deras beteende (Wirtz, Weyerer och Geyer, 

2018:8). Mänsklig kontroll över AI är därför en utmaning vilket resulterar i ett frågetecken när det 

kommer till ansvar. Enligt detta perspektiv blir det svårt att hålla människor ansvariga för AI 

systems beteenden då människor saknar kontroll och inflytande över dem. De George (2003) anser 

däremot att människor alltid är ansvariga över konsekvenserna som skapas på grund av  teknik. Idag 

finns det ingen lösning på denna punkt, många menar att det är en politisk fråga som behöver lösas 

på politisk nivå och inte en teknisk utveckling (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018, De George, 2003, 

Johnsson, 2014). 

Integritet- och säkerhetsaspekten syftar på utmaningen med att bevara människors integritet och att 

skydda data samt AI relaterade nätverksresurser från säkerhetshot. Detta innebär att data från 

individer samlas och behandlas med tillåtelse från respektive individ i överensstämmelse med 

respektive lag. AI system är sårbara för cyberattacker, vilket är farligt då hackare under en attack 
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kan få tillgång till människors privata information. Utöver det finns det även säkerhetsrisker 

kopplade till exempelvis AI system inom statlig övervakning (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018:8). 

Utifrån dessa punkter kan slutsatsen dras att utmaningarna med lagar och reglering av AI har att 

göra med hur ett AI system styrs, vem som är ansvarig över AI systemets beslut samt säkerhet och 

integritet för individers data som AI systemen har tillgång till. Ett AI system lagrar sin data på olika 

sätt vilket gör det svårt att förstå och kontrollera systemet. Det krävs alltså även här att det finns fler 

människor med förståelse för hur ett AI system fungerar för att kunna styra det, vilket leder till att 

det är relevant att diskutera om ett samarbete mellan aktörer även kan lösa dessa utmaningar. 

Torfing (2018:3) menar att vid kompetenshöjande om AI kan ett samarbete mellan aktörer erbjuda 

bättre integration av idéer till passande lösningar samt mobilisering av resurser. Det behöver ske en 

diskussion om vem som bär ansvaret för ett AI systems beslut eller hur man ska gå tillväga för att 

ge en bedömning av vem som bär ansvaret. ’t Hart (2014) menar att det behöver skapas en känsla 

av brådskande kring problemet för att få aktörer att engagera sig i problemet samt försöka föra ihop 

alla relevanta aktörer. I detta fall behöver denna fråga tas upp som en öppen debatt i samhället då 

det är medborgarnas integritet som diskuteras i denna fråga. Men det krävs även förslag från 

kunniga individer inom ämnet för att komma fram med lösningar som är tillfredsställande. Vid 

integritet och hantering av individers data behöver AI system ha försiktighetsåtgärder för att kunna 

säkra data och skydda människors integritet. Lagstiftningen och policyuppläggningen behöver 

därför anpassas för nya utvecklingar och föränderliga förhållanden som resultat av AI.  

4.2.3 Etiska frågor gällande AI 

En väl debatterad utmaning i media med AI handlar om etiska frågor kopplade till AI (Vighagen, 

2018). Enligt Wirtz, Weyerer och Geyerer (2018:9) finns det två typer av etiska frågor när det 

kommer till AI: den ena handlar om hur utvecklingen och användningen av vissa AI tillämpningar 

och deras konsekvenser är etiskt och moraliskt försvarbara, den andra handlar om hur infogade 

etiska principer är i AI system för att kunna försäkra att de agerar moraliskt. Etiska frågor gällande 

AI följer inte bara kodifierare lagar utan uppmärksammar även sociala normer och standarder som 

syftar på skyldigheter, lojalitet och ärlighet. 

AI system är oftast designade för att reproducera eller imitera mänskligt beteende och ta beslut för 

människor med fokus på att vara objektiva och effektiva så väl som de ska minska misstag för att 

kunna ta de bästa besluten. AI systems mål är att tänka och agera rationellt samt att kopiera en 

naturlig beslutsfattande process (Banerjee, Pradeep Kumar och Bajpai, 2017). AI system är däremot 

inte perfekta vilket innebär att AI baserat beslutsfattande kan utgöra ett hot mot människor. För att 

undvika felbedömningar, är AI system baserade på objektiv data av hög kvalitet (Wirtz, Weyerer 

och Geyer, 2018). En annan viktig utmaning inom denna kategori kommer från omständigheterna 
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att människor, till skillnad från AI system, inte alltid beter sig rationellt utan karakteriseras också av 

andra egenskaper som påverkar och bestämmer deras beteenden och beslut, som exempelvis känslor 

(Banerjee, Pradeep Kumar och Bajpai, 2017). Dessa egenskaper kan vara viktiga även vid 

beslutsfattande vilket leder till att det uppstår utmaningar kring hur etiskt eller moraliskt försvarbart 

det är för AI system att skapa regler för mänskligt beteende (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Det 

skapar funderingar kring om det är önskvärt att ha AI system som bestämmer över frågor där det 

behövs mänskliga egenskaper och där en maskin och en människa förmodligen skulle agera olika.  

Det finns även etiska frågor som utgår ifrån antagandet att bedömningar gjorda på mänskliga värden 

skiljer sig från framtida maskiners bedömningar. Då mänskligt beslutsfattande, i kontrast till AI 

system, påverkas av rationella principer och känslor är det tydligt att  bedömningar skiljer sig 

mellan maskiners värderingar och mänskliga värderingar (Banerjee, Pradeep Kumar och Bajpai, 

2017). Turilli (2007) menar att att det är viktigt att binda AI system till samma etiska principer som 

människor har för att det ska kunna uppstå etisk överensstämmelse för en organisations 

övergripande utförande. Däremot kan etiska principer som människor utgår ifrån vid beslutsfattande 

visa sig vara svåra att definiera och förklara för ett AI system så att data uppfattas på rätt sätt. I 

värsta fall kan den självlärda algoritmen utveckla ett eget system av värderingar och skapa sitt egna 

ramverk av referenser som inte är kompatibla med mänskliga värden. Detta kan leda till att 

maskiners värderingar kan motsätta sig mänskliga värderingar och leda till självständig AI 

teknologi som kan utgöra ett hot mot människor (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Crosby, ’t Hart 

och Torfing (2017) menar att offentligt värde, det vill säga vad som värderas av samhället som ex 

mänskliga värden, behöver genomsyra allt som görs i offentliga verksamheter. Det behöver finnas i 

ledning så väl som i AI system. Crosby, ’t Hart och Torfing (2017) menar vidare att företrädare av 

offentlig innovation kan använda ledarskap som medel för att kunna arbeta sektorsövergripande för 

att skapa offentligt värde i arbetet. Detta är även något som behövs med AI arbetet.  

Etiska frågor som rör moraliska dilemman, det vill säga situationer där AI system behöver välja 

mellan motstridiga alternativ behöver också diskuteras. Detta kan vara speciellt känsligt när det 

kommer till AI system som kan hjälpa eller skada människor, som exempelvis robotar inom 

sjukvård och autonom körning, där AI systemet måste göra ett etiskt val mellan två negativa 

alternativ (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Vissa AI appliceringar, speciellt de som involverar 

beslut om liv och död, behöver kunna resonera etiskt innan det kan appliceras autonomt. Även detta 

har att göra med utmaningen att integrera etiska principer i maskiner och lära dem att agera etiskt 

(Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018).  

Vidare lyfts även AI diskriminering fram som syftar på utmaningar med att förhindra ojämlikhet 

och orättvisa som skapas av AI system. Då människor programmerar AI systemets algoritmer kan 
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AI system plocka upp deras värderingar och fördomar. AI system kan exempelvis fånga upp genus 

och etniska fördomar och förstärka mänskliga stereotyper. För att förhindra detta har andra 

tillvägagångssätt ökat när det kommer till data minering och maskininlärning för att upptäcka och 

förhindra diskriminering, däremot är det inte tillräckligt och det är en utmaning som fortfarande 

behöver adresseras. (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018) 

För att AI system ska kunna användas behöver etiska frågor som rör AI diskuteras och lösas. Vad 

gäller AIs objektiva tänkande är det något som kan vara eftertraktat vid beslutsfattande, men det kan 

samtidigt vara negativt vid beslut som kräver emotionell kompetens. Detta är en fråga som 

förmodligen behöver diskuteras och bestämmas av flera olika aktörer som påverkas för att kunna 

besvara frågan på ett tillfredsställande vis. ’t Hart (2014) menar att för att en samarbetande process 

ska komma igång behövs först acceptans där regeringen och andra aktörer accepterar problemets 

komplexitets. I detta fall behöver alltså aktörer acceptera AIs komplexitet innan ett samarbeta kan 

uppstå. Där aktörer ser AIs komplexa beståndsdelar och inser att ingen av dem har råd att ignorera 

varandra när det kommer till att tackla denna utmaning. Regeringen behöver också acceptera att 

samhällsorganisationer är väsentliga och huvudsakliga komponenter för att lösa en utmaning av 

denna karaktär. Slutligen kommer detta att leda till att alla aktörer från olika sektorer som påverkas 

av detta behöver samarbeta tillsammans för att lösa sådana frågor. Diskussionerna och lösningarna 

behöver även tas upp offentligt vilket leder till att även medborgare ser hur dessa utmaningar kan 

lösas, vilket är en del av att även få upp tilliten för AI system i samhället som är nästkommande 

utmaning som tas upp.  

4.2.4 AI i samhället 

Sociala utmaningar som associeras med förändringar av det sociala livet och mänsklig interaktion 

som drivs av AI hamnar under denna kategori. AI finns i människors vardagsliv, påverkar 

människor dagliga rutiner och många kärnområden i samhället som exempelvis transport, sjukvård 

och ekonomi. Samtidigt ökar oron i samhället om AI:s framtida utveckling på grund av dess 

potentiellt negativa effekter på människan och samhället (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Wirtz, 

Weyerer och Geyer (2018:10) identifierar tre aspekter av utmaningar med AI i samhället som 

handlar om AIs påverkan på utbud av jobb och arbetsmarknaden, tillit för AI inom samhället och 

förändringen av interaktionen mellan maskiner och människor. 

 En rädsla som ökar i samhället i frågan om AI har att göra med oroligheter kring hur AI kommer 

att påverka arbetsmarknaden. Många i samhället tror att en utveckling och implementering av AI 

kommer att leda till arbetslöshet då arbetsuppgifterna ersätts av autonoma robotar. Wirtz, Weyerer 

och Geyer (2018:10) tar upp flera undersökningar som pekar på att majoriteten av de industriella 

arbetsuppgifter kan bli automatiserade vilket utgör en risk för människorna som arbetar inom dessa 
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yrken. Förutom utmaningen med att AI ersätter dagens arbetskraft, kan många arbeten kommer att 

förändras och kräva att människor har kunskap om AI. Utvecklingen av AI leder även till nya jobb, 

som data forskare eller maskininlärningsingenjörer, vilket kräver experter med AI kunskaper. Detta 

är en utmaning för både den offentliga och den privata sektorn, där båda behöver ta itu med denna 

utmaning för att kunna skydda det ekonomiska systemet och samhället från motsatta effekter som 

kan uppstå från denna förändring. (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018) 

Debatten om AI har blivit mer positiv under de senaste åren, däremot finns det fortfarande 

oroligheter som ökar som exempelvis att inte ha kontroll över AI, etiska oroligheter samt den 

negativa påverkan på arbetskraften. Acceptans och tillit för AI inom samhället är beroende av 

lösningen för andra utmaningar som AI säkerhet, integritet och diskriminering. Ett missförstånd om 

medborgares förväntningar kan leda till att det riktiga AI systemet inte accepteras av samhället. 

Detta leder till att det uppstår en utmaning att minska samhällets oroligheter, för att förbereda nästa 

generationen för en digital framtid genom att initiera och främja en dialog för att skapa förtroende 

för AI system (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). 

Till följd av AI:s avancerade språk, gester och mönster igenkänning, tror forskare att det kan leda 

till att AI påverkar våra interaktioner (Wirtz, Weyerer och Geyer 2018:11). Framtida interaktioner 

mellan människor och maskiner kan komma att karakteriseras av system som kan förutse 

människors rörelser och kan styras av röster och gester. De flesta AI system är designade och 

utvecklade av tekniska experter som Wirtz, Weyer och Geyer (2018:11) menar inte känner till 

kognitiva aspekter vilket leder till att interaktionen mellan människor och maskiner inte är idealt 

och användare måste då anpassa sig till maskiner vilket ofta leder till misskommunikation. En 

viktigt utmaning blir då att skapa interaktioner mellan människor och maskiner, samt mellan 

maskiner och maskiner, mer instinktiva, vilket kräver hänsyn till kognitiva komponenter. När det 

kommer till interaktionen mellan maskiner och maskiner, uppstår det en utmaning då dessa 

interaktioner kräver mänsklig kontroll. Till följd av att självlärda algoritmer blir förbättrade, och då 

människor inte har en aktiv roll i dessa interaktioner, finns det en risk att förlora tillgång till dessa 

interaktioner, vilket kan utmana mänsklig kontroll och förståelse (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). 

