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”Tekniken som 
utvecklas i Kina hittar 
även till Sverige och 
implementeras i vårt 

samhälle och inte minst  
i vårt arbetsliv.”



Förord

Ny teknik skapar nya möjligheter men även risker. Samma 
artificiella intelligens som kan hjälpa oss att utföra olika digitala 
tjänster skapar också risker i form av exempelvis olika sorters 
övervakning. Som nästan all teknik kan den både användas till 

gott och till det motsatta. 

När en ny teknik finns på plats är den mycket svår att stoppa. Det handlar 
därför om att använda den på rätt sätt, öka kunskapen om den och se till att 
begränsa riskerna för missbruk. Det är därför viktigt att medvetandegöra 
vilka utmaningar som finns och som vi står inför att möta. 

Den här rapporten handlar mycket om detta. Om att medvetandegöra 
möjligheterna och riskerna med AI. Futurion har uppdragit åt två experter 
– statsvetaren Mattias Burell samt Kina-analytikern och säkerhetspolitiska 
experten Kristina Sandklef – att titta på hur AI-utvecklingen ser ut i Kina 
och vad vi i Sverige kan lära oss av den.

Kina är ett gigantiskt land som tagit stora tekniska språng. För bara några 
decennier sedan var Kina ett fattigt land men idag är det ett av världens 
rikaste. Idag är Kina en viktig marknad för Sverige och andra länder. Det är 
också ett land som satsar stort på AI och där AI-utvecklingen kommit långt. 
Samtidigt är Kina ett av världens mest kontrollerande länder och en diktatur 
där de allra flesta saknar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. 

Statsapparaten har blivit mycket skicklig på att använda AI och annan 
teknik till att kontrollera medborgarna. Genom övervakningssystem är det 
möjligt att kontrollera en stor del av alla mänskliga aktiviteter – både online 
och i det fysiska livet. Genom AI är det också möjligt att förutsäga vilka 
medborgare som kan antas vara illojala mot det politiska systemet.

Rapporten AI i Kina – Påverkan på svensk tjänstemannasektor beskriver 
utvecklingen i Kina och vad vi kan lära oss av den. Både för att ta tillvara 
på de möjligheter som AI ger, men också för att förstå riskerna med att 
tekniken används på ett sätt som kränker människors integritet. Verktygen 
som utvecklas och används i Kina hittar även till Sverige och 
implementeras i vårt samhälle och inte minst i vårt arbetsliv. 

En slutsats är att arbetstagarna självklart behöver 
vara med och ha inflytande över AI-processerna på 
arbetsplatsen. Inte bara för att säkra kvalitén och 
förståelsen utan också för att bevaka anställnings- 
och arbetsvillkor.

Ann-Therése Enarsson
Vd Futurion
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K ina håller på att bli världsledande inom AI. 
Detta har man blivit bland annat genom tillgång 
till stora mängder persondata som en följd 
av den stora befolkningen, massiva statliga 

tekniksatsningar, kapitalstarka, hungriga entreprenörer 
och utveckling av snabba kvantdatorer. 2017 lanserade 
landet sin Artificial Intelligence Development Plan 
där målet är att Kina ska vara världsledande inom AI 
år 2030. Drivkrafterna bakom AI-satsningarna är att 
upprätthålla fortsatt ekonomisk tillväxt, vilket utgör 
legitimiteten för kommunistpartiets maktinnehav. 

AI har kunnat utvecklas relativt fritt utan större 
begränsningar i Kina, inte minst eftersom polis- 
och säkerhetsmyndigheter har varit drivande i AI-
implementeringen för att bekämpa brottslighet. Även 
kinesiska teknikbolag har använt AI för att förbättra 
sina sälj- och leveransprocesser för att vinstmaximera.

För att dra nytta av de kinesiska teknikbolagens 
innovationslust har staten tilldelat dem ansvar för 
olika tillämpningsområden inom AI. Exempelvis 
är sökmotorn Baidu ansvarig för autonoma fordon, 
e-handelsjätten Alibaba ansvarar för smarta städer, 
och den sociala mediajätten Tencent för medicinsk 
bildanalys.

Den AI som har utvecklats i Kina är både tekniskt 
avancerad och prisvärd och kan därför komma till 
Sverige och svenska arbetsplatser inom överskådlig 
framtid. Att sälja AI-system utomlands är en del 
av landets exportstrategi och ett sätt att få global 
kontroll över dataflöden samt att implementera sina 
teknikstandarder på den internationella arenan.

Integritet och etisk AI
En del av den AI som utvecklats i Kina kan ha gjorts 
på datainsamling som vi i väst skulle kunna anse vara 
oetisk. På senare år har det samtidigt förts en intern 
debatt i landet gällande AI-etik och personlig integritet 
samt hur insamlade data kan missbrukas och hur detta 

kan förebyggas.
Under 2021 infördes flera nya regleringar om hur 

man får använda AI i Kina. Dessa riktar sig dock bara 
till privata företag och inte till statliga myndigheter, 
och reglerna skiljer sig på så sätt från EU:s GDPR-
lagstiftning, som ju gäller både stat och näringsliv. 

AI i tjänstemannasektorn
AI kan förvisso underlätta och effektivisera processer 
och ärendehantering inom tjänstemannasektorn, 
men kan också innebära att personalens integritet 
kränks. Den svenska tjänstemannasektorn bör 
fundera över hur AI kan komma att tillämpas i 
kontorsmiljö. Viktiga frågor att belysa är hur man 
ska hantera integritetsfrågor, ägandet av datan, 
kompetensutveckling och kompensation för att de 
anställdas beteende och att deras arbete övervakas och 
loggas alltmer.

För de svenska tjänstemän som idag lever med en 
hotbild kan AI innebära förbättrad säkerhet genom 
exempelvis anonymisering av handläggare eller rena 
AI-beslut som rör bidrag eller andra ekonomiska 
ärenden. AI kan i vissa fall försämra diskriminering 
på arbetsmarknaden, men i gynnsamma fall motverka 
detsamma.

AI-utvecklingen går snabbt och det är viktigt att 
följa vad som händer både i EU, som just nu arbetar 
med förslag på regleringar av AI, och i Kina, där 
tillämpningen av AI i statens tjänst är tämligen 
gränslös, men mer reglerad inom den privata sektorn. 

Sammanfattning

Kina på väg att  
bli världsledande  
inom AI

”AI har kunnat utvecklas 
relativt fritt utan större 
begränsningar i Kina.”
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Inledning

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI), 
automatisering och robotisering går i rasande 
fart. Ett av de länder som ligger i framkant 
är Kina, vars politik i flera år varit fokuserad 

på att göra tillverknings- och tjänsteindustrin mer 
avancerad för att kunna klättra i produktionskedjan 
och ta sig förbi medelinkomstfällan. Landet har 
gått från att ha en ekonomisk tillväxt baserad på 
infrastrukturinvesteringar, tillverkningsindustri 
och export till att bli mer fokuserat på innovation 
och konsumtion. Detta gör Kina till ett intressant 
land att studera för att förstå framtida trender inom 
digitalisering och AI-implementering.

Teknikutveckling ses som ett strategiskt 
initiativ i Kina, dels för ekonomisk tillväxt och 
produktivitetsökning, dels för att skapa en starkare 

global konkurrenskraft. Staten har uppmuntrat till 
innovation först och reglering sedan. Genom att landets 
syn på personlig integritet skiljer sig från västvärlden 
har Kinas AI-företag kunnat laborera mer fritt med 
massdata, ofta på ett sätt som vi i väst skulle betrakta 
som integritetskränkande. 

För svenska tjänstemän kommer den globala AI-
utvecklingen att leda till att AI implementeras mer 
i både offentlig och privat sektor. Detta kommer att 
innebära både risker och möjligheter i arbetsmiljön. För 
att hantera omställningen har vi tagit fram ett underlag 
baserat på kinesiska erfarenheter av AI för att belysa de 
utmaningar som kan uppstå även i Sverige. På så sätt 
kan vi finna strategier för att hantera omställningen, 
inte minst vad gäller de anställdas integritet och en 
acceptabel och hållbar arbetsmiljö.

Syfte och fokus
Syftet med rapporten är att skapa en utgångspunkt 
för en fortsatt diskussion inom ämnet för svenska 
tjänstemän1 och deras arbetsgivare, men även för andra 
intressenter inför mötet med en framtida arbetsmiljö 
påverkad av AI. 

Vi lyfter fram följande frågeställningar i rapporten: 

  Hur långt har Kina kommit inom implementering och 
utveckling av AI i sina mer utvecklade regioner och 
ekonomiska sektorer? 

  Vilka konsekvenser kan vi se inom tjänstesektorn? Hur 
hanterar man utmaningarna? 

  Kan liknande konsekvenser uppstå i Sverige? Hur kan 
vi lära oss något av utvecklingen i Kina? 

1	 		 I	dagsläget	(2021)	finns	det	på	svenska	arbetsmarknaden	över	1,5	miljon	personer	i	olika	tjänstemannayrken	i	den	offentliga	sektorn	
	 	 som	exempelvis	lärare,	sjuksköterskor,	poliser,	journalister,	personal	inom	bank-	finans-	och	försäkringar,	tjänstemän	i	statliga	och	
  kommunala myndigheter, och ett stort antal ekonomer, administratörer, kommunikatörer, ingenjörer och IT-konsulter i privat 
  tjänstesektor.
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Avgränsningar

Källor

För att avgränsa oss har vi valt att inte ta upp 
de förändringar i antalet arbetstillfällen som 
en introduktion av AI-teknik kan innebära för 
tjänstemannasektorn. I stället fokuserar vi på 
de problem som har uppstått i Kina med AI-
implementering och hur man hanterar dem. Det är 
viktigt att understryka att vi inte vill spekulera för 
mycket om hur riktigt avancerad, djuplärande AI kan 
komma att påverka svenska arbetsplatser. Vi tittar 
främst på den AI som används idag i Kina.

Rapporten inleds med en diskussion om hur vi 
definierar artificiell intelligens, AI, och vilka följder AI 
sannolikt har. I avsnitt 3 görs en genomgång om varför 
Kina har satsat så mycket på AI och hur långt man 
har kommit. I avsnitt 4 tittar vi på vilka utmaningar 
som AI har inneburit för tjänstemannasektorn i Kina 
och vilka krav som ställs på de anställda som arbetar 
i en AI-miljö. I avsnitt 5 diskuterar vi vilken påverkan 
det kan tänkas få på svensk tjänstemannasektor. I 
avsnitt 6 diskuteras de strategier som kan användas 
för att möta de nya krav och den omställning som AI-
tekniken innebär för tjänstemannasektorn. Rapporten 
avslutas med en summering med slutsatser och 
rekommendationer för hur man kan gå vidare med 
dessa frågor.

I rapportskrivandet har vi främst använt oss av 
sekundärdata i form av olika rapporter på svenska, 
engelska och kinesiska, men har även studerat hur 
ledande AI-bolag i Kina marknadsför sig och vilka 
tjänster de tillhandahåller inom tjänstemannasektorn. 

Eftersom både Kina som politiskt system och 
debatten om för- och nackdelar i användningen av 
AI-teknik är kontroversiella frågor har vi tillämpat en 
källkritisk granskning av samtliga källor och de olika 
argument som framförs. I slutet av rapporten infogas en 
litteraturlista med källor i urval för vidare läsning. Ett 
fåtal källor med internetbaserad information återfinns 
bara i fotnoterna. 
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Definitioner av  
artificiell  
intelligens, AI
Användningen av artificiell intelligens, AI, kommer 
att påverka oss alla på ett eller annat sätt det närmaste 
årtiondet, både privat och på arbetet. AI kommer att 
underlätta vår vardag och öka produktiviteten, men 
också bidra till en ekonomisk tillväxt. 

I en rapport från 2017 uppskattade konsultföretaget 
PWC2 att de nya teknologiska vinningarna i form av AI 
skulle kunna bidra till 15,7 trillioner USD3 i ökad global 

tillväxt till 2030, vilket innebär en ökning av global BNP 
på runt 14%. PWC:s beräkningar visar att 45% av den 
totala tillväxten fram till 2030 kommer att komma från 
produktförbättringar och en ökad efterfrågan till följd 
av mer personligt utformade produkter och tjänster, 
som antas bli billigare med tiden. Men vad är egentligen 
AI och vilken betydelse har den i praktiken?

När vi tänker på artificiell intelligens är det lätt att tänka 
sig att det är science fiction, men det stämmer inte. 
AI finns redan här och de flesta av oss använder redan 
AI på olika sätt i det dagliga livet, i form av vanliga 
appar i mobiltelefonen som sociala medier, exempelvis 
Instagram, Facebook och TikTok, eller underhållning 
genom Spotify, Netflix och Youtube. Det är AI-
algoritmer som ger dig förslag på vad du borde titta på 
baserat på din och andras användarprofiler. 
I en snabbt digitaliserad värld är det viktigt att förstå 

vad som definieras som AI för att kunna diskutera dess 
utmaningar och möjligheter. 

Det krävs också en viss grad av autonomi i systemet 
för att det ska anses som artificiell intelligens. Design 
av AI-systemet, samt träning av algoritmerna, baseras 
förstås på mänskligt överinseende, men efter en viss 
punkt kan AI-processer fungera relativt autonomt och 
hantera nya dataflöden för att fatta beslut. Givet AI-
teknologins kapacitet är det tydligt att dess påverkan på 
vårt samhälle och arbetsliv kan bli mycket djupgående. 

Vad är artificiell  
intelligens, AI? 

2  PWC 2017 ”Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how can you capitalize?”
3		 Som	jämförelse	kan	vi	notera	att	Sveriges	BNP	var	537,6	miljarder	USD	år	2020.	Kina	hade	en	BNP	på	14,72	trillioner	USD	och	USA:s	BNP	
	 	 låg	på	20,94	trillioner	USD.
4		 OECD	2022	”OECD	framework	for	the	classification	of	AI	systems”,	i	OECD	Digital	Economy	Papers,	February	2022,	no.	323.	
	 	 Se	även	OECD-AI	Paris	2022.	”Panel	discussion	–	Enabling	effective	AI	policies:	Launch	of	the	OECD	framework	for	classifying	
  AI systems”, 2022-03-02.

OECD	(2022)1	definierar	AI	så	här:
”Ett AI-system är ett maskinlärande system som påverkar omgivande 
miljö genom att leverera ett resultat – rekommendationer, 
förutsägelser eller beslut – för en viss uppsättning syften”.

