SVENSKA
FOLKET
OCH AI
Svenska folkets attityder till
Artificiell Intelligens 2020

BAKGRUND
Utvecklingen av artificiell intelligens i samhället fortsätter att accelerera, genom
ökad finansiering av forskning och utveckling av ny teknik. AI har länge
förknippats med ett futuristiskt och ofta dystopiskt narrativ. Det är robotar som
tar över våra jobb eller maskiner som blir smartare än människan.
De senaste åren har AI på riktigt stigit över tröskeln och in i våra liv. Många av
de tjänster som de flesta av oss använder dagligen är AI-baserade. Svenskarnas
kunskap om vad AI innefattar är dock fortfarande relativt låg. Många har
också kvar en den futuristiska bilden av AI, trots att det nu finns i vår vardag.
En låg kunskap om AI begränsar vårt förtroende för tekniken, och ett förtroende
för tekniken är en förutsättning för att nya AI-applikationer ska anammas
av befolkningen.

”

En låg kunskap om
AI begränsar vårt
förtroende för tekniken,
och ett förtroende
för tekniken är en
förutsättning för att
nya AI-applikationer
ska anammas av
befolkningen.

Med ambitionen att följa svenskarnas kunskaper om- och attityder till AI
över tid, har vi på Insight Intelligence i samarbete med UC, Stockholms Stad
och Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) för tredje året genomfört en
riksomfattande undersökning.
I undersökningen, vars resultat är sammanfattade i denna rapport, tittar vi
närmare på hur man ser på AI kopplat till exempelvis röstassistenter och
finansiella tjänster, men också på den mer generella inställningen till AI.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
När vi sammanfattar resultaten av
årets undersökning kan vi börja med
att konstatera att kunskapen om AI
har minskat med fem procentenheter
sedan förra året. Andelen som säger sig
ha lite kunskap om AI har samtidigt
ökat med fem procentenheter under
samma period. Det är svårt att förklara
varför den upplevda kunskapen har
minskat. Det skulle kunna förklaras

”

med att ju mer man lär sig om hur
komplext AI är, desto mindre upplever
man att man vet om det. Personer
mellan 26 och 39 år är de som i störst
utsträckning säger sig har kunskap
om AI, men framför allt ser vi stora
skillnader mellan män och kvinnor.
Män svarar i mer än dubbelt så hög
utsträckning (44 %) som kvinnor (19 %)
att de har kunskap om AI.

Män svarar i mer än dubbelt så hög utsträckning
som kvinnor att de har kunskap om AI.
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Skillnaden mellan män och kvinnors
kunskap om, och attityder till AI är
genomgående i hela undersökningen.
Män, och framförallt medelålders
män, är betydligt mer positiva till
utvecklingen av AI och är mer öppna
för att använda olika AI-baserade
tjänster. Män svarar också i större
utsträckning än kvinnor att de ökat
sitt användande av AI i vardagen.

Av alla de respondenter som idag
arbetar svarar var tredje att de
skulle vilja att det fanns tillgång till
mer AI på deras arbetsplats (32 %).
Bland män mellan 40 och 55 år
svarar hela 42 procent att de skulle
vilja det, vilket är nästan dubbelt
så stor andel som kvinnor i samma
åldersgrupp (22 %).
Det offentliga verksamhetsområde
som flest svenskar tycker borde

använda sig mer av AI är väg och
trafikplanering, fyra av tio tycker
det (40 %). Det kan jämföras med
exempelvis äldreomsorg (16 %) eller
socialtjänst (14 %).
Liksom i tidigare års undersökningar
kan vi se det som vi kallar för en
närhetsprincip, det vill säga att skepsis
mot AI-baserade tjänster ökar ju
närmare det kommer en som individ
och ju mer det riskerar att äventyra

den personlig integriteten. I årets
undersökning finns dock ett specifikt
resultat som går stick i stäv med
detta och som är anmärkningsvärt.
Majoriteten av svenskarna svarar
att de i olika syften kan tänka sig att
operera in AI i sin kropp. Nästan sex
av tio kan tänka sig det (58 %). Det
syfte flest svarar att de kan tänka sig
låta operera in AI för, är förbättrad
rörelseförmåga (42 %), följt av
förbättrad syn (37 %) och hörsel (36 %).
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med UC, Myndigheten för Digital
förvaltning (DIGG) och Stockholms Stad.
Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig för undersökningen,
koordinering av samarbetet och sammanfattning av denna rapport.
1000 svenskar mellan 16 och 70 år har under oktober 2020 intervjuats genom
Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ
för Sverige. Svarsfrekvensen var 30,5 procent, vilket inte påverkar antalet
svar (1000).
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,
forskningsansvarig för AI på RISE, Research Institutes of Sweden.
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KUNSKAP OM AI

”

Andelen som säger sig
ha kunskap om vad
AI är har minskat med
fem procentenheter
under det senaste året.

procentenheter under samma period.
Det är svårt att förklara varför
kunskapen om AI minskat men det
skulle kunna förklaras med att ju mer
man lär sig om hur komplext AI är,
desto mindre upplever man att man
vet om det.