Utmaningen här ligger i att försäkra att interaktioner mellan maskiner är transparenta och går att 

kontrollera av människor, vilket är en utmaning generellt med ledning av AI arbete. 

Utifrån dessa utmaningar kan slutsatsen dras att för att lösa de sociala utmaningar med AI behövs 

blanda annat mer tillit för AI i samhället och, återigen, att höja kompetens om AI i samhället. För 

att lösa den icke ökande tilliten för AI kan oroligheterna kring att förlora arbeten exempelvis 

adresseras offentligt och öppet där diskussionen tas upp och där det framgår att även om gamla jobb 

försvinner öppnas det upp möjligheter för andra jobb som uppmuntrar till utbildning inom AI. Detta 
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kommer i sig resultera till att tilliten för AI kommer att öka. Utifrån vad som tas upp ovan verkar 

det största problemet med oroligheterna vara bland annat att medborgare inte kan mycket om AI 

och detta kan i sin tur ändras om satsningar görs för att höja kunskapen. Även för att lösa 

utmaningen med att kunna förstå mer om interaktionen mellan AI och människor, för att kunna 

förstå och styra AI bättre, kan utbildning inom området hjälpa till. Torfing (2018) och ’t Hart (2014) 

menar båda att samarbetande ledarskapet är överlägset bättre än hierarkiska traditionella 

tillvägagångssätt. Torfing (2018) belyser att samarbetande strategier underlättar för utbyte av 

kunskap, kompetenser och idéer mellan relevanta aktörer som påverkas. Samarbete möjliggör 

integration av idéer till passande lösningar, urvalet av de mest lovande, skapandet av gemensamt 

engagemang till implementeringen av nya lösningar samt mobilisering av resurser (Torfing, 2018:3) 

och det är tydligt att det behövs även vid implementering av AI. Även här kan det ske ett samarbete 

mellan exempelvis universitet och offentliga verksamheter där anställda får gå kurser om AI och 

lära sig hur detta kan användas för att effektivisera deras arbeten.  

4.3 Modell för AI styrning 

Denna kapiteldel fokuserar på att analysera Gasser och Almeidas (2017) vetenskaplig artikel. 

Gasser och Almeida (2017) fokuserar på att skapa ett konceptuellt ramverk om hur styrningen av 

AI, autonoma system och algoritmisk beslutsfattande processer kan förstås. Denna studie behandlar 

styrning av AI ur ett perspektiv grundat i offentlig ledning av AI och då det idag saknas konkreta 

styrdokument för AI, analyseras ledarskapet av AI arbetet. Gasser och Almeida (2017) presenterar 

däremot exempel på hur styrning av AI kan se ut.  

Gasser och Almeida (2017:60) menar att större underström sätter gränser på traditionella 

tillvägagångssätt till lagar- och policyskapande i den digitala eran. Detta lyfter även ’t Hart (2014) 

fram i teorin om offentlig ledarskap, där de tre traditionella typerna av ledarskap, politiskt, 

administrativt och civilt, begränsar problemlösnings kapaciteten hos den offentliga sektorn och 

kräver engagemang från andra aktörer och från andra sektorer. Utmaningar med AI är komplexa 

vilket leder till att de traditionella ledarskapstillvägagångssätten inte fungerar. ’t Hart (2014) menar 

att det är ett komplext problem för att det involverar ett stort antal och olika typer av intressenter, 

värderingar och intressen. De osäkerheter och konflikter om naturen och omfattningen av problemet 

såväl som sannolika påverkan av alternativa sätt att hantera det. De kan inte lösas av kända, 

prisvärda eller lätt hanterbara modeller, utan kräver istället nya, ovanliga, oprövade, riskfyllda 

lösningar (Stern, 2017). Gränslösa problem trotsar de vanliga tillvägagångssättet för kategorisering 

av problem och hur ansvarsområden och resurser organiseras för att hantera dem (’t Hart, 2014). 

Detta i sig har lett till att offentliga policyskapare och tjänstemän behöver andra aktörer som står 

inför samma utmaningar för att kunna lösa utmaningar på bättre sätt. Detta har lett till att de 
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organisatoriska och politiska monopol, som har dikterat hur styrning går till, har brutits upp. 

Resultatet har blivit ett nätverkssamhälle där kontakt och anslutning och beroendeförhållanden är 

kärnan. ’t Hart (2014:88) menar att verksamheter kan antingen välja att lära sig utnyttja och 

integrera aktörers kunskap, resurser, värden och intressen igenom ett urval av sektorer, områden och 

nationer när det kommer till att hantera sådana problem eller acceptera konsekvenserna av 

oförmågan att effektivt styra världen som har skapats. 

Gasser och Almeida (2017) menar att strukturella utmaningarna och tillhörande design krav för en 

framtida styrningsmodell för AI visar vägen, från en enkel statligt centrerad, kommenderad och 

kontrollerad regleringsplan, mot komplexa tillvägagångssätt för styrning inom fält som är så 

varierande som internet och nanoteknologisk styrning. Även då de exakta konturerna för en 

framtida AI styrningsmodell fortfarande är oklara, menar Gasser och Almeida (2017:60) att 

avancerade styrningsmodeller som aktiv matrixteori, polycentrisk styrning, hybridreglering och 

nätreglering ger både inspiration och konceptuell ledning på hur en framtida styrningsmodell kan se 

ut. Dessa tidigare nämnda modeller har alla gemensamt att de bygger på iden om modularitet 

omfattad i form av skiktad styrning, vilket kombinerar olika instrument för att gripa tag i och ta itu 

med de ovannämnda problemen, som gör det till ett delat ansvar mellan alla relevanta aktörer. De 

lyfter även fram att det är viktigt att notera att en sådan modell måste befinna sig i och interagera 

med redan existerande institutionella ramverk av lagar och policydokument, speciellt mänskliga 

rättigheter då ”utvecklingen och installationen av AI inte sker i ett vakuum” (Gasser och Almeida, 

2017:60) utan behöver ta hänsyn till världen runt omkring och människorna i den. Ett samarbetande 

ledarskap eller ett nätverkssamarbete kan idag resultera till positiva resultat för samhället och 

välfärden, vilket även Gasser och Almeida (2017) menar behövs för att styra AI. Torfing (2018) 

menar att nätverk underlättar för utbyte av kunskap, kompetenser och idéer mellan relevanta 

aktörer. Vidare stimuleras processer för gemensam kunnighet som kan förbättra förståelsen för 

problemet eller utmaningen i fråga och utvidga en rad av kreativa idéer om hur de ska lösas. Torfing 

(2018) menar även att samarbete möjliggör integration av idéer till passande lösningar, urvalet av 

de mest lovande, skapandet av gemensamt engagemang till implementeringen av nya lösningar 

samt mobilisering av resurser. Resultatet kan alltså bli den mest lovade styrningsmodell för AI. 

Vidare menar Crosby, ’t Hart och Torfing (2017) att företrädare av offentlig innovation kan 

använda ledarskap och styrning som ett medel för att bryta igenom byråkratiska barriärer för att 

kunna samarbeta för att skapa offentligt värde, det vill säga det som värderas av samhället eller som 

är bra för det offentliga och den offentliga sektorn.  

Gasser och Almeida (2017) menar att modularitet är en av huvudmekanismen för att hantera 

komplexa system. Modularitet syftar på att reducera antalet beroendeförhållanden som måste 
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analyseras genom att identifiera vilka uppgifter som är väldigt beroende av varandra och vilka som 

inte är det (Gasser och Almeida, 2017:60). Detta är även vad ’t Hart lyfter fram som en av 

verktygen för samarbetande ledarskap, det vill säga att identifiera aktörer men att kunna göra det 

utan att blanda in för många eller för få aktörer. Gasser och Almeida (2017) presenterar en 

styrningsmodell för AI som består av olika sikt, vilket de menar representerar en specifik form av 

modularitet, i vilket olika delar av det övergripande systemet är arrangerade till parallella hierarkier. 

Skalan, heterogeniteten, komplexiteten och graden av teknisk självständighet som AI system, kräver 

med andra ord ett nytt tänkande om policy, lagar och reglering. Gasser och Almeida (2017) försöker 

fånga den komplexa naturen av styrningen av AI genom att använda en analytisk modell som består 

av tre lager. Från toppen och ner är de interagerande lagren: det social och lagliga lagret, det etisk 

lagret och det tekniska lagret som stödjer det etiska och det sociala lagret. 

 

Figur 4.2. Gasser och Almeida (2017). 

Figuren visar en representation av den lagrade styrningsmodellen och positionerar sig mellan 

samhället och AI system. På kort sikt kan styrningsförslag koncentrera på att utveckla standars och 

principer för AI algoritmer. Nästa steg och på längre sikt kan stater arbeta på specifik lagstiftning 

som reglerar AI system. Modellen kan vara hjälpsam som en tumregel som visar hur principer, 

policydokument, normer och lagar i respons till AI baserade möjligheter och utmaningar kan 

kombineras med och arbeta tillsammans inom och igenom sikten. (Gasser och Almeida, 2017:60) 

Gasser och Almeida (2017:61) beskriver det tekniska lagret som grunden för styrning av AI, det vill 

säga algoritmer och data som AI är byggt på. AI system och självkörande system, som har nämnts 

innan, förlitar sig på data och algoritmer, oberoende av om de är fysiska system eller mjukvara 

system. Gasser och Almeida (2017:61) refererar till ett Dagstulh seminarium om ”Data, 

Responsibly” där en uppsättning av principer för ansvariga algoritmer och en association till antyd 

socialpåverkan utvecklades, som ett exempel på algoritmer med socialpåverkan. De föreslagna 
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principerna för ansvariga algoritmer med socialpåverkan är följande: ”ansvar, förmågan att förklara, 

noggrannhet, hörbarhet och ärlighet”(Gasser och Almeida, 2017:61). De menar att samlingen, 

användningen och handlingen av data av AI algoritmer måste följa principer som främjar ärlighet 

och skyddar mot diskriminering av etnicitet, nationalitet, religion, kön, genus, sexuella läggning, 

funktionsvariation eller familjestatus. 

Nästa lager, det etiska lagret, artikulerar höga etiska bekymmer som appliceras på olika typer av AI 

system. Gasser och Almeida (2017:61) anser att den viktigaste källan för utvecklingen av såna 

etiska principer är mänskliga rättigheter principerna samt IEEE:s generella principer för AI och 

självkörande system. IEEE:s generella principer för AI utvecklades fram av The General Principles 

Committe som fokuserar på att hantera de etiska frågorna som finns med alla AI system (IEEE, 

2018). Handlingar som drivs av algoritmer kan värderas enligt etiska kriterier och principer, 

exempelvis när ett AI system analyserar data från ett försäkringsbolag och ger en specifik grupp 

högre försäkringspremie, baserat på variabler som genus eller ålder, sådant beslutsfattande skulle 

bryta mot etiska principer om jämställdbehandling. Därför är det viktigt att integrera värderingar 

som offentligt värde och detta menar Crosby, ’t Hart och Torfing (2017) är möjligt att göra genom  

ledarskap och styrning som ett medel för att bryta igenom byråkratiska barriärer för att kunna 

samarbeta för att skapa ett offentligt värde. 

Enligt Gasser och Almeida (2017:61) skulle det sociala och lagliga lagret kunna rikta sig mot 

processen för skapande av institutioner och tilldela ansvar för reglering av AI och självkörande 

system. Matthew Scherer (2015) lyfter fram ett policyskapande organ som har förmågan att 

definiera AI, skapa undantag som tillåter att AI forskning kan ledas i vissa miljöer utan att forskare 

utsätts för strikta ansvar, och skapa en intygande AI process. Gasser och Almeida (2017) föreslår 

principer och kriterier som skapas från det tekniska och etiska lagret som en utgångspunkt för 

specifika normer riktade mot reglering av AI, utöver redan befintliga och mer generella nationella 

och internationella lagliga ramverk, inkluderande mänskliga rättigheter. Den lagrade modellen 

tillhandahåller ett ramverk för hur AI styrning kan förstås, med fokus på definitionen av passande 

beteende för AI och självkörande system.  

En styrningsmodell, som den som Gasser och Almeida lägger fram, skulle kunna bli ett resultat av 

ett samarbete mellan aktörer där en styrningsmodell som den offentliga sektorn, privata aktörer och 

andra aktörer skulle kunna utgå ifrån. Vår verktygslåda har hittills fyra verktyg, dessa verktyg är att 

utforma arbete, förledande arbete, process arbeta samt stärkande arbetet. Om de första två steg 

klaras av börjar arbetet med att få aktörerna och intressenterna att vilja samarbeta och se den 

samfälliga nyttan och om de lyckas göra det kan det leda till vad Gasser och Almeida (2017) kallar 

för att komma fram till en ”uppsättning av principer för ansvariga algoritmer och en association till 



32 

antyd socialpåverkan”(Gasser och Almeida, 2017:61) vilket består av det tekniska lagret från deras 

modell. Detta i sin tur leder till en diskussion om etiska principer som går under det etiska lagret i 

Gasser och Almeidas (2017:61) modell. Stärkande arbete, som är vårt sista verktyg, faller ihop 

under Gasser och Almeidas (2017) sista lager, det sociala och lagliga lagret som fokuserar på 

processen för skapande av institutioner och tilldelat ansvar för reglering av AI och självkörande 

system. Detta kan exempelvis vara ett policyskapande organ som har förmågan att definiera AI och 

skapa en intygande AI process (Matthew Scherer, 2015). Detta skulle kunna vara ett resultat av 

samarbetande ledarskap, det vill säga att ledare lyckas övertyga alla parter att investera i 

gemensamma stödsystem som organiseras och utvecklas från partnerskapet (t’Hart, 2014:96). 

