
Artificiell intelligens: filosofi och kommersiella
transportsystem

(HS-IDA-EA-00-507)

Joakim Lööv (a97joalo@student.his.se)

Institutionen för Datavetenskap
Högskolan i Skövde, Box 408
S-541 28 Skövde, SWEDEN

Examensarbete på kognitionsvetenskapliga programmet under
vårterminen 2000

Handledare: Paul Hemeren



Artificiell intelligens: filosofi och kommersiella transportsystem

Examensrapport inlämnad av Joakim Lööv till Högskolan i Skövde för Kandidatexamen
(B.Sc.) vid Institutionen för Datavetenskap.

2000-06-09

Härmed intygas att allt material i denna rapport vilket inte är mitt eget har blivit tydligt
identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan
examen.

Signerat: _______________________________________________
Joakim Lööv



Artificiell intelligens: filosofi och kommersiella transportsystem

Joakim Lööv (a97joalo@student.his.se)

Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) har diskuterats filosofiskt under lång tid. I och med datorns
uppkomst och utveckling har dock nya filosofiska grenar framkommit. Den filosofiska AI:n
syftar ofta att modellera människans kognitiva förmågor. AI är inte bara ett filosofiskt ämne
utan andra områden har även ett intresse av AI. Med hjälp av avancerade system som till
exempel expertsystem, artificiella neurala nätverk (ANN) samt viss robotik kan datorn och
dess mjukvara tillämpas i allt mer avancerade och kommersiella situationer. Syftet med dessa
tillämpningar är dock inte att modellera mänskliga mentala förmågor utan att finna lösningar
på praktiska problem. Avsikten med detta arbete är att undersöka kopplingsförhållandet
mellan filosofisk och kommersiell AI samt att finna indikationer på huruvida det kan finnas
information inom filosofisk AI som kan vara av betydelse vid skapande av kommersiella AI-
system. Metoderna som används för att finna svar på dessa frågor är litteraturstudier och
intervjuer, båda av kvalitativ natur.

Nyckelord: Artificiell intelligens, filosofi, kommersiella transportsystem
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1 Inledning

Följande rapport beskriver ett arbete vars syfte är att undersöka vissa områden inom ämnet
artificiell intelligens (AI). Ämnet AI kan kort beskrivas som försök att skapa föremål med
mänskliga förmågor och kunskaper. AI har varit av intresse för forskare och filosofer sedan
länge men har på senare tid erhållit ett ökat intresse, framför allt på grund av datorns
uppkomst och utveckling. Den tidiga AI:n har varit till stor del filosofisk medan senare AI har
i större utsträckning tillämpats även i kommersiella syften. AI är dock fortfarande i högsta
grad även aktuell i filosofiska sammanhang. Inom företag och organisationer används AI för
att utföra specifika uppgifter, systemet måste dock inte efterlikna människans sätt att fungera
mentalt vilket ofta är syftet med de filosofiska teorierna. AI är ett brett och djupt ämne, som
titeln avslöjar kommer de områden, eller grenar, inom AI som är av intresse att vara filosofi
och kommersiella transportsystem. Ämnet AI består givetvis av mer än två grenar men
ovanstående två är de utvalda för detta arbete, se Figur 1 för AI:s olika grenar samt se
motivering av val av grenar under rubriken 2.3.

Figur 1 Trädet representerar olika områden, eller grenar, inom AI. Detta arbete fokuserar
sig på den filosofiska och den kommersiella grenen. Filosofi och filosofiska undergrupper
nämns dock ej explicit i figuren men befinner sig i trädets stam och i figurens mitt.
(Partridge & Hussain, 1995, sid. 26)
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De begrepp och termer som kommer att vara centrala i denna rapport är artificiell intelligens
(AI), filosofi, transport, kommersiella AI-system (inom transport), expertsystem samt
artificiella neurala nätverk (ANN). Artificiell avser det som är konstgjort och skapat av
människan. Intelligens kan, och har, definierats med stor variation beroende på vem och i
vilket syfte som definitionen har skapats. Då detta arbete inte har för avsikt att föra en
diskussion kring definitionen av intelligens kommer en vid och allmän beskrivning av
begreppet, av Gärdenfors (1996), att användas (se Figur 2). Denna beskrivning bör ge läsaren
en uppfattning av begreppets betydelse och användning i denna rapport. Termen AI (artificiell
intelligens) avser en bred och djup vetenskap, samt ämne, med lång historisk bakgrund
framför allt inom filosofin (detta beskrivs mer utförligt under rubrik 2). Det finns som ovan
nämnt många grenar inom AI men det som är genomgående för ämnet är önskan att skapa
intelligens i något artificiellt, det vill ofta säga att skapa mänsklig intelligens i något annat än
den mänskliga kroppen, till exempel i en dator.

Figur 2 En vid beskrivning av intelligens och förnuft samt skillnader och likheter
begreppen emellan. (Gärdenfors, 1996, sid. 30)

Termen filosofi har valts då den ger en bra beskrivning av materialet i tillgänglig litteratur
samt ger en kontrast till kommersiell AI. Enligt Prismas Nya Uppslagsbok (1994) betyder
filosofi: ”Varje försök att rationellt förstå världen, människan, kunskapen […]”. Det är av
denna typ som de flesta diskussioner inom AI har skett varpå termen anses passande i denna
rapport. Filosofi avser vidare, i denna rapport, material inom AI som endast behandlar ämnet
med hjälp av diskussioner, tanke-experiment etc. samt det material som endast har för avsikt
att, genom en AI-ansatts, förklara mänskliga kognitiva egenskaper. Termen filosofi utesluter
alltså i detta arbete det material som beskriver teorier kring system med kommersiellt syfte,
material som inte avser att vara förklaringsmodeller av människans mentala egenskaper.
Alternativet till filosofi är teori, men då även teoribildning sker inom kommersiell AI skulle
en jämförelse med val av denna term vara omöjlig; teoretisk AI innefattar viss kommersiell
AI varpå termen filosofi har valts framför teori.

Transport definieras i denna rapport som förflyttning av fordon (bil, lastbil, motorcykel etc.)
över land med anknytande avgasutsläpp, vägval, vägslitage, tidsåtgång med mera. Termen
transport kan även den beskrivas och användas på många sätt men det är inte heller avsikten
med detta arbete att föra en diskussion kring denna term. Ovanstående beskrivning av termen
transport ger förhoppningsvis läsaren den nödvändiga förståelse som krävs för en förståelse
av rapporten som helhet. Kommersiella AI-system står i kontrast till filosofi och avser i denna
rapport system som används i samband med transport, i ett kommersiellt syfte och bestående
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av AI-komponenter så som expertsystem och artificiella neurala nätverk (ANN).
Expertsystem och ANN kommer att beskrivas närmare senare i rapporten, de har en stor
betydelse för detta arbete. De kan kort beskrivas som antingen teorier kring hur människan
fungerar mentalt, samt neurologiskt, men även som metoder eller angreppssätt vid skapande
av kommersiella system. Det vill säga att, till exempel, ett expertsystem kan antingen
användas för att vara en modell över människans kognitiva egenskaper men också vara ett sätt
att designa ett system för kommersiell användning, detsamma gäller för ANN och viss
robotik.

Exempel på när ett expertsystem har beskrivits med avsikt vara en modell över mänskliga
kognitiva egenskaper är ett system benämnt SOAR. SOAR skapades med avsikt att vara en
modell av människans mentala förmågor och begränsningar, systemet hade framför allt för
avsikt att uppvisa problemlösningsförmåga (Franklin, 1998). Exempel på ett ANN som
beskrivits med syfte att vara en modell över mänskligt tänkande är NETalk. NETalk hade för
avsikt att uppvisa inlärning och problemlösning på samma sätt som en människa (Clark,
1997). I kontrast till NETalk är ALVINN, ett system baserat på ett ANN med avsikt att
automatiskt, och utan en förares inblandning, leda ett fordon utmed vägens sträckning
(Pomerleau, 1996). NETalk och ALVINN skiljer sig åt då NETalk är en modell av
människans kognitiva egenskaper medan ALVINN endast avser att utföra en specifik uppgift;
att styra ett fordon på en väg. ALVINN har ingen avsikt att efterlikna mänskliga kognitiva
egenskaper. NETalk och ALVINN är båda baserade på ett ANN men har alltså skapats med
olika avsikter. Som visas senare i rapporten så har ANN, och den filosofiska grenen bakom
ANN, kritiserats ifrån andra filosofiska grenar, precis som dessa grenar har själva kritiserats
av grenen bakom ANN. Anhängare av olika filosofiska grenar kritiserar alltså varandra samt
de modeller som har uppkommit ur de olika grenarna.

Den primära frågan som detta arbete avser att söka svar på är huruvida det kan finnas
information inom filosofisk AI som kan påverka kommersiell AI? Kan till exempel kritik i
filosofiskt material gentemot ANN vara betydelsefull vid användningen av ANN i
kommersiella syften? Frågan förutsätter att andra frågor också besvaras, till exempel: Har det
funnits samt finns det en koppling mellan filosofisk och kommersiell AI? Är denna eventuella
koppling på något vis ett problem? Kan ett eventuellt problem inom kommersiell AI tilldelas
en brist i den eventuella kopplingen till filosofisk AI? Det är alltså kopplingen mellan
filosofisk och kommersiell AI som ska belysas. Observera att det är den primära frågan som
avses bli besvarad, övriga frågor endast är till hjälp för att uppnå detta svar. Samtliga av dessa
frågor kommer dock att tas upp och förhoppningsvis besvaras under rubriken ”Metod”,
”Genomförande” och ”Resultat” nedan. Dessa samt ytterligare frågeställningar kommer att
presenteras vidare under rubriken ”Problem” nedan.

Med ”information” i ovanstående stycke menas, i denna rapport, all sorts information som kan
anknytas till filosofisk AI och som kan anses vara av värde för kommersiell AI enligt vissa
motiveringar. All sorts information kommer givetvis inte att medverka i detta arbete utan
avgränsas av olika anledningar som framgår under respektive rubrik. Med ”värde”, ”vikt”, ”av
betydelse”, ”påverka” etc. menas att den aktuella informationen beskriver något som används
även i ett kommersiellt syfte varpå informationen kan vara av intresse för även den
kommersiella grenen inom AI. Information av betydelse kan till exempel vara information
som påvisar brister, begränsningar etc. i den metod (expertsystem, ANN eller robotik) som
avses att användas kommersiellt. Med ”koppling” i ovanstående stycke menas att filosofisk
och kommersiell AI på något sätt anknyter till varandra. Givetvis finns möjligheten att det inte
finns någon koppling. Eventuella kopplingar som kan finnas är en till exempel en historisk
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koppling där filosofisk AI har utgjort en idéskapande grund för vidare utveckling av ämnet till
även en kommersiell marknad, en koppling kan vara ett utbyte av information mellan
filosofisk och kommersiell AI. Se vidare under rubriken ”Metod” nedan för ytterligare
beskrivning av olika typer av information samt kopplingar som detta arbete avser att
undersöka.

Arbetets hypotes och förväntade resultat är att det finns en stark men outnyttjad koppling
mellan filosofisk och kommersiell AI. Det vill säga att vissa av de system som skapas inom
kommersiell AI även beskrivs och diskuteras inom den filosofiska grenen, det finns
information inom filosofisk AI som kan påverka kommersiell AI. Trots dessa förväntningar
kommer arbetet givetvis att genomföras med så stor objektivitet som möjligt och allt material
som används kommer att granskas. Eventuell data som har avgörande betydelse för detta
arbete kommer att styrkas med data från annan referens, detta för att arbetet ska kunna erhålla
en stor tillförlitlighet. Både frågeställningar och hypoteser kommer att beskrivas ytterligare
senare i rapporten.

Rapporten innehåller nedan beskrivningar av AI:s historia, problem inom ämnet, AI idag,
specifika problem inom filosofisk och kommersiell AI samt viktigast vilka problem som är av
vikt i detta arbete. Arbetet måste givetvis avgränsas och dessa avgränsningar beskrivs och
motiveras. Vidare beskrivs vilka metoder som valts för insamlande av data samt hur dessa
metoder använts. Den data och de resultat som framkommit av de valda metoderna
analyseras, presenteras samt diskuteras kring. Orsaken till rapportens upplägg är att underlätta
läsarens förståelse och möjlighet att följa vad som ämnas att beskrivas, förklaras och
undersökas. De först följande rubrikerna avser att ge läsaren de nödvändiga
bakgrundskunskaper som krävs för att förstå motiveringen till detta arbete samt att läsaren
rättvist ska kunna granska vad som efterfrågas och påstås. Kommande rubriker avser att
beskriva det vetenskapliga tillvägagångssätt som används för att uppnå vad rapporten avser att
uppnå; utökad kunskap inom ett avgränsat ämnesområde. Slutligen kommer arbetet att kritiskt
granskas och förslag på vidare studier kommer att presenteras och motiveras.

2 Bakgrund

Följande kapitel beskriver kort AI:s historia med syfte att ge läsaren en övergripande
förståelse av ämnet AI och dess relevans för denna rapport. AI:s historia nedan är kortfattad
och ibland kraftigt beskuren, detta på grund av att endast vissa delar inom AI är av intresse för
detta arbete samt, som nämnt, att avsikten med en bakgrundsbeskrivning är att ge läsaren en
överblick av ämnet, dess utveckling, ståndpunkter samt tvister. En betydande förändring inom
ämnet AI skedde när datorn kom till i mitten på 1940-talet (Beekman, Brent & Rathswohl,
1997), ett nytt och lovande medie för implementation av AI framkom. Datorn har generellt en
stor betydelse för AI. AI förekom dock innan datorns framkomst men var då av betydligt mer
filosofisk natur samt benämndes sällan AI utan snarare kunskapsfilosofi. På grund av datorns
avgörande betydelse för ämnet är kommande kapitel indelat i rubriker anpassade efter datorns
uppkomst. Rubrik nedan beskriver AI innan datorn vilket inte har någon relevans för arbetets
frågeställningar men har som syfte att påtala att AI ändå existerade innan något lämpligt
medie för implementation fanns tillgängligt samt att diskussioner av rent filosofisk natur
också har genomförts inom detta ämne.
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2.1 AI innan datorns uppkomst

Innan datorn uppfanns var praktiska tillämpningar och kommersiella system kraftigt
begränsade och sällan förekommande. En av de få personer som försökte sig på att verkligen
skapa AI, inte bara att föra en diskussion om det, var matematikern, diplomaten och filosofen
Leibnitz1 med sin tänkta och påbörjade skapelse calculus ratiocinator (resonerande räknare).
Leibnitz försökte med sin räknare skapa en översättare av språk till nummer i syfte att
underlätta kommunikationen mellan olika nationaliteter. Filosofiska diskussioner var dock
vanligare än praktiska tillämpningar. Beskrivningar om hur mänskligt beteende och
intelligens kan återskapas i artificiella föremål återfinns i både vetenskapliga och skönlitterära
texter ifrån 1600-talet och framåt, men även i tidigare texter som till exempel i Illiaden av
Homeros (Crevier, 1993).

Descartes är en av de filosofer som har fått mycket uppmärksamhet för sina tankar kring
funktionaliteten av människans mentalitet. Han levde under första hälften av 1600-talet och
formaliserade teorier kring kopplingen mellan människans kognition och kropp. Descartes
föreslog, med hjälp av introspektionism, att människans rationella kognitiva egenskaper var
distinkt åtskiljt från den mekaniska kroppen. Denna syn kallas dualism och diskuteras vidare
under rubriken ”Olika filosofiska grenar” nedan. Descartes ansåg alltså att människans
mekaniska kropp mycket väl kunde ges en artificiell motsvarighet men att denna motsvarighet
aldrig skulle kunna uppvisa högre kognitiva egenskaper som till exempel självkritik men
framför allt tal. Denna begränsning motiverade Descartes med att de mänskliga kognitiva
egenskaperna endast kunde stå i kontakt med en kropp via en mänsklig hjärna och inget annat
(Gardner, 1987). Descartes var kanske den som lade grunden för detta tankesätt kring
människans kognitiva förmågor och begränsningar samt deras samband till kroppen. Han var
en av grundarna till en ny inriktning inom filosofin som senare engagerade många andra så
som Locke, Berkley, Hume och Kant, de fokuserade sig på denna typ av filosofi, ofta kallad
kunskapsfilosofi eller epistemologi.

2.2 AI efter datorns uppkomst

Den första datorn färdigställdes 1946. Kapaciteten var liten men på vilket vis som datorn
arbetade gav senare upphov till nya filosofiska idéer. En ny typ av maskin som kunde utföra
uppgifter som ansågs vara av komplicerad karaktär uppkom, dess framtid ansågs vara
lovande. Under de kommande åren utvecklades inte datorn märkvärt men den var en ny typ av
maskin och filosofer med intresse av att förklara mänsklig kognition visade också ett intresse
för datorn. (Beekman m.fl., 1997)

Termen artificiell intelligens (AI) myntades i mitten på 1950-talet i samband med en
konferens vid Dartmouth Collage i USA. Ett antal framstående studerande inom framför allt
matematik och datavetenskap, bland annat Marvin Minsky, Allen Newell och Herbert Simon,
träffades för att diskutera vilka möjligheterna var för att skapa mänsklig kognition i en annan
kropp än den mänskliga. De enades om att den mänskliga kognitionen inte borde vara bunden
                                               
1 Stavning kan varierar i olika referenser mellan Leibnitz och Leibniz.
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till den mänskliga kroppen samt att datorn var den bästa kandidaten för att erhålla just
mänsklig kognition. Människan kan enligt bland annat Minsky mycket väl fungera på samma
sätt som datorn gör (datormetaforen) och det fanns inget som borde stå i vägen för att låta
datorn uppvisa mänsklig intelligens. Mötet vid Dartmouth Collage fick stor inverkan på
kommande forskning inom AI, till exempel inom symbolmanupilationen (SM) nedan.
(Gardner, 1987)

2.3 Olika filosofiska grenar inom AI

I och med datorns uppkomst utvecklades nya teorier inom filosofisk AI. Tre av de största
teorierna är symbolmanupilationen (SM), konnektionismen och enaction. Samtliga av dessa
tre filosofiska grenar kan anses tillhöra den så kallade materialistiska funktionalismen (se
Figur 3) inom vilken den större delan av filosofiska teoribildningen har skett efter 1950-talet.
Figur 3 nedan beskriver förhållandet mellan olika filosofiska grenar. Många med kunskaper
inom AI skulle dock kunna invända emot figuren. Beroende på hur de olika grenarna
definieras, samt i vilket sammanhang de diskuteras, kan påverka deras placering i en figur
som Figur 3 nedan. Utseendet på Figur 3 nedan uppfyller dock sitt syfte i detta arbete,
nämligen att ge läsaren en överblick av komplexiteten inom filosofisk AI. Både SM,
konnektionismen och enaction bildades efter datorns uppkomst, med datorn som en viktig del
i teorierna. (Clark, 1997, Franklin, 1998)

Figur 3 Olika grupper av teorier över förhållandet mellan kognition och kropp (Franklin,
1998). Detta arbete inriktar sig på materialism och framförallt undergruppen funktionalism.

Det så kallade Mind-Body-problemet är vad Descartes engagerade sig med; att finna
kopplingen mellan de kognitiva egenskaperna och kroppen. Descartes var dualist, det vill säga
med tron att Mind och Body (kognition och kropp) är åtskilda, kroppen existerar i ett fysiskt
plan medan kognitionen befinner sig i ett högre och andligt plan, hjärnan är enligt Descartes
det som utgör länken mellan kognition och kropp. Det finns många undergrupper till
dualismen (se figur 3) men då teorier inom dualism inte är av intresse vid detta arbete
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P aral l e li sm

D ual ism

Id entity v ie w

B e hav io r ism
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Sym b olm an ip ula tion  (SM )

A r tific ie lla  N e ur a la  N ätve rk  (A N N )
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R ob otik
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F unc tiona lism
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kommer denna teori med dess undergrupper ej att presenteras närmare. Mentalism innebär att
inget fysiskt existerar alls, endast det mentala och kognitiva. Det som upplevs vara fysiskt, till
exempel vår kropp och omgivning, är endast en projektion av det mentala. Inte heller
mentalismen kommer att beskrivas närmare. Inom den materialistiska grenen ser man sällan
någon skillnad på vad som är fysiskt och mentalt, kognitionen anses ofta vara en fysisk
aktivitet (detta dock en något extremt materialistisk syn). Som en undergrupp till denna
filosofiska gren finns funktionalismen inom vilken man anser att den mänskliga kognitionen
kan återskapas i något artificiellt (ofta datorn), detta då både kropp och kognitiva egenskaper
kan ersättas med något motsvarande. Det är inom den materialistiska funktionalismen som de
tre stora filosofiska grenarna inom AI befinner sig; SM, konnektionism och enaction. Det är
av dessa teorier som detta arbetes filosofiska del kommer att bestå av. (Clark, 1997, Franklin,
1998)

Som synes i figur 3 ovan så presenteras expertsystem, ANN och robotik som delar av
respektive SM, konnektionism och enaction. Detta får inte ses som fakta utan som hypoteser i
detta arbete. Det är för avsikt att undersöka huruvida expertsystem, ANN och en viss typ av
robotik verkligen härrör ifrån SM, konnektionismen och enaction (se vidare beskrivning
under rubriken ”Problem” nedan). Det råder inga tvivel om att expertsystem ofta används i
diskussioner inom SM men att expertsystem verkligen härrör ifrån SM är inte fastställt,
detsamma gäller för konnektionism och ANN samt för enaction och viss robotik.

Det har historiskt bedrivits, och det bedrivs fortfarande, omfattande filosofiska diskussioner
kring på vilket vis som människans mentala egenskaper kan återskapas i något artificiellt.
Debatten kring huruvida detta över huvud taget är möjligt eller ej har också varit, och är
fortfarande, mycket omfattande. Skepticismen gentemot de mål som filosofisk AI strävar efter
är stor, många anser att mänskliga kognitiva förmågor och begränsningar endast kan uppvisas
av just människan. Författaren av denna rapport kan utgör en källa till viss försiktighet
gentemot vad filosofisk AI strävar efter. Detta inte baserat på tron att endast människan kan
uppvisa mänskliga mentala egenskaper utan att kunskapen kring hur människan verkligen
fungerar mentalt är för bristande för att ligga till grund för en korrekt filosofisk teori eller en
fungerande modell. Om en novis skulptör skulle ges uppgiften att framställa en mindre kopia
av statyn på Manhattan i USA, som föreställer frihetsgudinnan, och att skulptören ges
förhållandevis lång tid samt tillgång till detaljerade bilder över statyn, kan skulptören
troligtvis producera ett hyfsat resultat. Skulptören ser hur statyn ser ut och det ända som
begränsar utseendet på den mindre kopian av statyn (utöver material och verktyg) är
skulptörens förmåga i att skulptera. Placera en extraordinärt duktig skulptör på återskapa en
staty som skulptören endast ges bristande och bitvisa bilder utav. Den mycket duktiga
skulptören kan trots sin förmåga i att skulptera troligtvis inte skapa en kopia som har en stor
likhet av originalstatyn, detta på grund av bristande kunskaper om originalet.

