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znaleźć pod adresem: 
www.ericsson.com/consumerlab 

Ericsson ConsumerLab ma ponad 20-letnie 
doświadczenie w badaniu ludzkich 
zachowań i wartości, w tym także sposobu, 
w jaki ludzie korzystaj  z produktów i usług 
informatycznych oraz tego, jakie maj  
opinie na ich temat. Ericsson 
ConsumerLab zapewnia unikalny wgl d w 
trendy rynkowe i konsumenckie. 

Ericsson ConsumerLab uzyskuje swoj  
wiedzę poprzez globalny program badania 
konsumentów, opieraj cy się na 
przeprowadzaniu wywiadów ze 100 000 
osób rocznie w ponad 40 krajach - co 
pozwala uzyskać statystyczn  
reprezentację 1,1 miliarda ludności. 

Wykorzystywane s  w tym celu zarówno 
metody ilościowe, jak i jakościowe, a 
badacze spędzaj  setki godzin z 
konsumentami pochodz cymi z różnych 
kultur. Aby być blisko rynku oraz 
konsumentów, Ericsson ConsumerLab 
zatrudnia analityków we wszystkich 
regionach, w których działa firma Ericsson, 
co pozwala mu uzyskać kompleksowe i 
globalne zrozumienie rynku ICT oraz 
modeli biznesowych. 

Sprawozdanie to przedstawia obserwacje 
oparte na prowadzonym od dłuższego 
czasu programie trendów konsumenckich 
firmy Ericsson, trwaj cym na ten moment 
od siedmiu lat. Wyniki ilościowe, o których 
jest mowa w sprawozdaniu, s  oparte na 
badaniu online, w którym wzięło udział 
5141 zaawansowanych użytkowników 
Internetu z miast takich jak Johannesburg, 
Londyn, Meksyk, Moskwa, Nowy Jork, San 
Francisco, Sao Paulo, Szanghaj, Sydney i 
Tokio i które zostało przeprowadzone w 
październiku 2017 roku. 
 

Respondentami byli zaawansowani 
użytkownicy Internetu w wieku od 15 do 69 
lat, którzy pasowali do profilu miejskiego 
pionierskiego użytkownika, cechuj cego 
się wysokim przeciętnym stopniem 
korzystania z technologii cyfrowych, takich 
jak inteligentni asystenci głosowi, okulary 
rzeczywistości wirtualnej oraz aplikacje 
rzeczywistości rozszerzonej. 

Reprezentuj  oni odpowiednio zaledwie 30 
milionów obywateli spośród 180 milionów 
żyj cych w badanym obszarze 
metropolitalnym, co też jest z kolei jedynie 
mał  cz stk  liczby globalnych 
konsumentów. Uważamy jednak, że ich 
profil pionierskiego użytkownika powoduje, 
że zrozumienie ich jest istotne w 
odniesieniu do eksploracji przyszłych 
trendów. 
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Jutro to Wasze urz dzenia 
będ  znać Was  

Wyobraźcie sobie, że wróciliście właśnie do domu z 
pracy. Jedno machnięcie ręk  i wł cza się lampa, 
migaj c światłem na powitanie. Z domowego 
głośnika zaczyna płyn ć muzyka, lecz wystarczy 
jedno zirytowane spojrzenie, aby ucichła. Robicie 
sobie kawę, po czym krzywicie się, stwierdzaj c, że 
wyszła zbyt gorzka. Ekspres do kawy proponuje 
wówczas natychmiast dodatkow  porcję cukru lub 
mleka. 

coraz szybszego tempa zmian 
technologicznych może znacz co utrudnić 
zachęcenie ich do zakupu nowych 
urz dzeń w przyszłości. 

Być może właśnie zbliżamy się do tego 
przełomowego punktu. Bież ca generacja 
"płaskich" interfejsów użytkownika nie 
wykorzystuje efektów trójwymiarowych ani 
dekoracji w celu wyróżnienia elementów 
interfejsu, takich jak przyciski. Z tego 
powodu użytkownicy czasem nie wiedz , 
gdzie maj  klikn ć. W wyniku tego 
poruszaj  się po stronach internetowych o 
22 procent wolniej.1 St d też nasze trendy 
na rok 2018 i kolejne skupiaj  się na 
różnych aspektach bardziej bezpośredniej 
interakcji między konsumentami a 
technologi . 

Dzięki poł czeniom 5G ł czność z 
Internetem stanie się powszechna. Być 
może brzmi to prosto, lecz stoi za tym 
ogromna zmiana technologiczna. 
Urz dzenia musz  być w stanie 
przekazywać złożone dane na temat 
interakcji z człowiekiem w celu ich 
przetworzenia w chmurze oraz reagować 
intuicyjnie w przeci gu milisekund. Internet 
przedmiotów (Internet of Things - IoT) musi 
gwarantować wzajemn  kompatybilność 
wszystkich urz dzeń, jak również 
zapewniać mobilność. Konieczne jest także 
utrzymanie dostępności sieci, tak aby 
urz dzenia nie przechodziły nagle w stan 
offline i nie traciły swoich możliwości 
interakcji zbliżonych do ludzkich. 

przekona się szybko, że interfejsem 
użytkownika na potrzeby spożycia tego 
posiłku jest para pałeczek, a nie nóż i 
widelec. 

Z drugiej strony, akceptacja technologii 
cyfrowej na rynku masowym doprowadziła 
do niemal nieskończonego rozrastania się 
oferty interfejsów użytkownika. Każde 
nowe urz dzenie wyposażone w ekran 
dodaje nowe warianty interfejsu, które 
następnie zostaj  pomnożone przez liczbę 
aplikacji udostępnionych w każdym z 
gadżetów. 