Vilket enligt ’t Hart (2014) kommer att leda till ytterligare kunskap om och momentum för den 

gemensamma ansträngningen som skapas mellan partnerna.  

4.4 Vad tillför detta? 

Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) tar upp utmaningar som finns med AI och som behöver hanteras, 

sådana frågor behöver tas upp och diskuteras innan offentlig sektor går vidare med att implementera 

AI processer. Vårt teoretiska ramverk har hittills bestått av Torfing, Haug och ’t Harts teorier om 

samarbetande ledarskap samt ’t Harts fyra verktyg: förledande arbete, process arbeta samt stärkande 

arbetet. Förutom dessa kan även Wirtz, Weyerer och Geyers (2018) modell om utmaningar 

användas vid analys av Sveriges nationella policydokument för att se hur Sverige förhåller sig till 

dessa. Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) tillför även en definition av AI till diskussion vilket även 

kan användas för att analysera hur Sverige definierar AI.  

Gasser och Almeidas (2017) modell för AI styrning bidra med ett exempel på vad ett samarbete kan 

resultera i. Deras modell kan användas för att se hur Sverige tänker på de tre stegen: tekniska lagret, 

etiska lagret samt det sociala och lagliga lagret, samt hur långt Sverige har kommit med dessa steg. 

Gasser och Almeida (2017) menar att kortsiktigt kan målet vara att börja med det tekniska lagret 

och sedan gå vidare med det etiska lagret, och sedan långsiktigt börja med det sociala och lagliga 

lagret.   
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5. Analys av AI policydokument  

Nedan presenteras och analyseras nationella policydokument med hjälp av teori om 

samarbetande ledarskap samt den internationella forskningen som presenterades i 

föregående kapitel.  

5.1 Policydokument som övergripande vägleder digitalisering i Sverige 

Sveriges mål, enligt regeringen, är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter”(Regeringskansliet, 2018). De menar att om Sverige lyckas nyttja 

digitaliseringens möjligheter leder det till att välfärden utvecklas. Mot det som bakgrund har 

Sveriges regeringen tagit fram ett inriktningsdokument (Näringsdepartementet, 2018) som ska peka 

ut en övergripande färdriktning för Sveriges arbete med AI samt lägga fram en grund för framtida 

prioriteringar. Den övergripande färdriktningen bygger på ett uppdrag som Vinnova utförde åt 

regeringen 2017 som gick ut på att göra en ”kartläggning och analys av hur väl artificiell intelligens 

(AI) och maskininlärning kommer till användning i svensk industri, offentlig sektor och det svenska 

samhället samt vilken potential som kan realiseras genom att stärka användningen”(Vinnova, 

2018:5). Vinnova (2018) drar sina slutsatser från intervjuer som har utförts med anställda inom 

både privat och offentlig sektor. Vinnova är en innovationsmyndighet som stimulerar samverkan 

mellan offentliga verksamheter, universitet, företag, civilsamhället och andra aktörer. De bidrar till 

hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation genom att exempelvis ge bidrag 

till forskning och innovationsprojekt som utvecklar nya lösningar (Vinnova, 2019). För att förstå 

Sveriges övergripande färdriktning med AI kommer en kort sammanfattning av Vinnovas slutsatser 

presenteras innan färdriktningen presenteras nedan.  

Den största delen av offentlig service tillhandahålls av kommuner och därför är Sverige kommuner 

och landsting (SKL) arbete centralt och de har analyserat hur AI används redan idag inom 

välfärdsområden som skola, sjukvård och omsorg (Annergård och Zetterberg, 2017). SKL stödjer 

och bidrar till att utveckla regioners och kommuners verksamheter. De agerar som ”ett nätverk för 

kunskapsutbyte och samordning” samt ”påverkar beslutsfattare i frågor som hjälper kommuner och 

regioner att utveckla välfärden” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018:1). SKL är därför en 

viktig aktör även när det kommer till AI, då de kan påverka bland annat offentlig sektor i frågor om 

hur AI uppfattas och hur det arbetas med AI samt AI utmaningar.   

5.2 Vinnovas analys av utveckling och potential 

I Vinnovas rapport (2018:7) som gjordes för att kartlägga vilken potential som finns i Sverige med 

användning av AI kom Vinnova fram till att potentialen ligger i att: ”automatisera funktioner i 
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etablerade värdekedjor, verksamheter och funktioner”, ”utveckla nya affärsmodeller, varor, tjänster 

och systemlösningar” samt ”transformera värdekedjor och sektorer till helt nya utvecklingsspår”. ’t 

Hart (2014) menar att institutionella regler, rutiner och procedurer inte räcker för att ta itu med 

konflikter, överraskningar, förändringar, utmaningar och möjligheter som ett samhälle möter. Att 

avgöra när och hur institutioner ska designas, ändras, utökas eller skyddas samt skapa monument att 

agera på de bedömningar är nyckelfunktioner för offentligt ledarskap (t’Hart, 2014:1). I detta fall 

har Vinnova konstaterat att det finns potential i att använda AI samt att offentlig sektor behöver 

utveckla nya modeller och tjänster för att kunna utnyttja potentialen. Regeringen har, i samarbete 

med Vinnova, avgjort att det är dags att institutioner ändras för att AI ska kunna användas på bästa 

sätt. Detta är vad ’t Hart (2014) menar är tydligt offentligt ledarskap.  

Vinnova (2018) ger även exempel på hur AI kan förbättra den offentliga sektorn med projekt som 

redan är igång som exempelvis inom sjukvården där AI vill användas för att förbättra bildanalys 

och bröstcancerscreening samt har fjärrstyrda fordon vid gruvarbete börjat utvecklas för säkrare och 

effektivare gruvbrytning. Vinnova (2018) menar vidare att AI användning inte endast ökar 

effektivitet och kvaliteten inom den offentliga sektorn utan även att det tillkommer vissa 

utmaningar med användning av AI. De kartlägger fem utmaningar som de anser kommer att bli 

viktiga vid ökad användning av AI inom offentlig sektor: ”ledarskap och omställningsförmåga”, 

”jobbdynamik och arbetslöshet på grund av snabba förändringar av arbetsuppgifter”, ”äganderätt till 

data och utmaningar med personlig integritet, etik och tillit”, ”risk för tillämpning av omogna AI-

lösningar baserade på felaktiga data och algoritmer” samt ”säkerhetsrisker genom medvetet 

skadliga datoranvändning och datamanipulering”(Vinnova, 2018:8). För att förstå dessa utmaningar 

kommer studien använda sig av Wirtz, Weyerer och Geyers (2018) modell över utmaningar där AI 

utmaningar kategoriseras i fyra olika kategorier; Implementering av AI, lagar och reglering av AI, 

etiska frågor gällande AI och AI i samhället.  

Den första utmaningen som tas upp i Vinnovas (2018:8) rapport är ledarskap och 

omställningsförmåga och handlar om att ”innovationsledarskap i alla sektorer och på alla nivåer 

kommer att bli av stor betydelse för AI-utvecklingen i Sverige” samt att ”förmågan till omställning 

för individer och verksamheter kommer att bli viktigare”. Vilket de menar ställer höga krav på 

ledarskapsförmåga för verksamhetsutveckling samt att kunna stödja människor i omställning och 

kompetensutveckling. Vidare drar Vinnova (2018:60) sin slutsats ifrån intervjuer som har utförts 

med anställda inom både privat och offentlig sektor där det framgår att ”av de som har en plan eller 

strategi för AI uppger nämligen 13 av 19 respondenter att direktiv från ledning är en anledning till 

att de påbörjat sitt arbete” samt ”ett behov av ett samlat, nationellt grepp i frågan”. Detta visar på 

hur mycket ledarskap inom verksamheter påverkar hur arbetet i verksamheter ändras och utförs. 
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Även Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) menar att staten och regeringen har en viktig roll när det 

kommer till att främja specialisering inom AI. Staten behöver trycka på utvecklingen av välutbildad 

och varierande arbetskraft. Slutsatserna skiljer sig här då Vinnova (2018) anser att det handlar om 

ledarskapsförmåga inom verksamheter, medan den Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) riktar sina 

slutsatser mot att det är regeringens ansvar att skapa intresse hos individer i samhället. ’t Hart 

(2014) menar att definiera problemet och vilka aktörer som påverkas av det och behöver vara 

inblandade i processen är en utmaning för det offentlig ledarskapet. I detta fall kan slutsatsen dras, 

från Vinnova och den analyserade forskningen, att det handlar om ledarskapsförmåga både inom 

verksamheter och från regeringens sida, där båda två är viktiga aktörer när det kommer till 

kompetensutveckling inom verksamheter och i samhället. Detta är en utmaning som hör till 

implementering av AI då det är en utmaning som finns och uppstår vid implementering av AI 

teknik. Även Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) kategoriserar brist på kompetens och specialisering 

inom AI som en utmaning som regeringen behöver trycka på för att lösa.  

Nästa utmaning som tas upp är frågan om förändring av arbetsuppgifter eller förlorat arbete på 

grund av AI och handlar om risken att försvinnande av arbeten kommer att ske snabbare än 

skapandet av nya arbetsuppgifter där de lyfter fram att:  

Nettoeffekterna av jobbdynamiken för ekonomin i stort är mycket osäkra. Baserat på 

historisk utveckling och nyare scenarier finns dock inte anledning att tro att skapandet av 

nya jobb totalt sett kommer att vara långsammare än takten i de arbetsuppgifter och jobb 

som försvinner. (Vinnova, 2018:8) 

Detta är även något som tas upp av Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) där det ändå finns en risk som 

pekar mot att arbetsuppgifter som utförs inom industriella yrken kommer försiktigt att försvinna 

medan behov för yrken med AI kompetens ökar, vilket innebär att en viss typ av grupp i samhället 

kommer att bli utan arbete om de inte vidareutbildas inom exempelvis AI. Detta är en utmaning 

som hör till utmaningar med AI inom samhället. Även om skapandet av nya jobb sker i samma takt, 

eller snabbare, än takten av de arbeten som försvinner, är det ändå inte samma grupp av människor i 

samhället som blir av med arbeten som får de nya arbeten. Detta lägger större press på det offentliga 

ledarskapet att se till att människor vidareutbildas inom AI.  

Den tredje utmaningen som Vinnova (2018) tar upp är äganderätt till data och handlar om 

utmaningar med personlig integritet och tillit. De menar att: 

Regulatorisk utveckling av spelregler för data och datatillgång kommer att vara av 

avgörande betydelse för AI-utvecklingen. Sådana spelregler måste balansera 

fundamentala behov av integritetsskydd, etik, tillit och samhällsskydd med sådan 

datatillgång som är nödvändig för utveckling av värdeskapande AI-tillämpningar. Det 

kräver att drivkrafter och kompetenser att medverka i innovationsprocesser stärks 
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väsentligt hos myndigheter och expertis med ansvar för regleringar och regelövervakning. 

(Vinnova, 2018:8) 

Integritet- och säkerhetsaspekten syftar på utmaningen med att bevara människors integritet och att 

skydda data samt AI relaterade nätverksresurser från säkerhetshot. Detta innebär att data från 

individer samlas och behandlas med tillåtelse från respektive individ i överensstämmelse med 

respektive lag. Då denna utmaning fokuserar på integritet för individer i relation till reglering, rör 

det frågor inom lagar och regler för AI. Vinnovas rapport (2018) lyfter fram att bland annat 

kompetens om AI behöver förstärkas hos människor som arbetar med reglering och 

regelövervakning för att lösa den här frågan. Vilket även Wirtz, Weyerer och Geyer kommer fram 

till (2018).  

