SVENSKA
FOLKET OCH
ROBOTAR
Svenskarnas attityder till
Artificiell Intelligens

BAKGRUND
AI (Artificiell Intelligens) har under de senaste åren blivit ett allt mer populärt
begrepp i diskussionerna om den digitala utvecklingen i samhället. Till skillnad
från andra liknande modeord som Blockchain eller NFC ses AI snarare som en
rörelse än en teknik. Det förutspås förändra samhället på ett större plan. Det talas
om ”the era of AI”.
De flesta använder redan AI i sin vardag idag i form av exempelvis Googles
sökmotor, anpassade spellistor eller robotdammsugare. Trots att tekniken är
relativt ny inom konsumenttjänster förutspås utvecklingen gå snabbt. Det är en
utveckling som påverkar hela samhället och diskuteras på middagsbjudningar,
i politiken och inte minst bland företag. Analysföretaget Kairos Future skrev i
sin trendrapport om 2018 att ”den som inte hoppar på AI-tåget riskerar en snabb
men plågsam död på perrongen”.

”

Till skillnad från andra
liknande modeord som
Blockchain eller NFC
ses AI snarare som en
rörelse än en teknik.

Utvecklingen inom AI går så snabbt att det är svårt att hänga med även
för forskarna. Det publiceras ständigt nya artiklar och rapporter. De flesta har
en teknisk utgångspunkt samtidigt som tekniken i slutänden ofta används av
människor. Hur ser relationen ut mellan människa och maskin? Hur ser gemene
man på AI som ett hot kontra möjlighet? Hur ser svenska folket på utvecklingen
av AI i samhället?
För att får svar på dessa frågor har Insight Intelligence i samarbete med CGI, IBM,
Postnord och Scream Mediebyrå genomfört en riksomfattande undersökning.
Resultatet finns sammannafattat i denna rapport.
Det ger en bild av svenskarnas kunskap om- och attityder till AI och är ett första
steg i en långsiktig ambition att förstå hur attityderna till AI och kan komma
att påverka utvecklingen av AI i samhället.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
Något som tydligt framgår i
resultatet av undersökningen är
att svenskarnas kunskap om AI är
låg. Majoriteten säger sig ha lite
eller ingen kunskap om vad AI är
(71%). Det finns dock ganska stora
skillnader i den upplevda kunskapen.
Män svarar i mer än dubbelt så
hög utsträckning (37%) som kvinnor
(14%) att de har kunskap om vad
AI är. De som i störst utsträckning
säger sig ha kunskap är män mellan
26 och 39 år, bland dem svarar
varannan respondent att de har det
(50%). Värt att notera är att vi alltså
talar om upplevd kunskap eftersom
det handlar om hur respondenterna
själva säger sig ha kunskap om det,
vilket gör att resultatet kan påverkas
av exempelvis självförtroende, något
som generellt är vanligare bland män
än kvinnor i dessa typer av studier.
Trots att flesta använder sig av olika
AI-tjänster som Googles sökmotor,
Facebook, Spotify eller Youtube är
det relativt många som är osäkra
på om de använder AI i sin vardag
(33%). Det kan dels ha att göra med
att så få vet vad AI är men också att
man inte vet hur AI ser ut i praktiken.
Ett hett ämne inom AI-utvecklingen
har länge varit frågan om AI på
arbetsmarknaden. Det har skrivits
många dystopiska artiklar på temat
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”AI tar över jobben i framtiden”.
Resultaten från vår undersökning
visar att få är oroliga för att AI ska
ta över deras jobb (6%) och att ännu
färre är oroliga för att de inte har den
kompetens som krävs för att kunna
arbeta med AI i sitt jobb (2%).
De med eftergymnasial utbildning
är i betydligt större utsträckning
positiva till utvecklingen av AI
inom sitt jobb (46%) än de med
grundskoleutbildning (27%) eller
gymnasieutbildning (29%). Det
är också fler med eftergymnasial
utbildning som tror att AI
överhuvudet inte kan appliceras
inom deras jobb (24%) jämfört med
grundskoleutbildade (14%), vilket
kan tydas som att de med högre
utbildning känner sig säkrare inför
AI-konkurrens. AI kommer att
få ett allt bredare genomslag på
arbetsmarknaden och konkurrera
med arbeten som idag ses som
mer kvalificerade och komplexa.
Resultatet tyder däremot på en
gammal föreställning som lever
kvar om AI som konkurrent eller
komplement främst inom industrijobb
och för repetitiva sysslor. I frågan om
AI och jobb verkar många tänka att
”det påverkar andra men inte mig”.
Vi har också tittat på hur man
ser på AI i vardagen. Bland de tio

alternativ på AI-baserade tjänster
som vi listade var majoriteten mer
positiva än negativa till åtta av dem.
Utbildning är det område som
flest är positiva till när det
kommer till AI-utveckling (70%),
följt
av
medietjänster
(65%).
Varannan är positiv till AI inom
konsumentupplysningstjänster (49%).
De enda två områden som folk är
mer negativa än positiva till AIutveckling inom är kundservice
och reklam. Värt att nämna är att
relativt många svarade ”tveksam,
vet ej” på de flesta svaren vilket
troligtvis beror på att man inte
förstår hur det tillämpas i praktiken
och därför inte kan ta ställning.
Sammantaget visar resultatet av
undersökningen på en okunskap
om AI men också men också på en
öppenhet och nyfikenhet för hur det
kan underlätta ens vardag.

