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Om den här rapporten
Artificiell intelligens (AI) kommer i grunden att påverka det sätt som 
företag och regeringar interagerar med konsumenter och medborgare. Från 
framsteg inom genetisk diagnostik till automation inom industrin kommer 
dessa utbredda förändringar att ha betydande ekonomiska, sociala och 
medborgerliga konsekvenser. Som sådana utforskar Intelligent Economies 
förändringspotentialen hos AI på marknader och i samhällen i världens 
industriländer och utvecklingsländer.

Den här rapporten, som har utvecklats av Economist Intelligence Unit och sponsrats 
av Microsoft, bygger på en undersökning av mer än 400 befattningshavare inom 
olika branscher såsom finanstjänster, hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, 
tillverkningsindustrin, detaljhandeln och den offentliga sektorn. Undersökningens 
respondenter verkar på åtta marknader: Frankrike, Tyskland, Mexiko, Polen, 
Sydafrika, Thailand, Storbritannien och USA. 

Dessutom genomförde vi djupintervjuer med företagsledare och experter på AI. Vi 
vill tacka följande för deras insikter och bidrag till forskningen:

• Jeff Chen, föreläsare, Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria

• Alex Konnaris, IT-chef (CIO), RMA Group

• Juergen Maier, verkställande direktör (CEO), Siemens UK

• JP Rangaswami, datachef (CDO), Deutsche Bank

• Daniel Ray, chef för datavetenskap, NHS Digital

• Sandra Wachter, forskarassistent, Oxford Internet Institute och Alan 
Turing Institute

Jessica Twentyman författade rapporten och Michael Hoffmann redigerade.
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Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) går från science fiction till införande i den verkliga 
världen inom privata och offentliga organisationer globalt. Idag används AI 
av företag som arbetar med finanstjänster för att ge kunderna bättre service 
och upptäcka bedrägerier, av vårdgivare för att kunna ställa mer exakta 
sjukdomsdiagnoser och identifiera effektivare behandlingar, av tillverkare 
för att hålla maskinerna igång på fabriksgolvet och för att effektivisera 
leveranskedjor, och av myndigheter för att spåra och begränsa urbana 
utmaningar såsom trafik, föroreningar och brottslighet.  

Allt eftersom AI blir en större del av samhället förändras inte enbart de företag 
som använder det. AI har även betydande ekonomiska, sociala och medborgerliga 
konsekvenser för medborgare och konsumenter. Kort sagt blir nationella och 
regionala ekonomier mer intelligenta på de sätt de producerar och distribuerar varor 
och tjänster. De här förändringarna kommer dock även att innebära nya utmaningar. 
Beslutsfattare, ekonomer och teknikintressenter observerar dessa förändringar 
noggrant, ofta med åtaganden för att skydda rättigheterna för arbetstagare vars 
arbeten kan ersättas av automation. 

Dessutom införs AI i olika takt från land till land och från region till region. Tillgång 
till och införande av AI på olika marknader, i både avancerade och framväxande 
ekonomier, kommer att bestämmas av dessa länders tillgång till resurser, 
innovationsförmåga samt företagens och medborgarnas villighet att anamma 
tekniken, vilket visas i den här Economist Intelligence Unit-rapporten, sponsrad av 
Microsoft. 

Forskningen baseras på en undersökning av fler än 400 företagsledare hos 
organisationer på åtta nyckelmarknader: Frankrike, Tyskland, Mexiko, Polen, 
Sydafrika, Thailand, Storbritannien och USA. Syftet är att hjälpa företagsledare och 
företrädare för den offentliga sektorn att förstå AI:s betydande sociala potential 
inom olika branscher och i olika länder, med särskilt fokus på skillnaderna mellan 
avancerade och framväxande ekonomier. 

I synnerhet utforskar Intelligent Economies i vilken utsträckning beslutsfattare 
på företags- och regeringsnivå tror att AI kan bidra till att uppfylla deras tuffaste 
utmaningar såsom tillväxt, produktivitet, innovation och sysselsättning.
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De viktigaste resultaten omfattar:

Respondenterna är optimistiska när det gäller de ekonomiska fördelar 
AI bidrar till. Under de kommande fem åren räknar respondenterna med att 
AI kommer att ha en positiv effekt på tillväxten (90 %), produktiviteten (86 %), 
innovationen (84 %) och skapandet av arbetstillfällen (69 %) i deras land och 
bransch. 

Både privata och offentliga organisationer anser att AI är viktigt för 
affärsstrategin. Fler än nio av tio respondenter (94 %) beskriver AI som viktigt för 
att lösa deras organisationers strategiska utmaningar, med 57 % som anser att det 
är ”ganska” viktigt och 37 % som anser att det är ”mycket” viktigt. 

Tävlingen om att använda och införa AI i affärsprocesser har redan börjat. 
Fler än en av fyra respondenter (27 %) säger att deras organisationer redan har 
infört tekniken i viktiga processer och tjänster, medan ytterligare 46 % har ett eller 
flera AI-pilotprojekt på gång.  

Trots sin optimism ser företag flera stora hinder för att utnyttja AI på ett 
framgångsrikt sätt. När de tillfrågas om vilka stora risker de ser med att införa 
eller öka användningen av AI toppar kostnader och ekonomiska risker listan, enligt 
42 % av de tillfrågade. Nästa användningsrisk, enligt 36 %, är att deras organisation 
kanske inte har nödvändiga resurser när det gäller personal eller verktyg för att 
effektivt införa AI. Strax efter kommer arbetskraftsutmaningar när det gäller att 
övertyga arbetstagare om att använda ny teknik eller att lära sig nya färdigheter 
(35 %) och säkerheten (32 %). 
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Artificiell intelligens (AI) är på väg att förändra den globala ekonomin – och 
organisationer runtom i världen har stora förhoppningar om potentialen 
med AI, enligt en ny undersökning av mer än 400 företagsledare och 
beslutsfattare i både avancerade och framväxande ekonomier, utförd av 
Economist Intelligence Unit och sponsrad av Microsoft.  

Under de kommande fem åren räknar respondenterna med att AI kommer att ha en 
positiv effekt på tillväxten (90 %), produktiviteten (86 %), innovationen (84 %) och 
skapandet av arbetstillfällen (69 %) i deras land eller bransch. I många fall tror de 
att effekterna kommer att vara omfattande och bestående. Till exempel förväntar 
sig mer än tre fjärdedelar av de tillfrågade (77 %) att AI förbättrar hållbarheten i den 
ekonomiska tillväxten.

