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Abstract 

Artificial intelligence is one of the main technologies driving what is predicted to be the greatest 
revolution of human history and is seen as a new general purpose technology. This study aims 
to examine the role of governmental authorities in the diffusion of AI technology and how 
cultural aspect may influence. South Korea has been leading innovation indexes the past years, 
making it of great interest to analyze the strategy and measures taken by the South Korean 
government to spread AI technology. This study focuses on the diffusion amongst small- and 
medium sized enterprises (SMEs) and the AI Voucher Program in specific. A qualitative 
interview study was performed, where the aim was to develop an understanding of opinions on 
the authorities’ work from the SMEs point of view. The study gave interesting insights on how 
strategies can spur diffusion of a technology in one aspect, and also hinder future developments 
of it in another aspect. It also highlights the big impact that norms of confucian cultures have on 
the social structures of the system in which the diffusion takes place. It was found that the 
cultural expressions in South Korea can contribute to a more efficient and greater diffusion rate 
for a technology, whilst having a tendency to impede the upcoming of radical innovations 
amongst SMEs. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning

I denna studie har Sydkoreas AI-relaterade strategier analyserats och specifikt har ett
stödprogram, AI Voucher-programmet, undersökts för att förstå hur offentliga
myndigheter i Sydkorea påverkar spridning av AI-teknik och vilken inverkan
kulturella har på spridningen av tekniken och uppkomsten av AI-baserade lösningar.
Genom att utföra en kvalitativ intervjustudie där deltagare i projektet, dvs små- och
medelstora företag i Sydkorea som antingen utvecklar en AI-lösning eller som vill
implementera AI-teknik, fick dela med sig av deras erfarenheter av AI
Voucher-programmet och samarbete med offentliga myndigheter överlag kunde
mönster i beteenden noteras. Dessa kunde sedan tolkas utifrån den sociala kontext
och de kulturella drag som karaktäriserar Sydkoreanska samhället, som hög
maktdistans, kollektivism och långsiktiga mål. Denna tolkning ledde till slutsatsen av
att progressiva strategier och finansiella stödprogram som appliceras i den sociala
kontexten kan främja spridningen av AI-teknik generellt, men hämma kreativiteten
och friheten kring själva innovationerna som AI-tekniken kan ge upphov till.

Sydkorea är kulturellt sett mycket annorlunda Sverige. Trots det har både Sverige och
Sydkorea har de senaste åren befunnit sig i toppen av innovationsrankningar. När vi
ställs inför den fjärde industriella revolutionen där tekniker så som AI kommer att
integreras alltmer i samhället och ligga till grund för nya innovationer, är det viktigt
för nationer att proaktivt arbeta med teknikspridning för att sätta bästa möjliga
förutsättningar inför transformationen och de ekonomiska och sociala implikationer
den för med sig. Att undersöka och skapa sig en förståelse för hur nationer med
kulturella normer som skiljer sig från de svenska också framgångsrikt arbetat med
innovation ger möjligheten att jämföra och identifiera potentiella
förbättringsområden i det svenska systemet. För nya teknologier, där det kan finnas
en brist på kunskap och standarder, blir det ännu viktigare att samarbeta och dra
lärdomar utifrån dessa.

Detta arbete bidrar till mer kunskap om teknikspridning i Sydkorea och hur
samhällets struktur och normer präglar den. Den ger även insyn om hur små- och
medelstora företag i AI-industrin ser på marknaden och offentliga myndigheters roll
som möjliggörare. Det kan användas som underlag vid diskussioner gällande
utveckling av strategier för nya teknologier samt stöd vid skapandet av AI-relaterade
policyer.
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1. Inledning

Artificiell intelligens som en teknik har funnits som begrepp sedan 50-talet, men har det
senaste årtiondet fått alltmer uppmärksamhet och idag blir AI-tekniken mer och mer
etablerad i samhället (McCarthy et al., 2006, Rai, 2020). Vi befinner oss i startgropen av
den fjärde industriella revolutionen, som genom att sudda ut gränserna mellan den
fysiska och digitala världen förväntas totalt transformera vårt sätt att leva. En av
nyckelteknolgierna för denna förändringen förväntas bli AI, vars applicering på en bred
mängd sektorer kommer att ge upphov till effektiviseringar och nya innovationer inom
sektorerna (Cockburn et al., 2018).

I de tidigare industriella revolutionerna har det funnits tekniker som haft så stor
betydelse att de även satte prägel på namnet; “The Age of Steam”, “The Age of
Electricity” och “The Age of Internet”. Ångmaskinen, elektriciteten och internet är
exempel på tekniker som fick en stor utbredning och la grunden till vidare utveckling.
Termen för en sådan teknik är “General Purpose Technology” (GPT), alltså tekniker för
allmänt bruk som blir kritiska för samhället och ekonomisk tillväxt (Bekar et al., 2017).
Den fjärde industriella revolutionen kommer att innebära såväl ekonomiska som sociala
positiva omvälvningar, och många nationer har nu satt ut riktningar för att möjliggöra
och uppnå transformationen. Med AI identifierat som nyckeltekniken kräver
transformationen en spridning av AI-teknik. Ett sätt att studera en stats tillvägagångssätt
för detta är att använda sig av aktörsnätverksteori och diffusionsteori, som kompletterat
med teser om kulturella faktorer kan ge insikter om progressionen av en
teknikspridning.

Sydkorea har satt denna transformationen i sikte, och har även mycket goda
förutsättningar för det, då nationen rankas bland de högsta inom både teknologisk
avancering och innovation (Jang, 2021, Getzoff, 2022). Dessa utmärkningar kommer
som resultatet av en stor ekonomisk tillväxtresa och social omvandling under andra
halvan av 1900-talet och början av 2000-talet (Dayton, 2020). Samtidigt som den
tekniska utvecklingen nått stora framgångar har den ekonomiska tillväxten stagnerat
och inhemska sociala problem uppmärksammats. Genom transformationen mot ett mer
AI-integrerat samhälle finns förhoppningar och en tro på att implementering av AI kan
ge nya lösningar på problemen. Dessutom väntas ett främjande och utbredning av AI i
olika industrier bidra till en högre konkurrenskraft hos Sydkoreanska företag, som på så
vis ska återuppliva den stagnerande ekonomin (MSIT, 2019). AI-tekniken har specifika
egenskaper och förutsättningar som gör att satsningar i AI-projekt ofta kräver mycket
resurser. Detta bidrar till en skev fördelning av företag som kan investera i projekten,
där barriärerna och risken blir högre för små- och medelstora företag (Holmström, 2022,
Nolan, 2020).
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Åtgärder till hindret för små- och medelstora företag addresseras i Sydkoreanska
regeringens och MSITs (Minstry of Science and ICT) Data Dam-satsning som del av
New Digital Deal, en storskalig återhämtningsplan för ekonomin med fokus på
digitalisering. Ett av delprojekten i Data Dam-satsningen är “AI Voucher Project”, som
går ut på att förse små- och medelstora företag med värdekuponger för att handla en
produkt eller tjänst av en AI-leverantör, och på så vis gynna AI-utvecklingen och
utbredningen av tekniken även hos mindre företag (MSIT, 2020).

Givet Sydkoreas historia, framgångar och förvandling mot en högteknologisk och
innovativ nation är det därför av intresse att undersöka hur de går till väga för att uppnå
fortsatt framgång i framtiden i spridning av AI-teknik och nya lösningar som
AI-tekniken möjliggör. Vad tillför statens strategier till utvecklingsprocessen? Och
vilken inverkan har de kulturella utrrycken i det sociala sammanhanget i just Sydkorea
på spridningen av AI-tekniken?

1.1 Syfte och frågeställningar:
Syftet med studien är att undersöka hur AI-teknik sprids i Sydkorea och hur offentliga
myndigheter kan påverka det. Genom att analysera hur ett aktörsnätverk, och de
strukturer och kulturella normer som finns i det sociala system det verkar i, påverkar
processen av teknikspridning avses följande frågeställning besvaras:

- På vilket sätt kan offentliga myndigheter bidra till utveckling och utbredning av
AI-teknik i ett socialt system?

- Vilken inverkan har kulturella uttryck i Sydkorea på spridning av AI-teknik och
nya AI-baserade lösningar  i Sydkorea?

1.2 Avgränsingar
Det finns både många aspekter av bidrag till AI-utveckling och utbredning och många
offentliga myndigheter i Sydkorea. Denna studie fokuserar på AI Voucher programmet
och är därmed begränsad till de offentliga myndigheterna som är relevanta för
programmet. Bidraget som studeras är centrerat kring små- och medelstora företag, och
de offentliga myndigheternas arbete med stöd till FoU på större företag berörs inte i
studien.

1.3 Disposition
I det följande avsnittet presenteras artificiell intelligens och hur det kan betraktas som
en GPT. Därefter följer en pesentation av två teorier: aktörsnätverksteori och
diffusionsteori. Avsnittet rundas av med en sammankoppling av ovanstående och en
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analysmodell. Vidare presenteras den kvalitativa metod som använts för att besvara
frågeställningarna i avsnitt tre. Därefter framställs empiri och det insamlade materialet i
avsnitt fyra, som består av både kvalitativ data från policydokument och svar från
intervjuer. Detta följs av en analys och diskussion utifrån teoretiska analysmodellen i
avsnitt fem och slutligen presenteras slutsats i avsnitt sex.
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2. Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket består av en beskrivning av AI-teknik, för att ge förståelse för
de förutsättningar som finns för implementering och nyttjande av den, samt teorier om
sociala system. De huvudsakliga teorierna som valts för att analysera Sydkoreanska
statens roll i spridningen av AI-teknik är aktörsnätverksteori och
innovations-diffusionsteori. Aktörsnätverksteorin förklarar utformningen av ett nätverk
och samspelet mellan aktörerna i det och diffusionsteorin beskriver hur en nya tekniker
brer ut sig i ett system. Vidare beskrivs även kulturella aspekter till aktörsnätverk och
innovationsspridning för att ge en grund till den Sydkoreanska kontexten. För att
analysera utifrån dessa teorier har en egen analysmodell tagits fram som kombinerar
samtliga teorier.

2.1 Artificiell intelligens
I detta avsnitt beskrivs artificiell intelligens. Övergripande beskrivningar om tekniken
och samhällspåverkan ges, följt av en mer detaljerad beskrivning av utmaningarna med
att utveckla och implementera AI.

2.1.1 Tekniken
Artificiell intelligens (AI) defineras övergripligt som teorin och utvecklingen av
datorsystem som kan utföra uppgifter som i vanliga fall kräver mänsklig intelligens och
kognitiv förmåga, specifikt lärande och problemlösande (Lee et al., 2019), och mer
distinkt som ett systems förmåga att tolka extern data på ett korrekt vis, lära av sådan
data och använda lärdomarna för att uppnå specifika mål och uppgifter (Kaplan &
Haenlein, 2019). Begreppet myntades av John McCarthy år 1956, då han tillsammans
med en forskargrupp förutsatte att varje aspekt av mänsklig inlärning och andra
egenskaper av intelligens kan beskrivas så precist att det kan simuleras av en
maskin(McCarthy et al., 2006). Idag har AI-tekniken gjort det möjligt för maskiner att
bli intelligenta, i den mening att de kan lära sig, tolka och förstå mänskliga språk,
uppfatta och analysera miljöer och agera på ett lämpligt sätt i dem samt utifrån givna
mål förutsäga, rekommendera och fatta beslut som påverkar verkliga sammanhang
(Nolan, 2020).

2.1.2 Samhällspåverkan
Den växande kvantiteten av tillgänglig data och utvecklingen av datorkraft och
algoritmer har genererat mängder av tillämpningar av AI-system som påverkar våra
arbeten och vardagsliv. Dessa AI-system implementeras brett i många olika industrier,
bl.a. sjukvård, underhållning, utbildning, konstruktion, logistik, finans, produktion m.m.
Det får allt större inflytande i människors liv och påverkar allt ifrån köpesmönster
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genom riktad reklam, vilka nyheter som individer tar del av, företags
anställningsprocesser, människors sociala nätverk, till hur barn och äldre i samhället tas
hand om (Rai, 2020). Inflytelsen förväntas bli av ännu större grad, där AI förutspås
driva de största evolutionära framstegen i mänsklig historia och förändra människors
levnadssätt (Salla et al., 2018). Inställningen till AI bland forskare är splittrad, där det å
ena sidan uttrycks allarmerande påståenden, som att AI hotar mänskliga arbeten eller -
som Stephen Hawking visionerade - att utvecklingen av superintelligent AI skulle
kunna innebära slutet för den mänskliga rasen. Andra menar att AI istället kommer att
förbättra människor och bidra till en utökad intelligens (Haenlein et al., 2019,
Trajtenberg, 2018).

2.1.3 AI som en General Purpose Technology (GPT)
Givet AI:ns utbredning har synen på artificiell intelligens som en ‘General Purpose
Technology’ (översatt teknik för allmänt bruk) på senare tid kommit på tal (Trajtenberg,
2018, Crafts, 2021, Cockburn et al., 2018). Bekar et al. (2017) definerar en GPT som en
teknik eller en grupp av snarlika teknologier, som används i stor usträckning i
majoriteten av ekonomin, är teknologiskt dynamisk i den mening att den kan utveckla
sin effektivtet och breda sina användingsområden samt kompletterar många stagnerande
sektorer där appliceringen av teknologin möjliggör ytterliggare uppfinningar och
innovationer (Bekar et al., 2017). GPTs är viktiga för ekonomisk tillväxt, och har rollen
som möjliggörande teknologier, vilket öppnar upp för nya möjligheter, snarare än att
verka som en komplett lösning (Bresnahan & Trajtenberg, 1995, Bekar et al., 2017).
Exempel på GPTs är ångmaskinen, elektriciteten och internet, som samtliga visar sin
betydande roll då de varit nyckeltekniker i de tre tidigare industriella revolutionerna.
För att klassificieras som en GPT ska tekniken uppfylla följande sex kriterier (Bekar et
al., 2017):

● Förbättra användningen av tekniker den bygger på
● Förbättra användningen av andra befintliga tekniker och möjliggörandet av nya
● Påverka ekonomiska, politiska och sociala strukturer
● Inte ha några liknande ersättare
● Ha ett brett utbud av applikationer och användare
● Utvecklas i komplexitet

Detta innebär att en GPT har en potential att tillämpas i alla typer av branscher i takt
med att tekniken förbättras. Till exempel utvecklades internet först i militära syften,
men har idag en central roll i samhället som gett upphov många nya teknologier,
speciellt inom informationsteknologi (Naughton, 2016).

Cockburn et al. (2018) argumenterar för att arificiell intelligens bör ses som en GPT, då
tekniken inte bara innebär innovation inom en smal sektor, utan är applicerbar och
möjliggör innovation i stor utbredning. De menar även att AI-teknik, utöver att
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appliceras brett, också kan förändra innovationsprocessen i de domäner där den
tillämpas, alltså utgöra “uppfinnandet av en uppfinningsmetod”. Genom att både
påverka slutprodukter men även sättet att innovera, kommer AI-tekniken ha en särskilt
stor inverkan på innovation och tillväxt (Cockburn et al., 2018). Likt de tidigare nämnda
exemplena på GPTs kan AI ses som en bas för den nästkommande industriella
revolutionen, men utvecklingen förväntas gå snabbare, inte minst för att AI-systemen är
utformade för att förbättra sig själva över tid (Crafts, 2021, Brynjolfsson et al., 2018).