”

I frågan om AI och jobb
verkar många tänka
att “det påverkar andra
men inte mig”.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med CGI, IBM, Postnord och
Scream Mediebyrå.
Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig för undersökningen,
koordinering av samarbetet och sammanfattning av denna rapport.
Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år som
under oktober 2018 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och
riksrepresentativa webbpanel. Svarsfrekvensen var 36 procent. Samtliga diagram
är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den totala procentsatsen
överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga. I undersökningen talar
vi om AI. Vår definition av AI finns under rubriken ”AI i vardagen”. Denna
definition har vi också delat med respondenterna i undersökningen för att alla
ska svara på frågorna med samma förutsättningar.
Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Daniel Gillblad
på forskningsinstitutet RISE.
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KUNSKAP OM AI
Innan vi började ställa frågor om
attityderna till AI ville vi ta reda
på svenskarnas ofärgade kunskaper.
Inledningsvis ville vi alltså inte
definiera begreppet utan helt enkelt
fråga i vilken utsträckning man har
kunskap om vad AI är.
Resultatet visar att majoriteten säger
sig ha lite eller ingen kunskap (71%).

Ungefär var fjärde säger sig ha
ganska- eller mycket stor kunskap
(26%). Det finns en stor skillnad i den
upplevda kunskapen om AI mellan
män och kvinnor. Män svarar i
mer än dubbelt så hög utsträckning
(37%) som kvinnor (14%) att de
har kunskap om vad AI är. De som
i störst utsträckning säger sig ha
kunskap är män mellan 26 och 39

år, bland dem svarar varannan
respondent att de har det (50%). Det
finns också signifikanta skillnader
i upplevd kunskap beroende på
utbildningsnivå. Bland de med
grundskolenivå svarar elva procent
att de har kunskap om AI jämfört med
motsvarande 28 procent bland de
med högskola/universitetsutbildning.

”

Män svarar i mer
än dubbelt så hög
utsträckning som
kvinnor att de har
kunskap om vad AI är.

I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR DU KUNSKAP OM VAD AI (ARTIFICIELL INTELLIGENS) ÄR?
Samtliga respondenter

56%

23%
15%

Ingen kunskap alls

10

Ganska lite kunskap

Ganska stor kunskap

3%

2%

Mycket stor kunskap

Tveksam, vet ej

Vi kompletterade med en öppen fråga om vad man associerar med AI. Av de totalt 802 svaren är det vanligaste svaret
”robot” (251 st svar), följt av ”dator”, ”framtid”, ”tänkande dator”, och ”tänkande robot”.
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”

Den grupp som i störst
utsträckning svarar
att de vet vad AI är
är också de som i störst
utsträcknng svarar
att de använder AI
dagligen.

AI finns idag tillgängligt i olika
delar av vår vardag och de flesta
använder sig av tekniken i form
av streamingtjänster, sökmotorer,
högtalare mm. Vi ville ta reda på i
vilken utsträckning folk är medvetna
om att de använder AI i sin vardag.
Till att börja med kan vi konstatera

att var tredje svarar ”tveksam, vet
ej” (33%) vilket både kan handla
om att man inte vet vad AI är men
också på att man inte vet hur det
ser ut i praktiken. Majoriteten av
respondenterna uppskattar dock att
det använder AI i sin vardag och var
femte svarar att de gör det dagligen

(21%). Det är endast tio procent som
svarar att de aldrig gör det. Den
grupp som i störst utsträckning svarar
att de vet vad AI är (män mellan
26 och 39 år) är också de som i störst
utsträcknng svarar att de använder
AI dagligen (32%).

HUR OFTA SKULLE DU UPPSKATTA ATT DU ANVÄNDER DIG AV AI (ARTIFICIELL INTELLIGENS) I DIN VARDAG?
Samtliga respondenter

33%

21%
14%
8%

Dagligen

12

Någon/några
gånger i veckan

Någon/några
gånger i
månaden

9%

10%

Mer sällan

Aldrig

5%

Någon/några
gånger per år

Tveksam, vet ej

Vi ställde också frågan om vilka
olika tjänster man använder sig av
till vardags. Vi nämnde inte det
i själva frågan men samtliga av
svarsalternativen är tjänster som
på olika sätt använder sig av AI.

De flesta svarar att de använder sig
av Googles sökmotor, Facebook och
olika streamingtjänster. När vi jämför
med hur många som svarar att de
använder sig av AI dagligen (21%)
är skillnaden alltså ganska stor vilket

tyder på att de flesta inte är medvetna
om att de använder sig av AI. Det går
i linje med resultatet på tidigare fråga
som visar att majoriteten säger sig
sakna- eller ha ganska lite kunskap
om vad AI är (71%).