Som Juergen Maier, verkställande direktör (CEO) på Siemens UK uttrycker det: 
”AI och maskininlärning är viktiga aspekter av en bredare digitaliseringstrend 
och kommer utan tvekan att innebära en fjärde industriell revolution. Jag är en 
pragmatiker i grunden, så jag tar inte lätt på det påståendet. Innovationspotentialen 
är enorm och leder till produktivitet och välstånd, om den hanteras på rätt sätt”.

En studie genomförd år 2017 av det globala managementkonsultföretaget PwC 
visar att det finns rimliga skäl för sådan optimism. Företaget räknar med att globalt 
BNP kommer att vara 14 % högre år 2030 tack vare införande av AI, vilket bidrar till 
ytterligare 15,7 triljoner USD till den globala ekonomin. Det är mer än det nuvarande 
resultatet för Kina och Indien tillsammans. 1   

Samma rapport visar att förbättringar av produktiviteten förväntas utgöra mer än 
en tredjedel av den ekonomiska vinsten (6,6 triljoner USD), eftersom organisationer 
försöker öka sin produktivitet hos den mänskliga arbetskraften med AI-tekniker och 
att helt automatisera vissa aktiviteter och roller.2 

Inom vården exempelvis kan AI-driven diagnostik använda en patients sjukdomshistoria 
eller genuppsättning som den grund mot vilken små avvikelser kan fungera som 
ett tecken på en möjlig sjukdom – men vidare utredningar och efterforskningar av 
behandlingsalternativ skulle fortfarande vara patientens läkares ansvar. 

KAPITEL 1: 

Fördelen med AI 

Figur 1: Effekter av AI på ekonomiska nyckeltal

Hur förväntar du dig att AI kommer att förbättra följande 
verksamhetsområden relaterade till din industri/ditt land under de 
kommande fem åren? 
Procent av respondenterna som ”förväntar sig förbättring”

Tillväxt

Produktivitet

Innovation

Skapande av arbetstillfällen

90

69

86

84

Fotnoter:
1. Sizing the Prize, PWC, juni 2017 https://www.pwc.

com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/
artificial-intelligence-study.html

2. Ibid

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
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På samma sätt kan arbetet med behandling av små anspråk inom  
försäkringsbranschen överlåtas på en maskin som kan tillämpa grundläggande, 
fördefinierade regler för att avgöra vilka anspråk som bör godkännas. Anspråk som 
inte verkar stämma in på dessa regler kan dock vidarebefordras till en mänsklig 
kollega för vidare utredning. 

Dessutom kommer vi att få se nya arbeten växa fram som inte skulle ha existerat i en 
värld utan AI: företag kommer att behöva rekrytera programmerare, dataexperter 
och ingenjörer inom robotteknik.

Termen ”artificiell intelligens” kan vara knepig att definiera. I stort sett refererar AI 
till programvara som kan analysera stora mängder data och som lär sig av resultaten 
av sådana bedömningar och sedan använder den här kunskapen till att förfina 
framtida processer och system.

Allt detta möjliggörs tack vare den senaste tidens explosionen av digitala data och 
den näst intill obegränsade tillgången till processorkraft till en låg kostnad. Den 
utbredda digitala förändringen av näringslivet och samhället gör att maskiner 
kan använda kraftfulla algoritmer för att utföra uppgifter som tidigare krävde 
mänsklig intelligens, såsom regelbaserat beslutsfattande, visuell perception och 
taligenkänning.  

I många fall kan maskiner utföra dessa uppgifter snabbare och med större 
noggrannhet än mänskliga arbetstagare.

Hantera strategiska utmaningar

Det råder ingen tvekan om att företag i dag arbetar i osäkra geopolitiska och 
ekonomiska tider. Den goda nyheten är att den globala ekonomin år 2017 var den 
bästa på sex år och ser ut att fortsatta växa under 2018. Economist Intelligence Unit 
räknar exempelvis med en global tillväxt på 3,8 %, vilket är mer än tillväxttakten på 
3,7 % år 2017 och väl över takten på 3,2 % år 2016.3 

En av de största utmaningarna, särskilt för företag i avancerade ekonomier, är dock 
att de två traditionella produktionshöjarna – kapitalinvestering och arbetskraft – 
inte längre ger samma avkastning som under tidigare decennier. Med andra ord, för 
att öka produktionen och intäkterna har företagsledare varit vana vid att investera i 
ny utrustning och anställa fler arbetstagare. Nuförtiden har sådana åtgärder endast 
en begränsad positiv effekt i bredare ekonomiska termer. Företagsledare måste 
därför hitta sätt att öppna upp för nya källor till värde och tillväxt, och AI-tekniker 
kan vara ett sätt att uppnå sådana mål. 

Respondenterna instämmer. Fler än nio av tio respondenter (94 %) beskriver AI som 
viktigt för att lösa deras organisationers strategiska utmaningar, med 57 procent som 
anser att det är ”ganska” viktigt och 37 procent som anser att det är ”mycket” viktigt. 

När de tillfrågades vilka dessa strategiska utmaningar är placerade respondenterna 
inom den privata sektorn cybersäkerhet (25 %) överst på listan tätt följt av ekonomisk 
osäkerhet (20 %) och nya kundförvärv (18 %). Respondenter inom den offentliga 
sektorn identifierar samtidigt modernisering av IT (26 %) och ekonomisk osäkerhet 
(25 %) som sina främsta strategiska utmaningar.

 Fotnot:
3. Global Forecasting Service The EIU, april 2018  

http://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=gef&arti-
cleId=526630836&secID=0

”AI och maskininlärning 
är viktiga aspekter av en 
bredare digitaliseringstrend 
och kommer utan tvekan 
att innebära en fjärde 
industriell revolution. 
Jag är en pragmatiker 
i grunden, så jag tar inte 
lätt på det påståendet. 
Innovationspotentialen 
är enorm och leder 
till produktivitet och 
välstånd, om den 
hanteras på rätt sätt”.
Juergen Maier, verkställande direktör 
(CEO) på Siemens UK

http://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=gef&articleId=526630836&secID=0
http://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=gef&articleId=526630836&secID=0
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Dessa utmaningar skiljer sig mellan avancerade och framväxande ekonomier. Mäta 
prestanda, till exempel, anses vara en strategisk utmaning enligt 26 procent av alla 
respondenter i avancerade ekonomier, men endast enligt 4 procent i framväxande 
ekonomier. Ekonomisk osäkerhet uppfattas samtidigt som en utmaning för endast 
7 procent av respondenterna i avancerade ekonomier, men för mer än en tredjedel 
(35 %) i framväxande ekonomier. 

