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Abstract 
This study presents perceptions towards AI among the future IT-worker, IT-students. 
The attitudes and perceptions of AI and the future of AI differentiate from scientist to 
scientist. AI is a current topic. Governments and businesses invest and implement AI in 
many areas. The AI discussion is an important one to have, seeing how it can change 
our day to day life drastically. We can already see a change in how we do things. The 
data for the study was collected through an online form with both quantitative and 
open questions connected to AI. The AI future is unclear and we can see a reflection of 
that in the results. Most do not oppose AI, many see the possibilities it brings but point 
out that there are risks that need to be looked over. A few doesn’t believe in AI at all and 
some feel AI brings nothing but trouble.  
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1. Inledning  
En stor del av jordens befolkning använder redan Artificiell Intelligens (AI) i sin vardag. Vi ser 
på rekommenderade filmer, specificerade spellistor, använder googles sökmotor eller sitter i 
självkörande fordon. Tekniken går i rask takt framåt, vilket drivs på av stora satsningar på 
nationell nivå av länder och regeringar.  

Insight Intelligence (2018) beskriver AI som en rörelse som förutspår förändra samhället 
på ett större plan, det talas om ´the era of AI”. Uppfattningen om AI och vår framtid varierar 
från vetenskapsman till vetenskapsman, från entusiaster till AI apokalyptiker.  Även Steven 
Hawking, Russell, Tegmark och Wilczek har publicerat artiklar där de påpekat att framgång i 
att skapa AI skulle bli det största som hände i den mänskliga historien. Dessvärre kan det bli 
det sista vi gör om vi inte lär oss att undvika riskerna. (Hawking, Russell, Tegmark, & Wilczek, 
2014).  

I det kollektiva medvetandet, samhället, på sociala medier och i science fiction varierar 
bilden av AI. Bilden av att superintelligenta robotar som ska ta över världen finns och frågan 
är hur långt man måste gräva i det mänskliga medvetandet för att stöta på dessa 
uppfattningar?  

Hur ser framtidens IT-arbetare, IT-studerande på AI? Ser dom en värld full av möjligheter, 
risker eller utmaningar? Vilken uppfattning besitter framtidens IT arbetare, IT- studenter vid 
Umeå Universitet när det kommer till AI? Den här studien syftar på att besvara dessa frågor, 
samt att skapa sig en djupare förståelse för ämnet i fråga.  Utvecklingen av AI gör uppfattningar 
värda att studera, det är även av högt intresse att studera IT-studenters uppfattning, då de 
förmodligen kommer arbeta i närheten av maskiner och AI. AI är ett relevant ämne och om 
rätt eller fel kunde förbigås för ett tag, hade perspektiv kunnat utbytas mot perspektiv och på 
så sätt bidra till en givande dialog, där olika uppfattningar fick ta plats. Om individer besitter 
rädslor, ens bara frågor kring AI som hen är rädd att uttrycka, kan det hindra utvecklingen, 
det kan försämra individens välmående och på så sätt även påverka klassrummet och 
arbetsplatsen. Olika uppfattningar bör bearbetas och belysas. Inte sopas under mattan.  

1.1 Problem/syfte  
Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om AI hos IT-studerande vid Umeå 
universitet. Detta för att skapa ökad kunskap om uppfattningar om AI.  Kunskapen kan vidare 
bidra till en positiv utveckling och givande diskussion. Tegmark (2017) påpekar vikten av att 
olika AI-frågor lyfts. AI är ett väldigt aktuellt ämne och fler undersökningar har börjat göras 
gällande individers uppfattningar, mottaglighet, kundupplevelser e.tc. Det bidrar med 
värdefull insikt. Valet att undersöka IT-studenters uppfattningar togs, delvis för att dagens 
studenter är framtidens arbetare och delvis för att IT-studenter har nära kontakt till AI-sfären.  

1.2 Uppsatsens upplägg 
I följande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras där det redogörs för relevanta 
delar vilka har betydelse för studien. Sedermera presenteras den metod som använts för 
insamlandet och analys av data. Efter metod redogörs resultat samt en analys av dessa med en 
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tillhörande diskussion. Avslutningsvis presenteras slutsatsen där en sammanfattning av 
studien ställs. 

2. Tidigare forskning   
I följande kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning och relevant litteratur vilken 
har betydelse för vår undersökning. Vidare kommer vi att belysa olika områden samt 
författares och forskares syner och tankar. Detta delas upp i tre olika kapitel, AI historia, 
dagens och framtidens AI samt uppfattningar om AI.  

2.1 AI-historia   
När det talas om AI menas AI som en paraplyterm. AI kan innebära ett flertal saker och 
behandlar flera olika områden. Eftersom uppfattningar undersökts gjordes valet att inte 
specificera de olika tekniska aspekterna av AI något djupgående. Men vad är egentligen AI? 
Begreppet kan tolkas olika beroende på vem man frågar, det handlar om en definitionsfråga. 
En generell beskrivning som vi använder är intelligens som uppvisas av maskiner (Russell, 
Norvig & Davis, 2010).  

Intelligens beskrivs som förmågan till tänkande och analys (SO, 2009), forskare har 
däremot inte enats om hur intelligens ska definieras. Ordet artificiell beskrivs som någonting 
framställt på konstgjord väg (SO, 2009). Intressant nog så finns det ingen definition av AI i 
varken Svenska akademins ordlista eller Svenska ordboken. Tegmark (2017) definierar 
intelligens som förmågan att utföra komplexa mål. Han definierar AI som icke-biologisk 
intelligens. Föregångarna till artificiell intelligens, Minsky och McCarthy (1956) beskrev AI 
som uppgifter utförda av program eller maskin. Dessa uppgifter hade vid mänskligt utförande 
krävt intelligens för att slutföras.  

Om man gräver i grunden för AI kan man gå så långt bak som till Aristoteles (384-322 B.C). 
Där handlade det om filosofi. Han lade grunder för lagar om den rationella hjärnan och 
utvecklade ett informellt system för korrekta resonemang, som i princip gjorde det möjligt att 
dra slutsatser mekaniskt. Thomas Hobbes föreslog att vi resonerar som numerisk beräkning, 
“vi adderar och subtraherar i våra tysta tankar”. (Hobbes, 1640) Det här bidrog till början av 
automatiserad beräkning. Runt 1500-talet gjorde Leonardo da Vinci en design för en mekanisk 
räknemaskin. Han byggde den aldrig utan den första mekaniska räknemaskinen byggdes runt 
år 1623 av en tysk vetenskapsman vid namnet Wilhelm Schickard (Russell, Norvig & Davis, 
2010). Utvecklingen gick framåt och teorier samt experiment ledde till insikt på flera olika 
fronter. Utforskandet av den mänskliga hjärnan, neurovetenskap, psykologi, datavetenskap 
och olika teorier började ta form.  