VILKA AV FÖLJANDE TJÄNSTER ANVÄNDER DU DIG AV I DIN VARDAG?
Samtliga respondenter

86%

Googles sökmotor

70%

Facebook
Musiktjänster
(t.ex. Spotify, Apple Music)

62%
60%

YouTube
Streamingtjänster
(t.ex. Netflix, HBO Nordic)

55%
50%

Instagram

22%

Dataspel
Appar eller program med röststyrning
(t.ex. Siri, Google assistant)

20%
19%

Hälso-appar

18%

Hemalarm och lås (uppkopplat)
Smarta högtalare (t.ex. Amazon, Alexa,
Google Home, Apple HomePod)

7%

Jag använder mig inte av några av
dessa tjänster i min vardag

1%

Tveksam, vet ej

1%
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AI I VARDAGEN
För att kunna ställa frågor som
handlar om attityder till AI är det
viktigt att alla som svarar gör det
med en gemensam definition av
vad vi menar med AI. Samtliga
respondenter fick därför ta del av
följande definition innan de fortsatte
att svara på frågorna:
I denna undersökningen talar vi om
AI. AI står för Artificiell Intelligens
och kan sammanfattas som datorer
och datorprogram med intelligent
beteende. AI kan vara allt från ett

högtalarsystem som förstår vad du
säger, till fysiska robotar, självkörande
fordon eller en app i din telefon som
ger dig kostråd baserat på vem du
är och hur du lever. AI finns redan
i samhället idag och kommer att bli
allt vanligare framöver.
Vi ville ta reda på hur synen på AIbaserade tjänster skiljer sig åt i olika
vardagstjänster. Eftersom de flesta
troligtvis inte upplevt AI inom alla de
listade områdena frågade vi hur man
ser på utvecklingen av AI inom dem.

Utbilding är det område som flest är
positiva till när det kommer till AIutveckling (70%), följt av medietjänster
(65%). Varannan är positiv till AI
inom konsumentupplysningstjänster
(49%). De enda områden som folk
är mer negativa än positiva till AIutveckling är inom kundservice och
reklam. Värt att notera är att relativt
många svarat ”tveksam, vet ej” på de
flesta svaren vilket troligvis beror på
att man inte förstår hur det tillämpas
i praktiken och därför inte kan
ta ställning.

ÄR DU GENERELLT SETT POSITIV ELLER NEGATIV TILL UTVECKLINGEN AV AI INOM
FÖLJANDE VARDAGSTJÄNSTER?
Samtliga respondenter
Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

70%

Utbildning (interaktivt lärande)
Medietjänster
(t.ex. rekommendationer om film, musik)
Konsumentupplysningtjänster (t.ex.
rekommendationer om försäkringar, elavtal, m.m)

65%

46%

Hälsorelaterade tjänster
(t.ex. hjälp med sjukdomsdiagnoser)

46%

Nyheter (Nyheter som är anpassade för mig och
mina intressen)

46%

E-handel
(förslag på köp av olika produkter eller tjänster)

45%

Finansiella tjänster
(t.ex. aktie- och fondrådgivning)

37%

Kundservice (t.ex. chatrobotar)

36%
33%

20%
19%

16%

49%

Transporttjänster (t.ex. självkörande fordon)

Reklam (att de erbjudanden som jag får är
releventa för mig)

10%

25%
25%
29%
33%
31%
29%
38%
48%

26%
29%
25%
21%
24%
33%
26%
19%
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AI I VARDAGEN

Attityderna till AI skiljer sig med
ålder. De yngsta respondenterna
är generellt mer positiva till
utvecklingen av AI av än de äldsta,
i vissa fall i nästan dubbelt så hög
utsträckning. Exempelvis svarar 40
procent av de mellan 16 och 25 år
att de är positiva till utvecklingen
av AI inom reklam vilket kan
jämföras med motsvarande 24
procent av de mellan 56 och 70 år.
Det finns också skillnader i svaren
beroende på inkomst. De med högst
inkomst är generellt mer positiva
till utvecklingen av AI inom
olika vardagstjänster än de med
lägst inkomst.
Vi ställde också en fråga om vilken
typ av tjänst baserad på AI som
man helst skulle vilja se i sin vardag.

Frågan var den sista i undersökningen.
Det är viktigt att poängtera eftersom
respondenterna genom de andra
frågorna då haft möjlighet att
skaffa sig en förståelse för vad AI
innebär och hur det kan appliceras,
jämfört med om den ställts i början.
Frågan var öppen och respondenterna
fick svara fritt. Totalt svarade 396
personer vilket innebär att många
inte svarade. Det beror troligtvis på
att man har svårt att se framför
sig vardagstjänster baserad på ny
teknik som man inte fullt förstår sig
på. De flesta svaren kan kopplas
automatiserande av hushållsnära
tjänster som exempelvis hjälp
med trädgård, mat och städning.
Självkörande bilar är också ett
populärt svar.

”

De yngsta
respondenterna är
generellt mer positiva
till utvecklingen av AI
av än de äldsta.

VILKEN TYP AV TJÄNST BASERAD PÅ AI SKULLE DU HELST VILJA SE I DIN VARDAG?
Exempel på öppna svar (totalt 396 st)

”
”
”
”
”
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AI som utför “tråkiga” hushållssysslor som förstår hur jag vill ha det.
Automatiserade matleveranser som gradvis har skolats in i mina matvanor.
En tjänst som hjälper till att göra bra miljöval på olika sätt.
Relevant trafikinformation, t ex järnvägstrafik, busstrafik vid
trafikomläggning, indragna turer, etc.
Olika situationer där jag behöver jämföra saker och ting t.ex. offerter, avtal,
försäkringar mm.
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AI INOM OFFENTLIGT
STYRDA VERKSAMHETER
Vi ville också komplettera med
en fråga om hur man ser på
utvecklingen av AI inom offentligt
styrda verksamheter. Av svaren
kan vi se att sjukvården är den

verksamhet som flest är positiva till
AI-utveckling inom (31%). Generellt
är det dock betydligt färre som är
positiva till utveckling av AI inom
offentliga verksamheter än som

är det när det kommer till privata
vardagstjänster. Drygt var femte
respondent svarar att de inte är
positiva till AI-utveckling inom några
offentligt styrda verksamheter (22%).