För att ett system ska kunna kalla sig för AI krävs att det (1) 
avläser omgivningen via olika slags data, (2) omvandlar 
dessa mätvärden till abstrakta modeller, och (3) använder 
modellerna för att ge alternativ för att uppnå olika resultat. 
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De förslag som vi får via sökningar på nätet i appar 
är automatiska uträkningar genom stora mängder 
användardata som matas in i en algoritm. Den förutser 
vilka intressen, värderingar och val som med största 
sannolikhet passar dig bäst. Dina förslag baseras inte 
bara på dina egna val och sökningar, utan på miljontals 

andra personer som använder samma tjänster på 
internet och har liknande profiler. Ju mer data man 
har vid dessa beräkningar desto större träffsäkerhet får 
AI-algoritmerna. Kort sagt: ju mer data, desto bättre 
precision.5

AI-algoritmer och massdata

Den amerikansk-taiwanesiske AI-experten Kai-fu 
Lee6 beskriver teknikskiftet med AI i fyra vågor som 
började med Internet-AI på 1990-talet. Sökmotorer 
som Google, sociala medier som Facebook och 
online-handel via Amazon är ledande på området och 
användardatadrivna AI-algoritmer har förstärkt deras 
marknadsposition. I Kina fungerar motsvarigheterna 
Baidu, WeChat och Alibaba på liknande sätt. Ju fler som 
delar med sig av användardata, desto bättre blir AI-
systemets prediktionskraft och förmåga till sofistikerad 
marknadsföring. 

Den andra vågen med start runt 2004 är den AI 
som används av företag med befintliga och detaljerade 
datamängder från sina kunder, t.ex. banker och 
försäkringsbolag. Dessa företag kan använda data i 
kombination med AI för att bedöma sitt kundunderlag, 
göra förutsägelser om kreditvärdighet och beräkna 
olika nivåer av riskpremium. Dessa uträkningar kan 
göras mer effektivt via AI och kan ta med fler faktorer i 
beräkningen. Detta kan kallas företags-AI.

Den tredje AI-vågen från 2011 är datadriven via 
sensorer och olika typer av avläsningar utförda av 
maskiner. Lee kallar den perceptions-AI då den 
inkluderar mänsklig ansikts- och röstigenkänning i olika 
övervakningssystem, vilket har skapat en het debatt 
om etiska risker och avvägningar. Sådan AI är inte 
begränsad till bevakning av människor, utan har många 
användningsområden, exempelvis snabb identifiering 
och klassificering av olika mönster eller föremål, vilket 

kan automatisera olika arbetsprocesser inom både 
näringslivet och offentlig sektor. Detta bygger på nya 
landvinningar inom AI som kallas maskininlärning 
där AI-system matas med mängder av data och tränas 
till att göra mer precisa och autonoma klassificeringar 
och beslut. Datan som ingår i perceptions-AI kan vara 
av skiftande slag, som visuella intryck, ljud, värme, 
rörelser, eller allt annat tänkbart som kan registreras via 
olika sensorer i en digitaliserad värld.

Den fjärde vågen, som började 2015, kallas 
automatiserad AI. Det enklaste exemplet är 
självnavigerande bilar som rör sig relativt autonomt i 
trafiken. Det inkluderar också AI-processer med robotar 
som har en viss fingerfärdighet, kan röra sig på ett 
interaktivt sätt och utföra uppgifter i tredimensionella 
rum. Sådan robotteknik kan komma att tillämpas inom 
exempelvis tillverkningsindustri, sjuk- och hälsovård, 
inom service-sektorn, gruvor, eller inspektion av farliga 
utrymmen.

Huruvida AI är bra eller dåligt beror på vilken 
typ vi talar om, vilka syften det används för, och de 
risker respektive vinster man kan identifiera med 
användningen av AI. En sak verkar dock säker: AI och 
allmän digitalisering av vårt samhälle är sammanflätad 
med andra trender som automatisering och robotisering 
av arbetslivet. Det innebär att många jobb försvinner, 
men också att miljön på många arbetsplatser förändras 
i grunden.

Utvecklingen av AI

5		 Se	mer	om	AI-algoritmer	i	LeCun,	Yann	2017	”The	Power	and	Limits	of	Deep	Learning”,	samt	Deloitte	2021	”The	AI-fueled	Organization:	
	 	 AI	efficiency	in	Government	and	Public	Services”.
6		 Lee,	Kai-fu	2018	”AI	Superpowers:	China,	Silicon	Valley,	and	the	new	world	order”,	kapitel	5.
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7   För en förklaring av automatisering och robotisering, se   
	 https://www.workfusion.com/blog/the-difference-between-robotics-and-automation/

8   He, Yujia & Bowser Anne 2017. ”How China is preparing for an AI-powered future”.
9			 Lee,	Kai-fu	2018	”AI	Superpowers:	China,	Silicon	Valley,	and	the	new	world	order”.	För	mer	diskussion	om	den	globala	AI-konkurrensen	
  mellan Kina och USA, se He, Yujia & Bowser Anne 2017. ”How China is preparing for an AI-powered future”.

Automatisering  
och robotisering
Automatisering av arbetsprocesser syftar till olika 
resultat som tidsvinster, mer effektivt och optimerat 
utförande, kostnadsreduktion, högre vinst, eller att 
rutinartade arbetsuppgifter tas över. Automatisering 
kan tillämpas på både fysiska och kognitiva processer, 
och ersätta vissa typer av mänsklig aktivitet. Olika 
AI-styrda processer kommer helt och hållet att ersätta 
människor i vissa yrken och branscher. Men AI kan även 
ses som ett hjälpsamt verktyg som kompletterar och 
förbättrar kvaliteten i arbetet i vissa yrken, exempelvis 
inom vården. Det innebär att AI kan ersätta vissa jobb, 
men även underlätta och effektivisera arbetsmoment i 
andra yrken.  

Robotisering innefattar teknologier där robotar 
sköter design, konstruktion och drift. Det innebär 
att en robot eller maskin tar över uppgifter som 
tidigare skötts av en människa och är en form av 
automatisering av arbetsprocesser. De tydligaste 
exemplen finns   inom tillverkningsindustrin, men 
även i många andra branscher. I framtiden kan 
robotiserade processer inom servicesektorn inkludera 
lagerhantering, varuleveranser och restaurangnäring, 
men även funktioner inom yrken som äldreomsorg 
och sjukvård.7 Med en åldrande befolkningsstruktur 
och färre arbetstagare kan robotar underlätta arbeten 
inom äldrevården. Idag tillämpas sådan teknik redan i 
Japan, Sydkorea, Kina och Taiwan i vården.

Artificiell intelligens beskrivs ibland som en allmängiltig 
teknologi, ungefär som elektricitet, som har mängder 
av befintliga och potentiella tillämpningar. Redan idag 
finns tillämpningar av AI inom både företagsvärlden och 
offentlig sektor både i Sverige, andra EU-länder, i USA 
och naturligtvis i Kina. En gemensam nämnare för AI 
är maskininlärning och datorstyrda processer som inom 
ett avgränsat område efterliknar mänsklig intelligens 

vad gäller beräkningar, maskinöversättning, statistiska 
korrelationer i data, klassificering av dokument- och 
textinformation, igenkänning av audiovisuella mönster, 
slutsatsdragningar, samt prediktion av utfall utifrån 
sannolikhetsberäkningar. Exempel på tillämpningar av 
AI är ansiktsigenkänning, beräkningar av trafikflöden, 
och förslag på diagnoser baserat på medicinska bilder.8

Det som gör AI-tekniken kraftfull beror på flera 
faktorer. Dels beror det på snabbare processorer, ökad 
minnes- och lagringskapacitet i datornätverk, dels ny 
utveckling av de algoritmer som styr AI-processer (även 
kallat neurala nätverk eller deep learning), och snabb 
tillväxt av data som krävs för att förbättra AI-tekniken 
genom maskininlärning. Det är ju via stora mängder 
data som maskininlärningen ger goda resultat och högre 
precision.9

 
 

Det sägs ibland att data är ”den nya oljan” och att 
Kina med sin stora mängd internetanvändare har ett 
stort försprång. Det är en sanning med modifikation. 
Liknelsen är inte helt korrekt. Olja har ju ganska 
enhetliga egenskaper, men data finns i olika former 
och måste klassificeras för att kunna användas. 
Detta är tidskrävande och kräver kvalitetskontroller. 
Teknikföretagen i USA och Kina har dock stora fördelar 
med enorma mängder användardata som kan stödja 
utvecklingen av AI och dess olika tillämpningar inom 
näringsliv, forskning och offentlig sektor. 

Tillämpningar av AI

Orsakerna till AI:s styrka
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Digitaliseringen 
och tillämpningen 
av AI i Kina

Informationsteknologi i fokus  
för ekonomisk utveckling
Redan på 1980-talet talade Jiang Zemin, som då var 
minister för elektronik men senare blev Kinas president 
(1993-2003), om informationsteknologi som en viktig 
del i industrialiseringen. Jiang var ingenjör och myntade 
begreppet ”informationization”, som han ansåg var en 
fjärde industrialiseringsvåg som Kina inte fick missa, 
vilket man gjort vid vid andra industrialiseringsvågor.  
För att komma i kapp länderna i väst storsatsade 
Kina därför på att bygga ut telekomsektorn och 
uppmuntrade utbildningssystemet och industrier att 
satsa på informationsteknologi. Västerländska företag 
bjöds in att sälja sina produkter, men uppmuntrades 
också att satsa på forskning och utveckling i Kina, 
som erbjöd billiga och smarta ingenjörer. Genom 
teknologiöverföring från utländska företag och 
inhemska innovationsprojekt skulle Kina återta sin 
rättmätiga plats i världsordningen.

När IT-utvecklingen tog fart i början på 2000-talet 
gick det därför snabbt för kineserna, som generellt är 
mycket teknikvänligt inställda. Man talade gärna om 
att Kina hoppade över led i teknikutvecklingen för att 
direkt använda mer avancerad IT än i väst. Exempelvis 
gick mobiltelefoni tidigt om fast telefoni i antal 
användare och idag surfar fler kineser på mobiler än på 
datorer. Kontanter har nästan försvunnit till följd av att 

invånarna använder mobila betalningslösningar istället, 
och kontokort blev aldrig stort i Kina. 

Ekonomisk tillväxt utgör grunden för 
kommunistpartiets legitimitet. Det gör att IT som 
tillväxtfrämjande faktor är viktigt för staten. Tidigare 
har Kinas ekonomi vuxit genom reformer av jordbruk, 
marknader, och framför allt genom exportindustrin, 
som dragit nytta av billig arbetskraft. Men ett land vars 
ekonomiska tillväxt är beroende av billiga insatsvaror 
riskerar att hamna i den så kallade medelinkomstfällan, 
vilket innebär att den ekonomiska tillväxten stannar 
av. För Kinas kommunistparti kan detta hota dess 
legitimitet och man har därför lagt mycket kraft på att 
upprätthålla tillväxt och att öka medborgarnas välstånd. 

År 2013 publicerade Världsbanken rapporten China 
2030, där man går igenom utmaningarna och föreslår 
lösningar för hur Kina ska undvika medelinkomstfällan. 
Det kan ske genom att satsa på högteknologi och att 
därmed klättra högre upp på värdekedjan med högre 
intäkter som resultat. Samma strategi tillämpades i 
Japan, Sydkorea och Taiwan under perioden 1970-90 
med en statsledd industri- och exportpolitik med fokus 
på högteknologi. För att göra Kina högteknologiskt 
har staten följt en gammal kommunistisk tradition, 
nämligen att utforma planer för vad man vill uppnå. 

10	 Se	Dai,	Xiudian	2002	”Towards	a	digital	economy	with	Chinese	characteristics”.
11  World Bank 2013 ”China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society”.

IT-utvecklingen i Kina har gått väldigt fort de senaste 
20 åren. Från att ha varit ett land med endast ett par 
miljoner fasta telefoner när de ekonomiska reformerna 
började år 1978 har Kina blivit ett land där en 

majoritet av befolkningen surfar med sina mobiler och 
använder dem som redskap i vardagen. Landets höga 
digitaliseringsgrad och positiva teknikfokus gör det 
intressant att studera vart AI är på väg.
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Planer för att bli ett mer  
högteknologiskt land
Den i särklass viktigaste planen i Kina är femårsplanen. 
Just nu befinner vi oss i den 14:e femårsplanen (2021-
25). Eftersom satsningarna på högteknologi och IT 
har pågått länge har dessa mål funnits med i alla 
femårsplaner sedan 1978. Dessutom har det publicerats 
specifika planer för just teknikutveckling. 

Några av de viktigaste planerna på senare år är Made 
in China 2025 från 2015 som listar tio prioriterade 
tekniksektorer,12  där AI ingår under informationsteknik 
och robotteknik. Målet är att Kina ska vara mer 
självförsörjande inom dessa sektorer år 2025. Under 
Xi Jinping har målen för teknikutvecklingen skruvats 
upp rejält. Nu är målet att Kina ska vara världsledande 
inom högteknologi och innovation år 2049, lagom till 
Folkrepublikens hundraårsjubileum.13

En annan viktig plan är China Standards 2035 
som kom ut i oktober 2021 och handlar om hur Kina 
ska bli världsledande på att sätta internationella 
teknikstandarder på olika områden, inklusive AI. Den 
kinesiska synen är att det bara är framgångsrika företag 
och länder som sätter standarder och därför är det extra 
viktigt att bli en ledande aktör på området. En annan 
drivkraft är att standarder ofta är länkade till den som 
äger patenten vilket medför ekonomisk vinning.

Vad gäller AI så publicerade den kinesiska regeringen, 
i juni 2017, en plan för hur Kina ska bli världsledande: 
Artificial Intelligence Development Plan.14 Planen 

beskrev att man skulle göra det i tre steg: att fram 
till 2020 bli mer avancerad inom AI; innan 2025 ska 
genombrott göras inom AI-forskningen och år 2030 
ska Kina ha en världsledande position inom AI. Planen 
är ambitiös och listar hundratals områden som AI 
kan användas till. Vissa analytiker har jämfört planen 
med en önskelista från Peking till lokala myndigheter 
och företag. Målet är att AI ska bidra med minst 1 000 
miljarder RMB (1 400 miljarder SEK) till Kinas BNP år 
2030. 