Dziś konieczności  staje się znajomość 
wszystkich urz dzeń. Natomiast w 
przyszłości wszystkie urz dzenie będ  
musiały poznać Was. 

Jeżeli konsumenci będ  nadal musieli 
stawiać czoła konieczności uczenia się - 
lub uczenia się na nowo - obsługi urz dzeń, 
to perspektywa 

W tej wizji nie tak odległej przyszłości 
ewidentnie nie ma dwóch rzeczy. Jedn  z 
nich s  urz dzenia z przeł cznikami i 
pokrętłami, a drug  jest smartfon pełen 
aplikacji do zdalnego sterowania. 

Wedle naszych badań, następuje coraz 
większa zmiana paradygmatu w zakresie 
tego, jakiej interakcji z technologi  
oczekuj  konsumenci. Coraz więcej 
rzeczy ł czy się ze sob , lecz osobn  
kwesti  pozostaje złożoność tego, jak 
utrzymywać nad nimi kontrolę. 

Z jednej strony warto pamiętać, że 
alternatywne i równie dobre rozwi zania w 
dziedzinie interfejsu użytkownika na 
potrzeby prostych funkcji istniej  o wiele 
dłużej niż same elektroniczne gadżety. 
Człowiek z kręgu świata zachodniego, 
siadaj cy po raz pierwszy do posiłku w 
Azji 

1 https://www.nngroup.com/articles/flat-ui-less-attention-cause-uncertainty 
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Gor ce trendy 
konsumenckie 
na rok 2018 

To Wasze ciało jest 
interfejsem użytkownika 

Rozszerzone  
słyszenie 

63 procent konsumentów chciałoby 
posiadać słuchawki będ ce w stanie 
tłumaczyć z języka obcego w czasie 
rzeczywistym. 

Strona 7 

Ponad połowa bież cych użytkowników 
inteligentnych asystentów głosowych 
uważa, że będziemy używać gestów do 
interakcji z technologi  w taki sam 
sposób, w jaki używamy ich w kontakcie 
z ludźmi. 

Strona 6 

Wieczni  
nowicjusze 

46% uważa, że Internet pozwala im 
uczyć się nowych umiejętności i 
zapominać je szybciej niż kiedykolwiek. 

Strona 8 

Nadawanie  
społeczne 

55 procent uważa, że wpływowe grupy 
wykorzystuj  sieci społecznościowe do 
publikacji jednostronnych komunikatów. 

Strona 9 

Inteligentne  
reklamy 

Ponad połowa osób korzystaj cych z 
rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej 
uważa, że reklamy stan  się na tyle 
realistyczne, że ostatecznie zast pi  same 
produkty. 

Strona 10 
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Osobliwa  
komunikacja 

50 procent respondentów uważa, że 
niemożność rozróżnienia między człowiekiem 
a maszyn  byłaby dla nich niepokoj ca. 

Strona 11 

Społeczeństwo  
wypoczynku 

40 procent deklaruje, że chciałoby 
posiadać robota, który pracowałby i 
zarabiał za nich, zapewniaj c im więcej 
wolnego czasu. 

Strona 12 

Wasze zdjęcie jest 
pokojem 

Trzech na czterech respondentów 
uważa, że już za pięć lat będ  używali 
rzeczywistości wirtualnej do spacerów po 
zdjęciach ze swojego smartfona. 

Strona 13 

Naładowana 
przyszłość 

Ponad 80 procent uważa, że już za 5 lat 
będziemy posiadać baterie o wysokiej 
żywotności, które położ  kres problemom 
zwi zanym z ich ładowaniem. 

Strona 15 

Ulice nad 
głowami 

39 procent uważa, że ich miasto będzie 
musiało stworzyć sieć dróg dla dronów i 
pojazdów lataj cych. 

Strona 14 
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To Wasze ciało 
jest interfejsem 
użytkownika 

Technologia cyfrowa zaczyna wchodzić w interakcję z ludźmi na ich warunkach. 

Ponad połowa 
Ponad połowa bieżących użytkowników 
inteligentnych asystentów głosowych 
uważa, że będziemy używać języka ciała, 
intonacji, dotyku i gestów do interakcji z 
technologią w taki sam sposób, w jaki 
używamy ich w kontakcie z ludźmi. 

Choć klawiatura i mysz stanowi  
powszechnie obecne akcesoria, które 
akceptuje dziś niemal każdy, 81 procent 
użytkowników inteligentnych asystentów 
głosowych uważa, że tego rodzaju 
tradycyjne urz dzenia służ ce do 
wprowadzania danych przejd  do historii 
już za 5 lat. Czy będziemy za nimi tęsknić? 
Jeśli interakcja bezpośrednia okaże się być 
wygodniejsza, na pewno nie. 

Istnieje także wiele innych interfejsów, 
które także zostan  zast pione przez 
bezpośredni  interakcję i oparcie się na 
ł czności. Przykładowo, zaawansowani 
użytkownicy Internetu uczestnicz cych w 
naszym badaniu głosowali na 
autonomiczne samochody jako kolejny 
gadżet technologiczny, który będzie 
powszechnie kupowany przez ludzi na 
całym świecie. Oznacza to nie tylko koniec 
dla kierownic i pedałów, lecz także 
konieczność bezpośredniej interakcji 
samochodów z przechodniami. 
Przykładowo, jak ktoś czekaj cy na 
przejściu będzie wiedział, czy może 
przejść, jeśli w samochodzie nie będzie 
kierowcy, który wskaże na to gestem? 