Det första arbetet som generellt klassas som AI gjordes av Warren McCull och Walter Pitts 
(1943). De tog kunskap från olika områden, kunskap om psykologins grunder, funktioner av 
neuroner i hjärnan, analys av proportionell logik av Russell och Whitehead samt Turing’s 
“theory of computation”. De föreslog en modell för artificiella neuroner där varje neuron 
karakteriserades som att vara av eller på, med en växel som möjliggjorde att neuronen 
ändrades från av till på ifall de kringliggande neuronerna stimulerades. Detta arbete bidrog till 
ytterligare framsteg.  1950 byggde två studenter på Harvard, Marvin Minsky och Dean 
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Edmonds, den första neurala nätverksdatorn. Den kallades för The SNARC och simulerade ett 
nätverk av 40 neuroner (Russell, Norvig & Davis, 2010). 

Begreppet AI myntades av John McCarty 1956, i samband med en två månaders workshop 
på Darthmouth. Det var ett flertal andra vetenskapsmän som deltog. Inför workshopen 
föreslog de att en studie skulle utföras på basen av att varje aspekt av lärande eller annan 
funktion av intelligens i princip kan beskrivas så specifikt att en maskin har möjlighet att 
simulera det (McCarty et., al, 1955).  Detta var för 63 år sedan och dessa funktioner utformas i 
dagsläget i allt högre och djupare grad.  

2.2 Dagens och framtidens AI  
Under de senaste 60 åren har datavetenskapen exploderat. Idag går många omkring 
med mobiltelefoner i sina fickor. Majoriteten av jordens befolkning använder redan AI i sin 
vardag. Vi ser på filmer rekommenderade för oss, vi lyssnar på spellistor specificerade för oss, 
vi använder googles sökmotor eller sitter i självkörande fordon. Ray Kurzweil (2005) nämner 
att i dagens samhälle har många företag AI-applikation djupt inbäddade i infrastrukturen hos 
deras organisationer. Med beaktande av att detta var år 2005 så gäller detta i allt högre grad 
idag.  

Det har visat sig att stora mängder data kan ge svagare algoritmer bättre resultat, ett 
exempel i Russell, Norvig & Davis (2010) är ett fall då de låtit algoritmen söka genom tusen 
bilder och sedan millioner bilder. Algoritmen gick då från att vara svag till utmärkt.  Sådana 
fall antyder att “kunskaps flaskhalsen” inom AI, problemet med att uttrycka all kunskap som 
systemet behöver kanske kan lösas genom inlärningsmetoder istället för handgjord design, 
givet att algoritmerna har tillräckligt mycket data att gå på (Halevy et al., 2009).  
På så sätt kan “data liknas med den nya oljan för två-tusentalet.” (Digitaliserings-
kommissionen, 2016, s.33). De enorma datamängderna och den snabba hastigheten har blivit 
för mycket för den mänskliga hjärnan. En dator och speciellt AI har möjlighet att förnyas och 
bearbeta information på ett helt annat sätt. Algoritmer och AI har tagit digitaliseringen till helt 
nya höjder. 

Tegmark (2017) beskriver i sin bok tre olika stadier av liv. Det biologiska stadiet där 
hårdvaran och mjukvaran evolverar (1.0), det kulturella stadiet där design av mjukvara är 
möjligt genom inlärning (2.0) samt det teknologiska stadiet där design av hårdvara och 
mjukvara möjliggör för livet att bli mästare över sitt egen öde (3.0). AI kan möjliggöra liv 3.0, 
en fascinerande konversation har påbörjats gällande vilken väg vi borde gå och hur det kan 
uppnås. (Tegmark, 2017)  

Det har uppmärksammats att intelligens och AI är svårt att definiera. Att beskriva nivån av 
intelligens hos ett program kan även vara svårt då ett program kan vara bra på att lösa en 
uppgift och ett annat en annan. Att ställa dessa två mot varandra vore inte rättvist. Istället har 
man inom AI en vana att prata om narrow och broad intelligence. (Tegmark, 2017). AI är 
vanligtvis svag, dvs. snäv (narrow) och fokuserande på ett specifikt område. Det är AI som inte 
uppvisar människolik intelligens på alla områden. En människa kan ta sin förmåga att lära sig 
och applicera den på nästan vad som helst, visst finns det problem som hen lättare 
överkommer men utförandet av ett komplext problem kan bemästras oberoende vad det är. Vi 
har förmågan att applicera den gamla kunskapen på nya fält. Detta är något som AI inte ännu 
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klarar av. Några exempel på svag AI är språköversättning, självkörande bilar och 
ansiktsigenkänning.  

Vissa inflytelserika individer inom AI, b.la John McCarty (2007), Marvin Minsky (2007), 
Nils Nilsson (2005) har uttryckt sitt missnöje med AI-utvecklingen. De anser att mindre fokus 
bör läggas på att utveckla otaliga applikationer som är bra på specifika uppgifter som att spela 
schack eller köra bil. Istället anser de att AI borde återvända till sina rötter och sträva efter 
maskiner som tänker, som lär sig och som skapar. De kallar detta försök Human level AI, det 
vill säga, mänsklig nivå av AI. (Russell, Norvig & Davis, 2010) 

“Artificiell generell intelligens (AGI) är en hypotetisk AI som uppvisar människolik 
intelligens, det vill säga, som klarar av att utföra vilken intellektuell uppgift som helst som en 
människa kan utföra” (Artificiell intelligens, 2019). Den typen av AI brukar även kallas för 
stark AI och förknippas ofta med egenskaper som medvetande och förnuft. Termen AGI 
gjordes populär av Shane Legg, Mark Gubrud och Ben Goertzel, för att mer specifikt mena 
mänsklig nivå av artificiell generell intelligens: förmågan att utföra vilket mål som helst lika 
bra som människor. (Tegmark, 2017) Förespråkare för AGI menar att intelligens kan 
återskapas via programmering. “AGI looks for a universal algorithm for learning and acting in 
any environment” (Russell, Norvig & Davis, 2010, s.27).  Frågan ifall medvetandet kan 
återskapas digitalt återstår att se. Olika forskare ser på AGI-framtiden olika, Ray Kurzweil 
förutspår att AGI inträffar 2029. (Artificiell intelligens, 2019)  

Så när tros AI uppnå en mänsklig nivå? Världens experter är oense vilket medför att detta 
ännu är oklart. När denna fråga ställdes till individerna vid AI-konferensen i Puerto Rico, var 
medianen av svaren år 2055. Vissa ansåg även att det låg flera 100 år bort (Tegmark, 2017).  