Exemplet i föregående stycke kan appliceras på ambitionerna inom filosofisk AI. En mycket
duktig skapare av både filosofiska teorier och modeller kan troligtvis inte lyckas med sin
uppgift utan omfattande kunskaper kring vad han hans teori och modell ska efterlikna, det vill
säga en hjärna (enligt författaren av denna rapport). Komplexiteten på en staty är troligtvis
dessutom liten jämfört med komplexiteten i hjärnan. För att uppnå de mål som existerar inom
filosofisk AI måste rigorösa ansträngningar genomföras med att först kartlägga
funktionaliteten hos de mänskliga kognitiva egenskaperna. Teoribildning kring hur
människans mentalitet fungerar är givetvis en hjälp i detta arbete, men att skapa fungerande
modeller kan, enligt författaren av denna rapport, först ske efter erhållande av omfattande
kunskaper kring just människans kognition. Vissa anser att ett modellerande av teorier medför
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ökad förståelse kring vad som modelleras. Det är möjligt att ett modellerande är den enda
metoden tillgänglig för att uppnå ökad förståelse inom detta ämne. Detta kan inte
kommenteras men med tanke på hjärnans komplexitet är ett modellerande, med förhoppningar
om framgång, till synes en oändlig uppgift. Dessa invändningar gentemot filosofisk AI
påverkar dock inte arbetets genomförande eller innehåll. Det nuvarande kunskaper och
material som existerar inom filosofisk AI kommer delvis att ligga till grund för arbetets
inriktning. Kritik gentemot AI, så som den presenterad ovan, ligger vidare inte i fokus i detta
arbete utan bör endast noteras av läsaren. Följande rubriker (2.3.1-2.3.3) beskriver de tre stora
och mest omfattande filosofiska grenarna inom AI.

2.3.1 Symbolmanupilation (SM)

Alan Turing presenterade 1950 en teori om hur man skulle kunna avgöra huruvida något
besitter intelligens eller ej, det så kallade Turing-testet. Turing hade datorn i fokus och ville
beskriva en metod för analys av en dators intelligens. Han föreslog att datorn skulle testas på
sina språkliga kunskaper gentemot en människas. Precis som Descartes så ansåg alltså Turing
att språket var det som gjorde den mänskliga intelligensen säregen. Utöver Turing-testet
skapade även Turing en teori och beskrivning över en maskin, mycket lik datorn, som kan
lösa alla typer av logiska problem, en så kallad universalmaskin. Teorin förutsätter dock att
maskinen har tillgång till en oändlig mängd band där data kan läsas, raderas och skrivas.
Turings universalmaskin hade stor inverkan på både datorutvecklingen, optimismen inför
datorns användningsområden samt åsikter kring datorns möjlighet till att besitta mänskliga
kognitiva egenskaper. Turing hade vidare stor betydelse för uppkomsten av den
symbolmanipulerande grenen inom filosofisk AI. Han beskrev en maskin (universalmaskinen)
som kan, i likhet med datorn, manipulera abstrakta symboler, som inom logiken (Turing,
1950). Tilltron till logik var stor och även människan ansågs vid detta tillfälle vara
manipulerande av abstrakta symboler, som inom logiken.

Minsky, Newell och Simon tillsammans med andra deltagare på konferensen vid Dartmouth
Collage i mitten på 1950-talet var alla tillhörande den symbolmanipulerande grenen inom
filosofisk AI (en annan filosofisk gren vid detta tillfälle var konnektionismen som beskrivs
nedan). De hade med säkerhet påverkats av Turings filosofiska beskrivning av
universalmaskinen. Man ansåg, som tidigare nämnt, att datorn och människan fungerar på
samma sätt, det vill grovt säga manipulerande av abstrakta symboler som representerar något i
världen. Människans minne var vidare lokalt i hjärnan, det vill säga att minnet kunde
återfinnas på en specifik plats, precis som hårddisken gör i en dator. Manipulerandet av
symbolerna sker av en central enhet, likt processorn i en dator. De kognitiva egenskaperna ska
uppkomma vid rätt typ av programmering; datormetaforen är total. (Crevier, 1993; Gardner,
1987)

1976 formaliserade Simon och Newell en teori som blivit den andra stora teorin inom SM
efter Turings universalmaskin; Physical Symbol System Hypothesis (PSSH). Hypotesen säger
att; för att ett system ska uppvisa generella intelligenta handlingar måste det bestå av de
tillräckliga och nödvändiga villkor som ett fysiskt symbolsystem erbjuder. Det vill säga att
alla system som består av ett fysiskt symbol system har möjlighet att uppvisa mänskliga
kognitiva egenskaper. Simon och Newell utesluter inte att andra typer av system också kan
uppvisa kognitiva egenskaper men att sådana system inte troligtvis kommer att existera då de
inte manipulerar symboler så som människan.



9

Sammanfattningsvis så växte den SM grenen sig stark i och med datorns uppkomst och med
teorier så som Turings universalmaskin samt Simon och Newell´s PSSH. Det finns betydligt
mer material, teorier etc. med betydelse för SM:s uppkomst och utveckling men som ovan
nämnt är detta endast en kort beskrivning av SM:s historia.

2.3.2 Konnektionism

Under samma tid som SM utvecklades växte också en alternativ teori fram (Dreyfus &
Dreyfus, 1990; Crevier, 1993); konnektionismen, inom vilken man ansåg att den mänskliga
hjärnan representerar information genom holistiska och distribuerade aktiveringsmönster och
inte som abstrakta symboler i ett lokalt minne som man påstod inom symbolmanupilationen
(SM). Konnektionismen hade alltså en annan föreställning om hur kognitionen fungerade och
deras förslag på hur kognitionen kunde modelleras var därför också annorlunda. Inom
konnektionismen är datorn också mycket viktig men till skillnad från SM anser man inte att
datorn och människan fungerar på samma sätt. Minnet är inte lokalt, det finns ingen central
enhet för databearbetning etc. Datorn kan däremot användas vid simuleringar av mänsklig
kognition. Istället för att anta datormetaforen så ser man hjärnans uppbyggnad som mall vid
skapandet av AI, simuleringar i en dator sker alltså av system som efterliknar den mänskliga
hjärnans uppbyggnad av ett avancerat nätverk av neuroner. (McCulloch & Pitts, 1965;
Rumelhart, 1989)

Konnektionismen fick inte lika mycket uppmärksamhet som SM under de tidiga åren fram till
1980-talet men filosofiska artiklar så som Searle´s Minds, brains and programs som svar på
Schank & Abelsson´s artikel Scripts, plans, goals and understanding (Searle, 1980) gav
konnektionismen större popularitet. Schank och Abelsson hade publicerat en artikel med
avsikt att beskriva medvetenhet och förståelse hos deras dator vid användandet av en speciell
mjukvara (symbolmanupilerande). Searle gav därefter ett svar på denna artikel och beskrev
med hjälp av sitt tankeexperiment The Chinese Room Argument (CRA) varför han ansåg att
Schank och Abelsson´s dator och program (likväl Winograds SHRDLU och Weizenbaums
ELIZA) varken var vid medvetande eller hade förståelse av text, som det påstods. Efter kritik
gentemot SM samt på grund av ny teorier fick konnektionismen utökat intresse inom både
filosofin och inom den kommersiella marknaden.

2.3.3 Enaction

På senare år har ytterligare en stark filosofisk gren utvecklats; enaction (= situated cognition).
Denna gren har framkommit ur konnektionismen och många teorier inom konnektionismen
har även antagits inom enaction. Den stora skillnaden mellan konnektionism och enaction är
konnektionismens bristande hänsyn till omgivningens/yttervärldens betydelse för kognitionen
(Brooks, 1991). Både SM och konnektionismen har uteslutande bedrivit forskning och
filosofiska diskussioner kring människans kognitiva förmågor och begränsningar isolerat från
omvärlden och omgivningen. SM och konnektionismen strävar efter att förstå hur människan
fungerar mentalt men fokus ligger på datorn respektive hjärnan och det centrala nervsystemet.
Inom enaction ligger fokus, utöver detta, även på den omgivning som människan eller
systemet befinner sig i, med övertygelse att omgivningen påverkar hur hjärnan och det
centrala nervsystemet fungerar. Man anser att kroppen, utöver hjärnan, har en stor inverkan på
hur hjärnan och de mänskliga kognitiva egenskaperna yttrar sig.
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Inom enaction antar man mycket av vad konnektionismen förespråkar vad gäller hur
kognitionen fungerar, det vill säga distribuerat och ofta i likhet med neuronernas så kallade
vikter och synapser. Däremot måste ett AI-system vara förkroppsligat och aktivt deltagande i
omgivningen för att uppvisa kognitiva egenskaper, enligt enaction. Ett förkroppsligat system
har möjlighet att på egen hand ta in input ifrån omgivningen, ingen väljer ut vad systemet ska
ta del av lika lite som någon väljer ut vad en människa ska få för input. Om systemet
dessutom har möjlighet att interagera och påverka sin omgivning, att aktivt delta i
omgivningen, får systemet fungera enligt någorlunda samma förutsättningar som en människa
och därför få större möjligheter att också utvecklas som en människa. Härav kommer mycket
av den robotikforskning som genomförts på senare år, forskning med syfte att skapa robotar
med kognitiva egenskaper. (Brooks, 1991; Clark, 1997; Franklin, 1998)

2.4 AI inom transport

Transport definieras i denna rapport som förflyttning av fordon (bil, lastbil, motorcykel etc.)
över land med anknytande avgasutsläpp, vägval, vägslitage, tidsåtgång med mera. Sedan tåg,
bilar och andra landgående fordon uppfanns har det konstant funnits problem med hur dessa
fordon ska framföras; kollisioner, utsläpp, grad av återvinning, ekonomisk påverkan etc. har
varit återkommande problem. Stats-, väg-, och transportplanering generellt har varit
omfattande områden för forskning och utveckling men inte förrän i slutet på 1980-talet
genomgick angreppssätten, för dessa typer av problem, en kraftig förändring. I och med ny
teknisk kunskap inom framförallt dataområdet kunde nya hjälpmedel utvecklas för
användning inom transport, till exempel system för lokförarassistans. Dessa system var dock
mer eller mindre mekaniska och knappast bestående av några mänskligt kognitiva egenskaper.
(Ortúzar & Willumsen, 1995; Himanen, Nijkamp & Reggiani, 1998)

Transportområdet har utvecklats explosionsartat under senare år, antalet fordon har
mångdubblats. Behovet av förflyttning av både personer och varor ökar ständigt och behovet
tillgodoses till viss del i och med bättre planering och utbyggnad av vägnät. Transport av
varor, personer etc. har givetvis skett även den under en lång tid men transport som vetenskap
i form av stadsplanering, ingenjörstekniker med mera har blivit omfattande först under de
senaste två hundra åren. Det motordrivna fordonet revolutionerade transportbegreppet och
möjligheterna med transport och medförde nya problem att lösa. AI och transport hade dock
en obetydlig, om ens någon, koppling till varandra innan datorns uppkomst. De sedan länge
existerande problemen kvarstår dock och ofta med ökad komplexitet. För att hantera de mer
komplexa problemen måste nya sätt att använda redan existerande teknik tas fram (Ortúzar &
Willumsen, 1995). Olika problemområden, inklusive transport, lade i mitten på 1980-talet
märke till nya angrepssätt för att använda framför allt datateknik. Så kallade expertsystem och
artificiella neurala nätverk (ANN) hade visat ”kunskaper” som traditionella system var
bristande i (Reggiani, Romanelli, Tritapepe & Nukamp, 1998). Robotar har använts under en
längre tid inom industrin men även inom detta område har nya användningsområden
uppkommit och med nya tillämpningar. Dessa typer av teknik, eller angreppssätt på teknisk
användning, började tillämpas i de mer komplexa trafiksituationer som har uppstått. Både
expertsystem, ANN och robotik beskrivs mer utförligt nedan.

Datorn hade en avgörande betydelse för AI:n men dess inverkan på transport skedde först
långt senare än på 1950-talet. Transportområdet hade vid detta tillfälle börjat sin kraftiga
expandering men medförde ofta endast problem i storstadsområdena. Tillämpningen av datorn
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i transport har skett på senare år i form av till viss del datoriserade fordon, datorassisterad
uppbyggnad av vägnät etc. Datorns roll blir allt mer utökad i transportsammanhang i och med
den ökande trafiken och det ökande behovet av person- och varutransporter. AI används inom
transport för att; utöka säkerhet i form av till exempel förarassistans och övervakning av
trafikfält, optimering av trafikflöden i till exempel vägkorsningar och vid omlastning av varor
etc. Dessa system kan vara starkt varierande i uppbyggnad och funktionalitet, genomgående
är dock att de antingen baseras på AI-komponenter (AI-metoder), expertsystem eller ANN,
vissa även med robotteknik. Följande rubriker (2.4.1-2.4.3) beskriver kortfattat skillnader,
likheter, svagheter, styrkor, funktionalitet och uppbyggnad av de vanligast metoder som
används inom transport för att skapa AI-system; expertsystem, ANN och robotik.

2.4.1 Expertsystem

Expertsystem är datasystem med omfattande kunskaper inom ett ofta starkt begränsat område
som till exempel inom diagnostik av infektionssjukdomar (MYCIN), schack (Deep Blue) eller
trafikövervakning (AURA eller SURCOS). Systemen ges en kunskapsbas med hjälp av
flertalet experter inom det aktuella området samt en kontrollenhet bestående av regler,
sökkriterier etc. för hur faktabasen får användas. Expertsystem kan anses likna traditionella
datasystem men då expertsystemens så kallade kontrollenhet eller inference structure
(inferensenhet) använder sig av heuristiker för val av fakta och regler frångår expertsystem
traditionella datasystem. (Cuena & Molina, 1994; Partridge & Hussain, 1995)

Expertsystem är symbolmanipulerande exempel på hur mänskliga kognitiva egenskaper kan
komma att utvecklas i framtiden. Expertsystem är till skillnad från ANN nedan inte i behov av
att tränas utan kan helt programmeras, systemet tillåter en bra insyn (läsbar programkod) och
eventuella problem kan lättare identifieras, än de i ett ANN. Expertsystem kan ofta med
lätthet användas i vanliga persondatorer och många av dessa system tar litet utrymme i en
dators minne. Ett expertsystem består i regel av en databas, med information kring vad
systemet ska vara en expert inom (schack, ekonomisk redovisning, diagnostik av
infektionssjukdomar etc.), ett antal regler för hur informationen i databasen får och kan
behandlas samt en inferensenhet som avgör vilken regel som ska användas i vilken situation.
Denna funktionalitet överensstämmer, enligt SM, med människans sätt att använda kunskap;
ett lokalt minne, regler som manipulerar informationen i minnet samt en central enhet som
avgör när, vad och hur dessa regler ska aktiveras.

Fördelar som expertsystem har framför traditionella datasystem är framför allt att de kan bestå
av stora mängder data men ändå behandla denna data på relativt kort tid. Med hjälp av till
exempel så kallade heuristisk sökning etc. kan ett expertsystem göra vissa avgränsningar av
vilken data som för tillfället är av intresse och därav bortse från viss icke relevant data, något
som påskyndar systemets bearbetningstid (Dougherty, 1995). Inom transport är expertsystem
användbara för att just relativt snabbt kunna genomföra sökningar i, och bearbetningar av,
omfattande data och därför presentera dugliga resultat inom det omfattande problemområde
som transport ofta utgör. De system som framställdes i samband med, och efter, konferensen
vid Dartmouth Collage var tidiga expertsystem. Expertsystem är vanligt förekommande AI-
system inom transport idag, ANN nedan är dock inte långt efter i antalet tillämpade och
kommersiella system (Kirby & Parker, 1994).
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2.4.2 Artificiella Neurala Nätverk (ANN)

Ett ANN kan antingen vara en teoretisk och filosofisk modell över en avgränsad del av den
mänskliga kognitionen eller ett databaserat och kommersiellt system med avsikt att utföra en
önskad uppgift. I filosofiska texter används ANN ofta för beskrivningar av mänskliga
kognitiva egenskaper medan de databaserade systemen ofta förekommer i kommersiella
sammanhang. ANN har vissa egenskaper som skiljer dem från traditionella datasystem, de
tränas snarare än programmeras (≈inlärning), är bra på mönsterigenkänning och är brus- samt
skadetåliga. De ”kraschar” sällan vid fel eller skada så som traditionella datasystem utan får
ofta endast en gradvis försämrad prestanda (graceful degradation). Som namnet avslöjar är ett
ANN ett nätverk, eller ett simulerat nätverk, med parallell bearbetning av data. (Franklin,
1998)

ANN har fått stor uppmärksamhet inom konnektionismen framförallt för sin likhet med den
mänskliga hjärnans funktionalitet men även för att de uppvisar inlärning vilket anses vara ett
krav för intelligenta system och mänsklig kognition. Expertsystem kan också sägas lära sig då
informationen i databasen utökas, antal regler ökar eller när inferensenheten tar beslut på
andra sätt än tidigare på grund av bristande resultat vid dessa tidigare beslut. Den typ av
inlärning som expertsystem uppvisar står dock i direkt proportion till det som skaparen av
systemet har bestämt, det vill säga att systemet inte lär sig om någon inte specifikt talar om
för systemet vad och hur det ska lära sig. Detta skiljer sig dock gentemot ANN som utan
större inblandning av något annat kan förändra sitt beteende, exempel på detta är ett system
som optimerar fördelningar av ”grönt ljus” i en korsning med trafiksignaler. Systemet
utvärderar resultaten av tidigare fördelningar och förändrar sitt beteende vid behov, detta utan
någons inblandning (Nahatsuji & Terutoshi, 1991). Det finns dock många olika typer av
inlärning som ett ANN kan använda, till exempel övervakad- och förstärkt inlärning med
mera (Dougherty, 1995). Olika typer av inlärning kommer dock inte att beskrivas närmare i
denna rapport.

Redan 1943 beskrev McCulloch och Pitts, med hjälp av logik och matematik, hur ett ANN
skulle fungera. Tidigare nämndes att SM ofta använde sig av logik för att förklara mänsklig
kognition. Den typ av logisk och matematisk beskrivning som McCulloch och Pitts gjorde var
däremot på en annan nivå, kallad subsymbolisk (Franklin, 1998). Kortfattat kan sägas att
McCulloch och Pitts (1965) endast beskrev de olika så kallade vikterna i de enskilda
enheterna (≈neuroner). SM såg att datorn och den mänskliga hjärnan bearbetade logiska
symboler i enlighet med matematiska regler. Beskrivningarna skiljer sig åt då ANN enligt
McCulloch och Pitts inte bearbetar logiska symboler utan styrs av dem. Beskrivningen är
ytterst komplicerad men ger en bra teoretisk bild över hur ett ANN kan byggas och hur det
kan fungera. ANN används även vid skapande av system med andra egenskaper än
människans, t.ex. det av Pomerleau (1996) som beskriver ett AI-system som använder ett
ANN för att övervaka fordonstrafik. Systemet har inte för avsikt att efterlikna mänskliga
egenskaper vid trafikövervakning utan endast med hjälp av ett ANN:s egenskaper försöka
övervaka, kontrollera och effektivt styra trafikflödet med avsikt att minska utsläpp, olyckor
etc.

Till skillnad ifrån traditionella datasystem samt expertsystem består ANN inte av en databas
med data. Ett ANN består av ett nätverk med högt sammankopplade noder (i olika lager).
Systemet programmeras inte i traditionell bemärkelse utan tränas. Det vill säga att systemet
ges ett problem, en input, och ger i sin tur ett förslag på lösning till problemet, en output.
Skaparen av systemet utvärderar systemets output och anger till systemet huruvida dess
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output var en bra lösning på inputen (problemet) eller ej. Om systemet inte presterade
tillräckligt bra ändrar det vissa viktförhållanden mellan de noder som systemet består av och
testas igen. När väl skaparen av systemet är nöjd med hur det presterar kan det sättas i
funktion. Fördelen med ett ANN framför andra system är att det inte nödvändigtvis måste
ställas inför kända och förutbestämda problem (input) utan kan mycket väl producera bra
lösningar på problem av endast liknande karaktär som de problem som systemet ställdes inför
under sin träning. Expertsystem i kontrast kan inte presentera giltiga resultat på andra problem
än de som skaparen av systemet har förutsätt och förberett systemet för. ANN lämpar sig väl
för en användning inom kommersiell transport då de är anpassningsbara till de varierande
situationer som fordonstrafik utgör. Utöver inlärning uppvisar ANN även egenskaper som
mönsterigenkänning och urval av visuell data, något som är mycket användbart vid till
exempel trafikövervakning.

2.4.3 Robotik

De första AI-modellerna som har beskrivits hade ofta ett mänskligt utseende vad gäller yttre
fysiologi; armar, ben, huvud etc. Invändigt var de dock inte fysiskt lik människan (inga
tarmar, lever, lungor eller motsvarande). Exempel på detta är Pygmalion´s staty som rörde
sina ramar och gav religiösa tal, statyn styrdes av en präst som också stod för statyns tal
(Crevier, 1993). I och med datorns uppkomst försvann mycket av strävan efter en yttre likhet,
fokus lades på det invändiga. Kommersiella robotar som till exempel de i monteringsindustrin
har inte för avsikt att efterlikna människan varken mentalt eller fysiologiskt. För att robotar
inom industrin, men även inom andra områden, ska kunna utöka sitt användningsområde
måste de däremot utöka sin komplexitet både mjukvarumässigt och fysiologiskt. En robot som
kan anpassa sig till en dynamisk omgivning och förflytta sig i rum som ständigt förändras
krävs mer än den traditionella industrirobotens programmering och fysiskt utseende. (Brooks,
1991; Clark, 1997)

För att en robot ska kunna använda stort antal utrymmen och material måste den ha tillgång
till de områden som människan lever i. För att detta inte ska bli ytterst kostsamt i form av en
ny infrastruktur kan denna robot ges mänsklig fysiologi. Med ben, armar och ett högt beläget
huvud kan roboten ges tillträde till redan befintliga byggnader, rum och redskap. Den
befintliga infrastrukturen är ju anpassad till människans kroppsliga förmågor och
begränsningar, anpassa robotens utseende till människans och den kan agera i samma miljö
som oss. Det har dock visat sig att styrningen av en människolik kropp inte är så lätt ordnad.
Stora problem har påträffats vid skapandet av människoliknande robotar, bara att gå eller att
koordinera en arm har varit mycket svårt för en robot att hantera. Begränsningen ligger dock
inte i utformningen av den aktuella kroppsdelen utan snarare i hur roboten ska programmeras
eller i vilken typ av teknologi som ska tillämpas, till exempel ett expertsystem, ANN eller
subsumption architecture (Brooks, 1991).