2.1.4 Implementering av AI i organisationer
Implementering av AI i organisationer kan sänka kostnader, öka kvalitet på produkter
och tjänster samt förbättra produktivitet och effektivitet, och på så vis ge
konkurrensfördelar och en högre lönsamhet för företag (Brock & von Wangenheim,
2019, Bughin & van Zeebroeck, 2018, Haenlein et al., 2019, Iansiti & Lakhani, 2020).
Bughin och van Zeebroecks (2018) studie visade att tidiga AI-implementerare genererar
vinster genom ökad prestanda. Vinsterna tenderas att återinvesteras i fler AI-projekt,
vilket bäddar för högre marginaler och ytterligare vinning. Detta förklaras även av
“AI:ns positiva spiral”, som beskriver hur implementering av AI på en produkt eller
tjänst förbättrar produkten, vilket leder till fler användare, som i sin tur genererar mer
data och möjliggör för vidare utveckling av AI och förbättring av produkten eller
tjänsten (Lee et al., 2019). Trots fördelerna som presenteras med AI-användning har
många organisationer svårigheter att påbörja sin transformation och få ut AI:ns fulla
potential (Holmström, 2022). Det här beror bland annat på datautmaningar, befintlig
digital grund, okunskap och resurser.

Data
Den största utmaningen med en lyckad AI-implementering relaterar till insamlingen och
bearbetningen av högkvalitativ data (Nolan, 2020). Den ena aspekten av data-hindret
handlar om volymen data som finns tillgänglig. Utan stora mängder träningsdata blir
modellerna ofta felaktiga och ogynnsamma (Goodefellow et al., 2016). Den andra rör
kvalitén på datan. “Skräp in-skräp ut” är en grundläggande princip för AI, som antyder
att dålig data ger en dålig AI-modell. Ofta är inhämtad data ofullständig, i felaktigt
format eller inkonsekvent, vilket gör att mycket resurser måste läggas på att bearbeta
datan innan den kan nyttjas i AI-system (Lee et al., 2019, Nolan, 2020). För att dra nytta
av datan och få ett lyckat AI-projekt krävs kunnig arbetskraft med expertis i
datahantering (Nolan, 2020).

Digital grund
AI-investeringar sker ofta i slutskedet av ett företags digitala transformering.
Avsaknaden av en bred teknologisk grund och god digital infrastruktur hindrar
möjligheten att applicera AI. Företag som redan nyttjar teknologier och verktyg som
molntjänster, big data och avancerad dataanalys tenderar att lättare implementera
AI-system (Nolan, 2020, Bughin & van Zeebroeck, 2018). Mindre företag använder sig
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av nyckelteknologierna i mindre utsträckning än stora företag, då de har mindre
tillgängligt kapital och arbetskraft (Cho et al., 2022, Nolan, 2020).

Okunskap
Osäkerheten kring AI-systemens förmågor bidrar till tvivel kring investeringar, då det
saknas en full förståelse för systemen. Många ledare inser att AI ger potential att öka
organisationens prestanda, men har inte kunskap om hur de ska gå till väga och nyttja
AI för att uppnå dess mål och önskade resultat (Rai, 2020, Holmström, 2022). Det
beror inte bara på generell okunskap om AI, många algoritmer är dessutom obegripliga
på det vis att människan inte kan förstå beräkningen bakom resultatet. Detta gäller
speciellt de algoritmer som på senare tid blivit mer populära inom maskininlärning, som
neurala nätverk i deep learning. Detta hämmar tilliten på systemet och viljan att
investera i det (Rai, 2020). Förutom den bristande tilliten på systemet kan även
uppfattningen om att AI-teknik inte mognat helt än bidra till att företag avvaktar med att
anta tekniken (Bughin & van Zeebroeck, 2018).

Resurser
Implementeringen av AI-projekt innefattar en del experimentering och det kan vara
svårt att initialt förutse kostnaden och det slutgiltiga resultatet. Framgångsrika
långsiktiga AI-projekt går ofta på bekostnad av kortsiktiga förluster (Holmström, 2022).
Som tidigare nämnt gynnas företag som har kapital och digital grund under processen
av AI-implementering. Detta bidrar till ett gap på möjligheten att implementera AI
mellan stora företag och små- och medelstora företag (SMEs). Stora företag med goda
resurser skapar ofta interna AI-team och har råd att experimentera, medans mindre
företag inte har möjlighet att anta risken som ett AI-projekt innebär (Nolan, 2020).

För att analysera utmaningarna med att utveckla, implementera och tillämpa AI i ett
samhälle och dess organisationer presenteras teorier om nätverk och
innovationsspridning i sociala system. Dessa kompletteras med teser om kulturella
faktorer för att framhäva hur aspekter i den sociala strukturen av ett samhälle även har
en inverkan på spridningen av ny teknik.

2.2 Aktörsnätverksteori (ANT)
Ett aktörsnätverk beskrivs som ett heterogent nätverk av gemensamma intressen, som
innefattar (Latour, 1986):

● individer
● organisationer
● standarder
● artefakter
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Inom ANT anses kunskap inte vara ett statiskt fenomen som finns i individers hjärnor,
snarare beskrivs kunskap som ett flöde i ett nätverk genererat av kopplingar mellan
diverse olika aktörer. Teorin fokuserar inte på att beskriva nätverket som ett objekt, utan
snarare den dynamiska process av förbindelser som utgör utformningen och
stabiliseringen av ett system (Latour, 1986, Law & Hassard, 1999). Ett nätverk består av
både mänskliga enheter och icke-mänskliga enheter (dvs. objekt eller teknologi). ANT
beskriver en symmetri mellan de två komponenterna och en stark koppling mellan. Det
är inte bara mänskliga aktörer som påverkar objekt, utan objekten formar även
människorna (Latour, 1999).

Översättningsprocess
Centralt i ANT är de förhandlingar som pågår mellan aktörerna för att förena intressena
mot gemensamma mål, även kallat översättningsprocessen eller översättningen.
Uttrycket grundar sig i den språkliga betydelsen av översättning från ett språk till ett
annat, och hänvisar till hur aktörer i nätverket arbetar för att göra två olika saker
likvärdiga och samordna intressen (Law, 1999). Aktörer kan vara delaktiga i flera olika
översättningsprocesser samtidigt, med olika egenskaper och handlingar. Översättningar
är viktiga då de bidrar till stabilisering i aktörsnätverket. Antalet aktörer i ett nätverk
kan vara svårt att bestämma och därmed vagt förtydligat, då det inte finns en bestämd
begränsning. Därför sker översättningsanalysen ofta ur perspektivet från en nyckelaktör
(Callon, 1984).

Figur 1. Översättningsprocessens huvudmoment (Callon, 1984).

Översättningsprocessen har fyra huvudmoment: problematisering, intresse, registrering
och mobilisering (se figur 1). De olika faserna bygger på varandra, men kan även
överlappa och flätas samman eller återgå till en tidigare fas, då progression i en process
kan gå fram och tillbaka. Trots en process kringliga gång genom momenten menar
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Callon att varje steg markerar ett framsteg i förhandlingarna (Callon, 1984). Nedan
följer en beskrivning av delmomenten.

Problematisering
I det första momentet av översättningen, problematisering, identifierar nyckelaktören ett
problem eller mål utifrån dess egna perspektiv. Därefter defineras vilka andra aktörer
som är av vikt för att lösa problemet eller uppnå målet och vilka intressen dessa har.
Definitionen av de andra aktörerna visar att det också ligger i deras intresse att lösa
problemet och att de skulle gynnas av samarbete med nyckelaktören. Nyckelaktören
sätter sig själv i centrum och driver en process där övriga aktörerna inte kan uppnå sina
mål utan att samarbeta. Callon beskriver detta för att aktören blir en “obligatory passage
point” (OPP), det vill säga essentiell för alla aktörers problemlösning (Callon, 1984).

Interesse
Interessemomentet går ut på att nyckelaktören lockar de övriga aktörerna till att delta i
nätverket. Detta sker inte förrän de accepterar den definition som nyckelaktören lagt på
dem och deras intressen under problematiseringen. Aktörerna ska alltså övertygas och
själva inse att de är i behov av nyckelaktören för att lösa sina problem och således inta
en viss roll eller funktion i nyckelaktörens nätverk (Callon, 1984).

Registrering
Tätt kopplat till intressemomentet är registreringen, där aktörerna mer formellt
accepterar definitionerna och tar sig an den definierade rollen. Under momentet pågår
förhandlingar om definitionen, och motkrav kan ställas för att aktörerna ska gå med i
nätverket. Ju fler aktörer som accepterar definitionen och ansluter till nätverket, desto
mer skyddas det från att upplösas (Callon, 1984).

Mobilisering
Under mobiliseringsmomentet sätts strukturen för hur olika aktörer gör sig hörda och de
olika intressena “mobiliseras”. Större grupper utser representanter som för hela
gruppens talan, detta kräver en god relation mellan representanterna och resten av
gruppen. Nyckelaktören kan även ta sig an rollen som representant för hela nätverket, i
det fallet blir andra aktörer passiva och nyckelaktören ansvarar för att representera hela
nätverkets intressen (Callon, 1984)

Aktörsnätverks-teorin används av forskare i många olika områden för att kartlägga och
beskriva en viss tekniks använding inom en sektor, till exempel beskriver McBride
(2006) genom koncept från ANT hur mobil kommunikation blev antaget av aktörer och
gick till att bli en teknik som är helt integrerat i samhälle. Det har även använts för att
beskriva statliga nätverk, vilket presenteras följande.
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2.2.1 Stater och nätverk i ett ANT-perspektiv.
Statens roll i ett nätverk kan diskuteras och presenteras på många olika vis (Fuchs,
2010; Passoth & Rowland, 2010). Passoth och Rowland (2010) menar att politik har
mobiliserats efter komplexa beslutsfattningar och försök att samordna intressen i ett
nätverk. På så vis kan staten också ses som ett nätverk, och inte bara som en aktör. De
analyserar statens roll ur ett ANT-perspektiv och menar att staten inte är en abstrakt
enhet, utan att den är en verklig apparat som man kan inspektera och se utvecklingen av
dess sociala nätverk. Stater är inte aktörer i sig, utan uppstår bara som aktörer i relation
till de människor, landsgränser, statliga skatter m.m. som ingår i dess nätverk (Passoth
& Rowland, 2010).

Stater sitter idag på makt med olika struktur, t.ex. om det är en demokrati, diktatur etc.
Aktörer som verkar stora och stabila åstadkommit den och etablerat en sådan position
genom lyckade nätverkshandlingar. Skillnaden i storlek på mikro- och makroaktörer har
inte existerat i förtid, då makro-aktörer också kan ses som ett nätverk bestående av
mikro-aktörer (Latour, 1986). Aktörsstorlekar är ett resultat av översättningsprocesser,
där stora och stabila aktörer haft en längre process med fler lyckade översättningar.
Mobiliseringsfasen i dessa har då resulterat i att de stora aktörerna, i detta fall staten,
blir representanter och får behörighet att tala eller agera i uppdrag av en annan aktör
(Passoth & Rowland, 2010)

2.2.2 Kultur och nätverk
Som nämnt beskriver aktörsnätverksteorin ett nätverks utformning som en dynamisk
process där strukturen beror på förhandlingar mellan de olika aktörerna och deras
anpassning efter varandras intressen. Något som kan sätta en stark prägel på strukturen
och vilka aktörers intressen som favoriseras är kulturella normer och traditionellt
inflytande. En aspekt av detta är om systemet har en individualistisk eller kollektivistisk
karaktär.

Individualism och kollektivism
Individualism och kollektivism hänvisar till den grad individer följer deras personliga
övertygelse när de fattar beslut i förhållande till förtroendet på andras uppfattningar och
övertygelser. I individualistiska kulturer är synen på gemenskap och grupper mer ledigt,
sociala kontrakt mellan individer är mindre bindande. Normer inom grupper följs
nödvändigtvis inte strikt och individer kan verka självständigt (Steenkamp et al., 1999).
Kollektivism är en egenskap av en typ av kultur som är mer beroende av gemensamma
intressen och gruppinsatser under förhandlingar och beslutsfattande moment. Grupperna
består av lika-sinnade individer som delar syn på normer, värderingar och målsättningar
(Triandis et al. 1988). I en kollektivistisk kultur värderas samförstånd med gruppen
högre än den individuella handlingen. Denna syn ger vägledning till individerna och
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sätter prägel på handlingar. Det centrala värdet i en individualistisk kultur är personlig
frihet och autonomitet, medans det i en kollektivisitisk kultur är samordningen med
gruppen (Hofstede et al., 2010).

Generellt ser man att länder i väst anammar den individualistiska modellen, medans
många asiatiska länder följer en mer kollektivisitisk etik (Koch & Koch, 2007).
Kollektivism är en egenskap som finns i konfucianiska kulturer, bl.a. i Sydkorea. Det
konfucianistiska tankesättet centrerar kring att fullföja plikter, snarare än att tillämpa
egna idéer. Sådana kulturer uppmuntrar strukturer med tydlig hierarki, och en strikt
kontroll uppifrån (Bidet, 2002). Detta speglas i det att människor tenderar att ha en stor
respekt för statstjänstemen och lydigt följa regler och myndighetens order.
Kombinationen av respekt för överordnade och byråkratiska strukturer leder till att
individer och organisationer förlitar sig på ett starkt ledarskap (Kim, 2009).

Ovan nämnda teorier om nätverk och olika aspekter av det kan användas för att
undersöka relationer mellan aktörer i sitt tillstånd. För att ge en bredare grund till
analysen av AI:s spridning presenteras i följande avsnitt teorier om
innovationsspridning samt andra aspekter av innovation.

2.3 Spridning av innovationer och ny teknik
När AI-teknik sprids i ett nätverk och genom sektorer möjliggör dess applicering för
utvecklingen och uppkomsten av nya tekniker. Trots att AI-tekniken i sig idag betraktas
mer som en GPT och möjliggörande teknik för nya innovationer, har den likt andra
GPTs haft ett smalt användningsområde initialt, för att sedan få en allt större utbredning
på dess användningsområden. Därför är ett sätt att studera dess spridning att använda
sig av teori om innovationer och spridning av den.

Schumpeter betraktade innovation som användandet av nya kombinationer av befintlig
teknik för att lösa problem samt den ekonomiska påföljden av den tekniska
utvecklingen (Schumpeter, 1934). Det beskrivs ofta som en process som kan resultera i
en mängd olika utfall, vanliga sådana är nya produkter eller material, nya tjänster, nya
organisationsformer och nya processer (Twiss & Goodridge, 1989, Ettlie & Reza,
1992). Innovationsprocessen innefattar i allmänhet adoption - generering,
implementering och standardisering - där varje fas involverar kommunikation (Crossan
& Apaydin, 2010).