Risken för tillämpning av omogna AI-lösningar på grund av felaktig data eller algoritmer är en 

fjärde utmaning som nämns i Vinnovas rapport (2018). Denna utmaning diskuteras även av Wirtz, 

Weyerer och Geyers (2018) och hör till utmaningar som har att göra med implementering av AI då 

detta fokuserar på hantering av data och dess kvalitet. Data anses vara den fundamentala 

utgångspunkten för AI system och data som är opålitlig representerar därför en stor utmaning för 

organisationer (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). För att ett AI system ska kunna fungera som det 

ska måste grunden som systemet bygger på, det vill säga data eller algoritm, vara genomtänkt och 

fullbordad innan den appliceras. Denna utmaning går ihop med den sista utmaningen som nämns i 

Vinnovas rapport (2018) som är säkerhetsrisker genom medvetet skadliga datoranvändning och 

datamanipulering. Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) lyfter fram AI diskriminering där människor 

som arbetar med AI kan medvetet eller omedvetet manipulera data. Wirtz, Weyerer och Geyer 

(2018) menar att då människor programmerar AI systemets algoritmer kan AI system plocka upp 

deras värderingar och fördomar. AI system kan exempelvis fånga upp genus och etniska fördomar 

och förstärka mänskliga stereotyper. För att förhindra detta har andra tillvägagångssätt ökat när det 

kommer till data minering och maskininlärning för att upptäcka och förhindra diskriminering, 

däremot är det inte tillräckligt och det är en utmaning som fortfarande behöver adresseras (Wirtz, 

Weyerer och Geyer, 2018).  

De samtliga utmaningarna som tas upp av Vinnova (2018) har analyserats med hjälp av Wirtz, 

Weyerer och Geyers (2018) modell där de flesta utmaningar, förutom en, leder ner till frågan om 

kompetens och kompetenshöjning. Frågan är hur AI ska ledas på bästa sätt för att dessa utmaningar 

ska kunna undvikas? ’t Hart (2014) och Torfing (2018) menar båda att samarbetande ledarskap är 

det mest effektiva tillvägagångsättet när det kommer till komplexa utmaningar som exempelvis AI 

för med sig. Dessa utmaningar kan inte lösas av kända, prisvärda eller lätt hanterbara modeller, utan 

kräver istället nya, ovanliga, oprövade, riskfyllda lösningar. Gränslösa problem trotsar de vanliga 
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tillvägagångssättet för kategorisering av problem och hur ansvarsområden och resurser organiseras 

för att hantera dem. De övervinner problemlösnings kapaciteten av den offentliga sektorn och 

kräver engagemang från andra aktörer från andra sektorer (’t Hart, 2014). Då AI är ett gränslöst 

problem och påverkar alla i samhället, inte bara den offentliga sektorn utan även den privata, den 

akademiska och så vidare. Alla berörs om hur AI används i samhället vilket innebär att för att lösa 

dessa utmaningar behövs engagemang från flera aktörer. Torfing (2018:3) menar att jämfört med 

hierarkiska strategier och konkurrens strategier är samarbetande strategier överlägset bättre när det 

kommer till att utveckla och implementera innovativa lösningar. Samarbetande strategier 

underlättar för utbyte av kunskap, kompetenser och idéer mellan relevanta aktörer som påverkas. 

Vidare stimuleras processer för gemensam kunnighet som kan förbättra förståelsen för problemet 

eller utmaningen i fråga och utvidga en rad av kreativa idéer om hur de ska lösas. Samarbete 

involverar det konstruktiva ledandet av olikheter i avsikt att hitta gemensamma lösningar (Torfing, 

2018:3). Utifrån t’Harts (2015) verktyg som finns om samarbetande ledarskap är första steget att 

definiera problemet och aktörer. I detta fall är det regeringen, offentliga verksamheter och privata 

verksamheter som har ett behov av kompetenshöjning hos anställda och exempel på aktörer som 

kan hjälpa till med att höja kompetensen är universitet och högskolor. Nästa steg är att försöka få 

aktörerna att inse att de behöver lösa den här utmaningen samt att få dem att vilja samarbeta genom 

att förklara vilka utmaningar samhället står inför med AI och skapa en diskussion om hur det bäst 

kan lösas. Här blir det även viktigt att se till att få aktörerna att lämna sina vanliga tankesätt och 

fokusera på gemensamma lösningar. Vilket leder sedan till slutliga fasen som handlar om hur det 

kan förverkligas och vilka människor som ska arbeta med att förverkliga detta samarbete. Här 

behöver alla aktörerna vara med för att anställa nya människor som kommer att arbeta just med 

denna lösning, som i detta fall kan vara en kurs eller ett kortare program som anställda i 

verksamheterna behöver gå.  

5.3 Sveriges nationella inriktningsdokument för AI 

Sveriges nationella inriktningsdokument för AI presenterades efter att Vinnova rapporten (2018) 

blev klar och många av argumenten från inriktningsdokumentet bygger på Vinnovas (2018) 

slutsatser. Inriktningsdokumentet syfte är att lägga en grund för kommande prioriteringar samt peka 

ut en övergripande färdriktning för AI-arbetet i Sverige. Dokumentet riktar sig alltså inte bara mot 

den offentliga sektorn utan andra delar av samhället med.  

I Sveriges inriktningsdokument för AI belyser regeringen att det behövs förutsättningar i landet för 

att AI ska kunna bidra till bättre välfärd och kommer fram till ett mål som lyder ”Sverige ska vara 

ledande i att tillvarata möjligheterna som användning av AI kan ge, med syfte att stärka både den 

svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften”(Näringsdepartementet, 2018:5). Denna 
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målsättning knyter an till regeringens digitaliseringsmål. Syftet med inriktningsdokumentet för AI 

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”(Näringsdepartementet, 2018:5). De menar att frågan inte kan hanteras enskilt 

av stat, kommun eller företag utan kräver att alla sektorer går ihop för att lösa utmaningarna 

tillsammans. ’t Hart (2014:89) belyser att ledarskap idag handlar om ”adhokrati, policynätverk, 

konsultation, partnerskap, samhällets involvering, rådgivning och internationalisering”. ’t Hart 

urskiljer tre saker som sker under så kallad polycentrisk styrning: acceptans, samarbete samt 

investering. Första steget är acceptans, det vill säga att staten accepterar AI:s interna komplexitet. 

Dess olika beståndsdelar inser att ingen av dem har råd att ignorera varandra när det kommer till att 

tackla utmaningarna. Dagens statliga aktörer investerar därför kraftigt i bolagsstyrning, samordning, 

anslutning och samarbeten mellan olika offentliga aktörer. Det andra är att staten inte längre anser 

sig vara överst i samhället, utan att de erkänner att företag och samhällsorganisationer är väsentliga 

och huvudsakliga komponenter för att lösa dagens utmaningar. Vad som sägs i 

inriktningsdokumentet om samarbete visar på att regeringen har accepterat AI:s interna komplexitet 

och behöver samarbeta med andra aktörer för att hantera AI. Detta visar på acceptans och 

samarbete. Slutligen överväger statliga aktörer tanken om suveränitet och investerar i mellanstatlig 

samt överstatlig forum för att alliera sig med sina agerande med andra stater och regioner. I detta 

fall har acceptansen skett och regeringen har investerat i exempelvis Vinnova för att kunna 

konstatera att samarbete behövs.  

Regeringen menar vidare att det finns vissa central förutsättningar som är viktiga för att realisera 

potentialen med AI och de sammanfattas i figur 5.1. nedan.  

 

Figur 5.1. Näringsdepartementet, 2018. Viktiga förutsättningar för nyttiggörande av AI  

En av de centrala förutsättningarna som nämns är utbildning. Regeringens bedömning är tredelad 

vad gäller utbildning som en förutsättning för AI: att ”svenska universitet och högskolor behöver 

utbilda tillräckligt många inom AI, särskilt vad gäller fort- och vidareutbildning för 

yrkesverksamma med avslutad akademisk examen eller motsvarande”, att ”Sverige behöver ett 
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starkt AI-innehåll i icke-tekniska utbildningar i syfte att skapa förutsättningar för en bred och 

ansvarsfull tillämpning av tekniken” samt att ”Sverige behöver en stark koppling mellan forskning, 

högre utbildning och innovation inom AI”(Näringsdepartementet, 2018:6). Idag är det brist på 

individer som har AI-kompetens i hela världen, vilket är ett problem då behovet och användning av 

AI ökar. För att Sverige ska ha nytta av AI behöver människor som utvecklar och använder AI ha 

kunskap och kompetens om hur AI fungerar samt vad som krävs för att utnyttja AIs fulla potential 

samtidigt som utmaningarna kringgås. Detta kräver att Sverige utbildar människor inom området. 

Detta resonemang går väl ihop med vad forskare inom den internationella forskningen kommer 

fram till vad gäller att tackla utmaningar som finns med AI. Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) pekar 

på att utbildning behövs för att öka expertis inom AI medan Mikhaylov, Esteve och Campion 

(2018) lyfter fram ett exempel på ett samarbete som möjliggör hur kunskap om AI kan höjas hos 

offentliga tjänstemän. Mikhalov, Esteve och Campion (2018) lyfter fram Storbritanniens 

regeringssamarbete med universitet och den privata sektorn där målet med samarbetet är att leverera 

AI lösningar över den offentliga sektorn i Essex, Storbritannien. 

I inriktningsdokumentet framgår det var Sverige befinner sig idag med att realisera detta. Det lyftas 

fram att Sverige arbetar på att utveckla utbildningsutbudet för att kunna möta utmaningarna som 

finns med AI. Regeringen menar att ingenjörsutbildningar har stor relevans för AI men att även 

andra måste lära sig om hur AI fungerar då det utifrån ett ”interdisciplinärt perspektiv” 

(Näringsdepartementet, 2018:6) är avgörande att kunna säkerställa säker, hållbar och etisk 

användning av AI. Vilket innebär att även exempelvis chefer, ledare samt människor inom andra 

yrken behöver lära sig hur de ska hantera AI. Samtidigt måste möjligheten finnas för fort- och 

vidareutbildning för människor som redan arbetar ute i arbetslivet. Enligt regeringens bedömningar 

finns det ett stort behov av fort-och vidareutbildning inom AI för människor som har en redan 

avslutad akademisk examen. Regeringen anser att det krävs en nära samverkan mellan flera aktörer 

i samhället för att kunna lösa detta. ”En allt snabbare teknik- och samhällsutveckling ställer stora 

krav på en stark relation mellan forskning, högre utbildning och innovation inom 

AI”(Näringsdepartementet, 2018:6). Även här lyfts betydelsen av ett samarbete fram i dokumentet. 

Ett samarbete möjliggör implementering av innovativa lösningar då samarbete underlättar för utbyte 

av kunskap, kompetenser och idéer mellan aktörer (Torfing, 2018:3).  

Forskning är den andra centrala förutsättningen som behövs för att realisera potentialen med AI. 

När det kommer till forskning bedömer regeringen att: ”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” samt 
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att ”Sverige behöver tillvarata synergier mellan civil forskning och försvarsforskning ur ett 

totalförsvarsperspektiv”(Näringsdepartementet, 2018:7). I dokumentet framgår det att den offentliga 

sektorn har ett stort intresse av att tillvarata och kommersialisera forskningsresultat om AI. 

”Innovativ AI-forskning har möjlighet att bidra till export, utvecklade offentliga tjänster och nya 

jobb.”(Näringsdepartementet, 2018:7). De menar vidare att det även är viktigt att AI system är 

noggrant utformade för att se till att de inte beter sig på ett skadligt vis, vilket de hänvisar till är 

anledningen till att företag och offentliga verksamheter borde samarbeta med exempelvis  

universitet, genom utbyte av personal eller gemensamma projekt. Samtidigt ökar AI:s popularitet 

inom försvarsforskning och bör tas tillvara inom autonoma system och cybersäkerhet. Ett problem 

är dock att den ledande forskningen som finns om AI, finns utanför Sverige. Sverige behöver 

befinna sig inom denna ramen för AI forskning och detta, menar regeringen, kan ske genom att 

utveckla samarbeten mellan Sverige och andra länders forskningsmiljöer (Näringsdepartementet, 

2018). I relation till samarbetande ledarskap anses nätverk, kontakt och beroendeförhållanden vara 

nyckeln till att effektivt leda världen som vi lever i idag (’t Hart, 2014:88). ’t Hart (2014) menar att 

olika nationer, stater och sektorer behöver utnyttja och integrera varandras kunskap för att kunna 

hantera utmaningar som exempelvis uppstår med AI.  Utifrån detta kan slutsatsen dras att även 

regeringen anser att ett samarbete är oundvikligt för att lösa utmaningarna som finns med 

exempelvis kompetensfrågan.  

Den tredje centrala förutsättningen som nämns i inriktningsdokumntet är innovation och 

användning där regeringen anser att: ”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” samt att ”Sverige behöver 

utveckla partnerskap och samarbeten kring användningen av AI-applikationer med andra länder, 

särskilt inom EU”(Näringsdepartementet, 2018:8). I inriktningsdokumntet framgår det att det finns 

stora möjligheter vid applicering av AI, då AI kan utveckla offentliga tjänster som gynnar 

medborgare. Regeringen menar att det därför ligger i Sveriges intresse att ”stimulera innovativa 

tillämpningar och användning av AI på olika sätt i samhället”(Näringsdepartementet, 2018:8). De 

menar vidare att testbäddar och pilotprojekt är exempel på verktyg som kan skynda på processen att 

införa ny AI-teknik på ett säkert, hållbart och etiskt sätt. ”Genom projekt för att utveckla nya AI-

applikationer kan forskningsresultat komma till praktisk användning, anpassas till verkliga villkor, 

utvärderas och göras tillgängliga för fler”(Näringsdepartementet, 2018:8). Torfing (2018) och Haug 

(2018) lyfter exempelvis fram frågan om innovation inom offentligt ledarskap och menar att 

samarbetande ledarskap och nätverksstyrning är överlägset när det kommer till att stimulera 

innovation inom offentlig sektor. På grund av att offentlig sektor saknar vinst och konkurrens motiv 
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skapar det en annorlunda arena för innovation. Däremot underlättar samarbetande strategier för 

utbyte av kompetenser och kunskap mellan olika sektorer och aktörer som öppnar många dörrar för 

innovation (Torfing, 2018:3). Här kan slutsatsen dras att ett samarbete öppnar upp fler dörrar för AI 

i Sverige, speciellt när det kommer till innovation.  