Konsumenci korzystaj cy już z 
inteligentnych asystentów głosowych s  w 
awangardzie zmiany behawioralnej. Ponad 
połowa z nich uważa, że będziemy używać 
języka ciała, intonacji, dotyku i gestów do 
interakcji z technologi  w taki sam sposób, 
w jaki używamy ich w kontakcie z ludźmi, 
natomiast dwie trzecie spośród nich s dzi, 
że stanie się to już w przeci gu przyszłych 
trzech lat. 

Korzystanie ze smartfona jest dziś już 
niemal jednoznaczne z korzystaniem z 
Internetu. 
Jednak gdy konsumenci coraz częściej 
wchodz  w interakcje z innymi rodzajami 
technologii, nie jest niczym dziwnym, że 
zaczynaj  myśleć o ogólnej potrzebie 
podtrzymania ł czności. 

Bior c pod uwagę, że jeden na trzech 
użytkowników inteligentnych asystentów 
głosowych uważa, że docelowo nie będzie 
w stanie otworzyć drzwi, przygotować 
jedzenia ani nawet umyć zębów bez 
poł czenia z Internetem, nie ulega 
w tpliwości, że niezawodność poł czenia 
stanie się powszechn  potrzeb . 

Konieczne może być także zastanowienie 
się nad tym, z czego będziemy korzystać 
mniej w wyniku tej zmiany. Będziemy 
potencjalnie potrzebowali w mniejszym 
stopniu instalowanych na smartfonach 
aplikacji do zdalnego sterowania. 
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Rozszerzone 
słyszenie 

W niedalekiej przyszłości może okazać się, że będziemy 
przez cały dzień korzystać ze słuchawek bezprzewodowych 
– a nawet spać w nich. 

Najbardziej oczekiwan  funkcj  takich 
słuchawek jest tłumaczenie z wszystkich 
języków w czasie rzeczywistym, czego 
chciałoby 63 procent respondentów. 52 
procent spośród nich chciałoby także móc 
odgrodzić się za ich pomoc  od dźwięku 
chrapania innych członków rodziny, by 
móc spokojnie zasn ć. 

Korzystamy ze słuchawek, czy to 
nausznych czy dousznych, aby wybrać to, 
czego chcemy i czego nie chcemy słyszeć. 

Nie zaskakuje zatem, że połowa spośród 
wszystkich badanych zaawansowanych 
użytkowników Internetu uważa, że w 
przeci gu już trzech lat do mainstreamu 
wejd  słuchawki pozwalaj ce wybrać, 
które osoby w danym pomieszczeniu chce 
się słyszeć wyraźnie, a które ściszyć. 
Jednak aby coś takiego stało się 
rzeczywistości , słuchawki będ  musiały 
wiedzieć więcej na temat naszych intencji i 
udostępniać użytkownikowi bardziej 
bezpośredni  kontrolę. 

Co więcej, funkcja taka może być 
przydatna w wielu sytuacjach. W praktyce, 
81 procent respondentów uważa, że 
słuchawki, które będ  mogły być ładowane 
bezprzewodowo, a tym samym nie będzie 
w ogóle konieczne wyjmowanie ich z uszu, 
upowszechni  się w przeci gu zaledwie 5 
lat. 

81 procent respondentów uważa, że 
słuchawki, które będą mogły być 
ładowane bezprzewodowo, a tym 
samym nie będzie w ogóle 
konieczne wyjmowanie ich z uszu, 
upowszechnią się w przeciągu 
zaledwie 5 lat. 

Wielu producentów smartfonów odchodzi 
obecnie od wejścia słuchawkowego typu 
jack, preferuj c cyfrowe porty 
wielofunkcyjne i niejako zmuszaj c w ten 
sposób konsumentów do wyboru 
alternatyw bezprzewodowych.  
Niektórzy akceptuj  tę zmianę, inni nie. 
Niemniej jednak wszyscy mog  się raczej 
zgodzić, że wtyczka słuchawkowa typu 
jack przynależy do ery analogowej, w 
której już od dawna nie żyjemy. 

Oznacza to, że gdy konsumenci kupuj  
nowszej generacji telefony, musz  także 
kupić nowszej generacji słuchawki. 
Okazuje się przy tym, że ludzie oczekuj  
nowych funkcji nie tylko od telefonów, lecz 
także od słuchawek. 

Dziś słuchawki używane s  już nie tylko do 
słyszenia dźwięków, lecz także do 
odgradzania się od nich. Do celów tych 
służy już, na przykład, od dłuższego czasu 
funkcja wytłumiania szumów. 

63 procent konsumentów chciałoby 
posiadać słuchawki będące w stanie 
tłumaczyć z języka obcego w czasie 
rzeczywistym. 

52 procent chciałoby też móc 
odizolować się od dźwięku 
chrapania innego członka 
rodziny. 
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Wieczni  
nowicjusze 

30 procent respondentów uważa, że nowe technologie 
uniemożliwiaj  im aktualizację swoich umiejętności w 
odpowiednim tempie. Oznacza to, że większość z nas czuje 
się jak zupełni nowicjusze nawet podczas wykonywania 
codziennych, rutynowych zadań. 