Symbsumption architecture innebär att systemet är uppbyggt i flera olika skikt eller lager. Ett
lager strävar emot till exempel att undvika kollisioner med föremål medan ett annat lager
strävar emot att röra systemets kropp emot vissa typer av föremål. Dessa två lager konkurrerar
med varandra men en konflikt mellan dem undviks med hjälp av en hierarkisk ordning mellan
dem. Det andra lagret kommer att styra över systemets kropp till dess att ett tidigare och mer
grundläggande lager avbryter dess aktivitet. I detta fall kommer systemet att förflytta sig emot
någon typ av föremål till dess att en kollisionsrisk föreligger och det först lagret blockerar det
andra lagret och övertar kontrollen till dess att det kollisionsrisken är borta och det andra
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lagret kan åter ges kontrollen (Brooks, 1991). Brooks som är skaparen av subsumption
architecture anser att människan har evolverat och fungerar på samma sätt; nya lager kommer
till de redan befintliga men dessa lager tillåts inte kontrollera kroppen om det strider emot de
redan befintliga lagren. Till exempel kan människan själv välja vad den ska fokusera sin blick
på, men om något oväntat händer i ögats periferi kommer personen i fråga att omedelbart och
omedvetet att fokusera sin blick på denna händelse, ett mer grundläggande lager tar över
(Brooks, 1991)

Nya angreppssätt som de av Brooks (subsumption architecture,1991) där roboten ges olika
åtskilda mål som ska uppnås, har resulterat i ett beteende hos roboten som är i vissa
avseenden betydligt bättre än hos andra robotar. Den kan navigera i en dynamisk omgivning,
gripa och lyfta olika föremål. Denna typ av angreppssätt har dock ej ännu använts i någon
större omfattning i kommersiellt bruk. Robotik har fått stor uppmärksamhet inom enaction då
en robot i regel är både förkroppsligad och aktivt deltagande i omgivningen, något som man
inom enaction anser vara mycket viktigt för att ett system ska kunna uppvisa intelligent
beteende. I vilken grad som förkroppsligandet sker kan dock variera i stor utsträckning; vissa
system ges en enkelt konstruerad arm, andra system ges kameror som ska fungera som ögon,
det är dock få system som ges en komplett kropp med motsvarighet till en människas samtliga
kroppsliga förmågor.

Robotik är speciellt intressant inom transportområdet. En av de stora visionerna inom
transport är att skapa fordon som på egen hand kan navigera och fungera i många typer av
trafiksituationer, detta alltså utan en förares inblandning. En förare som placeras i ett fordon
som framförs i hög hastighet och i situationer som innefattar ett stort antal andra fordon
upplever ofta dessa situationer som svåröverskådliga och mentalt belastande. Ett fordon
däremot som kan kommunicera med andra fordon och övervakningssytem och därigenom
förutse och besitta information kring trafikmiljö och trafikförhållanden långt fram i det
förutbestämda vägvalet besitter då också större möjligheter att framföra fordonet med en
större säkerhet, mindre tidsåtgång, med en mindre mängd utsläpp etc.

2.5 AI idag

AI är idag, i mycket, ett praktiskt ämne inom vilket man försöker skapa kommersiella system.
Filosofisk AI existerar dock fortfarande men i en mindre omfattande form än före datorns
uppkomst. Anledningen till att ämnet har utvecklats mot en mer praktisk vetenskap är bland
annat de få framstegen inom filosofisk AI men också det ökade behovet av system som kan
utföra komplexa uppgifter. Bakslag så som modellerande av filosofiska teorier som inte
uppfyller förhoppningarna samt att behovet av att tillämpa system i allt mer komplexa
situationer har lett till att ämnet AI har förskjutits gentemot en allt mer kommersiell
användning. Filosofisk och kommersiell AI skiljer sig dock kraftigt åt. Den filosofiska sidan
behandlar ofta problem som härrör till mänsklig- eller animalisk kognition medan den
kommersiella sidan ofta behandlar problem med anknytning till en specifik produkt, och ofta
utan hänsyn till ämnets långa filosofiska bakgrund (Franklin, 1998; Kaseko & Ritchie, 1993).

David Brewster sade redan 1854; ”There is no department of knowledge in which so little
progress has been made as in that of mental philosophy” (citat ur: Gardner, 1987, sid. 49).
Det har varit vissa framsteg och skapande av nya teorier sedan dess, till exempel SM,
konnektionismen och enaction. Ingen av dessa teorier har dock blivit erkänd som att vara den
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rätta beskrivningen av mänsklig kognition. Filosofisk AI har tyvärr vid vissa tillfällen utlovat
revolutionerande resultat vid modellerandet av filosofiska teorier som senare har visat sig inte
uppfylla vad som lovats. Utöver få framgångar inom filosofisk AI har det blivit ett ökat behov
av system som snabbt kan hantera stora mängder varierande data. I komplexa och varierande
situationer, där det krävs snabba reaktioner på en stor mängd analyserad data, räcker inte det
traditionella dataprogrammet till. Det har visat sig att ett ANN eller expertsystem kan hantera
situationer, datamängder och varierande miljöer på ett bättre sätt än traditionella dataprogram
(Hu & Mahmassani, 1997).

De flesta filosofiska diskussioner inom AI sker kring hur människan fungerar mentalt men
även neurologiskt, detta med avsikt att bättre förstå och kunna skapa mer välgrundade teorier
kring mänskligt beteende, kognition, intelligens etc. Det skapas många AI-system idag i
kommersiella syften, dock inte med samma avsikt som i föregående mening. Systemen är
resultat av arbeten med mål att, med hjälp av en produkt, lösa praktiska problem. Huruvida
dessa system efterliknar någons teori eller för den delen människans sätt att fungera mentalt
eller neurologiskt är ovidkommande, bara de löser det praktiska problemet.

På grund av ny insikt i komplexiteten av mänsklig kognition är det få projekt idag som avser
att skapa en fullständig kopia av människans mentala förmågor. De flesta projekt har som mål
att återskapa endast delar av den mänskliga kognitionen, till exempel problemlösning,
beslutsfattande, språk- och röstigenkänning etc. (Brooks, 1991). Systemet av Arian, Tribe, An
& Harris (1996, Action Planning for the Collision Avoidance System using Neural Networks)
är ett system med problemlösande egenskaper med syfte att assistera en fordonsförare vid
kollisionsrisk. Systemet är baserat på ett ANN och uppvisar problemlösande egenskaper, så
som människan, men besitter inga andra mänskliga egenskaper. För att systemet ska vara
fungerande måste det kunna upptäcka risken för kollision men även avgöra vilken handling
som resulterar i ett mindre farligt tillstånd. Systemet kräver viss kunskap för att göra riktiga
beslut men även möjligheterna att utvärdera trafiksituationen och en handlingen omgående.
Fordonet som är utrustat med systemet måste uppvisa bättre och snabbare lösningar på farliga
situationer än vad den mänskliga föraren kan genomföra i samma situation, detta för att
systemet ska vara av nytta för föraren. Då ett normalt trafikflöde kan vara i hög hastighet samt
att uppkomsten av kollisionsrisker kan ske mycket snabbt måste systemet agera omedelbart,
något som är svårt att uppnå vid skapande av system som är kunskapsberoende. Ett ANN
valdes som kärna i systemet då ANN uppvisar inlärande egenskaper och en
problemlösningsförmåga som liknar människans. Systemet tränades (som ANN normalt görs)
genom att låta systemet övervaka mänskliga förare som utsätts för kollisionsrisker och sedan
utvärdera hur dessa förare försöker lösa situationen. Systemet av Arian m.fl. (1996) är ett
typiskt projekt idag och optimismen är stor över hur detta och liknande system kan komma att
används i framtiden. Ett traditionellt programmerat system skulle kanske kunna både
utvärdera och föreslå en handling vid en kollisionsrisk men troligtvis med för stor tidsåtgång
för att systemet ska vara effektivt.

De filosofiska diskussionerna inom SM och konnektionism har, som tidigare nämnt, mattats
något på senare år medan diskussioner inom och av enaction har ökat. Grenen är ganska ny
och har på kort tid visat viss framgång av att både skapa motiverade och rimliga teorier samt
att hänvisa till modellerade system så som de av Brooks (1991). Vidare har användningen av
system bestående av expertsystem och ANN kraftigt ökat på senare tid (Kirby & Parker,
1994). Likaså har robotikforskningen tilltagit och vissa framsteg har skett även där.
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4 Problemområde

Problemen inom AI har historiskt varit filosofiska problem, personer från olika filosofiska
grenar så som SM och konnektionism har argumenterat emot varandra, ofta i artikelform, till
exempel Searle´s CRA (Chinese Room Argument) gentemot Schank & Abelson´s
symbolmanupilerande (SM) system. Samtliga aktuella filosofiska grenar har omfattande,
komplicerande och rimliga teorier över hur människan fungerar mentalt samt hur detta kan
återskapas i något artificiellt. Teorierna inom de olika grenarna motiveras och styrks ofta med
hjälp av exempel ifrån användningen av respektive expertsystem, ANN och viss
robotikforskning. Som nämndes i inledningen till rapporten är det arbetets avsikt att besvara
vissa frågor. Dessa frågor rör i regel en eventuell koppling mellan filosofisk och kommersiell
AI. Frågorna har avgränsats enligt motiveringar nedan.

Det finns som sagt tre stora filosofiska grenar mellan vilka man inte kan enas om hur
människan fungerar mentalt samt om hur dessa kognitiva egenskaper kan implementeras i
något artificiellt. Kritiken som ges mellan grenarna är i regel inte utan innehåll; Searle´s CRA
accepterades av Schank och Abelsson då de ansåg att kritiken var riktig. Teorierna som finns
inom grenarna är samlingar av hypoteser (påståenden) och inte fakta, de kan motiveras men
har inte bevisats, de kan besitta brister. Vissa teorier grundas på kraftiga antaganden så som
de av Franklin (1998); Franklin anger 7 punkter i vilka han yttrar påståenden så som ”Mind
operates on sensations to create information for its own use, Clark (1997) skriver ”Minds are
not disembodied logical reasoning devices”. Det är bland annat antaganden och påståenden
som dessa som ligger till grund för dispyter mellan filosofiska grenar, vilken filosof eller
forskare kan acceptera en teori som är baserad på högst diskuterbara antaganden. Man anser
till exempel inom SM, i rak motsats till Clark´s påstående ovan, att människan är logiskt
beräknande och kan undersökas utan omgivningens inblandning.

Avsikten med att presentera kritiserbara påståenden som det av Clark (1997) ovan är att
påvisa vad som kan ligga till grund för kritik emellan olika filosofiska grenar. Clark som kan
anses vara anhängare av enaction kan och har kritiserats för sina skarpa påståenden. Clark´s
påstående utgör kanske en grund i en filosofisk teori som beskriver hur mänsklig kognition
kan appliceras i något artificiellt. Om ett kommersiellt system ska skapas i enlighet med
föregående teori, teorin som är baserad på ett starkt antagande, kan kanske filosofisk kritik
gentemot denna Clark´s påstående vara av betydelse vid skapandet av det kommersiella
systemet?

Ovanstående stycken bidrar till vad detta arbete avser att undersöka;

• Om expertsystem, ANN samt viss typ av robotik (ej traditionella industrirobotar) har en
koppling till respektive filosofisk gren kan dessa metoder besitta brister som har
poängterats i kritiska och filosofiska texter. För att förtydliga så avser frågan att undersöka
huruvida expertsystem, ANN och viss robotik diskuteras filosofiskt eller ej? Om
expertsystem, ANN och viss robotik diskuteras filosofiskt, är dessa beskrivningar
överensstämmande med de expertsystem, ANN och robotik som används kommersiellt?

• Om dessa metoder (expertsystem med flera) verkligen diskuteras inom filosofin så kan
kanske kritik given mellan de olika filosofiska grenarna påvisa eller indikera brister i
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dessa metoder? Med uppkommit ur filosofin menas att metoderna har beskrivits detaljerat
eller modellerats i samband med motivering bakom en filosofisk teori.

• Ovanstående leder till den avgörande frågan för detta arbete; finns det information inom
filosofisk AI som kan påverka kommersiell AI? Frågan förutsätter alltså att den finns en
koppling mellan filosofisk och kommersiell AI. Det så kallade avgörande frågan kommer
kanske alltså inte att besvaras om inte vissa andra frågor kan besvara först, som till
exempel huruvida det verkligen finns en koppling mellan filosofisk AI och kommersiell
AI eller ej?

5 Metod

Syftet med arbetet är som tidigare nämnt att finna indikationer på huruvida det finns
information inom filosofisk AI som kan vara viktig vid skapandet av kommersiella AI-system
inom framför allt transport. Frågan förutsätter att en eventuell koppling mellan filosofisk och
kommersiell AI undersöks först. Det finns många metoder som kan vara tillämpbara för att
finna denna typ av information men endast vissa av dessa är passande för detta arbete.
Vanliga metoder som används i vetenskapliga sammanhang, och är passande för detta arbete,
är litteraturstudier, observationer, intervjuer och enkäter. Det är dock ovanligt att endast en
metod används i ett vetenskapligt arbete, att kombinera metoder resulterar ofta i större
mängder och mer nyanserat material. Samtliga av dessa är här passande metoder, de redogörs
för kort nedan.

I de två frågorna ovan nämns ”information” och ”koppling”. Det finns dock många olika typer
av information som kan utgöra indikationer av vikt för båda ovanstående frågor. Likaså finns
det många olika typer av möjliga kopplingar mellan de två grenarna. Med hjälp av
nedanstående metoder kan det förhoppningsvis upptäckas indikationer på att det antingen
finns en koppling mellan de två grenarna eller ej samt huruvida denna koppling kan vara
tillräcklig eller i behov av att utökas. Det kan tänkas att det inte finns en koppling mellan
filosofisk och kommersiell AI idag, på grund av att de används i så olika syften; inom
filosofisk AI strävar man efter att förklara och förstå människans mentala funktionalitet
medan inom kommersiell AI så vill man ofta endast skapa system som kan lösa specifika
uppgifter, huruvida de efterliknar människans mentala funktionalitet är ovidkommande. På
grund av de olika motiven bakom beskrivningar och användningar av expertsystem, ANN och
viss robotik, inom respektive gren, kan kanske dessa (expertsystem, ANN och robotik) inte
jämföras? Det vill säga att ett expertsystem som beskrivs filosofiskt beskrivs kanske i syfte att
representera en modell över människans mentala funktionalitet medan ett expertsystem
används kanske kommersiellt för att till exempel ersätta en tidigare anställds kunskaper
(Partridge & Hussain, 1995). En koppling dem emellan är därför kanske omöjlig att finna och
att yrka för en koppling kan då inte heller motiveras.

En koppling kan däremot existera mellan grenarna om indikationer kan upptäckas som
påvisar att expertsystem, ANN och viss robotik som diskuteras filosofiskt är av samma slag
som de som används i kommersiella syften. Det kan kanske vara så att det som diskuteras
filosofiskt kan utgöra förutsägelser om expertsystems, ANN:s och viss robotiks möjligheter
att utvecklas. Minns Searle´s CRA, ett tankeexperiment som argumenterar för att Schank och
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Abelsson´s program inte kan besitta förståelse av en inläst berättelse. Kritiken ansågs även av
Schank och Abelsson vara tydlig kan mycket väl vara riktig. Searle formulerade en möjlig
begränsning i den typen av expertsystem. Schank och Abelsson´s program var dock inte
skapat i ett kommersiellt syfte utan med avsikt att skapa ett system men förmåga att förstå
(med förstå menas att systemet ska ge rimliga svar på frågor som ställs på en tidigare inmatad
text) text på samma sätt som människan men systemet var ändå ett expertsystem, precis som
vissa kommersiella system. Om ett kommersiellt AI-system skapas med syfte att förstå text
kan Searle´s högst filosofiska tankeexperiment vara av betydelse. Kommersiella system av
detta slag skulle troligtvis inte skapas med avsikt att verkligen förstå text utan att endast
kunna tolka den. Searle´s CRA kan ändå vara av betydelse; tankeexperimentet beskriver en
begränsning av expertsystem.

Information som söks är den som påvisar kopplingsförhållandet mellan SM, konnektionism
och enaction med respektive expertsystem, ANN och viss robotik. Vidare eftersöks den typ av
information som beskriver förmågor eller begränsningar hos expertsystem, ANN och viss
robotik. Likaså eftersöks information av det som beskriver förmågor eller begränsningar av
SM, konnektionism och enaction, det vill säga endast om expertsystem, ANN och viss robotik
kan härledas till respektive filosofisk gren. Om konnektionismen använder, som påstås, ANN
som en modell av människan mentala funktionalitet kan även till exempel kritik gentemot
konnektionism utgöra kritik emot ANN. Detsamma gäller alltså för SM och expertsystem
samt för enaction och robotik.

Följande rubrik beskriver vilka metoder som anses vara tillämpbara i detta arbete. En
användning av någon eller några av dessa metoder kan leda fram till svar på, eller indikationer
på svar, till arbetets frågeställningar. Det är möjligt att det utöver följande metoder finns andra
tillämpbara metoder men de nedan presenterade kan enskilt eller vid kombination utgöra en
tillräcklig vetenskaplig undersökningsgrund för att uppnå tillräckliga resultat. De metoder
som nämns under rubrik 5.1 är endast tillämpbara metoder och det är inte nödvändigtvis så att
samtliga av dessa metoder kommer att användas. Det slutliga metodvalet beskrivs under
rubrik 5.2 och består av en eller flera av de tillämpbara metoderna som beskrivs under rubrik
5.1.

5.1 Tillämpbara metoder

För att undersöka kopplingar mellan filosofiska grenar och de metoder (expertsystem, ANN
och robotik) som används för skapande av kommersiella system måste som tidigare nämnt
någon form av vetenskaplig metod användas. Det finns många vetenskapliga metoder men
endast vissa lämpar sig för detta arbete. Nedan kommer olika lämpliga metoder att först
generellt beskrivas (litteraturstudier, fallstudier, intervjuer och enkäter). Med lämplig metod
avses metoder som genom användning med stor sannolikhet leder fram till erhållande material
som sedan kan ligga till grund för analys, resultat och slutsatser. Som nedan nämns så kan
samtliga presenterade metoder variera i sig själva, det vill säga att en enskild metod kan
genomföras med stor variation beroende på vilken typ av material som eftersöks samt
beroende på det aktuella arbetets begränsningar. Hur de slutligt utvalda metoderna kommer att
anpassas och genomföras i detta arbete presenteras under rubrik 5.2.
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5.1.1 Litteraturstudier

När väl arbetet har påbörjats och dess inriktning har bestämts kan litteraturstudier användas
för att finna svar på arbetets problem och frågeställningar. Denna typ av litteraturstudie
används alltså som en del i själva arbetet och med avsikt att utgöra minst en del i insamlandet
av det material som senare kan analyseras och ligga till grund för arbetets resultat.
Litteraturstudien måste, precis som övriga metoder, genomföras både ytterst systematiskt och
ytterst noggrant. Eventuella begränsningar av utvald litteratur måste noga motiveras och
anpassas till arbetets syfte, utelämnandet av viss litteratur kan medföra att avgörande
information inte uppmärksammas. När väl arbetets avsikt bestäms med hjälp av en inledande
litteraturstudie, och att en senare typ av litteraturstudie väljas som metod för insamlande av
material, måste arbetets frågeställningar anpassas till den mängd litteratur som är tillgänglig,
detta för att den mängd litteratur som måste inkluderas i arbetet inte ska bli för omfattande
eller för liten i omfattning. (Dawson, 2000)

Att använda och genomföra litteraturstudier medför dock vissa svårigheter. Den finns som
sagt stora mängder litteratur (böcker, rapporter, tidskrifter, manualer, vetenskaplig och icke
vetenskaplig etc.) och alla kan vara publicerade med hjälp av olika medier (böcker, CD-ROM,
WWW etc.). Att avgöra vilken typ av litteratur samt vilket media som ska ingå i arbetet kan
vara svårt. Att utesluta all text som är publicerad på WWW (World Wide Web) kan medföra
förlust av viktigt material. Text som är publicerad på WWW kan dock variera i kvalitet i
betydligt högre grad än material publicerat i bokform, det finns mängder med texter på WWW
som inte uppger författare, utgivningsår etc. Böcker publicerade i pappersform genomgår en
helt annan censur än texter på WWW gör. Utöver svårigheter med att avgöra vilken typ av
litteratur och medie som ska användas är all litteratur är inte offentlig, att erhålla register- och
personuppgifter kräver tillstånd och är i vissa fall inte tillgängliga för privatpersoner alls.
(Dawson, 2000)

Vidare kan mängden böcker vara omfattande inom det utvalda ämnet och begränsningar kan
därför vara nödvändiga även inom en sorts litteratur. Även denna avgränsning måste ske
systematiskt för att inte utesluta viktig information. Det finns otaliga mängder böcker inom AI
och vissa måste väljas bort eller vissa måste snarare väljas ut. Litteraturstudier är dessutom
tidskrävande och kan ställa krav på språkkunskaper, all litteratur är inte på svenska och även
svensk litteratur kan vara svårtolkad. Språkliga problem är dock genomgående för nästan
samtliga metoder.

Den kritiska granskningen är dock mycket viktig vid användningen av litteratur, trots att det
som har publicerats, med till exempel böcker, har genomgått en censur betyder det inte att det
som sägs är fakta eller utan brister, det kritiska förhållningssättet är kanske viktigast vid
litteraturstudier (Dawson, 2000). Trots svårigheter och problem med användandet av
litteraturstudier är de i många arbeten en ofrånkomlig del. Att erhålla omfattande vetenskaplig
information utan att läsa sig till den är näst intill omöjligt, i stort sätt alla vetenskapliga arbetet
presenteras i skriven rapportform och att ta del av tidigare arbeten inom det utvalda ämnet är
som tidigare nämnt viktigt för att inte genomföra ett redan utfört arbete. (Dawson, 2000)

Litteraturstudie är en lämplig metod i de arbeten som avser att innefatta material och resultat
ifrån andra och tidigare studier med anknytning till vad som kan vara av intresse i det aktuell
arbetet. Litteraturstudier är vidare tillämpbara för att sammanföra och sammanfatta kunskaper
ifrån olika områden. Många vetenskapliga arbeten genomförs med avsikt att jämföra resultat
ifrån olika typer av tidigare studier men även med avsikt att sammanföra kunskaper inom
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olika områden för att på så vis upptäcka och förtydliga dessa kunskaper på en mer
övergripande nivå. Detta arbete skulle vara av stor nytta av en litteraturstudie bland annat då
arbetets syfte är att uppnå övergripande och utökad förståelse av förhållandet mellan
filosofisk och kommersiell AI inom transport.