Ekonomisk osäkerhet är ingen anledning till att inte utforska AI, säger Maier. ”I varje 
ekonomi kommer det alltid att finnas företag som ser osäkerheten som en ursäkt 
för att inte investera i nya tekniker eller för att vara alltför orolig över riskerna. Det 
är bättre att ha inställningen att den här ekonomiska osäkerheten är en ännu större 
anledning till att ligga steget före”. 

Trots de många utmaningarna förblir företagsledare optimistiska och tror att AI 
kommer att förbättra många verksamhetsområden under de kommande åren. 
Respondenterna anser att det kommer att hjälpa dem med processinnovation (89 %), 
att rekrytera och behålla talanger (85 %) och med produktinnovation (84 %), antingen 
en aning eller mycket. I den privata sektorn hjälper AI dem att förbättra kundservicen 
(80 %). I den offentliga sektorn bidrar det till medborgarengagemang (73 %). 

Utöver fördelarna för sina egna organisationer ser chefer stora fördelar för sina 
länder och branscher. Respondenterna förväntar sig exempelvis att AI ökar 
produktionen per arbetstagare (76 %) och efterfrågan på varor och tjänster (70 %) 
inom sina respektive marknader.

Figur 2: Företagens främsta strategiska utmaningar i dag

Procent av respondenterna

Privata sektorn Offentliga sektorn 
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KAPITEL 2: 

Företag blir smarta med AI 

Loppet att använda, införa och härleda sociala och ekonomiska värden 
från AI har börjat. Fler än en av fyra respondenter (27 %) säger att deras 
organisationer redan har infört tekniken i viktiga processer och tjänster, 
medan 46 procent har ett eller flera AI-pilotprojekt på gång. Endast 6 procent 
säger att deras organisationer inte har infört AI och inte heller har några 
planer på att göra det.

Inom alla sektorer som ingår i undersökningen används AI-tekniker oftast i form 
av bildanalyser (35 %), virtuella assistenter (31 %), prediktiva analyser (29 %), 
maskininlärning (28 %) och bearbetning av naturligt språk (26 %).

Det som är uppenbart är att olika AI-tekniker har anammats inom särskilda sektorer, 
enligt specifika branschbehov. I mars år 2018 använde exempelvis Michelle Moore, 
chef för digitala banktjänster på Bank of America, det sociala mediet Twitter för att 
presentera en ny kollega, Erica, för sina kunder i Rhode Island. 

Erica är en virtuell assistent, eller så kallad chatbot, som är tillgänglig via Bank of 
Americas mobilapp, och som använder bearbetning av naturligt språk för att hjälpa 
kunder med rutinuppgifter som att schemalägga betalningar eller för att leta upp 
kontosaldon och de senaste transaktionerna med hjälp av röstkommandon. Företaget 
räknar med att introducera Erica i andra amerikanska delstater under år 2018. 

Erica är inte ensam. Många andra banker använder i dag AI-drivna virtuella 
assistenter. Det finns Eno hos Capital One, Flo hos Progressive, Djingo hos Orange 
Bank i Frankrike och Amy hos HSBC i Hong Kong. De här virtuella assistenterna 
automatiserar uppgifter som tidigare utfördes av kundtjänstteam för att 
besvara kundernas mest rutinmässiga frågor. På det här sättet kan mänskliga 
callcenterrepresentanter i stället hantera mer komplexa frågor.

Figur 3: AI-tekniker som används mest i dag
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Allteftersom AI-tekniker blir mer sofistikerade kommer virtuella assistenter 
förmodligen att kunna utföra än mer komplexa uppgifter och arbeta tillsammans 
med sina mänskliga kollegor. Chatbots kan hjälpa människor under kundsamtal 
genom att uppmana dem att ställa rätt frågor och genom att förse dem med 
relevant information som kunduppgifter eller produktsammanfattningar.

Det är då ingen överraskning att respondenter inom finansiella tjänster i undersökningen 
rapporterar att de använder virtuella assistenter (48 %) och även prediktiva analyser 
(38 %) och maskininlärning (36 %). Prediktiva analyser kan vara mycket användbara 
för att minska risken för uteblivna betalningar, medan maskininlärning kan bidra till att 
identifiera transaktionsmönster som kan indikera bedrägerier. 

JP Rangaswami, datadirektör (CDO) på Deutsche Bank, konstaterar att branschen 
för finansiella tjänster till en början utforskade AI-teknik för att exempelvis 
förebygga bedrägerier och förbättra operativa processer. För de här aktiviteterna 
hade branschen redan färdiga strukturer på plats för att tolka datauppsättningar 
och leta efter mönster, så därför var detta naturliga områden att börja tillämpa AI-
resurser på. Med nästa generations AI och framsteg inom bearbetning av naturligt 
språk blev verktyg som virtuella assistenter möjliga. 

Daniel Ray, datachef på NHS Digital, som förser National Health Service (NHS) 
i England med information, data och IT-system beskriver också en liknande 
trend hos företag att utveckla sitt förhållningssätt till AI över tid. I vårdsektorn 
exempelvis kommer ”användning av AI att börja i liten skala, med fokus på att 
diagnostisera specifika sjukdomar och på okontroversiella områden såsom hjälp 
med administrativa uppgifter. Över tid kommer framstegen inom AI att bidra till att 
den kliniska arbetskraften kan fokusera på och lösa mer utmanande problem med 
en högre komplexitet.”   

Den offentliga sektorn har samtidigt infört särskilt höga nivåer av maskininlärning 
(34 %), kanske på grund av sitt åtagande att göra smarta städer renare och säkrare 
och för att hjälpa kommuner att förutse trafiksituationer, föroreningsnivåer och 
brottslighet. Med detta sagt förväntar sig de flesta respondenter att den AI-drivna 
innovationen i sina respektive länder och branscher under de närmaste fem åren 
kommer att ledas av den privata sektorn (47 %), medan 41 procent anger att de 
förväntar sig att fördelningen blir jämn mellan den privata och offentliga sektorn.

