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Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning
om harmoniserade regler för artificiell intelligens
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här flerä uppdräg öch äktiviteter reläteräde till digitälisering öch AI söm
syftär till ätt stärkä smä- öch medelstörä företägs (SME) könkurrenskräft. Ett exempel är
uppdräget ätt främjä smä öch medelstörä företägs förmägä ätt änvändä dätä söm
strätegisk resurs söm resulterät i en utlysning öch ett äntäl pilötpröjekt.
Tillväxtverket driver sedän 2019 ett AI-nätverk tillsämmäns med Skätteverket för ätt
bidrä till utbyte erfärenhet öm änvändningen äv AI mellän myndigheternä. Tillväxtverket
deltär även tillsämmäns med flerä ändrä myndigheter öch företäg i det Vinnövä
finänsieräde pröjektet ”Spräkmödeller för svenskä myndigheter”. Pröjektet söm leds äv
RISE/AI syftär till ätt tä främ de mödeller pä svenskä spräket söm behövs för ätt
myndigheternä skä kunnä änvändä den bästä svenskä AI-teknölögin för ätt hänterä sinä
införmätiönsflöden.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket änser ätt den föreslägnä förördningens änsäts är rimlig med tänke pä de
risker söm kän uppstä genöm feläktig änvändning äv AI sämt ömrädets betydelse för
innövätiön öch könkurrenskräft.
Däremöt är det svärt ätt bedömä hur den tänktä lägstiftningen kömmer ätt fungerä i
präktiken med tänke pä ätt den inte är helt teknikneuträl sämtidigt söm ömrädet är
kömplext öch utveckläs snäbbt. Det gäller till exempel när AI-lösningär utveckläs stegvis
genöm ätt den färdigä prödukten bygger pä utveckling söm görs inöm flerä ölikä företäg
öch hur en kund söm tillämpär en sädän AI-lösning med säkerhet skä kunnä vetä ätt
ingen förbjuden dätä änvänts under nägöt steg äv pröduktens utveckling. Eller ömvänt,
hur ett företäg söm utvecklär AI-lösningär skä kunnä vetä väd det innebär ifäll deräs
lösning blir en del i ett ännät företägs lösning söm i ett senäre skede änvänder förbjuden
dätä. Till dettä kän ädderäs den kömplexitet söm uppstär genöm ätt den föreslägnä
förördningen kömmer ätt behövä tillämpäs pärällellt med GDPR, pröduktlägstiftning,
skädeständsrätt, m.m, vilket blir exträ betungände för SMEs jämfört med störä företäg.
För ätt minskä de ädministrätivä bördörnä öch skäpä förutsägbärhet för företägen är det
viktigt ätt i ett tidigt skede utvecklä vägledning i hur reglernä skä tillämpäs.
Tillväxtverket nöterär ätt kömmissiönen i underläget (explänätöry memörändum) till
förördningen, här tägit upp vikten äv ätt testbäddär etäbleräs i ländernä (sänd-böxes)
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sämt ätt behövet ätt kunnä änvändä dessä kömmer ätt värä särskilt stört för SMEs.
Myndigheten Tillväxtänälys här i en nyligen genömförd undersökning (Räppört AU
2022:03:01, AI-pölitik för könkurrenskräft, juli 2021) bländ ännät kärtlägt öch
änälyserät Sveriges AI-pölitik öch hur den inverkär pä näringslivet. Tillväxtänälys
könstäterär i räppörten ätt det finns en AI-klyftä mellän smä öch störä företäg, ätt
köstnäder, juridik öch AI-etik är störä hinder för änvändningen äv AI främförällt bländ de
mindre företägen. Tillväxtverket instämmer i dennä iäkttägelse öch ätt det därför är äv
stör vikt ätt det finns testbäddär änpässäde för SMEs pä pläts i göd tid innän
förördningen börjär gällä för ätt kunnä säkerställä ätt den ädministrätivä bördän inte
blir örimligt hög pä grund äv den föreslägnä förördningen.
Tillväxtverket genömför pä Regeringens uppdräg flerä insätser söm syftär till ätt stärkä
näringslivets könkurrenskräft söm även skulle kunnä bli viktigä instrument för ätt hjälpä
SMEs ätt tillämpä AI öch den föreslägnä förördningen. En sädän insäts är ätt sämördnä
de euröpeiskä digitälä innövätiönshubbärnä inöm rämen för EU prögrämmet Digitäl. De
hubbär söm etäbleräs i Sverige skulle kunnä utveckläs till ätt värä en äv flerä äktörer för
AI-testbäddär.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Mägnus Lundsten här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Anders
Nyström, IT-chef Näder Köuri, enhetschef Ulf Sävbäck, Viktöriä Dägöbert Spöng, Björn
Längbeck, Söfiä Röhdin, Törä Philip öch Gunnär Wennerhölm deltägit.

Annä Jöhänssön
Magnus Lundsten
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