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Översikt: AI: nuläget och vart är vi på väg? 

Paul E. Hemeren, fil dr. 

(Denna text är en längre version på artikeln som finns i NOD Tidskrift för Tro, Kultur och 

Samhälle / Nr 3, 2019) 

 

Hur kommer AI att påverka vår framtid i ett teknologiskt snabbväxande samhälle? Det finns två 

olika uppfattningar som har uttryckts i olika sammanhang där man kan vara något ifrågasättande. 

En uppfattning handlar om att AI kommer att uppvisa samma generella intelligens som 

människan före år 20601. Den andra uppfattningen hävdar att datorprogram inte kan 

åstadkomma mer än de regler som finns i datorprogrammet. Det är programmeraren som 

bestämmer och har fullständig kontroll över outputen hos ett datorprogram dvs. samma input - 

samma output. Enligt denna uppfattning finns ingen risk att något artificiellt intelligent system 

kommer att åstadkomma mer än det som redan finns i själva programkoden. Sedan finns det en 

tredje uppfattning som handlar om att inse att vi behöver mer kunskap om människan OCH att 

kunna hitta ett fungerande och ansvarsfullt sätt att implementera denna kunskap i intelligenta 

datorsystem. Det finns förstås flera andra uppfattningar men dessa tre perspektiv ger en ganska 

bred beskrivning av AIs utveckling. 2 Det är också viktigt att efterfråga ett etiskt och vetenskapligt 

engagemang kring hur vi ska hantera AIs eventuella konsekvenser. Det handlar om ansvar och 

samarbeten där vi tillsammans kan påverka AIs teknologiska betydelse för oss och för vårt 

samhälle. 

 

Förutsättningar för utveckling av AI 

AI som begrepp myntades år 1955 av John McCarthy inför en workshop på Dartmouth College 

där temat handlade om att skapa datorsystem som kunde uppvisa en människoliknande 

intelligens dvs. målstyrt och flexibelt lärande. För att kunna göra detta behövdes kunskap om de 

regler som styr människans beteende samt kunskap om att använda befintlig datorteknologi. Det 

handlade om att skapa datorprogram inom områden där det fanns/finns tydliga regler och 

mönster eller där det fanns effektiva metoder för att ta fram vilka regler gäller inom ett visst 

område. Schack, Go och liknande spel har tydliga regler för hur spelen ska gå till och i ganska 

                                                
1Länkar till surveyundersökningar: [https://blog.aimultiple.com/artificial-general-intelligence-singularity-timing/] 
[https://emerj.com/ai-future-outlook/when-will-we-reach-the-singularity-a-timeline-consensus-from-ai-researchers/] 
2Jag hänvisar till två källor, svenska författare, som har skrivit ganska omfattande böcker om AI och dess utveckling i relation till 
samhället och individer: Bostrom, N. (2017). Superintelligence. Dunod; Tegmark, M. (2017). Life 3.0: Being human in the age of artificial 
intelligence. Knopf. Jag utgår också ifrån mitt eget deltagande nyligen i en konferens (Advances in Cognitive Systems) på MIT i 
USA samt förra året på The Eye, The Brain, and The Auto i Detroit, Michigan. 
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stor utsträckning hur strategierna ser ut. Expertis inom dessa områden handlar om en god 

förmåga att hitta och använda olika strategier för att vinna. Det räcker inte med enbart att kunna 

reglerna. Reglerna ska kunna tillämpas strategiskt. 

 

Eftersom effektiva AI-program bygger på tydliga regler som sedan kan styra beteendet hos en 

dator är kunskap om människans "regelverk" (vad gäller hur vi lär oss och använder kunskap) en 

viktig utgångspunkt. Utvecklingen av alltmer kraftfulla AI-system därför speglar den rent tekniska 

utvecklingen (beräknings- och lagringskapacitet) OCH ökad kunskap om människans 

"intelligens". Vi kan förenklat betrakta detta som en sorts kontinuum där ena ändan representerar 

"enkla" datorprogram med ett fåtal regler och "strategier" samt en relativt liten 

beräkningskapacitet. Luffarschack eller multiplikation är exempel på sådana mycket avgränsat 

områden där reglerna är tydliga och lätta att följa. Det (tillsammans med Schack och GO) är 

exempel på områden där människan är underlägsen datorsystem. Den andra ändan (stark AI, som 

vi inte har uppnått) handlar om AI-system som uppvisar en mänsklig förnåga att tänka och lära 

sig och tillämpa sin kunskap inom olika situationer.  