Zazwyczaj uczymy się nowych 
umiejętności dopiero wtedy, gdy ich 
potrzebujemy. Już dziś jednak niemal 
połowa respondentów mówi, że często 
wyszukuje w Internecie informacje na 
temat tego, jak coś zrobić, ponieważ 
albo zapomnieli, jak to się robi, ale 
pojawił się nowy, lepszy sposób. 

stanie się niekończ cym się wyścigiem 
szczurów i 55 procent badanych uważa, że 
zmiany technologiczne przyspiesz  tempo 
zmian tego, jakie umiejętności będ  
przydatne w pracy. 

Na szczęście Internet może także pomóc 
konsumentom poradzić sobie z t  now  
sytuacj . Aż 46% uważa, że Internet 
pozwala im uczyć się nowych umiejętności 
i zapominać je szybciej niż kiedykolwiek. 

Tempo zmiany technologicznej przyspiesza 
z niemal każdym dniem i łatwo zestresować 
się tym, że nie nad ży się za nim. U 
niektórych osób objawia się to zapewne 
uczuciem bezsilności.1 Jednak dla wielu 
innych sytuacja ta może dawać nowe 
możliwości. W praktyce niemal połowa 
konsumentów uważa, że technologia 
przyspieszy naukę nawet najbardziej 
zaawansowanych zawodów. Z drugiej 
strony, wysiłek podejmowany w celu 
uczenia się po raz pierwszy, a potem od 
nowa 

46% uważa, że Internet pozwala im 
uczyć się nowych umiejętności i 
zapominać je szybciej niż 
kiedykolwiek. Używamy umiejętności 
zazwyczaj tylko wtedy, gdy ich 
potrzebujemy. 

1 Wydaje się to być na przykład perspektywa przedstawiona w ksi żce Kevina Kelly'ego pt. "The Inevitable" (Viking, 2016) 
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Nadawanie  
społeczne 

Media społecznościowe obiecywały komunikację 
dwukierunkow , napędzan  przez użytkowników, 
daj c  głos i siłę indywidualnym konsumentom i 
wprowadzaj c  równowagę między nadawcami i 
odbiorcami. Media społecznościowe s  teraz jednak 
opanowane przez jednostronnych nadawców. 

Co zatem stałoby się, gdybyśmy cały 
dialog oddali pod kontrolę maszyn? 
Bior c pod uwagę, że aż 38 procent 
obecnych użytkowników inteligentnych 
asystentów głosowych chciałoby, aby 
sztuczna inteligencja pisała dla nich 
aktualizacje ich statusów w sieciach 
społecznościowych, jest to pytanie, na 
które należy udzielić odpowiedzi. Czy 
świat, w którym dochodziłoby do interakcji 
tylko między asystentami opartymi na SI 
pozwalałby na lepsz  wymianę opinii? 

55 procent uważa, że wpływowe grupy 
wykorzystują sieci społecznościowe 
do rozpowszechniania swojego 
przekazu. 

chciałoby wręcz, aby sztuczna inteligencja 
automatyzowała ich odpowiedzi na 
wiadomości e-mail. 

Choć oddelegowanie mało osobistych, 
niemal maszynowych odpowiedzi innym 
może wydawać nam się akceptowalne, 
warto uświadomić sobie, że będziemy takie 
wiadomości także otrzymywać zwrotnie. 

Pytanie, czy my, ludzie, naprawdę chcemy 
angażować się w podtrzymywanie dialogu 
pozostaje zatem otwarte. 

Bogaci influencerzy s  w stanie kupić sobie 
obserwuj cych, a Ci posiadaj cy 
odpowiednie know-how korzystaj  ze 
sztucznej inteligencji botów, aby wypełnić 
media społecznościowe tradycyjnie 
nadawanym przekazem - zamieniaj c je z 
powrotem w platformę komunikacji 
jednokierunkowej. 

Konsumenci zdaj  sobie doskonale sprawę 
z tego, że sieci społecznościowe coraz 
częściej staj  się aren  dla 
standaryzowanych przekazów, których 
celem jest raczej popularyzowanie opinii, a 
nie zapraszanie do dialogu i wzajemności 
relacji. Pięćdziesi t pięć procent 
respondentów uważa, że wpływowe grupy 
wykorzystuj  media społecznościowe do 
nadawania własnego przekazu, a podobny 
odsetek uważa, że politycy korzystaj  z 
tych mediów w celu rozpowszechniania 
propagandy. Trzydzieści dziewięć procent 
uważa, że celebryci płac , żeby zyskać 
więcej obserwuj cych i taki sam odsetek 
jest zmęczony prośbami różnych firm o 
polubienie ich i wystawienie im oceny 
online. W rzeczywistości jedna trzecia 
przyznaje się do tego, że nie czytaj  
nowych statusów innych osób, co sugeruje 
że niekoniecznie dostrzegaj  to, na co 
patrz  w Internecie. 

Z drugiej strony, połowa ankietowanych 
zaawansowanych użytkowników Internetu 
stwierdziła, że SI byłaby przydatna do 
sprawdzania, czy informacje podawane w 
mediach społecznościowych s  prawdziwe, 
czy nie. Taki sam odsetek respondentów 
chciałby też wykorzystywać SI do 
weryfikacji zgodności tego, co mówi  
politycy, z prawd . 