Andelen som säger sig ha kunskap
om vad AI är har minskat med fem
procentenheter under det senaste
året, från 36 procent 2019 till
31 procent i år. Andelen som
säger sig ha lite kunskap om
AI har samtidigt ökat med fem

I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR DU KUNSKAP OM VAD AI (ARTIFICIELL INTELLIGENS) ÄR?
2018

2019

2020

56 %

53 %

58 %

32 %
23 %
15 %

9% 9%

Ingen kunskap alls
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27 %

3% 4% 4%
Ganska lite
kunskap

Ganska stor
kunskap

Mycket stor
kunskap

2% 2% 1%
Tveksam, vet ej

Personer mellan 26 och 39 år är
de som i störst utsträckning säger
sig har kunskap om AI. Det finns
också stora skillnader mellan män
och kvinnor. Män svarar i mer än
dubbelt så hög utsträckning (44 %)
som kvinnor (19 %) att de har
ganska- eller mycket stor kunskap
om AI. Bland män mellan 26 och
39 år svarar hela 65 procent att

i månaden eller mer svarar nästan
varannan att de har stor kunskap om
AI (48 %) jämfört med motsvarande
28 procent bland de som tjänar
mindre än 30 000 kr/månaden. De
med högskola/universitetsutbildning
svarar också i större utsträckning att
de har kunskap om AI (37 %) än de
med gymnasieutbildning (24 %) eller
grundskoleutbildning (18 %).

de har stor kunskap om det, vilket
kan jämföras med motsvarande
29 procent av kvinnor i samma ålder.
De som i störst utsträckning svarar
att de helt saknar kunskap om AI är
kvinnor mellan 56 och 70 år (18 %).
Vi kan också se att kunskapen om AI
ökar med hur mycket pengar man
tjänar. Bland de som tjänar 50 000 kr

JAG HAR GANSKA ELLER MYCKET STOR KUNSKAP OM VAD AI (ARTIFICIELL INTELLIGENS) ÄR
Kvinna

Man

65 %

41 %

39 %
29 %
21 %

25 %
17 %
10 %

16-25 år

26-39 år

40-55 år

56-70 år
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KUNSKAP OM AI

tillgänglig i den egna vardagen. Här
syns dock stora skillnader mellan
män och kvinnor. Bland män mellan
26 och 39 år svarar 41 procent att
de använder AI dagligen vilket kan
jämföras med 26 procent av kvinnor
i samma ålder.

Många av oss använder AI-baserade
tjänster varje dag. Det kan handla
om att man använder Googles
sökmotor, att man lyssnar på musik
som rekommenderats till en eller att
man sätter på sin robotdammsugare
hemma. Trots detta svarar endast 24
procent att de använder sig av AI
dagligen, vilket tyder på att de flesta
inte förstår hur AI tillämpas inom
olika vardagstjänster. Man upplever
en distans till AI och associerar det
till ord som ”framtid”, ”robotar” och
”självkörande bilar” (enligt 2018 års
undersökning), snarare än att se
det som en teknik som redan finns

Andelen som säger sig använda
AI veckovis eller oftare, vilket
man kan räkna som ett vardagligt
användande, har ökat med sju
procentenheter under se senaste två
åren, från 35 procent 2018 till 42
procent i år.

”

Andelen som säger sig
använda AI veckovis
eller oftare har ökat med
sju procentenheter under
de senaste två åren.

HUR OFTA SKULLE DU UPPSKATTA ATT DU ANVÄNDER DIG AV AI (ARTIFICIELL INTELLIGENS) I DIN VARDAG?
2018

2020

33 %
27 %

24 %
21 %

18 %
14 %
8%

11 %

9 % 10 %
5%

Dagligen

Någon/några
gånger i
veckan

Någon/några
gånger i
månaden

10 %

7%

3%

Någon/några
gånger per
år

Mer sällan

Aldrig

Tveksam,
vet ej
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AI I VARDAGEN

Innan vi fortsatte undersökningen
fick samtliga respondenter ta del av
följande definition av AI. Definitionen
är framtagen av oss och är inspirerad
av olika befintliga definitioner av AI.
Syftet med definitionen är att alla
ska svara på frågorna om AI med
samma utgångspunkt.
I denna undersökning talar vi om AI.
AI står för Artificiell Intelligens och
kan vara allt från ett högtalarsystem
som förstår vad du säger, till fysiska
robotar som lär sig av sitt beteende,
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.

”

Med det sagt ville vi följa upp på
inställningen till AI inom olika
vardagstjänster. I illustrationen syns
skillnader i attityder från föregående
år i procentandelar markerat som +/-.
Till att börja med kan vi konstatera
att de flesta är mer positiva än
negativa till AI-utveckling inom
majoriteten
av
vardagstjänster.
Liksom förra året kan vi se att folk
är mest positiva till utveckling av
AI inom utbildning (63 %) och
medietjänster (62 %). På tredje plats
kommer ”rekommendationer av
hållbara produkter och tjänster”. Det
sistnämnda är ett svarsalternativ
som vi adderade i årets undersökning.
(Totalt adderade vi i år tre nya

Andelen som är positiva till utveckling av AI har inte
ökat inom något område av vardagstjänster sedan
förra året.
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svarsalternativ markerade med en
asterisk*). Störst förändring från
förra året ser vi när det kommer till
reklam. Där har andelen negativa
ökat med 11 procentenheter. Inom
e-handel och kundservice har
andelen som är negativa ökat med
nio procentenheter inom respektive
område. Faktum är att andelen som
är positiva till utveckling av AI inte
har ökat inom något område av
vardagstjänster sedan förra året.
De yngsta respondenterna är
mer positiva till AI-utveckling
inom de flesta områden än
vad de äldsta är, undantaget
konsumentupplysningstjänster
och
utbildning, där de äldsta är mer
positiva än de yngsta.
I snitt svarar nästan var fjärde
respondent ”tveksam, vet ej” (23 %).
Det är en stor andel och speglar den
relativt låga kunskapen om vad
AI innebär.