”

Generellt är det betydligt färre som är positiva till
utveckling av AI inom offentliga verksamhete än som
är det när det kommer till privata vardagstjänster.

INOM VILKA OFFENTLIGA STYRDA VERKSAMHETER SER DU UTVECKLINGEN AV AI SOM MEST POSITIV?
Samtliga respondenter

31%

Sjukvården
Arbetsförmedlingen

23%

Försäkringskassan

23%
17%

Polisen

16%

Kommunal skola

12%

Kommunal äldreomsorg

9%

Migrationsverket

4%

Domstolarna
Annan offentlig verksamhet,
vilken/vilka?

2%

Jag är inte positiv till AI-utveckling inom
några offentligt styrda verksamheter
Tveksam, vet ej

18

22%
18%

Män är mer positiva än kvinnor till
AI-utveckling inom samtliga listade
offentliga verksamheter. Exempelvis
svarar 21 procent av männen att de
är positiva till AI-utveckling inom
polisen vilket kan jämföras med

motsvarande 13 procent av kvinnorna.
Det finns inga anmärkningsvärda
ålderskillnader i synen på AI inom
offentliga verksamheter. Däremot
syns andra intressanta skillnader
baserat på inkomst. De med högst

inkomst är generellt mer positiva till
utvecklingen av AI inom offentligt
styrda verksamheter än de med
lägst inkomst.

INOM VILKA OFFENTLIGA STYRDA VERKSAMHETER SER DU UTVECKLINGEN AV AI SOM MEST POSITIV?
Samtliga respondenter, inkomstskillnader
0-29 999 kr i månaden

30 000 - 49 999 kr i månaden

50 000+ kr i månaden

50%

31%
22%

24%

Arbetsförmedlingen

28%

35%

31%
21%

Sjukvården

24%

Försäkringskassan
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DET BÄSTA MED AI
Det talas ofta om hoten kontra
möjligheterna med AI i samhället. Vi
ville ta reda på vad allmänheten ser
som mest positivt respektive negativt
inom utvecklingen av AI. På frågan
kunde respondenterna välja max
två svarsalternativ.

kvalificerad rådgivning oavsett var
man bor (25%). Endast sju procent
svarar att de inte ser någonting
positivt med utvecklingen av
AI överhuvudtaget.

Förenklandet av vardagstjänster som
exempelvis shopping, transporter och
service är det som folk är mest positiva
till (42%). Nästan var tredje ser
förbättrad kvalitet av samhällstjänster
som mest positivt (31%). Var fjärde
ser störst värde i tillgången till

”

Endast sju procent
svarar att de inte ser
någonting positivt
med utvecklingen av
AI överhuvudtaget.

VAD ÄR DU MEST POSITIV TILL INOM UTVECKLINGEN AV AI?
Samtliga respondenter
Förenklande av vardagstjänster (t.ex.
shopping, transporter, service)

42%

Förbättrad kvalitet av samhällstjänster
(t.ex. vård/utbildning)

31%

Tillgång till kvalificerad rådgivning oavsett
var man bor

25%
19%

Mer fritid som följd av automisering
AI-baserade beslut bedöms mer rättvist
(t.ex. försörjningsstöd/bidrag/försäkringar)
Annat, vad?
Jag är inte på något sätt positiv till
utvecklingen av AI
Tveksam, vet ej
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18%
1%
7%
12%

med åldern. Värdet av kvalificerad
rådgivning oavsett var man bor
upplevs däremot som störst bland de
äldsta respondenterna och sjunker i
motsatt riktning.

se vissa tydliga skillnader i svaren
beroende på ålder. Värdet av den
ökade fritid som AI/automatisering
bidrar till ses som störst bland de
yngsta respondenterna och sjunker

Kvinnor är något mer positiva till AI
för förenklande av vardagstjänster
medan män är mer positiva till AI när
det kommer till förbättrad kvalitet
av samhällstjänster. Vi kan också

VAD ÄR DU MEST POSITIV TILL INOM UTVECKLINGEN AV AI?
Samtliga respondenter, åldersskillnad
Mer fritid som följd av automisering

Tillgång till kvalificerad rådgivning oavsett var man bor

35%
28%
24%

27%
21%

16%

18%

8%

16-25 år

26-39 år

40-55 år

56-70 år
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ORON FÖR AI
Svenskarnas främsta oro för AI är att
det ska användas för onda syften som
krig eller falska informationskampanjer,
fyra av tio svarar det (39%). På frågan
var max två svarsalternativ möjliga.
Man skulle kunna resonera att det
minskade behovet för arbete som
AI bidrar till ger mer tid för sociala
relationer. Var tredje respondent
svarar dock att deras största oro för
utvecklingen av AI är att samhället
ska bli mer digitalt och mindre
personligt (34%). 30 procent är mest
oroliga för risker med datakapning

och spridning av personuppgifter och
var fjärde är mest orolig för att viktig
kunskap förloras hos befolkningen när
den bara finns i AI-system (21%).
Vad som är tydligt är att de flesta på
olika sätt är oroliga för utvecklingen
av AI i samhället, endast två procent
svarar att de inte är det.
De äldsta respondenterna är i dubbelt
så hög utsträckning (30%) som
de yngsta (14%) oroliga för att för
att AI ska bidra till ökade digitala
klassklyftor. De yngsta är däremot

betydligt mer oroliga för att AI ska bli
smartare än människan (21%) än vad
de äldsta är (8%).

