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Making Artificial Intelligence Intelligible

Max Tegmark blev Årets svensk i världen

Summary in English: Swedish Professor Max Tegmark is the 
recipient of the 2020 Swede of the Year award by Svenskar i 
Världen (SVIV). Dr Tegmark is affiliated with the Massachusetts 
Institute of Technology and is one of the world’s most prominent 
researchers in the field of artificial intelligence (AI). He advocates 
the use of AI in the service of all mankind rather than as a tool for 
achieving mass surveillance and extreme inequality.

Max Tegmark har i år utnämnts till Årets svensk i världen 
av organisationen Svenskar i Världen. I över trettio år har 
utmärkelsen förärats svenskar som på ett extraordinärt 
sätt har utmärkt sig inom olika områden och satt både 
sig själva och Sverige på världskartan. I fjol fick EU-
kommissionär Cecilia Malmström motta utmärkelsen.

Max Tegmark är professor vid en av världens 
mest prestigefulla universitetsinstitutioner, 
Massachusetts Institute of Technology, MIT, 
där han forskar på fysik och maskininlärning. 

Han är också en av världens mest respekterade och ton-
givande uttolkare av artificiell intelligens, AI. Framstående 
personer som Elon Musk och nu framlidne Stephen 
Hawking är några av dem som har hyllat svensken som ofta 
benämns som världens smartaste svensk. I år föräras han 
utmärkelsen Årets svensk i världen.

– Max Tegmark är en av de mest framstående forskarna 
inom AI på den internationella scenen. Med sina djupa 
kunskaper och pedagogiska insatser hjälper han oss att 
förstå och närma oss AI. Hans banbrytande arbete är viktigt 
inte bara för dagens forskning utan även för vår förmåga att 
fatta effektiva, framtidssäkra beslut baserade på en genom-
tänkt etisk grund. Därmed är Max Tegmark en värdig mot-
tagare av utmärkelsen Årets svensk i världen 2020, säger 
Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg.

Framstående svenskar inom olika områden
Sedan 1988 utser Svenskar i Världen årligen en svensk som 
gjort framstående insatser för att profilera Sverige interna-
tionellt inom kultur, näringsliv, entreprenörskap, vetenskap, 
idrott eller inom det humanitära och diplomatiska området. 
Några av tidigare års pristagare är EU-kommissionär 
Cecilia Malmström (2019), Zlatan Ibrahimović (2013), 
Astrid Lindgren (1997) och Ingvar Kamprad (1989).

Livesänd prisutdelning
Coronapandemin resulterade i att den sedvanliga prisut-
delningen, som brukar äga rum i samband med festlig lunch 
i Stockholm, i år ersattes med en digital prisceremoni; 
Årets svensk i världen LIVE. 

Förutom pristagaren deltog Martin Lundstedt, koncern-
chef Volvo Group, Sara Mazur, ordförande Wallenberg AI, 
Autonomous Systems and Software Program (WASP) och 
Erik Ekudden, Senior Vice President och Group CTO på 
Ericsson. 

Förutom diskussion om AI:s roll i samhällsutvecklingen 
korades Max Tegmark officiellt till Årets svensk i världen 
2020 av Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg. 
Claudia Olsson, expert inom digital transformation inom 
World Economic Forum och grundare av utbildningsbolaget
 Stellar Capacity, ledde diskussionerna.

Exklusiv föreläsning
I samband med utmärkelsen lanserades SWED-talk med 
Max Tegmark. SWED-talk är en exklusiv föreläsning där 
Tegmark ger sitt perspektiv på vår framtid med artificiell 
intelligens. Han menar att Europa och Sverige har en 
världsunik möjlighet att se till att det blir en inspirerande 
framtid för alla människor i stället för en brutal teknik-
dystopi med massövervakning och extrem ojämlikhet. Årets 
svensk i världen LIVE och SWED-talk med Max Tegmark 
finns att se på www.sviv.se.
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