5.1.2 Fallstudier

En fallstudie används framför allt för att intensivt undersöka en specifik individ, den kan dock
likväl användas för att undersöka en specifik produkt, projekt, organisation etc. Fallstudier
används ofta som förstudier och som metod för att öka förståelsen inom ett speciellt område.
En fallstudie lämpar sig alltså då lite är känt inom det utvalda området och som startpunkt för
ett mer omfattande arbete. Fallstudien är dock lämplig som metod i starkt tidsbegränsade
arbeten där en fokusering på till exempel endast ett utvecklingsprojekt är vad som ryms i
arbetets tidsram. Istället för att mer ytligt undersöka flera utvecklingsprojekt kan ett och
samma projekt undersökas mycket grundligt. Vidare är en fallstudie passande när en nytt sätt
att, till exempel, genomföra ett utvecklingsprojekt ska prövas. Utöver dessa orsaker kan
fallstudier vara motiverade då endast ett lågt antal fall finns att undersöka. (Shaughnessy &
Zechmeister, 1997)

En fallstudie kan, som många andra metoder, genomföras med stor variation beroende på i
vilket syfte den används och vilken information som eftersöks. Observationer,
litteraturstudier, intervjuer, enkäter, experiment etc. kan alla genomföras som fallstudier, det
vill säga av ett enda fall. Resultat av fallstudier anses dock sällan som fullständig bevisföring
av vad som avses bli förklarat. Det krävs alltså ofta mer omfattade och kvantitativa studier för
att säkerställa ett resultat, en fallstudie är inte tillräcklig. Om en studie innefattar flera fall
medför en feltolkning i ett av dessa fall inte att undersökningens resultat inte kan anses vara
tillförlitligt. I en fallstudie däremot medför en feltolkning av det enda fallet just att
undersökningens resultat förlorar sin tillförlitlighet. (Shaughnessy & Zechmeister, 1997)

En fallstudie skulle kunna vara en tillämpbar metod i detta arbete. Att noggrant undersöka ett
utvecklingsarbete av ett kommersiellt AI-system inom transport och att avgöra inblandningen
av filosofiska kunskaper i arbetet skulle kunna medföra tillräckliga kunskaper för att besvara
detta arbetes frågeställningar. Fallstudien förutsätter dock att undersökaren redan besitter
omfattande kunskaper inom filosofisk AI.

5.1.3 Intervjuer och enkäter

Intervjuer och enkäter används för att erhålla information av enskilda personer. De ger
möjlighet att explicit få svar på sådant som inte nämns i till exempel litteratur samt ej är
praktiskt att observera, de ger stor valfrihet och möjlighet till att erhålla annars svåråtkomlig
information. Intervjuer och enkäter är passande för att verifiera eller falsifiera material som
erhållits tidigare i arbetet. De ställer vidare inga krav på att försöksledaren och deltagaren
träffas personligen utan kan mycket väl ske via telefon och post. (Patel & Davidson, 1994)

Intervjuer och enkäter kan ha, precis som observationer ovan, en grad av strukturering men
även en grad av standardisering. En intervju, respektive en enkät, med en hög grad av
strukturering ger inte deltagaren någon större möjlighet att svara fritt på de ställda frågorna
utan tillåter till exempel endast svar så som ”ja” eller ”nej”. En intervju och enkät med en låg
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grad av strukturering ger deltagaren däremot stora möjligheter att öppet, fritt och med egna
tillägg besvara frågorna. Om de har en hög grad av standardisering är frågorna fördefinierade
och med en förbestämd inbördes ordning, en lågt standardiserad intervju eller enkät vice
versa. Om det erhållna materialet ska genomgå statistiska beräkningar sker detta enklast om
intervjuerna eller enkäterna har genomförts med både en hög grad av strukturering och
standardisering. (Patel & Davidson, 1994)

Att använda intervjuer i sitt arbete medför även de vissa svårigheter och problem. Om
avsikten är att erhålla mycket information medför detta tidskrävande intervjuer, något som
resulterar i svårighet att uppnå ett högt deltagarantal. Frågornas utformning måste noga
övervägas och även testas innan intervjun genomförs, felaktigt konstruerade frågor kan
medföra till exempel brister i kommunikationen mellan intervjuare och deltagare,
oanvändbara svar etc. (Patel & Davidson, 1994). Material som erhållits med hjälp av
intervjuer är dessutom ofta mycket omfattande, för att minska materialets omfattning, samt att
öka dess överskådlighet, måste det kodas. Det vill säga att intervjuerna skrivs ned ord för ord
på papper och eventuellt identifieras olika typer av information i materialet. Materialet får då
alltså en bättre överskådlighet vid analys samt för läsaren av den kommande rapporten.
(Shaughnessy & Zechmeister, 1997)

Enkäter är till skillnad ifrån intervjuer inte lika tidskrävande då deltagaren kan svara på
frågorna utan en försöksledares närvaro. Likaså kan flera deltagare svara på en enkät
samtidigt med endast en försöksledares närvaro, en så kallad närvarande enkät. Enkäter har
dock ofta ett väldigt lågt deltagareantal i förhållande till antalet utgivna enkäter och när ett
sådant bortfall sker finns risken att bortfallet är systematiskt, det vill säga att endast en viss
typ av deltagare blir representerade i arbetet. (Patel & Davidson, 1994)

5.2 Slutligt metodval

Samtliga beskrivna metoder är tillämpbara i detta arbete men två av dessa har valts ut;
litteraturstudier och intervjuer. Valet av litteraturstudier skedde naturligt då en stor majoritet
av det filosofiska materialet som har presenterats inom AI har publicerats som framför allt
vetenskaplig litteratur. Intervjuer valdes då de kan tillämpas med deltagare ifrån både den
filosofiska och den kommersiella grenen inom AI samt att de ger en kontrast till det material
som inhämtats med hjälp av litteraturstudien. Med kontrast menas att material i litteratur ofta
beskriver antingen filosofisk eller kommersiell AI medan materialet ifrån en intervju kan vara
både av filosofisk och kommersiell natur. Material i litteratur kan ifrågasättas men författaren
av litteraturen får ingen möjlighet att försvara, motivera eller kommentera eventuella frågor
som kan uppkomma hos läsaren, detta av många olika skäl. Intervjuer ger dock möjlighet att
ställa dessa frågor, och liknande, till personer med kunskaper inom ämnet. Om något oväntat
och av intresse framkommer under en intervju kan intervjuaren direkt få detta förklarat och
kommenterat. Kombinerandet av två metoder resulterar förhoppningsvis i, som ovan nämnt,
mer nyanserat och tillförlitligt material. Både litteraturstudien och intervjuerna beskrivs
närmare nedan.

En fallstudie kan som tidigare beskrivits vara tillämpbar i detta arbete. Ett utvecklingsarbete,
av ett AI-system, inom ett företag eller en organisation kan studeras med syfte att avgöra i
vilken utsträckning som filosofisk information har tagits hänsyn till samt vidare avgjort
huruvida det finns information inom filosofin som kunde ha varit till nytta för detta specifika
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utvecklingsarbete. Arbetet är som ovan nämnt avgränsat på den kommersiella sidan till
transportområdet, en omfattande begränsning då kommersiell AI förekommer inom många
andra områden än inom transport. Att vidare avgränsa detta område till endast ett fall inom
transport medför ytterligare mindre möjlighet att avgöra filosofins betydelse för kommersiell
AI. Resultatet av arbetet kan inte motiveras med material ifrån endast ett fall varpå en
fallstudie är utesluten som val av metod i detta arbete. Vidare utesluts även enkäter. Enkäter
skiljer sig inte avsevärt ifrån intervjuer men intervjuer valdes framför enkäter bland annat då;
antalet lämpliga deltagare är lågt och att risken för bortfall är större vid användningen av
enkäter än vid användningen av intervjuer, enkäter ger en mindre om ens någon möjlighet att
anpassa frågorna till deltagaren under själva genomförandet.

Nedan kommer de utvalda metoderna, litteraturstudier och intervjuer, att presenteras var för
sig och med en omfattande beskrivning av deras anpassning till detta arbete. Metoderna
kommer att presenteras noggrant i syfte att ge läsaren en tydlig bild över hur de planeras att
genomföras.

5.2.1 Litteraturstudie

Mängden tillgängligt material inom AI är stort och denna mängd är tvungen att minimeras
och väljas ut innan studier av materialet kan påbörjas. Detta urval kan givetvis inte ske
slumpmässigt utan den utvalda litteraturen måste vara av intresse för arbetet. Urvalet sker
genom att använda litteratur i den direkta omgivningen samt dess referenslistor för att avgöra
vilken annan litteratur som kunde vara av intresse. Utöver detta kommer databaser, vid olika
bibliotek, användas för att söka efter litteratur med anknytning till ämnet och dess inriktning.
Litteratur som publicerats på annat sätt än i bok- eller artikelform kommer att ignorerades
helt, detta på grund av att mängden litteratur som är tillgänglig i bok- eller artikelform visade
sig vara fullt tillräcklig samt att tillförlitligheten hos annat material kan ifrågasättas. När väl
litteratur har valts ut kan givetvis inte allt material i varje källa studeras utan endast vissa
kapitel, detta för att arbetets tidskrav inte skulle överskridas. (Dawson, 2000)

Som tidigare nämnt behöver ett visst antal fall på ett kopplingsförhållande, mellan filosofisk
och kommersiell AI inom transport, upptäckas för att indikera att en koppling kan vara
motiverad mellan de två grenarna. Om inget hittas i litteraturen som kan indikera ett
kopplingsförhållande kommer detta att betraktas som att kopplingsförhållandet är negativt, det
vill säga inte existerande och en koppling kommer då heller inte att vara att rekommendera.
Urvalet av litteratur måste alltså ske med avsikt att finna material som diskuterar framför allt
expertsystem, ANN och robotik men även SM, konnektionism och enaction. Av tidigare
kunskaper kan viss litteratur automatiskt väljas ut men att enbart basera sin studie på det
material man redan läst kan resultera i att endast en viss typ av litteratur tas med i
undersökningen och annan kanske viktig litteratur utelämnas, ett tillvägagångssätt som
kraftigt kan skada undersökningen. Utöver redan känt material måste ytterligare litteratur
tillkomma till undersökningen.

Den litteratur som först kommer att undersökas är som nämnt litteratur som beskriver AI
generellt och historiskt, detta för att skapa en djupare men även mer övergripande förståelse
av ämnet generellt. Denna litteratur ger förslag på vad kommande litteratur bör innehålla för
att ge djupare kunskap inom de delar som detta avser att undersöka (filosofisk AI; SM,
konnektionism, enaction samt kommersiell AI; expertsystem, ANN och robotik). Även namn
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på författare som nämns frekvent i denna litteratur kan komma att ligga till grund för val av
kommande litteratur.

Att minimera mängden aktuell litteratur medför givetvis en viss risk att betydelsefull och att
kanske avgörande information inte upptäcks. Avgränsningarna som gjorts är dock nödvändiga
med hänsyn till arbetets begränsningar. Då avsikten som tidigare nämnt är att finna
indikationer innebär detta att alla indikationer inte måste upptäckas utan endast tillräckligt
många för att styrka påståendet att det kan finnas information inom filosofisk AI som kan vara
av vikt vid skapandet och användandet av kommersiella transportsystem. Att begränsa bort
viss litteratur som beskriver sådana indikationer medför inte att arbetets giltighet och
betydelse försvinner.

Litteraturstudien kommer att behandlas kvalitativt med avsikt att förstå och analysera
helheten. Texter generellt är typiska exempel där en kvalitativ studie är lämplig (Patel &
Davidson, 1994). Den kritiska granskningen av litteraturen kommer att ske med hjälp av ett
antal punkter som Dawson (2000) rekommenderar för just en kritisk granskning av material
från en litteraturstudie. Det finns metoder för hur en kritisk granskning ska genomföras men
den av Dawson (2000) anses vara tillräcklig i detta arbete. Under rubrikerna ”Genomförande”
och ”Resultat” nedan kommer denna granskning att presenteras i så stor omfattning som
möjligt samt endast om resultaten av granskningen är viktiga att påpeka. Texten i punkterna är
fritt översatta och till viss del omarbetade, denna omarbetning är inte omfattande och bör inte
påverka vad punkterna vill förmedla.

• Vilken typ av text är det; artikel, bok etc.?

• Vad kan du erhålla av texten; idéer, kritiker, citat etc?

• Är författaren erkänd inom ämnet?

• Vad bidrar texten med, vilken typ av bidrag är det, kan texten bidra med något till mitt
projekt, om så på vilket vis?

• Hur passar texten in i sammanhanget, hur passar texten in i sammanhanget för ditt projekt,
hur viktig är texten inom ämnet?

• Kan slutsatser dras logiskt ur texten, är argumenten logiska, följer de på varandra, stödjer
eller motsäger texten arbete som gjorts av andra, är alternativa slutsatser konsekventa med
diskussionen?

• Kan fakta särskiljas ifrån ogrundade åsikter, håller du med om de åsikter som texten
innehåller, stödjs åsikterna av logisk argumentation eller av andra författare?

• Vad är din åsikt av vad som har skrivits, håller du med om de påståenden som har gjorts,
finns det motargument?

• Motsäger texten andra synsätt eller stödjer den status quo, hur relaterar texten till annan
litteratur inom ämnet?

• Vilka referenser används, är de opassande, relevanta, aktuella, vilka referenser kan du
använda, är texten i sin tur refererad till?



24

• Finns det gränser för vad författaren föreslår, är argumenten endast applicerbara på
enstaka fall?

• Kan du använda textens resultat i ditt eget arbete, på vilket vis bidrar dessa resultat till ditt
arbete?

För att sammanfatta ovanstående punkter så avser de att utvärdera giltigheten i det material
som studeras. I detta arbete kan de tillämpas för att finna och välja ut det material som i
enlighet med dessa punkter kan anses vara av hög kvalitet och med en hög relevans för
arbetet.

5.2.2 Intervjuundersökning

Som tidigare nämnt är det svårt att erhålla ett stort deltagareantal i en intervju där ämnet är
artificiell intelligens, ämnet är inte vanligt förekommande. Genom kontakter vid olika
högskolor har dock ett mindre antal personer tillfrågats och ett tillräckligt antal har haft
möjlighet att delta. Deltagarnas ålder, kön etc. har helt ignoreras med övertygelsen att dessa
variabler inte påverkar deltagarens erfarenheter, kunskaper, föreställningar eller åsikter inom
ämnet AI. Vissa krav ställdes dock på deltagarna i intervjun:

• Svensktalande; för att intervjun i sig skulle vara begriplig för både intervjuaren och
deltagaren måste intervjuerna genomföras på svenska. Vidare var det nödvändigt för att
kodningen av materialet skulle kunna genomföras med fokus på vad som sagts och inte på
språkförståelse.

• Kunskaper inom AI; för att deltagaren skulle kunna svara på intervjuernas frågor måste
deltagaren besitta kunskaper inom filosofisk eller kommersiell AI. Detta medför att
deltagarens kunskaper måste försäkras innan personen väl deltar i intervjun.

• Tillgänglig under planerad tidsperiod; då genomförandet av intervjuerna hade planerats in
under en viss fas i arbetets gång kan endast de personer som kan intervjuas under denna
period delta i intervjun.

De personer som var aktuella för ett deltagande i intervjun kontaktas med en intresseförfrågan
om deltagande (se Bilaga 1). Denna intresseförfrågan varierar endast något beroende på till
vilken person som den skickas. Intresseförfrågan hade utöver avsikt att tillfråga personen om
ett eventuellt deltagande även för avsikt att vara ett underlag för en eventuellt kommande
intervju med personen. Intresseförfrågan skickas till personerna via e-post för att de
tillfrågade snabbt skulle mottaga informationen och även snabbt kunna besvara den. Brevet
innehåller en beskrivning över vem jag är, vad jag gör och varför. Denna information gavs för
att den tillfrågade skulle kunna avgöra sin eventuella roll och betydelse för detta arbete.
Utöver detta beskrivs även den planerade tidsåtgången för intervjun (20-30 minuter) samt när
den med fördel skulle genomföras men att den tillfrågade själv får ange en specifik tid för
intervjun i sitt svar på förfrågan. En eventuell intervju föreslås ske antingen på personens ort
eller via telefon men även hur intervjun kommer att dokumenteras och behandlas. Brevet
avslutas med en avslutningsfras, namn och e-post till den som sänt brevet. Observera att text
inom ”[]” i Bilaga 1 är den text som varierar beroende på till vem som förfrågan har skickats.
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Intervjuernas strukturering beslutas vara relativt låg, deltagarna ges möjlighet att svara på
frågorna fritt och öppet utan några större begränsningar (se Bilaga 2). Ett syftet med
intervjuerna är ju att få större insikt i problemområdet och låta personer med kunskaper inom
AI kommentera arbetets syfte och dess frågeställningar, något som sker lättast med
ostrukturerade frågor. Intervjuernas standardisering var dock något högre en deras
strukturering, en grovstruktur skapades med formulering och ordning på frågor. Avsikten med
grovstrukturen är att dessa eller liknande frågor ska kunna ställas till de olika deltagarna och
med någorlunda liknande ordning men att intervjuerna ändå skulle kunna vara flexibla och
anpassningsbara till den individuella deltagaren. Materialet som erhålls med hjälp av
intervjuerna ska med fördel vara av samma slag oberoende av vilken deltagare som intervjuas
men att materialet ändå ska kunna variera då deltagarna har olika förkunskaper, åsikter och
föreställningar. En högt strukturerad enkät ger även den utrymme för individuella svar ifrån
deltagaren, i form av till exempel ”ja” eller ”nej”, men inte i samma utsträckning som den
något ostrukturerade intervju som valts för detta arbete. Nedan presenteras de enskilda
frågorna och en motivering till deras utformning och avsikt (se Bilaga 2).

1. Den första frågan, ”hur vill Ni karakterisera Era kunskaper inom AI, är de inom den
filosofiska eller inom den kommersiella grenen?”, avser att avgöra vilka de kommande
frågorna ska vara inriktade på. Om deltagaren svarar att dess kunskaper är inom den
filosofiska grenen kommer de följande frågorna vara inriktade framför allt på filosofisk AI
(se Bilaga 4-7). Om deltagaren däremot svarar att dess kunskaper är inom den
kommersiella grenen kommer frågor med kommersiell inriktning att ställas till deltagaren.
Om deltagaren svarar att dennes kunskaper är inom båda grenarna kommer frågor med
inriktning på båda grenarna att ställas därefter. Observera att fråga 6-12 nedan ställs till
samtliga deltagare oavsett deras tidigare kunskaper. Att deltagaren skulle svara att den inte
har kunskaper inom AI över huvud taget är otänkbart då de valdes ut med säkerhet på att
de hade kunskaper inom AI samt att detta påtalades i brev till deltagaren vid tidigare
tillfällen. Frågan avser vidare att avgöra graden av kunskaper som deltagaren besitter för
att senare kunna avgöra vikten av deltagarens svar. Om deltagaren medger att dess
kunskaper är begränsade måste även deltagarens svar betraktas med viss försiktighet.

Om deltagaren anser sig besitta kunskaper inom filosofisk AI används följande frågor som
grovstruktur och stöd i intervjun. Återigen observera att om deltagaren anser sig besitta
kunskaper inom både filosofiska och kommersiell AI kommer även senare beskrivna frågor
att användas. Om så är fallet blir ordningen av frågorna mindre strukturerade och ställs efter
vad som anses för tillfället vara mest passande. Då de flesta deltagarna förväntas besitta
kunskaper inom filosofisk AI kommer de som anger att de besitter kunskaper inom båda
grenarna framför allt att ställas frågor om kommersiell AI, detta för att väga upp fördelningen
mellan svar inom de båda grenarna. Observera även att andra frågor än de beskrivna här
troligtvis kommer att ställas under intervjuerna beroende på hur de utvecklas under
genomförandet. Jämför gärna samtliga av de frågor beskrivna här med de som verkligen
ställdes (se Bilaga 4-7).

2. Den andra frågan till de med kunskaper inom kommersiell AI, ”Har Ni kännedom av
symbolmanupilation (SM), konnektionism och enaction (situated cognition)?”, avser att
avgöra deltagarens kännedom av de filosofiska grenar som arbetet har avgränsats till att
betrakta. Om deltagaren svarar ”nej” på frågan blir en följdfråga inom vilka filosofiska
grenar som deltagaren har sina kunskaper? Då SM, konnektionism och enaction är de tre
stora och grundläggande filosofiska grenarna inom AI förväntas det att deltagaren ska ha
kännedom av minst en av dem. Om deltagaren svarar ”ja” möjliggör detta att frågor senare
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kan ställas om deltagarens åsikter kring en eventuell koppling mellan någon av dessa
filosofiska grenar och vissa områden inom kommersiell AI.

3. Den tredje frågan, ”Är Era kunskaper större inom någon av dessa grenar [SM,
konnektionism och enaction] jämfört med de andra?”, ställs med avsikt att ytterligare
fokusera intervjun på en viss del av både filosofiska och kommersiella aspekter. Om
deltagaren svarar till exempel ”ja, inom SM” kan följande frågor avgränsas till diskussion
inom SM och troligtvis till expertsystem. Om deltagaren svarar ”nej” kan följande frågor
vara inriktade på samtliga, tidigare avgränsade områden.

4. Den fjärde frågan, ”Diskuteras det inom denna/dessa gren[ar] expertsystem, artificiella
neurala nätverk (ANN) eller robotik?”, är högst beroende av vad deltagaren har svarat i
tidigare frågor och avser att undersöka om det finns en koppling mellan filosofisk och
kommersiell AI. Om deltagaren svarar ”nej” kan det indikera att det inte finns en koppling
mellan de utvalda filosofiska grenarna och de metoder (expertsystem, ANN och viss
robotik) som används för kommersiellt bruk. Om användaren däremot svarar till exempel
”ja, expertsystem diskuteras” indikerar detta en koppling. Svar på frågan kan indikerar ett
kopplingsförhållande svaret troligtvis sammanför filosofiska grenar med metoder för
framställning av kommersiella AI-system.

5. Fråga fem, ”Känner Ni till om dessa [expertsystem, ANN och/eller robotik] används i
kommersiella system?”, avser också att undersöka och eventuellt förstärka indikationerna
på en koppling mellan filosofisk och kommersiell AI. Om deltagaren anser att
expertsystem, ANN och robotik används i kommersiellt syfte samt genom svar på fråga 4
ovan också anger att dessa diskuteras i filosofisk litteratur innebär det att deltagaren anser
att expertsystem, ANN och robotik förekommer inom både filosofisk och kommersiell AI
varpå en koppling indikeras. Vidare leder frågan deltagaren vidare på vad som intervjun i
helhet avser att undersöka och vad kommande frågor kommer att handla om, deltagaren
upptäcker förhoppningsvis det mönster som avses att beskrivas i de ställda frågorna och
kan därav avgöra vad som efterfrågas. Om deltagaren inte skulle upptäcka frågornas
övergripande struktur och mönster är intervjuaren givetvis förberedd och kan svara på
eventuella frågor som deltagaren ställer.

Följande frågor utgör en grovstruktur för de deltagare med kunskaper inom kommersiell AI.
Dessa frågor har stor likhet med ovanstående frågor men är anpassade för deltagare med
kunskaper inom just kommersiell AI. Motiveringar och förklaringar till frågorna som anges
ovan är därför tillämpbara även för nedanstående frågor och frågorna kommer inte att ges
vidare motiveringar och förklaringar utan läsaren hänvisas till ovanstående frågor.