Varför är det då viktigt att hålla koll på dessa olika 
planer? Även om vissa, som AI-planen från 2017, mer 
liknar önskelistor, så säger de något om hur staten vill 
att landet ska utvecklas. Framför allt femårsplanerna, 
som oftast innehåller tydliga och mätbara mål och 
även skräddarsys på lokal nivå, används som grund 
för befordring av partikadrer. Det innebär att om 
kommunistpartiet anser att lokala myndigheter ska 
satsa på AI så kommer partikadrerna att göra det av 
rent egenintresse för sin karriär. Redan 2018 hade 20 
provinser skrivit 30 egna AI-planer med satsningar till 
2030. Samtidigt innebär det att många projekt startas 
utan tanke på långsiktig lönsamhet och det finns kritik 
att det är ett slöseri med skattemedel. Denna dynamik 
kan vara värd att ta i beaktande i Sveriges utveckling av 
AI-teknologi.

Kina i framkant för  
AI-utvecklingen
Kina profilerar sig som potentiellt marknadsledande 
inom AI vilket görs på grund av följande: statens 
vurm för högteknologi, ekonomiska satsningar på 
högteknologisk infrastruktur, duktiga ingenjörer och 
allmänhetens höga teknikacceptans – även om den nya 
tekniken skulle kunna ses som integritetskränkande. 
Många bedömare anser att USA fortfarande ligger 
längre fram än Kina inom AI-teknik, men att avståndet 
mellan dessa länder minskar. Europa ligger däremot 
långt efter både USA och Kina. 15

För att ett land ska bli framgångsrikt inom AI 
krävs stora datamängder, politiska beslut, kapital och 

entreprenörskap. I Kina finns allt detta och utnyttjas på 
ett sätt som gör att många tror att de kommer att kunna 
gå om USA inom AI i närtid. Även om Kinas inhemska 
marknad är stor, så satsar många kinesiska IT-jättar 
på att ta sig in på andra marknader, inte minst i tredje 
världen. På så sätt hoppas de komma över ännu mer 
data globalt.16 I förlängningen kan det underlätta för 
dem att göra sofistikerade algoritmer och AI-teknik med 
internationell konkurrenskraft.

AI-tekniken kräver utökad datakraft och man satsar 
därför hårt på halvledare och kvantdatorer. Kina är 
ännu inte självförsörjande på halvledare, men de är på 

12	 Made	in	China	2025	innefattar	följande	tio	sektorer:	ny	avancerad	IT;	automatiserad	maskinutrustning	och	robotisering;	flyg-	och	
	 	 rymdindustri;	maritim	industri;	modern	järnvägsutrustning;	elfordon;	energiutrustning;	jordbruksutrustning;	nya	material	samt	
	 	 biofarmakologi.	Se	ISDP	2018	”Made	in	China	2025	-	Backgrounder”.
13	 Ma-Dupont,	Virginie	2018	”Responsive	public	management:	AI	at	the	heart	of	the	Chinese	government”.
14	 China’s	’New	Generation	Artificial	Intelligence	Development	Plan’	(2017)	översatt	till	engelska	av	New	America,	Cyber	Security	Initiative.	
	 	 https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-
  development-plan-2017/ 
15	 Kaur,	Dashveenjit	2021	”China	is	way	ahead	in	the	AI	game,	leaving	the	US	behind”	in	Tech	Wire	Asia,	15	Oct,	2021,	
  https://techwireasia.com/2021/10/china-is-way-ahead-in-the-ai-game-leaving-the-us-behind/ 
16	 Lee,	Kai-fu	2018	”AI	Superpowers:	China,	Silicon	Valley,	and	the	new	world	order”,	sid	136-139.
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I Shanghai har bland 
andra Microsoft, Amazon, 

Alibaba och Tencent  
AI-utvecklingscenter. 
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Autonom körning,  
Baidu 

Smarta städer,  
Alibaba Group 

Medicinsk bildbehandling,  
Tencent

Smart ljud,  
iFlytek,

Smart seende, 
Sensetime

Vision computing, 
Yitu

Smart marknadsföring, 
Mininglamp,

Mjuk- & hårdvara, 
Huawei,

Inkluderande finans,  
Ping’an hao yisheng

Video perception,  
Hikvision

Bilduppfattning,  
Megvii

Smarta leveranskedjor, 
JD.com

Cybersäkerhet, 
Qihoo 360

Smart utbildning,  
TAL Hao Weilai

Smarta hem,  
Xiaomi

1. Peking: Stora företag som Baidu, 
JD.com,	Bytedance,	SenseTime	och	
Megvii utgör en viktig arena för AI-
utveckling med Tsinghua university 
och	Peking	University.	Google	har	
AI-forskning här.
2. Hangzhou: Alibabas hemstad 
där företaget samarbetar med 
staden och Zhejiang University 
och har utvecklat City Brain för 
trafikkontroll.

3. Shenzhen: Högteknologiskt 
centrum där Huawei, Tencent 
och	elfordonsjätten	BYD	har	sina	
huvudkontor. Har haft självkörande 
bussar sedan 2017.
4. Shanghai: Yitu Tech, Liulishuo 
och Squirell med Jiaotong University 
och Fudan University gör staden 
framgångsrik inom AI-utveckling. 
Microsoft, Amazon, Alibaba och 
Tencent har utvecklingscenter här.

5. Guangzhou: Pony AI, Cloudwalk, 
WeRide	AI	och	South	China	
University of Technology leder 
forskning inom autonoma fordon.
6. Hefei är hemstad för iFlytek 
och University of Science and 
Technology of China. 2013 
etablerades	Speech	Valley	
för utveckling av tal- och 
röstigenkänningsteknologi.
7. Suzhou: China Singapore 
Industrial park och andra 
innovationsparker har lockat till 
sig många teknikutvecklare som 
Microsoft och Huawei. Särskilt fokus 
på röstteknologi och tjänsterobotar.
8. Chongqing har	investerat	5	trn	
RMB	i	AI-projekt	(motsvarar	Sveriges	
hela BNP) inom bl a big data, 
intelligent industri, stadsbyggande 
och internationell logistik. 
9. Nanjing: AI-utbildningar på 
Nanjing University och ett antal 
forskningscenter.
10. Xi’an:	Xi’an	Jiaotong	University	
och	Xi’an	University	of	Science	
and Technology främjar AI-
utvecklingsprojekt tillsammans med 
Xi’ans	stad.	

Tio städer med stark AI-utveckling
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god väg. Vissa experter menar att Kina redan har gått 
om västvärlden vad gäller kvantdatorer, dvs datorer 
med hög kapacitet för beräkningar. Den kinesiska 
staten stödjer AI-företag genom innovationsparker, 
tillgång till bidrag, och genom att förenkla byråkratiska 
processer för innovativa start-ups. Man ska dock ta 
Kinas AI-utveckling med en nypa salt och komma ihåg 
att lokala myndigheters stöd för AI ofta hänger ihop 
med partikadrernas karriärlystnad. Det finns ett stort 
utrymme för korruption.

Även infrastrukturen för AI är viktig. När Nationella 
Folkkongressen höll möte i maj 2020 lanserades ett 
stimulanspaket för att bemöta den låga ekonomiska 
tillväxten efter covid-19. En av åtgärderna är att fram 
till 2025 spendera 10–17,5 trillion RMB (14–24,5 trillion 
SEK, att jämföra med att Sveriges BNP var 5,4 trillion 
SEK 2021) för att bygga ”ny infrastruktur”, som 5G, 
datacenter för molndata, smarta transportnät, smarta 

elnät och elfordonsladdningstationer.17 Det kommer att 
främja AI-utvecklingen i Kina. 

En annan viktig komponent för AI är entreprenörer 
som är villiga att driva processen framåt. I dagens Kina 
finns det många hungriga företag som tävlar i en tuff 
konkurrens, vilket bidrar till en snabb utveckling. Ikoner 
som Alibabas Jack Ma, Tencents Pony Ma och Xiaomis 
Lei Jun är idoler för många unga kineser som drömmer 
om att bli rika. Konkurrensen om att bli nästa IT-
miljardär är hård, och bara de snabbaste kan överleva 
på marknaden. Vissa företag, som mobiljätten Xiaomi, 
har dragit nytta av konkurrensen genom att sätta upp 
olika forsknings- och utvecklingsgrupper internt som 
får tävla mot varandra. Konkurrensen innebär att 
teknikutvecklingen går snabbt framåt, men arbetsmiljön 
är tuff. Man talar exempelvis om 996-arbetssystemet 
där man arbetar från 9 på morgonen till 21 på kvällen, 
sex dagar i veckan.

17	 Meinhardt,	Caroline	2020	”China	bets	on	’new	infrastructure’	to	pull	the	economy	out	of	post-Covid	doldrums”,	MERICS,	June	04,	2020,	
  https://merics.org/en/short-analysis/china-bets-new-infrastructure-pull-economy-out-post-covid-doldrums
18	 Mer	om	innovationskluster	i	DigiChina	Project	2019.	”AI	policy	and	China:	Realities	of	state-led	development”.
19	 https://syncedreview.com/2019/09/09/top-10-chinese-cities-for-ai-development-beijing-ranks-no-1/	

AI-kluster i Kina
För att snabba på utvecklingen av AI, har de stora 
teknikföretagen blivit beordrade av staten att ta 
ledningen för olika områden inom AI. Tencent 
är exempelvis ansvarigt för medicinsk bildanalys, 
Baidu är ansvarigt för autonoma fordon, Alibaba är 
ansvarigt för smarta städer, SenseTime ansvarar för 
ansiktsigenkänning, och iFlytek för röstintelligens. 

Dessa företag är förvisso privatägda, i många fall 
även registrerade på börser utomlands, men eftersom 
de är så pass viktiga för nationen Kina har partiet 
satsat hårt på att kontrollera dem. Exempelvis har man 
infört obligatoriska partikommittéer på företagen, 
vars partimedlemmar tvingas lägga tid på att läsa Xi 
Jinpings linjetal. Antalet partikommittéer är fler på 
sådana bolag än på privata företag som inte arbetar med 
IT. De anställda på dessa företag är medvetna om var de 
röda linjerna går.

Eftersom de olika stora företagen finns på olika 
platser i Kina finns det en viss regionalism i vilka AI-
applikationer som utvecklas var.18 Innovationskluster 
lockar till sig likasinnade bolag, och nya bolag skapas 
när folk från de ursprungliga företagen hoppar av 
för att starta egna småbolag i samma sektor. Vissa 
innovationskluster i Kina, framför allt Shenzhen, har 
dessutom fördelen att ligga nära tillverkningsindustrin 
av komponenter, vilket underlättar snabb 
produktutveckling. Vid en analys av framgångsrika 
kluster visar det att de ofta har ett stort, framgångsrikt 
teknikföretag i botten, både som finansiär och som 
inspiratör.19

Kina är inte det enda landet i världen som satsar på AI, 
men just tillgången till stora mängder data, mängden 
utvecklingsingenjörer, stora statliga satsningar på 
AI med både kapital och snabb teknikutveckling 
och hungriga entreprenörer gör att landet sticker ut. 
Eftersom AI fram tills nu kunnat utvecklas relativt 

fritt utan större regleringar har utvecklingen också 
varit snabbare i Kina. Det gör Kina extra intressant 
att studera som en föregångare. I nästa kapitel ska vi 
titta på hur långt AI-tekniken har kommit och vilka 
utmaningar man stött på i tjänstemannasektorn. 

Kina som föregångare inom AI
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AI och  
utmaningarna inom 
tjänstemanna-
sektorn 

AI-utvecklingen i Kina kan sägas ha två drivkrafter: 
partiets överlevnad genom ekonomisk tillväxt och 
företagens vinstmaximering. När internet kom till Kina 
i mitten på 1990-talet var det främst tekniknördar och 
studenter som var användare och staten kunde lätt 
blockera utländska hemsidor, som inte heller var så 
många på den tiden. Men när e-post och sms tog fart 
blev AI ett sätt att kontrollera den information som 
spreds. Redan under SARS-epidemin 2003 spreds 
rykten snabbt mellan mobilanvändare och skapade 
social oro. 

I Kina anser sig partistaten ha rätt att styra 
informationsflödet vad gäller nyheter och sociala 
media. Telekomoperatörerna använde sig tidigt av 
informationsövervakning och blockering av hemsidor, 
medan polismyndigheterna använde sig av data 
för att hitta dissidenter, terrorister och kriminella. 
Avancerad ansiktsigenkänning och digital övervakning 
används flitigt av staten i Xinjiang för att hitta 
terrorister, vilket gjort att västvärlden anklagat Kina 
för grov integritetskränkning och brott mot mänskliga 
rättigheter.

Inom det kinesiska näringslivet har AI-utvecklingen 
främst drivits av vinstmotiv. Man vill tjäna pengar på 
konsumenter via målinriktad marknadsföring. Kinas 
e-handelsbolag och social media ligger långt fram i 
utvecklingen jämfört med utländska konkurrenter. 

Det är viktigt att påpeka att AI-användningen skiljer 
sig åt mellan olika delar av landet samt mellan stad 
och landsbygd. I stort handlar det om hur ekonomiskt 
välmående olika regioner är, men också hur ambitiösa 
de lokala byråkraterna är. Det är lätt att imponeras av 
självkörande taxibilar i Shenzhen, robotisering i fabriker 
och lagerlokaler för e-handel, men även om AI kan 
används i jordbruket på vissa platser är Kinas fattiga 
landsbygd mindre digitalt utvecklat. 

Partiet använder AI för ideologisk utbildning. Sedan 
2019 tvingas partimedlemmar, framför allt inom statlig 
sektor, följa appen Studera Xi, stärk landet. 20 Där kan 
man studera Xi Jinpings linjetal och filosofi, och man 
får studiepoäng, till och med dubbla poäng kvällstid, 
för allt man läser. På vissa arbetsplatser är det tvång 
att studera Xi 30 minuter per dag, annars får man 
löneavdrag eller så måste man skriva en uppsats om 
ett lämpligt ämne. Det har stimulerat framtagandet av 
fusk-appar som låtsas som att man studerar. Utländska 
experter studerade appen och upptäckte då att den 
har bakdörrar som kan skicka tillbaka information om 
användaren.21

Under covidpandemin har AI använts intensivt. Olika 
AI-appar har förfinats för att tillämpa nolltoleransen 
mot covid. Alla som vill åka kollektivtrafik eller vill resa 
i landet måste uppvisa sin hälsokod som laddas ner i en 
mobilapp. Varje dag uppdaterar man sin hälsostatus. 