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

+/-

Utbildning (interaktivt lärande)

Medietjänster
(t.ex. rekommendationer om
film, musik)

Rekommendationer av hållbara
produkter och tjänster*

Transporttjänster
(t.ex. självkörande fordon)

Konsumentupplysningstjänster
(t.ex. rekommendationer om
försäkringar, elavtal m.m.)
Bostadsmarknaden (t.ex. vid
köp/försäljning/bevakning av
boenden)*
Hälsorelaterade tjänster (t.ex.
diagnoser inom vård eller
hälso-app)
Nyheter (nyheter som är
anpassade för mig och mina
intressen)

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

Finansiella tjänster (t.ex. mer
precis kreditbedömning,
privatekonomisk rådgivning)*

Kundservice (t.ex. chatrobotar)

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

Positiv

63 %
Positiv

62 %
Positiv

58 %
Positiv

46 %
Positiv

46 %
Positiv

45 %
Positiv

42 %
Positiv

42 %
Positiv

39 %
Positiv

36 %
Positiv

36 %
Positiv

31 %

0

0

-

-3

+1

-

-4

+1

-6

-

-7

-5

+/Negativ

16 %
Negativ

18 %
Negativ

18 %
Negativ

30 %
Negativ

30 %
Negativ

25 %
Negativ

34 %
Negativ

38 %
Negativ

39 %
Negativ

35 %
Negativ

43 %
Negativ

51 %

+1

+2

-

+3

+3

-

+5

+4

+9

-

+9

+11

+/Tveksam,
vet ej

21 %
Tveksam,
vet ej

20 %
Tveksam,
vet ej

25 %
Tveksam,
vet ej

24 %
Tveksam,
vet ej

24 %
Tveksam,
vet ej

30 %
Tveksam,
vet ej

24 %
Tveksam,
vet ej

20 %
Tveksam,
vet ej

22 %
Tveksam,
vet ej

29 %
Tveksam,
vet ej

20 %
Tveksam,
vet ej

18 %

0

0

-

-2

-4

-

+1

0

-3

-

-4

-6
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AI I VARDAGEN

I årets undersökning kompletterade vi
med en fråga om vilken AI-baserad
tjänst man har mest nytta av i sin
vardag. Det vanligaste svaret är
”karttjänster”, varannan respondent
svarar det (50 %). Var tredje svarar
”översättning av språk” (34 %) och
var fjärde svarar ”rekommendationer
av film, serier eller musik” (26 %). Vi
har inte med ”Google-sökning” som
alternativ vilket annars förmodligen
hade varit överlägset vanligast.
Intressant att notera är att endast var
tionde svarar att de inte har nytta av
några AI-baserade tjänster alls i sin
vardag (11 %). Det i kombination med

träning / sport / fysisk aktivitet / hälsa.
De säger sig också har större nytta av
AI när det kommer till karttjänster och
i samband med rekommendationer
av hållbara produkter och tjänster.

de sex procent som svarar ”tveksam vet
ej” innebär att 83 procent på olika sätt
säger sig ha nytta av AI i sin vardag.
Det i sig kan jämföras med de 42
procent som tidigare i undersökningen
svarat att de använder AI någon
gång i veckan eller mer, vilket kan
räknas som vardagligt användande.
Det är med andra ord fler som säger
sig ha nytta av AI i sin vardag är som
säger sig använda AI i sin vardag,
vilket bekräftar den relativt stora
okunskapen om hur AI appliceras.

Trots att de yngsta respondenterna
säger sig använda AI betydligt oftare
(46 %) än de äldsta (27 %), säger sig
de äldsta respondenterna ha större
nytta av AI när det kommer till
exempelvis karttjänster (52 %) än
vad de yngsta gör (37 %). De äldsta
säger sig också har större nytta av
AI när det kommer till översättning
av språk (38 %) än vad de yngsta
gör (27 %).

Kvinnor svarar i betydligt större
utsträckning (23 %) än män (16 %)
att de har nytta av AI för analys av

VILKEN TYP AV AI-BASERAD TJÄNST HAR DU MEST NYTTA AV I DIN VARDAG?

50 %

Karttjänster

34 %

Översättning av språk

26 %

Rekommendationer av film, serier eller musik

18 %

Analys av träning/sport/fysisk aktivitet/hälsa

15 %

Digitala röstassistenter
Modifiering av foton
(t.ex redigerings-appar för foton)

11 %

Hjälp att välja hållbara produkter och tjänster

10 %

Rekommendationer om produkter och
tjänster för mig att köpa

9%
8%

Smarta bilar/självkörande fordon
Rekommendationer av användare på sociala
medier som bör vara intressanta för mig
Annat, vad?

5%
2%
11 %

Ingen AI-baserad tjänst alls
Tveksam, vet ej

16

6%

”

Endast var tionde svarar att de inte har nytta av
några AI-baserade tjänster alls i sin vardag.
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ANVÄNDANDET AV
RÖSTASSISTENTER
Röstassistenter som kan hjälpa en i
vardagen med saker som att handla,
hålla kolla på tider och organisera
sitt privatliv är ett fenomen som
många tror kommer att bli allt mer
populärt framöver. Det digitala
analysföretaget Juniper research
beräknar att det år 2023 kommer
att finnas 8 miljarder röstassistenter.
I föregående fråga kunde vi se att

Män svarar det i dubbelt så hög
utsträckning (21 %) som kvinnor (11 %).
Bland män mellan 40 och 55 år
svarar var fjärde att de använder
röstassistenter på veckobasis eller
oftare (25 %), vilket kan jämföras
med var tionde kvinna i samma
åldersgrupp (10 %). Däremot syns
inga större skillnader när det kommer
till ålder generellt.

15 procent av svenskarna anser att
röstassistenter är den typ av AIbaserade tjänst som de har mest nytta
av i sin vardag.
Vi ställde också en mer specifik
fråga om just användandet av
röstassistenter. Var sjätte svensk säger
sig använda röstassistenter någon
gång i veckan eller oftare (17 %).

”

Var sjätte svensk
säger sig använda
röstassistenter någon
gång i veckan eller
oftare.

HUR OFTA ANVÄNDER DU DIG AV RÖSTASSISTENTER SOM EXEMPELVIS GOOGLE ASSISTANT, ALEXA
ELLER SIRI?