2. Den andra frågan som ges till de som angett att de besitter kunskaper inom kommersiell
AI, ”Har Ni kännedom av expertsystem, artificiella neurala nätverk (ANN) och robotik?”,
har ungefär samma syfta som fråga två ovan, att kartlägga deltagarens kunskaper inom de
kommersiella metoder som arbetet har avgränsats till. Om deltagaren svara ”nej” ställs
frågan inom vilka kommersiella områden som deltagaren har erfarenheter och kunskaper
inom? Precis som ovan när SM, konnektionism och enaction antas vara de vanligaste
filosofiska grenarna anses expertsystem, ANN och viss robotik vara de vanligaste
kommersiella AI-metoderna varpå en deltagare som anger att den har kunskaper inom
kommersiell AI mer eller mindre förväntas ha åtminstone viss kännedom av någon av
dessa metoder. Frågan kan senare användas för att indikera en koppling mellan filosofisk
och kommersiell AI.
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3. Fråga tre, ”Är Er kunskaper större inom en av dessa jämfört med de andra?”, ställs för att
ytterligare angränsa inom vilket område och i vilken riktning senare frågor ska ställas.

4. Fråga fyra, ”Känner Ni till om expertsystem, ANN och/eller robotik diskuteras inom
filosofisk AI?”, ställs med syfte att upptäcka en eventuell indikation på huruvida det finns
en koppling mellan filosofisk och kommersiell AI eller ej.

5. Den femte frågan, ”[Diskuteras expertsystem, ANN och/eller robotik] inom någon
specifik filosofisk gren [SM, konnektionism eller enaction]?”, ska förhoppningsvis
förstärka den indikation som ges i fråga 4.

Nedanstående frågor ges till deltagarna oberoende av vilken gren inom AI de tillhör,
filosofisk eller kommersiell. Formuleringen av frågorna har gjorts för att frågorna ska vara
lätta att förstå och följa ett ”normalt” samtal, facktermer som inte är direkt nödvändiga har
undvikits. Ovanstående frågor har varit förebyggande och förberett deltagaren på vad som
avses i följande frågor:

6. ”Anser Ni att det finns en koppling mellan filosofisk och kommersiell AI?”. Deltagaren
förstår förhoppningsvis vad frågan avser, nämligen att avgöra om det finns en koppling
mellan till exempel SM och expertsystem. Om deltagaren svarar ”nej” ombeds den att
motivera varför och går senare vidare till fråga 8 nedan. Om deltagaren svarar ”ja”
fortsätter intervjun med fråga 7 nedan.

7. ”Hur ser denna koppling ut?”. Denna följdfråga besvaras troligtvis automatiskt av
deltagaren efter den har svarat ”ja” ovan. Förhoppningsvis kan deltagaren beskriva sin syn
på hur filosofisk och kommersiell AI kan kopplas samman samt hur denna koppling ser ut.

8. Fråga åtta, ”Tror Ni att filosofisk AI kan bidra med kunskaper och information för
kommersiell AI?”, ställs oberoende av vad deltagaren har svarat i fråga 6 och 7 och med
avsikt att, förutom avgör en koppling mellan grenarna, också avgöra huruvida det kan
finnas information inom filosofisk AI som vara av vikt vid skapandet och användandet av
kommersiella AI-system. Denna fråga har en direkt koppling till arbetets övergripande
frågeställning och är den fråga som kan ge mycket betydande svar.

9. Deltagarna ombeds i denna fråga, ”Motivera varför?”, att beskriva varför de svarade som
de gjorde i fråga 8. Det är av vikt att deltagaren beskriver till exempel vilken typ av
information inom filosofisk AI som skulle kunna vara intressant för kommersiell AI. Svar
på denna fråga kan ställas emot material som erhållits med hjälp av litteraturstudien,
bekräfta, falsifiera eller komplettera detta material.

10. Fråga 10, ”Anser Ni att kopplingen mellan filosofisk och kommersiell AI bör eller kan
vara på ett annat sätt än som den är idag?”, är framförallt avsedd för de som svarat ”nej”
på fråga 6 men även för att upptäcka deltagarens åsikt vad gäller kopplingen mellan
filosofisk och kommersiell AI, om den kanske borde utnyttjas mer och vara starkare eller
ej?

11. ”Varför?”. Denna typ av fråga är inte den bästa att ställa (varför-frågor är ofta oönskade i
intervjuer) men det är viktigt att deltagaren svarar mer än bara ”ja” eller ”nej” på



28

föregående fråga, en motivering krävs (Patel & Davidson, 1994). Denna motivering
kommer deltagaren dock troligtvis att ge automatiskt i samband med svar på fråga 10.

12. Slutligen ställs frågan, ”Är det något Ni vill tillägga?” för att ge deltagaren en möjlighet
att fritt kommentera intervjun och de frågor som ställts samt att göra tillägg av sådant den
anser vara aktuellt för detta arbete och intervjun.

Antalet deltagare kommer att vara lågt vilket försämrar undersökningens möjlighet att bidra
med omfattande resultat. Detta antal är dock vad arbetets begränsningar tillåter. Intervju-
undersökningen bidrar dock förhoppningsvis med tillräckligt material för att tillåta en
jämförelse och komplettering till det material som erhållits med hjälp av litteraturstudien.
Innan intervjuundersökningen påbörjas kommer det planerade genomförandet av
undersökningen att prövas på en person, detta för att upptäcka eventuella brister i
intervjufrågornas formulering, ordning, upplägg etc. Intervjuerna kommer att transskriberas
och senare omarbetas för att tydliggöra de svar som anses vara med en direkt anknytning till
arbetets frågeställningar. Omarbetningen genomförs vidare för att på ett bra sätt åskådliggöra
materialet som erhållits i intervjuundersökningen. Transskriberingen kommer inte att
presenteras utan endast de omarbetade materialet (se Bilaga 4-7). Omarbetningen innebär att
öh, äh, mm och liknande läten som förekommer i naturligt tal tas bort. Likaså omvandlas
talspråk, dialektala uttryck, långa meningar, brytningar etc. till skrift med ord och
meningsuppbyggnad enligt någorlunda korrekt svenska. I Bilaga 4-7 presenteras intervjuarens
frågor i vänstermarginalen medan deltagarens svar med ett visst indrag.

6 Genomförande

Genomförandet av både litteraturstudien och intervjuerna har skett parallellt och mer eller
mindre kontinuerligt utmed arbetets gång. I och med att båda undersökningarna är av
kvalitativ natur har ett kontinuerligt genomförande inte skadat undersökningarna utan snarare
möjliggjort positiva förändringar utmed arbetets gång. Att genomföra en kvantitativ studie
under en längre tid kan förändra olika variabler i undersökningen, något som är högst oönskat.
De kvalitativa undersökningar som används i detta arbete drar dock fördel av ett tidsmässigt
utdraget genomförande, nya idéer med mera får möjlighet att uppkomma och
undersökningarna kan därför efter hand förbättras, något som i kvalitativa studier alltså är
både, ur vetenskaplig synpunkt, tillåtet och att föredra (Patel & Davidson, 1994). Nedan
presenteras litteraturundersökningens och intervjuernas genomförande separat.

6.1 Litteraturstudien

Litteraturstudien påbörjades genom att identifiera vilken litteratur som var av intresse. Ett
antal böcker inom ämnet valdes ut, många är skrivna på engelska och de flesta är publicerade
under 1990-talets mitt (se ”Referenser”). De utvalda böckerna skiljer sig dock åt vad gäller
innehåll, vissa beskriver AI:s historia medan andra beskriver AI idag. Det är dock få om ens
någon litteratur som beskriver en eventuell koppling mellan filosofisk och kommersiell AI.
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För att finna denna eventuella koppling samt huruvida det kan finnas information inom
filosofisk AI som är av vikt vid skapande av kommersiella AI-system, eller ej, måste litteratur
som beskriver både filosofisk och kommersiell AI inkluderas i denna studie. Förhoppningsvis
kan paralleller mellan dessa olika typer av innehåll i den utvalda litteratur upptäckas och
därav också besvara frågeställningarna.

All text som undersökts är publicerad i böcker eller i artiklar av vetenskaplig natur. Avsikten
med användningen av denna litteratur är att erhålla idéer, citat, kritiker mellan olika
filosofiska grenar, exempel på AI-system inom transport med mera. Samtliga författare till
den utvalda litteraturen är erkända inom ämnet och många har publicerat omfattande material.
Det filosofiska materialet förväntas vara motsägelsefullt på grund av åsiktsskillnader mellan
olika filosofiska grenar. I Fall av motsägelsefullt material kommer något försök, att avgöra
vilket material av de olika som är riktigt, inte att genomföras, konflikten noteras endast om
den har en anknytning till arbetets frågeställningar. Egna åsikter kring det erhållna materialet
kommer att presenteras i så stor utsträckning som möjligt och när det kan vara relevant för
arbetets argumentation. Den utvalda litteraturen kan ofta anses vara av typiskt slag för
litteratur inom ämnet och frångår sällan huvuddragen och de mest omfattande områdena inom
AI. Som nämnt så eftersöks litteratur som inte är sammanfattande av annan litteratur, i så stor
utsträckning som möjligt används originallitteratur. Det filosofiska materialet är ofta brett och
applicerbart på många områden inom AI medan det material som beskriver kommersiella
transportsystem ofta endast beskriver enstaka fall. Trots att det filosofiska materialet är
mycket omfattande måste mycket av materialet inom litteraturen frånses på grund av
bristande relevans för detta arbete.

Den litteratur som beskriver AI:s historia användes först då det är denna typ av information
som förekommer först i rapporten. Det är en liten mängd litteratur som endast beskriver AI:s
historia specifikt, den mesta litteraturen funnen inom detta område har endast ett fåtal kapitel
kring just AI:s historia. Efter vissa svårigheter och oväntade upptäckter, så som att SM och
konnektionismen uppkom samtidigt, kunde rubrik 2 ovan färdigställas. Litteraturstudier för
detta ändamål genomfördes inte för att besvara arbetets övergripande frågeställning men var
nödvändiga för att återge en korrekt bild av ämnet AI, något som i sin tur är en nödvändighet
för en förståelse av rapporten som helhet. Övergripande, sammanfattande och refererande
litteratur var den första litteratur som undersöktes och därefter mer detaljerad litteratur och så
vidare.

Litteraturstudien genomfördes vidare med att studera filosofisk litteratur och sammanfatta
sådant som kan vara av intresse för att belysa kopplingen mellan filosofisk och kommersiell
AI. Det söktes specifikt efter sådan text som kommenterar expertsystem, ANN eller robotik
med vetskap om att dessa även förekommer i litteratur som beskriver kommersiella system.
Liknande genomfördes sökandet i litteratur som beskriver kommersiella system, det vill säga
efter text som beskriver expertsystem, ANN eller robotik. Att finna filosofiska beskrivningar
över expertsystem, ANN eller robotik är indikation på att det finns en koppling mellan
filosofisk och kommersiell AI samt att det finns information i filosofisk litteratur som kan
vara betydelsefull för kommersiell AI. Exempel på hur expertsystem kan beskrivas filosofiskt
är i artikeln av Newell & Simon (1976) där universalmaskiner, digitala datorer, LISP
(programmeringsspråk) samt hur man ska tillväga för att skapa intelligenta system enligt
symbolmanupilationen presenteras. Artikeln beskriver vidare hur ett expertsystem effektivt
kan genomföra sökningar i kunskapsbasen samt hur ny kunskap kan härledas ur redan
befintlig kunskap. Newell & Simon´s artikel (1976) är trots omfattande och detaljerade
beskrivningar av expertsystem av högst filosofisk natur och ger förslag på hur människans
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kognitiva egenskaper kan implementeras i en dator. Utöver att finna filosofiskt material som
beskriver expertsystem, ANN och viss robotik kan motsägelsefullt material i filosofisk och
kommersiell litteratur starkt indikera att det finns information som inte existerar inom båda
grenarna och att ett samarbete är att rekommendera. Utöver böcker har även antologier och
originalartiklar använts, detta för att undvika material som redan har sammanfattats och
refererats i annan litteratur.

Då litteratur som beskriver filosofiska grenar samt metoder för skapande av kommersiella AI-
system är många och ofta liknande karaktär har det primära urvalet inte skett genom
litteraturens beteckning (AI) eller titel utan snarare utav vilken författare som skrivit
litteraturen. Författare som alltså ofta är omnämnda i diskussioner kring det som är av intresse
för detta arbete är också de som först och främst kommer att få sin litteratur undersökt.
Exempel på sådana personer är (i bokstavsordning) Boden, Brooks, Clark, Dougherty,
Dreyfus, Franklin, Haugland, Himanen, Arian m.fl., Searle, Turing etc. Personer som dessa,
men även andra, är ledande personer inom någon del av AI och deras litteratur kan anses vara
av stor betydelse inom ämnet. Av framför allt tidsskäl kommer inte samtlig litteratur av
ovanstående personer, med fleras, att ingå i undersökningen utan vidare avgränsningar inom
varje persons litteratur sker efter titel på litteraturen. Som ovan nämnt undviks tidigare
refererat material och källan till materialet uppsöks i så stor utsträckning som tillåts med
hänsyn till tid och kostnad. Litteratur som beskriver kommersiell AI är ofta beskrivande av
enstaka system till skillnad ifrån den litteratur som beskriver filosofisk AI som ofta är mer
generell och beskrivande av många områden. Denna skillnad i litteratur bör dock inte påverka
möjligheten att erhålla ett omfattande material framför allt då litteraturen tillhörande den
kommersiella grenen ofta förekommer i artikelsamlingar varpå ett nyanserat material
förekommer även där. Utöver urval av litteratur efter framstående individer inom ämnet har
även organisationer, tidskrifter och liknande som samlar litteratur av visst slag använts för
detta urval. Artificial Intelligence Applications to Traffic Engineering är ett exempel på
tidskrift som årligen publicerar ett antal framstående artiklar inom transport och AI. Material
ifrån denna och liknande utgör en bra källa för litteratur inom framför allt den kommersiella
sidan av AI och transport specifikt.

Litteratur som uteslutits, trots att de uppfyller ovanstående kriterier för få innefattas i
litteraturundersökningen, är av matematiskt, tekniskt och till viss del hårdvarurelaterad
litteratur. Anledningen till detta är att filosofisk litteratur sällan ger så detaljerade
beskrivningar som de tekniska och matematiska beskrivningar som återfinns i litteratur av
kommersiellt slag. Det vill säga att en jämförelse mellan filosofisk och kommersiell litteratur
kan endast ske om beskrivningarna är av samma slag, att jämföra generella beskrivningar i
filosofisk litteratur med matematiska och systemspecifika beskrivningar i kommersiell
litteratur är svårt om ens möjligt varpå de matematiska, tekniska och till viss del
hårdvarurelaterade beskrivningarna har utelämnats. Som senare kommer att visas så
förekommer till exempel matematiska beskrivningar över vissa typer av system även i
filosofisk litteratur men även denna kommer att utelämnas om inte en direkt koppling till
motsvarande kommersiell litteratur kan upptäckas. Vidare utesluts all litteratur som inte
presenteras på engelska eller på svenska, svensk litteratur föredras varpå den väljs ut med
förtur. Orsakerna till detta är bristande kunskaper av andra språk än just engelska och
svenska.

När väl urvalet har gjorts måste lämpligt material inom varje källa väljas ut och placeras “på
rätt plats” i arbetet (de delar som innehåller material av intresse presenteras sammanfattat
under rubriken “Resultat” nedan). Genom att läsa innehållsförteckning, förord, inledning,
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sammanfattning med mera kan vissa kapitel eller delar inom den enskilda litteraturen
avskiljas från sådant av mindre relevans för arbetet (Dawson, 2000). För att ytterligare
avgränsa tillgängligt material väljs stycken, rubriker etc. ut ur de tidigare utvalde kapitlen och
sammanfattas för att senare refereras till i rapportens resultat- och slutsatsdel. Detta urval sker
genom att läsa igenom utvalda kapitel för att upptäcka vad författaren avser att förmedla och
vilken betydelse som en viss text kan ha för detta arbete. Den kritiska granskningen som
nämndes tidigare appliceras redan vid första urvalet av litteratur och kontinuerligt utmed hela
urvalsprocessen. Den litteratur som blir representerad i kommande rubriker, så som under
rubriken “Resultat”, kommer att ha genomgått hela den kritiska granskningen som nämndes
tidigare. Observera att den kritiska granskningen även listar kriterier som litteraturen måste
uppfylla för att vara passande för detta arbete, till exempel att texten måste bidra med något i
mitt arbete samt att texten måste ha en viss relevans och tillhöra arbetets sammanhang. Med
hjälp av dessa kriterier kan val av resultatgivande material motiveras och bekräftas.

6.2 Intervjuundersökningen

Innan genomförandet av intervju-undersökningen testades kassettbandspelaren, frågornas
formulering, vilken typ av svar som frågorna möjliggör, frågornas ordning samt intervjuns
tidsåtgång. Deltagaren i denna testomgång genomgick samma behandling som planerades för
kommande deltagare, deltagaren besitter dock inga omfattande kunskaper inom AI varpå den
instruerades att svara enligt bästa förmåga. Vissa mindre förändringar gjordes efter denna
testomgång.

Ett antal personer valdes ut som möjliga deltagare i arbetets intervjuundersökning tillsammans
med kontaktpersoner vid olika högskolor. Det försäkrades att de möjliga deltagarna uppfyllde
de tidigare specificerade kraven för ett deltagande (svensktalande med kunskaper inom AI,
deras tillgänglighet under det planerade genomförandet återstod dock att undersöka med hjälp
av intresseförfrågan). Det bör nämnas att samtliga tillfrågade personer arbetar inom högskole-
eller universitetsvärlden. Personerna kontaktades cirka tre veckor före det planerade
genomförandet av intervjuerna med hjälp av ett brev via e-post (intresseförfrågan, se Bilaga
1). Av de sex tillfråga svarade fem varav en mycket nära inpå det planerade
genomförandeperioden. Denna person föreslog en tid, för deltagande, dagen efter att den
svarade på intresseförfrågan samt att den inte tillät att intervjun skulle dokumenteras på
kassettband. Av praktiska skäl kunde denna tilltänkta deltagare inte delta i undersökningen
och meddelades detta med ett brev via e-post. Av de fyra återstående planerades preliminära
tider för ett genomförande av intervjun, alla inom den planerade perioden för genomförande.

Vidare problem uppstod vid deltagares 2 intervju; deltagaren kunde vid kontakt ej genomföra
intervjun på svenska då deltagaren inte hade använt det svenska språket på flertalet år.
Intervjun fick genomföras på engelska. Några misstankar att deltagaren inte skulle kunna
genomföra intervjun på svenska hade inte uppkommit vid något tidigare tillfälle, alla e-post
ifrån deltagaren var på svenska och personen som hade rekommenderat deltagaren försäkrade
att deltagaren var obehindrat svensktalande. Det blev vidare efter en kort tid in i intervjun
uppenbart att deltagaren hade vissa svårigheter även med sina engelska formuleringar.
Intervjuaren hanterade inte i sin tur deltagarens modersmål. Dessutom hade intervjun inte
förberetts på engelska av intervjuaren. Utbytet av frågor och svar skedde dock relativt bra och
trots att intervjun strider emot tidigare bestämda riktlinjer kommer intervjun att tillåtas
närvara i undersökningen. Anledningen till detta är bland annat det låga deltagarantalet men
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också att intervjun trots det oförberedda tillvägagångssättet kunde genomföras där både
intervjuaren och deltagaren erhöll en gemensam förståelse, dock först efter vissa
ansträngningar. Till skillnad från övriga intervjuer som transskriberas och omarbetas kommer
denna intervju även att översättas i samband med omarbetningen. Viss försiktighet måste
dock visas vid resultatet som denna intervju medför på grund av problematiken vid dess
genomförande och analys.

Intervjuerna genomfördes som planerat antingen på plats hos deltagaren eller via telefon. I de
fall intervjun inte genomfördes via telefon fick deltagaren själv bestämma i vilken miljö som
intervjun skulle äga rum. När deltagaren intervjuades över telefon kontaktades deltagaren och
intervjuerna kunde spelas in på kassettband med hjälp av en högtalartelefon. Innan intervjun
väl påbörjas gavs deltagaren viss information (se Bilaga 3). Denna information påminner om
den given i intresseförfrågan men ges muntligt. Även denna information varierar något
beroende på till vem den ges men följer ändå en grovstruktur. Informationen innehåller en
beskrivning av syftet med arbetet och syftet med intervjun. Utöver detta förklaras deltagarens
rättigheter och betydelse mer utförligt än i intresseförfrågan. Avsikten med denna information
är att deltagaren ska ha en klar förståelse av vad intervjun kommer att handla om, deltagaren
ska känna sig säker i sin roll samt få möjlighet att ställa frågor innan intervjun påbörjas.
Intervjuerna har valts att dokumenteras på kassettband för att senare underlätta en analys av
materialet. Deltagarna informerades om detta vid flera tillfällen och fick möjlighet att invända
emot detta, vid invändning kommer intervjun att noteras på annat sätt.

De förutsättningar som rådde under intervjuerna i form av i vilken miljö de genomfördes,
vilken tid på dygnet, avbrott etc. kommer inte att redovisas då dessa inte anses ha haft någon
betydande inverkan på intervjuernas resultat. Eventuella problem som har uppstått, utöver de
som redan presenteras, kommer att nämnas och diskuteras kring under senare rubriker.

7 Resultat

Följande avsnitt kommer att knyta an till de frågeställningar som har nämnts vid flertalet
tillfällen utmed rapporten; finns det en koppling mellan filosofisk AI och kommersiella AI-
system inom transport samt kan det finnas information inom filosofisk AI som kan vara av
betydelse vid skapande av kommersiella transportsystem? Det bör observeras att många av de
resultat som presenteras nedan inte har någon direkt anknytning till transport utan kan vara
generella resultat med anknytning till kommersiell AI generellt. Likaså kan resultat
förekomma som inte rör de utvalde filosofiska grenarna speciellt utan med anknytning till
filosofisk AI generellt. Nedan kommer litteraturstudien och intervjuundersökningen att
presenteras på samma sätt som tidigare; separat. Då undersökningarna är av olika slag samt
med avsikt att finna olika typer av information kommer innehållet under nedanstående
rubriker att variera något i upplägg och i karaktär. De olika resultaten förs dock samman i en
sammanfattad och gemensam beskrivning och analys under rubriken ”Slutsatser” nedan.
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7.1 Litteraturstudien

Litteraturstudien genomfördes som tidigare nämnt genom att först undersöka äldre och mer
övergripande litteratur för att sedan undersöka mer detaljerad litteratur inom de områden med
en potentiell anknytning till problemområdet, frågeställningarna och hypoteserna. Litteratur
med anknytning till SM, konnektionism, expertsystem och ANN fanns väl representerad inom
både den övergripande och detaljerade litteraturen medan litteratur med anknytning till
enaction och robotik var jämförtsvis mycket svåråtkomlig, troligtvis på grund av att dessa är
relativt nya i sammanhanget. Resultat ifrån studier av både filosofiskt och kommersiellt
material kommer därför att vara överhängande med inriktning på just SM, konnektionism,
expertsystem och ANN. Bortfallet av enaction och tills viss del även robotik kommer att
diskuteras vidare under rubriken ”Diskussion” nedan. Följande avsnitt har delats in i två delar;
en som beskriver resultaten ifrån studier av filosofisk litteratur och en del som beskriver
resultaten ifrån undersökning av litteratur med kommersiell anknytning.