AI-användningen i Kina

För att förstå vilka utmaningar som kan uppstå på 
arbetsmarknaden tittar vi närmare på hur AI används i 
Kina generellt och mer specifikt i tjänstemannasektorn. 
Detta avsnitt studerar hur långt kineserna har 
kommit i AI-användning, vilka regler som tagits 

fram, hur man ser på nyttomaximering kontra risker 
och hur acceptansen tar sig uttryck vad gäller AI. 
Avsnittet avslutas med tre fallstudier för att illustrera 
utvecklingen.

20 Appen heter xuexi qiangguo 学习强国 på kinesiska, där ordet xuexi 学习är en lek med ord eftersom det betyder studera, men tecknet xi 习 är 
	 	 samma	som	i	Xi	Jinpings	namn	习近平.	Därför	kallas	appen	ibland	för	Xi	Jinping-appen.	Se	Bandurski,	David	2019	”The	Dawn	of	the	Little	
	 	 Red	Phone”.	China	Media	Project,	Feb	13,	2019.
21	 Fifield,	Anna	(2019),	”Chinese	app	on	Xi’s	ideology	allows	data	access	to	users’	phones,	report	says”	i	Washington	Post,	Oct	12,	2019,	
	 	 https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinese-app-on-xis-ideology-allows-data-access-to-100-million-users-phones-	  

	 report-says/2019/10/11/2d53bbae-eb4d-11e9-bafb-da248f8d5734_story.html
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Den som vistats i ett område med smitta kan plötsligt 
hamna i karantän tills man konstaterats vara smittfri. 
AI har också använts för att sekvensera virusmutationer. 
Man har fått råd om covid via chatbottar och infraröda 
kameror har mätt folks kroppstemperatur automatiskt 
vid ingångar till affärer, flygplatser och stationer.22

Vad gäller offentliga arbetsplatser är AI väl 
utvecklat i de större städerna Det är vanligt med 
ansiktsigenkänning som ID-kontroll vid inpassering. 
Datorer används i stor omfattning, precis som i Sverige. 
På vissa ställen har man inte tillgång till internet utan 
man använder ett intranät kontrollerat av arbetsgivaren. 
Anledningen är att minska risken att bli hackad av 
utomstående och minska distraktioner för folk som 
kanske slösurfar på arbetstid. Det finns i princip nästan 
lika många AI-tillämpningar i tjänstemannasektorn 
som det finns arbetsplatser. Nedan följer en kort 
sammanfattning av hur det ser ut i olika sektorer.

Som redan nämnts var polis- och 
säkerhetsmyndigheterna tidiga i användningen 
av AI i Kina. Det finns många exempel på hur 
efterlysta åkt fast tack vare övervakningskameror 
med ansiktsigenkänning. Det har också inneburit att 
trafficking av kvinnor och barn minskat eftersom det 
finns så många övervakningskameror. Polisen har 
efterlyst kidnappade barn med AI-genererade bilder på 
hur barnet kan se ut flera år efter kidnappningen. Som 
en följd av att integritetsrestriktionerna varit få har AI-
företag som Mining Lamp kunnat hjälpa den kinesiska 
polisen att hitta mönster i inrapporterade incidenter. 
Genom samkörda brottsregister har AI kunnat ge 
polisen uppslag till gärningsmannaprofiler för att klara 
upp brott.23 I Shanghai experimenterar man med Smart 
Court, med AI som automatiserad domare i mindre 
komplicerade rättsfall.24 

AI-teknologin kan utvecklas till en maktkamp 
mellan stat och civilsamhälle. I Hong Kong har både 
demonstranter och polis anpassat sig genom att maskera 
sig ännu mer efter att demonstranter identifierats 
och arresterats genom ansiktsigenkänning. Även 
polismän har identifierats med AI-ansiktsigenkänning 
på sociala medier och har anmälts eller hängts ut av 
demonstranter. 

I vårdsektorn har AI-teknik underlättat brist på 
vårdpersonal framför allt på landsbygden. AI-läkare har 
kunnat ställa diagnoser till låg kostnad och möjliggjort 
uppföljande vård för sjuka. Man satsar även på att AI 
ska tränas för bildigenkänning för att kunna ställa 
diagnoser; genomik där man studerar geners arvsmassa; 
robotkirurgi och hälsoövervakning genom bärbara 
mätredskap. Genom att samla in data från personer via 
smarta klockor kan AI-hälsobolag få fram intressant 
information om hur beteendemönster påverkar hälsan. 

Här har Kina kommit långt, främst genom att minska 
personalbrist och vårdkostnader, samtidigt som 
patientens personliga integritet värderats lågt.25

Utbildningssystemet tvingades bli digitalt och 
ske online i samband med covidpandemin vårvintern 
2020, vilket verkar ha fungerat bra i Kina. Cirka 260 
miljoner kineser studerade online på olika nivåer, 
vilket möjliggjort insamling av data för att förbättra 
undervisning och utveckla ny pedagogik exempelvis 
inom språkinlärning och läxläsning. Eftersom Kina 
är så heterogent hoppas myndigheterna att AI-
undervisning ska höja utbildningsnivån i hela landet så 
att även duktiga elever ute på landsbygden kan få bra 
undervisning. Kinesiska föräldrar är beredda att betala 
mycket för sina barns utbildning så det finns en stor 
marknad för AI som kan höja kvalitén på undervisningen 
och läxläsningen och som kan förbättra betygen.26

En annan satsning inom AI-området som berör 
tjänstemannasektorn är smart city, där man 
digitaliserar samhällsfunktioner så att städerna ska 
fungera bättre. Ett exempel är City Brain som utvecklats 
i Hangzhou tillsammans med Alibaba, där man försöker 
hantera trafikflöden för att förhindra bilköer i staden. 
På så vis kan man minska utsläpp och förbättra miljön. 
Rika städer har ofta pilotprojekt inom smart city: från 
att avdela nya stadsdelar för smart city-projekt med 
tillhörande AI-företag till att bygga städer.27 Här finns 
Xi Jinpings nya smarta stad, Xiong’an, i Hebeiprovinsen 
utanför Peking, dit huvudstadens institutioner kan 
flytta i framtiden. Smarta städer har kritiserats hårt av 
organisationer för mänskliga rättigheter, som menar att 
de fokuserar på övervakning och säkerhet snarare än 
samhällsfunktioner.

Slutligen kan det vara intressant att notera hur 
kinesisk media använder sig av AI. Redan 2015 
presenterade Tencent Finance ”Dream write”, en 
skrivrobot som kan skriva artiklar lika bra som en riktig 
journalist, och 2018 presenterade Xinhua, den statliga 
nyhetsbyrån, en AI-bot som nyhetsuppläsare, baserad 
på nyhetsankare, som utvecklats med sökmotorn 
Sougu.t ”Jag är en AI-nyhetsuppläsare och kan arbeta 24 
timmar om dygnet 365 dagar om året” meddelade den 
för publiken vid premiären. Samma år publicerades en 
engelskspråkig variant och år 2019 kom en ryskspråkig 
variant, den senare i samarbete med ITAR-TASS för att 
fira 70-årsjubileet av de kinesisk-ryska diplomatiska 
relationerna. Två år senare hade AI-botten uppdaterats 
och rapporterade nu från Nationella folkkongressens 
möte i maj 2020. I Kina används AI för att sätta rubriker 
på nyheter, samla in nyheter för artiklar och reportage, 
språkgranska, förutspå de nyheter som kommer att bli 
populära, men man kan också styra nyhetsrapporteringen 
bättre i kommunistpartiets anda med AI:s hjälp.

22 Se exempelvis https://cset.georgetown.edu/publication/chinas-use-of-ai-in-its-covid-19-response/  
23	 https://www.scmp.com/tech/start-ups/article/3039252/chinese-data-mining-firm-now-national-ai-champion-started-out		
24	 Det	bör	här	tilläggas	att	den	kinesiska	rättsstaten	sällan	frikänner	åtalade	personer.	Att	bli	åtalad	innebär	att	man	implicit	är	skyldig	
  och därmed bör dömas till fängelse utan större möjlighet att visa att man är oskyldig.
25	 Se	bland	annat	Chun,	Andy	2020	“Breaking	the	iron	triangle:	AI	in	China’s	healthcare	system”.
26	 Se	exempelvis	Liu,	Yi-Ling	2020	“The	future	of	the	classroom?	China’s	experience	of	AI	in	education”.
27	 Han,	Eugeniu	2020	“From	traffic	management	to	smart	courts:	China’s	approach	to	smart	cities”.
28 Här är en intervju med journalisten som var förebild för den första AI-nyhetsuppläsaren: 
	 	 https://www.youtube.com/watch?v=YOpQpunuRfw		
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Utveckla först, reglera sedan
Jämfört med västvärlden har Kina valt att först 
experimentera med AI för att sedan reglera när man 
upptäcker problem. På så sätt ökas innovationstakten 
inom AI. Det bör tilläggas att detta är ett vanligt 
tillvägagångsätt i Kina när man testar en ny politik 
för att öka produktivitet och ekonomisk tillväxt, så 
det är inte unikt för just AI. Kinas AI-marknad har 
ibland liknats med ett vilda östern där programmerare 
och entreprenörer kunnat härja utan några större 
restriktioner. Det har lett till att kinesiska AI-forskare 
har bedrivit forskning som vi i väst aldrig skulle våga 
göra av etiska skäl. Exempelvis finns det kinesiska 
studier som har försökt lära AI att känna igen 
kriminella personer genom ansiktsigenkänning. I 
Xinjiang har detta tagits ett steg längre genom att man 

försöker lära AI att känna igen terrorister baserat på 
utseende och beteende.

Det är först de senaste åren som den kinesiska staten 
har börjat försöka att styra AI-marknaden genom olika 
regleringar för hur den ska få användas. AI-etik har 
diskuterats tidigare, men det har ofta handlat om att 
upprätthålla partiets maktmonopol och den nationella 
säkerheten, eller att teknikföretagen har velat friskriva 
sig från problem. 

En anledning till att staten försökt begränsa de stora 
teknikjättarna är att dessa börjat bli för stora och 
haft mer information om medborgarna än vad staten 
haft. Därmed utgör de en maktfaktor som kan hota 
partiet på sikt. Under 2021 har staten gjort nedslag 
på flera stora teknikbolag som anlitar gig-arbetskraft, 

Organisation Namn på dokument Datum Innehåll

China Electronics Standards 
Institute och Standardization 
Administration of China

White paper on AI standardization Januari 2018 Hur man ska standardis-
era AI

China Academy of Informa-
tion and Communications 
Technology (CAICT)

White paper on AI security September 2018 Hur man ska tillhan-
dahålla AI-säkerhet

Artificial	Intelligence	Industry	
Alliance (AIIA)

Joint Pledge on AI Industry 
Self-Discipline

Maj 2019 Hur man självreglerar AI 
inom industrin

CAITC och AIIA White Paper on AI governance September 2020 Hur man bör styra AI
CAITC	och	JD.com	 White paper on Trustworthy AI September 2020 Hur man gör AI pålitligt
Cyber Administration of Chi-
na (CAC)

White	Paper	on	Trustworthy	Artifi-
cial Intelligence

Juli 2021 Hur man gör AI pålitligt

Ministry of Science and Tech-
nology	(MOST)

Guiding	Opinions	on	Strengthen-
ing	Ethical	Governance	of	Science	
and Technology

Juli 2021 Hur forskningsinstitut, 
universitet och företag 
bör hantera AI-etik

Nationella Folkkongressens 
stående kommitté

Personal Information Protection 
Law

Augusti 2021, lag 
november 2021

Hur man får använda 
personuppgifter

MOST Ethical	Norms	for	New	Generation	
Artificial	Intelligence

September 2021 Hur etik ska vara med i 
hela AI-utvecklingen

Cyber Administration of Chi-
na (CAC)

Guiding	Opinions	on	Strengthen-
ing	Overall	Governance	of	Internet	
Information Service Algorithms

Oktober	2021 Hur AI-algoritmer ska 
hanteras så att de inte 
förstör för användaren

Tabell 1.	Regleringar	av	AI	i	Kina.

Källor:	The	National	New	Generation	Artificial	Intelligence	Governance	Specialist	Committee,	”Ethical	Norms	
for	New	Generation	Artificial	Intelligence”,	publicerad	25	september	2021;	China	Academy	of	Information	
and	Communications	Technology	&	JD	Explore	Academy	2021	”White	Paper	on	Trustworthy	Artificial	
Intelligence”,	juli	2021;	Cyberspace	Administration	of	China	2021	”Internet	Information	Service	Algorithmic	
Recommendation	Management	Provisions”.	
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exempelvis inom transport och leverans, för att skapa 
bättre arbetsvillkor för de anställda och man har bötfällt 
företag för monopolbeteende. 

”I tabell 1 på föregående sida redovisas de viktigaste 
regleringarna de senaste åren. Det är värt att notera 
att även lokala myndigheter, som Shenzhen,29 har 
publicerat lokala regleringar för AI-hantering. Eftersom 
Shenzhen ligger långt fram i AI-utvecklingen är det 
intressant att de i sin AI-reglering från 2021 tillåter 
företag att komma åt myndighetsdata, så länge 
hanteringen sker inom lagstiftningen. De har också satt 
upp ett ramverk för hur man ska godkänna AI-tjänster 
och reglera AI etiskt. 

Det kan vara värt att notera att även stora teknikbolag 
har publicerat dokument om hur de ska säkerställa att 
data inte används felaktigt. Det är ett sätt för dem att 
visa ansvar i diskussionerna om hur AI bör användas 
etiskt.

Vad gäller faktiska regleringar tycks Kinas 
Cyberadministration (CAC) vara den myndighet som 
förstår sig bäst på AI. I augusti 2021 antogs regler 
hur man ska hantera AI-algoritmer på internet, 
från sökmotorer för nyheter till sociala medier som 
TikTok, för att hindra skadliga rekommendationer till 
användaren. I oktober 2021 publicerades en plan för 
hur man med hjälp av åtta myndigheter ska kontrollera 
utvecklingen av internet-algoritmer de närmaste tre 
åren.30

Tankesmedjan och industriorganet China Academy of 
Information and Communications Technology (CAICT), 
som lyder under Ministry of Industry and Information 
Technology (MIIT), testar och certifierar AI-system, 

men har också publicerat rapporter om hur man bör 
reglera AI. År 2018 kom en rapport om AI-säkerhet och 
2020 en annan rapport om AI-styrning tillsammans 
med Kinas allians för AI-industrierna. 2021 publicerade 
de en rapport om pålitligheten i AI-system, där man 
bland annat lyfter frågan om hur systemen ska stå emot 
cyberattacker. Rapporten föreslår en ny lagstiftning 
för att göra AI mer tillförlitlig, men också att man ska 
utveckla kommersiella AI-försäkringar och vara mer 
försiktig i AI-utvecklingen.31 

Även Ministry of Science and Technology, MOST, har 
gett ut dokument för att ge råd kring hur universitet, 
forskningsinstitut och företag ska tänka kring AI. Deras 
råd är dock mer generella och inte lagfästa. 