48 %

6%

Dagligen
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11 %

12 %

9%

14 %
1%

Någon/några
gånger i
veckan

Någon/några
gånger i
månaden

Någon/några
gånger per
år

Mer sällan

Aldrig

Tveksam,
vet ej
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AI PÅ JOBBET
I förra årets undersökning svarade
16 procent att AI används på deras
arbetsplats. Var tredje svarade att
det diskuteras om att börja använda
det på arbetsplatsen (34 %). Vi ville
följa upp med en fråga om man skulle
vilja att det fanns tillgång till mer AI
på sin arbetsplats som underlättar ens
arbete. Frågan ställdes endast till de
respondenter som har ett jobb (totalt
687 respondenter).
Var tredje skulle vilja att det
fanns tillgång till mer AI på deras
arbetsplats (32 %). Bland män
mellan 40 och 55 år svarar hela 42
procent att de skulle vilja det, vilket

”

är nästan dubbelt så stor andel som
kvinnor i samma åldersgrupp (22 %).
Bland de med högst månadslön svarar
43 procent att de skulle vilja det vilket
kan jämföras med motsvarande 27
procent bland de som lägst månadslön.
45 procent skulle inte vilja ha mer
AI på jobbet. Det är fler än de som
skulle vilja det. Det beror troligtvis i
stor utsträckning på att man inte ser
att AI skulle kunna appliceras på sin
arbetsplats. Att det skulle bero på en
rädsla över att AI tar över ens jobb är
inte sannolikt då vi senare i rapporten
kan konstatera att få oroar sig för
det (5 %).

45 procent skulle inte vilja ha mer AI på jobbet.
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SKULLE DU VILJA ATT DET
FANNS TILLGÅNG TILL MER
AI PÅ DIN ARBETSPLATS, SOM
UNDERLÄTTAR DITT ARBETE?

24 %

32 %

Tveksam,
vet ej

Ja

45 %
Nej

Vi ställde också två följdfrågor.
Den första följdfrågan ställdes till de
32 procent av de som arbetar, som
svarat att de skulle vilja ha mer AI
på sin arbetsplats. Frågan är på vilket

sätt man tror att mer tillgång till AI
på arbetsplatsen skulle underlätta ens
arbete. Av de totalt 161 öppna svaren
pekar de flesta på ökad effektivitet,
snabbhet och smidighet i samband

med generiska och tidskrävande
arbetsuppgifter. Vissa nämner bättre
beslutsunderlag och andra menar att
det skulle kunna strukturera deras
arbete bättre.

PÅ VILKET SÄTT TROR DU ATT TILLGÅNG TILL MER AI PÅ DIN ARBETSPLATS SKULLE UNDERLÄTTA
DITT ARBETE?
Exempel på totalt 161 öppna svar

”
”
”
”
”

Spara tid vid sökningar efter data i databaser. Planering och schemaläggning.
Skulle slippa många tidsödande moment och ägna mig mer åt den
kvalitativa delen i mitt arbete.
Jobbar med kundtjänst, där kan man göra chatrobotar, lättare att skräddarsy
erbjudanden till kund, rikta in sig på rätt målgrupp, etc.
Effektivisering och slöseribesparing.
Analyser av statistik för att se trender och orsaker till störningar baserat på
loggdata från utrustningar.
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AI PÅ JOBBET

Den andra följdfrågan ställdes till
alla som har ett jobb, om hur man
upplever att AI underlättar deras
arbete i dagsläget. Av de totalt
238 svaren menar 30 procent att

AI inte underlättar deras arbete.
Svaren från de övriga 70 procenten
är svåra att klustra in i kategorier
då de är specifika för olika typer
av arbetsuppgifter.

PÅ VILKET SÄTT UPPLEVER DU ATT AI IDAG UNDERLÄTTAR DITT ARBETE?
Exempel på totalt 238 öppna svar

”
”
”
”
”

Bildredigering.
Jag får varningar när medlemmar på vår plattform spammar och skriver
negativa kommentarer så att vi kan agera på dem tidigt.
Google Lens har hjälpt en del.
Schemaläggning, kalender, sökfunktioner.
T.ex appar som översätter språk, svenska/engelska/norska är det jag
använder mest.
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SYNEN PÅ AI-BASERADE
FINANSIELLA TJÄNSTER
För
tre
år
sedan
skrev
Finansinspektionen att automatiserade
tjänster kommer att spela en allt större
roll på finansmarknaden och att de är
positiva till den utveckling som sker.
Vi ville i årets undersökning titta
närmare på svenskarnas inställning
till AI inom finansiella tjänster.
Fyra av tio är positiva till att använda
AI för beräkning av ränta och lån
(39 %). 35 procent är positiva till
beräkning av försäkringspriser. Drygt

”

var femte är positiva till att använda
AI för bedömning av kreditvärdighet
(22 %). Bland män mellan 26 och 39
år svarar hela 35 procent att de är
positiva till det. Män är mer positiva
än kvinnor till samtliga former av AIbaserade finansiella tjänster.

Fyra av tio är positiva
till att använda AI för
beräkning av ränta
och lån.

Den målgrupp som i mist utsträckning
är intresserad av AI-baserade
finansiella tjänster är kvinnor mellan
56 och 70 år, bland dem svarar 35
procent ”inget av ovanstående”.

INOM VILKEN/VILKA AV FÖLJANDE FINANSIELLA TJÄNSTER ÄR DU POSITIV TILL ATT ANVÄNDA AI?

39 %

Automatisk beräkning av ränta på lån

35 %

Beräkning av försäkringspriser

22 %

Bedömning av kreditvärdighet
Automatiskt sparande i aktier och fonder
där AI gör aktiva val
Rådgivning och hjälp i min privatekonomi

21 %
18 %
24 %

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej
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15 %
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AI INOM VÅRDEN
Det händer mycket med AI inom
vården, från diagnostik och till kirurgi.
Vi har i tidigare års undersökningar
kunnat se att vården är den offentligt
styrda verksamhet som flest är
positiva till AI-utveckling inom. I
årets undersökning kompletterade vi
med ett par nya frågor på området.
Vi börjar med den generella
inställningen till AI inom psykologi
respektive vård. Här syns tidliga
skillnader. När det kommer till
AI inom vården är det fler som är

positiva (46 %) än som är negativa
(38 %). På frågan om AI som
psykologiskt stöd är det däremot en
större andel som är negativa (53 %)
än som är positiva (25 %). Det beror
troligtvis till stor del på att man inte
hört talas om AI-baserat psykologiskt
stöd och att man inte kan förstå hur
det skulle kunna hjälpa en.
Respondenterna i åldern 26 till 39
är mer positiva till AI inom vården
(52 %) än vad de yngsta respektive
äldsta respondenterna är (42 %).