My, ludzie, czasami przedkładamy 
komunikację automatyczn  nad 
spontaniczny dialog. Aplikacje do 
przesyłania wiadomości w smartfonach i 
smartwatchach oferuj  już całe listy 
predefiniowanych odpowiedzi, których 
używamy do odpisania nawet osobom nam 
najbliższym. Aż 41 procent respondentów 
korzystaj cych obecnie z inteligentnych 
asystentów głosowych 
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Inteligentne  
reklamy 

Reklamy mog  stać się tak inteligentne, że aż ze szkod  
dla siebie. 
Relacja między klientami i reklamami jest 
dwubiegunowa - od uwielbiania po 
nienawiść. W naszym badaniu, 40 procent 
ankietowych stwierdziło, że reklamy nie 
przeszkadzaj  im, jeśli zapewniaj  
darmowy dostęp do usług, podczas gdy 
nieco ponad jedna trzecia zadeklarowała, 
że nie lubi reklam. 

Kwestia ta pozostanie napięta, ponieważ 
branża reklam online z pewności  nie 
omieszka skorzystać z szansy na 
stworzenie bardziej bezpośredniej 
interakcji z konsumentami. Jednocześnie, 
sami klienci widz  także możliwość 
wykorzystania najnowocześniej 
technologii do celów zmniejszenia 
inwazyjności reklam. Przykładowo, 6 na 10 
z nich chciałoby zatrudnić SI do 
blokowania reklam online. 

A skoro mowa o SI, 42 procent 
respondentów uważa, że firmy 
wykorzystaj  j  do stworzenia 
inteligentnych reklam, które będ  bardzo 
dobrze wiedziały, jak namówić nas do 
zakupu. Gdyby kwestia ta istniała w 
odizolowaniu, narażałoby to ludzi na 
nadużycia handlowe. 
Lecz jednocześnie 6 na 10 konsumentów 
oczekuje, że będ  mogli wykorzystać SI do 
porównywania cen, co pomoże im w 
wybraniu innych dostawców. 

Może to powodować problemy 
spowodowane tym, że konsumenci stan  
się zbyt zależni od elektronicznego 
asystenta podczas dokonywania zakupów. 
Przykładem na to jest fakt, że 57 procent 
obecnych użytkowników inteligentnych 
asystentów głosowych chciałoby, aby SI 
pomogła im w codziennych zakupach. 
Wiele osób korzysta już jednak z 
asystentów głosowych stworzonych przez 
sprzedawców lub firmy zajmuj ce się 
reklam . 

Niektórzy uważaj  tymczasem, że chęć 
zapewnienia przekonuj cych wrażeń 
reklamowych może ostatecznie 
doprowadzić do tego, że reklamy  

zaprzecz  sensowi własnego istnienia. 
Na dziś dzień tylko pewna część 
konsumentów korzysta z wersji premium 
aplikacji na smartfony w sytuacji, gdy 
istniej  ich darmowe wersje. Reklamy 
korzystaj ce z rzeczywistości 
rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) mog  
same zyskać funkcje zbliżone do aplikacji 
i zmienić się w praktyce w darmowe 
wersje produktów lub usług. 
Z tego też powodu ponad połowa 
bież cych użytkowników AR i VR uważa, 
że reklamy zast pi  ostatecznie produkty, 
które reklamuj . Przykładowo, w 
rzeczywistości wirtualnej można znaleźć 
się na plaży reklamowanego kurortu i 
dojść ostatecznie do wniosku, że udanie 
się tam fizycznie nie jest już tak 
niezbędne. 

Na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz z poniższym stwierdzeniem? 

Reklamy wykorzystuj ce 
nowe technologie, takie jak 
rzeczywistość wirtualna 
(VR) i rozszerzona (AR) 
mog  stać się na tyle 
realistyczne, że zast pi  
produkty, które reklamuj  

Korzysta regularnie z AR lub VR 

Nie korzysta 
regularnie z AR 

lub VR 

Ponad połowa 
Ponad połowa osób 
korzystających z rzeczywistości 
rozszerzonej lub wirtualnej 
uważa, że reklamy staną się na 
tyle realistyczne, że ostatecznie 
zastąpią same produkty. 

Czy był(a)byś zainteresowany(-a) 
rezerwacj  tych wakacji? 

Tak 

Nie 

Czuję się tak, jakbym już na nie 
pojechał(a) 
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Osobliwa  
komunikacja 

Maszyny naśladuj ce ludzk  komunikację mog  
spowodować, że poczujemy się zaskakuj co 
nieswojo. 

parametry pozwalaj ce na rozpoznawanie 
twarzy w celu odblokowania ekranów 
urz dzeń. Jeśli jednak smartfon miałby 
wykorzystywać takie informacje 
interaktywnie, wiele osób poczułoby się 
nieswojo. Ponad połowa konsumentów 
stwierdziła, że czuliby się niekomfortowo, 
gdy smartfon ci gle obserwował ich twarz. 
Aż 40 procent uznało, że czuliby się 
nieswojo, gdy ich smartfon widział, kiedy s  
szczęśliwi, smutni lub znudzeni i reagował 
stosownie do tego. 

Naturalnym odruchem mogłaby być w takiej 
sytuacji próba ukrycia swojej twarzy. I 
faktycznie, jedna trzecia respondentów 
chciałaby nosić okulary uniemożliwiaj ce 
oprogramowaniu w ich smartfonie lub w sieci 
społecznościowej rozpoznanie ich twarzy. 

Jeśli konsumenci wykształciliby w sobie taki 
brak zaufania do swoich osobistych 
urz dzeń i usług komunikacyjnych, mogliby 
szybko zw tpić w sens stosowania podobnej 
technologii na szczeblu społecznym. St d 
też jedna trzecia respondentów chciałaby 
nosić okulary uniemożliwiaj ce rozpoznanie 
ich przez kamery monitoringu. 