”

Svenskarnas främsta
oro för AI är att
det ska användas
för onda syften som
krig eller falska
informationskampanjer.

VAD ÄR DU MEST OROLIG FÖR INOM UTVECKLINGEN AV AI?
Samtliga respondenter
Att AI används för onda syften (t.ex. krig
eller falska informationskampanjer)

39%

Att samhället blir mer digitalt och
mindre personligt

34%

Risk för datakapning och att personliga
uppgifter sprids

30%

Viktig kunskap förloras hos befolkningen när
den bara finns i AI system

25%

Risken för digitala klassklyftor (de som inte
kan teknik stängs ut ur samhället)

21%

Att AI blir smartare än människan
(kontrollen av AI försvinner)

14%

Att AI tar över mitt jobb

6%

AI-baserade beslut använder sig av data
som gör att jag missgynnas

6%

Att jag inte har den tekniska kompetens som
krävs för att kunna arbeta med AI i mitt jobb

2%

Jag är inte på något sätt orolig för
utvecklingen av AI

2%

Annat, vad?
Tveksam, vet ej

1%
4%
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AI PÅ JOBBET
I resultatet på föregående fråga kunde
vi se att få svarade att de är oroliga
för att AI ska ta över deras jobb (6%)
och att ännu färre att de är oroliga
för att de inte har den kompetens som
krävs för att kunna arbeta med AI i
sitt jobb (2%). Då ställdes dock frågan
mot andra svarsalternativ. Frågan
om AI i arbetslivet är omdiskuterad
så vi ville titta på det mer specifikt.
Det har skrivits många dystopiska
artiklar på temat ”AI tar över jobben

i framtiden”. Enligt analysföretaget
Gartners bedömning kommer dock
antalet jobb som skapats av AI
redan 2020 att vara större än de
som försvinner. Då kommer AI att
ha ersatt 1,8 miljoner jobb men skapat
2,3 miljoner nya (SvD 2018-01-04).
Liknande beräkningar har gjorts
av McKinsey.

de tror att det kommer att hjälpa dem
(38%). Det är bara fem procent som
ser negativt på AI i oron för att det
kommer att ersätta dem. Var fjärde
tror inte att AI överhuvudtaget
kan appliceras inom deras jobb.
Det verkar alltså som att hotet om
att ”robotar kommer att ta över
våra jobb” inte är någonting som
oroar svenskarna.

När vi ställer frågan om AI och jobb
på sin spets kan vi se att nästan fyra
av tio ser positivt på utvecklingen då

”

Nästan fyra av tio ser
positivt på utvecklingen
av AI på jobbet då de
tror att det kommer att
hjälpa dem.

VILKET AV FÖLJANDE PÅSTÅENDEN STÄMMER BÄST MED DIN SYN PÅ AI OCH DITT JOBB?
Samtliga respondenter
Jag ser positivt på utvecklingen av AI inom mitt
jobb, då jag tror det kommer hjälpa mig

38%

Jag tror inte att AI överhuvudtaget kan
appliceras inom mitt jobb
Jag ser negativ på utvecklingen av AI inom mitt
jobb, då jag tror att det kommer ersätta mig
Jag arbetar inte
Tveksam, vet ej
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25%
5%
15%
17%

Män är något mer positiva (41%)
än kvinnor (34%) i synen på AI
och jobb. Åldersmässigt är det
respondenterna mellan 26 och 39 år
som är mest positiva till utvecklignen
av AI på jobbet (52%). Vi kan
också se stora skillnader i svaren
när det kommer till utbildning. De
med
eftergymnasial
utbildning
är i betydligt högre utsträckning
positiva till utvecklingen av AI
inom sitt jobb (46%) än de med
grundskoleutbildning (27%) eller
gymnasieutbildning (29%).
Debatten
om
automatiseringen
av jobb har länge haft ett fokus
industrijobb och upprepande sysslor.
AI kommer dock att få ett allt bredare
genomslag på arbetsmarknaden och
konkurrera med arbeten som idag ses

som mer kvalificerade och komplexa.
Bilden av AI som konkurrent (eller
komplement) till industrijobb snarare
än till akdemiska jobb verkar
dock leva kvar. Det är fler med
eftergymnasial utbildning som tror

att AI överhuvudet kan appliceras
inom deras jobb (24%) jämfört med
grundskoleutbildade (14%), vilket
kan tydas som att de med högre
utbildning känner sig säkrare inför
AI-konkurrens.

