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BAKGRUND
Alla talar om AI men få vet vad det egentligen är och hur det fungerar.
Intelligenta datasystem och robotar har funnits länge, men de senaste åren har
debatten om artificiell intelligens (AI) exploderat. Anledningen till det är att
tekniken nu blivit så utvecklad och tillgänglig att AI-baserade produkter och
tjänster på riktigt har börjat ta plats i samhället.
Det finns många åsikter om AI. Vissa är skeptiska och oroar sig för att AI ska
användas i onda syften eller att utvecklingen går för snabbt och att vi tappar
kontrollen. Andra är mer positiva och ser oändliga möjligheter där AI kan
förbättra samhället och göra våra liv enklare. För eller emot, oro eller optimism.
Åsikterna går isär och de är alla berättigade. Vad vi vet säkert är att AI håller
på att, och kommer att förändra vårt samhälle.

”

Resultatet av
undersökningen ger
oss en bättre förståelse
för synen på AI i
samhället och hur
man ser på relationen
människa/maskin.

Forskningen om AI bedrivs intensivt i försök att förstå konsekvenser och möjligheter
för AI inom olika delar av samhället, vilket i sin tur påverkar utvecklingen
av AI-baserade produkter och tjänster. Utvecklingen av AI-baserade produkter
och tjänster påverkas också i stor utsträckning av hur alla vi som använder
dessa produkter och tjänster väljer att anamma dem i vår vardag. För att få en
bättre förståelse för allmänhetens syn på artificiell intelligens har vi på Insight
Intelligence tillsammans med Telia, Husqvarna, Atea och Ramboll för andra året
i rad genomfört en riksrepresentativ undersökning bland svenska folket.
Resultatet av undersökningen ger oss en bild av svenskarnas kunskap om AI och
inställning till utvecklingen av AI inom olika produkter och tjänster. Det ger oss
också en bättre förståelse för synen på AI i samhället i stort och hur man ser på
relationen människa/maskin.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence

3

INNEHÅLL
SAMMANFATTNING

6

OM UNDERSÖKNINGEN

8

KUNSKAP OM AI

10

AI I VARDAGEN

15

AI PÅ JOBBET

17

SMARTA PRYLAR

20

RÖSTSTYRDA AI-TJÄNSTER

23

AI OCH PERSONLIG INTEGRITET

25

ETISK AI

28

SYNEN PÅ AI INOM OFFENTLIG SEKTOR

29

SYNEN PÅ AI I SAMHÄLLET

31

AI SOM BESLUTSFATTARE

34

RISKER I UTVECKLINGEN AV AI

38

RELATIONEN MÄNNISKA/MASKIN

39

SUMMERING AV RESULTAT

41

AVSLUTANDE REFLEKTIONER

44

SAMARBETET

45

5

SAMMANFATTNING
När vi sammanfattar resultaten
från årets undersökning kan vi se
en fortsatt ambivalens inför AI
som främst verkar bero på en stor
okunskap om vad AI är. Trots att den
upplevda kunskapen om AI har ökat
med tio procentenheter sedan förra
året svarar fortfarande majoriteten
av respondenterna att de har liteeller ingen kunskap om det (62 %).
Såväl
kunskapen
omoch
inställningen till AI skiljer sig
beroende på olika demografiska
faktorer. I viss mån verkar det vara
en storstadsfråga. Boende i Stockholm
och Göteborg uppger i större
utsträckning att de har kunskap om
AI än riksgenomsnittet. Storstadsbor
är också generellt mer positiva till AI.
En intressant iakttagelse är också
att kunskapen om vad AI är ökar ju
mer utbildad man är och ju mer man

”

tjänar i månaden. Faktum är att vi
genomgående i undersökningen kan
se att andelen som är positiva till AI
är större bland de som tjänar mer och
som har en högre utbildning.
När det kommer till AI på jobbet
svarar var tredje respondent att
det förs diskussioner om att börja
använda AI på deras arbetsplats
(34 %). Det är dock endast 16
procent som svarar att det används
där idag.
I förra årets undersökning kunde vi se
hur skepsis mot AI blir större ju mer
det riskerar att påverka ens personliga
integritet. Resultaten från årets
undersökning visar på samma typ
av närhetsprincip. De områden som
man är mest öppen med att låta AI
använda ens personliga information
är områden som inte riskerar att
äventyra ens personliga integritet.

När vi sammanfattar resultaten från årets undersökning
kan vi se en fortsatt ambivalens inför AI som främst
verkar bero på en stor okunskap om vad AI är.
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Det kan exempelvis handla om
smarta produkter för energibesparing
som luft- och bergvärmepump men
också smarta hushållstjänster kopplat
till matlagning, trädgårdsskötsel och
städning. På den andra sidan av
skalan kan vi se att benägenheten
att dela personlig information är
låg när det kommer till rådgivning
om exempelvis sparande/pension
och beslutsfattande kopplat till
försörjningsstöd och försäkringar,
områden som i större utsträckning
påverkar den personliga integriteten.
Sjukvården är fortfarande den
offentligt styrda verksamhet som
flest är positiva till AI-utveckling
inom, följt av Arbetsförmedlingen
och Polisen. På den öppna frågan om
inom vilket område man tror att AI
har störst potential att göra skillnad
i samhället dominerar också svar
kopplat till vård.