Den 1 november 2021 trädde PIPL (Personal 
Information Protection Law)32  i kraft, som innebär 
att företag inte kan samla in persondata utan att ha 
fått godkännande av användarna. Den påminner om 
EU-lagen GDPR, men hanterar bara privatpersoners 
information i förhållande till företag, inte till 
myndigheter, som fortfarande får hantera den typen av 
information oreglerat. Orsaken är att Kinas partistat 
anser sig stå ovanför lagen och därför har ett fritt 
spelrum att hantera persondata.

Eftersom Kina vill bli världsledande inom AI 
kommer landet att försöka föra fram sina regleringar 
i tillämpningen av AI utomlands. Detsamma gäller 
AI-etik, där landet vill sätta en kulturell prägel med 
taoistiska idéer som harmoni och menar att ”AI ska 
användas harmoniskt”. Detta är en del av Kinas mål att 
skapa en sinocentrisk världsordning.

Nyttomaximering och  
riskminimering
Precis som i övriga världen finns i Kina en avvägning 
mellan för- och nackdelar med AI och en ökad grad 
av digitalisering och automatisering i ekonomiska 
processer. Självklart kan en ny teknologi medföra 
dilemman mellan olika prioriteringar, och det finns 
risker med AI. 

Från kommunistpartiets synvinkel är det av högsta 
vikt att AI-utveckling och digitalisering av ekonomi 
och samhällsfunktioner inte försvagar partiet, leder till 
ekonomiska problem eller skapar sociala konflikter. För 
att ta ett exempel: Om AI är ett effektivt verktyg för att 
bekämpa korruption är det ett plus, men om AI leder 
till nya former av korruption och maktmissbruk är detta 
ett klart minus, speciellt om de leder till ett stigande 
missnöje och bristande tillit gentemot myndigheterna. 

Ett annat exempel: om techföretagen i Kina växer sig 
starka och binder till sig kunder och investerare genom 
AI-stödda databaser och lojalitetsprogram kan deras 
inflytande bli ett politiskt hot mot regimen som måste 
hanteras.

Fördelarna med AI tycks dock självklara för den 
kinesiska staten. I näringslivet och i myndigheternas 
arbete ger AI-tekniken mer effektivitet, som innebär 
tidsvinster och ökad produktivitet. AI är därför en 
ny motor för innovation och ekonomisk tillväxt. AI-
stödet ger staten kraftfulla verktyg för beslutsunderlag 
och myndighetsutövning oavsett om det gäller 
brottsbekämpning, rättskipning, ekonomisk styrning, 
livsmedelskontroll, mediakontroll eller miljöskydd för 
att nämna några exempel. AI-teknik för att effektivisera 

29	 Chipman	Koty	,	Alexander	(2021),	“Artificial	Intelligence	in	China:	Shenzhen	Releases	First	Local	Regulations”	i	China	Briefing,	July	29,	
	 	 2021	https://www.china-briefing.com/news/artificial-intelligence-china-shenzhen-first-local-ai-regulations-key-areas-coverage/	
30	 CAC	2021	“Internet	Information	Service	Algorithmic	Recommendation	Management	Provisions”.
31	 China	Academy	of	Information	and	Communications	Technology	och	JD	Explore	Academy	2021	“White	Paper	on	Trustworthy	Artificial	
  Intelligence”.
32 https://www.natlawreview.com/article/china-s-new-personal-information-protection-law 
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Ansiktsigenkänning 
genom AI är stort 
i	Kina.	Det	finns	

över 200 miljoner 
övervakningskameror 

ute i samhället. 
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Kinas säkerhetstjänst och militära försvar är också 
självklara områden.33

Men det finns också risker med AI, eller hinder för 
dess tillämpning. Ett problem är kvalitén på den data 
som bearbetas med AI. Om datakvalitén är dålig blir 
beräkningarna och resultatet felaktigt eller osäkert. Som 
man brukar säga om statistik: ”skräp in blir skräp ut”. 
Kina har en lång historia av förvanskad statistik som 
är kopplat till lokala byråkraters vilja att överdriva eller 
underskatta den egna myndighetens resultat på olika 
policyområden. 

Ett annat hinder är att data som inhämtas av 
myndigheter eller företag betraktas som intern, är 
sekretessbelagd och inte lämpas för delning. Det kan 
bli ett problem då AI-tekniken vinner i kvalitét och 

precision med stora mängder data. Samtidigt finns 
frågan om cybersäkerhet där känslig data kan bli stulen, 
hackad eller missbrukad på olika sätt. 

Slutligen väcker AI-tekniken frågor om personlig 
integritet, etisk hantering och att den nya tekniken 
används för medborgarkontroll snarare är social välfärd. 
Ju högre misstro folk har mot AI-teknik i statens eller 
näringslivets tjänst, desto mer kommer man att vilja 
undvika den och skydda sig, speciellt om det uppdagas 
skandaler där AI-teknik har missbrukats och skadat 
medborgares eller konsumenters rättigheter. Det kan 
leda till en motreaktion med protester och instabilitet. 
Även den risken måste Kinas politiska ledning ta 
hänsyn till.

Acceptans och tillit
I Kina har medborgare en ganska hög tillit till staten 
i kombination med en positiv syn på teknik för att det 
främjar ekonomisk tillväxt och bidrar till moderna 
bekvämligheter. Således betraktas även AI-utveckling 
som något positivt och det är först på senare år som 
vissa farhågor har dykt upp. Medborgarnas välfärd 
har ju ökat parallellt med den digitala utvecklingen, 
så det är inte så konstigt att många är teknikpositiva, 
speciellt den yngre generationen. Dessutom har statlig 
propaganda lett till att många har hög tillit till den 
politiska ledningen och särskilt regeringen i Peking. 
Studier visar att medborgare är mer skeptiska mot 
lokala myndigheter, som anklagas för korruption eller 
maktmissbruk, och mot privata företag som misstänks 
för skumma affärer. Ett kommunistiskt arv lever alltså 
kvar i folks attityder, där privata företag och lokala 
tjänstemän är lurendrejare, medan centralmakten oftast 
anses vara pålitlig. 

En ny studie har konstaterat att kinesiska 
medborgare har en hög acceptans för system med 
biometrisk ansiktsigenkänning både i mobilappar 
och i ID-kontroller. Sådana system finns ofta i affärer, 
tågstationer, flygplatser och offentliga byggnader 
i Kina. Över 65% av kineserna accepterar denna 
teknologi, jämfört med 50% i Storbritannien och 
USA och 38% i Tyskland.34 Trots viss variation, med 
högre acceptans bland unga och högutbildade i rika 
kustprovinser, är detta ett allmänt mönster. Istället för 
oro över personlig integritet tycks de se på det som en 
acceptabel säkerhetsåtgärd för att identifiera sig, via 
ansiktsskanning eller personliga QR-koder.

En liknande reaktion gäller i de experimentskolor 
i Kina där AI används för att med hjälp av digitala 
pannband och webkameror mäta elevernas närvaro, 
uppmärksamhet på lektionerna och resultat för 

olika uppgifter. Läraren övervakar via en datorskärm 
och föräldrar kan få uppdateringar om barnens 
prestationer i realtid eller veckovis.35 Visst kan det vara 
ett stressmoment för elever och föräldrar, men ofta 
ses det som en acceptabel metod för att uppnå goda 
studieresultat.

Liknande accepterande medborgarattityder till AI och 
digitalisering finns på områden som trafikövervakning, 
polisverksamhet, sjukvården, miljöskydd, samt 
förstås på många vanliga arbetsplatser där personalen 
övervakas av sina chefer. I Kina har alla arbetsplatser 
varit en grundbult för social kontroll sedan 1949, 
med styrning via företagsledningen, den lokala 
partikommittén, och facket som står på arbetsgivarens 
sida. AI-stödd digital teknik uppfattas som en 
modernisering av gamla metoder.36 Det är bara något 
som de anställda måste acceptera. Det kan vara ID-
identifiering och loggning av närvaro, pauser, arbetstakt 
och jobbprestationer, men också attityden gentemot 
chefen.

Rapporter visar dock att medborgare i Kina blivit 
mer kritiska till olika typer av övervakning och digital 
hantering av personuppgifter, både när dessa data 
används av privata företag och statliga myndigheter. 
Ett exempel är bekämpningen av covid-19 med 
nedstängningar av städer, GPS-spårning via mobilappar, 
folks hälsostatus, och andra restriktioner. Även 
kommersiella mobilappar som samlar in mängder av 
användardata börjar ifrågasättas. Det har lett till nya 
regler från 2017 om AI, internet och datalagring med 
syfte att styra upp situationen och skydda medborgares 
rättigheter. Även i Kina har man insett att allmänhetens 
tillit är mycket viktig för en hållbarhet i tillämpningarna 
av AI.37 

33	 Se	Creemers,	Rogier	2020	“The	ideology	behind	China’s	AI	strategy”,	och	Godement,	François	et	al.	2018	“The	China	dream	goes	digital:	
	 	 Technology	in	the	age	of	Xi”.
34	 Kostka,	Genia	et	al.	2021.	“Between	security	and	convenience:	Facial	recognition	technology	in	the	eyes	of	citizens	in	China,	Germany,	
  the United Kingdom, and the United States”.
35	 Liu,	Yi-Ling	2020	“The	future	of	the	classroom?	China’s	experience	of	AI	in	education”.
36	 Costigan,	Johanna	2019.	“Interview	with	Maya	Wang,	Human	Rights	Watch”.
37	 Se	Roberts,	Huw	et	al.	2021	“The	Chinese	approach	to	artificial	intelligence:	An	analysis	of	policy,	ethics,	and	regulation”;	
	 	 Mao	Yishu	&	Kristin	Shi-Kupfer	2021	“Online	public	discourse	on	artificial	intelligence	and	ethics	in	China”.
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Fallstudier
Det sociala kreditsystemet
Kinas sociala kreditsystem har i västliga medier 
ofta utmålats som en teknokratisk dystopi där 
alla medborgares beteende och åsikter är digitalt 
övervakade, och på nationell nivå rangordnas efter 
sin grad av efterlevnad av statens regler. Det är en 
på flera sätt överdriven bild, eftersom det inte är ett 
enhetligt system utan ett decentraliserat nätverk av 
policyexperiment i ett 40-tal städer i Kina med stöd från 
centralmakten. Idag hanterar det sociala kreditsystemet 
främst företag och deras efterlevnad av befintliga 
lagar och regler, snarare än konstant övervakning av 
medborgares laglydnad, även om en sådan aspekt finns i 
ett tiotal städer.38 

Bakgrunden till det sociala kreditsystemet är att de 
ekonomiska reformerna i Kina på 1980- och 90-talen 
ständigt ledde till att anställda, konsumenter eller 
medborgare skadades på olika sätt, vilket ledde till 
sociala protester och en vikande medborgartillit i det 
kinesiska samhället. En ursprunglig version av systemet 
var strikt inriktad på finansiell kreditvärdering av 
företag och näringsidkare för att se om de var pålitliga 
ekonomiska aktörer som skötte sina betalningar och 
skulder. Senare utvidgades det till regelefterlevnad 
på andra områden som produktkvalitet, 
säkerhetsföreskrifter, skatter, utbetalning av löner osv.39 

En idé i det sociala kreditsystemet är att lagbrott 
inom ett visst område ska få konsekvenser inom andra 
områden. Näringsfriheten för oseriösa företag ska 
begränsas. Företag eller enskilda individer som gjort 
sig skyldiga till överträdelser ska svartlistas så att de 
inte ska kunna smita undan eller flytta verksamheten 
till en annan stad. Den här utvecklingen har skett 
parallellt med en digitalisering av myndighetsdata, 
informationsdelning och olika straff som böter, 
indragna tillstånd, samt begränsade rörelse- och 
konsumtionsmöjligheter för de inblandade i dessa 

företag. Det man siktar på från myndighetshåll är ett 
slags automatiserad kontroll av privata näringsidkare.40

Kinas sociala kreditsystem är alltså inte så 
vidsträckt, digitaliserat eller speciellt inriktat på 
enskilda medborgare som vissa rapporter påstår. 
Huvudfokus ligger på företag och en ökad samkörning 
av myndighetsdata för att bestraffa lagöverträdelser. 
Av intresse för den här rapporten är hur Kina väljer 
att digitalisera tidigare analog data och samköra olika 
register. Allt detta kan göras mer effektivt genom AI. 
Om systemen dessutom görs framåtblickande med en 
prediktion av framtida laglydnad, kan det onekligen 
bidra till en dystopisk framtid med många rättsliga och 
etiska frågetecken.41

Ansiktsigenkänning 
Ansiktsigenkänning via AI har blivit väldigt stort i Kina 
och används idag på alla möjliga sätt: från att legitimera 
sig vid betalning, inpasseringssystem, offentligt 
namnge och skämma ut folk som går mot rött ljus i 
realtid på stora skyltar vid övergångsställen, till att få 
ut lagom mängd toalettpapper på offentliga toaletter. 
Biometrisk ansiktsigenkänning används i princip i alla 
offentliga rum i dagens Kina, med över 200 miljoner 
övervakningskameror ute i samhället: i tunnelbanan, på 
gator och vägar i stan, på tågstationer, vid bostadshus 
och så vidare.42 

Tekniken har nått extrema nivåer i Xinjiang, där vissa 
uigurer har fått så stora problem att de blir påhoppade 
av lokalpolisen så fort de lämnar sin bostad eftersom 
övervakningskamerorna larmar att en potentiell 
terrorist är på vift.43 De flesta Hankineser har inte 
kännedom om hur kränkande ansiktsigenkänning 
kan vara i Xinjiang, utan accepterar det som ett sätt 
att hantera kriminaliteten. Ändå uppger 75% av 
kineserna i en nyutkommen studie att de föredrar 

38	 Se	Jee,	Haemin	2022.	“Credit	for	compliance:	How	institutional	proliferation	establishes	control	in	China”,	och	Brussee,	Vincent	2022.	
	 	 “Opinion:	China’s	social	credit	score	–	untangling	myth	from	reality”.
39	 Creemers,	Rogier	2018	“China	social	credit	system:	An	evolving	practice	of	control”.
40	 Velghe,	Pieter	2019	“Reading	China”	i	China	Perspectives	No.1	(116),	och	Lewis,	Dev	2020	“Separating	myth	from	reality:	How	China’s	
  social credit system uses public data for social governance”.
41	 Se	till	exempel	Shen,	Olivia	2020.	“AI	dreams	and	authoritarian	nightmares”.
42	 För	en	genomgång	av	olika	övervakningssystem:	Feldstein,	Steven	2019.	“Types	of	AI	Surveillance”.
43	 Bürge,	Clément,	Chin,	Josh	(2017),	“Life	Inside	China’s	Total	Surveillance	State”,	Wall	Street	Journal	12/19/2017	https://www.youtube.
	 	 com/watch?v=OQ5LnY21Hgc	
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andra identitetsmetoder.44 Det kan jämföras med 
EU-kommissionens förslag till AI-harmonisering 
år 2021 att förbjuda biometrisk ansiktsigenkänning 
av integritetsskäl. Eftersom kinesiska företag vill 
sälja tekniken utomlands har man samarbeten med 
afrikanska länder för att utveckla ansiktsigenkänning 
på mörkhyade.45 I Zimbabwe försöker man 
exempelvis skapa algoritmer för att kunna identifiera 
tjuvjägare i viltreservat. 46 Det innebär att kinesisk 
ansiktsigenkänning sannolikt kommer att bli en 
exportvara i framtiden.