 

Det finns dock AI-system som kan lära sig genom tillämpning av lärande algoritmer, vilket 

innebär att datorprogrammen förändras beroende på tidigare erfarenheter. Därför stämmer inte 

den uppfattningen att datorsystem är helt förutsägbara utifrån de regler som finns specificerade i 

programmeringskoden. Datorprogram hos avancerade AI-system förändras genom inlärning och 

tillgång till (mycket) information. Denna satsning på lärande AI-system genomsyrar nuvarande 

forskning och utveckling inom många olika områden. 

 

Lärande och självkörande bilar 

Ett område med ganska stor komplexitet är att köra bil. Det finns tydliga trafikregler men det 

finns också otydliga och outtalade regler i många storstäder. Folk lär sig dessa regler genom 

trafikerfarenhet, vilket också innebär en förmåga att känna igen olika sorters fordon, fotgängare, 

cyklister samt hur dessa rör sig i olika trafiksituationer. Trots de stora tekniska framgångar vad 

gäller att kunna känna igen flera olika trafiksituationer är den stora utmaningen för självkörande 

bilar är att kunna anpassa sig och hantera alla de olika trafiksituationer som kan uppstå. De flesta 

människor kan lära sig att hantera olika trafiksituationer. Här finns det två centrala utmaningar 

för utveckling av självkörande bilar: 1) att kunna skapa AI-system som följer det explicita och 

komplexa trafikregelverket och 2) att skapa ett system som kan lära sig hur man ska köra i en 

något oförutsägbar och föränderlig miljö. Den andra utmaningen ställer stora krav på lärande 
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datorsystem dvs. att ta in relevant trafikinformation och anpassa sitt "beteende". Nuvarande 

lärande system i självkörande bilar har varit framgångsrika men har också en bra bit kvar till att 

helt kunna fungera tillräckligt väl i komplexa trafiksituationer.  

 

Generell- och superintelligens 

Aktuell AI-forskning som handlar om att utveckla en generell förmåga att lära sig i olika 

situationer och anpassa sitt beteende för att utöva kontroll över sin omgivning kallas för 

Artificiell General Intelligence (AGI och stark AI) och är ett område där man försöker likna 

människans generella lärförmåga. Om man lyckas med detta mål kommer vi mycket närmare det 

som kallas för singularitet dvs. AI-system vars intelligens är på samma nivå som människans 

intelligens. Ett AI-system med denna förmåga kan sedan skapa egna mål och utveckla ännu mer 

effektiva sätt att lära sig. Det innebär också en egen förmåga att utveckla en bättre 

beräkningskapacitet, vilket i sin tur leder till det som kallas för superintelligens där AI-system 

överträffar människans intelligens och kan utveckla sin egen intelligens utan människans 

inblandning. 

 

Det som begränsar utvecklingen av en superintelligens är vår otillräckliga kunskap om hur 

människans generella intelligens fungerar. Vi saknar tillräcklig kunskap om hur våra kognitiva 

förmågor (minne, lärande, perception, uppmärksamhet, känslor, språk, beslutsfattande, osv) 

fungerar för att kunna skapa AI-system som har liknande kognitiva förmågor. Vi saknar också 

kunskap om hur vi blandar kunskap från olika områden för att skapa en generell helhetssyn på en 

situation. Till exempel att köra bil handlar inte bara om vår kunskap om trafikregler och hur bilar 

fungerar utan också om ett socialt samspel som påverkar hur vi beter oss i olika trafiksituationer. 

 

Människans språk: En lingvistisk zombie? 

Det är mycket viktigt att förstå att i nuvarande läge saknar intelligenta system ett "innehåll" 

utöver det formella och statistiska underlaget. Eftersom detta innehåll handlar om våra 

upplevelser av vår omgiving skulle man kunna säga att hos sådana AI-system är det mest likt en 

zombie! Det finns inga upplevelser hos AI-system. Detta kan illustreras genom att beskriva hur 

ett AI-system kan förstå ett naturligt språk (natural language processing, NLP). NLP har uppnått 

en överraskande hög förmåga att "förstå" tal, skriven text och kunna generera text och tala. 