Mer än varannan respondent
känner sig inte trygg med AIbaserade beslut från myndigheter
och försäkringsbolag kopplat till
exempelvis
försörjningsstöd
och
försäkringspremier. Samtidigt är
det fler som tror att AI-beslut kan

bidra till minskad diskriminering
än som tror att det kan bidra till
ökad diskriminering.
Slutligen kan vi konstatera hela 37
procent av svenskarna inte bryr som
om man talar med en människa eller

en maskin så länga hjälpen man får
är densamma. Tre procent svarar till
och med att de föredrar att tala med
en AI framför en människa. Nästan
sex av tio svarar också att de har ett
större förtroende för en smart maskin
än för en dum människa (58 %).
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Atea, Telia, Husqvarna och Ramboll.
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 2019 intervjuats genom
Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ
för Sverige. Svarsfrekvensen var 34 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
Liksom förra året inledde vi
undersökningen med att fråga om i
vilken utsträckning man har kunskap
om vad AI är. Denna fråga ställdes
innan respondenterna fått ta del av
vår definition av AI. Svaret reflekterar
inte nödvändigtvis den faktiska
kunskapen om vad AI är utan i
vilken utsträckning man upplever
sig veta vad det är. Majoriteten
säger sig fortfarande ha lite eller
ingen kunskap om AI (62 %). När
vi jämför resultaten med förra året
ser vi dock att andelen som säger
sig ha kunskap om AI har ökat med
10 procentenheter. Totalt säger sig
36 procent ha ganska eller mycket stor

”

kunskap om vad AI är. Bland män
mellan 16 och 25 år svarar hela sex
av tio att de har ganska eller mycket
stor kunskap om vad AI är (60 %). De
som i minst utsträckning säger sig ha
kunskap om det är kvinnor mellan 56
och 70 år (14 %).

Andelen som säger
sig ha kunskap om
AI har ökat med
10 procentenheter det
senaste året.

I viss mån verkar det vara en
storstadsfråga. Boende i Stockholm (42
%) och Göteborg (42 %) uppger i större
utsträckning att de har kunskap om
AI än riksgenomsnittet (36 %). Vi ser
också att kunskapen om AI är större
bland de som arbetar inom privat
sektor (42 %) än bland de som arbetar
inom offentlig sektor (31 %).

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

2019

56 %

53 %

32 %
23 %
15 %
9%
3%
Ingen kunskap alls
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Ganska lite
kunskap

Ganska stor
kunskap

4%

Mycket stor
kunskap

2%

2%

Tveksam, vet ej
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KUNSKAP OM AI

En intressant iakttagelse är att kunskapen om vad AI är skiljer sig markant
beroende på utbildnings- och inkomstnivå. Kunskapen om AI ökar ju mer utbildad
man är och ju mer man tjänar i månaden. Faktum är att vi genomgående i
undersökningen kan se att andelen som är positiva till AI är större bland de som
tjänar mer och har en högre utbildning.

”

Kunskapen om AI ökar
ju mer utbildad man är
och ju mer man tjänar
i månaden.

GANSKA ELLER MYCKET STOR KUNSKAP OM VAD AI ÄR

54 %
42 %
30 %

33 %

36 %

18 %

Grundskola
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Gymnasium

Högskola/
Universitet

Månadsinkomst
-29 999 kr

Månadsinkomst
30 000 49 999 kr

Månadsinkomst
50 000+ kr

Innan vi gav respondenterna en
definition av AI ville vi, med
deras ofärgade bild av AI, se vilka
produkter och tjänster som man tror
använder sig av AI idag. När det
kommer till vilka tjänster man tror
använder sig av AI kan vi se att
resultatet i viss mån bekräftar den
relativt stora okunskapen om AI.

Samtliga av de tjänstekategorier
som vi listade använder sig mer eller
mindre av AI, något som de flesta
verkar omedvetna om. E-handel är
det som flest tror använder sig av
AI (56 %). Det beror troligtvis på
riktad reklam och att det blir tydligt
när man plötsligt ser annonser om
saker som man exempelvis har sökt
information om på nätet. Det näst
vanligaste svaret är just reklam (51 %).

Relativt få tror att AI används inom
äldrevård (22 %) och nyheter (29 %).
Vi
ser
samma
demografiska
skillnader i resultatet på denna fråga,
äldre kvinnor tror i betydligt mindre
utsträckning att AI används inom de
olika tjänsterna än vad unga män
gör. Ett undantag är äldrevård där
äldre kvinnor i samma utsträckning
(21 %) som unga män (20 %) tror att
AI används.

VILKA AV FÖLJANDE TJÄNSTER TROR DU ANVÄNDER SIG AV AI IDAG?

56 %

E-handel
Reklam

51 %

Säkerhetstjänster (som
säkerhetskontroller på flygplatser)

50 %

Medietjänster

50 %

Finansiella tjänster

50 %
48 %

Kundservice

43 %

Transporttjänster

38 %

Hälsorelaterade tjänster

35 %

Utbildning

33 %

Konsumentupplysningstjänster

29 %

Nyheter

22 %

Äldrevård

6%

Jag vet inte vad AI är
Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

2%
12 %
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KUNSKAP OM AI

När det kommer till vilka produkter
man tror använder sig av AI
kan vi se att smartphones (68 %),
hushållsrobotar (67 %) och bilar
(62 %) ligger i topp. Det är endast

fyra av tio som tror att högtalare
och klockor använder sig av AI
(40%) vilket är lite förvånande
med tanke på hur många produkter
som de senaste åren lanserats och

uppmärksammats inom kategorierna
smarta högtalare och smarta klockor.
Det är fler som tror att AI används i
hemlarm (47 %) än som tror att det
används i klockor och högtalare.

VILKA AV FÖLJANDE PRODUKTER TROR DU ANVÄNDER SIG AV AI IDAG?

68 %

Smartphones
Hushållsrobotar som dammsugare
och gräsklippare

67 %
62 %

Bilar

49 %

Vitvaror/köksutrustning

47 %

Hemlarm
Klockor

40 %

Högtalare

40 %

Jag vet inte vad AI är
Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej
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6%
3%
10 %

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 den givna definitionen frågade
vi om man ser utvecklingen av
AI som positiv eller negativ inom
olika vardagstjänster. Till att börja
med kan vi se att i snitt var fjärde
svarar ”Tveksam, vet ej” på samtliga
alternativ vilket tyder på att man inte
förstår hur AI kan appliceras inom
dessa områden.
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AI I VARDAGEN

Övergripande kan vi se att
svenskarna är betydligt mer positiva
än negativa till utveckling av AI
inom
samtliga
vardagstjänster
förutom reklam. Utbildning (63 %)
och medietjänster (62 %) är de
områden som flest är positiva till
AI utveckling inom. De områden

”

som man är minst positiv till AIutveckling inom är finansiella
tjänster (39 %) och reklam (36 %).

Svenskarna är betydligt
mer positiva än
negativa till utveckling
av AI inom samtliga
vardagstjänster
förutom reklam.