Przyszłość, w której będziemy pod żali w 
kierunku bardziej bezpośredniej 
komunikacji z urz dzeniami wokół nas 
będzie pełna pułapek. Czy maszyny będ  
się komunikowały tak jak ludzie, jeśli będ  
komunikowały się z nami podczas swego 
rozwoju? Czy ludzie odmówi  interakcji z 
maszynami, jeśli stan  się one do nas zbyt 
podobne? 

W naszym badaniu, 50 procent 
respondentów uznało, że niemożność 
rozróżnienia między człowiekiem a 
maszyn  byłaby dla nich niepokoj ca. 
Innymi słowy, samo poczucie niepewności 
byłoby wystarczaj cym powodem 
wyst pienia negatywnej reakcji. Ma to 
implikacje dla trwaj cej już od jakiegoś 
czasu automatyzacji niektórych procesów. 
Przykładowo, aż jedna trzecia osób 
deklaruje, że unikałoby kontaktu z firmami 
wykorzystuj cymi w obsłudze klienta 
inteligentne roboty. 

Jest wielce prawdopodobne, że smartfony 
będ  pierwszymi urz dzeniami, w których 
konsumenci zetkn  się z takimi 
problemami. Już dziś korzystamy z danych 
biometrycznych, takich jak odciski palców 
lub 

Jedn  z rzeczy, któr  wszyscy ćwiczymy 
od chwili narodzin jest komunikacja z 
innymi ludźmi. To oczywiście czyni z nas 
ekspertów w dziedzinie rozpoznawania, 
kiedy jakaś interakcja, nawet teoretycznie 
znajoma, nie jest zanadto ludzka. 

Choć ludzie dość łatwo przypisuj  ludzkie 
cechy zabawkom, telefonom i 
zwierzętom, szybko stajemy się 
podejrzliwi, gdy przedmioty staj  się zbyt 
ludzkie. Przykładowo, niektóre osoby, 
które odwiedziły muzeum figur 
woskowych Madame Tussaud lub inne, 
podobne miejsce wspominaj , jak ich 
uczucia względem ogl danych figur 
zmieniały się od podziwu do dezaprobaty. 
To, że badacze tworz  obecnie roboty 
korzystaj ce z SI, które naśladuj  ludzk  
mimikę w najdrobniejszych szczegółach1 
niekoniecznie musz  polepszyć nasz 
stosunek do rzeczy, które udaj  ludzi. 

1 https://www.wired.com/2017/10/hiroshi-ishiguro-when-robots-act-just-like-humans 

ERICSSON CONSUMERLAB 10 GOR CYCH TRENDÓW KONSUMENCKICH NA ROK 2018 

https://www.wired.com/2017/10/hiroshi-ishiguro-when-robots-act-just-like-humans


Społeczeństwo  
wypoczynku 

Zapewnienie swobody wypoczynku może stać się 
ważniejsze, niż potrzeba zachowania pracy. 

że faktycznie chcieliby posiadać swoje 
alter ego w formie robota, pracuj cego i 
zarabiaj cego za nich. 

Jednak obydwa te scenariusze 
doprowadziłyby do zmniejszenia liczby 
faktycznie pracuj cych ludzi. Czy 
oznacza to, że zmierzamy w kierunku 
społeczeństwa wypoczywaj cego? 
Faktycznie, jedna trzecia respondentów 
chciałaby, aby wszystko robiły za nich 
inteligentne roboty, co zapewniałoby im 
tyle wolnego czasu, ile tylko by chcieli. Co 
więcej, niemal jedna czwarta 
respondentów ma wizję przyszłości, w 
której inteligentne roboty przejmuj  nad 
wszystkim kontrolę. 

że brak pracy byłby w porz dku, o ile tylko 
nie ucierpiałaby na tym ich sytuacja 
ekonomiczna. 

Czy jednak realistyczne jest spodziewanie 
się, że dochody zostan  oddzielone od 
pracy? Alternatyw  może być to, że roboty 
nie zabior  nam pracy, lecz będ  pracowały 
za nas. 
Przykładem może być taksówkarz, który 
wolałby zarz dzać kilkoma autonomicznymi 
taksówkami, zamiast siedzieć samemu za 
kierownic  jednej. Czterdzieści procent 
deklaruje, 

Czy był(a)byś zainteresowany(-a) poniższymi możliwościami? 

Podstawowym powszechnym 
dochodem, oznaczaj cym, że 
co miesi c będziesz 
otrzymać wynagrodzenie, 
niezależnie od tego, czy 
pracujesz, czy nie 

Swoim alter ego w postaci 
robota, który będzie za 
Ciebie pracował i zarabiał 

Inteligentnymi robotami 
zajmuj cymi się wszystkim 
w twoim życiu, 
zapewniaj cymi Ci tyle 
czasu wolnego, ile tylko 
potrzebujesz 

Jedna na pięć ucz cych się lub 
pracuj cych osób bior cych udział w 
naszym badaniu uważa, że roboty przejm  
ich miejsce pracy jeszcze przed ich 
emerytur . Niektóre osoby definitywnie 
myśl  o takiej przyszłości z trwog , 
podczas gdy inne nie mog  się doczekać 
dnia wolnego od nudy i stresu, z jakimi 
maj  do czynienia codziennie w pracy. 