Vidare brukar man prata om superintelligens som ett hypotetiskt scenario. Superintelligens 
beskrivs av Nick Bostrom som “Ett intellekt som är mycket smartare än de bästa mänskliga 
hjärnorna inom praktiskt taget alla områden, bland annat vetenskaplig kreativitet, allmän 
visdom och sociala färdigheter” (Bostrom, 2014, s.22).   

En annan term som valdes att inkorporeras i vårt arbete var Teknologisk singularitet.  Det 
framkommer i Pegasystems (2017) att bristen på kunskap kan leda till missförstånd. 
Kunskapen om AI har även setts vara relativ låg i Insight intelligence (2018). Vår studie 
innehöll frågor om upplevd kunskap och frågan ifall respondenterna trodde att ökad kunskap 
hade bidragit med en annan uppfattning ställdes. Efter att litteraturstudier gjorts, togs valet 
att implementera frågan om Teknologisk singularitet, för att få en lite bättre uppfattning om 
på vilken nivå respondenternas kunskap låg. Detta gjordes med antagandet att begreppet 
Teknologisk singularitet är något man rätt fort stöter på då man gräver i AI-arkiven.   

Teknologisk singularitet hänvisar till “en spekulativ hypotes som skulle kunna uppstå om 
och när maskiners förmåga att förbättra sig själva genom Artificiell intelligens får ett 
genombrott, vilket i sin tur skulle ge upphov till teknologiska framsteg utan motstycke” 
(Teknologisk singularitet, 2018). Kurzweil (2005) beskriver singulariteten som en 
intelligensexplosion. Förändringarna kommer att vara så djupa och snabba att det förändrar 
vad vi lutar oss på för att skapa mening i livet, allt från arbetsmodeller till den mänskliga 
livscykeln. Han tror att det kommer att ske under 2000-talet. Kurzweil menar att för att 
fullständigt förstå singulariteten och om man gör det, så förändras hela ens synsätt på liv och 
ens eget liv.  
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Vidare kommer vi ta en titt på några synsätt gällande AI. Vissa av dessa typer har säkert 
utformat sin uppfattning med Kurzweils presenterade hypotes i beaktande. Om inte annat kan 
de undermedvetet ha påverkats av singularitetens närvarande i science fiction.   

2.3 Uppfattningar om AI  
Mänskligheten har fått vara med om en utveckling som gått fort. Det sägs att ingenting är så 
skrämmande som det okända och att man bör möta sina rädslor. Uppfattningarna om AI och 
dess framtid går från högt till lågt och att uppfattningarna varierar anses inte vara något 
märkvärdigt. Vidare kommer olika typer av uppfattningar gentemot AI att redogöras. Tidigare 
forskning gällande AI uppfattningar kommer även att presenteras.  

Tegmark (2017) nämner fyra olika perspektiv om uppfattningar gentemot AI. Han anser att 
tre av dessa bör tas seriöst. Han menar att perspektiven får sin validitet i att dessa tre olika 
kategorier alla innehåller världsledande experters förhållningssätt. Forskare håller varken 
med varandra om framtiden eller har liknande emotionella reaktioner, vilka går från säker 
optimism till seriös oro.  

“Most controversies surrounding strong artificial intelligence (that can match humans on 
any cognitive task) center around to questions: When (if ever) will it happen, and will it be a 
good thing for humanity?” (Tegmark, 2017, s.45).  

Tegmark beskriver AI-perspektiven som Digital utopians, Techno-skeptics och anhängare 
till The Beneficial-AI Movement. Han nämner även Luddites, som helt motsätter sig AI, men 
ger den kategorin mindre vikt.  

En individ som Tegmark beskriver som Digital utopian är Larry Page, Larry är en av Googles 
grundare. Digital utopians anser att digitala livet är det naturliga och önskvärda steget i den 
kosmiska evolutionen och att de digitala hjärnorna bör flyta fritt istället för att stängas in. Om 
detta blir utfallet anses resultatet med stor sannolikhet bli bra. Larry argumenterar för att livet 
ska spridas utanför denna galax och vidare, vilket han anser att de borde, och då bör liv vara i 
digital form. Hans största oro är att AI-paranoia skulle stanna upp utvecklingen alternativt att 
militären tar över kontrollen av AI.  

En annan grupp är Techno-skeptics, vilka är skeptiska till den digitala utvecklingen. Dessa 
är inte heller oroliga över AI, men på grund av en annan orsak. De tror att skapande av AGI är 
så svårt att det inte kommer ske på flera hundra år, det är därför onödigt att oroa sig om det. 
En Techno-skeptiker är Andrew Ng, föregående ledande forskare på Chinas version av Google, 
Baidu. Andrew beskriver rädslan för dödande robotar som att oroa sig om överpopulation på 
mars, det är inte relevant. Även han ansåg oron vara ett hinder för utvecklingen av AI.   

Den tredje kategorin som Tegmark beskriver är The Beneficial-AI movement. Här tar han 
Stuart Russell som exempel som medgav att framstegen inom AI fick honom att tro att AGI 
var möjligt redan detta århundrade. Trots hans hoppfullhet anser han att det finns brister och 
att viktiga frågor behöver besvaras, vilka är svåra och tar tid. 2015 hänvisas som det år då AI-
säkerhet blev mainstream, i samband med att ett flertal artiklar gällande ämnet publicerades. 
Innan detta ansågs diskussioner kring risker vara försök till att stoppa AI-utvecklingen men 
idag anses Russells åsikter vara mainstream då det är vanligare att belysa AI-säkerhet inom 
forskning. Ett exempel på en kritisk tänkare som spekulerat kring dessa frågor är Nick 
Bostrom. Han lägger vikt vid fokus på långtidseffekter och konsekvenser istället för ökad 
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intelligens hos system. Tegmark påstår vidare att det var få forskare han visste som besatt 
någon form av oro gentemot AI som vågade uttrycka dem, med rädslan av att bli uppfattad 
som en alarmerande teknofob. Tegmark med flera såg vikten av att belysa dessa frågor och 
skapade en non profit organisation, The Future Of Life Institute. De ansåg att teknologin 
antingen blommar som aldrig förr eller ödelägger civilisationen. Målet är att se till att framtida 
liv existerar, så bra som möjligt.  

2015 hölls en konferens med ledande experter i Puerto Rico. Detta resulterade i ett öppet 
brev vilket belyste vikten av ändring av bemötandet av AI. Vikten av vägledning, strävan mot 
välgörande AI, samt att våra val inom AI, kan potentiellt påverka livets framtid. Det betonades 
att vi denna gång kanske skapar något så mäktigt att det helt kan förgöra oss eller skapar en 
global övervakningsstat så kraftfull att den aldrig kan fällas. 