LOGINK – National Transport and 
Logistics Public Information Platform
En sista AI-applikation vi valt att lyfta upp är LOGINK. 
Det är ett AI-dataprogram som används i kinesiskägda 
hamnar och logistikcenter för att hålla koll på frakt, 
men det visar också de utmaningar som kan komma 
med kinesisk AI-teknik. LOGINK kontrolleras av 
statliga China Transport Telecommunications and 
Information Center (CTTIC). Det dök upp redan 2010 
och har sedan dess tagit marknadsandelar framför allt i 
asiatiska hamnar.

Med hjälp av LOGINK kan logistikadministratörer 
få bättre kontroll på leveranskedjorna, som exempelvis 
hur långt en viss vara eller container har kommit med 
båt, flyg eller tåg, och se status på tulldeklarationer. 
LOGINK är ett sofistikerat datasystem som uppskattas 
ligga tio år före sina konkurrenter. Med hjälp av 
programmet kan man snabba upp handelsflödena och 
få bättre koll på var frakten finns.47

Problemet med LOGINK är att ingen utomstående 
riktigt vet vem det är som kontrollerar datan i 
systemet. Programmet är en del av den s.k. digitala 
sidenvägen, där Kina försöker sälja in sin standard 
för datasystemshantering, vilket forskare anser är ett 
sätt för staten att få kontroll på stora dataflöden, även 
utanför Kina. Amerikanska forskare menar att det finns 
risk att all data som sammanställs i LOGINK hamnar 
i den kinesiska statsapparaten där den kan användas 
för att kartlägga handelsmönster. Särskilt vad gäller 
säkerhetskänslig handel, som exempelvis sällsynta 
jordartsmetaller eller försvarsmateriel, kan datan vara 
skyddsvärd och hota ett lands nationella säkerhet om 
den hamnar i fel händer. 

AI används alltså redan på många områden inom 
statlig förvaltning och i det privata näringslivet, och 
påverkar miljontals tjänstemän i Kina inom alla möjliga 
områden dagligen. Det är troligt att kinesisk AI kommer 
att få spridningseffekter i företag och myndigheter 

utomlands, vilket vi redan sett har skett med Logink 
och kameror med ansiktsigenkänning. I nästa kapitel 
kommer vi att se närmare på vilka lärdomar vi kan dra 
från Kinas erfarenheter av AI och applicera på svensk 
tjänstemannasektor. 

AI från Kina till svenska  
tjänstemäns kontor 

44	 Kostka,	Genia	et	al.	2021.	“Between	security	and	convenience:	Facial	recognition	technology	in	the	eyes	of	citizens	in	China,	Germany,	
  the United Kingdom, and the United States”.
45	 Ansiktsigenkänning,	som	först	utvecklades	i	USA	för	ljushyade,	fungerar	genom	att	AI	känner	igen	skuggor	i	ansiktet,	vilket	inte	fungerar	
  på mörk hy. 
46	 Problem	Masau,	augusti	2018,	“Zimbabwe	moves	to	become	African	leader	in	facial	recognition	technology	and	AI	depelopment”		i		 	

 Chinafrica. http://www.chinafrica.cn/Homepage/201808/t20180813_800138079.html
47	 Se	Harsono,	Hugh	2021	“China’s	Information	Warfare	via	LOGINK	Continues	Unabated:	Here’s	How	It’s	Done”	och	Wheeler,	Andre	2021	
	 	 “Global	smart	supply	chain	integration:	is	a	trap	being	laid	with	the	LOGINK	platform?”	Aug	26,	2021,	Asia	Power	Watch.
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Påverkan på svensk 
tjänste mannasektor

AI på tjänstemannanivå

Trots att Sverige anses vara ett IT-moget land med hög 
användning av internet och datorer, så ligger kinesiska 
AI-företag före oss inom många områden, inte minst 
för att de utvecklat AI enligt devisen ”innovation 
först, reglering sedan”. Det innebär att en del AI som 
utvecklats i Kina och som idag är världsledande, kan 

ha skett på sätt som vi i västvärlden inte kan acceptera. 
Därför är det sannolikt inte möjligt att alla AI-tjänster 
som utvecklats i Kina kommer att nå de svenska 
arbetsplatserna. Men även om kinesisk AI-tillämpning 
skiljer sig från svensk dito på tjänstemäns arbetsplatser, 
så finns det ändå lärdomar att dra från Kina. 

Vi kan se fyra troliga resultat av ökad AI-användning 
i tjänstemannasektorn. För det första kommer vissa 
yrken och arbetsmoment helt att tas över av AI-teknik. 
Men eftersom vi inte fokuserar på hur AI kommer att 
påverka antalet arbetstillfällen i denna rapport lämnar 
vi den aspekten därhän.

För det andra kommer AI-styrda processer bli ett 
stort hjälpmedel i många yrken och kan underlätta 
ärendehantering, som går att automatisera med hög 
precision. Det innebär att tiden det tar att utreda och 
fatta beslut i olika ärenden kommer att kortas ner 
betydligt. För svenska medborgare kan det uppfattas 
som att myndigheterna blir mer effektiva. Samtidigt 
kommer det att ställa krav på de anställda att förstå 
AI-processerna, interagera med den nya tekniken och 
kunna bemöta frågor från kunder och medborgare. Det 
betyder att det kommer ställas krav på intern utbildning 
inom AI.

För det tredje kan AI-tekniken komma att 
påverka arbetsplatsens organisation, uppdelning 
av  arbetsuppgifter, interna beslutsprocedurer och 

hantering av personalärenden. Exempel är rekrytering, 
kompetensutveckling, utvärdering av prestationer, 
löner eller disciplinärenden, nedskärningar och avsked. 
Även om AI inte tillåts att göra autonoma beslut i dessa 
frågor är det möjligt att AI-stöd kan komma att ingå i 
processen för att korta ner den. Exempelvis kan en AI-
rekryterare sålla bort personer som saknar efterfrågad 
utbildning i en ansökningsprocess. 

För det fjärde kan AI-tekniken påverka 
styrkeförhållandet mellan arbetsgivaren och den 
anställde, och därmed hens fackförbund. Exakt 
hur den förändringen kan ske är lite oklart idag, 
men det kan vara frågor om effektivisering kontra 
personlig integritet, anställdas medinflytande över 
AI-tekniken, hur AI ska användas i personalärenden, 
och äganderätten till den data som genereras i en 
digitaliserad arbetsplats och hur vinsterna för detta ska 
fördelas. 

Inom alla fyra områden behöver vi alla fundera på de 
omvälvningar AI kommer att innebära.
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Den stora skillnaden mellan AI-tillämpningen i Kina 
och Sverige är att vi har olika syn på medborgerliga 
fri- och rättigheter och personlig integritet. I Kina går 
politisk styrning och samhällsnytta före individens egna 
önskemål. AI-utvecklingen har kunnat ske genom att 
man samlat in massdata för att träna AI-algoritmer 
utan att möta ett stort motstånd från kunder eller 
medborgare.

Kinas bristande respekt för personlig integritet i 
samband med AI håller dock på att förändras. Ett 
exempel är PIPL (Personal Information Protection 
Law), som påminner om den europeiska GDPR-
lagstiftningen och implementerades 2021. Lagtexten 
anger att all persondata i form av ljud, bild eller text, 
som kan knytas till en identifierbar individ endast 
får insamlas och bearbetas med personens explicita 
samtycke. Det gäller särskilt känslig information 
som individens hälsa, ekonomiska status, religion, 
biometriska anletsdrag, eller vistelseort. 

PIPL anger dock flera viktiga undantag från 
kravet på samtycke: exempelvis i samband med 
HR-processer enligt gällande arbetsrätt; vid statlig 
myndighetsutövning; i krissituationer när det gäller 
att skydda individers liv och säkerhet; i vissa typer av 
mediabevakning, samt den klassiskt vaga kategorin ”i 
andra omständigheter när lagen så kräver”.48

Det betyder att Kinas dataskyddsförordning har 
udden riktad mot datainsamling och bearbetning via 
AI som görs av privata företag för kommersiella syften. 
Däremot är det tveksamt om den utgör något hinder 
för Kinas partistat att hantera persondata med hjälp 
av AI-teknik. Vi har svårt att tro att så är fallet. På den 

punkten skiljer sig PIPL tydligt från den europeiska 
GDPR-lagstiftningen.

I april 2021 kom EU-kommissionen med ett förslag 
på en ny förordning för Harmoniserade Regler för 
Artificiell Intelligens. Lagförslaget har en rad syften, 
exempelvis att säkerställa att AI-system som används 
i EU ska respektera EU-rätt och mänskliga rättigheter 
och främja en enhetlig marknad för säker AI-teknik. 

EU-förslaget anger flera så kallade ”högriskområden” 
där de anser att AI-applikationer helt bör undvikas 
eller användas med varsamhet. De sju högriskområden 
som nämns är: (1) biometrisk identifiering; (2) kritisk 
infrastruktur; (3) utbildning och yrkesutbildning; (4) 
arbetsmarknad och personalhantering; (5) tillgång till 
förmåner eller service; (6) polisarbete och rättsväsende; 
(7) migrations- och asylärenden och yttre gränsskydd; 
och (7) demokratiska processer.49

Utan tvekan kan dessa policyområden vinna 
på att utnyttja AI-stödda processer från en ren 
effektivitetssynpunkt. Det är ju så Kinas politiska 
ledning resonerar. Svenska myndigheter och näringsliv 
är dock bundna av nationell lagstiftning och EU-
förordningar, men saker kan förstås ändras under olika 
typer av tryck som global konkurrens och behov av 
effektiv samhällsstyrning eller andra faktorer. Vi ska 
ha klart för oss att AI-teknik och smarta algoritmer 
som utvecklas i Kina, USA eller andra världsledare på 
området kan te sig lockande för oss att importera och 
använda i vår egen verksamhet trots att de både tekniskt 
och politiskt bygger på helt andra värdegrunder än 
våra. Ett exempel är ansiktsigenkänning, ett annat är 
LOGINK. 

  
AI-tillämpningen i Kina kontra 
Sverige och EU

AI kommer ha stor påverkan på arbetslivet de närmaste 
10 åren. Till exempel kommer AI-styrda processer i 
kombination med automatisering och robotisering att 
ersätta många jobb och arbetsmoment. Detta gäller 
även tjänster som anses vara högkvalificerade och 
kräver anställda med högre utbildning och färdigheter. 
Det beror på att AI-teknik gradvis blir bättre på att 

hantera sådana arbetsmoment, men även allt bättre på 
interaktion med omgivningen, vilket annars anses vara 
en unikt mänsklig egenskap. 

Alltså kommer AI också att påverka yrken 
inom servicesektor, vård-, hälsa och omsorg, 
utbildning, ledarskap och administration inom 
både företagsvärlden och i offentlig sektor, samt 

Konsekvenser av ökad  
AI-användning

48	 Das,	Anjali	C.	2021.	“China’s	new	Personal	Information	Protection	Law”.
49	 European	Commission	2021.	“Proposal	for	a	Regulation	for	the	European	Parliament	and	of	the	Council	–	Laying	down	harmonized	rules	
	 	 on	artificial	intelligence	(AI	Act)	and	amending	certain	Union	legislative	acts”.
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En satsning inom AI är smart 
city, där samhällsfunktioner  
digitaliseras så att städerna 

ska fungera bättre. Ett exempel 
är City Brain	i  Alibabas	

hemstad Hangzhou.
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professionella tjänster. AI kommer därför att påverka de 
anställdas arbetsmiljö på många olika sätt. 

En positiv aspekt är att AI-teknik kan ge avlastning 
och stöd i många yrken. Rutinartade och tidskrävande 
uppgifter som fordrar noggrannhet och precision 
kan hanteras via AI. Det kan exempelvis gälla 
medicinsk diagnostik (skanning och analys av 
röntgenplåtar) och beslutsunderlag inom vården, 
läxläsning eller interaktiva föreläsningar inom 
utbildning, automatiserad e-posthantering, bedömning 
av ansökningsärenden, eller sortering av stora 
informationsmängder för att skapa beslutsunderlag.

En annan positiv aspekt är att AI-stödda processer 
kan öka effektiviteten, men också öka säkerheten 
för vissa idag utsatta grupper inom exempelvis 
socialtjänst, polis- och rättsväsende, men även vid 
våra grundskolor och sjukhus. Om regelverket tillåter 
kan man låta AI-applikationer göra bifall till olika 
bidrag eller ansökningar, göra snabba domslut där AI 
dömer i enklare brott, tillåta ansiktsigenkänning via 
övervakningskameror där AI identifierar och kanske 
filmar själva brottet. Det innebär att det inte kommer 
att finnas fysiska myndighetspersoner som riskerar att 
bli hotade eller utsatta för våld. Inom bristyrken där det 
är svårt att erbjuda heltäckande service över hela landet 
kan AI-teknik kanske erbjuda lösningar?