AI: Ett pågående arbete

Om fem år räknar respondenterna med att använda eller öka tillämpningen av 
dessa AI-program med liknande frekvens, även om maskininlärning toppar listan 
med en liten marginal. 

De som arbetar i tillverkningsindustrin har särskilt höga förväntningar på användning 
av robotteknik (36 %). I decennier var industrirobotar ofta så dyra och skrymmande 
att det var omöjligt för små och medelstora tillverkare med begränsad budget eller 
utrymme på fabriksgolvet att förvärva dem. På senare tid har dock mindre och mycket 
billigare modeller, ofta kallade ”samarbetande robotar” eller ”cobots” dykt upp. 

Namnet härrör från det faktum att cobots, till skillnad från traditionella robotar 
som förvaras i burar eller bakom säkerhetsskärmar, kan arbeta säkert tillsammans 
med mänskliga kollegor tack vare sensorer som förhindrar kollisioner. Cobots kan 
även programmeras till att utföra en mängd olika uppgifter, vilket gör dem till ett 
betydligt mer attraktivt alternativ för tillverkningsföretag av alla storlekar.
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”Från ångkraft till mekanisering har industriell omvandling drivits av teknik och 
resulterat i ökad produktion och ökad sysselsättning”, hävdar Maier på Siemens UK. 
”Robotar, för mig, är inte annorlunda och kan faktiskt gynna arbetstagarna genom 
att ta över arbeten som människor utför idag och som kan vara svåra, enformiga 
och ibland farliga.

Enligt en rapport från förra året, utförd av undersökningsföretaget ARK, kommer 
priset för industrirobotar år 2025 att ha sjunkit med 65 procent. ”I kombination med 
framstegen inom maskininlärning och datorseende kan denna minskade kostnad leda till 
en brytpunkt vad gäller efterfrågan på robotar, eftersom de inkorporeras i nya industrier 
med mer provokativa användningsområden”, säger Sam Korus, ARK-analytiker.4  

Prediktiv analys toppar listan över användningsområden där respondenterna 
(fler än en av fyra (26 %)) anser att AI kommer att bli relevant för deras bransch. 
Detta innebär användning av statistiska algoritmer för att identifiera sannolikheten 
för framtida utfall: när kommer exempelvis en lastbil sannolikt att gå sönder och 
när kommer det att bli trafikstockningar eller dåligt väder som orsakar förseningar?

Figur 4: De vanligaste användningsområdena för AI

Procent av respondenterna

Prediktiv analys (t.ex. prognoser för efterfrågan 
och inventarier, förebyggande underhåll)
Styrning av realtidsåtgärder  
(t.ex. förbättrad intern effektivitet)

Kundservice

Riskhantering och analys

Kundinsikter

Kundupplevelse (t.ex. anpassning)

Forskning och utveckling

Leveranskedja, upphandling 
eller logistikoptimering

Personaladministration

Bedrägeriidentifiering (t.ex. förhindra 
ekonomisk brottslighet)

Kunskapsskapande

Prissättning och marknadsföring

Socialt engagemang

26

17

12

23

17

21

16

20

16

18

16

17

13

Fotnot:
4. Are industrial robot costs hitting an inflection point? 

ARK, augusti 2017 
 https://ark-invest.com/research/industrial-robot-costs
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Prediktiva analyser

Styrning av realtidsåtgärder

Riskhantering och analys

Kundservice 

FoU

Bedrägeriidentifiering

Socialt engagemang

Kunskapsskapande

Figur 5: De tre främsta användningsområdena för AI efter bransch

Procent av respondenterna

Finansiella  
tjänster

Myndigheter/
offentliga sektorn

Hälso- och sjukvård/
läkemedelsbranschen

Tillverkning Detaljhandel

30 22

22

22 23

30

28 33

22

31

26

21

21

26

25

Svaret med högst poäng
Svaret med näst högst poäng 
Svaret med tredje högsta poängen 

”Inom teknik och tillverkning, till exempel, kan det handla om effektivisering av 
produktionslinjen eller bättre hantering av utrustning och felsökning, säger Alex 
Konnaris, CIO på RMA Group, ett tekniktjänst- och detaljhandelsföretag baserat i 
Bangkok. ”Vid åtgärder i leverantörskedjan kan det vara ett sätt att välja alternativa 
transportvägar, förflytta inventarier och lasta containrar effektivare.” 

Ur ett branschperspektiv kommer dock de primära användningsområdena att skilja 
sig åt beroende på sektor. Respondenter i detaljhandeln är exempelvis mer benägna 
att nämna kundservice (31 % jämfört med genomsnittet på 21 % i andra branscher), 
medan respondenter inom finansiella tjänster i förhållande till genomsnittet oftare 
anger upptäckt av bedrägeri (25 % jämfört med 16 %). 

I varje skede av AI-resan fattar CIO/CTO besluten. De föreslår vilka AI-program som 
ska utvecklas, godkänner dem, implementerar dem och övervakar kundens och 
användarens reaktioner. I varje steg stöds de dock av IT-chefen och andra chefer på 
C-nivån, särskilt vd:n. 

Konnaris på RMA Group tillägger, ”I likhet med alla system som används över 
hela organisationen är den bästa strategin att ”starta i liten skala och tänka stort” 
eftersom systemen måste vara skalbara och anpassningsbara.” IT-chefer spelar en 
viktig roll här, håller han med om, eftersom ”företaget kanske inte är redo att driva 
ett sådant projekt eller har någon idé om vilka nyckelprestandaindikatorer det är 
intresserat av att uppnå”.

IT bör därför välja en eller flera partner på C-nivå att samarbeta med – exempelvis 
ekonomichefen (CFO) – för att identifiera potentiell avkastning på investeringen 
genom att hitta några ”snabba vinster”, rekommenderar Konnaris. ”Först då 
kommer organisationen att vara redo att ta itu med några av de mer utmanande 
affärsområdena”, säger han.
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KAPITEL 3: 

AI utan gränser

En sak är säker: AI gör avtryck i både industriländer och utvecklingsländer. 
Att avfärda nya marknader som också saknar ekonomiska resurser och 
tekniska färdigheter för att utnyttja tekniken är att missa det bredare 
beviset. Teknikföretag satsar stort och etablerar AI-forskningslaboratorier 
runt om i världen – inte bara Silicon Valleys teknikjättar utan även indiska 
och kinesiska företag som Paytm, Alibaba, Baidu och Tencent.