“The AI conversation is important in terms of both urgency and impact. In comparison with 
climate change, which might wreak havoc in fifty to two hundred years, many experts expect 
AI to have greater impact within decades and to potentially give us technology for mitigating 
climate change. In comparison with wars, terrorism, unemployment, poverty, migration and 
social justice issues, the rise of AI will have greater overall impact.” (Tegmark, 2017, s.69)  

Det skrivs mycket om AI. Man kan även se en stor mängd studier som är gjorda med fokus 
på upplevelser, attityder och kunder. Efter utförandet av litteraturanalys valdes två studier 
som det lades mer fokus på “Svenska folket och robotar” (Insight Intelligence, 2018) samt 
“What consumers really think about AI: a global study” (Pegasystems, 2017).  Dessa två studier 
valdes då de presenterade olika perspektiv och ansågs vara bra stöd i utförandet av denna 
studie.  

Artikeln Svenska folket och robotar, gjord av insight intelligence (2018), baseras på en 
undersökning med svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år. Den fokuserar på 
respondenternas upplevda kunskap och inte faktiska. Insight intelligence (2018) nämner att 
en faktor för självsäkerhet inom AI är högre utbildning.  

På grund av respondenternas svar i studien ser man en okunskap av vad som egentligen 
innefattar AI. Artikeln kontrar med en hög nyfikenhet angående AI för underlättandet av den 
enskilda individens vardag. Det påvisas att 71% anser sig ha liten eller ingen kunskap gällande 
AI och av dessa har 33% valt ”tveksam, vet ej” angående frågan om dom använder AI i sin 
vardag. Här kan man se att skillnaden är stor vilket konstaterar att individerna inte vet att 
dessa använder sig av AI.  

I artikeln Svenska folket och robotar framgår det även vad den svenska befolkningen tycker 
är positivt kontra negativt gällande AI. I den positiva fållan hamnar förenklandet av 
vardagstjänster. Svenskarnas främsta oro är att AI ska användas för onda syften. Därefter är 
det vanligt att man känner en oro för att tappa det personliga och att samhället blir alltför 
digitalt. Ju yngre du är desto mer oro känner du inför att AI ska bli smartare än människan. 
Kort sagt kan man säga att de flesta känner någon slags oro mot AI men med olika 
utgångspunkter. 

Generellt är svenskar inte rädda över att deras jobb ska tas över av robotar. Av hög relevans 
är att AI med allt högre utsträckning konkurrerar med allt fler jobb. Slutligen visade artikeln 
på att det fanns en otroligt liten kunskap om vad AI faktiskt är och detta understryks genom 
att var tredje person är osäker på om de använder AI i sin vardag. Inom utbildningssyfte är sju 
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av tio positiva till AI medan det är färre som ställer sig positiva till AI inom offentligt styrda 
verksamheter. De flesta är positiva till AI men på håll och frågan är då om detta är på grund av 
att det är en vanefråga eller en okunskapsfråga.  

Den andra studien som presenteras är What consumers really think about AI: a global 
study. Skriven av Pegasystems, ett ledande företag inom mjukvaruutveckling som utförde en 
global studie för att mäta kunders attityder gentemot AI, samt mer specifikt vad de tycker om 
AI i kundupplevelsen. Totalt 6000 vuxna deltog från Nord Amerika, Europa, mellanöstern, 
Afrika, Asien och Stilla havet. 
Pegasystems antyder att fastän AI hypen marscherar vidare så är det få företag som förstår hur 
kunderna upplever AI, interaktionen med bots, virtuella assistenter och rekommen-dations 
algoritmer. Det är ett nytt sätt att interagera på och insikt om dessa attityder kan ha en stor 
påverkan på hur företag använder sig av AI.  

Datan visade att kunderna är förvirrade och tudelade i deras känslor gentemot AI. Över en 
tredjedel säger att de är bekväma med AI som används av företag medan lite under en tredjedel 
säger att de inte är det. Sedan finns det en tredje grupp som påstår sig ännu inte veta.  

Vissa är exalterade för framtida möjligheter medan andra har djupt rotade rädslor mot AI. 
Den mänskliga aspekten är något som värdesätts av de flesta. Främst av allt framkom att de 
flesta kunder inte förstår innebörden av AI, att de inte inser hur det redan berör deras vardag. 
Denna brist på kunskap bör ses som ett varningstecken av företag. Bristen på kunskap kan 
lämna ett gap där missförstånd istället kan träda in. Detta i kombination av mediareportage 
och popkultur som förutspår maskinernas övertagande. Rädslor kan lätt ockupera de ställen 
där kunskapen brister. Studien visade på att 70% av deras deltagare hade någon sorts rädsla 
gentemot AI. Det okända verkar vara skrämmande. Endast 35% ansåg sig vara bekväma med 
att företag använder sig av AI i interaktionen med dem. Pegasystems påpekar dock att dessa 
attityder kan bero på bristen av kunskap och på fel information.  

Läxan här blir att en utbildad kund oftast är den bästa kunden för organisationer enligt 
Pegasystems. Desto mer de förstår om AI och upplever de positiva effekterna desto öppnare är 
de för nya möjligheter. Pegasystems råder även företag att överväga transparens i användandet 
av AI, så att de förstår samt får ta del av information gällande deras säkerhet och privatliv.  

3. Metod   
I följande kapitel kommer vi att redogöra för den metod som använts för insamlandet av 
material för vår studie. Vidare kommer det föras en diskussion kring datainsamling, urval, 
litteratur, dataanalys, etiska överväganden och metod. Detta ämne är relevant och av vikt när 
vi ser på vår framtid. Liksom all övrig forskning är det av vikt att besitta en kritisk inställning. 