Innovation är nära relaterat till förändring, då det nyttjas av organisationer för att
antingen påverka dess omgivning eller som ett svar till en förändrad miljö (Damanpour,
1991). Det har en central roll i värdeskapande och att beskrivs vara avgörande för
tillväxt och överlevnad för stater, industrier och företag. Sedan industriella revolutionen
har marknader präglats av globalisering, digitalisering och snabba tekniska
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utvecklingar. I en sådan miljö är innovation en nödvändighet för att överleva på den
globala marknaden och hantera utmaningarna kring osäkerhet och konkurrens (Vargas,
2015). Alltmer pengar och ansträngning spenderas av stater och entreprenörer för att
främja innovation genom investeringar i forskning och kunskapsöverföring (Bukowski
& Rudnicki, 2019). Det nätverk av aktörer som agerar kring en innovation kan betraktas
som innovationssystem. Lundvall beskriver det som ett system av enheter och relationer
som samverkar i produktion, spridning och användning, av ny och ekonomiskt värdefull
kunskap (Lundvall, 1992).

2.3.1 Diffusionsteori
Nya tekniska lösningar uppkommer hela tiden. Spridningens hastighet varierar, vissa
breder ut sig snabbt och anammas av en stor mängd individer, andra sprids
långsammare. Processen om hur ny kunskap och teknologi sprider sig bland individer
och organisationer i ett samhälle kan förklaras av Everett Rogers teori om
innovationsspridning (ENG. “Diffusion of Innovations), som beskriver diffusion som
precessen där en innovation kommuniceras genom specifika kanaler över tid i ett socialt
system. Rogers beskriver diffusion som processen där en innovation kommuniceras
genom specifika kanaler över tid bland medlemmar i ett socialt system. Med start i att
ett fåtal personer i systemet antar en innovation, med tiden antar fler individer och
organisationer innovationen, till slut är innovationen helt utbredd och (nästan) alla
medlemmar har anammat den nya idén (Rogers, 2003). Nyckelfaktorerna som påverkar
spridningen är själva innovationen, kommunikationskanaler, tid och det sociala system
där spridningen tar plats (Rogers, 2003).

Innovationen
I allmänhet medför innovationer en fördel för de som antar den, detta är dock inte alltid
självklart. Ovissheten kring om innovationen kommer att ge nytta bidrar till en
osäkerhet hos befolkningen. Starten av spridningsprocessen präglas därför av sökande
och bearbetning av information för att minska ovissheten om teknikens för- och
nackdelar. De viktigaste egenskaperna för en ny teknik och dess spridning är:

● Relativ fördel - till vilken grad en innovation uppfattas som bättre än idén den
ersätter för individen. Graden kan mätas i ekonomiska termer, men även faktorer
som tillfredsställelse och bekvämlighet påverkar den relativa fördelen.

● Kompatibilitet - till vilken grad en innovation passar in i systemets värderingar
och normer samt befolkningens behov.

● Komplexitet - till vilken grad en innovation anses vara svårbegriplig. Generellt
sett antas nya idéer som är lätta att förstå och använda snabbare än de
innovationer som kräver att medlemmar i samhället söker ny kunskap och
utvecklar nya färdigheter.
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● Prövbarhet - till vilken grad en innovation kan experimenteras med. Om
befolkningen kan undersöka och prova den nya idéen minskar ovissheten kring
innovationen och således osäkerheten hos individerna.

● Observerbarhet - till vilken grad en innovation är synlig för omgivningen. Ju
lättare det är för andra att se påföljden av en antagen innovation, desto snabbare
kommer innovationen att spridas (Rogers, 2003).

Dessa attribut stärks även av Koçak, Kaya och Erols studie (2013) kring användandet av
sociala medier. De menar att spridningen av sociala medier gick fort till på grund av
deras lättillgänglighet och användarvänlighet, som även bidrog till fördelar genom att
underhållning, information och nya trender kunde nås snabbt. Rogers belyser att dessa
inte är de enda egenskaper som påverkar innovationsspridningen, men att de är de mest
betydande (Rogers, 2003).

Kommunikationskanaler
Kommunikationskanaler benämns i teorin om innovationsspridning som processen där
deltagare skapar och delar information med varandra. Processen involverar en
innovation, en aktör med erfarenhet av innovationen, en aktör utan erfarenhet eller
kunskap om innovationen samt en kommunikationskanal dessemellan. Rogers beskriver
två typer av kommunikationskanaler: massmedia, där information från få individer når
en bred publik, och personliga kanaler, ett mer tätt kommunikationssätt mellan nära
individer. Massmedia är effektivt då det under kort tid ger en informationsspridning till
en stor mängd individer, men de personliga relationerna resulterar i högre grad i
övertygelse och acceptans av innovationen (Rogers, 2003).

Tid
Tidsaspekten av innovationsspridning förklaras på tre olika vis. Den första benämner
Rogers som beslutsprocessen och hänvisar till individen eller organisations interna
process om acceptans och antagande av en ny innovation. Den andra tidsaspekten
behandlar graden av innovationskraft hos medlemmar av det sociala systemet över tid,
vilket ställs i relation till övriga befolkningen. Sista aspekten är hastigheten av
innovationsspridningen, dvs. hur en population tar till sig en innovation (Rogers, 2003).

Beslutsprocessen
Denna process förklarar individernas utveckling från initial kunskap om en innovation
till implementering. Processen består av fem huvudsteg: (1) kunskap, (2) övertalning,
(3) beslut, (4) implementering och (5) bekräftelse, och beskriver händelseförloppet för
hur en beslutsfattande enhet går från kunskap om en idé, till att bilda sig en uppfattning,
besluta om innovationen ska antas eller avvisas, sedan implementera den nya idén och
till sist bekräfta beslutet. En betydande del av beslutsfasen är osäkerheten kring den nya
idén. De flesta individer kommer inte att acceptera en ny teknik utan att först pröva den
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och avgöra dess användbarhet i sin egen situation. Innovationer som kan provanvändas
sprider sig generellt snabbare i systemet. Ett exempel på en metod för detta som Rogers
tar upp är distributionen av gratistester av den nya idén.

Figur 2. Beslutsprocessen om innovationer (Rogers, 2003).

Då studiens syfte är att undersöka hur offentliga myndigheter och spridningen av
AI-teknik är övertalningssteget en central del. Under övertalningen har beslutsfattaren
en initial kunskap om innovationen. Det är under detta steg som attityden gentemot
innovationen formas (Rogers, 2003). Tidigare studier tyder speciellt på att möjligheten
att inhämta specifik information om tekniken för att förstå sig på vad innovationen
innebär i sin helhet. Sån information innefattar kostnader, faktisk användning, tidigare
misslyckade implementeringar av tekniken eller tidigare konsumenters erfarenheter av
tekniken (Al Mamun, 2017). Denna informationen bidrar till om beslutsfattaren ställer
sig positivt eller negativt inställd till ett beslut om implementering (Rogers, 2003). I
fallet gällande SMEs, som ofta har begränsad kapacitet och resurer, är det av extra vikt
att genom stödprogram och policyes tillhandage information kring den nya tekniken
som förbättrar företagens syn på tekniken (Al Mamun, 2017).

Innovationskraft hos individer
Innovationskraften mäter attityden till nytänkande och till vilken grad individer är tidiga
med att acceptera en innovation, i förhållande till övriga medlemmar i systemet. Rogers
delar in befolkningen i fem kategorier efter innovationskraft, en individ kan placeras i
olika kategorier för olika innovationer. Kategorierna är innovatörer, tidiga användare,
tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntare.

● Innovatörerna - Riskbenägna individer, som är de första att ta till sig innovation
trots bristande information. Denna kategori har ett stort intresse för ny teknologi
och omger sig även av likasinnade, vilket sätter dem utanför en lokal krets i det
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sociala systemet. De har en viktig roll för spridningen, eftersom det är de som
importerar innovationen utanför systemets gränser.

● Tidiga användare - Personer med brett socialt nätverk och stort inflytande över
nya teknikers spridning och acceptans i övriga befolkningen. Ses som förebilder
för allmänheten och minskar osäkerheten kring innovationen genom att använda,
evaluera och informera om den till sitt nätverk.

● Tidig majoritet - Tar till sig innovation precis innan genomsnittet i ett socialt
system. Interagerar frekvent med andra och har en positiv inställning till ny
teknik, men intar sällan ledarpositioner i prövning av den. De fungerar som en
länk mellan de våghalsiga och den stora majoriteten.

● Sen majoritet - Personer med en skeptisk och försiktig inställning mot ny teknik,
som ofta behöver påtryckningar av ekonomisk eller social form för acceptans.
Vid det skede den sena majoriteten antar innovationen är nästan all osäkerhet
kring den undanröjd.

● Eftersläntare - Individer med ett litet socialt nätverk och traditionella
värderingar, som vill vara försäkrade om att ett antagande av en innovation är
gynnsam innan de accepterar den. Denna långa beslutsprocess gör att
innovationen samtidigt kan ha blivit ersatt av en nyare idé som redan används av
innovatörerna.

Hastighet av innovationsspridning
Hur snabbt en innovation sprider sig i ett socialt system kan mätas i antalet individer
som använder innovationen inom en viss tidsram. Det ackumulerade antalet följer ofta
en S-kurva. Till en början växer kurvan långsamt, eftersom det endast är ett fåtal
individer, innovatörerna, som tar till sig innovationen. Därefter följer de tidiga
användarna, dessa inspirerar den tidigare majoriteten och kurvan stiger kraftigt under en
period, för att sedan stagnera när majoriteten av befolkningen nyttjar innovationen
(Rogers, 2003). Varför spridningsprocessen följer en S-kurva beror på den tillgängliga
informationen och osäkerhetsminskningen över tid i ett socialt system. Man kan se
S-kurvan som den ökande graden av inflytande på en individ att anta eller förkasta en
innovation. Det sker till följd av en ökad informationsspridning när fler individer i
systemet kan evaluera tekniken och påverka sitt nätverk (Rogers, 2003). Hastigheten av
spridningsprocessen påverkas också av de befintliga användarnas sociala nätverk och
status. Kuandykov och Sokolov (2010) undersökte teknikspridningen genom simulerade
miljöer, där resultatet visade att om spridningen skedde betydligt snabbare om en aktör
med stort inflytande nyttjade tekniken. Samtidigt menar de att spridningen bromsas om
betydande aktörer inte nyttjar den (Kuandykov & Soskolov, 2010).
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Sociala Systemet
Ett socialt system kan definieras som sammanhängande enheter; individer,
organisationer, informella grupper bl.a., som arbetar mot ett gemensamt mål. Varje
enhet kan urskiljas från de andra i systemet, samarbetet för att lösa gemensamma
problem och delade mål är vad som binder samman dem. Det sociala systemets struktur
utgör en ram för diffusionen och påverkar innovationsspridningen på flera sätt, bl.a.
påverkar systemets normer, ledarskapskaraktärer och typer av beslutsfattande.
Strukturen kan antingen underlätta eller försvåra spridningen av innovation i systemet.

Struktur
Den sociala strukturen minskar osäkerheten, då den ger stabilitet till det mänskliga
beteendet i ett system och gör beslut mer beräknerliga. Rogers exemplifierar detta
genom att beskriva strukturen i en myndighet: ett sådant system präglas ofta av hierarki,
där individer i högre rankade positioner kan förvänta sig att de ordrar de ger till lägre
rankade individer genomförs. Sådana tydliga positioner i ett system kallas för formella
strukturer. Det finns även informella strukturer som består av personliga relationer
mellan individer i systemet. Även i denna typ av struktur brukar mönster i
kommunikationsnätverket kunna urskiljas och individernas beteenden förutspås till viss
mån. Beteendemönstrena förklaras även av de normer som finns. Normerna definierar
socialt accepterade beteenden och de standarder som finns för populationen (Rogers,
2003).

Rogers beskriver även processen i organisationer och klargör fem faktorer i den
organisatoriska strukturen som påverkar stabiliteten i det interna systemet. Den första
faktorn är förutbestämda mål, dessa har stor inflytelse över organisationens struktur och
funktion. Nummer två är fastställda roller, där individer som intar en viss roll antas
utföra de plikter som rollen innebär. Tredje faktorn är auktoritär struktur, rollerna i en
hierarkal struktur är organiserade på ett vis som tydliggör vem som ansvarar över vem.
Regler och förordningar är den fjärde faktorn, de bidrar till kontroll och säkerställning
av en enhetlig verksamhet. Slutligen nämner Rogers informella mönster som en faktor,
de kan även beskrivas som de personliga sociala relationerna som skapas mellan
individer i ett system (Rogers, 2003).

2.3.2 Kultur och innovation
Kultur kan verka som en facilitator eller hämmare av innovationskraft på nationell nivå.
Tidigare forskning tyder på att individualistisk kultur har en positiv effekt på
innovation, medans kollektivism medför negativa konsekvenser (Shane, 1992, 1993).
Bukowski och Rudnicki (2019) har undersökt kulturella aspekter och dess påverkan på
innovation, där tre specifika aspekter som är relevanta för koreas kultur har inkluderats:
maktdistans, individualism och långsiktiga mål.
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Maktdistans
Maktdistans hänvisar till acceptansen av ojämn distribution av makt och preferens för
hierarkiska förhållande med underordnade och överordnade. Låg maktdistans går ofta
hand i hand med en decentraliserad styrning och en öppen dialog, där individer
behandlas på ett jämlikt sätt. Länder med hög maktdistans har generellt en mer
centraliserd styrning och accepterar en ojämn maktfördelning, där respekt för äldre och
högre rankade individer även är vanligt (Hofstede et al., 2010).

Hög maktdistans och centralisering har flera negativa effekter på innovation: vertikala
kommunikationsmönster, brist på informell kommunikation, strikt kontroll över
underordnade och svag arbetsmoral (Shane 1992, 1993). Det finns även en tendens att
ge förmåner till överordnade och en svårighet för lägre rankade att närma sig eller
kritisera dem, vilket kan hindra genereringen av nya idéer. Däremot menar Rogers att
centralisering kan uppmuntra och underlätta själva implementeringen av innovationer
när ett innovationsbeslut redan är fattat (Rogers, 2003). Låg maktdistans främjar å andra
sidan initiativ från underordnade, vilket har positiva effekter på innovation (Hofstede et
al., 2010).

Individualism
Individualism har ansetts vara en av de viktigaste faktorerna för nationell
innovationskraft (Shane, 1992,1993). Hög individualism främjar innovation genom att
det tenderar att bidra till självständighet, öppna diskussioner och konfrontationer samt
individuella innehav av resurser på mikro-nivån (Hofstede et al., 2010). Det anses även
uppmuntra innovatörer, men mestadels under den initiala fasen av en produktutveckling
(Nakata & Sivakumar, 1996). Hög individualism pådriver
innovationsspridningsprocessen, men endast för de tidiga användarna (van Everdingen
& Waarts, 2003). Dock finns det även forskare som antyder att kollektivism gynnar
innovation i en senare fas av processen, med detta menas själva spridningen av
innovation, alltså inte genereringen av radikala idéer (Vecchi & Brennan, 2009).

Långsiktiga mål
Hofstede menar att långsiktiga mål kan förknippas med en kulturell tendens att värdera
mål med fokus på framtida belöningar, exempelvis uthållighet och sparsamhet
(Hofstede et al., 2010). Trots att de sistnämnda inte brukar kopplas till innovation har de
en stor påverkan på utvecklings- och implementeringsfasen för innovationer (Steel et
al., 2012). Det finns även studier som påvisar att konfucianism, som hör samman med
långsiktiga mål, korrelerar med företags R&D intensitet (Allred & Swan, 2004). Det
faktum att östasiatiska länder haft en sån stor ekonomisk framgång och innovationskraft
under de senaste årtiondena presenteras som ett argument till de långsiktiga målens
betydelse för innovation (Bukowski & Rudnicki, 2019).
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För att analysera hur en stat kan influera innovationsspridning genom sitt nätverk,
presenteras i följande avsnitt kopplingar mellan teorierna samt en analysmodell med
AI-teknik i syfte.