Niezależnie od tego, osób uważaj cych, że 
roboty odbior  im miejsca pracy jest o 32 
procent mniej niż tych, które nie uważaj , 
aby praca była im potrzebna do znalezienia 
sobie sensownego zajęcia w życiu. Co 
więcej, 4 osoby na 10 uważaj , że ich pasje 
mog  się wówczas rozwin ć w nowe źródła 
dochodu. Z tego powodu jest dość 
prawdopodobne, że ludzie zmierz  się z 
sytuacj , w której praca i wypoczynek 
zaczn  się bardziej wzajemnie przenikać, a 
dochody będzie się uzyskiwało z wielu 
różnych źródeł. 

U źródła tego leży oczywiście silne 
powi zanie między prac , a dochodem. 
Jeśli poł czenie to zniknie, więcej ludzi 
będzie skłonnych porzucić pracę. W 
naszych badaniach 49 procent 
respondentów stwierdziło, że s  faktycznie 
zainteresowani powszechnym dochodem 
podstawowym, a aż jedna trzecia spośród 
nich uważa, 

40 procent deklaruje, że chciałoby 
posiadać robota, który pracowałby i 
zarabiał za nich, zapewniając im więcej 
wolnego czasu. 
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Wasze zdjęcie 
jest pokojem 

Nasze zdjęcia to wspomnienia, które uchwyciliśmy w celu 
późniejszego wielokrotnego powracania do nich, lecz mog  się 
one wkrótce zmienić w pomieszczenia, po których będziemy mogli 
swobodnie spacerować. 

3 z 4 
Trzech na czterech respondentów 
uważa, że już za pięć lat będą używali 
rzeczywistości wirtualnej do spacerów 
po zdjęciach ze swojego smartfona. 

za pięć lat. Podobny ich odsetek uważa, że 
będziemy to samo robić podczas wakacji i 
na imprezach. 

Aby do tego doprowadzić, jedna na dwie 
osoby chce już posiadać smartfona, który 
będzie w stanie odwzorować całe 
otoczenie w postaci trójwymiarowego 
obrazu. Osoby korzystaj ce obecnie z 
rzeczywistości rozszerzonej (AR) lub 
wirtualnej (VR) s  bardziej zainteresowane 
takimi możliwościami i 56 procent z nich 
chciałoby wręcz posiadać soczewki 
kontaktowe z wbudowanymi funkcjami AR 
lub VR. 

Jeśli jednak zdjęcia stan  się pokojami, 
konsumenci będ  także musieli mieć 
możliwość manipulacji przedmiotami 
znajduj cymi się w tych pokojach. W tym 
świetle nie jest szczególn  niespodziank , 
że aż 55 procent osób korzystaj cych 
obecnie z AR lub VR chciałoby też 
posiadać rękawice lub buty pozwalaj ce na 
interakcję z wirtualnymi przedmiotami. 

Smartfony s  najpopularniejszymi 
aparatami fotograficznymi i kamerami w 
historii. Nie jest tak dlatego, że oferuj  
najlepsz  jakość, lecz dlatego, że zawsze 
mamy je pod ręk . Gdy nagle nast pi warty 
uwiecznienia moment, smartfon jest 
zawsze z nami. 

St d też forma naszych wspomnień 
zmieniła się z fizycznego albumu ze 
zdjęciami schowanego w szafie w albumy 
cyfrowe, przechowywane w naszych 
smartfonach. Nowe technologie, takie jak 
fotografia plenoptyczna, zmieniaj  jednak 
charakter zdjęć jako takich i wkrótce 
możliwy będzie powrót do wspomnień i 
obejrzenie z o wiele większej liczby 
perspektyw, niż umożliwia to zwykłe, 
płaskie zdjęcie w ramce. 

Trzech na czterech konsumentów uważa, 
że robienie zdjęć podczas wydarzeń 
takich, jak śluby czy urodziny i późniejsze 
wracanie do nich w rzeczywistości 
wirtualnej tak, jak gdyby było się jednym z 
gości stanie się powszechne już 
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Ulice nad 
głowami 

Ulice miast staj  się tak zatłoczone, że 
ich mieszkańcy patrz  z nadziej  w 
niebo. 

Potrzebny byłby zatem sposób na to, aby 
wiedzieć, gdzie lataj  drony, aby 
mieszkańcy mogli podejmować środki 
ostrożności podobne do tych, jakie 
podejmuj  przechodz c przez ulicę na 
poziomie gruntu. St d też 55 procent 
obecnych użytkowników rzeczywistości 
rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) 
chciałoby posiadać na swoim smartfonie 
aplikację AR wizualizuj c  owe korytarze 
powietrzne. 

Fakt, iż 4 z 10 respondentów byłoby 
zainteresowanych korzystaniem z usług 
lataj cych taksówek może mówić więcej o 
bież cych poziomie frustracji mieszkańców 
miast, niż o tym, jaki rodzaj transportu jest 
najsensowniejszy z ekonomicznego punktu 
widzenia. 

Bardziej prawdopodobny scenariusz dla 
najbliższej przyszłości może być taki, że 
konkurencja w dziedzinie przyspieszania 
dostaw zakupów dokonywanych przez 
konsumentów wystartuje w powietrze. 
Przykładowo, niemal połowa respondentów 
chciałaby, aby drony dostarczały jedzenie 
na tyle szybko, aby talerze były wci ż 
gor ce w chwili dostawy. Bior c pod 
uwagę, jak ekstremalne jest środowisko w 
największych miastach świata, może do 
tego dojść szybciej, niż ktokolwiek sobie 
wyobraża. Aż 77 procent respondentów 
uważa, że większość sprzedawców online 
zacznie korzystać z dronów w celu 
minimalizacji czasu dostawy już w 
przeci gu 5 lat. 