3.1 Datainsamling 
För att besvara forskningsfrågan, uppfattningen om AI hos IT-studerande vid Umeå 
universitet har vi valt att genomföra en enkätundersökning där vi samlar in data som vi sedan 
kommer att bearbeta. Frågorna i enkäten utformades efter studiens syfte. Enkäten består av 
fem frågor med öppna svar och 14 slutna frågor med bestämda svarsalternativ. Vi valde öppna 
frågor för att inte gå miste om respondenternas personliga känslor och åsikter. En öppen fråga 
innebär att de svarande fritt fick välja och formulera sina svar, detta för att svaren enklare 
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skulle kunna analyseras och jämföras. I enlighet med Eljertsson (2005) valde vi att testa vår 
enkät på tre olika studenter. Detta gjordes för att se om respondenterna förstod frågorna. 
Sedermera finjusterades enkäten efter testet. För att närmare undersöka vår frågeställning 
valde vi att vända oss till tre olika program som ligger vid institutionen för informatik vid Umeå 
universitet. Vi valde att avgränsa oss till institutionen för informatik där studenterna 
behandlar informationsteknik inom sin utbildning. Denna begränsning har vi gjort då vi anser 
att det är högst intressant att studera IT-studenter då de troligtvis ska jobba i närheten av 
maskiner och AI. Samtidigt ville vi säkerställa att studenterna behandlar informationsteknik 
inom sin utbildning. Enkäten i studien skickades ut i flera grupper på Facebook samt till en 
grupp studenter via mail-notis, ett antagande om att de som verkligen motsätter sig AI inte 
finns på Facebook hade varit möjligt. 

3.2 Litteratur 
AI har varit aktuellt inom forskningen under ett antal decennier och det finns en hel uppsjö 
med information gällande detta. För att hitta relevant litteratur så har vi vänt oss till Umeå 
universitets databaser efter tidigare forskning, böcker, rapporter och artiklar. Utöver detta har 
vi använt oss av google schoolar. För att säkerställa att den litteratur och tidigare forskning vi 
valt är relevant har vi valt att använda oss av både gammal och ny litteratur för att jämföra 
olika perspektiv och visa på att det hör ihop.   

3.3 Dataanalys 
För att undersöka problemet utformades en enkät i google forms. För att sedan analysera 
materialet laddades resultaten från enkäten ned till en excelfil som vidare fördes in i ett 
datorprogram för statistisk analys vid namn SPSS. Därefter startade analysen av resultatet. 
Här skrevs alla öppna frågor ned och delades in i en färgskala. Detta gjordes på grund av valet 
att ta inspiration från Tegmark (2017) i analysen som talar om fyra olika typer av AI-
uppfattningar. För att få en klar överblick skrevs alla kvalitativa frågor ned och kodades i färg. 
Det användes en färgskala vilken bestod av grön, gul och röd. Den gröna sågs vara 
motsvarigheten mot Tegmarks digital utopian. Gul var motsvarigheten mot beneficial-AI 
movement och röd liknades med techno- skeptics samt luddites. Sedan gjordes det en egen 
tolkning av Tegmarks typer där grön ansågs vara positiva, gul ansågs vara positiva med 
risktänk och röd ansågs vara AI-kritiker. Alla svar analyserades och delades sedan in i dessa 
tre grupper för att få en klar bild över vilket utfallet blivit. Båda författarna har varit 
involverade i datainsamling och dataanalys. 

För att få en bättre bild av resultatet gjorde vi en sammanställning av de fyra öppna 
frågorna. Två av dessa frågor hade en associerande tidigare fråga t.ex. fråga 14, där frågades 
det ifall respondenten kände något motstånd mot AI. Fråga 15 var vid ja/delvis på vilket sätt? 
Svaren ur fråga 15 kodades in i röd och gul men de som inte kände motstånd, (de svarande av 
nej) på fråga 14 kategoriserades som den gröna gruppen. På så sätt slogs de olika svaren och 
alternativen ihop. Det totala antalet svar på dessa frågor uppgick till 296. De olika andelarna 
delades sedan in och vi fick ut den procent som respektive grupp omfattade. De gröna uppgick 
till 45%, de gula 30% de röda 11% samt bortfallet på 14%. Procenten representerar inte 
individuell respondent per fråga utan en sammanställning av de kodade svaren per fråga. Den 
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gröna kategorin som namngavs positiv, den gula, positiv med risktänk samt den röda gruppen 
som representerar AI-kritiker.  

 

Figur 1 påvisar en sammanställning av respondenternas svar i procent. 

3.4 Etiska överväganden 
I samband med enkäten skrev vi ett stycke där vi informerade om informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Med detta menas att 
deltagarna informeras om att deltagandet i studien var frivilligt, anonymt och närsomhelst 
kunde avbrytas samt att resultat och svar kom att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
dem, att resultat sparades och sammanställdes elektroniskt i anonymiserad form. Vi skrev 
även att enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har deltagarna rätt att begära ett utdrag på de 
uppgifter som sammanställts om dem och att dessa vid eventuella felaktigheter skulle 
korrigeras. Slutligen informerade vi om att resultaten från studien kommer att publiceras i 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

3.5 Metoddiskussion 
Vi valde att vända oss till IT-studenter då vi ansåg att dessa var relevanta inför vår studie. 
Anledningen till detta är att dessa troligtvis kommer att arbeta i närheten av maskiner och AI. 
Vi ville även skapa en ökad förståelse för kunskap som möjliggör positiva förändringar. Det 
har under våra tidigare år på universitetet funnits en tendens till uteblivna svar vid deltagandet 
i enkäter vilket var en av våra ursprungs orsaker till att vi valde tre program. Vi ville nå ut till 
så många som möjligt. Detta medförde att vi nådde olika respondenter vid olika kurser och det 
bidrog även till spridd ålder samt olika kön. I vår enkät hade vi även ett antal kvalitativa frågor 
vilka vi valt för att inte gå miste om respondenternas individuella tankar, känslor och 
värderingar. I enlighet med Olsson och Sörensen (2001) har vi haft i åtanke att en objektiv syn 
var att föredra vid skapandet av vår enkät, då vi inte ville influera frågorna med våra egna 
teorier och tankar. 

4. Resultat och Analys 
I följande kapitel redogörs och analyseras de resultat vi fått ut från vår studie. Vi presenterar 
först resultatet på frågorna med slutna svarsalternativ samt en figur som visar vad 
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respondenterna associerar med AI. Vidare görs en analys av de kvalitativa frågorna med 
utgångspunkt i Tegmarks 4 typer av perspektiv (2017). 

4.1 IT-studenters uppfattningar om AI  
Vid sammanställandet av enkäten fanns 68 svarande varav 57% bestod av män, och resterande 
43% var kvinnor. Gällande ålder bestod 32% av 18-22 år, därefter 47% av 23-27 år, 18% var 
28-32 år och 3% var 33+. De olika programmen representerades av 44% Beteendevetenskap 
med inriktning mot IT-miljöer, 34% Systemvetenskap samt 21% Digital mediaproduktion.  