Med andra ord är förtroendet för AI:s sociala och ekonomiska effekter ett globalt 
fenomen. Från Shanghai till Toronto och Tel Aviv kommer AI-nav sannolikt att 
driva tillväxten av lokala ekonomier. När det gäller ekonomisk konkurrenskraft är 
framväxande ekonomier betydligt mer optimistiska över de positiva effekterna 
av AI. 83 procent av dem förväntar sig en ökning, jämfört med bara sex av tio 
respondenter i avancerade ekonomier. 

Detta innebär dock inte att AI inte kommer att innebära utmaningar för många 
framväxande ekonomier, eftersom det kan störa vissa beprövade modeller för att 
konkurrera på den internationella scenen. 

Många av de mest framgångsrika framväxande ekonomierna, som Indien och 
Kina, har kunnat utnyttja sin billiga, mänskliga arbetskraft för att kunna erbjuda 
tillverknings- och företagstjänster till företag i avancerade ekonomier och därmed 
delta i globala värdekedjor. Anmärkningsvärda exempel kan ses inom områden som 
klädtillverkning, callcenter och outsourcing av affärsprocesser.

Verksamheten att tillhandahålla outsourcingtjänster till en lägre kostnad på växande 
marknader kan bli problematisk, eftersom företag i avancerade ekonomier inför AI 
i mycket snabbare takt och hittar nya sätt att få samma arbete utfört i hemlandet 
av maskiner, snabbare och till en ännu lägre kostnad. Titta exempelvis på callcenter. 
Banker i avancerade ekonomier kan vara mindre benägna att lägga ut den här typen 
av arbeten om de i stället kan använda automatiserade assistenter vid den första 
kontakten med kunderna.

För företag utanför tekniksektorn på framväxande marknader är införandet av AI 
fortfarande ett steg in i en helt ny värld. Föga förvånande visar då undersökningen 
att avancerade ekonomier oftare har infört AI jämfört med framväxande ekonomier 
(84 % jämfört med 63 %). Framväxande ekonomier är förståeligt nog mer bekymrade 
över kostnaden och de ekonomiska riskerna med att implementera AI (47 % jämfört 
med 36 %).

Konnaris på RMA Group i Thailand tillägger: ”Strategin att ”börja i liten skala och 
tänka stort” kan vara mycket svår för stora organisationer i framväxande ekonomier, 
eftersom kostnaden för att ”börja i liten skala” fortfarande kan vara betydande. 
Organisationer kan vara långsamma med att exempelvis använda nya tekniker 
på grund av kostnader och förändringar i styrningen av risker. Ofta inför de egna 
lösningar i hopp om att de kommer att minska kostnader och risker, men det kan 
fortfarande vara svårt att få tillgång till tillräcklig kvalitetsinformation för att börja 
använda AI.”

Förtroendet för AI:s sociala 
och ekonomiska effekter 
är ett globalt fenomen.



13© Economist Intelligence Unit Limited 2018

INTELLIGENTA EKONOMIER:
AI:s förändring av branscher och samhällen

Med andra ord, även om organisationer i framväxande ekonomier har investerat i att 
modernisera sin IT-infrastruktur har de kanske inte kommit tillräckligt långt för att nå 
den optimala nivå av teknisk finess som krävs för att kunna utnyttja fördelarna med AI. 

Sydafrika har utan tvekan bättre förutsättningar än många andra framväxande 
ekonomier att kunna utnyttja ny teknik i de mest konkurrenskraftiga industrierna, 
eftersom det finns många naturresurser som mineraler, metaller, diamanter och 
guld att exportera och dessutom en stark banksektor. Många företag inom dessa 
sektorer ser de potentiella fördelarna med AI och automation, säger doktor Jeff 
Chen på Gordon Institute of Business Science vid University of Pretoria. Men han 
ser dock de utmaningar som väntar. 

”I Sydafrika märker jag att många företagsledare pratar om AI, men att prata är en 
sak och att genomföra är en annan. Jag tror inte att det är många företag här som 
har en seriös, strategisk plan för AI i dagsläget”, säger han. 

Ett antal hinder står i vägen: dålig eller obefintlig internetinfrastruktur i många delar 
av landet, kvaliteten på utbildningsnivån hos många av landets medborgare och en 
negativ inställning till automation på grund av den ihållande höga arbetslösheten 
sedan flera årtionden tillbaka.

Alla dessa problem måste hanteras om Sydafrika ska kunna dra fördel av AI. Enligt 
en färsk rapport, skriven i samarbete mellan Dr Chen och ett team från Accenture, 
skulle AI, om det införs på rätt sätt, kunna bidra med en hel procentenhet till 
förväntningarna på den årliga ekonomiska tillväxten i Sydafrika fram till år 2035, 
från 3,5 till 4,5 procent.5  

Dr Chen är ändå optimistisk och tror att företagsledare och beslutsfattare kommer 
att kunna samarbeta för att hantera dessa utmaningar och bana väg för ökad 
automatisering. ”Sydafrikanska företag vill vara konkurrenskraftiga och det finns en 
politisk vilja här att de ska lyckas. Det finns en gemensamt syn nu på att AI kan 
hjälpa oss att ta ett stort kliv framåt i den globala konkurrensen när det gäller digital 
omvandling, men bara om vi får till ingredienserna på rätt sätt.” 

Samtidigt behöver produktiviteten i Storbritannien en snabb uppryckning om landet 
ska kunna frodas efter Brexit. AI, tillsammans med andra digitala tekniker, kommer 
att få stor betydelse i framtiden, enligt Maier på Siemens UK. År 2017 utsågs han av 
den brittiska regeringen till att leda en oberoende granskning av den industriella 
digitaliseringen, Made Smarter Review, för att fastställa hur tillverkningsindustrin i 
Storbritannien skulle kunna förändras genom införandet av industriell digital teknik. 