Inom offentlig sektor behöver användningen av AI vara förståelig och transparent vilket innebär att 

användning av AI ställer krav på svar på moraliska och juridiska frågor. Regerginen menar att 

Sverige har en chans att ta en ledarroll inom dessa frågor om vi i Sverige aktivt arbetar med 

frågorna, både nationellt och internationellt. Vad gäller data av hög kvalitet anser regeringen att 

Sveriges offentliga sektor har en nästan unik mängd data av hög kvalitet. Enligt forskningen är detta 

en grundförutsättning för att ett AI system ska fungera rätt (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Det 

framgår även att det redan i dag dyker upp exempel på AI-applikationer från olika myndigheter, 

kommuner och landsting som regeringen anser borde tas till vara på. Då många länder satsar på AI 

idag och Sverige bara är ett litet land i det hela, anser regeringen att Sverige måste utveckla 

samarbeten med aktörer i andra länder som arbetar med AI. Regeringen menar att EU är en viktig 

arena för Sverige inom detta område och att internationella samarbeten behöver ske i beaktande för 

de nationella säkerhetsintressena och även för den kompetensförsörjning som finns mellan EU och 

medlemsstaterna. (Näringsdepartementet, 2018) 

Vidare i inriktningsdokumentet, vad gäller ramverk och infrastruktur, bedömer regeringen att 

Sverige behöver: ”utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk 

och hållbar AI och användning av AI”, ”verka för svenska och internationella standarder och 

regelverk som främjar användning av AI och förebygger risker”, ”kontinuerligt se över behovet av 

digital infrastruktur för att tillvarata möjligheterna som AI kan ge”, ”fortsätta arbetet med att 

tillgängliggöra data som kan utgöra en samlad infrastruktur för att använda AI på områden där det 

tillför nytta” samt ”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”(Näringsdepartementet, 2018:10). I 

inriktningsdokumntet framgår det att utvecklingen och användningen av AI måste vägledas av 

etiska principer och normer som fokuserar på att dra nytta av fördelarna med AI samtidigt som de 

minskar riskerna som finns för samhället och medborgare. Regeringen anser att detta inte bara är en 

fråga för ingenjörer och forskare utan något flera yrken behöver sätta sig in i. De nämner däremot 

inte vilka fler som berörs av det.  

Som tidigare nämnt behövs data av hög kvalitet som en grundförutsättning för att ett AI system ska 

fungera på rätt sätt och för att undvika att det uppstår fel i insamling av data, registrering eller 

märkning av data anser regeringen att det behövs ”ändamålsenliga ramverk med principer, normer, 

standarder och regler” (Näringsdepartementet, 2018:10) för att kunna dra nytta av AI i samhället. 
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De anser att ramverken behöver innehålla och balansera grundbehov av etik, tillit, integritetsskydd 

och samhällsskydd. Regelverk på internationell och europeisk nivå är viktiga utgångspunkter, som 

exempelvis EU:s dataskyddsförordning som skapar ett starkt integritetsskydd av personuppgifter 

och är viktigt att ta hänsyn till i ramverk för AI. Flera regelverk och riktlinjer som Sverige måste 

förhålla sig till kommer från EU och Sverige behöver därför ta en aktiv roll i den europeiska 

debatten om AI och i EU:s arbete om AI. Då AIs utveckling sker så snabbt behövs det standarder 

och riktlinjer så fort som möjligt. Regeringen menar att standarder inom AI kan främja ”teknisk, 

semantisk, rättslig och annan interoperabilitet både inom och mellan företag och offentliga 

institutioner, samt bidra till ökad tydlighet gentemot användare och konsumenter” 

(Näringsdepartementet, 2018:10). Infrastruktur har en viktig roll i utveckling och användning av AI 

då vissa delar av AI:s utveckling behöver tillgång till stora mängder data och stor 

beräkningskapacitet för att fungera.   

Dessa tre förutsättningar som togs upp, data som AI bygger på, etiska principer och ramverk med 

standard och normer, kan analyseras med hjälp av Gasser och Almeidas (2018) modell som 

presenterades i tidigare kapitel:  

 

Figur 5.2. Gasser och Almeida (2017). 

Det tekniska lagret tar upp frågan om kvaliteten av data som AI är byggt på och att det behövs en 

uppsättning av principer för ansvariga algoritmer. Här är regeringen redan på god väg då de har 

konstaterat att hög kvalitet av data är viktigt samt att Sveriges offentliga sektor har en nästan unik 

mängd data av hög kvalitet. Däremot nämns det inget om ansvariga algoritmer, de går istället vidare 

in på etiska principer och uppsättning av ramverk. Enligt Gasser och Almeidas (2017) modell borde 

principer för ansvariga algoritmer sättas upp först innan diskussioner kring etiska principer om tas 

upp, det vill säga att först behöver vi veta vilka de ansvariga algoritmerna är och vilka principer de 
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följer innan vi kan diskutera de etiska frågorna kring dem. Det är först efter dessa två steg som ett 

tydligt regelverk kan upprätthållas. Idag har vi redan lagar och regelverk som Sverige behöver följa, 

som exempelvis EU:s dataskyddsförordning, men vi behöver ett tydligare regelverk.  

Sammanfattningsvis pekar inriktningsdokumentet i rätt riktning då det visar att regeringen har 

börjat tänka i banorna kring AI. Dokumentet visar på att detta är ett tryck från regeringens sida, 

vilket framgick från Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) att det behövs ett tryck på utveckling av 

främjandet av AI samt att regeringen har en viktig roll i det, speciellt när det kommer till att höja 

kompetensen om AI. För att Sverige ska kunna leda utvecklingen av AI samt ”tillvarata 

möjligheterna som användning av AI kan ge, med syfte att stärka både den svenska välfärden och 

den svenska konkurrenskraften”(Näringsdepartementet, 2018:5) måste ett samarbete mellan alla 

sektorer ske. Ett samarbetande ledarskap framstår som det mest effektiva tillvägagångssättet då AI 

och dess utmaningar berör alla sektorer. De fyra frågorna som regeringen lyfter fram som viktiga 

förutsättningar när det kommer till AI och som berör alla i samhället (det vill säga utbildning, 

forskning, innovation och användning samt ramverk och infrastruktur) visar på att detta inte endast 

berör den offentliga sektorn utan hela samhället.  

5.4 Möjligheter för välfärden  

I detta kapitelavsnitt presenteras och analyseras SKL:s rapport om AI som fokuserar på 

möjligheterna för välfärden och riktar sig mot kommuner och landsting (Annergård och Zetterberg, 

2017). Det togs fram för att väcka intresse och öka kunskapen för hur AI kan tas tillvara samt 

utveckla den svenska välfärden för att göra den bättre (Annergård och Zetterberg, 2017). Annergård 

och Zetterberg (2017) definierar AI som: ”Artificiell intelligens är intelligens som uppvisas av 

maskiner. Det kan också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande. 

Eller datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens”(Annergård 

och Zetterberg, 2017:4-5). Deras definition är lik Wirtz, Weyerer och Geyers (2018) definition av 

AI där de menar att AI är ett data system med förmågan att uppvisa mänskligt intelligent beteende 

som kategoriseras av vissa kärnkompetenser, förståelser, uppfattningar samt inlärningsmöjligheter. 

Annergård och Zetterberg (2017) går vidare genom att presentera de tre olika nivåerna av AI: 

Artificiell super intelligens, artificiell generell intelligens och artificiell smal intelligens, vilket är 

samma kategorier som Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) använder sig av för att kategorisera olika 

typer av AI. Annergård och Zetterberg (2017) presenterar även begrepp som associeras med AI. Det 

första begreppet som tas upp är maskininlärning och förklaras som ett begrepp som används istället 

för eller i samband med AI. De definierar det som ett program som ”lär sig ta in och dra slutsatser 

från stora mängder data … Programmet får uppgifter att lösa och vartefter programmet utför 

uppgifter lär den sig vad som ger de bästa utfallen och på så vis förbättrar sig maskinen succesivt ju 
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mer den arbetar”(Annergård och Zetterberg, 2017:5). Autonoma system är det andra begreppet som 

de lyfter fram och som de beskriver som ”ett tekniskt system som självständigt kan lösa vissa 

uppgifter, ofta genom någon form av artificiell intelligens”(Annergård och Zetterberg, 2017:5), 

exempelvis självkörande bilar. Slutligen lyfter de även fram begreppet bott som definieras som ett 

”program som lär sig göra saker genom att söka igenom stora mängder av information”(Annergård 

och Zetterberg, 2017:5). Sådana program används exempelvis vid maskininlärning samt autonoma 

system, och den mest förekommande botten är chattbotten. Det som skiljer AI från andra robotar 

och liknande program är att de kan tänka själva, de förstår vad som händer och tar självständiga 

beslut.  

Annergård och Zetterberg (2017:6) lyfter fram sex vinster med artificiell intelligens, och dessa är: 

att ”risken för fel minskar”, ”större precision och noggrannhet”, ”effektiviserar arbetet, artificiell 

intelligens kan till exempel bidra med fakta till en arbetsgrupp på mycket kort tid”. ”agerar 

rationellt, inte känslomässig” samt att det ”kan finnas tillgänglig dygnet runt”. I policydokumentet 

framgår det även exempel på där lösningar med AI kan hjälpa till som: kundtjänst, IT support, 

datainsamling, analys, beslutsstöd för företagsledningar, hantering av arbetsprocesser, prioritering 

av e-post, schemaläggning, personlig assistent för mötesbokningar och resebokningar. Vissa av 

dessa vinster kan även ses som utmaningar. När det kommer till rationellt beteende hos AI kan det 

ses som en fördel men det kan också vara en nackdel. Vissa egenskaper som exempelvis 

emotionella känslor kan vara viktiga även vid beslutsfattande (Banerjee, Pradeep Kumar och 

Bajpai, 2017 och Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Detta är en fråga om etik och moral som 

behöver tas upp och diskuteras och inte ignoreras.  

Annergård och Zetterberg (2017) lyfter vidare fram exempel från sjukvård, omsorg och skola där 

artificiell intelligens har börjat användas. Inom sjukvården används AI system för att ställa 

diagnoser samt för att kunna ta beslut om lämpliga behandlingar. De menar att: 

Ett beslutsstöd kan på kort tid bearbeta stora mängder data från många olika källor så som 

forskning och beprövad erfarenhet. Det ger på kort tid möjlighet till underlag som är både 

bredare och mer detaljerade än vad som annars skulle kunna uppnås. Ett exempel där 

sådana beslutsstöd används är inom cancersjukvården. (Annergård och Zetterberg, 

2017:9) 

Denna typ av system kallar de för superdator och det använder sig av flera typer av AI ”som jobbar 

parallellt för att bearbeta ett fall eller en fråga för att komma fram till ett svar”(Annergård och 

Zetterberg, 2017:9). En superdator kommer fram till de mest troliga svaren som i sin tur analyseras 

utifrån hur säker datorn är på att svaren är korrekta. Läkaren tar sedan det slutliga beslutet. Det AI 

bidrar med här är att diagnoser ställs snabbare och mer precist än vad de annars gör vilket leder till 

att människor får sina diagnoser snabbare och det blir även mer kostnadseffektivt. Annergård och 
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Zetterberg (2017:9) nämner även att AI används inom följande sjukvårdsområden: assistans vid 

operation, läkemedelsforskning, beskrivning av foton för synskadade, personlig rådgivning till 

cancerpatienter, prognostiserar spridning av epidemier samt ”glasögon som översätter människors 

ansiktsuttryck till känslor för barn med autism”.  

Inom omsorg har AI börjat användas för beslutsstöd inom socialtjänsten. AI utgör en del av 

processen att fatta beslut om diagnoser och behandling som sedan professionell personal diskuterar 

och väger innan beslutet tas, men inom vissa områden tar AI besluten själv. Inom vissa kommuner 

använder hemtjänsten något som kallas för handläggarrobot. 

När en kund knappat in sina uppgifter digitalt tar roboten all information i formuläret, 

loggar in i kommunens verksamhetssystem där den lägger informationen. Roboten gör 

sedan en bedömning utifrån kommunens riktlinjer och fattar ett beslut om den hemtjänst 

kunden ska få. Beslutet skickas både till kunden och som en beställning till den anordnare 

som ska utföra hemtjänsten hos kunden.(Annergård och Zetterberg, 2017:10)  

Sådana system ger bland annat snabbare service för invånare, ökar tillgängligheten samt ökad 

självständighet. Detta resulterar även i att handläggningsprocessen effektiviseras.  