7.1.1 Filosofi

Denna rapport innehåller tidigt ett påstående som säger att filosofisk och kommersiell AI
bedrivs i olika syften, den filosofiska AI:n används för att få utökad förståelse om människans
kognitiva förmågor medan kommersiell AI används för att lösa praktiska problem. Däremot
görs även påståendet att både filosofisk och kommersiell AI använder sig av expertsystem,
ANN och robotik. Daniel Crevier (1993, sid. XI) styrker det första påståendets första del
genom att nämna just avsikten med filosofisk AI; ”After all, the pursuit of artificial
intelligence means uncovering the unbelievably complex layers of our own thought processes.
The quest for artificial intelligence therefor raises some crucial philosophical issues”. Det vill
säga att filosofisk AI har för syfte att ge utökad förståelse om människans kognitiva
egenskaper. Att filosofisk och kommersiell AI bedrivs med olika syften är dock inget som
påverkar eller besvarar arbetets frågeställningar. Att belysa kopplingsförhållandet mellan
filosofisk och kommersiell AI är dock något som är av intresse för arbetet. Att beskriva
skillnader (i till exempel syfte), likheter och kopplingar mellan grenarna är av intresse. Under
rubrik 7.1.2 nedan kommer även att det påstådda syftet med kommersiell AI att undersökas
och kommenteras.

Expertsystem grundar sig i SM, ANN grundar sig i konnektionism, dessa påstående styrker
Franklin (1998), Crevier (1993) samt Dreyfus (1992). Franklin (1998, sid. 121) kallar ANN
för ”the connectionistic model” samt säger vidare att ”Symbolic AI [SM] constructs its model
of mind using computation as a metaphor; mental activity is like the execution of a stored
program. Connectionism bases its model of mind on a nervous system metaphor; mental
activity is like the settling of a network into a stable configuration. […] both sides share the
twin goals of understanding and implementing intelligence”. Det vill säga att Franklin (1998)
anser att den modell som beskrivs inom den filosofiska grenen SM följer datormetaforen och
ligger till grund för expertsystemens utformning och funktionalitet. Franklin (1998) hävdar att
den konnektionistiska modellen har likheter med hur den mänskliga hjärnan fungerar men
även med hur ANN fungerar. Att expertsystem och ANN diskuteras och framför allt används
som modeller för respektive filosofisk gren (SM och konnektionism) står klart. Detta styrker
påståendet att ANN och expertsystem har en anknytning (enligt författarna ovan är
expertsystem och ANN framtagna inom filosofisk AI som förklaringsmodeller av människans
mentala egenskaper) till filosofisk AI och att filosofin därför kan besitta information kring just
expertsystem och ANN. Som visas nedan används expertsystem och ANN i kommersiella
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sammanhang och filosofisk AI kan därför besitta information som kan vara av betydelse för
kommersiell AI inom transport. I och med att expertsystem och ANN har, enligt författarna
ovan, skapats inom filosofin inom vilken omfattande kritik har lämnats mellan respektive
filosofisk gren samt att expertsystem och ANN även används i kommersiella sammanhang
(som påvisas under kommande rubrik) kan den filosofiska kritik som lämnats även vara
gällande för de expertsystem och ANN som används kommersiellt varpå filosofisk
information kan vara av betydelse för kommersiell AI.

”The seeds for the develpoment of expert systems were planted by the young redhead called
Edward Feigenbaum” (Crevier, 1993, sid. 148). Crevier (1993) beskriver hur filosofen
Feigenbaum var grundaren till idén bakom expertsystem, detta ger en klar indikation på att
expertsystem har en koppling till filosofisk AI. Vidare beskriver Crevier (1993, sid. 29) hur
McCulloch och Pitts försökte förklara hur människans hjärna fungerar med hjälp av att skapa
en teori om hur nätverk av sammankopplade celler kunde genomföra logiska beräkningar;
”[…] Pitts and McCulloch tried to explain the workings of the human brain by coming up
with a mechanism by which networks of interconnected cells could perform logical
operations. […] the Pitts and McCulloch paper on neural networks”. Detta textstycke påvisar
att ANN har beskrivits filosofiskt med avsikt att vara en modell av människans hjärna. Dessa
två citat av Crevier (1993) styrker även de att expertsystem och ANN grundar sig i filosofisk
AI varpå kritik emellan filosofiska grenar kan vara gällande för kommersiell AI då
expertsystem och ANN används kommersiellt. Vidare utökade Hebb Pitts och McCulloch´s
neurala nätverk med anpassningsbara vikter i nätverkets synapser och skapade på så vis ett
nätverk med en inlärande förmåga, den inlärande förmågan som ANN till stor del kan basera
sin framgång på. (Crevier, 1993)

Att expertsystem och ANN används i filosofiska diskussioner indikeras ovan. Expertsystem
står i nära anknytning till SM och expertsystemens uppbyggnad och funktionalitet har under
sin utvecklingsfas varit starkt beroende av teorier inom SM om hur människan fungerar
mentalt. På samma sätt är ANN:s funktionalitet i mycket uppbyggd efter teorier inom
konnektionism. Starka påståenden görs inom respektive filosofisk gren för att motivera
teorier, som exemplet under rubrik 2.3.1 ovan; Physical Symbol System Hypothesis (PSSH).
Hypotesen säger att; för att ett system ska uppvisa generella intelligenta handlingar måste det
bestå av de tillräckliga och nödvändiga villkor som ett fysiskt symbol system erbjuder. Detta
exempel utgör en av grundpelarna inom SM och även för hur ett expertsystem ska fungera.
Påståenden som PSSH har kritiserats av andra filosofiska grenar så som konnektionism och
brister i expertsystem har påvisats i konnektionistiska och filosofiska texter. Franklin (1998,
sid. 93) ger förslag på hur kritik gentemot PSSH kan se ut; ”I doubt if physical symbol systems
could ever implement in real time the mental activity of a basketball player during a fast
break”. Franklin (1998) säger här att ett fysiskt symbol system (till exempel ett expertsystem)
troligtvis inte kommer att kunna vara en realtidsmodell av en basketbollspelare som genomför
hastiga handlingar. Det finns alltså kritik inom filosofisk AI som även kan göra sig gällande
för kommersiell AI (detta då expertsystem används kommersiellt men troligtvis grundar sig i
filosofin). Att någon i ett kommersiellt syfte skulle försöka skapa ett expertsystem för att
hantera en basketbollspelares mentala aktivitet på spelplanen är dock inte troligt, däremot
utgör Franklin´s (1998) kritik ett påtalande av expertsystemens bristande realtidsegenskaper.

Som nämnt så faller ofta kritik mellan olika filosofiska grenar vad gäller olika teorier och
modeller, tvister uppstår. Crevier (1993, sid. 14) påpekar sådan kritik rörande SM och
expertsystem: ”[…] symbols representing concepts more abstract then straightforward data.
If the computer then manipuleted these symbols as specified in its program, perhaps then it
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could be said to ”think”. This concept of cognition as computation has been the subject of
debate throughout the history of philosophy and mathematics”. Konnektionismen och SM
tvistar alltså kring huruvida en modell av människans kognitiva egenskaper verkligen ska vara
i enlighet med datormetaforen eller ej. Exempel på konkret kritik gentemot SM och
expertsystem är ”brittleness” (Crevier, 1993, sid. 32). Detta problem innebär att
expertsystemet ger högst förvillande svar när de blir tillfrågade om kunskaper som ligger på
gränsen till deras kunskapsområde. Ett exempel är ELIZA, ett expertsystem som har skapats
med avsikt att föra en dialog med en användare av systemet via en dator eller terminal.
ELIZA är ett enkelt konstruerat system med enkla regler för hur meningar kan byggas upp
(Partridge & Hussain, 1995). ELIZA använder i stor utsträckning information, som
användaren matar in i systemet, för att låta samtalet fortgå. ELIZA är dock ett expertsystem
och vid samtal inom specifika och någorlunda komplicerade ämnen brister systemet. Vid ett
samtal med ELIZA via internet (000605, http://www-ai.ijs.si/eliza-cgi-bin/eliza_script)
skedde följande:

ELIZA: Hi, I’m ELIZA, how may I help you?
Användaren: I’m having some trouble with my car.
ELIZA: Why do you say your car?
Användaren: Cause my car isn’t working as it should.
ELIZA: Why do you say your car isn’t working as it should?
Användaren: When I break the car doesn’t slow down.
ELIZA: Does that question interest you?
Användaren: Very much.
ELIZA: Please go on.
Användaren: If the car doesn’t slow down I might get killed.
ELIZA: Do you wish that the car doesn’t slow down you might get killed?

Oavsett vilken typ av svar som användaren av ELIZA ger på systemets (ELIZA) frågor så
ställer systemet ytterligare frågor inom det område som användaren har specificerat. I
ovanstående fall resulterar ”samtalet” i att ELIZA slutligen ställer en obegriplig fråga och
uppvisar brittleness; ”Do you wish that the car doesn’t slow down you might get killed?”.
Expertsystem som används kommersiellt är dock sällan skapade för att endast ställa frågor till
användaren (så som ELIZA) utan även slutligen ge användare svar på vad den vill veta,
frågorna som ställs till användaren av systemet ställs för att avgränsa svarsalternativen.
MYCIN, också det ett expertsystem ställer frågor kring sjukdomssymptomer för att sedan
ställa en diagnos på patienten. MYCIN fungerar som ett stöd för läkare i diagnostik av
infektionssjukdomar (Partridge & Hussain, 1995). Oavsett vad expertsystemet har för
kunskapsområde så när systemet blir tillfrågad om något som ligger utöver dessa kunskaper så
ger systemet ett svar som systemet kan motivera men är för användaren helt obegripligt.

Crevier (1993) påpekar vidare att expertsystem invaggar dess användare i att systemet är en
expert inom området och att dess svar är av den typ som en mänsklig expert skulle ge.
Expertsystem ger inte svar som de av en mänsklig expert, den mänskliga experten kan ge svar
som är intuitiva medan expertsystemet ger endast svar på sådant som är definierat i systemet.
Mänskliga experter har ofta stora mängder kunskaper som de inte kan verbalisera, så kallad
tyst kunskap. När mänskliga experter blir tillfrågade kan de kanske inte svara explicit på
frågan men visa hur man ska gå tillväga för att lösa problemet. En mänsklig expert kan inte
alltid motivera varför den handlar som den gör utan många handlingar är intuitiva och ofta
riktiga med hänsyn till vad som vill uppnås. Expertsystem däremot kan väl motivera sina svar
på ställda frågor, all kunskap som systemet besitter är känt för systemet. Expertsystem skapas
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ofta för att ersätta mänskliga experter på en arbetsplats. Det råder dock stora svårigheter med
att skapa ett system med explicita kunskaper, kunskaper som den mänskliga experten inte
själv kan verbalisera (Partridge & Hussain, 1995).

Husserl kommenterade expertsystem genom att säga ”Just constructing a knowledge base is a
major intellectual research problem […]. We still know far too little about the content and
structure of common-sense knowledge. A ”minimal” common-sense system must ”know”
something about cause-effect, time, purpose, locality, process, and types of knowledge […].
We need a serious epistemological research effort in this area” (citat i: Dreyfus & Dreyfus,
1990, sid. 124). Husserl påpekar svårigheten med att formalisera en experts kunskaper. Sir
James Lighthill kommenterade Simon´s och Minsky´s bristande framgångar med
expertsystem med att de inte upptäckt den så kallade combinatorial explosion vilken innebär
att en utökning av expertsystemets faktabas leder till en enorm ökning av systemets
nödvändiga beräkningar för att uppnå resultat (Dreyfus & Dreyfus, 1990).

Misslyckanden inom SM med att skapa fungerande modeller och expertsystem ledde i början
på 1980-talet fram till ett ökat intresse för konnektionism och ANN. Crevier (1993, sid. XI)
skriver just hur expertsystemens misslyckande ledde till ett utökat intresse av ANN, den
konkurrerande teknologin, ”The failure of expertsystems rekindled interest in the rival
technology of artificial neural networks, those webs of interconnected, specially designed
processors that could be ”trained” to respond to their own external stimuli”.

Även konnektionismen och ANN har dock varit föremål för kritik inom filosofisk litteratur.
Exempel på detta är Lloyd´s caution (Franklin, 1998) som beskriver att ha hjärnan som
metafor för skapande av system inte kan vara total. Det vill säga att för att ett system ska vara
av samma omfång som hjärnan måste den tillgängliga datorkapacitet vara enorm, ett ANN
kan inte anta hjärnans storlek vad gäller antal neuroner och kopplingar mellan dem. Minsky
och Papert (citat ur: Dreyfus & Dreyfus, 1990, sid 19) kommenterar ANN och belyser dess
svårigheter med att hantera komplicerade problem; ”The machines usually work quite well on
very simple problems but deteriorate very rapidly as the tasks assigned to them get harder”.
Dreyfus & Dreyfus (1990, sid. 21-22) påpekar vidare att ett ANN endast anses vara intelligent
om det gör korrekta generaliseringar men att dessa generaliseringar sker till stor del efter vad
skaparen av systemet har specificerat; ”[…] given sufficient examples of inputs associated
with one particular output, it should associate further inputs of the same type with the same
output. The question arises, however: what counts as the same type? The designer of the net
has in mind a specific definition of the type required for a reasonable generalisation and
counts it a success if the generalises to other instances of this type. But when the net produces
an unexpected association, can one say it has failed to generalise? One could equally well say
that the net has all along been acting on a different definition of the type in question and that
the difference has just been revealed. […] Generalisations will then be possible only on the
designer’s terms. […] all further input will produce what, from the designer’s point of view, is
the appropriate output.

Ovanstående stycke beskriver kritik gentemot ANN och specifikt hur ANN är begränsade
utav personen som skapar och designar systemet. Ett ANN ska som tidigare nämnt tränas, det
vill säga ställas inför problem och genomföra en handling som senare utvärderas och bedöms
av systemets skapare. I och med att det är skaparen av systemet som avgör vilken handling
som är korrekt och vilken handling som är felaktig är det också skaparen av systemet som
avgör hur systemet senare kommer att agera. ANN anses ofta som egensinniga system som
handlar utan kontroll men ofta bättre än traditionella system och även i vissa fall bättre än
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människan. I själva verket är dock ANN ofta starkt begränsade till hur skaparen av systemet
har tränat och konstruerat det. SM och konnektionism har även tilldelats kritik gemensamt
ifrån motståndare till AI generellt, till exempel: ”[…] each approach had shown that it could
solve certain easy problems but there was no reason to think that either group could
extrapolate its methods to real-world complexity. Indeed there was evidence that as problems
got more complex, the computation required by both approaches would grow exponentially
and so would soon become intractable” (Dreyfus & Dreyfus, 1990, sid. 6). Genom denna
kritik hävdar Dreyfus & Dreyfus (1990) att de modeller som beskrivs över människans
kognitiva egenskaper inte kan hantera komplexiteten i den verkliga världen. För omfattande
information och varierande situationer som den verkliga världen utgör är för krävande för att
de beskrivna modellerna (expertsystem och ANN) ska kunna fungera enligt vad som utlovats.

Gardner (1988, sid 54) beskriver filosofens roll för praktiska tillämpningar: ”Rather than
being the ultimate arbiters, or the ultimate victims […] philosophers have been (and will
continue to be) important handmaidens […]”. Även Gärdenfors (1996, sid. 21) beskriver
filosofins betydelse för AI i praktiken: ”[…] vilken glädje kan AI-forskningen ha av
filosofiska teorier. Jag tror framför allt att den filosofiska kunskapsteorin är viktig för den som
konstruerar datamodeller för kunskapshantering. Filosofins vida perspektiv hjälper
modellbyggaren att inte förlora sig i programmeringstekniska detaljer. Men ännu viktigare är
att AI-forskningen kan lära sig av filosofins historia och undvika att göra de mest elementära
misstagen”. Daniel Dennet skriver (citat ur: Gärdenfors, 1996, sid. 21) ”Borde AI-forskare
studera filosofi? Ja, om de inte nöjer sig med att uppfinna hjulet på nytt med några dagars
mellanrum”. Daniel Crevier (1993, sid. X), en historiker inom AI, beskriver hur expertsystem,
som skapats för att besitta mänsklig kognition, har flyttat ut ifrån laboratoriet till marknaden
och företagen; ”[…] expertsystems moved out of the laboratory and into the marketplace,
where many of the new companies foundered”.

7.1.2 Kommersiella transportsystem

AI har varit av filosofisk natur under en lång period av sin existens men har under senare år
också förgrenat sig in i en kommersiell marknad med tillämpningar i kommersiella system
(Gardner, 1987; Kirby m.fl., 1994). Den filosofiska och den kommersiella sidan av AI skiljer
sig dock kraftigt åt. Den filosofiska sidan behandlar ofta problem som härrör till mänsklig-
eller animalisk kognition medan den kommersiella sidan ofta behandlar problem med
anknytning till en specifik produkt, och ofta utan hänsyn till ämnets långa filosofiska
bakgrund (Franklin, 1998; Kaseko m.fl., 1993). Det presenteras årligen mängder med artiklar
och böcker inom ämnet AI, många av dessa beskriver tillämpade och kommersiella system.
De filosofiska teorier som skapades i syfte att förklara mänsklig intelligens och kognition
används alltså som verktyg i skapande av hela-, eller delar av, kommersiella system.

Under ovanstående rubrik konstateras att expertsystem, ANN och robotik diskuteras
filosofiskt. En av avsikterna med att undersöka litteratur som beskriver kommersiella system
är att avgöra huruvida expertsystem, ANN och robotik används kommersiellt eller ej.
Expertsystem används inom transport och i kommersiella syften, exempel på detta är SNCF,
ett expertsystem som användes i slutet på 1980-talet av ett franskt järnvägsföretag med syfte
att minimera kostnader i samband med byten av tågvagnar (Partridge & Hussain, 1995).
Systemets uppbyggnad är identiskt med de expertsystem som beskrivs filosofiskt av till
exempel Feigenbaum. Andra system inom transport som använder sig av expertsystem
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beskrivs utförligt av Cuena & Molina (1994) samt av Kirby & Parker (1994). Även ANN
används kommersiellt och inom transport, exempel på sådana är av von Altrock & Krause
(1996) som har för syfte att utgöra antisladdsystem till personbilar, Arian m.fl. (1996) med sitt
system för förarassistans vid kollisionsrisker samt system av Pomerleau (1996) som använder
sig av ANN för att skapa “intelligenta” fordon. De ANN som används i dessa system har en
konstruktion som är starkt påminnande om den struktur som bland annat McCulloch & Pitts
har beskrivit i sina filosofiska texter.

Von Altrock & Krause (1996) beskriver ett system bestående av ett ANN som ska utgöra ett
antisladdsystem till personbilar. Implementationen av ANN:t sker genom användningen av en
parallell dator med hög prestanda. Systemet fixerar ljuset ifrån fyra infraröda sensorer, som är
monterade på fordonet, på fasta hinder runt om bilen och avgör därigenom bilens rörelse och
hastighet. Om bilens bakparti hastigt ändrar rörelse i sidled i förhållande till de fasta objekt
(till exempel träd, lyktstolpar, vägskyltar etc.) reagerar systemet och korrigerar inbromsning
samt gaspådrag så att bilen kan stabiliseras. Förare som finner sig i situationer där fordonet
infaller i sladd tenderar att bromsa i för stor utsträckning varpå fordonets sladd ofta blir
kraftigare. Att skapa ett system, som det av von Altrock & Krause, som fråntar föraren
kontrollen av fordonet för en kort stund kan innebära en ökning av säkerheten i en
sladdsituation.

Orsakerna bakom användningen av expertsystem och ANN kommersiellt är som tidigare
beskrivet att utnyttja dessa metoders säregna egenskaper, egenskaper som inte återfinns i
traditionella datasystem. Expertsystem kan hantera stora mängder strukturerad information
snabbare än traditionella datasystem mycket tack vare den inferensenhet som expertsystemet
består av. ANN hanterar mönsterigenkänning och inlärning vilket traditionella datasystem,
samt expertsystem, har svårt för. Kommersiell AI utnyttjar alltså expertsystemens och de
ANN:s egenskaper för att lösa praktiska problem som traditionella datasystem inta klarar av
(Franklin, 1998). Att använda ett traditionellt dataprogram i exemplet som antisladdsystemet
ovan skulle troligtvis inte vara lika framgångsrikt, reaktionstiden för ett traditionellt
dataprogram som implementerats i samma dator skulle troligtvis vara längre än vid
användningen av ett ANN. En för sen reaktion i en sladdsituation av ett system som dessutom
förhindrar föraren att agera kan försämra säkerheten, den kan bli sämre än om föraren fick
hantera situationen på egen hand.

Ingen av de ovan nämnda artiklarna eller system som beskrivs i följande litteratur nämner
filosofiska tvister kring expertsystems eller ANN:s förmågor och begränsningar; Himanen,
Nijkamp & Reggiani (1998), Hu & Mahmassani (1997), Kaseko & Ritchie (1993), Nahatsuji
& Terutoshi (1991) samt Reggiani m.fl. (1998). Orsakerna bakom att filosofiskt material inte
nämns i dessa artiklar kan vara många; filosofisk information kan ha tagits hänsyn till men att
det inte påtalas, det finns ingen relevant filosofisk information enligt författarna av artiklarna
samt att filosofisk information kanske inte har tagits hänsyn till. Att artiklar som beskriver
kommersiella system inte nämner filosofisk information som kan finnas kring de metoder som
används i systemen indikerar att filosofisk information inte tilldelas en stor betydelse för
systemets utveckling och användning. Relevansen av denna upptäckt med hänsyn till arbetets
frågeställningar är just att avsaknandet av filosofisk information i artiklar som beskriver
kommersiella system indikerar att filosofisk information kanske inte tas hänsyn till vid
skapandet av kommersiella system.

Det finns givetvis undantag till dessa där en medvetenhet över filosofiska aspekter med
anknytning till kommersiell AI finns, exempel på detta är Partridge & Hussain (1995, sid. 13)
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som skriver ”We need to understand better the cognitive processes of our problem-solvers.
We need to understand better the principles and laws that govern the mind, especially those
that make decisions and solve problems in business and industry. We need to comprehend
better how and why domain experts form their expert opinions and gain their expertise in
successfully performing the tasks in their domains. We need to understand human behaviour
and intelligent behaviour better, especially as they pertain to decision making and problem
solving, and how such behaviour could be influenced. We need a better conceptualisation of
knowledge systems and how people think and learn when they make decisions and solve
problems in varying degrees of complexity of problem environment”, detta i en bok som
detaljerat beskriver hur ett expertsystem ska skapas och vad det ska innehålla. Författarna
nämner dock ingenting om den information som redan finns tillgänglig utan endast att ny
information måste tillkomma och den i sin tur ska tas hänsyn till. Varför kan Partridge &
Hussain (1995) anse att man måste besitta större kunskaper om hur människan, och mänskliga
experter, löser problem? Frågan kan besvaras med hjälp av en följdfråga; hur kan man skapa
ett system som förväntas bete sig som en mänsklig expert om man inte vet hur en mänsklig
expert beter sig?

