
AI Maturity Assessment Tool 

Undrar du hur din organisation kan växla upp och ut sitt arbete med AI? Ett första steg är 
att mäta nuläget för att se var ni är starka och inom vilka av de tio relevanta områdena ni 
behöver utvecklas. AI Swedens bedömningsverktyg för AI-mognad hjälper er med 
processen! 

AI Sweden erbjuder ett bedömningsverktyg för AI-mognad som hjälper organisationer att 
förstå inom vilka av de för AI strategiskt viktiga områdena –Ledning, Ambition, 
Användningsfall, Data, Teknik, Organisation, Ekosystem, Kompetens, Kultur och 
Genomförande – som ni behöver stärka upp för att framgångsrikt kunna implementera AI. 

Genom att använda verktyget får man en nulägesbeskrivning samt ett bra underlag för att 
kunna planera organisationens AI-resa på bästa sätt.  

Är verktyget rätt för din organisation? 

• Har ni börjat utforska AI och undrar hur ni ska skala upp i fler delar av
verksamheten?

• Ska ni sätta riktlinjer för ert AI-arbete och behöver förstå vilka delar som ska ingå?

• Har ni en vision och strategi för att arbeta med AI men behöver hitta rutiner för att
jobba långsiktigt?

• Vill ni veta hur ni ligger till i förhållande till andra i samma verksamhetsområde?

• Har ni AI-lösningar i produktion och integrerat i hela verksamheten, men behöver
identifiera bromsklossar och hinder för att skala upp ytterligare?

• Behöver ni underlag för att löpande göra rätt investeringar i kompetensutveckling
och rekrytering?

AI Sweden tillhandahåller verktyget online för alla som vill göra en AI-mognadsbedömning 
samt erbjuder sina partners stöd inför undersökningen samt en efterföljande 
uppföljningsanalys i form av en workshop där vi tillsammans tar de första stegen mot att 
använda AI strategiskt. 

Anledningar till att använda verktyget 
• Möjliggör en tydlig strategisk inriktning för fortsatt arbete med AI genom en

nulägesbeskrivning.

• Ger en överblick av vilka delar av organisationen som behöver stärkes för att växla
upp arbetet med AI



• Utgör ett strukturerat sätt att mäta din organisations AI-mognad och vilka
komponenter som krävs för hög mognad

• Mäter AI-mognad inom de tio olika dimensioner som är strategiskt viktiga för en AI-
mogen organisation

• Gör det möjligt för dig att jämföra din organisationa AI-mognad i förhållande till
andra inom samma verksamhetsområde på nationell och EU-nivå.

• Synkroniserar AI-arbetet mellan olika delar av organisationen.

Bilden illustrerar mognadsnivån inom de olika strategiskt viktiga områdena för AI-
implementeringen i en organisation. Man kan även se ifall olika delar av organisationen har 
svarat på olika sätt och därigenom hitta glapp som kan hanteras. Det går även att se hur 
man ligger till i jämförelse med andra organisationer i samma verksamhetsområde. 

Vad är AI-mognad? 
Hur AI-mogen en organisation är går att mäta men först måste vi förstå vad som ingår. Här 
nedan kan man se att det finns fem nivåer - från att inte börjat ännu till dess att man som 
organisation är en del av utvecklingen och nyskapandet i en bransch.  



    

 
 

 

Fakta 

Verktyget är utvecklat av AppliedAI hos UnternehmerTUM i Tyskland 
https://www.appliedai.de/journey tillsammans med över 100 organisationer 

Finns tillgängligt på fyra olika språk – svenska, engelska, tyska och franska. 

Används hittills i åtta EU-länder 

Fritt att använda till och med december 2021. 

 

Kontakt 
Om detta låter intressant vänligen kontakta Conny Svensson på conny.svensson@ai.se. 