HUR POSITIV ELLER NEGATIV
ÄR DU GENERELLT SETT TILL
ANVÄNDNINGEN AV AI INOM
FÖLJANDE?
Positiv

Tveksam, vet ej

15 %
38 %
46 %
Inom vården
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Negativ

22 %
53 %
25 %
Som psykologiskt
stöd

”

Nästans sex av tio
är positiva till AIbaserade hjälpmedel
som påminner en om
att ta sina mediciner.

Vi frågade också inom vilka
specifika vårdområden som man
är positiv till användning av AI.
Nästan sex av tio är positiva till AIbaserade hjälpmedel som påminner
en om att ta sina mediciner (58 %).
Majoriteten är också positiva till AI
för att bli hänvisad till rätt sjukhus
eller avdelning (53 %). Det som folk

i minst utsträckning är positiva till,
är att använda AI för att utföra
kirurgiska ingrepp (19 %).
Svaren speglar den närhetsprincip
som vi kunnat se i tidigare års
undersökningar, det vill säga att ju
närmare AI verkar i den personliga
sfären desto mer skeptisk och

negativt inställd blir man och tvärt
om. Påminnelser om mediciner och
hänvisning om vilket sjukhus man ska
besöka är integritetsmässigt ganska
harmlösa
användningsområden
jämfört
med
rekommenderade
livsstilsförändringar och kirurgiska
ingrepp.

INOM VILKET/VILKA AV FÖLJANDE OMRÅDEN I VÅRDEN ÄR DU POSITIV TILL ANVÄNDNING AV AI?

58 %

Påminna mig om att ta mina mediciner
Hjälp att hänvisa mig till rätt sjukhus
eller avdelning

53 %
46 %

Analysera och tolka provsvar
Analysera värden för att förutse
framtida sjukdomar

43 %
38 %

Hjälpa läkare att ställa diagnos
Rekommendera livsstilsförändringar
baserat på mina värden

36 %
19 %

Utföra kirurgiska ingrepp
Ingen av ovanstående

8%

Tveksam, vet ej

8%
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SYNEN PÅ AI INOM
OFFENTLIG SEKTOR
I tidigare undersökningar har
vi kunnat se att sjukvård och
arbetsförmedling är de offentliga
verksamheter
som
svenskarna
är mest positiva till utveckling
av AI inom. I årets undersökning
ville vi ta reda på vilka offentliga
verksamheter som man anser borde
använda sig mer av AI. Man kan
tolka resultatet på frågan som att det
är verksamheter där man anser att

AI kan göra mest nytta, där det är
outnyttjat i dagsläget eller där det
finns mest potential för utveckling av
nya tjänster.
Fyra av tio svenskar tycker att
man borde använda sig mer av
AI inom väg- och trafikplanering
(40 %). Varför så många anser att
det behövs inom just detta område
är svårt att svara på, men även

här kan ”närhetsprincipen” spela in.
Av alla de givna alternativen är
väg- och trafikplanering det som
i minst utsträckning påverkar en
som individ. Det kan ses som minst
hotfullt och något som främjar
samhällets infrastruktur. Relativt
många svarar ”tveksam, vet ej” vilket
troligtvis beror på att man inte förstår
hur AI kan appliceras inom dessa
respektive områden.

VILKA OFFENTLIGA VERKSAMHETER TYCKER DU BORDE ANVÄNDA SIG MER AV AI?

40 %

Väg- och trafikplanering

28 %

Arbetsförmedling

26 %

Sjukvård

24 %

Försäkringskassa

20 %

Polis och rättsväsende

22 %

Skola

17 %

Försvar

16 %

Äldreomsorg

14 %

Socialtjänst
Riksdag/regering (politiska beslut)

8%

Domstolar

8%

Annan, vilken?
Ingen offentlig verksamhet
Tveksam, vet ej

1%
15 %
26 %
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SYNEN PÅ AI INOM OFFENTLIG SEKTOR

Även i detta resultat syns stora skillnader mellan män och kvinnor. Män tycker
i större utsträckning än kvinnor att AI borde användas mer inom samtliga
offentliga verksamheter.

VILKA OFFENTLIGA VERKSAMHETER TYCKER DU BORDE ANVÄNDA SIG MER AV AI?
Kvinna

Man

35 %

Väg- och trafikplanering

45 %
26 %
29 %

Arbetsförmedling

20 %

Sjukvård

31 %
21 %

Försäkringskassa

27 %
15 %

Polis och rättsväsende

25 %
20 %

Skola

25 %
11 %

Försvar

23 %
12 %

Äldreomsorg

20 %
10 %

Socialtjänst

18 %
4%

Riksdag/regering (politiska beslut)

13 %
5%

Domstolar

Annan, vilken?

11 %
1%
0%
32 %

Tveksam, vet ej

Ingen offentlig verksamhet
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20 %
14 %
16 %

AI SOM BESLUTSFATTARE
I förra årets undersökning uppgav fler
än varannan svensk att de inte känner
sig trygga med AI-baserade beslut
från myndigheter och försäkringsbolag
kopplat till exempelvis försörjningsstöd
och försäkringspremier. I år utvecklade
vi frågan för att se på skillnader i
synen beroende på vilka typer av
beslut det handlar om.

i att, genom informationsinsatser, öka
stödet för denna typ av beslut om
man skulle vilja det. Respondenter
mellan 26 och 40 år är mest ok med
denna typ av beslut.