JAG SER POSITIV PÅ UTVECKLINGEN AV AI INOM MITT JOBB, DÅ JAG
TROR ATT DET KOMMER HJÄLPA MIG
Samtliga respondenter

46%
27%

29%

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Universitet/
högskoleutbildning

25

26

INTRESSET FÖR AI-PRODUKTER
Vissa AI-baserade konsumentprodukter
har funnits i handeln i flera år, som
exempelvis robotdammsugare och
robotgräsklippare. Andra, som smarta
högtalare och röstassistenter har
nyligen lanserats medan exempelvis
självkörande bilar ännu inte nått
marknaden. Hur ser svenskarnas
intresse ut för AI-baserade produkter?
När vi ställde frågan i undersökningen
skulle man kunna sammanfatta

resultatet som att intresset är störst
för de produkter som funnits längst
på marknaden, som robotdamsugare
(35%)
smart-TV
(34%)
och
robotkräsklippare (30%) och att
det minskar för de produkter som är
mindre tillgängliga, som självkörande
bilar (20%) och fysiska hushållsrobotar
(15%). Svaren påverkas troligtvis av
att de senare nämnda produkterna
känns för otillgängliga, dels att få tag
i men också kostnadsmässigt.

I resultaten kan vi bland annat se
vissa könsstereoptypa resultat som
att kvinnor (43%) i större utsträcknig
än män (28%) är intresserade av
robodammsugare medan män (26%)
i större utsträckning än kvinnor (15%)
är intrsserade av självkörande bilar.
Även
när
det
kommer
till
konsumentprodukter
är
det
respondenterna mellan 26 och 39 år
som är mest positiva till AI.

VILKA AV FÖLJANDE PRODUKTER ÄR DU INTRESSERAD AV ATT KÖPA?
Samtliga respondenter

35%

Robotdammsugare

34%

Smart-TV

30%

Robotgräsklippare
Smarta högtalare (t.ex. Amazon Alexa,
Google Home eller Apple HomePod)

20%

Självkörande bil

20%
15%

Fysisk hushållsrobot
Jag är inte intresserade att köpa
någon av dessa produkter
Tveksam, vet ej

23%
4%
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RELATIONEN
MÄNNISKA/MASKIN
Att resonera kring AI-teknik ur ett
nytto- eller konsumtionsperspektiv är
en sak, men hur ser man på relationen
mellan människa och maskin? Vad
ser man som viktigt i interaktionen
med teknik och hur nära är man
beredd att låta AI komma i sitt liv?
När det kommer till vad som är
viktigt i användandet av teknik är
valfriheten det vanligaste svaret, det

vill säga möjligheten att välja eller
välja bort AI beroende på det ärende
man ska utföra (61%). Det är något
viktigare för kvinnor (64%) än vad
det är för män (58%). Det är få som
tycker att det är viktigt att tekniken
som man kommunicerar med har en
mänsklig röst (5%) eller ser mänsklig
ut (2%). Däremot vill varannan veta
om det är en människa eller en maskin
som man kommunicerar med (50%).

”

Det är få som tycker
att det är viktigt att
tekniken som man
kommunicerar har en
mänsklig röst eller ser
mänsklig ut.

VAD AV FÖLJANDE ÄR VIKTIGT FÖR DIG NÄR DU ANVÄNDER TEKNIK (APPLIKATIONER/PROGRAM/MASKINER)?
Samtliga respondenter
Att jag kan välja/välja bort AI
beroende på det ärende jag ska utföra

61%

Att jag blir förstådd av den teknik
som jag kommunicerar med

52%

Att jag vet om det är en människa eller
maskin som jag kommunicerar med

50%

Att jag vet om informationen som
jag delar sparas/lagras eller inte
Att teknik jag kommunicerar
med har en mänsklig röst
Att teknik jag kommunicerar med
ser mänsklig ut (är en avatar)
Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

På frågan om vad man skulle
kunna tänka sig att göra med
AI kan vi i resultatet se samma
tendens som vi sett tidigare, att
den positiva inställningen till AI
minskar ju mer personligt det blir.
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46%
5%
2%
4%
5%

Att bli transporterad av självkörande
fordon är det 37 procent som tänka
sig. Bland män mellan 26 och
39 år svarar över hälften att de
kan tänka sig det (55%). Det är
ingenting som inkräktar på den

personliga integriteten. Att däremot
ha en intim relation med AI (1%),
att låta AI välja sin partner (2%)
eller att låta AI ta hand om sina
barn/föräldrar (2%) är dock högst
personligt och nästan ingen som vill.
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RELATIONEN MÄNNISKA/MASKIN

VILKA AV FÖLJANDE ALTERNATIV SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT GÖRA MED ETT AI-BASERAT SYSTEM
ELLER EN ROBOT?
Samtliga respondenter
Blir transporterad av
självkörande fordon

37%

Låta AI välja nya avtal för
exempelvis el, telefon, bredband

30%
28%

Låta AI hjälpa mig med min ekonomi
Låta AI rekommendera vad
jag ska äta

27%

Låta AI rekommendera mitt klädval

14%

Spendera fritid tillsammans med
(t.ex. spela spel eller motionera)

14%
9%

Låta AI välja mina nöjen

7%

Tala med för psykologisk hjälp
Låt AI välja vem jag ska anställa
eller var jag ska ta anställning

6%

Ha AI som sällskap
(någon att tala med)

6%

Låta AI ta hand om mina
barn/föräldrar

2%

Låt AI välja min partner

2%

Ha en intim relation med

1%
28%

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

En ganska stor andel (28%) svarar
att de inte skulle kunna tänka sig
att låta AI göra något av de givna
alternativen. Bland kvinnor svarar
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7%

var tredje det (33%) jämfört med
motsvarande drygt var femte man
(22%). Äldre kvinnor är minst öppna
för vad de kan tänka sig att låta AI

göra. Bland kvinnor mellan 56 och
70 år svarar hälften att de inte kan
tänka sig att låta AI göra något av
de listade alternativen (49%).