2.4 Aktörsnätverk och innovationsspridning
Diffusionsteorin och aktörsnätverks-teorin har en mängd likheter. Spridningen av en
innovation kan även betraktas som lyckade översättningsprocesser i ett aktörsnätverk.
För att vidare beskriva hur teorierna kan samverka görs kopplingar mellan ANT och
diffusionsteorin i tre aspekter; tekniken, spridningsprocessen och det sociala systemet
(se tabell 1).

Tabell 1. Jämförelse av synsätt på teknik, spridningsprocess och socialt system inom
ANT och diffusionteori.

ANT Diffusionsteori

Tekniken
Del av nätverket som påverkar

nätverkets utformning och
övriga aktörers roller

Innovation vars egenskaper
påverkar aktörers benägenhet att

använda den eller inte

Spridnings-
process

Översättningsprocess mellan två
aktörer, där ena är i nätverket

och andra utanför

Intern beslutsprocess; kunskap,
övertalning, beslut,

implementering, bekräftelse

Socialt system

Nätverk där samtliga aktörer har
en relation till antingen andra

mänskliga aktörer eller tekniken.
Aktörernas ageranden beslutar

strukturen

Omfattande social grupp med
struktur som påverkar

framgången i spridningen av en
ny teknik

Den mest framstående skillnaden mellan teorierna är synen på tekniken, inom ANT
anses både mänskliga-och icke-mänskliga aktörer vara del av nätverket och ha
betydelse för både nätverkets utformning men även övriga aktörers roll. I
diffusionsteorin görs en tydlig uppdelning mellan mänskliga enheter och tekniska
artefakter. Trots uppdelningen utesluts inte teknikobjektets betydelse när
innovationssystemet förklaras, snarare beskrivs tekniken i sig vara avgörande för
spridningen, och egenskaper som relativ fördel, kompatibilitet, prövbarhet och
komplexitet, som uppfattat av det sociala systemets aktörer, påverkar om aktörerna vill
anta en teknik och därmed spridningen av den.
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De mänskliga aktörerna i ett aktörsnätverk går att sammankopplas med det sociala
systemet i innovationsprocessen. Det sociala systemet är mer omfattande, då dess
aktörer inte nödvändigtvis behöver ha en relation till varandra, utan kan räknas med i
systemet utefter målsättningar och gemensamma problem. Ett aktörsnätverk verkar i det
sociala systemet, och inom spridning av innovation är det nyckelaktören i ett
aktörsnätverks mål att övertyga övriga aktörer i det sociala systemet att börja nyttja
innovationen och ansluta till nätverket. Både i ANT och diffusionsteori belyses
nätverkets och systemets standarder och struktur som betydande för systemens och
aktörerna i dems stabilitet. De fem faktorer som Rogers menar förklarar ett systems
stabilitet; förutbestämda mål, fastställda roller, auktoritär struktur, regler och
förordningar samt informella mönster, beskrivs enligt ANT istället utifrån aktörernas
ageranden. Det vill säga, om ett system är av auktoritär struktur, är det på grund av att
de tidigare översättningarna mellan aktörerna har utformat det så.

Figur 3. Analysmodell över process vid innovationsspridning

En aktörs inverkan på andra aktörers agerande kan analyseras utifrån modellen på figur
3. Innovationsspridning sker genom översättningsprocesser mellan aktörer och
beslutsprocesser intern hos aktörer som ska anta en innovation. De två processerna är
direkt relaterade till varandra, och påverkas även av standardrder och normer i nätverket
samt kultur, då det sätter sin prägel på förhållandet mellan aktörerna. Denna studie
undersöker Sydkoreanska statens AI-strategier och dess metod att engagera koreanska
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företag till använding av AI-teknik, varför fokus läggs på problematisering och intresse
i översättningsprocessen, och kunskap, övertalning och beslut på beslutsprocessen.

Översättningsprocessen i ANT kopplas samman med kommunikation och
beslutsprocessen i diffusionsteorin (se figur 3). En viktig faktor till
innovationsspridning är individers ovisshet kring innovationen. Beslutsprocessen
beskriver förloppet av att ta till sig en innovation hos en aktör; den finner information
och kunskap om innovationen, för att sedan bilda en uppfattning och ta beslut om
implementering. Denna process sker bara hos själva aktören i sig, men påverkas av den
kommunikation som når den från andra aktörer i systemet. Översättningsprocessen
beskriver beslutsprocessen som sker hos aktörer som ett resultat av an annan aktörs
försök att intressera och registera dem i sitt nätverk. Om en viss aktör beslutar om att
anta en ny teknik, innebär det att en översättningsprocess skett med en annan aktör som
redan infinner sig i nätverket för tekniken, där aktören i nätverket har lyckats övertala
om ett gemensamt problem som kräver ett samarbete, och definierat aktörens intressen
på så vis att den måste ansluta till nätverket för att överkomma problemet.

För spridningen av AI-teknik är den största utmaningen med övertalningsprocessen att
överkomma de identifierade hinder som presenterades i 2.1.1: data, digital grund,
ovisshet kring AI-modellen och resurser. Vid genomförandet av en lyckad
AI-implementering ställs höga krav på företagens digitala infrastruktur och
datahantering, och ofta krävs experimentellt arbete som innebär risker och en initial
ovisshet kring resultatet och kostnaderna. Riskerna tenderar att lättare antas av större
företag som har kapital och en god grund, beslutsprocessen för dessa företag kan anses
vara mer naturlig än för SMEs med mindre resurser. Med andra ord kräver små- och
medelstora företag fler incitament för att överkomma barriären och ta risken som
investeringar i AI-projekt betyder, vilket ställer högre krav på nyckelaktörens
övertalningsprocess.

Utöver direkta kopplingar mellan teorierna kan även de kulturella strukturerna på
nätverk och stater jämföras med de kulturella faktorerna som forskare menar påverkar
innovationsspridning, dvs. maktdistans, individualism och långsiktiga mål. Sydkorea
anses vara en konfucianistisk nation, och därmed ha en låg grad av individualism eller
hög grad av kollektivtism, vilket generellt sett betraktas som negativt för
innovationsutvecklingen. Även hög maktdistans kan kopplas till konfucianism, då även
det beskriver en centralisering av makten och tydlig hierarki. Dessa två faktorer
hänvisar till förhållanden mellan aktörer och kan därmed ha stor inverkan på
översättningsprocesserna. Långsiktiga mål är vanligt i en konfucianistisk kultur, om
nyckelaktören sätter långsiktiga mål återspeglas det även på översättningarna, nätverket
i sig och innovationsspridningen.

20



3. Metod
Den här studien har genomförts i samarbete med Sveriges ambassad i Seoul. Studien
har genomförts parallellt med att jag varit verksam som praktikant i avdelningen för
forskning, innovation och högre utbildning mellan januari - juni 2022. Arbetet med
uppsatsen har varit renodlat, men praktiseringen på ambassaden har även varit av stor
betydelse, då det inneburit att jag naturligt befunnit mig i sammanhang med
Sydkoreanska myndigheter och gett insikter med hög relevans för studien. För att uppnå
studiens syfte och förstå Sydkoreanska offentliga myndigheters roll i spridning av
AI-teknik har en kvalitativ metod valts. Insamling av material från officiella dokument
gav en god grund för vidare informationsinsamling genom intervjuer och observationer,
som sedan givit en djupare insikt om de inblandade aktörernas uppfattning om de
offentliga myndigheternas verksamet och AI-ekosystemet överlag. Detta avsnitt redogör
för de metoder som valts samt hur de applicerats i studien.

3.1 Kvalitativ forskning
I den här studien appliceras kvalitativ forskning genom intervjuer, observationer och
digital kommunikation med företag och individer med anknytning till AI-teknik eller
erfarenhet av myndighetsverksamheter. Kvalitativ forskning syftar till att utveckla en
förståelse för individer och situationer i dess sociala verklighet. Med ett kvalitativt
angrepssätt ligger fokus i att forskningsdeltagarnas subjektiva åsikter, ageranden och
social sammanhang, som tolkat av dem, ska framhävas (Fossey et al., 2002). Genom att
bygga en förståelse för människor och sammanhang bidrar kvalitativ forskning med en
mer nyanserad bild av världen (Alvehus, 2007). Det som framhäver kvalitén i en
kvalitativ studie är om deltagarnas perspektiv blir presenterat på ett rättvist sätt under
forskningsprocessen och i de tolkningarna som görs från det insamlade materialet, samt
om slutsatsen är sammanhängande i den mening att den passar i den övriga kunskapen
om ämnet och det sociala sammanhanget som studeras (Fossey et al., 2002). Utfallet av
en kvalitiativ studie beror även på vem som undersöker forskningsfenomenet, då det är
forskarens tolkningar av det insamlade materialet som ligger till grund för analysen.
Därför är det viktigt att reflektera över forskarens roll och till vilken grad dens
perspektiv och tidigare erfarenheter färgar analysen (Dalen, 2007). Tillvägagångsättet
presenteras mer utförligt i de följande avsnitten.

3.2 Intervjuer
Intervjuerna har genomförts både online genom Zoom och i verkligheten. De har varit
av semi-strukturerad form där de nyckelteman som respondenterna har fått besvara
frågor kring har gällt AI Voucher-projektet - upplevelser av processen, kommunikation
med NIPA, åsikter och uppfattningar om projektet överlag -, AI-industrin i Sydkorea
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och övriga möten med offentliga myndigheter. Genom att använda semi-strukturerade
intervjuer med huvudteman har respondenterna getts utrymme att tala relativt fritt om
sina erfarenheter med myndigheter och tankar kopplade till dem, på så vis har detaljerad
information kunnat inhämtas utan att ställa för riktade frågor som har en tendens att
vara ledande. Intervjuer och respondenter presenteras i tabell 2, där även intervjuernas
huvudämnen framförs.

Syftet med forskningsintervjuer är att utforska intervjupersonens tankar, erfarenheter,
upplevelser och inställning kopplat till ett specifikt tema. Intervjuer är en kvalitativ
metodform som ämnar att ge en djupare förståelse av individers sociala verklighet. De
är därför lämpliga när information om detaljerade insikter söks eller då initala
kännedomen om ämnet är begränsat (Silverman, 2013). Det finns olika typer av
intervjuer, från öppna till mer strukturerade. Strukturerade intervjuer ställer raka frågor
och lämnar lite utrymme för följdfrågor och utveckling av svar. Motsatsen är
ostrukturerade intervjuer, där frågorna ställs utan en initial plan och söker ofta djup i
svaren (May, 1991). Semi-strukturerade intervjuer klassifieras mellan de två
ovannämnda. De består av ett antal huvudfrågor som tydliggör ämnet som undersöks,
men tillåter även intervjuaren att avvika från dessa för att framhäva ytterligare idéer
från intervjupersonen och mer detaljerade svar (Silverman, 2013).

Tabell 2. Intervjuer.

Vem Hur Längd Syfte/Huvudämnen Datum

Representant
AI-efterfrågande

Zoom 50 min AI Voucher-program, varför AI och
erfarenheter som startup i Korea

5/4

Representant
AI-efterfrågande

Zoom 50 min AI Voucher-program, varför AI och
erfarenheter som startup i Korea

14/5

Representant
AI-leverantör

Zoom 50 min AI Voucher-program, arbeta med
AI och erfarenhet som start-up

6/5

Representant
AI-leverantör

Zoom 45 min AI Voucher-program, arbeta med
AI och erfarenhet som start-up

16/5

Representant
AI-leverantör

I person 1,5 h AI Voucher-program, arbeta med
AI och erfarenhet som start-up

21/5

Representant
AI-leverantör

Zoom 30 min AI Voucher-program, arbeta med
AI och erfarenhet som start-up

26/5

Representant
start-up

I person 1,5 h Erfarenhet som start-up, varför just
Sydkorea

20/4

Tidigare
myndighetsverk

I person 1,5 h Erfarenhet av start-up program och
myndighetsarbete i Korea

13/5
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sam i Korea

Vid val av intervjupersoner uppkommer frågor som vilka de mest lämpade är och hur
många individer som ska intervjuas. Svaren till frågorna bör baseras på studiens
problematisering och forskningsfrågor. Under processen att välja urval är det viktigt att
ta hänsyn till vilken information som söks, och därefter välja individer som sannolikt
har haft upplevelser eller erfarenheter av intresse. Forskaren bör säkerställa att olika
sorter av upplevelser kring temat inkluderas för att urvalet ska bli representativt för den
större grupp det representerar (Magnusson & Marecek, 2015).

I studien bestod respondenterna bland annat av företag som har varit inblandade i AI
Voucher-projektet samt individer med insyn i startup-landskapet i Sydkorea. Att
intervjua inblandade företag var av hög relevans då de utgör de aktörer som de
offentliga myndigheterna vill nyttja för att sprida AI-tekniken i samället. Den initiala
kontakten togs över mail eller LinkedIn, där relevanta företag och individer kunde hittas
genom NIPAs lista av AI-leverantörer samt sökande i nyhetsartiklar. Utifrån dessa
företag intervjuades sex stycken, fyra AI-leverantörer och två AI-efterfrågande företag.
Utöver intervjuerna samlades information in från ytterliggare företag genom mail- och
LinkedIn-konversationer. Förutom AI-företagen intervjuades även två respondenter som
arbetat med start-ups och har erfarenhet av statens arbete kring SMEs. Kontakten med
dessa uppstod i informella sammanhang. Det bidrog till fler insikter om hur Sydkoreas
offentliga myndigheter arbetar med startups.

3.3 Observationer
Observationer som varit bidragande till studien har gjorts i både formella och informella
sammanhang. Att ha varit i Sydkorea och även utfört en praktik på den svenska
ambassaden har gett möjligheten att komma i direkt kontakt med offentliga myndigheter
och företag i Sydkorea i deras naturliga omgivning. Exempel på sådana situationer kan
vara vid besök hos koreanska myndigheters och företags kontor, deltagande i möten av
olika karaktär - från mer lättsamma möten med en individ från ett företag till hög-nivå
möten under delegationsbesök, vid anordnade tillställningar och måltider med
koreanska aktörer. Detta har gett en bred bild av verksamheterna och bl.a. kulturella
avtryck på dem. Även utanför ambassadsarbetet har observationer som gett insikter av
relevans för studien gjorts. Exempelvis genom koreaner i mitt sociala umgänge som
själva startat eget företag och berättar om det, eller genom övriga sociala interaktioner
med koreaner där inställningen gentemot staten framgår. Eftersom att det pågick både
ett presidentval i landet och borgmästarval i Seoul under våren 2022 förekom samtal
kring politik och myndigheter frekvent även vid vardagliga sammanhang. Informella
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samtal och observationer av gester och känslor överlag har gett ytterligare förståelse för
människors tankar om myndighetsverksamheter i Sydkorea.