I början av enkäten ställdes frågan om vederbörande ansåg att de förstod innebörden av AI. 
Här svarade 51% att de förstod innebörden. 47% ansåg sig delvis förstå och endast 1% ansåg 
sig inte förstå innebörden av AI. Studien utformades vidare med tanken om att vetskapen om 
AI eventuellt påverkas av att respondenterna behandlar detta i sin utbildning och att detta 
vidare kan ha en påverkan på uppfattningen. Här ansåg sig endast 16% behandla AI inom sin 
utbildning. Vidare svarade 51% delvis och 26% ansåg sig inte göra det, många har således en 
förståelse för AI som fåtts i andra sammanhang än i sin utbildning. 6% valde svarsalternativet 
vet inte. Tanken om att ökad kunskap eventuellt bidrog till en annorlunda inställning hos 
respondenterna väcktes hos oss med grund i tidigare forskning. 38% av respondenterna ansåg 
att inställningen hade varit annorlunda med en ökad kunskap medan 21% delvis höll med. 19% 
respektive 22% svarade nej samt vet inte.  

Tidigare studier som Insight intelligence (2018) visade att bristen på kunskap bidrog till att 
individer missuppfattade vad som faktiskt menas med AI. När frågan ställdes i enkäten om 
respondenterna ansåg sig förstå innebörden av AI svarade fler än hälften att dom ansåg sig ha 
en förståelse vad AI innefattar, däremot när frågan om respondenterna hört talas om 
Teknologisk singularitet svarade 68% att dom inte hört talas om det. Frågan ställdes som en 
kontrollfråga för en bättre bild på kunskapen då Teknologisk singularitet är ett relativt känt 
begrepp inom AI. Att 68% inte hört talas om Teknologisk singularitet antyder att deras AI-
kunskaper inte är allt för djupa.  

Valet av frågor där en förståelse för hur våra respondenter ställer sig till AI när det kommer 
till deras framtida arbetsplats föll naturligt. Här ställdes frågan ifall respondenterna ansåg att 
företag är öppna med sin användning av AI. 40% ansåg att företag delvis var öppna medan 
endast 7% svarade ja. Nej samt vet inte låg båda på 26%. Vidare frågade vi huruvida 
respondenterna var villiga att ge sitt samtycke för datainsamling på sin framtida arbetsplats. 
Här valdes ett exempel där ett företag hade rätt att analysera mail, telefonsamtal och 
arbetstimmar. 9% skulle ge sitt samtycke för datainsamling, 28% svarade delvis och hela 40% 
skulle inte ge sitt samtycke. 24% var tveksamma. Det visade sig att majoriteten av 
respondenterna inte gav sitt samtycke till datainsamling. Sedan valdes en annan infallsvinkel 
för att se om det fanns någon skillnad beroende på vilken typ av AI som används. Enkäten 
frågade om respondenterna kunde tänka sig att använda en dator som stöd i sitt 
beslutsfattande. Här gavs ett exempel i frågan, där man vänder sig till en robot istället för en 
mänsklig kollega och förlitar sig på robotens information som underlag för beslutet. Här skiljde 
det sig från ovan, i fallet om datainsamling var det inte lika positivt. Här hade hela 46% kunde 
tänka sig att vända sig till en robot, det följt av 41% som delvis höll med. 7% svarade nej och 
endast 6% visste inte. Detta visar en indikation på att folk i allmänhet är mer skeptiska när de 
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gäller informationsinsamling än användandet av en robot. Kan det tänka sig att en anledning 
till detta är att människan är villig att använda AI när det är på den individuella individens 
egna villkor och när det inte gäller personlig information? Om AI används utan transparens 
kan det möjligtvis kännas som att någon gömmer något, eller som att det skulle användas emot 
en. Det kan bidra till en känsla av övervakning där du som individ inte har något att säga till 
om samtidigt som du inte är medveten om när det sker. De flesta är även mån om sin integritet 
vilket inskränks genom övervakning. Användandet av en robot som hjälpmedel är något 
individen kan välja själv, de kan konkret ta på orsak och verkan. Dessa svar är något som 
igenkänns från Svenska folket och robotar (Insight Intelligence, 2018) där deras siffror visar 
på att svenska folket var öppna för AI när det handlade om förenklandet i vardagslivet dock 
visade det sig att “Ju närmare AI kommer oss personligen desto mer negativt inställda är vi till 
det och vice versa.” (Insight Intelligence, 2018)  

Följande visualiseras frågan “Vad associerar du med artificiell intelligens?” Röda bubblor 
är de vanligast förekommande medan de vita är mindre frekventa. Vidare presenteras några 
utvalda citat från svarsalternativen. 

 

 

Figur 2 respondenternas associationer med artificiell intelligens.  

4.2 Tre Perspektiv på AI 
Med utgångspunkt i Tegmarks fyra typer av uppfattningar valdes analysen av de öppna svaren 
att göras i liknande kategorier. Detta för att enkelt kunna se ifall någon grupp väger mer och 
ifall respondenterna för vår enkät är av liknande åsikter. Tegmark nämnde fyra typer vilka var, 
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de digitala utopierna, de tekniskt skeptiska, medlemmar av de beneficial AI movement och 
luddities. Tegmark lägger endast vikt vid tre av dessa fyra typer. Vi har valt att slå ihop de två 
sista typerna till en i vår analys. Sedermera har vi valt att kategorisera våra som de som är 
positiva, positiva med risktänk och AI-kritiker.  

4.2.1 Positiva 
De positiva utmärker sig på det viset att dom gärna ser att AI skulle förenkla deras liv. Här 
talas det ohindrat om självkörande bilar och teknikprylar med diverse appar. AI ses även som 
ett möjliggörande för skapande av ny teknik vilket gynnar individen och samhället med en 
förenklad vardag, tekniska framsteg i form av beräkningar och dylikt. Denna grupp lägger 
otroligt hög vikt vid effektivitet och framtida möjligheter. Viktigt att nämna är att denna grupp 
var den största gruppen men även den mest repetitiva då respondenternas svar ofta liknade 
varandra, därför blev redogörandet för denna grupp markant kortare än de andra.  