Av resultaten kan vi se att det
fortfarande finns en stor skepsis
mot det som kallas för ”algoritmiskt
beslutsfattande”. De områden som folk
i störst utsträckning är positiva till AIbeslut inom, är försäkringar (23 %)
och föräldrapenning (22). Lika stor
andel svarar att de inte vet (23 %)
så det finns definitivt en potential

”

Det finns fortfarande en
stor skepsis mot det som
kallas för ”algoritmiskt
beslutsfattande”.

I VILKET/VILKA SAMMANHANG ÄR DU OKEJ MED ATT AI-BASERADE SYSTEM TAR BESLUT OM DIG?

23 %

Försäkring

22 %

Föräldrapenning

20 %

A-kassa
Lån

19 %

Pension

19 %

Försörjningsstöd (socialbidrag)

17 %
39 %

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

23 %
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ATTITYDER TILL
ANSIKTSIGENKÄNNING
Ansiktsigenkänning är en omtalad
teknik som förväntas bli allt vanligare
framöver, dels i form av verifieringar
vid exempelvis betalningar, men
också i samband med olika typer
av kontroller. Utvecklingen är också
en politisk fråga. EU vill förbjuda
ansiktsigenkänning på offentliga
platser. Samtidigt har den svenska
regeringen lagt fram ett nytt förslag
som ska göra det möjligt för polisen att
använda sig av ansiktsigenkänning.
Vi frågade i vilka sammanhang man
är positiv till ansiktsigenkänning.
Eftersom det är så starkt kopplat till
oro för personlig integritet la vi till en

”

brasklapp om att det förutsätter att det
görs på ett etiskt/säkert sätt.
Av resultaten kan vi se att majoriteten
av svenskarna är positiva till att polisen
använder sig av ansiktsigenkänning
(57 %). Det är relativt många. Faktum
är att det är fler som är positiva till att
polisen använder ansiktsigenkänning
än som är positiva till att använda det
för att låsa upp sin egen telefon (52 %).
På
frågan
kombinerade
vi
svarsalternativ som kan gynna en som
individ, med svarsalternativ som kan
ses som kontroll/övervakning. Man
kan spontant tänka att de alternativ

Majoriteten av svenskarna är positiva till att polisen
använder sig av ansiktsigenkänning.
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som ses gynna en personligen borde
vara överrepresenterade, men så är
det inte. De områden där svenskarna
i minst utsträckning säger sig vara
positiv till ansiktsigenkänning är
att få bättre erbjudanden i affärer
(5 %), för att få bättre matchningar
på dejtingtjänster (8 %), för att ta
ut pengar i bankomat (18 %) och
för att checka in på hotell (21%).
Det är alla områden som gynnar en
som individ. Det kan jämföras med
57 procent som är positiva till att
polisen använder det i samband med
kontroller och var tredje som är positiv
till att Systembolaget använder det för
ålderkontroller (32 %).

I VILKA AV FÖLJANDE SYFTEN ÄR DU GENERELLT SETT POSITIV TILL ANSIKTSIGENKÄNNING, FÖRUTSATT ATT
DET GÖRS PÅ ETT ETISKT/SÄKERT SÄTT? ANSIKTSIGENKÄNNING INNEBÄR ATT DITT ANSIKTE SCANNAS AV
MED HJÄLP AV EN KAMERA
Så polisen kan identifiera personer vid
kontroller/i kameror

57 %
52 %

Låsa upp telefonen

38 %

Logga in i datorer

33 %

Checka in på flyg
På Systembolaget för att förhindra att
underåriga köper alkohol

32 %
24 %

Verifiering vid betalningar istället för PIN-kod

21 %

Checka in på hotell

18 %

Ta ut kontanter ur en bankomat
På dejtingtjänster för att matcha
specifika önskemål
Få bättre erbjudanden och köpupplevelse
i affärer

8%
5%
14 %

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

7%
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SYNEN PÅ ATT OPERERA IN
AI I KROPPEN
Det låter kanske extremt och
futuristiskt att operera in AI i sin
kropp, men denna typ av ”bio
hacking” vars kanske främsta syfte
är att hjälp folk med olika typer
av skador och kroniska sjukdomar,
kommer att bli allt vanligare. Om
man enligt närhetsprincipen är mer
skeptisk till AI ju mer det riskerar att
inkräkta på ens personliga integritet,
borde det finnas ett stort motstånd mot
att operera in det i sin kropp. När vi
ställer frågan är svaren förvånande.

Majoriteten av svenskarna svarar
att de i olika syften kan tänka sig
att operera in AI i sin kropp. Nästan
sex av tio kan tänka sig det (58 %).
Det syfte flest svarar att de kan
tänka sig låta operera in AI för, är
förbättrad rörelseförmåga (42 %),
följt av förbättrad syn (37 %) och
hörsel (36%).

”

Majoriteten av
svenskarna kan tänka
sig att operera in AI i
sin kropp.

Återigen ser vi att män är betydligt
mer positiva till det än kvinnor.

I VILKET/VILKA AV FÖLJANDE SYFTEN SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT OPERERA IN AI I DIN KROPP?
Förbättrad rörelseförmåga
(t.ex. vid förlamning eller muskelsjukdom)

42 %
37 %

Förbättrad syn

36 %

Förbättrad hörsel

23 %

Förbättrad fysisk hälsa

24 %

Förbättrat minne

19 %

Bättre sömnförmåga
Bättre koncentrationsförmåga

18 %

Förbättrad psykisk hälsa

18 %
28 %

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

14 %
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GENERELLA ATTITYDER
TILL AI
Andelen som är positiva till hur AI
påverkar dem som privatperson har
inte förändrats de senaste åren. Det
finns heller inga statistiskt säkerställda
förändringar sedan 2018. Även
andelen som är negativa och som
svarar ”tveksam, vet ej” är oförändrad.
Däremot syns en stor skillnad. Män är

betydligt mer positiva till AI generellt
(53 %) än vad kvinnor är (35 %). Det
är genomgående i årets rapport. Bland
män mellan 26 och 39 år svarar
hela 60 procent att de är generellt
positiva till AI vilket kan jämföras
med motsvarande 44 procent bland
kvinnor i samma åldersgrupp.