Observationer görs för att fånga upp människors uppföranden i naturliga situationer och
möten, t.ex. kan iakttagelser av informella samtal vara av vikt för studien. Att inkludera
denna metod är värdefullt för studien eftersom den ger direkt tillgång till sociala
interaktioner och processer i ett mer vardagligt sammanhang, för vilka andra metoder
ofta bara ger indirekt kunska om (Repstad, 1988). Genom att uppleva atmosfären i den
sociala kontexten som studeras kan man även nå de känslomässiga aspekterna i den
aktuella omgivningen, vilket ger ett bredare perspektiv och en större förståelse för
situationen som undersöks (Wästerfors, 2018). För att bygga ett mer omfattande
underlag att tolka och analyser kan en kombination av intervjuer och observatione
användas (Repstad, 1988).

3.4 Kompletterande material - sekundärkällor
För att ge bakgrund till Sydkoreanska statens och de offentliga myndigheternas
inställning till AI och verkan för dess spridning har dokument om policys, strategier,
regleringar relaterat till AI undersökts och presenterats. De är inhämtade från bl.a.
MSITs och NIPAs officiella hemsidor, där även ett flertal pressmeddelanden varit av
relevans. Det har även hämtats information om Sydkorea och dess utveckling och
samtid från artiklar i journaler. Detta är viktigt för att förstå omgivningen som
respondenterna befinner sig i och för att kunna sätta deras svar i kontext. Vetenskapliga
artiklar har även varit till grund för att beskriva aritificiell intelligens.

3.5 Analysmetod
Analysen utgår ifrån analysmodellen i avsnitt 2.4 med tre huvudavsnitt: tekniken,
översättningsprocessen och beslutsprocessen samt sociala systemet. Det insamlade
materialet från både dokument och data samt intervjuer och observationer appliceras på
de olika stegen, där Sydkoreas offentliga myndigheter ses som nyckelaktören som
genomför en översättningsprocess och de små- och medelstora företagen är de aktörer
som de offentliga myndigheterna vill få med i AI-nätverket och vars beslutsprocess
analyseras. Analysen kommer främst att fokusera på de tidiga stegen, dvs
problematisering och intresse samt beslutsprocessen. Även de kulturella aspekterna
kommer att tas i hänsyn genomgående. Utifrån materialet kan metoden som används för
att sprida AI och offentliga myndigheters roll överlag analyseras och evalueras.
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3.6 Reflektion
Kvalitativ forskning kan ibland kritiseras för att vara partisk. Forskarens åsikt om vad
som är viktigt kan påverka fynden och därmed resultatet. I kvalitativa utredningar har
forskaren en betydande roll i insamlingen av material, och egna åsikter och
tankemönster kan därför färga studien. Detta gör även studien svår att replikera
(Bryman, 2012). Det kan vara bra att reflektera över om det är företag med en viss typ
av erfarenhet som väljer att delta i studien och tillåter sig bli intervjuade. Om inte bredd
ges kan resultatet vara något enformat. I denna studie har de intervjuade företagen
genomgått lyckade projekt via AI Voucher-programmet, men flera av dem har även fått
projekt nekade och därmed kan de återspegla en mångsidig bild av de offentliga
myndigheterna.
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4. Empiri

Avsnittet inleds med en bakgrund om Sydkorea och problematiseringar av sociala och
ekonomiska aspekter, för att ge insikt om den sociala kontexten som undersöks i
studien. Därefter introduceras AI-relaterade policys och regleringat som framförts av
offentliga myndigheter i Sydkorea. Vidare beskrivs “AI-Voucher”-projektet och
slutligen presenteras uppfattningar från deltagande företag i projektet och övriga aktörer
med erfarenhet av SME-verksamhet i Sydkorea.

4.1 Sydkorea i kontext
Sydkorea har under de senaste decennierna genomgått en stor transformation och
ekonomisk tillväxt. Landet var i början av 1900-talet en jordbruksbaserad japanska
koloni (1910-1945) och blev sedan ett slagfält under Koreakriget (1950-1953) (Dayton,
2020). I eftermälet av kriget var Sydkorea ett av världens fattigaste länder med få
naturresurser, med en BNP per capita på runt 80 USD år 1960. Under 60 år har landets
utvecklats till ett högteknologiskt samhälle och idag är Sydkorea världens 10:e största
ekonomi (IMF, 2022) och toppar både Bloombergs innovationsindex år 2021 (Jang,
2021) och Global Finance lista över mest tekniskt avancerade länder (Getzoff, 2022).
Nyckeln bakom den historiska utvecklingen var den regeringsledda industrialiseringen,
som tog fart under 1960-talet genom ett auktoritärt styre av en militär diktatur. Landet
skiftade från att vara beroende av teknologiimport och utländska företags investeringar i
industrianläggningar, till att tillämpa en export-centrerad politik med fokus på inhemska
företag i arbetsintensiva industrier (Kwon, u.å., Dayton, 2020).

Även forskning och utveckling var i fokus, vilket främjades genom ett tätt samarbete
mellan regeringen och industrin, som vidare ledde till uppkomsten av enorma
företagskonglomerat som idag är globalt kända, bland annat Samsung, LG och Hyundai.
Företagen uppmuntrades att investera i FoU, samtidigt som staten skyddade dem från
konkurrens. Sydkoreas strategi kan generellt beskrivas som att regeringen satte upp mål
och kanaliserade sedan kapital till företag för att genomföra uppgifter och uppnå målen.
Sydkoreas “top-down” struktur och det höga samarbetet mellan regeringen och
industrin fortsatte även när landets demokratiserades 1987 (Dayton, 2020, Zastrow,
2016). Detta ledningssätt genererade goda ekonomiska resultat, då landets
genomsnittliga BNP-ökning under åren 1961-2010 låg på 6,7% (World Bank, 2022).
Trots de positiva resultatet ansågs landet under andra halvan av 1900-talet vara en “fast
follower”, utan riktig innovationskapacitet. Det täta samarbetet med konglomeraterna
gynnade företagens utveckling då det skärmade av stora multinationella företag,
samtidigt som restriktioner på utländska direktinvestingar också betydde att landet gick
miste om ny utländsk tekonologi och därmed chansen att applicera den teknikens
standarder i den inhemska marknaden. Skiftet mot att bli en mer innovativ stat kom i
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takt med att allt mer kapital och resurser från staten lades på forskning inom vetenskap
och teknologi (Yoon, 2014).

Utvecklingen har gjort att Sydorea blivit en kompetent mellanmaktsnation och etablerat
sig som regional ledare i Asien. Framgångarna görs tydliga i både tekniska och sociala
aspekter, som att Sydkorea har världens snabbaste internet och även världens längsta
förväntade livslängd (Forney, 2017). Trots dessa bedrifter har det på senare tid växt en
oro över framtiden. Utöver att den ekonomiska tillväxten stagnerat, där den årliga
BNP-ökningen under 2011-2020 endast var 2,1% (World Bank, 2022), har även sociala
konflikter uppmärksammats, ett av problemen är den skiftande demografin. Samtidigt
som livslängden förväntas bli den längsta, hade de år 2021 världens lägsta relativa
födelseantal och 2020 var första gången i landets historia som en befolkningsminskning
noterades. Många unga koreaner dröjer med att starta familj på grund av osäkerhet
inom arbete och skyhöga bostadspriser (Lee, 2021). Även ojämställdhet mellan könen
är ett problem, där Sydkorea har ett av de största gapen i livsinkomst mellan kvinnor
och kön bland OECD länder. Kvinnor pressas ut ur arbetsmarknaden när de startar
familj, men får även orättvis behandling i andra sammanhang som exempelvis under
coronapandemin, där kvinnor i Sydkorea förlorade 214 000 fler jobb än män under den
första månaden av pandemin (Korea View, 2021). Dessa faktorer förväntas bidra till
ännu större samhällsproblen i framtiden, som undersysselsättning och ökade
sjukvårdskostnader (Lee, 2021).

Den stagnerade ekonomin och de sociala problemen avses bemötas genom att dra nytta
av landets långt gångna utveckling inom teknik. I samband med lanseringen av den
nationella AI-strategin addresserade den tidigare presidenten Moon specifikt den
kritiska rollen AI har i att lösa samhällsproblem i Sydkorea, bl.a. den publika hälsan i en
åldrande befolkning, säkerhet för kvinnor och förebyggande av mer sofistikerade brott
(Choi, 2020). I avsnitt 4.2 presenteras en översiktlig bild av Sydkoreas AI-relaterade
strategier och policys.

4.2 Nationella strategier och satsningar relaterade till AI
Den allmänna inställningen till AI i Sydkorea är mycket progressiv, speciellt
uppmärksammas den potential som finns i AI och det stora värdet som kan genereras av
dess utveckling. Diskussionen bland beslutsfattare och AI-utövare är att koreanska
AI-sektorn är underutvecklad, det finns en oro över att gapet mellan Sydkorea och de
ledande länderna kommer att öka och det anses att snabba åtgärder bör genomföras för
att komma ifatt (Kim, 2019). Avsnittet inleds med en översiktlig beskrivning av två
relevanta offentliga myndigheter för studien, följt av en genomgång av nationella
AI-strategin, Digital New Deal samt regleringar.
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4.2.1 Introduktion till offentliga myndigheter
Två offentliga myndigheter som är inblandade i AI Voucher-projektet är Ministry of
Science and ICT (MSIT) och National IT Promotion Agency (NIPA). I förhållande till
varandra verkar MSIT som policysättare och NIPA är en mer industri-nära organisation
som genomför uppgifter för att uppnå målen som MSIT sätter. Nedan följer en kort
beskrivning av respektive myndighet.

Ministry of Science and ICT är ett av 18 regeringsdepartement i Sydkorea. Det
skapades 2017 och efterträdde MSIP (Ministry of Science, ICT and Future Planning)
som grundades 2013, med målet att generera nya källor till ekonomisk tillväxt inom
vetenskap och informationsteknologi. Dess uppdrag är att etablera, hantera och
utvärdera vetenskaps- och teknikpolitik och övergripande riktlinjer för den fjärde
industriella revolutionen, främja vetenskaplig forskning och utveckla mänskliga
resurser. Fokus ligger bl.a. på digitalisering, rymdteknologi, kärnkraft, cybersäkerhet,
information- och kommunikationsteknik samt data och AI.

National IT Promotion Agency är ett statligt organ vars syfte är att stärka nationens
konkurrenskraft i informations- och kommunikationsteknologi-industrin samt lägga
stödja främjandet av industriell teknik. Ett av deras huvudfokus är fostrandet av
AI-industrin, där de jobbar med sprida AI i olika industrier och främja relaterade
teknologier som IoT (Internet of Things) och molntjänster. Förutom AI
Voucher-programmet är de också ansvarig myndighet för AI Data Voucher-programmet
och de två projekten relaterade till molntjänster.

4.2.2 National Strategy for AI
I december 2019 presenterade MSIT landets strategi för artificiell intelligens i National
Strategy for AI (MSIT, 2019), där visionen är att “gå bortom en IT-supermakt till en
AI-supermakt”. Rapporten beskrivs vara av vikt för att ta till vara på den radikala
förändringen som AI ger upphov till och nyttja AI för att återställa ekonomin och
bemöta de sociala problem som landet står inför. Genomgående för rapporten är
belysandet av hur en god teknologisk grund och AI-utveckling slutligen kommer att
bidra till sociala framsteg och förbättrad livskvalité, bland annat framhävs det som en
lösning för Sydkoreas demografiska problem.

Dokumentet kartlägger nio nyckelmoment och en roadmap bestående av 100 uppgifter
för att uppnå tre huvudmål år 2030:

● Etablera ett världsledande AI-ekosystem - ranka top 3 i världen i digital
konkurrenskraft

● Vara det land som nyttjar AI bäst - skapa 455 biljoner KRW (~3,5 biljoner SEK)
i ekonomiskt överskott genom AI

● Utveckla människo-centrerad AI - ranka top 10 i världen i livskvalité
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De 100 uppgifterna som utgör strategin är av väldigt stor bredd. Framförallt beskrivs det
vara av vikt att sprida artificiell intelligens utanför branscher och industrier som har en
god teknologisk grund och redan har påbörjat en omvandling.

Utöver att presentera detaljerade uppgifter ger den nationella strategin ett ramverk för
samarbete mellan industri och den publika sektorn, samt belyser betydelsen av att
inkludera det civila samhället i utvecklingen av AI för att kunna realisera omvandlingen
mot ett AI-baserat samhälle. Vidare identifieras de roller som regeringen, industrin,
akademin och folket förväntas ha. Privata aktörer och företag ses som huvudspelare i
AI-industrin och ges rollen att försäkra framtida konkurrenskraft genom investering i
R&D och utveckling av AI-teknologier. Regeringens roll är att ge stöd till privata
aktörer genom att skapa möjliggörande infrastrukturer, etablerade policys och
rättsystem som främjar utvecklingen av AI samt fostra talang. Akademins roll är att
genom sin expertis presentera önskade riktningar för AI-utvecklingen samt forska på
framtidsaspekter. Slutligen ses folket eller samhället som det sociala system som
kommer att interagera med AI, där kompetenser kring tekniken förväntas förbättras
(MSIT, 2019).

4.2.3 New Digital Deal och Data Dam-projektet

Som ett svar på de ekonomiska och sociala slagen som följde corona-pandemin
lanserades i juli 2020 strategin “Korean New Deal” med fokus på två grundpelare:
Green New Deal och Digital New Deal. Green New Deal fokuserar på landets gröna
omställning mot nollutsläpp, och Digital New Deal ska lägga grunden för en digital
ekonomi som stärker innovation och ekonomisk tillväxt. Under Digital New Deal ingår
flera av målen för National Strategy for AI. Strategin uppdaterades i juli 2021 till
“Korean New Deal 2.0”, som innebär en större investeringsplan, uppgradering av
digitala- och gröna programmen och nytt fokus på människor, jobb och inklusivitet.
Uppdateringen var ett resultat av att pandemins utdragning hade bidragit till ökade
inkomstgap mellan hushåll, oro bland unga för arbete och bostad samt att en ökad
efterfråga efter kompetent arbetskraft i nya industrier noterades (MOF, 2021).

Ansvarigt departement för Digital New Deal är MSIT. I den uppdaterade digitala
strategi planeras 49 biljoner KRW (~390 miljarder SEK) investeras över perioden
2020-2025 i fyra huvudområden:

■ Starkare integration av DNA (data, nätverk, AI) i hela ekonomin
■ Digitalisering av utbildningsverktyg
■ Främjande av kontakt-fri industri
■ Digitalisering av SOC (Social Overhead Capital)
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Under 2022 ska minst 8,7 biljoner KRW investeras i Digital New Deal, där den största
andelen, 5,9 biljoner KRW, går till den första punkten om starkare integrering av data,
nätverk och AI. I centrum för den första punkten finns Data Dam-projektet. Syftet med
projektet är att påskynda en AI- och databaserad ekonomi genom att stärka grunderna
för bearbetning och användning av data, AI och molntjänster. För att uppnå målen har
sju delprojekt (MSIT, 2020) formats med målen att öka utbudet av kvalitetsdata, sprida
användingen av data och artificiell intelligens över alla industrier och bygga ut
nödvändig infrastruktur till de nya teknologierna (MSIT, u.å.). Vidare beskrivning av
projekten kan läsas i tabell 3.

Tabell 3. Delprojekten i Data Dam

Delprojekt Organisation Beskrivning

Data Accumulation NIA
Samla in och tillgängligöra storskalig
träningsdata. Öppen data som kan hämtas
online.