Vidare har AI börjat användas i utbildningsområdet i form av adaptivt lärande. Detta är ett system 

som ”lär sig hur en individ lär sig och anpassar utbildningsinnehållet och feedback till den enskilda 

individen”(Annergård och Zetterberg, 2017:10). Denna typ av AI har potential att effektivisera 

lärandet för både eleven och läraren på flera vis. Enligt Annergård och Zetterberg (2017:10) innebär 

det för eleven att denne kan få stöd och utmaningar på den nivån denne befinner sig, vilket leder till 

att elevens lärande fördjupas för individens behov. För läraren agerar AI i ett sådant system som 

stöd och frigör tid då systemet hjälper läraren att få inblick i elevernas utveckling samt anpassar 

uppgifter medan den bedömer elevens kunskap.  

Även om dokumentet fokuserar på möjligheter för välfärden tas också vissa frågor om utmaningar 

upp. En av dessa är frågan om objektivitet. En av fördelarna med AI är att systemen är objektiva 

och inte påverkas av emotionella värderingar, men detta är även en utmaning i sig då det är svårt att 

få maskiner att agera etiskt rätt. Annergård och Zetterberg (2017:11) menar att ”krav som ställs på 

mänskligt beslutsfattande hos myndigheter med till exempel ombudsmän och överklagande ställs 

inte på automatiserade system”. I dokumentet framgår det att en lösning på detta är att endast 

använda sig av AI främst som ett stöd till beslutsfattare som tar beslutet. Integritetsfrågan lyfts 

också fram kort, men diskuteras inte lika mycket som förgående fråga. Annergård och Zetterberg 

(2017) menar att individer måste ha rätt till sin egen data och vem som har tillgång till den, då 

risken finns att människor känner sig kränkta av verksamheter som samlar in data om dem utan att 

de vet om det. De lyfter även frågor om rädslan för hur framtiden ser ut med AI, om AI ersätter 
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människor och hur AI påverkar människor i vardagen samt risken för att människor inte ska kunna 

skilja på om de samtalar med ett AI system eller en människa. Dessa frågor diskuteras dock inte 

vidare. Frågan om vad som händer om AI hamnar i fel händer diskuteras ytligt och resulterar i en 

diskussion om att ”samtidigt som utvecklingen av artificiell intelligens kan bli den viktigaste 

händelsen i människans historia, kan den bli den sista om vi inte lär oss hantera riskerna den för 

med sig”(Annergård och Zetterberg, 2017:13). Slutligen lyfts även frågan om kompetens där 

förändring av människors roller diskuteras. Annergård och Zetterberg (2017) menar att AI inte 

kommer att ersätta människor helt utan att det snarare kommer att agera som ett verktyg som hjälper 

till att utföra arbetsuppgifter effektivare och med bättre kvalitet. De menar att det råder brist på 

kompetens om AI och att människor behöver lära sig att arbeta med AI. Även om AI medför risker 

och utmaningar kan detta kringgås med ett bra ledarskap där dessa frågor tas upp och diskuteras 

(Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Kompetensutmaningen har exempelvis börjat lösas i andra 

länder med hjälp av ett sektorsövergripande samarbete där regeringen, universitet och privata 

aktörer har arbetat tillsammans för att komma fram till en lösning (Mikhalov, Esteve och Campion 

(2018). 

Sammanfattningsvis tillför detta exempel på hur AI används inom omsorg, sjukvården och skola 

som visar på att det för med sig fler fördelar än risker. Detta visar även på att SKL, som är en viktig 

aktör för kommuner, landsting och regioner, förhåller sig positivt till AI och motiverar hur 

verksamheterna kan använda det. Detta policydokument nämner inte något om ledarskap, förutom 

att det kan användas som stöd vid beslutsfattande däremot framgår det att för att AI ska kunna 

nyttjas på bästa sätt behövs det ett ledarskap som vill arbeta med AI.  De få vinsterna som nämns är 

några av många fördelar med AI men det finns även en annan sida av myntet som behöver tas upp 

och diskuteras. Utmaningarna som nämns kan exempelvis övervinnas med hjälp av ett bra 

ledarskap.  

5.5 Vad policydokumenten tillför  

De nationella policydokumentet tillför bland annat var regeringen står i frågan om AI. Det lyfter 

även fram att Sverige har börjat identifiera utmaningarna och börjat fundera kring de stora frågorna 

om utbildning, forskning, innovation och användning samt ramverk och infrastruktur. Även 

regeringen pekar ut att för att lösa dessa utmaningar behöver ett sektorsöverskridande samarbete 

ske, vilket förstärker studiens argument om ett samarbetande ledarskap då AI inte bara är något som 

berör den offentliga sektorn utan hela Sverige (och resten av världen). 

Studiens teoretiska ramverk bestod av Torfing, Haug och ’t Hart som anser att ett samarbetande 

ledarskap är det effektivaste tillvägagångssättet. Den internationella forskningen tillförde en 
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definition av AI och dess utmaningar. Policydokumenten visade på var Sverige befinner sig med AI 

samt vad de anser behöver göras. Sverige behöver bland annat fundera på hur kompetensen ska 

höjas, hur forskning om AI ska öka, hur innovationen om AI ska öka samt att producera ramverk 

och normer för hur detta ska gå till och hur AI ska nyttjas. De menar att detta kan lösas om flera 

aktörer samarbetar för att lösa det tillsammans. I nästa kapitel kommer vi kolla på hur ledare inom 

offentlig sektor förhåller sig till dessa frågor samt vad de ser som en lösning till dessa utmaningar.  
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6. Ledare inom offentlig sektor 

I detta kapitelavsnitt kommer empiri från Youtube föreläsningar från ledare som arbetar med AI att 

presenteras och analyseras. 

6.1 Vilka är ledarna?  

Denna del av empirin utgörs av Youtube föreläsningar som hålls av ledare inom offentlig sektor och 

som arbetar med frågor om AI, som exempelvis AI rådgivare eller digitaliseringsstrateger. Första 

delen handlar om hur Sverige kan bli ledande inom AI, där materialet kommer från ett seminarium 

som hölls av Vinnova i Almedalen sommaren 2018. En av talarna var Göran Lindsjö som är AI 

rådgivare och arbetar både i USA och Europa, för privat och offentlig sektor. Nedan kommer 

material presenteras där Lindsjö pratar om utmaningar med AI och vad Sverige behöver göra för att 

lyckas med AI. Margareta Groth som är Vinnovas enhetschef för industriell utveckling berättar från 

sitt perspektiv vad hon tror Sverige kan bli bra på vid ledning av AI. Darja Isaksson, som är 

Vinnovas generaldirektör, tidigare digitaliseringsstrateg, tar även hon upp vad hon anser är viktigt 

för att lyckas med AI i Sverige. Under seminariet som hölls av Vinnova närvarade även direktören 

av Volvo Cars, Tord Hermansson, som pratade om att det är viktigt med ett samarbete mellan 

sektorerna. Ett annat namn i AI- och digitaliseringsvärlden är Åsa Zetterberg som har arbetet för 

SKL och regeringen där hon arbetat mot att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens 

möjligheter. Hon var även en av dem som skrev SKLs rapport om möjligheter för välfärden med AI 

som presenterades i föregående kapitel. Zetterbergs föreläsning hos TCO:s konferens om framtidens 

kompetensförsörjning analyseras även nedan.  

6.2 ”Hur kan Sverige bli ledande inom Artificiell Intelligens?” 

Nedan presenterar Göran Lindsjö vilka punkter han tycker är viktiga för att lyckas med AI i 

Sverige: 

1. Massutbilda ledare 

2. Makroekonomisk analys 

3. Reformera skolan och högre utbildning 

4. Underlätta ständigt lärande 

5. Demokratisera AI 

6. Allianser med AI-utvecklingen även utanför EU 

7. Utmanande målbilder 

8. Agila organisationer, experiment och effekthemtagning 

9. Massutbildning av digitaliseringsmänniskor 
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10. Satsa på svensk forskning (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018) 

Under punk tio lyfter Lindsjö fram att Sverige behöver satsa på forskning, vilket även är en av de 

fyra utmaningarna som regeringen pekar ut i den nationella inriktningen för AI. Där framgår det att 

det behövs stark forskning inom AI för att möjligheter med AI ska kunna realiseras. Utmaningen 

här ligger i att den ledande forskningen som finns om AI, finns utanför Sverige. Sverige behöver 

befinna sig inom denna ramen för AI forskning och detta, menar regeringen, kan ske genom att 

utveckla samarbeten mellan Sverige och andra länders forskningsmiljöer (Näringsdepartementet, 

2018). I relation till samarbetande ledarskap anses nätverk, kontakt och beroendeförhållanden vara 

nyckeln till att effektivt leda världen som vi lever i idag (’t Hart, 2014:88). Detta går även ihop med 

vad Lindsjö tar upp under punkt sex där Lindsjö menar att Sverige behöver bygga allianser långt 

utanför EU för att klara av att leda arbetet med AI. Jämförelsevis med det nationella 

inriktningsdokumentet för AI tänker Lindsjö i en bredare kontext, då i dokumentet endast EU 

används som ett exempel för samarbete internationellt. Under punkt åtta återkommer Lindsjö till 

samarbete där han menar att Sverige behöver samarbeta mer med agila organisationer och att utföra 

experiment samt effekthemtagning. Lindsjö lyfter fram att Europa idag är sämst på 

effekthemtagning samt att Nordamerika och Asien ligger betydligt bättre till, med effekthemtagning 

menar han ”att gå från `proof of concept´ till att dra nytta av dem”(Hur kan Sverige bli ledande 

inom artificiell intelligens, 2018).  

Lindsjö lyfter även fram utbildning på flera punkter där han anser att det behöver ske 

massutbildning av digitaliseringsmänniskors, det vill säga människor med IT-kompetens, och ledare 

samt att Sverige ska reformera skolan och högre utbildning samt underlätta för ständigt lärande. 

Lindsjö anser att Sveriges låga matematikkunskap är problematisk och menar att ”det är svårt att 

vara källkritisk mot system som ger oss rekommendationer om vi inte har en grundläggande 

matematik att förstå det här” (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018). 

Lindsjö menar att det behövs nya traditioner som uppmuntrar för ständigt lärande, både under en 

anställning men också utanför arbete. Lindsjö anser att den viktigaste punkten är att massutbilda 

ledare både i näringsliv och offentlig sektor, där han menar att ”det pågår en del men inte tillräckligt 

mycket eller i tillräcklig hastighet” (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018). 

Lindsjö menar även att det behöver ske en diskussion i politiken om AI där Sveriges ledare behöver 

engagera sig mer. Ledarskap är väsentligt för att driva, förmedla och underlätta samarbetande 

processer (’t Hart, 2014). I det nationella inriktningsdokumentet för AI framgår det att Sverige 

arbetar på att utveckla utbildningsutbudet för att kunna möta utmaningarna som finns med AI. 

Regeringen menar att ingenjörsutbildningar har stor relevans för AI men att även andra måste lära 

sig om hur AI fungerar då det utifrån ett ”interdisciplinärt”(Näringsdepartementet, 2018:6) 

perspektiv är avgörande att kunna säkerställa säker, hållbar och etisk användning av AI. Vilket 
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innebär att även exempelvis chefer, ledare samt människor inom andra yrken behöver lära sig hur 

de ska hantera AI. Samtidigt måste möjligheten finnas för fort- och vidareutbildning för människor 

som redan arbetar ute i arbetslivet. Enligt regeringens bedömningar finns det ett stort behov av fort-

och vidareutbildning inom AI för människor som redan har en avslutad akademisk examen. 

Regeringen anser att det krävs en nära samverkan mellan flera aktörer i samhället för att kunna lösa 

detta (Näringsdepartementet, 2018).  

Lindsjö använder detta argument för att förklara att alla inte behöver veta hur AI fungerar på 

detaljnivå för att använda det: 

För hundra år sedan trodde man, och det låter fånigt nu men det var ju inte fånigt då 

egentligen när man tänker efter, att de som visste hur man tillverkade en kamera också 

skulle vara regissörerna, producenterna och göra filmerna. Det var ganska naturligt på 

den tiden och nu tycker vi att det är konstigt. Jag tror att vi i Sverige har en bra tradition 

att sätta oss någonstans överst i näringskedjan och kanske förstå våra verktyg men att 

kanske snarare använda verktygen än att gräva ner oss i detaljer om verktyg som vi 

använder oss av. (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018) 

Lindsjö menar att bara för att vi använder AI behöver vi inte veta exakt hur AI är uppbyggt, vi 

behöver veta hur vi kan använda AI för att effektivisera vårt arbete. Lindsjö menar vidare: 

Om vi tittar på hur mycket tid som går åt vid administrativt arbete för exempelvis 

sjuksköterskor, polis, närpolitiker och så vidare ligger det någonstans mellan 40-50% för 

administrativt arbete. Den allra största delen av det går att ta bort med hjälp av AI idag. 

(Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018) 

När Lindsjö blev frågad vad vi ska satsa på idag för att uppnå det svarade han ”satsa på ledarskap 

och att sätta upp en tydlig målbild och arbeta efter den” (Hur kan Sverige bli ledande inom 

artificiell intelligens, 2018).  Ledarskap är nyckeln till att lyckas med användning av AI, då 

ledarskap handlar om att driva mot mål som sätts upp (Haug, 2018). ’t Hart (2014) diskuterar hur 

utmanande problem som skriker efter ledarskap och som är komplexa för att de involverar ett stort 

antal och olika typer av intressenter, värderingar och intressen. AI kan anses tillhöra den kategorin 

då det behövs flera intressenter och aktörer för att lösa utmaningarna som finns med AI. De 

utmanande problemen som ’t Hart lyfter fram medför osäkerheter och konflikter om naturen och 

omfattningen av problemet såväl som sannolika påverkan av alternativa sätt att hantera dem. De kan 

inte lösas av kända, prisvärda eller lätt hanterbara modeller, utan kräver istället nya, ovanliga, 

oprövade, riskfyllda lösningar (’t Hart, 2014). Gränslösa problem trotsar de vanliga 

tillvägagångssättet för kategorisering av problem och hur ansvarsområden och resurser organiseras 

för att hantera dem. De övervinner problemlösningskapaciteten av den offentliga sektorn och kräver 

engagemang från andra aktörer och från andra sektorer (’t Hart, 2014). Vidare menar ’t Hart (2014) 

att detta har konfronterat offentliga policyskapare och tjänstemän med den höga och stadigt 
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växande mån av beroendeförhållanden mellan de själva och andra aktörer som står inför samma 

utmaning. Detta har lett till att de organisatoriska och politiska monopol, som har dikterat hur 

ledarskap går till, har brutits upp. Resultatet har blivit ett nätverkssamhälle där kontakt och 

anslutning och beroendeförhållanden är kärnan. ’t Hart (2014:88) menar att verksamheter kan 

antingen välja att lära sig utnyttja och integrera aktörers kunskap, resurser, värden och intressen 

genom ett urval av sektorer, områden och nationer när det kommer till att hantera sådana problem 

eller acceptera konsekvenserna av oförmågan att effektivt styra världen som har skapats. Detta 

pekar även Åsa Zetterberg på under samma seminarium där Lindsjö talade: 

Sverige kan inte bli bäst på att tillvarata möjligheterna med AI om vi sitter och väntar på 

att det är upp till enskilda aktörer att jobba med de här frågorna. Det är snarare så att vi 

alla behöver fundera kring när det gäller att tillvarata på de bästa verktyg som finns till 

hands idag kopplat till AI för att skapa värde i så väl jobb, privat näringsliv men också för 

offentlig sektor. (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018) 

Zetterberg menar att det handlar om att skapa värde av ny teknik och det kommer vara ett samspel 

som kräver lite av ny tänk och mycket mer av ledarskap (Hur kan Sverige bli ledande inom 

artificiell intelligens, 2018). Crosby, ’t Hart och Torfing (2017) menar att ett offentligt värde anses 

vara det som värderas av samhället eller som är bra för det offentliga och den offentliga sektorn. 

Styrning av offentlig värde innefattar policyskapande, verksamhetens riktning och ledning som har 

hela det offentliga värdet i åtanke och oftast inkluderar flera sektorer (Crosby, ’t Hart och Torfing, 

2017).  

Vid frågan vad som är viktigast att göra för att Sverige ska ta en ledande position inom AI tog flera 

av aktörerna upp frågan om samarbeta och ökning av kompetens. Darja Isaksson, generaldirektör på 

Vinnova menar att:  

Det är extremt viktigt att vi har kritisk mängd kompetens att utveckla AI men det är 

viktigt att veta att många som är ledande i det här finns i näringslivet så vi behöver få 

ihop de personerna och göra det attraktivt för dem. De som ska införa det här i 

verksamheter, de behöver inte forska fram det, men vi behöver kunna applicera det och 

om vi ska lyckas med det är livslångt lärande en förutsättning för vi har inte råd att vänta 

på nyexaminerade eller ändra utbildningar utan det handlar om människor som har jobbat, 

som är födda på 60-, 70- och 80-talet som behöver tillägg i sin kunskap för att kunna 

omsätta det här till handling i sina verksamheter där de jobbar. (Hur kan Sverige bli 

ledande inom artificiell intelligens, 2018) 

Detta är något som har realiserats i exempelvis Storbritannien där offentliga och privata sektorer har 

gått ihop med universitet och högskolor för att öka kompetens om AI hos människor som redan är 

ute i arbetslivet och behöver kompetenstillägg (Mikhaylov, Jankin, Esteve och Champion, 2018). 
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Margareta Groth, Vinnovas enhetschef för industriell utveckling, menar vidare att vi kan bli bra på 

att samarbeta: 

Någonstans i de svenska styrkorna finns teknik mognad, ett stabilt samhälle, 

innovationskapacitet och förmåga och så samverkan. Kanske kan Sverige bli det land 

som är bäst på att samverka med självständiga AI mekanismer.(Hur kan Sverige bli 

ledande inom artificiell intelligens, 2018)  

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova (tidigare digitaliseringsstrateg), menar vidare att: 

Samverkan är inte bara ett ord som betyder att vi sitter i samma rum och snackar 

tillsammans. Det är viktigt att vi synkar strategiskt på insatser som vi gör … Det finns 

inte ens en regering som kan styra fram det här utan det handlar om att vi måste välja det 

på olika nivåer. (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018)  

Ledarna anser att flera aktörer och sektorer behöver samarbeta för att bland annat 

kompetenshöjning om AI ska lyckas. Darja Isaksson belyser att det inte innebär att alla ska sitta 

tillsammans och prata om det utan att det är viktigt att aktörerna faktiskt kommer överens om något 

som de sedan utför kopplat till varandra. Isaksson menar alltså att aktörerna behöver komma 

överens om en handlingsplan. För att kunna göra det presenterar ’t Hart (2014) fyra verktyg för 

samarbete som kan användas i denna situation. Första steget handlar om att förstå utmaningen och 

vilka aktörer som är viktiga för utmaningen. Detta är redan något som Isaksson pratar om under 

seminariet där hon menar att:  

En av de viktigaste sakerna för att få uptake, där det omsätts i värde i exempelvis vården, 

det är att ledarna för de olika delarna, på politisk nivå, i företagen och i offentlig sektor 

förstår vad det handlar om. (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 

2018) 

Detta leder till nästa steg som handlar om att få aktörerna att vilja samarbeta med varandra (’t Hart, 

2014). Under seminariet i Almedalen framgick det att flera av talarna, som pratar från olika 

sektorer, att det krävs ett samarbete mellan sektorerna. Tord Hermansson, direktör för Volvo Cars, 

menar att: 

Vi har en jätte utmaning i att få tag i folk. Det finns ett enormt rekryterings kompetens 

utvecklings behov här och nu, så här behöver vi jobba tillsammans både med staten, 

högskolor och andra för att faktiskt få folk, unga ingenjörer intresserade för att hoppa på 

det här tåget. (Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens, 2018)  

Detta visar på att även den privata sektorn har accepterat att det krävs ett samarbeta mellan 

sektorerna för att överkomma kompetens utmaningen som finns med AI och det visar på en vilja att 

samarbeta med varandra. Hittills har man insett att det finns ett behov att öka AI kompetensen bland 

människor i samhället samt att aktörer och sektorer behöver samarbeta med varandra för att det ska 

kunna gå. ’t Hart (2014) menar att nästa steg handlar om att få aktörerna att fokusera på 
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gemensamma lösningar och inte på egen vinning från samarbetet. Det behöver finnas en fördel för 

alla delaktiga för att de ska vilja samarbeta men alla parterna behöver samtidigt förstå att det krävs 

kompromisser för att alla ska bli nöjda och för att det ska kunna leda till ett framgångsrikt 

samarbete. Det sista steget som ’t Hart (2014) nämner handlar om att sedan gå vidare med besluten 

som har tagits och förverkliga planen. Vilka även Isaksson menar behöver göras och inte bara prata 

om vad som behöver göras, utan faktiskt göra det.  

6.3 Förändring pågår  

I mars 2019 höll TCO i en konferens om framtidens kompetensförsörjning där Åsa Zetterberg var 

talare. Zetterberg talade bland annat om hur AI och digitalisering påverkar samhället och hur viktigt 

det är att hänga med i utvecklingen. Zetterberg pratade om digitaliseringsmognad i olika sektorer 

där hon menar att: 

Kunderna är väldigt snabba på att röra sig från en aktör till en annan, exempelvis inom 

retail, då måste det gå snabbare inom omställning för annars förlorar man kunder. Medan 

andra branscher som byggbranschen och offentlig sektor inte har varit tillräcklig snabb i 

vissa delar. Här kan man lära mellan olika branscher. (Förändring pågår! – Åsa 

Zetterberg, 2019) 

Zetterberg använder andra branscher för att visa att inom olika delar kan sektorer lära sig av 

varandra och dra nytta av tidigare erfarenheter. Hon menar vidare att:  

I grunden har vi ett bra innovationsklimat. Vi rankas som en av de bästa i världen även på 

det området. Vi har en start-up scen som många är avundsjuka på. Vi har mycket utav nya 

företagsamhet som gör att vi skapar ett värde över världen. Vi är bland de tio bästa i 

världen att exportera IT- tjänster. Det är en viktig motor för svensk utveckling. 

(Förändring pågår! – Åsa Zetterberg, 2019) 

Crosby, ’t Hart och Torfing (2017) definition av styrning av offentlig värde bygger på Moore’s 

koncept om offentlig värde och menar att ledarskap och styrning erbjuder företrädare av offentlig 

innovation ett medel för att bryta igenom byråkratiska barriärer för att kunna arbeta 

sektorsövergripande för att uppnå offentliga mål. Offentligt värde anses vara det som värderas av 

samhället eller som är bra för det offentliga och den offentliga sektorn. Torfing (2018) menar att 

forskning idag alltmer pekar mot att samarbetande ledarskap är överlägset när det kommer till att 

stimulera innovation. Då den offentliga sektorn saknar konkurrens och vinst motiv skapar det 

annorlunda villkor för innovation i den offentlig sektorn. Torfing (2018:3) menar att jämfört med 

hierarkiska strategier och konkurrens strategier är samarbetande strategier överlägset bättre när det 

kommer till att utveckla och implementera innovativa lösningar. Samarbetande strategier 

underlättar för utbyte av kunskap, kompetenser och idéer mellan relevanta aktörer som påverkas. 

Vidare stimuleras processer för gemensam kunnighet som kan förbättra förståelsen för problemet 

eller utmaningen i fråga och utvidga en rad av kreativa idéer om hur de ska lösas. Torfing (2018) 
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menar även att samarbete möjliggör integration av idéer till passande lösningar, urvalet av de mest 

lovande, skapandet av gemensamt engagemang till implementeringen av nya lösningar samt 

mobilisering av resurser.  

Utöver innovation pratar Zetterberg om kompetensbristen som finns: 

Oerhört stor brist på kompetens inom det här fältet, både specialister men också bredden 

där varje individ och yrkesverksam människa har en jätte möjlighet att addera till nya 

kunskaper för att vara den där faktorn för förändring och förbättring. (Förändring pågår! – 

Åsa Zetterberg, 2019) 

Zetterberg menar att bristen inte bara finns för att det inte finns tillräckligt många specialister inom 

AI eller digitalisering utan även att det saknas människor i andra branscher som vet hur vi ska 

arbeta med digitalisering i verksamheter eller hur de ska använda olika AI verktyg eller digitala 

verktyg.. Då utmaningen berör alla som vill implementera AI lösningar, är detta inte bara en fråga 

för offentlig sektor utan för företag och universitet också. Det är en utmaningen som involverar 

flera aktörer och intressenter. Vid såna utmaningar menar ’t Hart (2014) att de inblandade aktörerna 

och intressenterna behöver samarbeta för att lösa utmaningen. Denna utmaning lyfts även fram av 

den internationella forskningen och policydokumenten som har analyserats. Wirtz, Weyerer och 

Geyer (2018) menar att det saknas specialister och experter med relevanta skickligheter och 

färdigheter som kan stödja och främja AI utvecklingen. Medan Sveriges nationella 

inriktningsdokument med AI menar att det krävs kompetens om AI hos människor som nyttjar AI 

också, inte hur det fungerar i detalj men hur AI kan användas för att förbättra och effektivisera ens 

egna arbete vilket innebär att även exempelvis chefer, ledare samt människor inom andra yrken 

behöver lära sig hur de ska hantera AI (Näringsdepartementet, 2018). Zetterberg menar vidare att 

”regeringen och riksdagen behöver ta ett mer samlat grepp kring frågorna för att vi ska klara av att 

göra detta på ett klokt sätt”(Förändring pågår! – Åsa Zetterberg, 2019). Detta tar även Wirtz, 

Weyerer och Geyer (2018) upp där de menar att staten och regeringen har en viktig roll i att styra 

och leda arbetet med AI och behöver trycka på utvecklingen av en välutbildad och varierande 

arbetskraft för att kunna bilda en hållbar kompetens- och kunskapsbas rörande AI. 