”

Män är betydligt mer
positiva till AI generellt
än vad kvinnor är.

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

Negativ

47 %

44 %

43 %
30 %
23 %

2018
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Tveksam, vet ej

27 %

2019

33 %

30 %
23 %

2020
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DET BÄSTA MED AI
Det svenskarna ser som mest positivt
med AI är verktyg som gör en mer
effektiv på jobbet (21 %), förbättrad
kvalitet av samhällstjänster (20 %)
och förenklade vardagstjänster (20 %).
Relativt många, närmare bestämt var
sjätte respondent, är tveksamma (17 %).

De äldsta respondenterna är betydligt
mer positiva till AI när det kommer till
förbättrad kvalitet av samhällstjänster
(24 %) än vad de yngsta är (15 %),
medan de yngsta är mer positiva till
verktyg som gör dem mer effektiva
på jobbet (21 %) än vad de äldsta är
14 %). En av tio svarar att de inte ser
någonting positivt med AI (10 %).

VAD MED AI ÄR DU MEST POSITIV TILL?

21 %

Verktyg som gör mig mer effektiv på jobbet
Förbättrad kvalitet av samhällstjänster
(t.ex. vård, bidrag, utbildning)

20 %

Förenklade vardagstjänster
(t.ex. shopping, transporter, service)

20 %
16 %

Självkörande fordon
Att AI-baserade beslut bedöms mer rättvist
(t.ex. försörjningsstöd/ bidrag/försäkringar)

15 %
14 %

Mer fritid som följd av automatisering
Bättre rekommendationer av media och kultur
(t.ex. film, musik, utställningar, poddar)

12 %

Bättre anpassade finansiella tjänster
(t.ex. lån, sparande, kreditgivning)
Bättre anpassade reklamerbjudanden

2%

Bättre matchningar med andra människor i exempelvis
dejtingsammanhang eller på sociala medier

1%

Annat, vad?

1%

Jag är inte positiv till någonting med AI
Tveksam, vet ej
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6%

10 %
17 %

”

Det som svenskarna ser som mest positivt med AI,
är verktyg som gör en mer effektiv på jobbet.
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ORO INFÖR AI
Det som oroar svenskarna mest med AI
är bristen på personlig integritet (41 %),
vilket går i linje med vår tidigare
nämnda närhetsprincip. Det är
framförallt de yngre respondenterna
som svarar det. Drygt var tredje är
mest orolig för att tekniken tar fel
beslut eller ger fel rekommendation
(35%). På tredje plats i listan av
orosmoment kommer oron för att

”

ens uppkopplade/smarta produkter
i hemmet blir hackade (29 %).
Försvinnande få svenskar är oroliga
för att AI ska ta över deras jobb (5 %).

Det som oroar
svenskarna mest
med AI är bristen på
personlig integritet.

Yngre är mer oroliga än äldre för
att AI ska bli FÖR intelligent medan
äldre är mer oroliga än yngre för
att deras uppkopplade produkter i
hemmet ska bli hackade.

VAD MED AI OROAR DIG MEST?

41 %

Bristen på personlig integritet

35 %

Att tekniken tar fel beslut/ger fel rekommendation
Att mina uppkopplade/smarta produkter i hemmet
blir hackade

29 %
19 %

Att AI ska blir FÖR intelligent
Att AI-baserade beslut använder sig av data som gör att
jag missgynnas (t. ex. försäkringar/bidrag/försörjningsstöd)

12 %

De digitala klyftorna ökar

11 %

Att jag blir beroende av AI-stöd och förlorar mina
egna färdigheter

10 %

Att rekommendationer om produkter och tjänster blir
FÖR individanpassade

7%
5%

Att AI ska ta över mitt jobb
Annat, vad?
Inget med AI oroar mig
Tveksam, vet ej
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3%
1%
6%

SUMMERING AV RESULTAT
KUNSKAPEN OM AI MINSKAR

Andelen som säger sig ha kunskap om vad AI är har minskat med fem
procentenheter under det senaste året, från 36 procent 2019 till 31 procent i år.
Andelen som säger sig ha lite kunskap om det har samtidigt ökat med fem
procentenheter under samma period. Det är svårt att förklara varför kunskapen
om AI minskat men det skulle kunna förklaras med att ju mer man lär sig om
hur komplext AI är, desto mindre upplever man att man vet om det.

MÄN ÄR MER POSITIVA TILL AI ÄN VAD KVINNOR ÄR

Män är generellt mer positiva till AI (53) än vad kvinnor är (35 %). Det är
genomgående i årets rapport. Män är exempelvis mer positiva än kvinnor till att
offentliga verksamheter använder sig av AI. De är också mer positiva till tanken
att operera in AI i sin kropp.

KARTTJÄNSTER ÄR DEN MEST ANVÄNDA AI-TJÄNSTEN

Karttjänster är den AI-baserade tjänst som flest säger sig ha nytta av i sin
vardag. Varannan respondent svarar det (50%). Det följs av översättning av
språk (34 %) och rekommendationer av film, serier eller musik (26 %). Endast
var tionde svarar att de inte har nytta av några AI-baserade tjänster alls i sin
vardag. Vi har dock inte med Google-sökning som alternativ vilket förmodligen
hade varit överlägset vanligast.