Bortsett från reklam är män mer
positiva till utveckling av AI inom
samtliga områden än kvinnor.

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

Utbildning (interaktivt lärande)

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

Transporttjänster (t.ex. självkörande
fordon)

Hälsorelaterade tjänster (t.ex.
vårdassistans)
Konsumentupplysningstjänster (t.ex.
rekommendationer om försäkringar,
elavtal m.m.)
E-handel (förslag på köp av olika
produkter eller tjänster)

Kundservice (t.ex. chatrobotar)

Nyheter (nyheter som är anpassade för
mig och mina intressen)
Finansiella tjänster (t.ex. aktie- och
fondrådgivning)
Reklam (att de erbjudanden som jag
får är relevanta för mig)
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Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

63 %

15 %

21 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

62 %

16 %

21 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

49 %

26 %

26 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

46 %

29 %

25 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

45 %

27 %

28 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

45 %

30 %

25 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

43 %

34 %

24 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

41 %

34 %

25 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

39 %

28 %

32 %

Positiv

Negativ

Tveksam, vet ej

36 %

40 %

24 %

AI PÅ JOBBET
Det har länge talats om att AI kommer
att revolutionera arbetsmarknaden
och ersätta/komplettera många jobb.
I förra årets undersökning svarade
nästan fyra av tio att de ser positivt
på AI inom deras jobb då man tror
att det kommer att hjälpa en (38 %).
Samtidigt visar en ny undersökning
från organisationen Ledarna bland
5000 chefer att AI-mognaden är
lägre än vad tidigare studier visat.

Enligt den studien uppger färre än
var femte chef att AI används på
deras arbetsplats. Vi ville ta reda
på hur svenskarna upplever att AI
används på jobbet.
Enligt var tredje respondent förs det
diskussioner om att börja använda
AI på deras arbetsplats (34 %). Sex
av tio svarar att det inte gör det
(59 %). Det finns inga större

skillnader i svaren beroende på om
man arbetar inom privat (36 %) eller
offentlig (32 %) sektor. Däremot finns
det en grupp som sticker ut, boende
i Göteborgområdet. Bland dem
svarar varannan att det diskuteras
ibland eller ofta (50 %) vilket
alltså är betydligt större andel än
riksgenomsnittet (34 %).

”

Enligt var tredje
respondent förs det
diskussioner om att
börja använda AI på
deras arbetsplats.

DISKUTERAS DET PÅ DIN ARBETSPLATS OM ATT BÖRJA ANVÄNDA SIG AV AI?

59 %

25 %
9%

Ja, ofta

7%

Ja, ibland

Nej, inte alls

Tveksam, vet ej
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AI PÅ JOBBET

På frågan om man använder sig
av AI på sin arbetsplats svarar 66
procent ”nej” och 16 procent ”ja”. Här
finns heller inga skillnader mellan
de som arbetar inom privat eller
offentlig
sektor.
Stockholmarna
är de som i störst utsträckning
svarar att det används på deras
arbetsplats (23 %).

ANVÄNDER NI ER AV AI PÅ DIN
ARBETSPLATS?

66 %

16 %

Nej

Ja

17 %
Tveksam, vet ej

Vi ställde en följdfråga till de
16 procent som svarade att AI
används på deras arbetsplats,
hur det används. Det vanligaste
svaret är att det används som
en del av deras erbjudande
av tjänster/produkter (30 %).
Under svarsalternativet ”Annat,
vad” finns svar som ”forskning” och
”utbildning”. Urvalsbasen på de
16 procent som svarat att AI används
på deras arbetsplats är för litet för att
göra statistiska jämförelser mellan
privat och offentlig sektor.

HUR ANVÄNDER NI ER AV AI PÅ DIN ARBETSPLATS?
Fler svar möjliga

Som en del av vårt erbjudande av
tjänster/produkter

30 %
23 %

Administration

20 %

Kundtjänst
Bokföring/redovisning

11 %

Marknad/kommunikation

11 %

Rekrytering

5%
27 %

Annat, vad?
Tveksam, vet ej

7%
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SMARTA PRYLAR
Allt fler produkter i våra liv blir
uppkopplade och AI-baserade. Man
talar om ”det smarta hemmet”. Vissa
produkter som robotgräsklippare och
robotdammsugare har funnits på
marknaden ett tag medan produkter
som röstassistenter och smarta
vitvaror nu har börjat introduceras
i större omfattning. Eftersom det
kan vara svårt att veta säkert om
de saker man äger använder AI

frågade vi vilka produkter man äger
idag som man tror använder AI.
De flesta äger någon form av
produkt som de tror använder
AI, det är endast sju procent som
svarar att de inte gör det. Inte helt
oväntat är den överlägset vanligaste
produkten smartphone (78 %),
följt av TV (29 %), bil (24 %) och
högtalare (20 %). Smarta luftrenare

och robotar som doserar medicin är
det försvinnande få som äger (4 %).
Tidigare har vi kunnat se hur
kunskapen och den positiva synen på
AI är större bland yngre än äldre. När
det kommer till produkter däremot
dominerar de äldre respondenterna.
Samtliga produktkategorier förutom
smartphone är det fler äldre än
yngre som äger.

VILKA AV FÖLJANDE PRODUKTER ÄGER DU IDAG SOM DU TROR ANVÄNDER AI?

78 %

Smartphone

29 %

TV

24 %

Bil

20 %

Högtalare
Hushållsrobotar som dammsugare
och gräsklippare

16 %
15 %

Klocka

13 %

Säkerhet (t.ex. larm)
Energibesparing (t.ex. luft eller
bergvärmepump

11 %

Vitvaror/kökutrustning

11 %

Trygghetslarm
Robot som hjälper till med dosering
av medicin

4%

Produkter för ökad luftkvalitet som
exempelvis en luftrenare

4%

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

20

6%

7%
9%
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SMARTA PRYLAR

För att få en känsla av var man ser
behovet av AI som störst frågade vi
inom vilka produkter man skulle se
ett värde av att AI används mer.
När vi jämför de AI-produkter som
man äger idag med vilka produkter
man skulle vilja se använde AI mer,
kan vi se stora skillnader. Till att
börja med kan vi konstatera att de

flesta skulle vilja se att AI användes
mer inom alla produktkategorier
förutom i smartphones, klockor och
TV. Den produktkategori där flest
skulle vilja se att AI används mer är
energibesparing som exempelvis lufteller bergvärmepump (50 %). Det är
fler män (56 %) än kvinnor (44 %)
som svarar det.