7.2 Intervjuundersökningen

Litteraturundersökningen genomfördes på litteratur ifrån båda de utvalda grenarna inom AI;
filosofisk och kommersiella transportsystem. Till skillnad ifrån denna litteraturstudie hade
intervjuundersökningen som syfte att erhålla information kring förhållandet mellan dessa
grenar och inte grenarna var för sig. De resultat som härletts ur intervjuundersökningen
anknyter alltså till just kopplingsförhållandet mellan grenarna. Som synes i Bilaga 4-7 så har
endast vissa av frågorna som ställdes till deltagarna presenterats, detta motiverades tidigare i
rapporten med att endast de frågor och svar som var av direkt betydelse för detta arbete skulle
beskrivas (många frågor var inledande, beskrivande och utan avsikt att resultera i svar med en
stark anknytning till arbetets frågeställningar). Samtliga intervjuer inleddes med att avgöra
deltagarens kunskaper inom AI vilket också har presenterats i Bilaga 4-7, detta enligt tidigare
motivering. Två av deltagarna anser sig själva besitta kunskaper som är jämnt fördelade över
både filosofisk och kommersiell AI, en deltagare anser sig besitta kunskaper inom framför allt
filosofisk AI och en deltagare anser sig besitta kunskaper inom framför allt kommersiell AI.
Deltagarnas kunskaper är alltså fördelade jämnt mellan filosofisk och kommersiell AI.

Deltagare 1 (se Bilaga 4) svarar på frågan om den anser att det kan finnas en koppling mellan
den filosofiska och den kommersiella sidan vad gäller expertsystem, ANN och robotik att;
“Inte med nödvändighet så att säga, jag kan se att den kommersiella användningen av AI kan
vara fullt tillräcklig oberoende av huruvida vi kommer fram till att datorer kan ha samma form
av intelligens som vi eller ej. […] Den kommersiella användningen faller inte på huruvida
dem [AI-systemen] verkligen är intelligenta eller inte utan den kommersiella användningen
faller på huruvida dem är användbara på det sätt vi vill ha dem”. Deltagaren styrker
påståendet att filosofisk och kommersiell AI utförs med olika syften; filosofisk AI utförs ofta
med avsikt att avgöra ett datasystems möjlighet att uppvisa mänsklig intelligens medan
kommersiell AI utförs med avsikt att skapa användbara system i specifika situationer. Detta
indikerar även deltagarens uppfattning om att en koppling mellan filosofisk och kommersiell
AI inte existerar. Deltagare 1 svarar dock att han anser att filosofisk AI kan bidra med
information till den kommersiella sidan av vetenskapen då “[…] oberoende på huruvida
maskinerna i sig är de som tänker eller inte så kan vi fortfarande göra dem som modeller av
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oss”. Deltagaren gör dock direkt tillägget att “[…] frågan hänger egentligen inte på om dem
[datorer och AI-system] är som oss eller inte utan frågan hänger på om vi kan göra dem till
det vi vill ha”. Deltagaren indikerar att det kan finnas information inom filosofisk AI som kan
vara betydelsefull för kommersiell AI men återigen att det egentligen är ovidkommande då
man strävar efter olika saker inom de två grenarna.

Deltagare 2 (se Bilaga 5) hävdar att debatten, kring vilket paradigm (SM eller konnektionism)
som är det rätta för mänskligt tänkande, fortfarande är aktuell trots en lång historia av
konflikt. Om expertsystem, som används kommersiellt, har en koppling till
symbolmanupilation (SM), så kan en konflikt mellan SM och konnektionism, där
konnektionismen påtalar brister hos SM, också påtala brister hos expertsystemen, vice versa
vad gäller ANN. Att arbeta med framställningen av kommersiella expertsystem utan
kännedom av eventuell filosofisk kritik gentemot SM, och eventuellt indirekt expertsystem,
kan innebära ett uteblivande av viktig information. Deltagaren svarar på frågan om begrepp så
som neurala nätverk och expertsystem har myntats i filosofiska texter att; “ Ja, när det gäller
neuronnät så är de i alla fall ett resultat av statistisk forskning kombinerad med biologisk
forskning. Den kopplas tillbaka till 1890-talet då man försökta få teorier om hur den
mänskliga hjärnan fungerade. Man identifierade olika typer av modeller för samverkan mellan
hjärnceller och försökte med enklare matematiska beskrivningar fånga den associativa
inlärningsförmågan som finns i den mänskliga hjärnan. Detta fortsatte i samma spår, alltså att
man försökte att titta på den mänskliga hjärnan, hur den var uppbyggd, hur den fungerade och
användes. Sedan när datorer kom in i bilden användes dem som verktyg för att effektivisera
de här beräkningarna. Vad gäller expertsystem är jag lite mer osäker på vad som har varit
grunden, de kan kopplas tillbaka till de gamla grekerna som Sokrates så att om man kopplar
tillbaka till roten så att säga så ligger det mer åt filosofi hållet”. Det något varierande svaret
indikerar dock att metoder så som neurala nätverk (=ANN) och expertsystem, som används
vid framställningen av kommersiella system, har en filosofisk bakgrund. Om expertsystem
och ANN har en filosofisk bakgrund kan det också finnas information, till exempel kritik,
inom den filosofiska grenen som kan vara av betydelse för kommersiell AI.

Vidare sker följande frågor och svar med deltagare på följande sätt (intervjuarens frågor i
vänstermarginal och deltagarens svar med ett visst indrag):

 “Anser Ni att det finns en koppling mellan filosofisk och kommersiell AI?”

“Nej!”

“…det gör Ni inte?”

“Nej!”

“Ok, …”

“Då menar jag så här, att syftet med den mer filosofiskt orienterade artificiella
intelligensen är att förstå människan och människans processer och för att lära
sig mer om människan. Detta medan syftet med den kommersiella AI:n är att
utnyttja de tekniker som har uppkommit som ett resultat utav dom här filosofiska
diskussionerna. Man har utnyttjat dem här idéerna som har framkommit och
tillämpat dem kommersiellt. Men kopplingen så att säga är att man har
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återkopplat och drar nytta utav den symbios som finns mellan filosofisk och mer
tillämpad forskning ser jag inte någonting av. […]”

Deltagaren svarar instinktivt ”Nej!” på frågan om det finns en koppling mellan filosofisk och
kommersiell AI men fortsätter sedan med att beskriva precis den typ av koppling som detta
arbete avser att undersöka och styrker hypotesen att det finns en stark koppling. Deltagaren
påtalar, precis som deltagare 1 ovan, att syftet med AI inom de två grenarna skiljer sig åt;
filosofisk AI används med avsikt att ”förstå människan och människans processer och för att
lära sig mer om människan”. Deltagaren fortsätter med att säga att kommersiell AI utnyttjar
de tekniker som har uppkommit som ett resultat av filosofiska diskussioner, ”Man har
utnyttjat dem här idéerna som har framkommit och tillämpat dem kommersiellt”. Detta
styrker alltså att filosofisk och kommersiell AI bedrivs med olika fokus men att kopplingen
mellan grenarna ändå är stark och att filosofin, i mycket, är grundare till de metoder som
används kommersiellt. Vidare säger deltagaren, som påstår sig besitta kunskaper inom både
filosofisk och kommersiell AI, att utnyttjandet av den potentiella symbios som existerar
mellan grenarna inte förekommer. Detta indikerar att den koppling som deltagaren nämner
inte utnyttjas vilket styrker arbetets hypotes att det finns en stark men till viss del outnyttjad
koppling mellan filosofisk och kommersiell AI (detta generellt och ej specifikt för
transportområdet). Deltagare 2:s svar på ovanstående fråga påvisar dock att en koppling
mellan filosofisk och kommersiell AI har funnits historiskt, övergången av expertsystem och
ANN måste ha skett vid något tillfälle varpå en koppling under denna period måste ha
existerat. Att en koppling skulle existera idag anser dock inte deltagaren men att en koppling
skulle kunna vara av nytta.

Deltagare 3 (se Bilaga 6) säger att expertsystem och ANN givetvis har diskuterats filosofiskt.
I och med antagandet att de filosofiska diskussionerna inte är innehållslösa måste det innebära
att viss information kring expertsystem och ANN har framkommit under dessa diskussioner.
En koppling indikeras här emellan filosofisk och kommersiell AI men även att det finns
information inom filosofisk AI som kan vara av vikt vid skapande av kommersiella system.
Den information som framkommer i de filosofiska diskussionerna kan i och för sig redan vara
känd inom det kommersiella grenen, eller vara utan relevans. Deltagaren anser att det finns en
stark koppling mellan filosofisk och kommersiell AI. Kopplingens utseende består av att både
expertsystem och ANN har en filosofisk bakgrund. På frågan om deltagaren anser att
filosofisk AI kan bidra med information för kommersiell AI svarar den; “Du förstår,
kommersiell AI är baserad på filosofisk AI”. Deltagarens svar tydliggör en koppling mellan
grenarna. Om nu kommersiell AI är baserad på filosofisk AI borde väl filosofisk AI besitta
information som kan vara betydelsefull för kommersiell AI. Information inom filosofisk AI
kan innehålla kritik gentemot expertsystem och ANN som påtalar och belyser eventuella
brister som expertsystem och ANN kan besitter. Sådan information skulle vara betydelsefull
att känna till vid skapande av kommersiella system bestående av expertsystem och ANN.
Filosofisk AI är dessutom bestående av många konflikter, kritik och problem vilka även borde
uppmärksammas inom den kommersiella grenen i mycket är baserad på den filosofiska
grenen. Deltagaren förstärker föregående svar med sitt nästa; “Som jag ser det, när det gäller
ANN har det hänt att teorier över mänskligt tänkande har utvecklats inom universitetsvärlden
och samtidigt även verktyg för hur man kan använda ett ANN för att simulera denna teori.
Dessa verktyg har sedan använts av kommersiella företag i andra syften”.

Deltagare 4 (se Bilaga 7) påtalar svårigheterna med att överföra kunskaper ifrån
universitetsvärlden till näringslivet samt att den filosofisk sidan givetvis kommer att resultera
i någon slags tillämpning som kommer att användas i praktiken. Deltagaren fortsätter med att
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grenarna helt klart är beroende av varandra och att information inom de enskilda grenarna kan
vara av nytta för den motsvarande grenen.

7.3 Slutsatser

Resultaten som erhållits genom användningen av ovanstående metoder står i direkt
anknytning till arbetets avsikter, det vill säga att undersöka och belysa kopplingsförhållandet
mellan filosofisk och kommersiell AI inom transport. Många av resultaten är dock generella
för filosofisk och kommersiell AI och inte så specifika för de utvalda filosofiska grenarna,
samt för kommersiella system inom transport, som förväntningarna på resultaten har varit.
Dessa resultat tillsammans med de som är specifika resultat för de utvalda filosofiska delarna,
och för transportsystem, utgör dock en tillräcklig grund för att finna indikationer på hur
kopplingsförhållandet mellan filosofisk och kommersiell AI ser ut. Följande stycken besvarar
arbetets frågeställningar och kommenterar hypoteserna. Betydelsen av dessa svar,
kommentarer och resultat sker dock först under rubriken ”Diskussion” nedan.

Med hjälp av litteraturstudien kunde det fastställas en koppling mellan filosofisk och
kommersiell AI, filosofisk AI diskuterar expertsystem och ANN vilka också används inom
kommersiell AI. Likheterna mellan de expertsystem och ANN som diskuteras filosofiskt med
de som används kommersiellt är stor. Filosofiska beskrivningar av till exempel expertsystem,
som en modell av människans kognitiva egenskaper, nämner att data ska lagras i en databas,
att systemet ska bestå av ett antal regler för hur datan i databasen får behandlas samt att en
central enhet (inferensenheten) ska avgöra vilken regel som ska tillämpas i vilken situation.
Dessa beskrivningar stämmer väl överens med hur ett kommersiellt expertsystem inom
transport är uppbyggt. Vidare indikerar resultaten utav litteraturstudien att kopplingen mellan
filosofisk och kommersiell AI inte är utnyttjad utav den kommersiella sidan, det vill säga att
information som kan finnas inom filosofisk AI vad gäller expertsystem och ANN inte tas
hänsyn till utav den kommersiella grenen. Orsakerna bakom detta är dock oklara, det kan
spekuleras i den filosofiska litteraturens svåråtkomlighet, den är spridd över många olika verk
och ofta kraftigt fragmenterad vilket gör ett intagande av informationen är tidskrävande och
komplicerad. Den filosofiska AI:n beskriver vidare expertsystem och ANN som modeller av
människan vilket ofta är ointressant inom kommersiell AI, även detta är något som kan
förhindra en övergång av information.

I och med att expertsystem, ANN och robotik diskuteras inom filosofisk AI måste antagandet
göras att diskussionerna inte bedrivs utan innehåll eller information. Litteraturstudien visade
ovan vissa fall av kritik som har gjorts på expertsystem och ANN samt till de filosofiska
grenar som de anknyter till. Denna kritik borde rimligtvis även innefatta de mycket snarlika
kommersiella system som använder sig av just expertsystem och ANN. Huruvida om dessa
kommersiella system verkligen tar hänsyn till information inom filosofisk AI eller ej framgår
inte i klartext. Då den litteratur som beskriver systemen inte nämner information av den typ
som nämns i filosofisk litteratur måste det dock antas att den typen av information inte har
tagits hänsyn till eller att den inte är känd inom den kommersiella grenen.

Finns det en koppling mellan filosofisk och kommersiell AI eller ej? Ja det finns en tydlig
koppling, expertsystem och ANN används och diskuteras inom båda grenarna. I och för sig så
används dessa metoder (expertsystem och ANN) inte i samma syfte inom både filosofisk och
kommersiell AI. Som nämnt så är till exempel expertsystem symbolmanupilerarnas (filosofisk
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inriktning/gren) förklaringsmodell av hur människan fungerar mentalt medan expertsystem
även används inom kommersiell AI endast för att lösa komplicerade problem, huruvida
expertsystem fungerar som människan gör mentalt eller ej är, för kommersiell AI inom
transport, ovidkommande. Kan det finnas information inom filosofisk AI som kan vara av
betydelse vid skapandet av kommersiell AI-system inom Transport? Ja, det kan finnas sådan
information, till exempel brittleness eller Lloyd´s caution. I och med att expertsystem och
ANN figurerar inom båda grenarna kan det finnas information inom filosofisk AI som kan
vara av vikt inom kommersiell AI. Har expertsystem, ANN och viss robotik uppkommit ur
filosofisk AI? Resultaten indikerar att expertsystem och ANN har en grund i filosofin medan
huruvida den aktuell robotiken härrör till enaction eller ej inte framgår. Är hypotesen att det
finns en stark men outnyttjad koppling mellan filosofisk och kommersiell AI riktig?
Resultaten indikerar en koppling men huruvida den är stark eller ej kan inte med säkerhet
avgöras. Resultaten indikerar vidare att kopplingen är outnyttjad av den kommersiella sidan.

Vissa resultat frångår dock övriga, en deltagare i intervjuundersökningen menar att en
koppling inte men nödvändighet måste existerar mellan grenarna på grund av de olika syften i
vilka grenarna bedriver sin verksamhet. En annan deltagare i intervjuundersöknigen svarade
bestämt ”Nej” på frågan om det kan finnas en koppling mellan grenarna men lade sedan till
att en koppling har funnits historiskt samt att en koppling idag skulle vara att föredra framför
ingen koppling alls. Vidare beskriver viss litteratur, med en inriktning emot kommersiell AI,
vikten av kunskaper kring människans kognitiva förmågor, något som är mest förekommande
i filosofisk litteratur. Dessa resultat utgör dock en minoritet och undantag till övriga fynd
varpå de inte blir avgörande vid resultatens jämförelse med arbetets frågeställningar och
hypoteser.

9 Diskussion

Ämnet artificiell intelligens är mycket komplicerat, bland annat på grund av dess många
tillämpningsområden men även på grund av dess fortfarande mycket filosofiska grund. Ämnet
består av många obesvarade frågor och många filosofer med olika kunskaper och intressen
gör försök att skapa teorier kring dessa frågor. Utöver detta består ämnet också av områden
som inte har intresse av att besvara svåra filosofiska frågor utan endast att i ett kommersiellt
syfte utnyttja de teorier, metoder och tillvägagångssätt som uppkommer inom ämnets
filosofiska gren. Den kommersiella sidan av vetenskapen bör dock inte klandras för att
använda metoder så som expertsystem och ANN för att utöka sina produkters
användningsområden och effektivitet. Begränsningar inom den kommersiella grenen så som
ekonomiska- och tidsmässiga begränsningar begränsar även möjligheten att ta hänsyn till
eventuellt betydelsefull information som inte är lättillgänglig, till exempel filosofisk
information. Vidare har expertsystem och ANN egenskaper som inte återfinns i andra metoder
för skapande av kommersiella system.

På grund av ämnets komplexitet och stora mängder varierande och tillgängligt material var
även kraven på arbetets planerande och genomförande mycket stora. Det måste påtalas att
planerandet av arbetet har varit till viss del bristande varpå genomförandet av både
undersökningarna och rapportskrivningen har skett under viss extrem tidspress, något som
givetvis påverkar arbetets resultat. Materialet som erhållits med hjälp av litteraturstudien och
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intervjuundersökningen har varit mer omfattande, av högre kvalitet och presenterats på ett
bättre sätt om arbetet har planerats mer större noggrannhet och mer tid har funnits för att
färdigställa arbetet. Alla arbeten har dock vissa begränsningar som måste tillses och ämnets
komplexitet har varit en av de begränsningar som detta arbete har haft att ta hänsyn till.
Utöver dessa påverkande faktorer utgör även arbetets avgränsningar begränsningar i arbetets
resultat. De exempel samt litteratur som härrör till kommersiell AI är endast inom
transportområdet. Det är givetvis möjligt att expertsystem och ANN som används
kommersiellt, men inom andra områden än inom transport, inte är av samma slag som de
inom transport. Det vill säga att till exempel expertsystem som används inom medicin inte är
av samma struktur som beskrivs varken inom den filosofisk symbolmanupilationen eller inom
transport. Resultaten av detta arbete kan därför inte generaliseras till andra områden än till
transport. Vidare har metoderna som valts för materialinsamlande vissa begränsningar, de ger
endast kvalitativa data som inte statistiskt kan säkerställa resultaten utan endast ge
indikationer som svar på frågeställningarna.

Då den filosofiska grenen enaction inte har återfunnits i önskad mängd litteratur, deltagarna i
intervjuerna inte hade kännedom av denna gren samt att dess påstådda motsvarighet, robotik,
inte är lika väl representerad i litteratur som beskriver kommersiella system så har resultat
med anknytning till denna gren inte presenterats i denna rapport. Detta anses dock inte
påverka andra erhållna resultat eller möjligheten till att dra tillförlitliga slutsatser. Vidare
svårigheter och ämne för diskussion är vissa val av termer. Termen ”koppling”, och liknande,
förekommer ofta i rapporten men vad som menas med just koppling kan vara svårt att avgöra.
Detta resulterar i, som nämnt, att till exempel vissa deltagare i intervjuundersökningen fick
svårt att skapa en korrekt förståelse av vad som menades med just koppling. Utöver ordval
som ”koppling”, ”information”, betydelse” etc. har termer med varierande betydelse medvetet
undvikits. Som nämndes i rapportens inledning så avser inte arbetet att bedriva diskussioner
kring termer så som ”intelligens”, medvetenhet” etc., detta då författaren av rapporten är väl
medveten om den debatt som råder, inom ämnet AI, kring just dessa termer. Att resonera
kring en term så som ”intelligens” kan utgöra ett enskilt arbete med samma tids- och
resursramar som detta arbete har bedrivits med. Utöver bortfallet av enaction och robotik kan
dock arbetets validitet anses vara hög, det som avsågs undersökas har också undersökts.

Vilken inverkan har detta arbetets resultat på filosofisk och kommersiell AI? För filosofisk AI
saknar troligtvis arbetet någon betydelse och inverkan, ingen ny kunskap kring hur människan
fungerar mentalt har tillkommit eller hur människans kognitiva egenskaper bättre kan
modellerats har föreslagits. För den kommersiella transportsidan av vetenskapen bör dock
detta arbete kunna påtala att de metoder som används inte är utan problem, eventuella brister
eller åtminstone inte utan viss osäkerhet. Det finns kritik som har påtalats i filosofiska texter
som kan påverka förväntningarna över hur ett expertsystem eller ett ANN kommer att kunna
bete sig och hur de kan komma att fela, vilka möjligheter som finns till utbyggnad av
systemen och hur denna utbyggnad kan komma att påverka systemets beteende. Att denna
information inte finns inom kommersiell AI kan dock inte påvisas men då den inte nämns i
det material som undersökt så måste det antas att informationen inte känns till. Är verkligen
kommersiell AI i behov av den kunskap som återfinns i filosofisk AI? De system som skapas
kommersiellt fungerar, dock inte utan praktiska svårigheter, men de svårigheter som
förekommer är kanske inte av det slag som den filosofiska informationen skulle vara en
lösning på, till exempel hårdvarurelaterade begränsningar. Ett samarbete mellan grenarna kan
dock rekommenderas. Att skapa ett expertsystem eller ett system som består av ett ANN är
ofta en högst programmeringsteknisk, matematisk och hårdvarunära uppgift, det kan inte
förväntas att en person med dessa kunskaper därutöver ska besitta omfattande kunskaper
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kring människans kognitiva egenskaper. En kognitionsvetare, AI-forskare, en filosof med
dessa senare nämnda kunskaper i samarbete med någon som besitter de först nämnda
kunskaperna skulle dock kanske ha större framgångar med att skapa system med mänskliga
förmågor än någon med endast kunskaper inom ett av dessa block.