Svenska myndigheter som idag använder 
sig av AI-teknologi i delar av verksamheten är 
Skattemyndigheten, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen och i viss utsträckning 
även Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten. Alla dessa myndigheter har en 
omfattande ärendehantering, hög grad av interaktion 
med medborgare och har stora effektivitetsvinster 
att hämta genom att automatisera arbetsmoment 
och att överblicka stora mängder information. Redan 
idag används AI-teknik i Sverige, exempelvis via 
myndigheters hemsidor med chatbottar och virtuella 
assistenter, telefonvägledning med igenkänning av 
ärendetyper, samt hantering online av ansökningar som 
kräver myndighetsbeslut. 

Även inom näringslivet finns det AI-system vars 
syfte är att ska skapa större produktivitet, tidsvinster 
och bättre kundkännedom. Exempel är köp- och 
säljbottar på finansmarknaden, värderingar av kunders 
kreditvärdighet inom bank- och försäkringsbransch, 
avancerad kundprofilering inom annons- och 
reklambranschen, och AI-stödd automatisering inom 
både jordbruk, tillverkningsindustri, logistik och 
transportsektorn. Ett symboliskt viktigt område är 
självnavigerande fordon, som bilar, tåg, båtar eller till 
och med flygplan och drönare.

En negativ aspekt som ofta nämns är att AI-
tekniken och dess algoritmer kan leda fram till olika 
typer av diskriminering. Detta beror förstås på hur 
algoritmen är programmerad och hur den bearbetar 
data. Diskriminering av kunder och medborgare kan 
ju ske genom mänskliga beslut, men med AI-teknik 
kan eventuella avvikelser bli ännu större om det inte 
finns någon form av mänsklig övervakning, eller andra 
korrektionsfunktioner. Men AI kan faktiskt även 
minska risken för diskriminering, som i automatiserad 
kontroll av kandidater i en rekryteringsprocess. På så 
sätt kan subjektiva omdömen, fördomar eller personliga 
lojaliteter undvikas och innebära att bedömningen av 
konkurrerande jobbansökningar eller liknande görs mer 
neutralt och rättvist.

Medvetenheten om dessa problem blir speciellt 
viktigt i ärendehantering och beslutsprocesser som 
påverkar människors tillgång till utbildning, bostad, 
bidrag och service, eller tillstånd till näringsverksamhet, 
rättssäkerhet och chanser inom arbetslivet. 

Detta är bakgrunden till EU-förslaget till AI-
harmonisering som har ett klart riskminimerande 
anslag. Frågan om huruvida AI används korrekt och 
hållbart i processer som berör människors välfärd och 
säkerhet är viktig. Experter på området inom OECD, 
EU och i Sverige anser att AI-utvecklingen måste 
garantera medborgares förtroende.50 Detsamma gäller 
förstås anställda på arbetsplatser som använder sig av 
AI-tekniken för ärendehantering och styrning av den 
egna organisationen.

Påskyndandet av  
AI-utvecklingen i Sverige
Sverige brukar stoltsera med att vi är ett avancerat och 
mycket moget land när det gäller IT. För detta kan vi 
tacka flera framstående IT-bolag med hemvist här, från 
Ericsson till Spotify och Klarna. Även de insatser som 
gjordes på 90-talets andra hälft med hemdatorprogram 
för anställda, när man kunde få köpa hem datorer 
till sin familj till rabatterat pris, innebar en ökad 

datoranvändning och IT-mognad i Sverige. 
Nu står vi inför ett nytt teknikskifte där AI kan 

komma att påverka oss i vår arbetsmiljö. Om vi ska 
fortsätta att ligga i framkant vad gäller ny teknik finns 
det anledning att fundera över om det finns ett värde 
i att snabba på AI-utvecklingen i Sverige. Om det vore 
önskvärt, hur kan vi i så fall agera på bästa sätt?

50	 Se	expertdiskussionen	på	detta	tema:	OECD-AI	Paris	2022.	“Panel	discussion	–	Enabling	effective	AI	policies:	Launch	of	the	OECD	
  framework for classifying AI systems”.
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Ett sätt är att man likt tidigare, när man anordnade 
utbildningar i hur man använder datorer, utbildar folk 
i hur man använder AI, eller hur man programmerar 
för att skapa fler och nya AI-applikationer. Det är 
inte osannolikt att vi i en nära framtid kommer att få 
arbetsgivare som vill sätta sensorer på sina anställda 
så att man kan samla in mer data och kompensera för 
att Sverige är ett land med en rätt liten befolkning. 
Här behöver fackförbunden och anställda fundera över 
hur långt man vill tillåta att få sin integritet granskad. 
Likaså behöver fack, arbetstagare och arbetsgivare 

fundera på om datainsamling ska påverka ens 
löneutveckling och karriär. Det kan även vara aktuellt 
för fackförbunden och enskilda anställda att hitta nya 
digitala strategier på arbetsplatserna.51

I Kina diskuteras sällan integritetskränkningar av 
arbetstagarna eftersom individen alltid är underordnad 
kollektivet. I Sverige kanske man måste få anställda 
att skriva på samtyckesavtal för att arbetsgivaren ska 
få tillåtelse att använda deras data. Utan tillstånd får 
arbetsgivaren inte samla in sådan data.

En dystopisk vision av hur  
AI skulle kunna se ut på det  
svenska kontoret år 2028
Försäkringsbolaget som Tindra arbetar på ligger 
långt fram vad gäller teknikutveckling, vilket också 
var en anledning till att hon sökte sig dit. Tindra har 
en högskoleexamen i ekonomi och har nu arbetat där 
i ett par år. Chefen har infört ett komplett AI-system 
på jobbet, efter samråd med facket och medarbetarna. 
Syftet är att höja produktiviteten på arbetsplatsen och 
minska sjukskrivningarna som varit ett problem. Ett 
annat mål är att certifiera kontoret i linje med Agenda 
2030-målen för att minska energiförbrukningen, enligt 
statens regelverk. 

När Tindra kommer till jobbet på morgonen ställer 
hon om sin tjänstemobil från ”privat läge” till arbetsläge. 
Endast vissa utvalda kontakter, som Tindras mamma 
och sambon Robin, kan nå henne på arbetstid. Mobilen 
kan användas privat, men vissa appar måste vara 
påslagna hela tiden. Det gäller GPS-funktionen, vissa 

säkerhetsprogram, och annat som Tindra inte förstår 
sig på men som arbetsgivaren kräver. På jobbet blir hon 
insläppt i huvudentrén genom dels ansiktsigenkänning, 
dels genom att säga sitt namn i en mikrofon. Efter 
identifikationen blir hon hälsad ”Välkommen!” av 
AINO, AI New Office, ett prisvärt och avancerat AI-
system som köpts in från Kina. 

I princip tycker Tindra att AINO-systemet är okej, 
bekvämt och hjälpsamt, men samtidigt känner hon sig 
övervakad 100% av tiden, oavsett om hon befinner sig i 
hissen, vid sin dator, i fikarummet, vilrummet eller till 
och med om hon går på toaletten. I hela kontorsmiljön 
har det installerats olika webcams och sensorer som 
plockar upp ljud, temperatur, rörelser och annat. Även 
i Tindras dator finns sensorer och appar som ständigt 
registrerar hur hon arbetar och analyserar hennes 
e-posthantering och telefonsamtal med kunderna.

51	 För	illustrationer	av	detta,	se	Andersson,	Katarina	2021.	“Digitala	folkrörelser	–	exempel	på	hur	arbetstagare	finner	nya	sätt	 
 att organisera sig”.
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Tindra och hennes medarbetare använder ”smart-
band”, ett AI-armband som mäter hennes puls, 
kroppstemperatur och stressnivå, data som lagras i 
företagets moln. Armbandet har smarta funktioner via 
bluetooth som kan logga hennes rörelser och avstånd till 
sina kollegor, vilket är bra i förkylningstider. En positiv 
följd är att sjuktalen har gått ner rejält och personal som 
är förkylda kan arbeta hemifrån istället tills de är helt 
friska.

När det är lunch kan Tindra blippa med 
AI-armbandet för att välja sin lunchmåltid i 
personalmatsalen. Om hon väljer för fet mat vibrerar 
armbandet som en vänlig påminnelse om att ta mer 
sallad. Om hennes stressnivå ökar kan en vibration 
föreslå att hon tar paus i vilorummet, och den håller 
sedan koll på hur mycket förlorad arbetstid som senare 
måste arbetas in. 

Tindra och hennes kollegor har skrivit på 
samtyckesavtal till att all data som AINO bearbetar 
får användas i AI-algoritmer med syfte att optimera 
arbetsflödet på deras kontor. Datan får även användas 
inför medarbetar- och lönesamtal på i slutet av året. 
Några av Tindras kollegor hade invändningar, och det 
fanns en möjlighet att slippa AINO-systemet, men 
arbetsgivaren menade att det skulle vara tekniskt 
komplicerat. Till slut hade alla accepterat AINO, 
främst genom grupptryck och en svensk ovilja att vara 
”krånglig”. 

Tindras kontor har tre avdelningar och nu har deras 
chef föreslagit en ”rolig tävling” under det närmaste 
halvåret. Den ska se vilken avdelning som kan få högst 
poäng på tre skalor (1-10) på två delmål, nämligen: 
(a) bästa samspelet med AINO för att uppnå effektiv 
kundkontakt och snabb ärendehantering; (b) utveckla 
metoder för att uppnå Agenda-2030 certifieringen för 
minskad energianvändning. En Agenda-2030-app har 
installerats i deras datorer och tjänstemobiler och allt 
övervakas och mätas med hjälp av AINO. Avdelningen 
som vinner tävlingen får två extra semesterdagar. De 
andra får bara en extra semesterdag. 

Tindra tycker att tävlingen är fånig, men hon har 
andra problem att tänka på. På sista tiden har hon 
känt sig alltmer stressad över den automatiserade 
e-posthanteringen som sköts av AINO. Å ena sidan är 
det skönt att inte själv behandla de hundratals mejl 
som inkommer varje dag eftersom de tar lång tid att 
besvara. AINO kan svara på 2/3-delar av dessa mejl 
och flagga för komplicerade ärenden. Problemet är att 
det har kommit klagomål från kunder som känner sig 
illa bemötta. Tindra själv kan inte riktigt förstå AI-
algoritmerna eller förstå alla beslut som AINO tagit och 
det gör henne stressad. Hon kan inte heller få speciellt 
bra hjälp av IT/AI-sektionen på kontoret. IT-killarna 
säger att programmet är felfritt, att de kan ”titta på det”, 
men sedan händer inget. Och hennes chef bara rycker 
på axlarna eller svarar undvikande. Allt detta skapar en 
känsla av olust, stress och frustration hos Tindra. 

Till råga på allt har hon haft ett medarbetarsamtal 
med chefen. Han tittade bekymrat på henne och 
noterade att, enligt AINO, så har hon inte varit 
så effektiv på jobbet den senaste månaden. Enligt 
AINO så har Tindra periodvis jobbat långsamt och 
ofokuserat och gjort en del misstag när det gäller viktiga 
beslut gentemot kunder. Dessutom har hon använt 
arbetsdatorn för att kolla upp irrelevanta internetsidor, 
visserligen på lunchen, men ändå. Hon har också tappat 
stinget när det gäller den hälsosamma dieten. Det 
framgår av data från hennes ”smart-band” som också 
har noterat en högre kroppstemperatur och stressnivå. 
Slutligen har det loggats att Tindra har sprungit oftare 
på toaletten de senaste veckorna och det innebär cirka 
5% i förlorad arbetstid. Problematiskt med andra ord. 
Sen sade chefen att AINO:s algoritmer räknat ut att 
Tindra med 90% sannolikhet är gravid och att det är 
förklaringen till hennes ineffektivitet på sista tiden. 
Detta är något som de nu måste diskutera och ta 
ställning till. 
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Strategier för  
att bemöta  
omställningen

Hur kan arbetstagare påverka 
utvecklingen?

För de som bevakar arbetsmiljöfrågor, 
kompetensutveckling eller löner i svensk 
tjänstemannasektor är det viktigt att följa AI-
utvecklingen inom flera sektorer. Lika viktigt är det att 
hålla koll på EU-regler om begränsningarna av AI-
användningen eftersom det kommer att påverka hur 
svenska arbetsplatser får använda AI. Samtidigt är det 
viktigt att inte hindra utvecklingen med alltför många 

regleringar eftersom AI-utvecklingen lär fortsätta 
oavsett om vi vill det eller ej. Ett alltför hårt regelverk 
riskerar att minska svensk konkurrenskraft på sikt.

Hur ska man då bemöta AI-omställningen? 
Förändringarna kommer att påverka både individer och 
fackförbund, men också arbetsgivarna. I detta avsnitt 
presenteras olika tänkbara strategier.

En viktig fråga är hur individen ska förhålla sig till 
AI. Kommer de anställda ha något att säga till om, 
eller kommer arbetsgivarna självsvåldigt att införa AI 
enligt sina önskemål och villkor? Sannolikt kommer en 
del av AI-tekniken att genomföras av besparingsskäl 
i framtiden, men även för att bli mer effektiva och 
konkurrenskraftiga. De anställda som får behålla sitt 
arbete riskerar att bli mer övervakade av AI på sina 
arbetsplatser och då behöver individens eget val lyftas 
fram. 

Ett sätt är att betrakta denna fråga på samma sätt 
som GDPR, Dataskyddsförordningen, dvs att individen 
ska ha rätt att samtycka eller neka till att hens data blir 
lagrad och bearbetad som massdata. Arbetstagaren ska 
kunna återkalla sitt samtycke till insamlad persondata 
om hen ångrar sig. EU-förslaget om harmoniserad AI 
säger ju detta samtycke ska vara explicit, välinformerat 
och frivilligt, så processen måste vara transparent och 
tydlig för arbetstagaren.52

Sedan bör man överväga om lönen kommer 
att påverkas av ens grad av samtycke. Dels kan ju 
övervakning och datainsamling via AI leda till ökad 
effektivisering och produktivitet för arbetsgivaren, som 
sedan leder till besparingar och ökade vinster. Detta bör 
återspeglas i löneutvecklingen. Dels kan AI innebära 
ökad kontroll av de anställda, vilket också bör ge avtryck 

i lönekuvertet. Genom samtycke till AI medverkar 
arbetstagaren till en process som genererar högre vinst, 
på bekostnad av sin integritet, och då bör den anställde 
ha rätt till en del av den värdeökningen.53

Efter covidpandemin ser vi hur allt fler arbetsgivare 
funderar över hur man ska hantera både hem- och 
distansarbete och en del har infört så kallade flexibla 
kontor. Där har man inte längre fasta kontorsplatser 
utan infinner sig på kontoret ett par dagar i veckan och 
arbetar hemma resten av tiden. Hemarbete tidigare har 
varit omtvistat, men via AI kan arbetsgivaren få bättre 
koll på vad arbetstagaren gör, via appar i mobiltelefon 
och dator, när man arbetar hemifrån. Denna typ av 
övervakning på distans, men även övervakning på 
kontoret, bör också vara en förhandlingsfråga för den 
enskilde eller för fackliga företrädare där det är möjligt.