Urbanizacja przyspiesza, a miasta w 
coraz większym stopniu napędzaj  
globaln  gospodarkę. Lecz choć miasta 
mieszcz  większ  część ziemskiej 
populacji i zużywaj  jeszcze większy 
odsetek zasobów naturalnych naszej 
planety, zajmuj  one w rzeczywistości 
mniej niż jeden procent jej powierzchni.1 

Innymi słowy, miasta s  miejscami, które 
maj  ekstremalnie poważny problem z 
przestrzeni . 

Z perspektywy przestrzennej, miasta 
wydaj  się być jednak zamieszkiwane 
przez osoby, które nie zdaj  sobie sprawy 
z istnienia trzeciego wymiaru. Pomijaj c 
okazyjne parę samolotów, niebo nad 
miastami jest w większości puste. 

Lecz wraz z trwaniem ogromnego wzrostu 
populacji miast może to się zmienić. Już 
dziś 39 procent respondentów uważa, że 
ich miasto jest tak zatłoczone, że będzie 
musiało stworzyć w powietrzu sieć dróg 
dla dronów i pojazdów lataj cych. 

Mieszkańcy miast zdaj  sobie oczywiście 
sprawę z tego, że nowe warstwy ulic, 
tworzone w powietrzu, prowadziłyby do 
pewnych zakłóceń w ruchu samolotów i 
generowałyby większy hałas uliczny. 
Jednak jeszcze ważniejsz  obaw , 
wspomnian  przez 38 procent osób, jest 
możliwość, że drony zwyczajnie spadn  
im na głowę. 

1 https://www.pwc.nl/en/topics/megatrends/urbanisation.html 
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38 procent osób martwi się, że dron 
może im spaść na głowę. 

39 procent uważa, że ich miasto 
będzie musiało stworzyć sieć 
dróg dla dronów i pojazdów 
latających. 

https://www.pwc.nl/en/topics/megatrends/urbanisation.html


Naładowana 
przyszłość 

Poł czony świat będzie wymagał mobilnego 
zasilania. Utrzymanie przepływu zasilania 
będzie równie krytyczne, jak podtrzymanie 
poł czenia. Jeśli go zabraknie, dojdzie do 
natychmiastowych zakłóceń. 

Jest oczywiście bardzo wiele aspektów 
tego, jak będziemy zasilać nasze 
wypełnione po brzegi poł czeniami życia. 
Zrównoważone podejście do zasobów 
może stanowić jedn  z przyczyn tego, że 
współcześni konsumenci oceniaj  
elektryczność jako najpopularniejsze 
źródło energii - 48 procent z nich uważa 
wręcz, że elektryczność powinna zasilać 
także samoloty. 

Kolejnym aspektem jest wygoda, co 
tłumaczyłoby, dlaczego konsumenci maj  
wysokie oczekiwania względem baterii. 
Pięćdziesi t sześć procent 
zaawansowanych użytkowników Internetu 
oczekuje, że technologia inteligentnych 
baterii zmieni fundamentalnie sposób, w 
jaki zasilamy wszystkie urz dzenia - od 
telefonów po samochody. 

Bateria smartfona wielu konsumentów 
wyczerpuje się w przeci gu niecałego dnia, 
a 71 procent z nich chciałoby baterie o 
długiej żywotności, przy których nie 
musieliby martwić się ładowaniem. 
Taki sam odsetek respondentów chciałby 
też baterii, które będzie się dało naładować 
w pełni w kilka minut, tak na wszelki 
wypadek. 

Konsumenci domagaj  się takich baterii już 
od lat, jednak obecnie ponad 80 procent 
respondentów uważa, że wejd  one do 
mainstreamu w przeci gu zaledwie 5 lat. 
Jeden na dwóch uważa nawet, że już za trzy 
lata powszechne będzie ładowanie baterii 
za pomoc  otaczaj cych nas fal radiowych. 

Być może to odnowione zainteresowanie 
elektryczności  w ogóle i elektrycznymi 
samochodami w szczególe stoi za wiar  
ludzi w to, że rozwój technologii 
wytwarzania baterii przyspieszy. Aż 63 
procent z nich chciałoby, by samochody 
były zasilane elektrycznie, podczas gdy 
tylko 33 procent preferuje ropę naftow  lub 
gaz. Niemniej jednak jedna trzecia z nich 
uważa, że samochody na paliwa kopalne 
nie będ  łatwe do zast pienia, wskazuj c 
na to, że na drodze do w pełni naładowanej 
przyszłości możemy wci ż natkn ć się na 
kilka progów zwalniaj cych. 

56 procent zaawansowanych 
użytkowników Internetu oczekuje, że 
technologia inteligentnych baterii 
zmieni sposób, w jaki zasilamy 
wszystkie urządzenia - od telefonów po 
samochody. 
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Firma Ericsson jest światowym liderem w dziedzinie technologii i 
usług komunikacyjnych. Jej główna siedziba zlokalizowana jest w 
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Nasza organizacja składa się z ponad 110 000 ekspertów, którzy 
zapewniaj  klientom w 180 krajach innowacyjne rozwi zania oraz 
usługi. Razem budujemy bardziej poł czon  przyszłość, w której 
każda osoba i każda branża ma możliwość osi gnięcia swojego 
pełnego potencjału. Sprzedaż netto naszej firmy w roku 2016 
osi gnęła wartość 226,6 miliarda SEK (24,5 miliarda USD). Akcje 
Ericsson s  notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie oraz 
giełdzie NASDAQ w Nowym Jorku. 
Dowiedz się więcej na www.ericsson.com 
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