AI Voucher NIPA
Förse små- och medelstora företag med
kuponger för köp av AI-produkter och
tjänster.

AI Data Processing
Voucher NIPA

Stöd till små- och medelstora företag att köpa
tjänster relaterad till data och datahantering.

AI Convergence Olika beroende
på industri

Stöd till projekt för att på ett säkert sätt samla
data från olika områden för utvecklingen av
AI inom samhällskritiska industrier, bl.a.
sjukvård och försvaret

Cloud Flagship NIPA
Stöd till utvecklingen av integrerade
molntjänster och plattformar. Specifikt
kommer stöd ges till industrier där kontinuitet
är kritiskt.

Cloud Use Voucher NIPA
Förse SMEs med kuponger för att införa
molnbaserade lösningen. Dessa kan täcka
kostnader för konsultation samt användande
och uppgradering till molntjänster.

Big Data Platforms &
Centers

Olika beroende
på industri

Främja samarbete mellan privata och
offentliga aktörer för att skapa plattformar
med högkvalitativa industri-nischad data.

NIA: National Information Society Agency
NIPA: National IT Promotion Agency
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MSIT har även som uppgift att utse vilka organisationer som är ansvariga för varje
delprojekt, vilka även står skrivna i tabell 3. Som tabellen visar har NIPA ansvaret över
projekten AI Voucher, AI Data Processing Voucher, Cloud Flagship och Cloud Use
Voucher, som även är de projekten där direkt stöd till företag ges. Studien centrerar
kring AI Voucher-projektet, som förklaras mer ingående i avsnitt 4.3. Departementet
arbetar inte själva rent praktiskt med projekten, den primära uppgiften är alltså att sätta
policys och strategier, och därefter koordinera andra offentliga myndigheter och
företags arbete. Lagar och regleringar kring AI förväntas uppdateras och även policyer
gällande etiska standarder, där MSIT meddelat att de kommer att blicka internationellt
och hämta kunskap från framstående länder. I följande avsnitt förklaras några aspekter
av Sydkoreanska regeringens arbete med regleringar relaterade till data och AI.

4.2.4 Möjliggörande lagar

Sydkoreas höga ambition om ett snabbt skifte mot ett AI-samhälle följs av en oro över
att klyftan mellan det befintliga rättssystemet och ny teknologi utgör en hindrande
faktor för teknisk innovation. Som svar till detta presenteras en omställning till ett mer
tillåtande regelverk med mottot “Approval first and Regulate later”. Motivet är att
möjliggöra fler innovativa försök och accelerera innovationsspridning. Omställningen
innebär en övergång från ett s.k. positivt regelsystem, där listade objekt är tillåtna och
icke-listade objekt är förbjudna, till ett negativt regelsystem, där de objekt som listas
istället är de som inte är tillåtna, dvs. att allt annat är tillåtet (MSIT, 2019).

Ett område som följer denna riktiningen är uppdateringen av en av de mest
betydelsefulla lagarna, Personal Information Protection Act (PIPA) (Korea Law, 2020),
som avser att främja och reglera användingen av data samt skydda personlig integritet. I
januari 2020 infördes begreppet pseudonymiserad data, dvs personlig data från vilka en
individ inte kan identifieras även när den kombineras med annan data. Förändringen
innebar att pseudoymiserad data får användas i statistiska och vetenskapliga ändamål
samt vid syften av allmänt intresse, med undantagna skyldigheter som vanligtvis gäller
för behandling av personuppgifter, som användarna godkännande att samla in data och
raderandet av data efter en viss period. Lagändringen underlättar även delningen av data
till tredje parter.

För att tillåta experimentering av AI-projekt kommer har MSIT som mål att även sätta
upp regulatoriska sandlådor. Detta verktyg ger stöd för kommersialiseringsprocessen, då
det är ett sätt för företag att i begränsad tid pröva en lösning parallellt som tekniken och
regleringar kring den utvecklas (MSIT, 2019). Genom regulatoriska sandlådor ökar
kunskapen hos både leverantören av tekniken samt regelsättaren.
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4.3 AI Voucher Project

Som en del av Digital New Deal och Data Dam:en meddelade MSIT att de skulle starta
ett AI-Voucher stödprojekt för små- och medelstora företag som vill introducera
AI-teknologi i deras verksamhet eller produkter. Målet är att sprida AI-användningen
till alla industrier genom att framhäva företag med industri-nischade AI-produkter.
Syftet med projektet är att hjälpa små- och medelstora företag med begränsade tekniska
och finansiella resurser att introducera AI i deras verksamhet, då nyttjandet av AI i
framtiden förutspås bli kritiskt för företags konkurrenskraft och överlevnad (MSIT, AI
voucher medd). AI-Voucher projektet är ett initiativ av MSIT, där NIPA fått rollen som
ansvarig myndighet. Projektet planeras fortgå under under 2020 till 2025, där program
med nya stöd till företag och projekt väljs ut varje år. Antalet projekt förväntas öka varje
år för att möta ökad efterfrågan från marknaden (NIPA, 2021). År 2022 kommer 350
projekt att väljas ut, med en total budget på 98 miljarder KRW (ca 760 miljoner SEK),
där den maximala budgeten för enskilda projekt är 300 miljoner KRW (ca 2,3 miljoner
SEK). Antalet projekt som planeras för kommande år är 600 projekt år 2023, 900
projekt år 2024 och 1100 projekt år 2025.

Figur 4. Utformning av AI-projekt, NIPAs illustration av projektet. Egen översättning.

Projektets utformning visualiseras i figur 4. Det finns tre huvudaktörer: NIPA,
efterfrågande företag och AI-leverantörer. NIPA är den myndighet som verkar som

32



kontaktpunkt och granskare genom hela projektens gång. De efterfrågande företagen är
de företag som vill integrera AI-lösningar i deras produkter, tjänster eller verksamhet
och AI-leverantörerna är företag med AI-relaterade produkter och tjänster. På det
efterfrågande företagen finns ett krav på att de ska vara koreanska och falla inom den
definierade ramlagen (MSS, 2016) av små eller medelstora företag (detta varierar
beroende på industri). Undantag ges till medicinska organisationer, som endast får
ansluta till projekten vid köp av AI-leverantör i hälsoindustrin. För AI-leverantörer
tillåts företag av alla storlekar, men prioritering läggs på små- och medelstora företag,
där undantaget endast gäller om det inte finns något alternativ till de stora företagen i en
specifik industri (NIPA, 2021). NIPA sammanställer även en leverantörspool som
presenteras på deras hemsida med beskrivningar av de AI-tjänster som företagen
erbjuder samt kontaktuppgifter till dem. I år bestod leverantörspoolen av 1553 företag.
Detta ger de efterfrågande företagen möjligheten att identifiera relevanta leverantörer
och ha samtal med dem innan de ansöker. Systemet går sedan till på följande vis (se
figur 4):

1. Efterfrågande företag ansöker om kuponger genom att presentera en affärsplan
med beskrivning av projekt och uppskattade kostnader.

2. NIPA granskar dokument och utför intervjuer med både de efterfrågande
företagen och leverantörerna. Vid godkännande utdelar de en kupong.

3. Det efterfrågande företaget köper AI-lösningen av leverantörerna.
4. AI-leverantörer får betalt i AI-vouchern, och eventuellt ytterligare betalt om

projektets kostnader överstiger kupongens värde.
5. AI-leverantören redovisar relevanta dokument och löser in kupongen till NIPA.
6. NIPA betalar ut kostnaderna för projektet.

Inblandade aktörer har under projektets gång tillgång till en plattform online, SMART,
där uppdateringar och information presenteras av NIPA. Det är även på den plattformen
som företagen laddar upp nödvändiga dokument och övrigt av relevans.
Implementeringen och redovisningen av progressen sker under sju månader, därefter
följer en månad där NIPA granskar och evaluerar samtliga projekt (NIPA, 2021).

4.4 Upplevelser av AI Voucher-projektet och offentliga
myndigheter
Detta avsnitt bygger på intervjuerna med respondenterna som beskrivs i avsnitt 3.2;
representanterna i företagen som ses som AI-leverantörerna och AI-efterfrågarna,
individen som grundat ett start-up samt individen med insyn i
myndighetsverksamheterna. I avsnittet beskrivs de olika respondenternas upplevelser
och åsikter på ett översiktligt, sammanfattande vis. Innehållet handlar om att arbeta i
AI-industrin, tankar om erfarenheten av AI Voucher-projektet och generellt om
Sydkorea som marknad och offentliga myndigheters arbete.
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4.4.1 Att arbeta med AI
Samtliga respondenter har haft en gemensam ståndpunkt, den gäller framtidssynen och
uppfattningen av AIs potential. Även om kunskapsnivån gällande AI skiljer sig något är
inställningen generellt positiv till AI-teknologin, och man tror att AI kommer att bli allt
mer integrerat i samhället. Uppfattningen av hur processen ska gå till skiljer sig något
mellan de olika kompetensnivåerna, de efterfrågande företagen har en något mer
okomplicerad bild av AI-utvecklingen, medans AI-leverantörerna även ser det hårda
arbetet bakom utveckling och implementering av AI. Utöver att se potentialen i
AI-lösningarna i sig, är det även ur en affärsstrategisk vinkel väldigt tilltalande att
arbeta med AI. Det finns en hype på marknaden kring artificiell intelligens, AI är ett
“buzz-word” som uppfattas vara på allas läppar och de har en känsla av att företag inte
vill missa chansen att hoppa på tåget, de menar att arbeta med AI är helt rätt i tiden.
Som en av AI-leverantörerna nämnde: “Har man inte börjat undersöka möjligheten att
använda AI i ens verksamhet idag, tror jag chansen att överleva i framtiden är väldigt
liten”. De framhäver även att AI-lösningar är en mjukvaruteknik vilket också gör det
relativt enkelt att sprida. Samtliga AI-leverantörer nämnde visioner om att växa globalt
och få kunder över hela världen, och att det är något de anser vara möjligt med deras
lösningar.

Gällande de förutsättningarna som beskrivs i avsnitt 2.1.1 - data, digital grund,
okunskap och resurser - för AI-utveckling och implementering skiljer sig erfarenheten
något mellan de som efterfrågar och leverantörerna. Företagen involverade i studien har
alla haft en god digital grund och datastruktur. För efterfrågarna har därför den
underliggande tekniken inte varit ett större problem, och de har gemensamt med
leverantörerna kopplat nödvändig data och implementerat AI-tjänsten. För dem har
okunskap och investeringen varit de huvudsakliga barriärerna. De berättar dock att de
haft en koppling till leverantörerna under en längre period, varav en av dem även köpt
en tjänst av leverantören tidigare, och att detta bidrog till att de kände mer tillit för både
leverantörsföretaget och produkten eller tjänsten. Dessutom finns en generell
uppfattning om att AI kommer vara nödvändigt för att i framtiden prestera bättre. För
leverantörerna beskrivs data vara den viktigaste faktorn, men även resurser. Ett vanligt
fall för AI-leverantörerna är att idén och utvecklingen av företaget startade när
grundarna arbetade med projekt i andra organisationer med tillgång till mycket data,
som de senare valde att kommersialisera, genom samarbeten med den ursprungliga
organisationen eller företaget. Vidare beskriver de risken som det innebär att investera
och satsa på AI-lösningar, utvecklingsprocesserna är präglade av “trial-and-error” och
det krävs ett tålamod och en tro på att det kommer landa i en lyckad produkt eller tjänst.
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4.4.2 Erfarenheter av AI Voucher-projektet
När frågan gällande hur företagen fick reda på AI Voucher-projektet ställdes var svaren
från AI-leverantörerna väldigt raka: man har helt enkelt koll på stödprogrammen som
staten annonserar, speciellt som startup och SMEs. Från de efterfrågande företagen är
det mer blandat, där de både fått reda på det själva men även genom AI-leverantören de
tidigare haft kontakt med. Detta är även något som flera AI-leverantörer förklarar, de
menar att det i flera projekt varit de själva som upplyst om stödprogrammet till
befintliga och potentiella kunder. En notering som gjorts är att många AI-leverantörer
använder projektet för att locka till sig fler kunder, detta märks bl.a. genom olika
marknadsföringsinlägg i forum, men även nyhetsartiklar där det skrivs ut att ett visst
företag valts som AI-leverantör och nu söker efterfrågande företag. När ansökan sedan
ska ske gäller det att ha en tydlig idé av projektet och noggrannt dokumentera arbetets
gång och kostnader. För detta krävdes mycket tid och pappersarbete, men som de insåg
var nödvändigt för att ha en chans till kupongerna. Av de efterfrågande företagen hade
samtliga tidigare varit i kontakt med leverantören eller haft andra projekt med dem.
Därför har de haft en klar strategi och affärsplan, med ett tydligt use case som projekt.
De menar att de nog inte hade kunnat ansöka med en helt ny AI-leverantör som partner
då det skulle ta mycket tid och krävas mycket samarbeta att utfärda en affärsplan som
möter kraven inom den tidsramen som ges. Även de belyser vikten av att ha haft en
tidigare relation till samarbetsföretaget till projektet, ett av företagen nämnde att det fick
en del kalla mail från efterfrågande företag, men att de valde att inte gå vidare med de
projekten då de ansåg att företagen inte var en match. AI-leverantörerna är väldigt
inblandade och drivande i ansökan, bland annat på grund av att de har mer kunskap om
AI-lösningen och därför kan uppskatta projektets utfall mer noggrannt.

I de fall där företagen haft en relation sen tidigare är deras antagande att dessa hade
genomförts oavsett om de hade fått tillgång till stödkupongen eller inte, vilket även var
fallet flera av AI-leverantörerna. Företagen beskriver att de i flera projekt behövt ändra
den originala affärsplanen för att motsvara kriterierna för AI Voucher-programmet och
de upplever att detta är väldigt vanligt förekommande för SMEs i denna typ av
stödprogram. Även om deras deltagande i programmet innebär att de behöver avvika
från den ursprungliga planen har företagen på båda sidorna kommit överens om att de
ekonomiska fördelarna är mödan värd. De förklarar att det inte bara räcker med att
justera själva ansökan, utan hela projektet måste följa beskrivningen helt korrekt då de
menar att den ansvariga myndigheten, i detta fall NIPA, är väldigt strikta och
kontrollerar projektens utveckling hårt. Risken för att straffas om pengarna missbrukas
eller går till andra projekt gör att de är väldigt försiktiga och noggranna. Det finns en
allmän känsla av rädsla för att råka använda pengarna på fel sätt och vad det skulle
betyda för företaget. En av AI-leverantörerna hade önskat att projekten kunde vara
något mer fria, men visar samtidigt förståelse för kraven som ställs och myndigheternas
vilja att det ska falla i en viss riktning, då det är folkets skattepengar som investeras.
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Kommunikationen mellan NIPA och företagen sker både online och i verkliga möten.
Under ansökningsprocessen skulle företagen, förutom att skicka in omfattande
pappersarbete online, även möta NIPA på intervjuer och förklara strategin. Under
projektets gång har de krävt regelbundna statusuppdateringar där ytterliggare dokument
måste skickas in. Det finns ett forum på hemsidan där NIPA lägger ut uppdaterad
information som är obligatorisk att ta del av. Om NIPA upplever några oklarheter har de
kontaktat dem över telefon, och i vissa fall även bokat in möten för att diskutera i
person, dessa var online när corona-restriktionerna var som högst. Mötena och
kommunikationen överlag är väldigt formell och det är sällan som tid ges för informellt
prat, vilket även är något som noterats i möten med myndigheter i andra sammanhang.
När frågan kring kommunikationen med NIPA togs upp inleddes svaren ofta av suckar
Företagen tycker att de är för strikta med kontrolleringen.. De menar också att det är
tidskrävande och bidrar till en press. Samtliga aktörer har inte haft något problem med
projektavslut och anser även att myndighetens arbete efter, med evaluering och
utbetalning, har gått ganska smidigt till. En av aktörerna kommenterar att det nog kan
bero på att de vande sig vid att skicka in dokument och till slut visste vad de behövde ha
med.