4.2.2 Positiva med risktänk 
Det framkommer även ett tydligt tema hos de positiva med risktänk. Här nämner i princip 
varje respondent de möjligheter och utveckling av produkter som infinner sig i takt med att AI 
växer och blir allt större vilket ses som positivt. Dock nämns det även att i takt med ökandet av 
automatiseringen påverkas människans dagliga arbete i hög grad. Här talas det frekvent om 
robotar och huruvida AI kommer att ta över jobb men även påverka mer och mer, förmodligen 
på sätt som inte kunnat förutspå. Här kan man se en oro för eventuella samhällsproblem i form 
av förlorad inkomst samt rädsla för en urspårad teknik. I enkäten ställdes en fråga om hur 
respondenterna såg att AI påverkade individen. Det centrala i denna fråga var oron över att 
förlora den mänskliga interaktionen. AI anses vara något positivt så länge det inte ersätter den 
mänskliga faktorn. Något det även frekvent talas om är huruvida man som individ blir 
omedvetet påverkad av rekommendationer och marknadsföring baserat på vad man anses 
tycka om. Även här talas det om oron att inte hänga med i utvecklingen. Respondenterna 
ifrågasätter allt från om deras utbildning är relevant till hur viktigt det är att hänga med i 
utvecklingen. Denna grupp har hög fokus på tanken att mänskligheten kan bli beroende, 
alternativt styrda av AI och att mänskligheten skulle tappa kontrollen. Det framkommer även 
delade meningar och här nämns det att det definitivt finns faror som kan uppstå om AI blir för 
beslutfattande, speciellt i stora frågor. Här framkommer det än en gång avsaknaden av den 
empatiska faktorn, den mänskliga interaktionen. Det påpekas att AI eventuellt kan komma på 
lösningar på problem som inte går i enlighet med vår mänskliga intention. Denna grupp går 
ofta in på stressen över förlorade arbeten men även att den utbildning respondenten går kan 
komma att tas över av en robot, vilken antingen är snabbare eller smartare än människan. Det 
påpekas dock att det finns en fundering över hur mycket som kan ersättas av digitalisering. 
Vad klassas som rimligt och i vilka situationer krävs den mänskliga interaktionen. Stressen och 
pressen över att inte hänga med i utvecklingen är påtaglig. Rädslan över att det går för fort 
blandas med motivationen att hänga med och hålla sig uppdaterad för att inte hamna utanför 
samhället eller gemenskapen. Här framkommer det även ett hopp om att AI förmodligen är 
vår största chans för botemedel av en hel rad olika sjukdomar. Detta blandas dock med en 
rädsla över att människan inte längre anses vara den smartaste ”varelsen” på jorden.  
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4.2.3 AI-kritikerna 
AI-kritikerna trycker på att det samlas en otrolig data om varje enskild individ och att detta är 
inskränkande på privatlivet. Precis som de positiva med kritiskt tänk talas det här om 
automatiseringen av jobb och arbetslöshet. Det kommer även upp angående rädslan om att AI 
inte fungerar som den bör. Det talas om algoritmer och att den kraftigt ökande integrationen 
av AI i det vardagliga livet bidrar med ökad stress där rädslan handlar om en mer och mer 
stressad värld. Denna grupp tycker sig se en trend att AI synes vara viktigare än hälsan. 
Därefter påpekas det att det kan komma att vara svåröverskådliga konsekvenser vid införandet 
av AI. AI-kritikerna talar slutligen om en överdrift exempelvis att saker och ting som redan 
fungerar är i behov av att bytas ut bara för ”sakens skull”. En respondent nämner även att det 
påverkar på alla vis och att om AI inte hade funnits tror sig denne att den levt ett bättre liv och 
att världen hade varit lyckligare. Det talas om ovissheten vart detta kommer att ta vägen och i 
enlighet med de positiva med risktänk, nämner de rädslan om att tappa kontrollen och inte 
finna något sätt att hänga med i utvecklingen. Att detta leder till en teknikstress där människan 
förminskas, blir utbränd och inte vet hur kontrollen återtas. Det fanns även en respondent 
vilken uttryckte att fokus på AI är irrelevant då AGI aldrig kommer att uppnås. 

5. Diskussion  
Föreställ dig att du arbetar på en arbetsplats. Företaget har bestämt sig att göra stora AI-
satsningar. På arbetsplatsen finns de som inte har någon aning om vad AI innebär. Där finns 
någon som inte alls förstår varför allt ska digitaliseras, någon som älskar nya applikationer och 
någon som är helt säker på att allt hen gör sparas, spåras och används emot denne. 
Organisationskulturen genomsyras inte av öppenhet och dessa individer sitter alla på sina 
personliga uppfattningar. För att hänga med i utvecklingen är det inte ett alternativ för 
företaget att inte satsa på AI. Det görs på global och nationell nivå. Vi har sett att Bostrom 
(2014) samt Tegmark (2017) påpekar vikten av att för en AI-diskussion då många experter 
menar att AI kommer ha stor inverkan på framtiden. Men vad är poängen med att diskutera 
och reflektera när vi inte kan förutspå framtiden? Svaret är att man vill arbeta förebyggande 
och främjande för utvecklingen. Hur mycket fokus läggs egentligen på säker och etisk 
implementering av AI, vilka lagar och regler finns det och ännu viktigare hur påverkas 
individer av detta? Denna undersökning lägger grund för några av dessa frågor.  

I studien “svenska folket och robotar” framkommer det att svenskar generellt inte är rädda 
över att deras arbeten ska tas över av robotar. Det visades dock genomgående att det fanns en 
hög rädsla för arbetslöshet i denna studie. Detta kan bero på att AI integreras i allt högre grad 
inom olika branscher vilket medför att AI utför arbeten som tidigare sköttes av människor 
vilket leder till en förändrad arbetsmarknad. Eftersom respondenterna är IT-studerande kan 
rädslan för att gå miste om sitt jobb te sig närmare till hands gentemot de svarande i studien 
svenska folket och robotar (2018) där urvalsgruppen var bredare. Att AI ersätter arbeten 
påverkar genom att fler funktioner blir automatiserade och autonoma, förmodligen på ett sätt 
vi inte kan förutspå. I vår studie uttrycktes rädslor som avsaknaden av den mänskliga faktorn, 
användning av AI för onda syften, teknikstress, etiska samt moraliska aspekter. 
Förekommandet av rädslor är vanligt, i Pegasystems undersökning (2017) besatt hela 70% av 
deras deltagare en rädsla mot AI. Pegasystems påpekar dock att dessa attityder kan bero på 
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bristen av kunskap och fel information. I vår studie frågade vi inte specifikt om rädslor men 
efter analys av en del av svaren framkom det att 30% var positiva med risktänk och 11% AI-
kritiker. Dessa individer hade även någon form av oro. Det är viktigt att påpeka att dessa 
procenter är en sammanställning av svar och att de inte representerar alla svar på individnivå. 
När frågan ställdes i enkäten om respondenterna ansåg sig förstå innebörden av AI svarade 
fler än hälften att dom ansåg sig ha en förståelse av vad AI innefattar. När frågan om 
respondenterna hört talas om Teknologisk singularitet svarade 68% att dom inte hört talas om 
det. Det kan i enlighet med Pegasytems undersökning tänka sig bero på brist på kunskap inom 
ämnet. Respondenterna var även osäkra på om de behandlar AI i sin utbildning vilket även det 
kan ses som ett tecken på bristande kunskap. Det kan tänka sig att det finns olika uppfattningar 
om vad AI faktiskt är. En eventuell anledning kan vara kunskapsinhämtning. Dagens samhälle 
genererar data som aldrig förr vilket medför att en stor andel av dagens befolkning får sin 
information via sociala medier och nyheter vilket inte alltid behöver vara korrekt. Detta kan 
exempelvis visa sig i så kallade clickbaits i form av alarmerande rubriker. Skräck kan ha en stor 
inverkan på oss människor och det kan hända att detta påverkar mer än vad vi tror. Om rädslan 
inte beror på kunskapsbrist eller fel information kan fallet vara att ökad medvetenhet bidrar 
till oro, samt att andra aspekter ligger bakom dessa uppfattningar. Kanske fallet är så att orsak 
finns till att vara lite varsam, det tycker i alla fall  30% av IT-studenternas svar.  