VAR SJÄTTE SVENSK ANVÄNDER RÖSTASSISTENTER REGELBUNDET

Var sjätte svensk säger sig använda röstassistenter någon gång i veckan eller
oftare (17 %). Män svarar i dubbelt så hög utsträckning (21 %) som kvinnor (11
%) att de använder röstassistenter på veckobasis eller oftare. Bland män mellan
40 och 55 år svarar var fjärde att de använder dem så ofta (25 %), vilket kan
jämföras med var tionde kvinna i samma åldersgrupp (10 %). Däremot syns
inga större skillnader när det kommer till ålder generellt.
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SUMMERING AV RESULTAT

45 PROCENT SKULLE INTE VILJA HA MER AI PÅ JOBBET

45 procent skulle inte vilja att det fanns till gång till mer AI på jobbet. Det
är fler än de som svarar att de skulle vilja det (32 %). Det beror troligtvis i
stor utsträckning på att man inte ser hur AI skulle kunna appliceras på sin
arbetsplats. Att det skulle bero på en rädsla över att AI tar över ens jobb är inte
sannolikt då endast fem procent oroar sig för det.

FLER POSITIVA ÄN NEGATIVA TILL AI INOM VÅRDEN

När det kommer till AI inom vården är det fler som är positiva (46 %) än som är
negativa (38 %). De vårdbaserade tillämpningsområden som flest är positiva till,
är AI-baserade hjälpmedel som påminner en om ta sina mediciner (58 %) och
AI som hjälpmedel för att bli hänvisad till rätt sjukhus eller avdelning (53 %).

FORTSATT SKEPSIS MOT AI-BASERADE BESLUT

Det finns fortfarande en stor skepsis mot det som kallas för ”algoritmiskt
beslutsfattande”, det vill säga beslut som tas baserat på AI. De områden som folk
i störst utsträckning är positiva till AI-beslut inom, är försäkringar (23 %) och
föräldrapenning (22).

MAJORITETEN ÄR POSITIVA TILL ATT LÅTA POLISEN ANVÄNDA SIG
AV ASIKTSIGENKÄNNING

Majoriteten av svenskarna är positiva till att polisen använder sig av
ansiktsigenkänning (57 %), förutsatt att det görs på ett etiskt/säkert sätt. Det
är relativt många. Faktum är att det är fler som är positiva till att polisen
använder ansiktsigenkänning än som är positiva till att använda det för att låsa
upp sin egen telefon (52 %).
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DE FLESTA KAN TÄNKA SIG ATT OPERERA IN AI I KROPPEN

Majoriteten av svenskarna svarar att de i olika syften kan tänka sig att operera
in AI i sin kropp. Nästan sex av tio kan tänka sig det (58 %). Det syfte flest
svarar att de kan tänka sig låta operera in AI för, är förbättrad rörelseförmåga
(42 %), följt av förbättrad syn (37 %) och hörsel (36 %). Män är betydligt mer
positiva till det än vad kvinnor är.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Vi står inför en allt bredare
applicering av AI-baserade produkter
och tjänster i samhället. Utvecklingen
är oundviklig och det är knappast
någon som tror att vi kommer att
se mindre AI framöver. Som med all
teknikutveckling är det viktigt att
vi som använder tekniken känner
oss bekväma med den, att det finns
någon form av tillit. Detta är speciellt
viktigt när det kommer till teknik som
berör oss på ett personligt plan som
exempelvis beslut om försörjningsstöd
eller råd om vilka mediciner vi bör ta.
Det finns fortfarande en viss oro för
AI bland svenskarna, men den verkar

”

ha ändrat riktning. Tidigare har oron
främst kopplats till mer dystopiska
scenerier
som
AI-krigsföring,
singularitet (att AI blir smartare än
människan) och att AI tar våra jobb.
I årets undersökning ser vi att det den
vanligaste oron är kopplad till bristen
på personlig integritet.
Den ökade oron för den personliga
integriteten är genomgående även
i andra undersökningar som vi på
Insight Intelligence genomför om
bland annat digital integritet och om
svenskarnas betalpreferenser. När det
kommer till AI blir integritetsfrågan
extra viktig då vi nu ser allt mer

Riskerna med att AI kränker vår integritet får inte väga
tyngre än nyttan vi ser att det bidrar till.
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individanpassade AI-tjänster
använder sig av persondata.

som

De positiva respektive negativa
attityderna till AI definieras av nytta
kontra risk. Riskerna med att AI
kränker vår integritet får inte väga
tyngre än nyttan vi ser att det bidrar
till. Det är ett ömtåligt vågspel där
förtroendet för AI-baserad teknik lätt
kan raseras.
Det viktigaste insatserna för att
behålla och stärka svenskarnas
positiva inställning till AI bör alltså
fokusera på säkerhet kopplat till hur
personlig information hanteras.

SAMARBETET
UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster hjälper
både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så som finansiella
processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Vi hjälper många olika
branscher, varav de största är bank och finans, småföretagare, detaljhandeln samt
tjänstebranschen. UC är en del av det nordiska företaget Enento Group som omsätter
SEK 1,46 miljarder och har 420 medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge
och Danmark.

STOCKHOLMS STAD

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss på en mängd
olika platser och verksamheter i samhället, till exempel i förskolan, skolan
eller på fritids, på äldreboendet eller på dagverksamheten för alla oss med
funktionsvariationer, när vi sandar, sopar eller bygger om stadens gator och
torg, när du ska söka bygglov, besöker våra jobbtorg eller på biblioteken
och simhallen.
Staden ansvarar också för att vi har rent vatten, att sophämtningen fungerar,
att våra hamnar har en fungerande logistik, att näringslivet i Stockholm har
de bästa förutsättningarna, att bostäder byggs och förmedlas. Dessutom har
Stockholm en infrastruktur som är unik – vi bygger ut fiber för att det digitala
samhället ska bli ännu bättre.

DIGG

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under
Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har
sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom
den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges
förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå
regeringen med underlag inom digitaliseringen av det offentliga samt följa och
analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.
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SAMARBETET

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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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00