”

Den produktkategori
där flest skulle vilja se
att AI används mer är
energibesparing som
exempelvis luft- eller
bergvärmepump.

ATTITYDER TILL AI-PRODUKTER
Vilka av följande produkter äger du idag som du tror använder AI?
I vilka av följande produkter skulle du se värdet av att AI används mer?

Smartphone

29 %
24 %

TV

24 %

Bil

Hushållsrobotar som dammsugare
och gräsklippare

16 %

13 %

Säkerhet (t.ex. larm)
Energibesparing (t.ex. luft eller
bergvärmepump
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38 %

11 %

50 %

11 %

Vitvaror/kökutrustning

29 %

6%

Robot som hjälper till med dosering
av medicin

4%

Produkter för ökad luftkvalitet som
exempelvis en luftrenare

4%

Tveksam, vet ej

36 %

15 %
15 %

Klocka

Ingen av ovanstående

37 %

20 %
17 %

Högtalare

Trygghetslarm

78 %

33 %

35 %
33 %
31 %

7%
6%
9%

20 %

RÖSTSTYRDA AI-TJÄNSTER

Röststyrda AI-tjänster har ökat i
utbud och allt fler använder dem.
Det kan handla om röst-assistenter
som Google Assistant eller Apples
Siri men också smarta högtalare som
Alexa eller i form av kundtjänst. Vi
frågade om man någon gång använt
en röststyrd AI-tjänst. Majoriteten,
66 procent, svarar att de har det.

”

Till skillnad från de flesta andra
frågor om användande av ny teknik,
syns inte lika markanta skillnader i
svaren baserat på ålder. De yngsta
respondenterna svarar endast i något
större utsträckning att de testat
röststyrda AI-tjänster (66 %) än de
äldsta (57 %).

Majoriteten svarar att de har använt en
röststyrd AI-tjänst

HAR DU NÅGON GÅNG ANVÄNT
EN RÖSTSTYRD AI-TJÄNST
(EXEMPELVIS I MOBILEN, I
SMARTA HÖGTALARE ELLER I
KUNDTJÄNST)?

66 %

26 %

Ja

Nej

8%
Tveksam, vet ej
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RÖSTSTYRDA AI-TJÄNSTER

De flesta tycker att röstassistenter fungerar ganska bra (57 %), men få ger dem
ett toppbetyg (3 %). Var tredje tycker inte att de fungerar särskilt bra (33 %).
Äldre män är de som i störst utsträckning tycker att de fungerar bra medan män
mellan 26 och 39 år i minst utsträckning tycker att de gör det.

HUR UPPLEVER DU GENERELLT SETT ATT RÖSTSTYRDA AI-TJÄNSTER FUNGERAR IDAG (EXEMPELVIS I
MOBILEN, I SMARTA HÖGTALARE ELLER I KUNDTJÄNST)?

57 %

33 %

3%
Inte alls bra
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Inte särskilt bra

Ganska bra

3%

4%

Mycket bra

Tveksam, vet ej

AI OCH PERSONLIG
INTEGRITET
I förra årets undersökning kunde vi se
hur skepsis mot AI blir större ju mer
det riskerar att påverka ens personliga
integritet. I årets undersökning ville
vi titta närmare på frågan om AI
och personlig integritet. Vi frågade
inom vilka områden man är bekväm
med att ens personliga data hanteras
av AI.
Resultaten
visar
på
samma
närhetsprincip som förra året. De
områden som man är mest öppen med
att låta AI använda ens personliga
information är områden som inte
riskerar att äventyra ens personliga
integritet. Det kan handla om smarta
produkter för energibesparing (45 %),

smarta produkter som röstassistenter
(39 %) eller hushållsprodukter för
att underlätta i hemmet (38 %). På
den andra sidan av skalan kan vi se
att benägenheten att dela personlig
information är låg när det kommer till
rådgivning om exempelvis sparande/
pension (18 %) och beslutsfattande
kopplat till försörjningsstöd och
försäkringar (16 %), områden som
i större utsträckning påverkar den
personliga integriteten.

”

De områden som man
är mest öppen med att
låta AI använda ens
personliga information
är områden som inte
riskerar att äventyra
ens personliga integritet.

Var sjätte svarar ”Tveksam, vet ej”
(17 %) vilket troligtvis beror på att
man inte förstår hur datan hanteras
och därför har svårt att ta ställning
i frågan.
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AI OCH PERSONLIG INTEGRITET

INOM VILKA AV FÖLJANDE OMRÅDEN ÄR DU BEKVÄM MED ATT DIN PERSONLIGA INFORMATION HANTERAS
AV AI?

Smarta produkter för energibesparing
(t.ex. luft eller bergvärmepump)

45 %
39 %

Smarta produkter (t.ex. röstassistens)
Förenklande av mitt vardagliga liv i hemmet
(t.ex. matlagning, trädgårdsskötsel, städning)

38 %

Förenklande av vardagstjänster (t.ex.
shopping/transporter/service)

35 %
32 %

Säkerhet (t.ex. larm)
Rekommendationer om kultur och media (t.ex.
filmer/teater föreställningar/konserter)

29 %

Kundservice/kundsupport

28 %

Samhällstjänster (t.ex. vård/
utbildning)

28 %

Anpassad reklam (t.ex. annons om
specifik produkt eller tjänst)

20 %

Kvalificerad rådgivning (t.ex.
sparande/pension)
AI-baserade beslut (t.ex.
försörjningsstöd/bidrag/försäkringar)
Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

26

18 %
16 %
13 %
17 %

”

Unga är mer öppna
att dela med sig av
personlig information
kopplat till AI
än äldre.