Maier anser att industrin och regeringen måste samarbeta för att ge arbetsstyrkan i 
Storbritannien mer kunskap och visa fördelarna med digitalisering. ”Det kommer att 
kräva ett massivt nytänkande och en radikal förändring i den ekonomiska politiken 
och utbildningspolitiken”, säger han. Digitaliseringen, tillägger han, kan dock bidra 
mycket till att hantera Storbritanniens problem med betalningsbalansen som beror 
på att de importerar mer än de exporterar. Med andra ord behöver den brittiska 
ekonomin i framtiden baseras mer på tillverkning och export av fler produkter och 
tjänster än idag.

”För tillverkningsindustrin i Storbritannien utgör nya digitala tekniker både ett stort 
hot och en enorm möjlighet. Hotet för företagsledare är att om de inte ger sig in i 
leken riskerar de att hamna på efterkälken. De får en djupgående konkurrensnackdel. 
Möjligheten är dock att om de anammar dessa tekniker kan de göra mycket för att 
optimera verksamheterna, minska kostnaderna och öka produktiviteten.”

”För tillverkningsindustrin 
i Storbritannien utgör 
nya digitala tekniker 
både ett stort hot och 
en enorm möjlighet. 
Hotet för företagsledare 
är att om de inte ger sig 
in i leken riskerar de att 
hamna på efterkälken. 
De får en djupgående 
konkurrensnackdel. 
Möjligheten är dock att 
om de anammar dessa 
tekniker kan de göra 
mycket för att optimera 
verksamheterna, minska 
kostnaderna och öka 
produktiviteten.”
Maier, verkställande direktör (CEO), Siemens UK

”Strategin att ”börja i liten 
skala och tänka stort” 
kan vara mycket svår 
för stora organisationer 
i framväxande ekonomier, 
eftersom kostnaden för 
att ”börja i liten skala” 
ändå kan vara betydande.
Konnaris, IT-chef (CIO), RMA Group

Fotnot:
5. Artificial intelligence: Is South Africa Ready? 

Accenture. https://www.accenture.com/
t20170810T154838Z__w__/za-en/_acnmedia/
Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/
Local/za-en/Accenture-AI-South-Africa-Ready.pdf

https://www.accenture.com/t20170810T154838Z__w__/za-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/za-en/Accenture-AI-South-Africa-Ready.pdf
https://www.accenture.com/t20170810T154838Z__w__/za-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/za-en/Accenture-AI-South-Africa-Ready.pdf
https://www.accenture.com/t20170810T154838Z__w__/za-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/za-en/Accenture-AI-South-Africa-Ready.pdf
https://www.accenture.com/t20170810T154838Z__w__/za-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/za-en/Accenture-AI-South-Africa-Ready.pdf
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Denna potential är dessutom inte begränsad till tillverkningsindustrin. I ett tal i 
maj uttryckte Storbritanniens premiärminister, Theresa May, behovet av ”en helt 
ny industri runt AI i vården” i Storbritannien, och lovade att stödja införlivande 
av tekniken inom NHS, med utgångspunkten att använda den för att kunna 
diagnostisera prostata-, äggstocks-, lung- och tarmcancer i ett tidigt skede och 
minska antalet dödsfall med omkring 10 procent inom 15 år. 

”Sen diagnostisering av annars behandlingsbara sjukdomar är en av de största 
orsakerna till onödiga dödsfall”, sade May och tillade, ”och utvecklingen av smarta 
tekniker för att analysera stora mängder data snabbt och mer exakt än vad som är 
möjligt för människor öppnar upp ett helt nytt fält inom medicinsk forskning och 
ger oss ett nytt vapen i kampen mot sjukdomar.”

Om Storbritannien kan hantera sina kunskapsproblem, föreslår Maier att ”snarare än 
att oroa oss för huruvida våra jobb kommer att ersättas av robotar, kan vi fokusera 
på att se till att industrin har de designers, utvecklare och ingenjörer som behövs för 
ekonomisk framgång”. 
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KAPITEL 4: 

Utmaningar och risker med AI

Alla nya investeringar, särskilt när de handlar om tidigare obeprövad teknik, 
innebär en viss risk för organisationer. 

I det här avseendet är AI inget undantag. När chefer tillfrågas vilka stora risker de ser 
med att införa eller öka användning av AI, toppar kostnader eller ekonomiska risker 
(42 %) listan. Nästa användningsrisk, enligt 36 procent, är att deras organisation 
kanske inte har nödvändiga resurser när det gäller personal eller verktyg för att 
effektivt införa AI. Strax efter kommer arbetskraftsutmaningar när det gäller att 
övertyga arbetstagare om att använda ny teknik eller att lära sig nya färdigheter 
(35 %) och säkerheten (32 %).

Figur 6: Risker med att införa eller öka användning av AI

Procent av respondenterna

Kostnad eller ekonomisk risk

Införanderisk (t.ex. organisationen har inte resurser, 
i form av personal eller verktyg för att kunna införa AI 
på ett effektivt sätt)
Utmaningar med arbetsstyrkan (t.ex. anställda som är 
ovilliga att införa ny teknik eller lära sig nya färdigheter)

Säkerhet

Makroekonomisk osäkerhet 

Fördelarna är inte så bra som förväntade

Skadat rykte

42

13

36

35

32

23

18

Identifierat och förberett för risker relaterade till AI

Utvecklat riktlinjer, rutiner och tillsynsprocesser för AI

Utforskat specifika användningsområden för AI

Fastställt tydliga regler och ansvarsområden för att införa AI

76

66

71

68

Figur 7: Förbereda för AI-omvandling

I vilken utsträckning har din organisation gjort följande? 
Procent av respondenterna som valt ”gjort mer”
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Företag strävar fortfarande efter att minska dessa risker. Fler än tre fjärdedelar 
(76 %) säger att de har identifierat och förberett sig för riskerna relaterade till AI och 
71 procent säger att de har utvecklat riktlinjer, rutiner och tillsyn för AI. 

Risken för uppsägningar är en fråga som får särskilt stor uppmärksamhet. Om robotar 
kommer att ersätta mänskliga arbetstagare eller inte är en viktig fråga. Avsevärt mindre 
uppmärksamhet ägnas dock åt frågan om byte av arbetsuppgifter eller utsikterna för 
att nya anställningsformer växer fram för att stödja maskiner i deras arbete. 

Även på kort sikt finns många tillfällen för arbetstagare med rätt kompetens. 
Som Konnaris på RMA Group förklarar, finns det ett stort behov i hela världen av 
människor som är duktiga på att organisera data och dra erfarenhet ifrån det. ”Vi går 
från fokus på datainmatning till fokus på dataanalys”, säger han. ”Antalet personer 
kanske inte ändras, men det kommer att finnas ett behov av andra kunskaper”. 

