
Att starta sin AI-resa
Webbinariet startar klockan 10:00



Att starta sin AI-resa
Om en Kraftsamling för artificiell 
intelligens i kommuner och civilsamhälle



Nationellt  
center för 
tillämpad AI

Neutralt, 
icke vinst-
drivande 
och brett 
finansierat

Samlar 
näringsliv, 
akademi och 
offentlig 
sektor

Vilka är AI Sweden?



Accelerera användningen av 
AI för att stärka Sveriges
välfärd och konkurrenskraft, 
och förbättra livet för alla
som lever i Sverige.

AI Swedens grunduppdrag



En fyraårig 
kraftsamling för 
AI i kommuner 
och civilsamhälle



Målet med denna satsning är att
stimulera och stärka kommuners
och civilsamhällets förmåga att
tillgodogöra sig möjligheterna med 
artificiell intelligens.



1. Ökande AI-mognad hos målgruppen
2. Aktiv samverkan och samordning
3. Uppbyggnad och tillgängliggörande

av strukturkapital
4. Synergier med hela AI-ekosystemet



Kraftsamlingens insatsområden



Första projekten “Starta er AI 
resa” utsedda

KOMMUNER
• Malmö

• Linköping

• Stockholm

• Vetlanda

CIVILSAMHÄLLET
• Mind

• Friends

• Ledarna

• Folkbildningsrådet



Syn
Bearbeta och tolka 
bild och video

Hörsel
Bearbeta och tolka ljud

Språk
Bearbeta och tolka 
mänskligt språk

Robotik
Analysera och tolka 
signaler från system 
som representerar den 
fysiska världen – och 
styr den

Utforskande

Analysera stora 
datamängder och hitta 
mönster och relationer

Prognoser

Prognostisera 
sannolikheter för olika 
framtida utfall

Optimering

Hitta de bästa 
lösningarna bland ett 
stort antal tänkbara 
alternativ

Skapande

Skapa bilder, video, 
ljud, förslag på 
komplexa geometrier 
och så vidare

Ta in världen

Förstå världen

Kontrollera världen

Skapa världen

Den nya verktygslådan



Vad kommer hända i
Kraftsamlingen
under våren?



AI är inte på 
organisationens 

agenda

En önskan att 
börja med AI – en 
del prototyper är 

byggda

Det finns en AI-
vision och 

systematiskt 
införande är 

påbörjad

AI är i produktion 
och brett 

införlivat i 
organisationen

Det organisatoriska 
DNA:et är 

transformerat!

Ledare

Professionell

Utövare

Utforskare

Nybörjare

Risk att förlora 
relevans

Kommer inte 
vidare från piloter

Skapat värde men 
inte hållbart

Skalbart 
värdeskapande

Transformerar 
hela uppdraget

≈75%

10-20%

3-10%

<2%

<1%

AI-mognad

AI-resan



Starta er AI-resa – vårens aktiviteter

Drömma
Varför – Vad

Testa
Experimentera

Planera
Hur – Vem

Inspirerad
Kunskap – Nyfiken

Medveten
AI?

Webbinarier, 
event & podd 

löpande

Introduktions-
paket på ai.se

Idégenerering 
– verktyg och 

metoder

Matchmaking 
genom AI 
Sweden

Projekt: Starta 
er AI-resa



Starta
er AI-resa
För organisatoriskt
lärande och praktisk
användning av 
artificiell intelligens.

Öppnar i maj 2023

Till AI-lösningar i tidig
kommersiell fas med 
potential att skala inom
målgruppen.

Vinter/vår 2023

Uppskalning

Gemensamma
resurser
och lösningar
Till projekt där flera
kommuner och/eller
civilsamhälles-
organisationer går ihop.

Höst 2023

Utlysningar 2022-2024



Ett introduktionspaket för  
nyfikenhet & ökad förståelse



my.ai.se – en mötesplats för er



Ett AI-råd för 
Sveriges 
kommuner

• Kommunerna är i behov av en 
riktning gällande AI. 

• Det behövs en gemensam 
väg framåt. 

• Ett råd etableras i samarbete 
med SKR med syfte att skapa 
en gemensam riktning för 
Sveriges kommuner.



Hur blir ni del av 
Kraftsamlingen?

ai.se/kraftsamling
my.ai.se/kraftsamling



Tack för idag!
rebecka.lonnroth@ai.se
anders.thoresson@ai.se