Zetterberg tar upp fem kategorier av olika utmaningar som måste hanteras av samhället: 

- Demokrati, delaktighet, medborgerliga rättigheter, jämlikhet, rättssäkerhet och integritet 

- Ställa om komplexa trygghets- och välfärdssystem, samverkan och ansvarsfördelning 

- Arbetsmarknad, arbetsmiljö, förändringstryck, kompetensförsörjning, 

kompetensutveckling och livslångt lärande  

- Globalisering, konkurrenskraft, marknad, innovation, entreprenörskap och monopol 

- Säkerhet, sårbarhet och nya risker (Förändring pågår! – Åsa Zetterberg, 2019) 
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Dessa frågor är inte nya för studien, de har alla nämnts tidigare inom vetenskapliga artiklar eller 

policydokument. Den första och den tredje kategorin som Zetterberg lyfter fram berör frågor om 

hur AI påverkar medborgare och hur man ska arbeta med utmaningar som påverkar arbeten och 

arbetsmarknaden samt hur AI påverkar jämlikhets- och integritetsfrågor. Därför är det viktigt att 

integrera värderingar som offentligt värde och detta menar Crosby, ’t Hart och Torfing (2017) är 

möjligt att göra genom ledarskap och styrning som ett medel för att bryta igenom byråkratiska 

barriärer för att kunna samarbeta för att skapa ett offentligt värde. Wirtz, Weyerer och Geyer (2018) 

tar upp diskrimineringsfrågan och menar att då människor programmerar AI systemets algoritmer 

kan AI system plocka upp deras värderingar och fördomar. AI system kan exempelvis fånga upp 

genus och etniska fördomar och förstärka mänskliga stereotyper. För att förhindra detta har andra 

tillvägagångssätt ökat när det kommer till data minering och maskininlärning för att upptäcka och 

förhindra diskriminering (Wirtz, Weyerer och Geyer, 2018). Även Vinnova (2018) tar upp detta 

som en utmaning i deras rapport där de menar att detta är ett resultat av tillämpning av omogna AI-

lösningar på grund av felaktig data eller algoritmer. För att ett AI system ska kunna fungera som det 

ska måste grunden som systemet bygger på, det vill säga data eller algoritm, vara genomtänkt och 

fullbordad innan den appliceras.  

Vidare pratar Zetterberg om samverkan och innovation igen där det framgår att samverkan behövs 

för att ställa om komplexa trygghets- och välfärdssystem. ’t Hart (2014) nämner att komplexa 

utmaningar  som växer fram idag för ledarskap inom offentlig sektor gör det svårt att hålla sig till 

traditionella ledarskapsroller som civila, administrativa eller politiska, utan att de kräver samarbete 

från alla aktörer och intressenter för att kunna lösas. Torfing (2018) menar att samarbete möjliggör 

för innovation. Jämförelsevis med andra typer av strategier är samarbetande strategier överlägset 

bättre när det kommer till att utveckla och implementera innovativa lösningar. Samarbetande 

strategier underlättar för utbyte av kunskap, kompetenser och idéer mellan relevanta aktörer som 

påverkas. Vidare stimuleras processer för gemensam kunnighet som kan förbättra förståelsen för 

problemet eller utmaningen i fråga och utvidga en rad av kreativa idéer om hur de ska lösas. 

Samarbete involverar det konstruktiva ledandet av olikheter i avsikt att hitta gemensamma lösningar 

till vanliga problem (Torfing, 2018:3). 

Alla utmaningar med AI leder ner till en ledarskapsfråga där det handlar om att leda och samarbeta 

för att övervinna de utmaningar som finns. Zetterberg menar att: 

Alla behöver ta ansvar för förändringsresan i sina verksamheter. Förändringsresan, att gå 

från ett läge till ett annat, men det som krävs är ett ledarskap och medledarskap som är 

den stora utmaningen. För att orka och klara av att göra det så är ändå varför frågan viktig 

att ha med sig. Potentialen och nyttan är motorn för att orka och därför behövs ett 
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ledarskap som visar på varför vi gör det vi gör och vad är det bästa som kan hända. 

(Förändring pågår! – Åsa Zetterberg, 2019) 

Ledarskap är ”en process där en individ påverkar en grupp av individer att uppnå ett gemensamt 

mål” (Haug, 2018:327). Idag står vi inför mer komplexa utmaningar och ett ledarskap handlar inte 

bara om att en person ska leda utvecklingen utan det kräver flera människor och grupper (’t Hart, 

2014 och Haug, 2018), vilket även Zetterberg anser:  

Jag tycker att Sverige skulle kunna gå framåt med ett mycket mer breddat ansvarstagande 

som lägger grunden för att många aktörer tillsammans kan gå i takt och hjälpas åt. Det här 

kommer vara framgång för Sverige. (Förändring pågår! – Åsa Zetterberg, 2019) 

Ett nätverk av ledarskap är vad som är nyckeln för att Sverige ska kunna lyckas med det här, där 

flera aktörer hjälps åt och tillsammans samarbetar. ’t Hart (2014), Haug (2018) och Torfing (2018) 

menar att samarbetande strategier underlättar för utbyte av kunskap, kompetenser och idéer mellan 

aktörer och intressenter. Processer stimuleras för gemensam kunnighet som kan förbättra förståelsen 

för problemet eller utmaningen i fråga och utvidga en rad av kreativa idéer om hur de ska lösas. 

Torfing (2018) menar även att samarbete möjliggör integration av idéer till passande lösningar, 

urvalet av de mest lovande, skapandet av gemensamt engagemang till implementeringen av nya 

lösningar samt mobilisering av resurser. Det framgår även från regeringens nationella 

inriktningsdokument för AI att det krävs ett engagemang från alla samhällssektorer för att AI ska 

kunna nyttjas på bästa sätt (Näringsdepartementet, 2018:5). De menar att frågan inte kan hanteras 

enskilt av stat, kommun eller företag utan kräver att alla sektorer går ihop för att lösa utmaningarna 

tillsammans. 
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7. Resultat och slutsatser 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar och studiens slutsatser presenteras. Vidare ges 

förslag på fortsatt forskning inom fältet.  

7.1 Samarbetande ledarskap för att hantera utmaningar 

I den här studien har utmaningar med AI presenteras och hur dessa påverkar det offentliga 

ledarskapet. Utöver det har studien hittat argument för hur offentliga verksamheter bör leda sitt 

arbete med AI för att hantera dessa utmaningar. Nedan kommer forskningsfrågorna besvaras en i 

taget. Den första forskningsfrågan och dess underfråga lyder: Vilka utmaningar identifieras med bas 

i den internationella forskningen om AI inom offentlig sektor och vad innebär de för offentligt 

ledarskap av AI?  

Utifrån de analyserade vetenskapliga artiklarna framgick det att AI för med sig implementerings-, 

lag och reglerings-, etiska samt sociala utmaningar. Från implementeringsutmaningar framgår det 

att det finns en brist på AI experter samt människor som förstår och kan arbeta med AI, vilket leder 

till höga kostnader för offentliga verksamheter. Likaså framgår det att det saknas personal som 

förstår AI när det kommer till framtagande av lagar och reglering för AI. Vidare framgår det att 

aktörer behöver gemensamt ta beslut om hur AI användning ska gå till för att hantera de etiska 

utmaningarna. Slutligen framgår det att den största oroligheten kring AI i samhället har sin grund i 

att människor inte har kunskap om AI eller hur det påverkar dem. Argumenten som finns i den 

analyserade forskningen pekar mot att det behövs ett gemensamt ledarskap för att lösa 

utmaningarna som finns. För det offentliga ledarskapet innebär detta att ledare behöver samarbeta 

med andra aktörer i samhället för att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter samt komma fram till 

effektiva lösningar (Torfing, 2018). 

Den andra forskningsfrågan lyder: Vad lyfter Sveriges nationella policydokument fram om AI och 

vad innebär det för det offentliga ledarskapet? De nationella policydokumenten lyfter fram både 

fördelar och utmaningar med AI. I SKL:s rapport lyfter Annergård och Zetterberg (2017) fram att 

AI redan har börjat användas inom omsorg, sjukvård och skola samt hur det har minskat det 

administrativa arbetet och ökat effektivitetn inom verksamheterna. Vinnova (2018) lyfter fram 

utmaningar som finns för Sverige i arbetet med AI medan det nationella inriktningsdokumentet för 

AI lyfter fram vad Sverige behöver göra. Det framgår att Sverige behöver bland annat fundera på 

hur kompetensen ska höjas, hur forskning om AI ska öka, hur innovationen om AI ska öka samt att 

producera ramverk och normer för hur detta ska gå till och hur AI ska nyttjas. Utöver vad 

forskningen lyfte fram om kompetenshöjning anser regeringen att det även behöver ske ett 
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kompetenslyft hos ledare och inom andra yrken om AI. Samtidigt måste det finnas möjlighet för 

fort- och vidareutbildning för människor som redan är ute i arbetslivet. Från regeringens nationella 

inriktning för AI framgår det att för att lösa detta behöver det ske ett samarbete mellan alla 

samhällssektorer (Näringsdepartementet, 2018). Ett samarbetande ledarskap är det mest effektiva 

ledarskapet för att kunna tacklas med detta.   

Den tredje forskningsfrågan och underfråga lyder: Hur resonerar ledare inom offentlig sektor om 

utmaningar som finns med AI och ledarskap och vad anses vara det bästa tillvägagångssättet? 

Utifrån de analyserade seminarium och föreläsningar framgår det att ledare anser att det behövs ett 

bra ledarskap för att överkomma utmaningar som finns med AI. Ledarskap är nyckeln till att lyckas 

med applicering av AI system inom verksamheter, då ledarskap handlar om att driva mot mål som 

sätts upp (Haug, 2018). Ledarna konstaterade att det råder kompetensbrist om AI bland människor 

som utvecklar AI, människor som arbetar med AI samt bland ledare. Då ledarskapet anses vara 

väsentligt för att Sverige ska lyckas med applicering av AI behövs det en kompetensökning även 

inom detta fält. Analysen av de vetenskapliga artiklar, nationella policydokument och utsagor från 

ledare som presenterades i föregående kapitel har resulterat i att samarbetande ledarskap är det 

effektivaste tillvägagångssättet för att lösa utmaningarna som identifierades från forskningsartiklar, 

bland annat för att skapa ett samarbeta för att lösa kompetensbristen som finns. Både 

policydokumenten och ledares utsagor anser att det behövs ett samarbete mellan regeringen, företag 

samt universitet för att kunna lösa kompetensbristen bland människor som redan finns ute i 

arbetslivet. Ett sådant samarbete har redan utförts i Storbritannien (Mikhaylov, Esteve och 

Campion, 2018).  

’t Harts (2014) fyra verktyg användes för att undersöka hur man kan få aktörerna att samarbeta. 

Först genom att identifiera problemet och aktörerna som är väsentliga för samarbetet, sedan genom 

att försöka få aktörerna att inse att det här är ett problem och att samarbete är det effektivaste 

tillvägagångssättet för att aktörerna ska vilja komma fram till gemensamma lösningar samt skapa 

institutionaliserade momentum. Utifrån policydokumenten framgår det att regeringen har 

konstaterat att det krävs ett samarbete mellan aktörer och utifrån ledares utsagor konstaterar även de 

att det behövs ett samarbete. Det framgår att aktörerna är medvetna om problemet och att samarbete 

är den enda lösningen. Utifrån ’t Harts verktyg återstår det att upprätthålla dialoger för att aktörerna 

ska kunna komma fram till gemensamma lösningar och skapa institutionaliserade momentum.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

I ett tidigt skede av studien framgick det att det inte finns många studier av den här karaktären. Det 

finns inte mycket forskning om AI inom offentlig sektor eller hur samhället ska arbeta med AI. 
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Detta är något som behöver ändras, vilket även framgick i regeringens nationella 

inriktningsdokument om AI. Det behövs mer forskning om AI utifrån det här perspektivet.  

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att se hur ett sektorsövergripande samarbete skulle 

kunna se ut. I den här studien har vi konstaterat att ett samarbete är det effektivaste 

tillvägagångsättet samt vad det samarbetet skulle kunna resultera i, utifrån de analyserade artiklarna, 

policydokumenten och utsagor. Vidare skulle det vara intressant att vara med och observera ett 

sådant projekt, det vill säga att intervju aktörer om hur det processen har gått till. Utöver det skulle 

det också vara intressant att gå in på detaljer hur ett samarbete med målet att höja kompetens om AI 

kan se ut. Detta skulle kunna göras med intervjuer med aktörer som vill samarbeta där de kan lyfta 

fram vad deras perspektiv är av hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut på djupet. Detta skulle 

kunna göras med en maktanalytisk ansats.  
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