Rangaswami pekar på de senaste innovationerna inom teknik som historiska 
prejudikat för vad som kan hända med AI: ”varje framryckande teknikvåg eller 
framgångsrika industriella revolution tenderar att skapa en produktifiering av tidigare 
roller. Detta ger arbetstagare mer frihet att använda mänsklig intelligens i nya roller. 
Så medan vissa roller och uppgifter ersätts av AI, kommer andra att skapas.”

Utvecklingen från datamangling till datavetenskap och avancerad analys är dessutom 
en viktig övergång. Med tillkomsten av AI kommer maskiner att kunna bearbeta 
stora mängder data som tidigare skulle ligga vilande. Om analyssystem kan ställas in 
korrekt kommer datakunniga människor att få tillgång till en aldrig tidigare skådad 
informationsmängd från vilken de kan dra slutsatser och fatta smartare beslut. 

Trots des ofta uttryckta farhågorna om uppsägningar verkar undersökningens 
respondenter i stort sett vara optimistiska och tro att AI kommer att skapa nya roller. 
Sammantaget anser nästan sex av tio (59 %) att AI kommer att höja lönerna och 56 
procent tror faktiskt på ett uppsving för sysselsättningen i deras land eller bransch.

Maier på Siemens säger: ”vi som företagsledare behöver vara smartare och mer 
pragmatiska än vissa av de skrämmande rubriker vi ser. Digital teknik, som AI, kan öppna 
skapa nya sysselsättningsmöjligheter om den hanteras på rätt sätt och det är det vi 
måste fokusera på. Världen behöver många utvecklare, programmerare och ingenjörer 
och dessa arbeten kommer att ge många människor ett intressant och välbetalt arbete”.  

Många chefer är i allmänhet optimistiska och tror att människor och AI kan samverka 
för att skapa sociala och ekonomiska fördelar som uppfyller företag, arbetstagare, 
konsumenter och medborgare. AI fungerar kanske som bäst när den förstärker 
mänsklig intelligens och påhittighet för att lösa dagens samhällsutmaningar, från 
att bota sjukdomar genom framgångar inom genomikforskningen till att tillverka 
säkrare, förarlösa bilar. 

Samtidigt måste företagsledare vara medvetna om de breda samhällseffekterna som 
skulle kunna medföra att beslut delegeras till maskiner, säger Dr Sandra Wachter, 
advokat och forskarassistent i dataetik vid Oxford Internet Institute vid University 
of Oxford och Alan Turing Institute i London. Hon håller med om att AI-algoritmer 
säkerligen kan vara effektivare, billigare och mer tillförlitliga än människor. 

”Men de kan också vara mycket komplexa och ogenomskinliga”, tillägger hon och 
förklarar att en organisation som inför AI kanske inte fullständigt förstår de beslut 
en algoritm kommer fram till, oavsett om det gäller att godkänna en kund för ett lån 
eller hjälper till att hantera en jobbansökan.

”Vi går från fokus på 
datainmatning till fokus 
på dataanalys”, säger 
han. Antalet personer 
kanske inte ändras, 
men det kommer att 
finnas ett behov av 
andra kunskaper”.
Konnaris, IT-chef (CIO), RMA Group

”Varje framryckande 
teknikvåg eller 
framgångsrika 
industriella revolution 
tenderar att skapa 
en produktifiering av 
tidigare roller. Detta 
ger arbetstagare mer 
frihet att använda 
mänsklig intelligens 
i nya roller. Så medan 
vissa roller och uppgifter 
ersätts av AI, kommer 
andra att skapas.”
Rangaswami, datachef (CDO), Deutsche Bank
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Med andra ord finns det en risk för att maskiner fattar partiska och potentiellt 
diskriminerande beslut för de företag de arbetar för. ”Företag måste förstå de beslut 
som algoritmer fattar och den potential dessa har på kunder och medborgare, 
liksom på samhället i stort”, säger Dr Wachter. ”För varje teknik behöver vi överväga 
de potentiella riskerna med dem och med AI, och det är inte alltid så transparent 
eller förklarligt som det borde vara.”

Inom EU försöker man skapa transparenta rättigheter och skydda mot automatiserat 
beslutsfattande med hjälp av den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General 
Data Protection Regulation) – en punkt som företag som hanterar data för EU-
invånare kommer att behöva ta hänsyn till. 

Särskilt artikel 22 i GDPR, säger Dr Wachter, ger enskilda personer rätt att bestrida 
ett helautomatiserat beslut om den har juridiska eller andra betydande effekter 
för dem. GDPR kräver också att företag informerar kunderna om den allmänna 
funktionen i ett automatiserat system när beslut fattas med hjälp av dessa data. 
Däremot har andra jurisdiktioner, främst USA, ett ”mjukare, självreglerande” 
förfarande, tillägger hon. 

Vikten av förordningar, styrningsmodeller och etiska ramverk kommer bara att 
fortsätta öka. Inom hälso- och sjukvården exempelvis föreslår professor Ray 
att AI ska behandlas på näst intill samma sätt som en läkemedelsutvärdering 
eller en omprövning av en läkare. Industrin måste fråga sig, ”Gör algoritmen det 
som ursprungligen avsågs? Och om AI används för behandlingsbeslut, var ligger 
acceptansnivån som vi är villiga att acceptera från en dator?” 

Idag anser fler än två tredjedelar av respondenterna att deras organisations 
införande av AI var antingen något (44 %) eller starkt (23 %) reglerat. Eftersom 
myndighetskraven som organisationer förväntas uppfylla sannolikt kommer att 
ändras mot bakgrund av nya regler såsom GDPR och skandaler liknande dem som 
har uppslukat Facebook och Cambridge Analytica, är det tydligt att det kommer att 
krävas mycket arbete för att hålla sig à jour med aktuella tankar kring dessa frågor. 
Företagsledare måste förstå resultaten av sina beslutsfattande algoritmer. 

Rangaswami på Deutsche Bank konstaterar att utvecklingen av AI, från enstaka 
användningsområden till utbredd implementering, i slutändan kommer att kräva 
tre nödvändiga steg, varav de två sistnämnda betonar vikten av både rättsliga och 
etiska överväganden, samt lämplig utbildning. 