Unga är mer öppna att dela
med sig av personlig information
kopplat till AI än äldre. Vad som
kanske är något mer förvånande
är skillnaderna mellan män och
kvinnor. Män är generellt mer
bekväma med att deras personliga

information hanteras av AI än vad
kvinnor är. I vissa fall är skillnaderna
stora, exempelvis när det kommer till
smarta produkter som röstassistenter
eller samhällstjänster som vård
och utbildning.

INOM VILKA AV FÖLJANDE OMRÅDEN ÄR DU BEKVÄM MED ATT DIN PERSONLIGA INFORMATION HANTERAS
AV AI? (I GRAFEN VISAS DE OMRÅDEN DÄR SKILLNADER MELLAN MÄN KVINNOR ÄR SOM STÖRST)
Kvinna

Man

Smarta produkter för energibesparing
(t.ex. luft eller bergvärmepump)

42 %
34 %

Smarta produkter (t.ex. röstassistens)

30 %

Säkerhet (t.ex. larm)
Samhällstjänster (t.ex. vård/
utbildning)
Kvalificerad rådgivning (t.ex.
sparande/pension)
AI-baserade beslut (t.ex.
försörjningsstöd/bidrag/försäkringar)

23 %
14 %
13 %

48 %

43 %

35 %

33 %

21 %
18 %
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ETISK AI

EU-kommissionen inrättade 2018 en
högnivåexpertgrupp för artificiell
intelligens (AI) som bland annat fick
i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer
för AI, riktlinjer som lämnades in
till kommissionen i mars 2019. Vi
frågade i vilken utsträckning man
skulle känna sig mer trygg med
skärpta regler och lagar för vad AI
kan och får göra. Majoriteten av
respondenterna uppger att de skulle

”

känna sig mer trygga (76 %). Var
tredje svarar att de skulle känna sig
mycket mer trygga (34 %).
En intressant iakttagelse är att
kvinnor mellan 26 och 39 år är de
som i störst utsträckning svarar att de
skulle känna sig mer trygga (83 %)
medan män i samma åldersgrupp är
de som i minst utsträckning svarar
det (71 %).

Majoriteten av respondenterna uppger att de skulle
känna sig mer trygga med skärpta regler och lagar
för vad AI kan och får göra.
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SKULLE DU KÄNNA DIG MER
TRYGG OM DET INFÖRDES
SKÄRPTA REGLER OCH LAGAR
FÖR VAD AI KAN OCH FÅR GÖRA?

14 %

10 %

34 %

Nej, det
påverkar
inte

Tveksam,
vet ej

Ja, mycket
mer trygg

42 %
Ja, något
mer trygg

SYNEN PÅ AI INOM
OFFENTLIG SEKTOR
När man talar om AI handlar det
ofta om nya innovationer kopplade
till olika specifika produkter, men
utvecklingen av AI påverkar också i
hög utsträckning tjänster inom offentlig
sektor och samhällsbyggandet i
stort. Förra året frågade vi inom
vilka offentligt styrda verksamheter

man ser utvecklingen av AI som
mest positiv. När vi följer upp på
frågan i årets undersökning kan vi
se att sjukvården fortfarande är den
offentligt styrda verksamhet som flest
är positiva till AI-utveckling inom
(35 %), följt av Arbetsförmedlingen
(20 %) och Polisen (18 %).

”

Sjukvården är den
offentligt styrda
verksamhet som
flest är positiva till
AI-utveckling inom.
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SYNEN PÅ AI INOM OFFENTLIG SEKTOR

När vi jämför med förra årets resultat
syns vissa skillnader. Den tydligaste
förändringen finns inom kommunal
skola, där har andelen som ser AIutveckling som positiv minskat med
sex procentenheter under det senaste

utvecklingen av AI inom sjukvården.
I övrigt är resultatet i paritet med
2018 års mätning. Det finns inga
större skillnader i svaren på frågan
mellan de som arbetar inom privat
eller offentlig sektor.

året. Andelen som är positiva till AIutveckling inom Försäkringskassan
har också minskat, medan den
ökat inom kommunal äldreomsorg.
Vi kan även se en marginell
ökning av de som är positiva till

INOM VILKA OFFENTLIGT STYRDA VERKSAMHETER SER DU UTVECKLINGEN AV AI SOM MEST POSITIV?
2018

2019

31 %

Sjukvården
Arbetsförmedlingen

20 %
17 %
18 %

Polisen
Försäkringskassan

18 %
12 %

Kommunal äldreomsorg

9%

Migrationsverket
Kommunal skola
Domstolarna
Annan offentlig verksamhet,
vilken/vilka?
Jag är inte positiv till AI-utveckling inom
några offentligt styrda verksamheter
Tveksam, vet ej
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23 %

23 %

17 %

11 %

10 %

16 %

4%
3%
2%
1%
22 %
20 %
18 %
20 %

35 %

SYNEN PÅ AI I SAMHÄLLET
Vi frågade också hur man ser på AIs
roll i samhället. Trafiksäkerhet är det
samhällsområde som flest är positiva
till AI utveckling inom, ungefär var
tredje svarar det (32 %). Det följs av
sjukvård, tele/datakommunikation
och kollektivtrafik (27 %). Endast
var
tionde
är
positiva
till
utveckling av AI inom äldreomsorg

(11 %), utbildning (11
stadsplanering (10 %).

%)

”

och

Trafiksäkerhet är det
samhällsområde som
flest är positiva till AI
utveckling inom.

Det är betydligt fler män (39 %)
än kvinnor (25 %) som är positiva
till utvecklingen av AI inom
trafiksäkerhet. Män är också mer
positiva till AI-utveckling inom
sjukvård (34 %) än kvinnor (19 %).

INOM VILKA SAMHÄLLSOMRÅDEN SER DU UTVECKLINGEN AV AI SOM MEST POSITIV?

32 %

Trafiksäkerhet
Sjukvård

27 %

Tele- och datakommunikation

27 %

Kollektivtrafik

27 %
24 %

Brottsbekämpning

17 %

Miljö
Äldreomsorg

11 %

Utbildning

11 %
10 %

Stadsplanering
Annan, vilken?
Jag är inte positiv till AI-utveckling
inom några samhällsområden
Tveksam, vet ej

0%
11 %
16 %
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32

SYNEN PÅ AI I SAMHÄLLET

Vi kompletterade också med en öppen fråga om inom vilket område man tror att
AI har störst potential att göra skillnad i samhället. De vanligast förekommande
svaren kan kopplas till vård, transport, industri och forskning. Av dessa områden
utgör hälsa och sjukvårdsrelaterade svar den största gruppen.