AIS PÅVERKAN PÅ INDIVIDEN
OCH SAMHÄLLET

Nästan varannan respondent är
generellt sett positiv till hur AI
påverkar dem som privatperson

(47%). Det är bara 23 procent som
är negativa. En ganska stor andel
är dock osäkra och svarar ”tveksam,
vet ej” (30%). Precis som vi sett
genomgående i undersökningen är
män mer positiva (53%) än kvinnor
(41%). De mest positiva är mellan
26 och 39 år (56%). Det finns inga
nämnvärda skillnader i synen på
hur AI påverkar en som privatperson
och hur det påverkar samhället.
De små skillnader som finns faller
inom felmarginalen och kan inte
säkerställas statistiskt.

ÄR DU GENERELLT SETT
POSITIV ELLER NEGATIV TILL
HUR AI PÅVERKAR DIG SOM
PRIVATPERSON?

ÄR DU GENERELLT SETT
POSITIV ELLER NEGATIV
TILL HUR AI PÅVERKAR
SAMHÄLLET?

Samtliga respondenter

Samtliga respondenter

Vi inledde undersökningen med
att fråga om synen på AI. Då var
frågan baserad på respondenternas
ofärgade och odefinierade bild av
AI. Vi ville efter att ha talat om AI
i frågeformuläret och kommit med
exempel på hur det kan appliceras
i praktiken också avsluta med en
fråga om den övergripande synen på
AI, personligen och i samhället.

”

23%

30%

28%

28%

Negativ

Veksam,
vet ej

Negativ

Veksam,
vet ej

47%

45%

Positiv

Positiv

Nästan varannan
respondent är
generellt sett
positiv till hur AI
påverkar dem som
privatperson.
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SUMMERING AV RESULTAT
FÅ SVENSKAR VET VAD AI ÄR

Majoriteten av respondenterna i undersökningen säger sig ha lite eller ingen
kunskap om vad AI är (71%). Ungefär var fjärde säger sig ha ganska- eller mycket
stor kunskap (26%). Det finns en stor skillnad i den (upplevda) kunskapen om
AI mellan män och kvinnor. Män svarar i mer än dubbelt så hög utsträckning
(37%) än kvinnor (14%) att de har kunskap om vad AI är.

VAR TREDJE ÄR OSÄKER PÅ OM DE ANVÄNDER AI I SIN VARDAG

På frågan om i vilken utsträckning man använder sig av AI i sin vardag svarar
var tredje respondent ”tveksam, vet ej” (33%) Det kan dels beror på att man inte
vet vad AI är, men också att man inte vet hur det fungerar i praktiken.

SJU AV TIO ÄR POSITIVA TILL UTVECKLING AV AI INOM UTBILDNING

Utbilding är det område som flest är positiva till när det kommer till AIutveckling (70%), följt av medietjänster (65%). Varannan är positiv till AI
inom konsumentupplysningstjänster (49%). De enda områden som folk är mer
negativa än positiva till AI-utveckling är inom kundservice och reklam. Värt
att notera är att det är relativt många som svarat ”tveksam, vet ej” på de
flesta svaren vilket troligtvis beror på att man inte förstår hur det tillämpas i
praktiken och därför inte kan ta ställning.

FÅ ÄR POSITIVA TILL AI INOM OFFENTLIGT STYRDA VERKSAMHETER

Det är betydligt färre som är positiva till utveckling av AI inom offentliga
verksamheter än som är det när det kommer till privata vardagstjänster. Drygt
var femte respondent svarar att de inte är positiva till AI-utveckling inom några
offentligt styrda verksamheter (22%). Inom det offentliga är sjukvården den
verksamhet som flest är positiva till AI-utveckling inom (31%).
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FÖRENKLANDE AV VARDAGSTJÄNSTER SES SOM MEST POSITIVT MED
UTVECKLINGEN AV AI

Förenklandet av vardagstjänster som exempelvis shopping, transporter och
service är det som folk är mest positiva till när det kommer till utvecklingen av
AI (42%). Få svarar att de inte ser någonting positivt med utvecklingen av AI
överhuvudtaget (7%).

FYRA AV TIO ÄR OROLIGA FÖR ATT AI SKA ANVÄNDAS I ONDA SYFTEN

Svenskarnas främsta oro för AI är att det ska användas för onda syften som
krig eller falska informationskampanjer, fyra av tio svarar det (39%). Var
tredje respondent svarar dock att deras största oro för utvecklingen av AI är att
samhället ska bli mer digitalt och mindre personligt (34%).

FÅ ÄR OROLIGA FÖR ATT AI SKA TA ÖVER DERAS JOBB

När vi ställer frågan om AI och jobb på sin spets kan vi se att nästan fyra av tio
ser positivt på utvecklingen då de tror att det kommer att hjälpa dem (38%). Det
är bara fem procent som ser negativt på AI i oron för att det kommer att ersätta
dem. Var fjärde tror inte att AI överhuvudtaget kan appliceras inom deras jobb.