”Det första steget är att skapa en infrastruktur för data, vilket många företag redan 
har börjat fokusera på. Det andra steget är att skapa relevanta rättighets- och 
sekretesskyddsmodeller som hanterar rättsliga och etiska problem. ”Och den tredje 
pusselbiten är utbildning som hjälper slutanvändaren att bli förtrogen med sådana 
kraftfulla verktyg”, säger han.

Och, som Rangaswami antyder, även om företagen anser att de har hanterat riskerna 
kommer det fortfarande att finnas praktiska hinder att övervinna. Respondenterna 
anser att bristande tekniska kunskaper eller färdigheter kan vara det största hindret 
(enligt 29 %) för att införa AI, följt av säkerhetsfrågor (24 %) och bristande insikt om 
vad slutanvändarna vill ha (23 %).

Enligt Konnaris på RMA Group är implementeringshinder bara början på 
utmaningarna framöver för dem som vill införa AI. ”Det handlar även om att ha 
tillgång till tillräckligt kvalitativ information och förmåga att analysera och tolka 
resultaten på ett meningsfullt sätt.”

”Företag måste förstå de 
beslut som algoritmer 
fattar och den potential 
dessa har för kunder 
och medborgare, liksom 
på samhället i stort.”
Sandra Wachter, forskarassistent,  
Oxford Internet Institute och Alan Turing Institute
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Figur 8: Mätningar för att utvärdera framgången med AI-program

Procent av respondenterna

Kvalitet

Uppnå förväntad avkastning på investeringen (ROI)

Kundernas och/eller intressenternas nöjdhet
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Kvalitet är idag det vanligaste måttet på om AI fungerar enligt undersökningens 
respondenter (36 %). Detta följs av att uppnå förväntad avkastning på investeringarna 
och kundernas/intressenternas nöjdhet (31 %). Men 14 procent erkänner att de inte 
har fastställda mätvärden för att mäta framgång. 

Rangaswami på Deutsche Bank säger att AI-relaterade mätvärden bör fokusera 
på kunden: ”alla måste fråga sig ”Hur skapar detta kundvärde?” Eftersom även 
mätvärden som inte verkar förbättra kundupplevelsen, som minskade kostnader 
eller riskhantering, bör drivas med utgångspunkt från en bedömning av hur de kan 
förbättra kundernas liv. ”Vi måste överväga hur dessa fördelar kan vidarebefordras.”

Förutom kvalitativ information betonar professor Ray även betydelsen av 
intressenternas förtroende för AI att stärka drivkraften ur ett branschperspektiv: 
”att upprätthålla förtroendet hos patienter blir mycket viktigt. Det sista vi vill är att 
skrämma någon, men om vi kan se till att tekniken förklaras för patienterna på rätt 
sätt kan vi skapa en positiv utgångspunkt för hälso- och sjukvården.”

Även med allt på plats måste organisationer hitta ett tillförlitligt och meningsfullt 
sätt att mäta framgången hos sina AI-program. Detta är ett komplext område 
eftersom nyckeltal (KPI) måste anpassas efter det resultat som företagets  
AI-program är avsett att leverera: är det till exempel snabbare bearbetning av 
fakturor, färre driftstopp för maskiner på fabriksgolvet eller snabbare slutförande 
av kundärenden. Med tanke på möjligheterna för många AI-program att lära sig 
från data och förfina sina svar kommer det dessutom att vara nödvändigt att på ett 
konsekvent sätt bedöma hur dessa KPI:er kan förbättras med tiden. 

”Alla måste fråga sig ”Hur 
skapar detta kundvärde?” 
Eftersom även mätningar 
som inte verkar förbättra 
kundupplevelsen, som 
minskade kostnader eller 
riskhantering, bör drivas 
med utgångspunkt från 
en bedömning av hur de 
kan förbättra kundernas 
liv. ”Vi måste överväga 
hur dessa fördelar kan 
vidarebefordras.”
Rangaswami, datachef (CDO), Deutsche Bank



19© Economist Intelligence Unit Limited 2018

INTELLIGENTA EKONOMIER:
AI:s förändring av branscher och samhällen

SLUTSATS: 

Omvandlingsmöjligheter framöver

Allteftersom AI växer fram i forskningslaboratorier och IT-backoffice och tar 
sig ut till allmänheten, och människor och maskiner börja samarbeta närmare 
är förändringsmöjligheterna för AI för både företag och samhällen enorma.  

Vissa branscher, marknader och enskilda företag har kommit längre än andra, men 
få kommer att lämnas orörda. För nu är det fortfarande i sin linda och det finns 
många möjligheter för alla. Intelligenta ekonomier kommer trots allt att utgöras av 
smartare företag och oavsett storlek eller geografiskt läge har varje organisation 
möjlighet att ta ett stort kliv framåt i konkurrensen. De som är framgångsrika 
kommer förmodligen att prioritera följande tillvägagångssätt:

Experimentera: en strategi som bygger på att identifiera små tidiga vinster, vilket 
kommer att lägga grunden när det gäller innovation och riskreducerande strategier 
för mer ambitiöst införande i framtiden. Organisationer kommer att använda AI för 
att hjälpa dem att bättre förstå behoven hos kunder och medborgare och sedan 
utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller som är mer motståndskraftiga 
mot framtida ekonomisk osäkerhet och konkurrensstörningar.

Öka kompetensen: en arbetsstyrka som tydligt förstår de fördelar AI innebär för 
arbetet och som har kompetens att använda denna teknik på bästa sätt kommer 
att vara väl förberedda för att identifiera nya möjligheter, inte bara för ökad 
produktivitet utan även för personlig karriärsutveckling. Smarta arbetsgivare 
kommer att fortbilda och utveckla på lämpligt sätt. 

Styra: organisationer i både den privata och offentliga sektorn kommer att skapa 
lämpliga mekanismer för styrning och kontroll som utvärderar AI:s konsekvenser 
på samhället. De kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att bygga upp 
förtroendet för sina AI-lösningar och se till att logiken bakom algoritmerna är vettiga, 
opartiska och enkla att förklara för kunder, anställda och tillsynsmyndigheter. 

På de här sätten kan företagsledare bidra till att bygga morgondagens intelligenta 
ekonomier, inte bara för sin egen skull, utan för sin arbetsstyrkas och samhället i stort. 
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