En ökad AI-användning kommer att kräva 
kompetensutveckling inom AI så att anställda förstår 
hur de ska använda AI-tekniken på bästa sätt, men 
också hur de ska bemöta frågor från kunder och externa 
parter som är berörda. Därför kan det komma att 
krävas någon form av AI-helpdesk vid sidan av den 
vanliga för IT. Troligtvis måste AI-frågorna integreras 
i hela beslutskedjan från företagets VD och styrelse 
och via avdelningschefer till enskilda tjänstemän som 
ansvarar för arbetsuppgifter och handläggning längst 

52	 European	Commission	2021.	“Proposal	for	a	Regulation	for	the	European	Parliament	and	of	the	Council	–	Laying	down	harmonized	rules	
	 	 on	artificial	intelligence	(AI	Act)	and	amending	certain	Union	legislative	acts”	COM	(2021)206	final.
53	 Se	mer	om	detta	i	De	Stefano,	Valerio	&	Simon	Teis	2021	“Algorithmic	management	and	collective	bargaining”.	För	en	fackligt	mer	
	 	 stridbar	position	i	frågan,	se	Dencik,	Lina	2021.	“Towards	data	justice	unionism?”
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ner i organisationen. Om det inte sker på initiativ från 
ledningen måste antingen individen eller facket ta upp 
dessa frågor. Det handlar inte bara om medinflytande 
över AI utan också om att alla inblandade förstår vad 
som sker och att man kan ingripa om något skulle gå fel 
på grund av AI. Detta rör dels arbetsmiljön, men också 
om felaktigheter skulle uppstå i ärendehantering och 
eller produktion.  

Alla dessa frågor bör lyftas i framtida 
personalutvecklingssamtal och här kan fackförbunden 
redan nu börja fundera över hur framtida arbetsgivare 
kommer att använda AI. Det kan gälla frågor om 
ärendehantering, vilken integritetskränkningar AI kan 
medföra och vilken typ av kompetensutveckling som de 
anställda kan behöva.

Förhållningssätt från  
fackligt håll
För vissa fackförbund, framför allt de som organiserar 
polis, socialtjänst, vårdpersonal och vissa lärargrupper, 
kan AI medföra en ökad säkerhet och anonymisering, 
som eventuellt kan minska hotbilden mot dessa 
yrkesgrupper. Då krävs en nyanserad diskussion om 
AI-användning eftersom de integritetskränkningar som 
sker via AI kan påverka både yrkesutövare och brukare. 
Det kan uppstå situationer som saknar enkla svar 
och som innebär en ”trade-off ” mellan yrkesutövande 
personal och brukaren.54 

Ett exempel är övervakning med ansiktsigenkänning, 
eller AI som identifierar folk via inspelade filmer, men 
där de inspelade kan få sin personliga integritet kränkt. 
Ändå är det möjligt att den typen av AI-övervakning 
kan minska kriminalitet i stökiga bostadsområden och 
offentliga platser. Det kommer att krävas en diskussion 
inom facket om hur man ställer sig till dessa frågor. 

AI kan också innebära en ökad stress och osäkerhet hos 
arbetstagaren, som användningen av sälj/köp-bottar på 
finansmarknaden. Övervakning via smarta armband kan 
skapa en ohälsosam arbetsmiljö, även om själva syftet 
är att minska stressen genom kontroll av de anställdas 
hälsodata. AI:s negativa inverkan på arbetsmiljön 
kommer att bli viktigt att hålla ögonen på för fackliga 
skyddsombud. En facklig strategi kan vara att förhandla 
fram så att AI-tekniken mäter sådana data som bedömer 

arbetsmiljöfrågor på de anställdas egna villkor.
Även om arbetstagaren givit sitt samtycke till 

arbetsgivaren att samla in massdata så bör de kunna 
ta del av analyser som AI-systemet kommer fram 
till. Från fackligt håll bör man fundera på om de 
anställda ska ha samma tillgång till den datan som 
arbetsgivaren och hur det ska ske. Annars kan det 
uppstå en informationsassymetri som är ogynnsam 
för arbetstagarsidan, inte minst vid förhandlingar om 
arbetsmiljö och lön. Kanske bör datan också vara ”open 
source” så att fackförbunden lätt kan hjälpa anställda 
att få kontroll på sin data.55 En annan aspekt är att de 
anställda kanske bör bli kompenserade med högre lön 
om de går med på att AI loggar deras arbetsmoment. 
I så fall bör den typen av lönejusteringar ingå i 
kollektivavtal med arbetsgivarna. 

Ett annat sätt att hantera AI-omställningen för 
tjänstemän är att fackförbunden ska kunna kräva 
utvärderingar av de effekter som AI har. Om en 
arbetsgivare installerar nya system, så bör det 
göras utvärdering i samråd med facket efter en 
viss tid. Då granskar man om AI har fört med sig 
positiva eller negativa effekter. Har det lett till den 
produktivitetsökning som man förväntade sig? Hur 
mycket har AI-tekniken inkräktat på de anställdas 
integritet? Hur hanterar man det i så fall?56

54	 För	en	nyanserad	diskussion	om	AI-tillämpning	av	offentliga	myndigheter	i	EU	och	USA,	och	dess	utmaningar,	se	Global	Government	
	 	 Forum	2021.	“Being	smart	with	artificial	intelligence:	Deploying	AI	in	the	public	sector”.	Se	även	Engelke,	Peter	2020.	“AI,	Society,	and	
	 	 Governance:	An	Introduction”.		
55	 AI-teknikens	utmaningar	för	Europeiskt	fackliga	frågor	och	arbetsmiljö	diskuteras	i	Ponce	del	Castillo,	Aida	2018	“Artificial	intelligence:	A
	 	 game	changer	for	the	world	of	work”,	och	Ponce	del	Castillo,	Aida	2020	“Labour	in	the	age	of	AI:	Why	regulations	are	needed	to	
  protect workers”.
56	 I	OECD:s	diskussioner	framförs	idén	att	AI-system	ska	utvärderas	i	hela	sin	livscykel.	Se	OECD-AI	Paris	2022.	“Panel	discussion	–	Enabling
	 	 effective	AI	policies:	Launch	of	the	OECD	framework	for	classifying	AI	systems”.
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Omställningarnas omfattning
Det är svårt att exakt förutspå hur stor AI-
användningen kommer att bli i Sverige, men oavsett 
omfattningen så är det viktigt för både fackförbund 
och arbetstagare att förbereda sig på de krav som den 
tekniska utvecklingen ställer på arbetslivet. Även om 
AI förväntas effektivisera arbetet, kommer AI också att 
påverka arbetstagarnas, och även brukarnas, integritet. 
Bästa sättet är att utveckla konkreta strategier redan nu 
och ta höjd för de utmaningar som AI kan innebära. 

TCO lämnade ett remissyttrande 2021 beträffande 
EU-förslaget på AI-harmoniserade regler.57 Där 
framgår att man från fackligt håll vill lägga särskild 
vikt vid ”den personliga integriteten och arbetstagares 
rättigheter” i diskussionerna om förslaget, samt frågor 
som medinflytande och insyn på arbetsplatsen ”och 

rätten till kollektivavtalsförhandlingar”. TCO noterar att 
EU-förslaget identifierar rekrytering, anställningsfrågor 
och befordran och uppsägning i arbetslivet som ett 
”högriskområde” där AI-teknik bör undvikas. Dock 
menar TCO att arbetslivsfrågor som fördelning av 
arbetsuppgifter eller organiseringen av arbetsplatsen 
också bör anges som olämpliga för AI-grundade beslut. 
Främst vill de säkra att AI inte utgör ett hot mot den 
svenska kollektivavtalsmodellen, och därför anser man 
att ”all användning av AI i arbetslivet ska anses vara 
ett högrisksystem”. Denna position kan tyckas ganska 
strikt och rigid, men stämmer väl med de analytiker 
som anlägger ett rättighetsperspektiv på AI-teknologin, 
främst fokuserar på dess risker och hur man ska bära sig 
åt för att minimera ett negativt utfall.58

Statens övergripande roll
Slutligen ska vi inte glömma bort statens och 
regeringens ansvar för att överblicka och styra den 
framtida utvecklingen av AI i Sverige. Det finns redan 
nationella strategier för Sveriges digitalisering och 
tillämpningar av AI, ständigt med koll på hur dessa 
frågor behandlas på EU-nivå och i andra EU-länder. 
Kanske är det även dags att analysera AI-utvecklingen i 
Kina eftersom den troligtvis kan få en påverkan på oss? 

I Sverige har vi sedan juni 2021 ett regeringsuppdrag 
där Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Myndigheten för 
digital förvaltning (DIGG), och Skatteverket att ”främja 
offentlig förvaltnings förmåga att använda AI i syfte 
att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft.” DIGG 

ska samordna myndigheternas arbete på området. 
Även RISE, ett statligt ägt forskningsinstitut vars 
uppdrag är att verka för hållbar tillväxt, innovation och 
konkurrenskraft i Sverige, har ett uppdrag vad gäller 
AI-utvecklingen. Detta är bara två exempel på hur 
statliga organisationer tar ett övergripande ansvar för 
AI-utvecklingen. Det är troligen av stor vikt att olika 
fackförbund har en nära dialog med dessa instanser för 
att framföra det fackliga perspektivet på AI i arbetslivet. 
De svenska fackförbunden för tjänstemän och deras 
medlemmar bör orientera sig i vilka de viktiga aktörerna 
är och hur man kan söka dialog och driva lobbying mot 
de forum där framtida beslut om AI kommer att tas. 

57	 TCO	2021.	“Remiss:	Yttrande	över	Europeiska	kommissionens	förslag	till	förordning	om	harmoniserade	regler	för	artificiell	intelligens	
	 	 (COM(2021)206)”.
58	 Cataleta,	Maria	Stefania	2020.	“Humane	artificial	intelligence:	The	fragility	of	human	rights	facing	AI”.
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Slutsatser och  
rekommendationer
I den här rapporten har vi studerat hur långt Kina har 
kommit i utvecklingen av AI-system inom kommersiell 
och statlig verksamhet och för att se vilka resultat AI har 
på Kinas tjänstemannasektor. Syftet har varit att se om 
liknande konsekvenser kan uppstå i Sverige och hur vi 
då kan hantera AI-tekniken med lärdomar från Kina. 

Vi har visat hur Kina har utvecklat AI-applikationer 
de senaste tio åren och tillämpat AI i stor utsträckning 
både inom privata näringslivet och offentlig 
sektor. Stora statliga satsningar, målmedvetna 
innovationsplaner, riskkapital och entreprenörskap 
har drivit på utvecklingen med idén att det ska stärka 
Kinas konkurrenskraft på ett högteknologiskt område. 
EU-länderna, inklusive Sverige, ligger flera steg efter 
både USA och Kina inom AI, på gott och ont. Det gör 
att vi kan dra lärdom från deras strategier, problem eller 
misstag.

Med Kinas politiska system har fokus inom AI varit 
att utveckla teknologin snabbt, även i lokala projekt, 
där de reglerat eller ”städat upp” i efterhand om det 
uppstått problem eller de mött motreaktioner från 
allmänheten. Detta skiljer sig skarpt från exempelvis 
EU eller Sverige som tenderar att vara proaktivt och 
riskminimerande när det gäller regleringen av AI, och 
som till skillnad från Kina lägger stor vikt vid respekt 
för medborgares personliga integritet i användningen 
av digital massdata. En fördel för Kina är dock att stora 
datamängder givit upphov till en snabb utveckling 
av sofistikerade AI-algoritmer. Det underlättar ett 
framtagande av AI-tillämpningar som kan säljas 
internationellt. 

En lärdom från Kina är att AI-tekniken har skapats 
i ett dynamiskt samspel mellan partistaten och det 
privata näringslivet. På senare år, främst sedan 
2017, har den kinesiska staten insett vikten av att 
reglera AI-tekniken för att säkra en ”hållbarhet” i 

dess tillämpningar. Detta kräver att AI inte skadar 
den långsiktiga tillit som krävs av de användare och 
medborgare som berörs. Både i expertgrupper och i 
offentlig debatt har AI-etiska frågor diskuterats, och 
staten har upprättat flera nationella kommittéer för 
att utvärdera riskerna med AI. Vad gäller personlig 
integritet har fokus varit att reglera kommersiella 
aktörers användning av massdata. Samma 
begränsningar tycks inte finnas för myndigheter, 
vare sig det gäller intern kontroll av tjänstemän eller 
övervakning av kinesiska medborgare. 

Liknande problem med AI-utvecklingen kan säkert 
uppkomma i Sverige. Erfarenheter från Kina kan både 
vara en inspiration och ett avskräckande exempel 
beroende på vilka delar man tittar på. AI-tekniken finns 
redan nu tillgänglig och är i snabb utveckling. Frågan är 
hur den ska användas och med vilka syften. 

Från ett arbetslivsperspektiv, i synnerhet för 
tjänstemän, bör både enskilda arbetstagare och fackliga 
organisationer noggrant analysera på hur AI kan 
komma att påverka dem och lägga upp strategier inför 
detta. Övervakningsaspekten på jobbet och frågor om 
personlig integritet bör granskas både i individuella 
medarbetarsamtal och i kollektiva förhandlingar. 

Medinflytande över AI-processer på arbetsplatsen 
borde vara ett självklart inslag i framtiden, inte bara 
för att säkra kvalitén och förståelsen för AI-stödd 
ärendehantering, utan också för att bevaka anställnings- 
och arbetsvillkor. Samtidigt bör vi inse att AI lär komma 
till de svenska arbetsplatserna förr eller senare, oavsett 
om vi vill eller ej. Vi måste helt enkelt förhålla oss till 
AI antingen genom att sakta ner implementeringen, 
anpassa oss eller hantera riskerna som kommer att 
uppstå. Bäst är att redan nu förbereda sig. 
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