Grunden till denna förmåga är huvudsakligen språkets grammatik, satslära (syntax) samt ett 

omfattande statistiskt underlag. Det finns dock en annan viktig del av människans språk, 

nämligen semantik (betydelsen hos enskilda ord och deras kombinationer i olika satser). 
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Nuvarande AI-system som uppvisar denna förmåga saknar i stort sett denna del av det mänskliga 

språket. När man då kommunicerar med ett sådant AI-system kan det verkar som om systemet 

verkligen förstår vad man säger. Vi kan uppfatta systemet på ett sätt där vi utgår ifrån att systemet 

fattar den semantiska betydelsen men då är det vi som tillskriver systemet en egenskap som vi 

förknippar med andra människor. Detta kallas för antropomorfism.  Till exempel om ett 

navigationssystem i en bil talar om för dig att du ska svänga vänster vid nästa korsning är det 

ganska lätt att uppfatta systemet på samma sätt som om en medpassagerare skulle säga samma 

sak. 

 

Att få med semantiken i NLP är ett viktigt utvecklingsområde. Därför finns det en 

forskningsinriktning som i kontrast till NLP heter NLU dvs. Natural Language Understanding. 

Nuvarande forskning arbetar med att hitta en formell struktur för det naturliga språkets semantik 

för att sedan kunna använda den i ett mer fullvärdigt AI-system som verkligen förstår 

människans naturliga språk fullt ut.  

 

Medvetande och mening 

Människans medvetande och dess koppling till språkförståelse är ett ämne som också är högst 

relevant för människoliknande AI-system. Våra subjektiva uppfattningar och våra upplevelser är 

avgörande för vår förmåga att värdera och kommunicera våra mål. Detta gäller för våra 

individuella mål samt för mål som är kopplade till samhällets utveckling. För att vi ska kunna 

fatta positiva beslut och handla på ett positivt sätt behövs en positiv upplevelse. Detta i sin tur 

verkar kräva någon sorts medvetande. Enligt Max Tegmark (s. 313): "Utan ett medvetande finns 

ingen glädje, godhet, skönhet, mening eller syfte - bara en astronomisk meningslöshet. 

Medvetande behövs för att skapa och uppfatta mening med livet." Ska ett AI-system kunna agera 

som en människa behövs ett medvetande. Kunskap om hur vårt medvetande fungerar och dess 

koppling till vår hjärna är områden där vi saknar tillräckligt detaljerade resultat för att kunna 

tillämpa i ett AI-system.  

 

Etikens roll 

Det är en tämligen öppen fråga angående vilka positiva och negativa långsiktiga konsekvenser 

avancerade AI-system kommer att ha för oss människor. Hur ska vi etiskt hantera utvecklingen 

av dessa system? Ett sätt att agera är att skapa etiska principer som kan styra utvecklingen av och 

beteendet hos AI-system. En grundläggande princip är att använda AI för att skapa en bättre 

tillvaro för mänskligheten genom prioriteringar av mänsklig välfärd. Medicinsk forskning och 
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hälsovetenskap är bara två av de områden där det finns enorma framsteg inom tillämpade AI-

tekniker och som har direkta konsekvenser för en förbättring av människans välfärd. Det finns 

också potentiellt förödande konsekvenser av framtidens AI-system där systemen fattar egna 

beslut utifrån egna mål som saknar en värdeförankring i människans välbefinnande. 

 

Det finns internationella organisationer (Future of Life Institute och Future of Humanity 

Institute) som engagerar forskare, företagare och offentliga myndigheter i hanteringen av AIs 

utveckling utifrån etiska principer och handlingar.3 Det är också viktigt att påpeka att det finns 

etablerade principer (Asilomarprinciper, 23 stycken) som många AI-forskare och företagare har 

skrivit under för att skapa positiva förutsättningar för människan i samband med AIs utveckling 

och tillämpningar. EU har också skapat ett omfattande dokument som beskriver etiska riktlinjer 

för tillförlitlig AI.4 Dessa organisationer, principer och riktlinjer visar ett värdefullt engagemang 

kring AIs potential för mänskligheten där vår stora utmaning är att agera tillsammans som 

forskare, företagare, politiker, anställda, konsumenter och folk som bry sig. Vårt ansvar är att 

"vara med", att ägna oss åt den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen samt att vara med 

som människor där vårt välbefinnande är en orubblig grund för samhällets utveckling. 

                                                
3 Max Tegmark är en av grundarna av Future of Life Institute och Nick Bostrom är direktören för Future of Humanity Institute. 
Det finns flera andra organisationer som arbetar med etiska frågeställningar inom utvecklingen av AI-system. 
4 Asilomarprinciper finns på: https://futureoflife.org/ai-principles/ och EUs dokument finns på: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 