Trots de negativa aspekterna av AI Voucher-programmet uttrycker samtliga att de är
väldigt glada över att ha fått möjligheten att delta i programmet. De har en betydligt
övervägande positiv inställning till projektet, och förklarar att de är väldigt tacksamma
över att staten anordnar denna typen av projekt. Flera uttrycker att de tycker att syftet
med programmet bara är gott och att sådana program är väldigt viktiga för startups och
SMEs.

4.4.3 Sydkorea som marknad för SMEs
Som startup och SMEs i Sydkorea finns det mängder av statligt finansierade program
att söka support från. Av de respondenter som deltog i AI-Voucher projektet hade
samtliga varit del av andra stödprogram tidigare. En av respondenterna som är utländsk
valde att starta företag i just Sydkorea (tillsammans med en Sydkoreansk medgrundare)
till stor del på grund av de olika formerna av stöd man kunde söka. För många startups
är denna typ av finansiering kritisk för att ens göra det möjligt att utvecklas och få
rullning på företaget. Flera kommenterade att det finns så pass många program att
oavsett vad affärsidén är kommer det alltid finnas något som skulle kunna passa, men
att affärsidén kan behöva justeras lite för att matcha programmets krav. En av
respondenterna från en AI-leverantör lyfte detta och belyste även intresset för AI: “Det
kommer alltid finnas något program du kan gå med i. Men speciellt om du säger att du
håller på med något AI-relaterat. Då blir de helt sålda.”. Att söka stöd från statligt
finansierade program visar sig vara en självklarhet för startups och SMEs i Sydkorea.
Det ses som gratis resurser för att utveckla ens forskning eller lösningar, och att inte
utnyttja det vore dumt. Vidare anser man att Sydkorea är ett bra land att verka i som
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AI-företag, då det finns en hög teknisk mognad men även en vilja att testa nya teknik.
Koreaner anses vara väldigt snabba på att anpassa sig till ny teknik.

Övriga åsikter om regeringen är relativt negativt inställda, ofta beskrivs staten och de
offentliga myndigheterna som hårda och systematiska men samtidigt röriga. Det finns
väldigt många olika statliga organ, och det är svårt för icke-insatta att greppa vilket
ansvar ett visst organ har. Många uttrycker en frustration över att de upplever en dålig
samarbetsförmåga mellan de offentliga myndigheterna och att de inte har koll på
varandra, för AI-företagen är detta ofta relaterat till de regleringar som finns. De menar
att en mer industri-nischad myndighet kan uttrycka en förståelse för vad som är
väsentligt inom den specifika industrin, men att detta inte når faktiska beslutsfattare i
andra myndigheter. En aspekt av detta har även framkommit vid möten med personer i
industri-nära myndigheter, där inställningen är att följa vad beordrande myndighet vill
och inte ifrågasätta varken budget eller riktlinjer. Detta är även något folk utifrån
uppfattar, de ser de människor de möter som tjänare som bara följer de ordrar de blivit
tillsagda. Hierarkin i organisationen gjorde sig också tydlig, då initiativ och beslut
måste gå igenom och fattas av vissa få personer i höga positioner. Titlar i Sydkorea är
väldigt viktigt och ett initiativ ges mer legitimitet om det är personer med höga titlar
som kommunicerar dem, varför kommunikation om strategi eller nya intitiativ med
andra organisationer ofta bara sker genom dem. Denna typ av hierarki finns inte i
samma utsträckning hos SME:na, varken internt eller externt mellan företagen. De
beskriver dels att det inte funkar i mindre företag där samarbete och initiativtagande är
viktigt, men även i AI-industrin där mycket av kompetensen finns hos unga människor.

En ytterligare negativ aspekt som framförs är åsikten att staten kontrollerar för mycket.
Man anser att de ibland sätter riktlinjer för saker de inte har koll på. Det gäller inte bara
själva stödprogrammen, utan generellt är uppfattningen att många företag och
organisationer är beroende av finansiellt stöd och att staten på så vis påverkar
marknaden, då det finansiella stödet ofta kommer med direktiv om resursallokering. Ett
exempel på detta är ett av AI-företagen vars produkter är riktade mot medicinska
industrin, som finner det frustrerande att staten vill måla upp satsningar de gör för att
sprida AI-innovationer, men samtidigt begränsar möjligheten för sådana innovationer
att ske då de inte ger budget till medicinska kliniker att nyttja på AI. Samtidigt som det
finns mycket kritik mot att staten försöker styra uttrycker många också en tacksamhet
över de stora investeringar de gör. Speciellt i AI-industrin anser man att de offentliga
myndigheterna ändå gör ett bra jobb med att lyfta upp och marknadsföra AI som en
viktig funktion i samhället och för framtiden, och de tycker även att det påverkat
efterfrågan av AI. Istället för att bli bemötta med en kritisk barriär möts de istället av
nyfikenhet och undran av vad deras AI-lösning skulle kunna bidra med för nytta.
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5. Analys och Diskussion
I detta avsnitt analyseras spridningen av AI-teknik bland SMEs och de offentliga
myndigheternas roll i den samt kulturell inverkan genom att applicera den insamlade
informationen från dokument om AI-relaterade strategier, intervjuer och observationer
på analysmodellen som även beskrivs i avsnitt 2.4. Avsnittet börjar med en analys av
AI-tekniken och hur dess egenskaper har påverkat spridningen av den bland koreanska
SMEs, därefter beskrivs det hur de offentliga myndigheterna engagerat företagen och
sporrat spridning av AI-teknik utifrån delar av översättningsprocessen (problematisering
och intresse) och delar av beslutsprocessen (kunskap, övertalning och beslut). Slutligen
presenteras vikten av det koreanska samhällets struktur och kulturella normer för
spridningen.

5.1 Tekniken: AI
Enligt Rogers har tekniken i sig, i denna kontext AI, en betydelse för spridningen och
appliceringen av den. Där egenskaper som relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet
och prövbarhet som uppfattat av det sociala systemet har en inverkan på
spridningsprocessen. Sydkorea beskrivs generellt vara ett tekniskt högutvecklat land,
med den nödvändiga infrastrukturen för denna typ av teknik och möjligheter för
utveckling av innovationer på plats. Detta är även något som uppfattas av de små- och
medelstora företagen. Med bakgrund i detta kan därför det sociala systemet ses som väl
beredda för anpassningen av AI-teknik. Kompatibiliteten i fallet för koreanska SMEs
gäller snarare att finna vilka användningsområden som en AI-lösning skulle passa in.
Genom de stödprogram som staten håller i, bl.a. AI Voucher-programmet, intieras
samtal mellan efterfrågande företag och AI-leverantörer som eventuellt kan leda till att
det rätta användningsområdet identifieras. Gällande AI-teknikens relativa fördel
tydliggörs den genom den allmäna uppfattningen om att AI kommer att öka prestanda
på tjänster och produkter samt vara nödvändigt för att bibehålla konkurrenskraften i
framtiden. Dessutom finns en hype kring AI och en generell känsla av “FOMO” (eng.
fear of missing out) som kan bidrar till en vilja av företag att implementera AI, oavsett
AI-lösningarnas kortisiktiga resultat.

Komplexiteten i AI-tekniken är väldigt hög, det kan både vara svårbegripligt men även
kräva en hög kompetens och många resurser för att utvecklas och spridas. För de
företag som vill integrera AI i deras verksamheter eller produkter, dvs. de som inte
utvecklar den själva, verkar nyckeln för att svårbegripligheten vara att bygga en tillit till
leverantören av de AI-lösningarna man vill implementera. Detta är även kopplat till
prövbarheten, AI-projekt tar ofta lång tid och präglas av experimenteringar innan de blir
framgångrika och kan därför inte prövas på ett simpelt vis. Den höga graden av
komplexitet och prövbarhet drabbar speciellt mindre företag som inte har många
mänskliga och ekonomiska resurser. AI Voucher-programmet tillåter företag att utforska
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ett AI-projekt utan att behöva investera hela summan själva, vilket kan ses som ett sätt
att öka prövbarheten.

Följande avsnitt analyserar de offentliga myndigheternas arbete med AI och hur det
påverkat de små och medelstora företagens beslutsprocess.

5.2 Översättningen och beslutsprocessen
Med utgång i Sydkoreas regering och de offentliga myndigheter (MSIT och NIPA) som
nyckelaktörer i aktörsnätverket och koreanska SMEs som övriga mänskliga aktörer kan
problematisering och intresse i översättningsprocessen samt beslutsprocessen
analyseras.

5.2.1 Problematisering
Som beskrivet i avsnitt 4.1 är Sydkorea ett land som upplevt en stark ekonomisk tillväxt
de senaste decennierna och en stor social förändring. På senare år har dock tillväxten
stagnerat och sociala problem blir alltmer betydliga. I linje med viljan att vara
högteknologiskt och innovativt har staten och MSIT identifierat AI som en potentiell
lösning på problemen, då AI-tekniken i linje med sin roll som en GPT både kan bidra
till bättre prestanda hos inhemska företag och sporra ekonomisk tillväxt samt appliceras
i industrier och ge förutsättningar för nya innovationer att lösa de sociala problemen,
t.ex. inom sjukvård. I National Strategy for AI presenteras höga och långsiktiga mål
som ska uppnås med hjäp av AI, både relaterat till ekonomi och samhällets
välbefinnande.

5.2.2 Intresse
I både den nationella AI-strategin och i New Digital Deal beskrivs vikten av en bred
spridning av AI bland olika industrier och företagsstorlekar. I detta har de identifierat ett
problem; svårigheten för SMEs att utveckla och implementera AI. I ett system för
teknikspridning påverkas beslutsprocessen hos antagande aktörer av kommunikation
och externa faktorer. Det har därför varit av vikt för de offentliga myndigheterna att
kommunicera och skapa situationer där beslutsprocessen faciliteras. För att överkomma
de huvudsakliga barriärer som AI-utveckling och implementering innebär skapade de
Data Dam-projektet. Delprojekten addreserar de förutsättningar som finns för för
AI-implementering: för data har de dels skapat en plattform med öppen data, men även
finansiellt stöd i form av data-kuponger. För den digitala grunden har de
molntjänst-kuponger och bidrag till utvecklingen av moln-plattformar. För att minska
investeringsbördan har de AI Voucher-programmet. Utöver stödprojekten försöker de
även underlätta beslutsprocessen långsiktigt genom att främja utbildning inom AI och
därmed öka kompetensen hos folket. Dessutom kan skiftet mot mer tillåtande lagar
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underlätta dataåtkomst och experimentering vid utveckling, vilket också kan ha en
positiv effekt på beslutsprocessen.

5.2.3 Beslutsprocess
I avsnittet förklaras AI Voucher-programmet och regeringens engagemang i spridningen
av AI ur de små- och medelstora företagens perspektiv och hur det kan ha påverkat
beslutsprocessen. De stegen i beslutsprocessen hos SMEs som varit relevanta för
studien är kunskap, övertalning och beslut.

Kunskap
Första steget i beslutsprocessen är kunskap. Som tidigare nämnt har Sydkorea kommit
långt i utvecklingen av ny teknik och just har AI fått stor uppmärksamhet, vilket gör att
den initiala kunskapen eller vetskapen om teknikens existens redan finns hos de flesta
företag. Den information som de offentliga myndigheterna ger ut om AI målar upp en
mycket positiv bild av AI. Att höra om tekniken i positiva sammanhang bidrar även till
en positiv initial kunskap om den, vilket även är något som flera företag noterade att
många hade. AI Voucher-programmet öppnade även upp för mer konkret kunskap om
vilken typ av AI-lösningar som finns och vilka dess leverantörer är genom
leverantörspoolen.

Övertalning
Efter den initiala kunskapen påbörjas övertalningssteget. Det är under detta steget som
kommunikation och information från de offentliga myndigheterna kan ha störst
påverkan, och de stödprogram och medel de tillandahåller ämnar att influera just detta
steget. Övertalningen går ut på att finna mer praktisk information om innovationen,
alltså är det här som barriärerna och de nödvändiga förutsättningarna för en
AI-implementering framkommer. Detta sammanfaller med de offentliga
myndigheternas intresse-moment, där de som tidigare nämnt ämnar att presentera
lösningar till barriärerna för att övertygelsen om att anamma AI ska gå smidigare till. Ur
de faktiska deltagarna i AI Voucher-programmets synvinkel har möjligheten till stödet
haft en något annorlunda funktion. Många AI-leverantörer såg en chans att använda
kupongerna för att locka till sig nya kunder då det finansiella stödet skulle uppmuntra
investeringar i AI. Men den verkliga övertygelsen måste grunda sig i att hitta en match
och ett bra användningsområde för AI-lösningen, och antingen ha tid att bygga upp en
kunskap själv om lösningen eller en tillit till leverantören. Deltagarna beskriver att de
projekt som faktiskt blev antagna var de där de två företagen haft en kommunikation
eller arbetat tillsammans tidigare och där det redan fanns samarbetsprojekt i åtanke. De
beskriver även hur projekt där de haft en kommunikation under längre tid som inte blev
antagna till programmet också genomfördes. Det visar att övertalningssteget för
deltagarna i hög grad redan var passerad, även om det för det nya relationerna såklart
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kan öppna upp samarbeten till kommande år. Vad de finansiella stödet istället hade för
effekt var att många övertalades att göra ändringar eller justeringar i sina projektplaner
för att matcha in i de beskrivningar och krav som ställdes av NIPA. Visserligen bidrar
detta till spridningen av AI-teknik och uppkomsten av nya innovationer, men främst
AI-innovationer som faller under NIPA och MSITs definition av dem. Speciellt då
reglerna kring nyttjandet av stödet är mycket strikt avgränsat till det beskrivna projektet.

Beslut
Efter övertalningen följer beslutsteget. Beslutet verkar i de undersökta fallen ha varit
oberoende av ifall projektet blev antaget till stödprogrammet eller inte, då företagen
beskriver att de gick vidare med icke-antagna projekt också. Gällande
implementeringsfasen beskriver SME:na att det ofta kan vara en komplicerad process.
Under AI Voucher-programmet får de sju månader på sig, och NIPA ställer höga krav på
dokumentering av progressen. För företagen kunde detta uppfattas som irriterande och
stressande. Men detta är även ett sätt för NIPA att påverka det senare skedet av
beslutsprocessen. Genom att begära uppdateringar och besöka företagen pushar de för
implementeringen och i någon mån även bidrar till reflektion av deltagarna under
projektets gång. Slutligen sker bekräftelsen när implementeringen är klar. Detta kan
antingen ses som när parterna känner sig nöjda med implementeringen, men i kontexten
för AI Vouchers kan det även vara när NIPA har evaluerat och godkänt resultatet av
projektet.