INOM VILKET OMRÅDE TROR DU ATT AI HAR STÖRST POTENTIAL ATT GÖRA SKILLNAD I SAMHÄLLET?
Exempel på svar (totalt 544 st)

”
”
”
”
”
”
”

Hälsorelaterade frågor - att fånga upp små signaler och varna innan
allvarlig sjukdom/händelse.
Klimatet, om vi använder AI intelligent.
Självkörande fordon/transporter.
Sjukhus och andra institutioner där mänskliga brister kan leda till
stora problem.
Reducera olyckor och tillbud relaterade till ‘den mänskliga faktorn’.
Inom tung industri och säkerhetsbranschen, samt på kärnkraftverk.
Fördomsfria anställningsintervjuer.

När vi sammanfattar hur attityderna ser ut till utveckling av AI inom offentliga
verksamheter och samhällsområden kan vi, i kombination med de öppna svaren
se att sjukvård återkommer i toppen av det som svenskarna är mest positiva till.

Arbetsförmedlingen

Trafiksäkerhet

Sjukvård
Sjukvård
Polisen

Tele och datakommunikation

Offentligt styrda verksamheter som svenskarna

Samhällsområden som svenskarna är mest positiva till

är mest positiva till AI-utveckling inom

AI-utveckling inom
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AI SOM BESLUTSFATTARE
AI ger såväl statliga myndigheter
som privata företag möjlighet
att
ta
beslut
om
individer
kopplat till exempelvis försörjningsstöd
och försäkringspremier.
Man kan se det som att AI-baserade
beslut är mer rättvisa eftersom
människors fördomar försvinner
från beslutsprocessen. Det finns dock
en risk med AI-baserade beslut
som handlar om att den data som
AIn är programmerad med och
som besluten grundar sig på kan
vara missgynnande och rent av
diskriminerande mot olika grupper.
Denna problematik, som kallas ”AI
bias” forskas det om och diskuteras

flitigt inom AI-utveckling. Vi
frågade om man tror att AI-baserade
beslut kan bidra till att öka eller
minska diskrimineringen mot olika
grupper. Grupperna som vi valt som
svarsalternativ är tagna från DOs
sju diskrimineringsgrunder*.
Andelen som svarar ”Tveksam, vet
ej” är hög på samtliga alternativ i
denna fråga. Att den är så hög beror
sannolikt på att man inte förstår
hur AI kan påverka diskriminering.
Med det sagt kan vi se att det
är fler som tror att AI-beslut kan
bidra till minskad diskriminering
än som tror att det kan bidra till
ökad diskriminering.

*do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder
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”

Det är många som inte
förstår hur AI kan
påverka diskriminering.

inom (34 %). Det beror sannolikt
på att man med AI kan få bort
mänskliga
fördomar
kopplade
till exempelvis personers namn i
olika besluts- och urvalsprocesser
som rekrytering.

Den grupp som flest respondenter
tror drabbas av ökad diskriminering
som följd av AI-baserade beslut är
äldre (17 %). På motsatt håll är etnisk
tillhörighet den grupp som flest tror
att AI kan minska diskriminering

TROR DU ATT AI-BASERADE BESLUT KAN BIDRA TILL ATT ÖKA ELLER MINSKA DISKRIMINERINGEN MOT
GRUPPER PÅ GRUND AV FÖLJANDE?

37 %
38 %

26 %
32 %

37 %

21 %

40 %

18 %

23 %

30 %

39 %
40 %

Funktionsnedsättning
Etnisk tillhörighet

7%

26 %
29 %

26 %
32 %

Äldre

9%

22 %

29 %

40 %

12 %

21 %

31 %

41 %

39 %

17 %

34 %

Religion eller annan trosuppfattning

6%

Könsöverskridande identitet eller uttryck

6%

24 %
32 %

Kvinnor

5%

24 %

Yngre

4%
4%

Sexuell läggning

ing
ine
r

ing
ner

rim

imi

AI l
ede

r til

l ök
ad

disk

skr
r di
ler
r el
öka
AI v
ark
en

AI l
ede

r til

lm

min

ska

insk
ad

Tve
ks

disk
r

am

, ve

imi
ner
in

g

t ej

Män
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AI SOM BESLUTSFATTARE

Mer än varannan respondent känner sig inte trygg med AI-baserade beslut
från myndigheter och försäkringsbolag kopplat till exempelvis försörjningsstöd
och försäkringspremier (54 %). Var femte respondent svarar att de inte alls
känner sig trygga med det (20 %). Män mellan 26 och 39 år är de som i störst
utsträckning känner sig trygga med det (42 %).

”

Mer än varannan
respondent känner
sig inte trygg med
AI-baserade beslut
från myndigheter
och försäkringsbolag
kopplat till exempelvis
försörjningsstöd och
försäkringspremier.

HUR TRYGG ÄR DU MED ATT BESLUT FRÅN MYNDIGHETER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG SOM RÖR DIG
PERSONLIGEN BASERAS PÅ AI? EXEMPELVIS FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH FÖRSÄKRINGSPREMIER

34 %
30 %

20 %
13 %

3%

Inte alls trygg
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Inte särskilt trygg

Ganska trygg

Mycket trygg

Tveksam, vet ej
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RISKER I UTVECKLINGEN
AV AI

”

Mer än varannan ser
bristande säkerhet som
den främsta risken om
AI utvecklingen gå
för snabbt.

Förra året kunde vi se att det som
folk är mest oroliga för med AI är
att det används för onda syften som
exempelvis krig. I årets undersökning
ville vi, snarare än att fråga om oro
för vad AI kan leda till, ta reda på

vad man ser som de främsta riskerna
i själva utvecklandet av AI. Mer
än varannan ser bristande säkerhet
som den främsta risken om AI
utvecklingen gå för snabbt (55 %).
Kvinnor svarar det i betydligt större

utsträckning (62 %) än män (48 %).
Nästan fyra av tio ser en risk i att
AI skapas i miljöer som inte följer
demokratiska värderingar (38 %).