9.1 Förslag till framtida arbete

Detta arbete har påvisat att det kan finnas information inom filosofisk AI som kan vara av
betydelse för kommersiell AI. Dessa indikationer bör säkerställas innan dess att kommersiell
AI, inom transport, helt kan motivera en inblandning av filosofisk kunskap i sitt ytterst
praktiska arbete. För att finna mer omfattande och mer värdefulla resultat måste mer tids- och
resurskrävande metoder användas. Det föreslås att framtida arbeten, med samma inriktning
som detta, genomförs på så sätt att det erhållna materialet och resultaten kan säkerställas med
hjälp av statistiska beräkningar. På detta sätt kan resultaten kvantitativt behandlas och enligt
forskarvärlden bli betraktade som fakta. Med bekräftade och säkerställda resultat kan
kommersiell AI inom transport motiveras till att använda filosofiskt material vid
framställningen av system. Exempel på undersökning som kan ge mer omfattande resultat än
detta arbete kan vara omfattande fallstudier. Undersök flertalet fall där kommersiella system
inom transport har utvecklats och leta efter brister i dessa system. Kontrollera vidare om
skaparna av systemen kände till att dessa brister kunde uppkomma samt om de känner till
orsakerna bakom dessa brister. Undersök vidare filosofiskt material med avsikt att finna
information som beskriver och förklarar de brister som förekommer i de observerade
kommersiella systemen. Finns det filosofisk information som beskriver dessa brister, varför
de har uppkommit och vad de beror på, samt att skaparna av de kommersiella systemen inte
tidigare kände till denna information, kan filosofiskt material sägas vara av betydelse för
skapandet av kommersiella system. Om tillräckligt många fall av bristande kommersiella
transportsystem, som är baserade på expertsystem, ANN eller robotik, undersöks kan
statistiska beräkningar göras och resultaten säkerställas (detta under förutsättning att även
tillräckligt filosofiskt material undersöks).

Framtida arbeten bör vidare ske med att utöka förståelsen av människans kognitiva
egenskaper samt funktionalitet. Resultaten av detta arbete indikerar att expertsystem och
ANN är först skapade i syfte att vara modeller av människans mentala förmågor men att de
senare används i ett kommersiellt syfte för att de besitter egenskaper som traditionella system
inte hanterar. De egenskaper som expertsystem och ANN besitter är förmågan att söka genom
stora mängder data på relativt kort tid, mönsterigenkänning, inlärning, problemlösning etc.,
egenskaper som påminner om människans sätt att hantera information. Filosofisk AI som ofta
har för syfte att föra diskussioner kring hur människans kognition kan implementeras i något
annat än en hjärna kan vara i stort behov av utökade kunskaper kring hur människan verkligen
fungerar mentalt. Om större kunskaper av människans mentala funktionalitet kan uppnås ökar
även möjligheterna till att skapa system som härmar denna funktionalitet. Med större
kunskaper om människan bör även kommersiella system kunna utöka sina
användningsområden och effektivitet. För att uppnå större kunskaper om människan kan
framtida arbeten ske inom kognitionsvetenskap, psykologi, filosofi och i detta fall även
artificiell intelligens.
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9.2 Sammanfattning

Denna rapport beskriver ett arbete med syfte att belysa kopplingen mellan filosofisk och
kommersiell AI inom transport. De två primära frågeställningarna som genomsyrar arbetet är;
hur ser kopplingsförhållandet ut mellan filosofisk och kommersiell AI inom transport samt
kan det finnas information inom filosofisk AI som kan vara av vikt vid skapande av
kommersiella transportsystem? Arbetets avgränsningar är gjorda framför allt med hänsyn till
tillgång av tid och resurser. Metoderna som har använts för att erhålla svar på
frågeställningarna är en litteraturstudie och en intervjuundersökning, båda av kvalitativ natur.

Artificiell intelligens (AI) har varit en filosofisk disciplin under en lång tid. I och med datorns
uppkomst utökades dock vetenskapens möjligheter att modellera de teorier som tidigare
filosofiskt hade framställts över människan kognitiva egenskaper. Det finns många teorier
som dessa och många filosofiska grenar inom vilka dessa varierande teorier har uppkommit.
Dessa olika filosofiska grenar (symbolmanupilation, konnektionism och enaction) beskriver
olika modeller för hur människans kognitiva funktionalitet ser ut, samt ibland hur dessa
modeller kan implementeras i en dator för att antingen ge datorn möjlighet att uppvisa
mänsklig intelligens eller för att endast simulera denna intelligens. I enaction´s fall så
beskrivs även teorier där datorn måste vara förkroppsligad och aktivt deltagande i dess
omgivning. De filosofiska grenarna kritiserar varandras teorier och modeller ofta med hjälp av
tankeexperiment.

På senare tid har även de kommersiella marknaden visat ett intresse för AI. De modeller över
mänskliga mentala förmågor som beskrivs i filosofiska texter kan vid implementation uppvisa
vissa säregna egenskaper, egenskaper som traditionella datasystem inte besitter. Dessa
modeller (metoder) kallas för expertsystem, artificiella neurala nätverk (ANN) och robotik, de
används kommersiellt för att fungera och att lösa problem i komplexa situationer. Arbetet har
dock inte funnit betydande information av inom den filosofiska grenen enaction eller inom
robotik varpå deras medverkan i resultat- och slutsatsdel inte heller är betydande.

Resultaten som härletts ur användningen av litteraturstudien och intervjuundersökningen
indikerar att expertsystem och ANN medverkar i både filosofiska och kommersiella
sammanhang samt att expertsystem och ANN härstammar ur filosofisk AI som modeller över
mänsklig kognition. Resultaten indikerar vidare att den kommersiella användningen utan
expertsystem och ANN sker utan hänsyn till information kring dessa som kan finnas i
filosofiskt material. I och med att expertsystem och ANN diskuteras filosofiskt med mycket
kritik utav respektive filosofisk gren kan denna kritik även vara gällande för expertsystem och
ANN som används kommersiellt, något som alltså inte uppmärksammas inom kommersiell
AI. Resultaten indikerar alltså att det finns information inom filosofisk AI som kan vara av
intresse vid skapande av kommersiella AI-system. Dessa indikationer gäller dock endast
system innehållande expertsystem och ANN men inte eventuella övriga robotsystem.



Referenser

von Altrock, C. & Krause, B. (1996) Fuzzy Logic and Neurofyzzy Technologies in Embedded
Automotive Applications. I: Simpson, P.K. (1996) Neural Networks Applications. New
Jersey: IEEE Technical Activities Board.

Arain, M.A., Tribe, R., An, R. & Harris, C. (1996) Action Planning for the Collision
Avoidance System using Neural Networks. I: Simpson, P.K. (red) Neural Networks
Applications. New Jersey: IEEE Technical Activities Board.

Beekman, G., Brent, G.R. & Rathswohl, E.J. (1997) Computer Confluence: Exploring
tomorrows Technology, Business Edition. USA: The Benjamin/Cummings Publishing
Company, Inc.

Brooks, R.A. (1991) Intelligence without Representation. I: Haugland, J. (1997) Mind Design
II: Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence. Cambridge: MIT Press.

Clark, A. (1997) Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again. Cambridge:
MIT Press.

Crevier, D. (1993) AI: The Tomultuous History of the Search for Artificial Intelligence. New
York: BasicBooks.

Cuena, J. & Molina, M. (1994) Knowledge Based Systems for Motorway Traffic Control. I:
Bielli, M., Ambrosino, G. & Boero, M. (red) Artificial Intelligence Applications to Traffic
Engineering. Zutphen: Koninklijke Wöhrmann.

Dawson, D.W. (2000) The Essence of Computing Projects: A Students Guide. Harlow:
Prentice Hall.

Dougherty, M. (1995) A Review of Neural Networks Applied to Transport. Transportation
Research: an International Journal, Part C, Vol 3, No. 4, sid. 247-260.

Dreyfus, H.L. (1992) What Computers Still Can´t Do: A Critique of Artificial Reason.
Cambridge: MIT Press.

Dreyfus, H.L. & Dreyfus, S.E. (1990) Making a Mind versus Modelling the Brain: Artificial
Intelligence back at a Branch-Point. I: Boden, M.A. (1990) The Philosophy of Artificial
Intelligence. Tiptree: Courier International Ltd.

Franklin, S. (1998) Artificial Minds. Cambridge: MIT Press.

Gardner, H. (1987) The Minds New Science: A History of the Cognitive Revolution. USA: The
Perseus Books Group.

Gärdenfors, P. (1996) Blotta Tanken. Nora: Nya Doxa.

Himanen, V., Nijkamp, P. & Reggiani, A. (1998) Neural Networks in Transport Applications.
Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.



Hu, T.Y. & Mahmassani, H.S. (1997) Day-to-Day Evolution of Network Flows under Real-
time Information and Reactive Signal Control. Transportation Research: an International
Journal, Part C, Vol. 5, No. 1, 1997, sid. 51-69.

Kaseko, M.S. & Ritchie, S.G. (1993) A Neural Network-Based Methodology for Pavement
Crack Detection and Classification. Transportation Research: an International Journal, Part
C: Emerging Technologies, Vol. 1C, No. 4, 1993, sid. 275-291.

Kirby, H.R. & Parker, B.G. (1994) The Development of Traffic and Transport Applications of
Artificial Intelligence: an Overview. I: Bielli, M., Ambrosino, G. & Boero, M. (red) Artificial
Intelligence Applications to Traffic Engineering. Zutphen: Koninklijke Wöhrmann.

McCulloch, W.S. & Pitts, W.H. (1965) A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous
Activity. I: I: Boden, M.A. (1990) The Philosophy of Artificial Intelligence. Tiptree: Courier
International Ltd.

Nahatsuji, T. & Terutoshi, K. (1991) Development of a self-organizing traffic control system
using neural network models. Transportation Research Record, Vol. 1324, 1991, sid. 137-145

Newell, A. & Simon, H.A. (1976) Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and
Search. I: Haugland, J. (1997) Mind Design II: Philosophy, Psychology, Artificial
Intelligence. Cambridge: MIT Press.

Ortúzar, J. de D. & Willumsen, L.G. (1995) Modelling Transport, Second Edition. Chichester:
John Wiley & Sons, Ltd.

Partridge, D. & Hussain, K.M. (1995) Knowledge Based Information Systems. London:
McGraw-Hill.

Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Pomerleau, D.A. (1996) Neural Networks for Intelligent Vehicles. I: Simpson, P.K. (red)
Neural Networks Applications. New Jersey: IEEE Technical Activities Board.

Rabén Prisma (1994) Prismas Nya Uppslagsbok. Finland: Otava.

Reggiani, A., Romanelli, R., Tritapepe, T. & Nukamp, P. (1998) Neural Networks: An
Overview and Applications in Space Economy. I: Himanen, V., Nijkamp, P. & Reggiani, A.
(red) Neural Networks in Transport Applications. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.

Rumelhart, D.E. (1989) The Architecture of Mind: A Connectionist Approach. I: Haugland, J.
Mind Design II: Philosophy, Psychology, Artificiell Intelligence. Cambridge: MIT Press.

Searle, J.R. (1980) Minds, Brains, and Programs. I: Haugland, J. (1997) Mind Design II:
Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence. Cambridge: MIT Press.

Shaugnessy, J.J. & Zechmeister, E.B. (1997) Research Methods in Psychology. Singapore:
McGraw-Hill.



Turing, A.M. (1950) Computing Machinery and Intelligence. I: Haugland, J. (1997) Mind
Design II: Philosophy, Psychology, Artificial Intelligence. Cambridge: MIT Press.



Bilaga 1 – Förfrågan om intervju

Hej,

Jag heter Joakim Lööv, jag läser på det kognitionsvetenskapliga programmet vid Högskolan i
Skövde och genomför just nu en del i mitt examensarbete om 20p vid Högskolan i Dalarna
med avsikt att belysa kopplingen mellan filosofisk och kommersiell artificiell intelligens (AI).
Utöver litteraturstudier kommer även en mindre kvalitativ intervju att ligga till grund för
insamlandet av material.

Det specifika syftet med arbetet är att upptäcka, undersöka och beskriva en eventuell koppling
som filosofisk AI kan ha till kommersiella AI-system inom transport. Kan det t.ex. finnas
information inom filosofisk AI som kan bidra vid användandet av expertsystem, artificiella
neurala nätverk (ANN) eller robotik inom transport (bil, tåg, lastbil etc.)?

Som en del i detta pågående examensarbete kommer jag alltså att genomföra en kortare
intervju av personer med kunskaper inom AI. Efter rekommendation av Mark Dougherty
[Paul Hemeren] vid Högskolan i Dalarna [Högskolan i Skövde] kontaktar jag Er med en
förfrågan om Ni kan vara en av de få deltagarna i denna intervju?

Intervjun planeras ta ca. 20-30 minuter och bör genomföras under v.17 eller senast under
v.18. Intervjun kan genomföras antingen hos Er i ORT eller över telefon [I och med att Ni är
boende i LAND bör denna eventuella intervju även genomföras över telefon]. Intervjun
planeras att dokumenteras på kassetteband men givetvis endast med Ert medgivande. Allt
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt.

Er medverkan skulle vara av stor vikt för mitt arbete. Inväntar svar inom kort och föreslå
gärna en passande tid för en eventuell intervju.

Mvh och tack på förhand

Joakim Lööv
a97joalo@student.his.se



Bilaga 2 – Intervjufrågor

Hur vill Ni karakterisera Era kunskaper inom AI,
är de inom den filosofiska grenen eller inom den

kommersiella grenen?

Har Ni kännedom av symbol- Har Ni kännedom av expert-
manipulation (SM), konnektionism system, artificiella neurala
och enaction (situated cognition)? nätverk (ANN) och robotik?

Är Era kunskaper större inom en av Är Era kunskaper större inom
dessa grenar jämfört med de andra? en av dessa jämfört med de

andra?
Diskuteras det inom denna/dessa
gren(ar) expertsystem, artificiella Känner Ni till om expert-
neurala nätverk (ANN) eller robotik? system, ANN och/eller robotik

diskuteras inom filosofisk AI?
Känner Ni till om dessa används
i kommersiella system? Inom någon specifik filosofisk

gren?

Anser Ni att det finns en koppling
mellan filosofisk och kommersiell AI?

Hur ser denna koppling ut?

Tror Ni att filosofisk AI kan bidra
med kunskaper och information

för kommersiell AI?

Motivera varför?

Anser Ni att kopplingen mellan
filosofisk och kommersiell AI bör
eller kan vara på något annat sätt

än som den är idag?

Varför?

Är det något Ni vill tillägga?



Bilaga 3 – Information till intervjudeltagare före intervju

Syftet med arbetet, som kommande intervju är en del av, är att belysa kopplingen mellan
filosofisk och kommersiell AI med avsikt att finna indikationer på huruvida kommersiell AI
kan dra nytta av information inom filosofisk AI eller ej?

Syftet med intervjuer är att finna svar och kunskaper på det som inte nämns explicit i litteratur
samt att få möjlighet att jämföra material ifrån användningen av två olika metoder
(litteraturstudier och intervjuer).

I och med att deltagareantalet i intervjuerna är ganska lågt, preliminärt 4 personer, är den
enskildes deltagande mycket viktigt.

• Ni har när som helst rätt att avbryta intervjun
• Intervjun kommer, med Ert medgivande, att dokumenteras på kassetteband
• Det erhållna materialet kommer att behandlas konfidentiellt
• Fråga om något är oklart
• Svara fritt, öppet och gärna med egna tillägg

Några frågor innan vi börjar



Bilaga 4 – Bearbetad intervju deltagare 1

Hur vill Ni karakterisera Era kunskaper inom AI, är de inom den filosofiska grenen eller inom
den kommersiella grenen?

Ja, där skulle jag… klassa mig själv som inom den filosofiska grenen.

Anser Ni att det finns en koppling mellan den filosofiska och den kommersiella sidan när det
gäller dom här typerna av system [expertsystem, ANN och robotik]?

[Lång paus] Inte med nödvändighet så att säga, jag kan se att den kommersiella
användningen av AI kan vara fullt tillräcklig oberoende av huruvida vi kommer
fram till att datorer kan ha samma form av intelligens som vi eller ej. […] Den
kommersiella användningen faller inte på huruvida dem [AI-systemen]
verkligen är intelligenta eller inte utan den kommersiella användningen faller på
huruvida dem är användbara på det sätt vi vill ha dem.

Tror Ni att det finns kunskaper inom filosofisk AI som kan bidra med information till den
kommersiella sidan av vetenskapen?

Ja, det tror jag och speciellt idag när man arbetar upp kognitionscentran lite här
och var där man för samman de filosofiska aspekterna med traditionella
psykologiska aspekter på hur vi processerar information. Detta är fortfarande
oberoende på huruvida maskinerna i sig är de som tänker eller inte så kan vi
fortfarande göra dem som modeller av oss. Så frågan hänger egentligen inte på
om dem [datorer och AI-system] är som oss eller inte utan frågan hänger på om
vi kan göra dem till det vi vill ha. Sen kan det vara så att de faktiskt kan bli
intelligenta, den möjligheten utesluter jag inte.



Bilaga 5 – Bearbetad intervju deltagare 2

Hur vill Ni karakterisera Era kunskaper inom AI, är de inom den filosofiska eller inom den
kommersiella grenen av AI?

Numera både och, jag började inom den filosofiska delen med att applicera
neuronnät på tänkande modeller och försöka lära oss något om människan och
så vidare. Numera har den typen utav tillämpningar med självlärande system
blivit så attraktiva för företag och för industrin att jag i allt högre grad blir
utnyttjad och efterfrågad av mer kommersiella intressen.

Inom den filosofiska sidan, känner Ni till ifall det förs någon omfattande diskussion inom de
filosofiska grenarna kring just expertsystem eller neurala nätverk?

Ja det gör det, debatten är ju fortfarande hög vad gäller vilken utav
konnektionistiska eller symbolmanupilerande system som är den rätta modellen
för tänkande och den debatten har ju hållit på i ja, länge. Den [debatten] är inte
färdig än utan man håller fortfarande på och försöker att identifiera vilken av de
här två paradigmen som har mest förklaringskraft. Det senaste inriktningen är att
man försöker att göra hybridsystem som så att säga väger ihop fördelarna med
symbolsystem, alltså att de ganska så lätt kan hantera strukturerad information,
med fördelar med neuronnät som är bra på när det inte är så strukturerad
information utan motsägelser, brus och sådana situationer.

Har begrepp så som neurala nätverk och expertsystem myntats i filosofiska texter?

Ja, när det gäller neuronnät så är de i alla fall ett resultat av statistisk forskning
kombinerad med biologisk forskning. Den kopplas tillbaka till 1890-talet då
man försökta få teorier om hur den mänskliga hjärnan fungerade. Man
identifierade olika typer av modeller för samverkan mellan hjärnceller och
försökte med enklare matematiska beskrivningar fånga den associativa
inlärningsförmågan som finns i den mänskliga hjärnan. Detta fortsatte i samma
spår, alltså att man försökte att titta på den mänskliga hjärnan, hur den var
uppbyggd, hur den fungerade och användes. Sedan när datorer kom in bilden
användes dem som verktyg för att effektivisera dem här beräkningarna. Vad
gäller expertsystem är jag lite mer osäker på vad som har varit grunden, dem kan
kopplas tillbaka till dom gamla grekerna som Sokrates så att om man kopplar
tillbaka till roten så att säga så ligger det mer åt filosofi hållet.

Anser Ni att det finns en koppling mellan filosofisk och kommersiell AI?

Nej!

…det gör Ni inte?

Nej!

Ok, …

Då menar jag så här, att syftet med den mer filosofiskt orienterade artificiella
intelligensen är att förstå människan och människans processer och för att lära
sig mer om människan. Detta medan syftet med den kommersiella AI:n är att



Bilaga 5 – Bearbetad intervju deltagare 2

utnyttja de tekniker som har uppkommit som ett resultat utav dem här
filosofiska diskussionerna. Man har utnyttjat dem här idéerna som har
framkommit och tillämpat dem kommersiellt. Men kopplingen så att säga är att
man har återkopplat och drar nytta utav den symbios som finns mellan filosofisk
och mer tillämpad forskning ser jag inte någonting av. Ja, inte någonting ska jag
inte säga utan man försöker ju kanske att göra en sådan koppling, vissa forskare
försöker göra en sådan koppling , till exempel Franklin som pratar om att hans
system har medvetande men tittar man noggrant in på dem så säger dem ju
själva att det inte finns någon koppling, ingen naturlig koppling i alla fall till det
mänskliga medvetande och dem egenskaper som har utan det är egentligen bara
en metafor.



Bilaga 6 – Bearbetad intervju deltagare 3

Hur vill Ni karakterisera Era kunskaper inom AI, är de inom den filosofiska grenen eller inom
den kommersiella grenen?

Mina kunskaper täcker båda områdena, på en generell nivå.

Känner Ni till om expertsystem och ANN har diskuterats filosofiskt?

Givetvis har de det, under en lång tid.

Ni anser att det finns en stark koppling mellan filosofisk och kommersiell AI?

Givetvis.

Hur ser denna koppling ut?

Ursprunget av expertsystem, i alla fall, ligger i enkla filosofiska diskussioner
kring hur människan fungerar vilket i mycket är orsaken till att expertsystem
inte har haft någon större framgång. Den andra grenen är intressant, den inom
vilken ANN har framkommit, där man åtminstone kan simulera delar av det
mänskliga tänkandet. ANN har en mer avancerad filosofiska bakgrund jämfört
med expertsystem.

Anser Ni att filosofisk AI kan bidra med information för kommersiell AI?

Du förstår, kommersiell AI är baserad på filosofisk AI.

Anser Ni at kopplingen mellan filosofisk och kommersiell AI borde vara annorlunda än vad
den är idag?

Som jag ser det, när det gäller ANN har det hänt att teorier över mänskligt
tänkande har utvecklats inom universitetsvärlden och samtidigt även verktyg för
hur man kan använda ett ANN för att simulera denna teori. Dessa verktyg har
sedan använts av kommersiella företag i andra syften.

Är det något Ni vill tilläga innan intervjun avslutas?

Nej,… det som har stört mig är den strikta uppdelningen av filosofisk och
kommersiell AI, de är i mycket desamma.



Bilaga 7 – Bearbetad intervju deltagare 4

Hur vill du karakterisera dina kunskaper inom AI, är de inom den filosofiska grenen eller
inom den kommersiella grenen, kanske både och?

Ja, det är kanske mest på den kommersiella biten för egentligen har jag ingen
formell utbildning. […] Jag kom hit och var anställd som gästforskare inom
bildbehandling och neurala nätverk och kom direkt in i tillämpningarna. Den
största erfarenhet jag har med filosofisk AI är just att undervisa i AI-kursen på
C-nivå på högskolan. Det mesta jag har gjort att jag suttit ned och programmerat
neurala nätverk. Det är möjligt att jag är en av de bättre personerna att fråga om
just det här för att jag har i stort sett endast hållit på med kommersiella system.
Det är någonting som lockar mig , den där filosofiska biten, för att jag känner att
man fastnar lite grann i antal noder och testsätt, liksom att man fastnar i en
massa siffror. Vi gör ingenting som är riktigt intelligent det är bara för att få ett
resultat

Tror du att det kan finnas en koppling mellan den strikt filosofiska sidan och den
kommersiella sidan när det gäller till exempel neurala nätverk?

Jag tror att det är som allt annat i forskningsvärlden, just att det är väldigt svårt
att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet. Det är klart att den
filosofiska biten kommer att väva ur någon slags tillämpning som kommer att
användas sedan i praktiken. Jag tror helt klart att de är beroende av varandra,
inte bara från forskning till tillämpning utan också åt andra hållet. Det är dock så
himla svårt att förverkliga filosofiska idéer till något som är tillämpbart, vi
pratar olika språk Jag tror ändå att det finns många saker som kommer att
överskrida gränserna, det är jag helt övertygad om.