DEN POSITIVA INSTÄLLNINGEN TILL AI MINSKAR JU MER PERSONLIGT
DET BLIR

Att blir transporterad av självkörande fordon är det 37 procent som tänka sig.
Det är ingenting som inkräktar på den personliga integriteten. Att ha en intim
relation med AI (1%), att låta AI välja sin partner (2%) eller att låta AI ta hand
om sina barn/föräldrar (2%) är dock högst personligt och nästan ingen som vill.

NÄSTAN VARANNAN RESPONDENT ÄR POSITIV TILL HUR AI PÅVERKAR
DEM SOM PRIVATPERSON

Det är bara 23 procent som är negativa. En ganska stor andel är dock osäkra
(30%). Precis som vi sett genomgående i undersökningen är män är mer positiva
(53%) än kvinnor (41%). De mest positiva är mellan 26 och 39 år (56%).
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Genom undersökningen kan vi
urskilja en intressant relation mellan
synen på AI och den personliga
integriteten. Ju närmare AI kommer
oss personligen desto mer negativt
inställda är vi till det och vice
versa. De vardagstjänster där vi ser
AI-utveckling som mest positivt är
utbildning och medietjänster, tjänster
som inte inkräktar på vår personliga
sfär. De tjänster där AI-utveckling
ses som mest negativt är reklam och
kundservice, det vill säga tjänster som
berör oss mer direkt.
Vi kan också se att nästan fyra av
tio kan tänka sig att bli transporterad
av självkörande fordon vilket inte
i särskilt stor utsträckning hotar vår
personliga integritet, medan nästan
ingen kan tänka sig att ha en intim
relation med AI, att låta AI välja
sin partner eller ta hand om sina
barn/föräldrar.
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Samtidigt svarar nästan varannan
respondent att det generellt sett är
positiva till hur AI påverkar dem
som privatperson. De flesta verkar
alltså vara positiva till AI, men på
håll. Man ser hur det kan hjälpa en i
sin vardag men man vill inte att det
kommer för nära.
Precis som med annan ny teknik
som introduceras i samhället handlar
detta delvis om en vanefråga.
Oavsett kommer relationen mellan
den personliga integriteten och
utvecklingen av AI att vara
väldigt viktig i alla typer av
konsumentbaserade AI-tjänster. De
som lyckas bygga ett starkt förtroende
för sin AI ur en integritetsaspekt
kommer att ha ett ha en viktig
konkurrensfördel på marknaden.

”

De flesta verkar vara
positiva till AI, men
på håll.

SAMARBETET
CGI

73 000 medarbetare på hundratals platser i världen visar på CGI:s styrka att
skapa värde för sina kunder genom kombinationen av att vara en stark lokal
aktör och samtidigt kunna erbjuda global leveranskapacitet. Ända sedan CGI
grundades, 1976, har företaget följt en disciplinerad leveransmodell som har lett
till att bli branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt
budget. Vår förmåga att leverera kvalitativa tjänster inom business consulting,
systemintegration och outsourcing hjälper våra kunder att uppnå tydliga resultat
och samtidigt dra nytta av ny teknologi. Vi har under de senaste tio åren haft
en genomsnittlig kundnöjdhet på drygt 9 av 10 vilket är ett fint bevis på vårt
engagemang för våra kunder.

IBM

IBM är ett globalt företag med verksamhet i över 170 länder som funnits i
Sverige sedan 1928.
Med innovation som en central del av strategin levererar IBM branschanpassade
lösningar, främst molnbaserade lösningar inom digital transformation, kognitiv
teknik, dataanalys, it-säkerhet, mobilitet och samverkan. Med mer än 3000
forskare i 12 labb utsprida över sex kontinenter driver IBM även ett av de största
och mest inflytelserika företagsdrivna forskningslabben i världen.”

POSTNORD

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom
Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till
privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.
Under 2017 levererade PostNord 4,3 miljarder brev och försändelser, 154 miljoner
paket till Nordens 27 miljoner invånare och två miljoner företag.
Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för
morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik.
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SAMARBETET

SCREAM

Scream är en fullservicebyrå och experter på kommunikationsstrategi och
medierådgivning. Vi har starkt fokus på insikt och analys med utgångspunkt
i all data som finns tillgänglig idag. Att på ett innovativt sätt skapa effekt för
våra kunder och göra det lätt för dem att skapa framgångsrika kommunikation
är vår vision. Förutom specialister inom samtliga digitala områden, såsom
sociala medier, programmatiska köp och performance marknadsföring så
erbjuder vi också digital produktion, content marketing och innehållsarbete i
sociala kanaler. Vi strävar efter att alltid ge mer och jobbar du med oss eller hos
oss vill vi att du ska känna skillnad.

INSIGHT INTELLIGENCE

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper företag,
myndigheter och organisationer att definiera förändringar och attityder i sin
omvärld. Vi arbetar med att analysera, paketera och kommunicera dessa
insikter internt och/eller externt. Vårt arbete innefattar allt från kund- och
medlemsundersökningar till bredare attityd- och marknadsundersökningar.
Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.
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