VILKA TROR DU ÄR DE STÖRSTA RISKERNA I UTVECKLINGEN AV AI?

Att utvecklingen går för snabbat på
bekostnad av säkerheten

55 %

Att AI skapas i länder eller i miljöer som
inte följer demokratiska värderingar

38 %

Att insynen i hur AI fungerar
är begränsad

28 %

Att den data som används missgynnar
vissa samhällsgrupper

17 %

Att data som används innehåller
oönskade fördomar
Annat, vad?
Tveksam, vet ej
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13 %
5%
10 %

RELATIONEN
MÄNNISKA/MASKIN
Liksom förra året ville vi avsluta
undersökningen med några frågor
om hur man ser på sin egen relation
till AI. Det är fortfarande betydligt
många fler som är positiva till hur

AI påverkar dem (43 %) än det är
som är negativa (27 %). Andelen
som är negativa har ökat marginellt
sedan förra årets undersökning. Det
är fortfarande många som svarar

”Tveksam, vet ej” (30 %) vilket
speglar den stora andel som svarar
att de har lite eller ingen kunskap
om AI.

ÄR DU GENERELLT SETT POSITIV ELLER NEGATIV TILL HUR AI PÅVERKAR DIG SOM PRIVATPERSON?
2018

2019

47 %

43 %
27 %

23 %

Positiv

Negativ

30 %

30 %

Tveksam, vet ej
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RELATIONEN MÄNNISKA/MASKIN

SPELAR DET NÅGON ROLL FÖR DIG OM DU PRATAR MED AI ELLER EN MÄNNISKA SÅ LÄNGE HJÄLPEN DU FÅR
ÄR DENSAMMA?

34 %
Nej, det spelar ingen roll

5%

Ja, jag föredrar att prata med en människa

Tveksam, vet ej

De flesta svenskar föredrar att
prata med en människa framför en
AI oavsett om hjälpen man får är
densamma (59 %). Det är kanske inte
så oväntat. Däremot är det relativt
många som svarar att det inte spelar
någon roll (34 %). Tre procent svarar
till och med att de föredrar att tala
med en AI framför en människa.
Män mellan 40 och 55 år är de som i
störst utsträckning svarar att det inte
spelar någon roll (43 %).
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3%

59 %

För att dra frågan om relationen
människa/maskin till sin spets
frågade vi vad man har störst
förtroende för, en smart maskin
eller en dum människa? Frågan är
generell och saknar en kontext som
man kan uppleva att man behöver
för att kunna ta ställning, varav var
fjärde svarar ”tveksam, vet ej” (24 %).
Syftet med frågan var dock inte att
få ett detaljerat resonemang utan att
fånga den spontana magkänslan i
förtroendet mellan människa och
maskin. Av resultatet kan vi se att
en tydlig majoritet har ett större
förtroende för en smart maskin (58 %)
än en dum människa (18 %).

Ja, jag
föredrar att
prata med en AI

VAD AV FÖLJANDE HAR DU
GENERELLT SETT STÖRST
FÖRTROENDE FÖR: EN SMART
MASKIN ELLER EN DUM
MÄNNISKA?

24 %

58 %

Tveksam, vet ej

En smart maskin

18 %
En dum
människa

SUMMERING AV RESULTAT
DE FLESTA SVENSKAR HAR LITE KUNSKAP OM AI

Majoriteten av svenskarna säger sig ha lite eller ingen kunskap om AI (62 %).
När vi jämför resultaten med förra året ser vi dock att andelen som säger sig ha
kunskap om AI har ökat med 10 procentenheter. Totalt säger sig 36 procent ha
ganska eller mycket stor kunskap om vad AI är. Bland män mellan 16 och 25 år
svarar hela sex av tio att de har ganska- eller mycket stor kunskap om vad AI
är (60 %). De som i minst utsträckning säger sig ha kunskap om det är kvinnor
mellan 56 och 70 år (14 %).

VÄLUTBILDADE OCH HÖGINKOMSTTAGARE MER POSITIVA TILL AI

En intressant iakttagelse är att kunskapen om vad AI är skiljer sig markant
beroende på utbildnings- och inkomstnivå. Kunskapen om AI ökar ju mer
utbildad man är och ju mer man tjänar i månaden. Faktum är att vi
genomgående i undersökningen kan se att andelen som är positiva till AI är
större bland de som tjänar mer och som har en högre utbildning.

SVENSKARNA ÄR POSITIVA TILL UTVECKLING AV AI INOM DE
FLESTA VARDAGSTJÄNSTER

Övergripande kan vi se att svenskarna är betydligt mer positiva än negativa
till utveckling av AI inom samtliga vardagstjänster förutom reklam. Utbildning
(63 %) och medietjänster (62 %) är de områden som flest är positiva till AI
utveckling inom. Det kan jämföras det med finansiella tjänster (39 %) och reklam
(36 %) som folk är minst positiva till AI utveckling inom.
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SUMMERING AV RESULTAT

ENLIGT VAR TREDJE FÖRS DET DISKUSSIONER OM ATT BÖRJA
ANVÄNDA AI PÅ JOBBET

Enligt var tredje respondent förs det diskussioner om att börja använda AI
på deras arbetsplats (34 %). Det är dock endast 16 procent som svarar att det
används där i dagsläget. Här finns inga skillnader mellan de som arbetar inom
privat eller offentlig sektor. Stockholmarna är de som i störst utsträckning svarar
att det används på deras arbetsplats (23 %).

SKÄRPTA REGLER OCH LAGAR FÖR HUR AI FÅR ANVÄNDAS SKULLE
ÖKA TRYGGHETEN HOS DE FLESTA

Majoriteten av respondenterna uppger att de skulle känna sig mer trygga
(76 %) med skärpta regler och lagar för vad AI kan och får göra. Var tredje svarar
att de skulle känna sig mycket mer trygga (34 %). En intressant iakttagelse är
att kvinnor mellan 26 och 39 år är de som i störst utsträckning svarar att de
skulle känna sig mer trygga (83 %) medan män i samma åldersgrupp är de som
i minst utsträckning svarar det (71 %).