AI försöker efterlikna den mänskliga intelligensen. På vissa områden är den redan förbi oss. 
Fokus ligger mycket på maxad hjärnkapacitet, det kan hända att en individ känner sig 
otillräcklig då man inte har möjlighet att tävla med en dator. Snabb bearbetning av information 
och en stor mängd sådan kan bidra till känslan av överbelastning. Det är inte helt ovanligt med 
individer som går in i väggen och känner att de inte kan ta in mer. Det är fortfarande inte klart 
vad som blir den mänskliga rollen vid implementering av AI. Det kan hända att arbetssättet 
ändras på ett sätt som inte nödvändigtvis gynnar individen, att hen får uppgifter den inte 
känner att den klarar av eller är bekväma med. En respondent i vår studie uttryckte sin 
frustration med algoritmer som inte gynnar individen. Varför vi ska satsa på AI och för vilka 
typer av uppgifter ska lösningar sökas? Detta är en punkt som blir viktig.  

AI är ett fenomen med en framtid vilken är svår att förutspå, med möjligtvis stora 
konsekvenser som följd. Det läggs mycket vikt på intelligens och framsteg i vårt samhälle. 
Intelligens är inte allt och när det kommer till interaktion mellan människor och maskiner 
finns det flera parametrar som bör ses över. Sheldon & Oladimeji (2018)  påpekar vikten av 
den fysiska kroppen och anser att studenter bör få lära sig mer om hur den fungerar, hur man 
gör den till sin kompis och hur man kopplar samman kroppen med sinnet. Fysisk intelligens 
tappas bort när vi tillåter oss själva tro att sinnet är det viktigaste, så är inte fallet (Sheldon & 
Oladimeji, 2018). Vidare är Emotionell intelligens en parameter som blir viktig, detta belyses 
även av Beck & Libert (2017). Färdigheter som övertalning, social förståelse och empati 
kommer att bli färdigheter som gör skillnad eftersom AI och maskininlärning tar över våra 
andra uppgifter. Tyvärr har dessa mänskligt orienterade färdigheter generellt sett betraktats 
som sekundära prioriteringar när det gäller utbildning (Beck & Libert, 2017). Denna studie vill 
lägga mer vikt på individen i IT-miljön, och inte enbart på IT-miljön. Därför analyserades 
resultaten med inspiration från Tegmark (2017) då han lägger vikt vid beaktandet av olika 
perspektiv.  
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Kategorierna namngavs - Positiv, Positiv med risktänk samt AI-kritiker. I vår studie 
sammanställde vi de tre olika perspektiven vi tagit ut. Här framkom det genom en addering av 
frågor och sedan en indelning i respektive grupp att majoriteten, 45% ter sig positivt till AI. 
30% klassades som Positiva med risktänk och 11% som AI-kritiker. 14% av svaren var bortfall 
eller ansågs som okategoriserbara. De fanns svar av alla de slag och det var intressant att se att 
uppfattningarna skilde sig åt. Även här är det värt att belysa att dessa procenter representerar 
en sammanställning av uppfattningar och inte ner på individnivå, en respondent kan ha 
klassats som Positiv på en fråga och AI-kritiker på en annan. Dessa procenter ger en överblick 
av vilken typ av svar som gavs. Intressant nog ändrar uppfattningar och inställningar väldigt 
mycket beroende på frågorna.  

“Det begränsade underlaget, urvalsfel och - framför allt - den ofrånkomliga 
otillförlitligheten i subjektiva åsikter gör att man inte ska läsa in för mycket i dessa enkäter. De 
låter oss inte dra några definitiva slutsatser. Men det antyder ändå en försiktig slutsats” 
(Bostrom, 2014, s.41) Bostrom hänvisar i detta citat till frågan ifall superintelligens uppnås, 
vad hade konsekvenserna varit. Skalan går från extremt bra, på det hela taget bra, mer eller 
mindre neutralt, på det hela taget dåligt samt extremt dåligt (existentiell katastrof). 
Majoriteten har svarat på det hela taget bra men de olika svarsalternativen har alla anhängare. 
“Om inte annat antyder detta att ämnet är värt att titta närmare på” (Bostrom, 2014, s.42) 
Detsamma gäller denna studie. Vi kan dra den slutsatsen att de flesta är positivt inställda till 
AI, flera besitter dock funderingar, och oro på vissa punkter. Det är verkligen ett ämne som är 
värt att titta närmare på med tanke på vår framtid.  

Som förslag på fortsatt forskning hade en djupdykning i hur man kunde arbeta med dessa 
uppfattningar varit intressant, vid fallet i början av diskussionen, hur hade man bäst 
implementerat AI med dessa olika uppfattningar i beaktande?  

6. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka uppfattningar om AI hos IT-studenter vid Umeå 
universitet. Detta för en ökad kunskap om uppfattningar om IT. Studien visade att 
respondenterna generellt sett ställer sig positiva till AI. Det framkom även ett antal positiva 
med risktänk. Positiviteten framkom mest vid förbättrandet av samhällstjänster exempelvis 
vård, utbildning, nya möjligheter samt förenklandet av diverse vardagliga ting. Störst oro 
besatt IT-studenter för att AI skulle användas för onda syften, påverkan av personlig 
marknadsföring samt risken för datakapning och digitala klyftor. Man kunde se att 
respondenterna uppskattade sin egen kunskap relativt högt, vid djupare analys framkom det 
dock i enlighet men andra studier (Insight intelligence, 2018) att det finns en brist på kunskap. 
Vidare kunde vi se att det klart fanns skillnader på uppfattningar. Med detta i beaktande görs 
den slutsatsen att AI-diskussionen är en som borde lyftas fram mer. Med utvecklingen och dess 
framfart i beaktande ser vi att arbete med dessa uppfattningar och AI-kunskaper hade varit 
värdeskapande för framtida utveckling.  
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