Vidare kommer innovationsspridning i förhållande till det sociala systemets struktur och
standarder att analyseras, samt kulturella normers betydelse.

5.3 Sociala systemet och kulturella aspekter
Det sociala systemets strukturer och standarder bidrar till stabiliteten i aktörsnätverket
och påverkar relationer mellan aktörerna, vilket vidare kan ha effekt på teknikspridning.
Sydkorea har beskrivits vara en konfucianistisk nation med strukturer som innefattar en
tydlig hierarki och kontroll uppifrån, där man lydigt följer ordrar. Dessa strukturdrag har
även framkommit i undersökningen, speciellt i myndighetsorganisationer där titlar är av
stor vikt och underordnade - både individer och organisationer - mest utför de uppgifter
som de blivit tilldelade. SMEs som verkar i AI-industrin upplever att industrin inte är
lika hierarkisk, men att det däremot var väldigt strikt och formellt vid interaktion med
NIPA. Auktoritär struktur samt regler och förordningar som en konfucianistisk kultur
innebär är två av de fem faktorer som Rogers menar bidrar till stabilitet. De övriga är
förutbestämda mål, fastställda roller och informella mönster. Ju mer stabilitet en kultur
har desto mindre är osäkerheten i nätverket och aktörers ageranden blir mer
beräknerliga. I aspekten av fastställda roller kan det argumenteras både för och emot att
de offentliga myndigheterna har det. Ser man på rollerna i vertikalt led finns det tydliga
rollfördelningar, där i detta fall MSIT sätter upp mål och delar sedan ut uppgifter till
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NIPA som ska se till att målen blir uppnådda. I horisontellt led beskrivs dock en brist på
kommunikation och förvirring över vilket myndighetsorgan som har ansvar över eller
kan säga till om saker inom ett visst ämne eller område.

I studien har även aspekter av de kulturella faktorerna, som förklaras i avsnitt 2.2.2, i
det Sydkoreanska samhället framkommit. Maktdistans är tätt relaterat till de
konfucianistiska egenskaperna. De typiska dragen för hög maktdistans; vertikala
kommunikationsmönster, brist på informell kommunikation och strikt kontroll över
underordnade, har blivit addresserade i det föregående stycket. En hög maktdistans
tenderar att påverka innovations negativt. Nästa faktor är individualism, som är kopplat
till autonomitet och frihet. Konfucianism är även tätt kopplat till låg grad av
individualism. I studien görs det mest uppenbart i det att deltagande i stödprogram, där
riktlinjer satta av offentliga myndigheter måste följas, verkar vara av högsta prioritering
för SMEs och något som nästan kan uppfattas som en nödvändighet. Det är visserligen
en bra metod att säkra ekonomiskt kapital, men det är just den kollektiva
överenskommelsen om att det är den rätta eller enda vägen att gå som belyser detta
kulturella drag. Även en låg grad av individualism anses påverka innovation negativt.
Den tredje och sista faktoren är långsiktiga mål. De presenterade strategierna och
policyerna visar på regeringens och MSITs visioner som definitivt är framåtblickande.
De snabba investeringarna som görs i stödprojekten är för att ge försprång och gynna
ekonomisk tillväxt framöver. Således bidrar Sydkoreas normer positivt till innovation.

5.4 Diskussion
Det sydkoreanska samhället, som det sociala systemet i sammanhanget, har en mycket
stabil struktur. Stabiliteten grundar sig i den konfucianistiska kulturen och den tydliga
auktoritet som staten besitter. Denna struktur har historiskt sett varit nyckeln till en stor
ekonomisk tillväxt och omvandlandat Sydkorea till ett av världens mest innovativa
nationer. Samtidigt sker teknikutvecklingen i snabbare takt än någonsin, och det är
viktigt att hitta fungerade sätt att möta förutsättningarna som krävs för att sprida
innovationer och ny teknik, som AI, i ett samhälle. I fallet med spridningen av AI har
det noterats två olika aspekter av de offentliga myndigheternas påverkan, vilka
innefattar spridningen av själva AI-tekniken och påverkan på de nya lösningar som
bygger på den.

Den första hänvisar till statens försök att öka själva spridningen av AI-tekniken. I denna
aspekt är Sydkoreas regering och offentliga myndigheter duktiga på att ge incitament
och engagera företag att utveckla och implementera AI. Det finns kulturella hänseenden
i Sydkorea som bidrar positivt till denna typ av teknikspridning och ger myndigheterna
medvind; först och främst bidrar den stabila strukturen på landets sociala systemet, med
auktoritära roller och hierarkala tendenser, till att samhället mer lydigt lyssnar till vad
regeringen och de offentliga myndigheterna vill åstadkomma. När de då sätter strategier
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och policyer med långsiktiga mål och höga visioner blir det en riktning som hela
samhället arbetar mot. Gällande AI-teknik behandlar den sydkoreanska regeringen den
som en potentiell GPT, och har därmed även insett vikten av att sprida till alla olika
industrier och företag. Det har legat i landets natur historiskt sett att samarbeta och ge
stöd till stora aktörer i tillverkningsindustrin som kan bära landets ekonomi framåt. Men
investeringsbördan och kraven som ställs på företag för att implementera AI utgör en
barriär, speciellt för SMEs, att nyttja tekniken. För att spridningen av tekniken och
möjligheten för nya innovationer ska ta fart är det väsentligt för staten att AI-tekniken
även når dessa mindre företag, varför de nu även kanaliserar stora mängder kapital till
dem genom stödprogram, som exempelvis Data Dam-projektet och AI
Voucher-programmet. Dessa investeringar och program får ett positivt utfall då de
engagerar SMEs, genom ekonominska incitament, informationsspridning och
sammankoppling av företag. Men stödprogrammen kommer dock med krav om hur
appliceringen av AI-tekniken bör te sig, vilket i sig ger dem en viss mån av kontroll
över de nya innovationerna som genereras.

Den andra aspekten syftar på själva appliceringen av AI-teknik och de innovationer som
uppstår, och vilken påverkan myndigheternas agerande har på det. Sydkoreanska staten
har visat sig vara duktiga på att sätta mål och direktiv och pusha för en förändring åt
den riktning som de anser vara de bästa. Men i ett samhälle med mycket hierarki och
strikt kontroll över underordnade kan övertydliga målsättningar och definitioner istället
hindra utvecklingen av radikala innovationer. I AI Voucher-programmet beskriver
företagen hur de gör ändringar och justeringar i de initiala projektidéerna för att passa in
i definitionen som NIPA presenterat. När detta sker sätts begränsningar på företagens
fria och experimentiella utveckling, vilket stänger ute nya idéer och således den radikala
innovationen. Detta kan tyckas något märkvärdigt, men företagens benägenhet att ställa
sig med NIPAs definitioner verkar kunna förklaras av två kulturella aspekter. Den första
grundar sig i maktdistansen, där de deltagande företagen är strikt kontrollerade och inte
törs avvika och testa idéer som inte blivit godkända av NIPA. Den andra syftar på den
utbredda tanken av att statliga stödprogram är den enda vägen att gå som startup eller
SME. I detta fall kan det beskrivas som en kollektivistisk tendens i det att det finns en
konsensus hos startups och SMEs om att statligt finansiellt stöd är en självklarhet, och
bristen på reflektion över att de alla hamnar i en beroendeställning till staten. Ur ett
aktörsnätverksperspektiv kan det tolkas som att staten genom stödprogrammen blir
SME:nas OPP (obligatory passing point) för att nå deras interna mål. Men för att
skrivas in i statens nätverk måste SME:nas intressen, i detta konkreta fall
projektplanerna, samordnas med statens intressen.

Givet de ovan nämnda aspekterna är det tydligt att Sydkoreas regering inser
AI-teknikens utveckling mot att bli en GPT och samhällsavgörande teknik. De gör ett
bra jobb i att snabbt ge en bred spridning på AI och öka kompetensen om AI-teknik
bland befolkningen, vilket i en tid av stora omvandlingar i fjärde industriella
revolutionen sätter en god grund för en bättre mottaglighet av framtida teknologiska
innovationer. Samtidigt innebär myndigheternas tydliga riktlinjer och de sociala
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normerna i det Sydkoreanska samhället att små- och medelstora företag pressas mot en
riktning som innebär att de inte utforskar sin egna idé. Med stora investeringar i
forskning och utveckling under 2000-talet har statens progressiva mål som bygger på
forskningen bevisligen varit ett framgångsrecept för att bryta sig ur “fast follower”
stämpeln, med dess höga placeringar i innovationsindex i åtanke. Men den verkliga
innovationen sker i appliceringen av AI, och i den takt som teknikutvecklingen sker
idag är frågan om den guidning som myndigheterna ger verkligen kommer att vara bra
nog för att de nya innovationerna ska bibehålla samma status i framtiden, eller om
hindrandet av radikala innovationer istället leder till utkonkurrering av utländska
teknologier och åter en “fast follower”-stämpel.

Med bakgrund i detta kan man tänka sig att staten istället skulle gynnas i båda
aspekterna av AI-spridning om de släppte den strikta kontrolleringen och behöll
riktlinjerna men gav företagen mer frihet och autonomitet. Om detta skulle generera
mer positiva resultat eller inte är svårt att ana då en mindre strikt kontroll kanske även
skulle påverka företagens tendens att följa riktlinjerna och därmed sakta ned
implementeringen och utbredningen av AI-tekniken. För att vidare identifiera kulturella
aspekter vore en jämförande studie över stödprogram mellan länder med olika kulturella
egenskaper intressant. En sådan studie skulle kunna ge insikter om hur policys och
satsningar kan optimeras beroende på länders sociala strukturer och normer. Det vore
även intressant att följa upp med en studie kring de innovationer som uppkommer och
undersöka vilka tillämpningar av AI-teknik som grundat sig i AI Voucher-programmet.
Det skulle eventuellt kunna framhäva egenskaper hos företagen samt AI-produkterna
och -tjänsterna, som vidare kan analyseras för att förstå vilken riktning AI-tekniken går
åt och vilken roll tekniken kan få i samhället.

Det är viktigt att ha i åtanke att studien endast diskuterat myndigheternas roll för
AI-spridning hos små-och medelstora företag. Historiskt sett har Sydkoreanska staten
förlitat sig mycket på de stora inhemska konglomeratens FoU, vilket de i den nationella
AI strategin beskrivs även göra för AI-utveckling. Det kan därför vara något
förenklande och missvisande att framställa deras handlingssätt som hindrande för
radikala innovationer överlag. Men däremot öppnar detta upp för frågan om deras
strategier än idag bygger på det gamla tankesättet och är riktade för att vara mer
gynnsama för konglomeraten, som en stor del av ekonomin förlitar sig på, och att
spridningen av AI bland mindre företag är för att bygga och accelerera utbredningen av
en god kompetensgrund i samhället.

.
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6. Slutsats
Studien har undersökt offentliga myndigheter i Sydkorea och dess bidrag till
spridningen av AI, samt vilken betydelse kulturella uttryck har för myndigheter att inta
en viss roll. Detta avsnitt avser att sammanfatta analyser och diskussion samt besvara
studiens frågeställningar:

- På vilket sätt kan offentliga myndigheter bidra till utveckling och utbredning av
AI-teknik i ett socialt system?

- Vilken inverkan har kulturella uttryck i Sydkorea på spridning av AI-teknik och
nya AI-baserade lösningar  i Sydkorea?

Med visionen om att vara en ledande nation inom AI-industrin och nyttja AI för att lösa
sociala problem har staten och offentliga myndigheter i Sydkorea identifierat
nödvändiga åtgärder för att nå dit. Den grundläggande principen är att påskynda AI:ns
utveckling mot en GPT och sprida AI-tekniken till så stor del av samhället som möjligt,
vilket vidare har lett dem till att identifiera och addressera de barriärer som finns för
spridningen. För att överkomma de barriärer som är typiska för AI-teknologi har de
genom Digital New Deal och Data Dam-projektet skapat stödprogram där de olika
projekten inte bara stödjer spridningen av AI, utan även uppbyggandet av
grundläggande förutsättningar för AI-implementering. Specifikt hjälper vissa program
små- och medelstora företag där de barriärer som uppstår vid implementering av
AI-teknik är som störst. Dessa program tilldelas offentliga myndigheter som arbetar
nära och har direkt kontakt med företagen. Stödprogrammen engagerar och ger
incitament för företag att initiera projekt inom de givna områdena. Ett av dem är AI
Voucher-programmet som NIPA ansvarar för, där de genom att presentera befinliga
AI-leverantörer, kontinuerligt följa företagens implementeringsprocess och ge
finansiellt stöd underlättar och ger incitament för företag, vilket påverkar företagens
beslutsprocess och driver dem mot en AI-implementering. Utöver finansiella
stödprogram för utveckling eller köp av tjänster eller produkter har de offentliga
myndigheterna även satt policyer som ämnar att skifta regleringarna mot mer tillåtande
och AI-vänliga, i den bemärkelse att det ska bli enklare att dela och samla in data samt
experimentera med nya AI-lösningar. Genom att sätta progressiva policyer kring
AI-teknik, bidra med information och kunskap samt kanalisera finansiellt stöd till
konkreta stödprojekt som möter de utmaningar som finns med spridning av AI-teknik
på det vis som gjorts i Sydkorea, kan offentliga myndigheter bidra till utvecklingen och
utbredningen av tekniken.

Som förklarat av respondenterna finns det i Sydkorea ett system där det är mycket
vanligt för företag att ta del av de stödprogram som staten finansierar. AI
Voucher-programmets process och utfall präglas på flera vis av den sociala strukturen
och de kulturella normerna i det Sydkoreanska samhället. På grund av kulturella
faktorer som hög maktdistans och kollektivism finns det en tendens hos små- och
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medelstora företag att rätta till sig och anpassa verksamheterna så att de faller inom
ramen som de offentliga myndigheterna satt ut. Detta bidrar till att den innovativa
friheten hos företagen minskar. Samtidigt innebär maktdistansen i kombination med
långsiktiga mål, i detta fall ambitiösa AI-strategier, att företagen mer naturligt anammar
riktningen som kartlaggts för att nå målen. När riktningen är progressiv återspeglas det i
det hela nätverket och därmed skapas ett system med positiv inställning mot AI-teknik
och applicering av den. De kulturella normerna i Sydkorea påverkar AI-teknikens
utbredning på så vis att de gynnar spridningen av själva tekniken och nya appliceringar
av den, men även sätter en begränsning på appliceringarna och AI-baserade
innovationerna.

Dessa resultat ger intressanta insikter om kulturella normers betydelse för stödprograms
utfomning och resultat, det belyser att verktygen och åtgärder som appliceras är
beroende av det sociala kontext som det används i. Därför kan man inte anta att
stödsystem som fungerar i Sydkoreansk kontext skulle fungera lika bra i miljöer med
andra kulturella normer. Denna studie har indikerat att kulturella standarder i Sydkorea
kan uppmuntra själva spridningsaspekten av teknikspridning, men hämmar radikal
innovation. Standarderna visade sig bland annat i den beroendeställning små- och
medelstora företag har till staten. Denna beroendeställning, och vad det innebär för
innovation, är något som bör forskas vidare på för att ge mer förståelse för hur policyer
kan anpassas för att
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