INOM OFFENTLIG SEKTOR ÄR SJUKVÅRD DET OMRÅDE DÄR FLEST ÄR
POSITIVA TILL AI-UTVECKLING

Liksom förra årets undersökning är sjukvården den offentligt styrda verksamhet
som flest är positiva till AI-utveckling inom (35 %), följt av Arbetsförmedlingen
(20 %) och Polisen (18 %). Inom kommunal skola och Försäkringskassan har
andelen som ser AI-utveckling som positiv minskat under det senaste året. Inom
kommunal äldreomsorg är det däremot fler som är positiva nu än förra året.

MAJORITETEN AV SVENSKARNA KÄNNER SIG INTE BEKVÄMA MED
AI-BASERADE BESLUT FRÅN MYNDIGHETER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG

På frågan om man känner sig trygg med AI-baserade beslut från myndigheter och
försäkringsbolag kopplat till exempelvis försörjningsstöd och försäkringspremier
svarar majoriteten att de inte gör det (54 %). Var femte respondent svarar att
de inte alls känner sig trygga med det (20 %). Män mellan 26 och 39 år är de
som i störst utsträckning känner sig trygga med det (42 %).
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MER ÄN VARANNAN RESPONDENT SER SÄKERHET SOM DEN FRÄMSTA
RISKEN I UTVECKLINGEN AV AI

På frågan om vad man ser som de främsta riskerna i utvecklandet av AI är det
vanligaste svaret att utvecklingen går för snabbt på bekostnad av säkerheten
(55 %). Kvinnor svarar det i betydligt större utsträckning (62 %) än män
(48 %). Nästan fyra av tio ser en risk i att AI skapas i miljöer som inte följer
demokratiska värderingar (38 %).

FLER ÄR POSITIVA ÄN NEGATIVA TILL HUR AI PÅVERKAR DEM

Det är fortfarande betydligt många fler som är positiva till hur AI påverkar
dem (43 %) än det är som är negativa.(27 %). Andelen som är negativa till hur
AI påverkar dem har ökat marginellt sedan förra årets undersökning. Det är
fortfarande många som svarar ”Tveksam, vet ej” (30 %) vilket speglar den stora
andel som svarar att de har lite eller ingen kunskap om AI.

RELATIVT MÅNGA HAR INGET EMOT ATT TALA MED EN MASKIN

Hela 37 procent svarar att det inte spelar någon roll om man pratar med en
människa eller en maskin så länge hjälpen man får är densamma. Tre procent
svarar till och med att de föredrar att prata med en AI. Män mellan 40 och 55
år är de som i störst utsträckning svarar att det inte spelar någon roll (43 %). En
tydlig majoritet svarar också att de har ett större förtroende för en smart maskin
(58 %) än för en dum människa (18 %).
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER
När vi sammanfattar svenskarnas
attityder till AI är det viktigt att börja
med att konstatera att de flesta är mer
positiva än negativa till AI. Inom nio
av tio vardagstjänster som vi listade är
andelen som är positiva till utveckling
av AI större än de som är negativa.
Det är också fler som säger sig vara
positiva till hur AI påverkar dem
som privatperson. Detta trots den ofta
dystopiska bild av AI som de senaste
åren kommunicerats i populärkultur
och media.
Däremot är vi inte förbehållslöst
positiva. Det finns en tydlig relation
mellan inställningen till AI och den

”

personliga integriteten. AI-baserade
tjänster och produkter som använder
vår personliga information är vi
generellt skeptiska till. Det kan
handla om riktad reklam, AI-baserat
beslutsfattande kopplat till försäkringar
eller finansiell rådgivning. Däremot
finns det produkter och tjänster som
också kommer oss nära men som inte
använder vår personliga information.
Dessa är vi generellt positiva till.
Det kan handla om produkter som
hjälper oss med hushållssysslor eller
energibesparing.
Svenskarna har inte samma kultur i
förhållandet till artificiell intelligens

Det finns en tydlig relation mellan inställningen till AI
och den personliga integriteten.
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och
robotar
som
exempelvis
finns i Japan, där robotar i större
utsträckning ses som en förlängning
av människan. I utvecklandet av
AI-baserade produkter och tjänster
är det viktigt att värna om den
personlig integriteten. För även om
inställningen är positiv idag, kan det
förändras om tekniken går för snabbt
på bekostnad av säkerheten. Det är
just det som svenskarna ser som den
främsta risken med utvecklingen
av AI.

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.

ATEA

Vi bygger Sverige med IT
Vi har förmånen att leva i ett land med fantastiska möjligheter. Samtidigt
står vi inför utmaningar som innebär att vi behöver tänka mer innovativt och
hållbart än tidigare. Förändringstakten i samhället har aldrig varit högre, vilket
dessutom ställer krav på effektivitet.
Atea strävar efter att vara en strategisk rådgivare åt privata och offentliga
verksamheter i deras digitaliseringsresa. Tillsammans med dem utvecklar
vi innovativa lösningar för framtiden. Dessutom är vi specialister inom itinfrastruktur; en förutsättning för innovation.

TELIA

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 400
duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade
länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för
människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem,
på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor
ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
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SAMARBETET

HUSQVARNA

Husqvarna är ett varumärke inom Husqvarna Group. Sedan 1689 har Husqvarna
tillverkat kvalitetsprodukter och levererat banbrytande innovationer, som till
exempel motorsågar med vibrationsdämpning och automatisk kedjebroms, och
världens första robotgräsklippare för offentliga gräsytor. Idag erbjuder Husqvarna
en rad premiumprodukter för parker, skog och trädgård och är ledande inom
teknologier för motorsågar, trimmers, åkgräsklippare och robotgräsklippare.
Husqvarnas produkter säljs i mer än 100 länder, framför allt genom
servande fackhandlare.

RAMBOLL

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra
både vardagen och världen. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar
framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror
på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter
våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där
människor och miljö blomstrar.
Ramboll har 15.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.
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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00

