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AI har intagit scenen, och 
det är ett historiskt event 
som kommer att förändra 
samhället i grunden. Är du 
redo att förändras?
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H ar du någonsin 
stannat upp och 
reflekterat över 
vad det är som 

sker? Dels hur vi som samhäl-
le har kommit dit vi är idag 
teknologiskt, men framförallt 
varför vi har kommit dit vi är 
idag med AI?

Den tid vi nu är inne i 
jämförs av vissa med guld-
ruschen i Kalifornien under 
1800-talet. Jag kan förstå lik-
nelsen, och faktum är att det 
är en unik händelse i mänsk-
lighetens historia vi befinner 
oss i. Men liknelsen haltar på 
en viktig punkt. Guld fanns 
det bara en viss mängd av, 
men möjligheterna med AI är 
oändliga.

De senaste tio åren har 
jag lagt en stor del av mitt liv 
på att engagera mig i frågor 
kring tech, digitalisering och 
inte minst AI. Fokus har 
legat på att se på AI ur ett 
affärskritiskt perspektiv, 
men engagemanget har 
också grundat sig i ett 
filosofiskt intresse för AI 

och funderingar kring vad 
det hela gör med oss som 
människor.

I denna essä har jag samlat 
mina tankar kring AI som 
fenomen, hur AI kommer 
påverka mänskligheten och 
hur vi marknadsförare kan 
använda AI för att effektivise-
ra vårt arbete.

Det går inte att överskatta 
vikten av den sista punkten 
för dig som jobbar med mark-
nadsföring eller kommunika-
tion men i förlängningen så 
gäller det samtliga yrken. 

AI är framtiden, och den 
som inte använder sig av styr-
kan i den nya tekniken kom-
mer att lämnas hopplöst efter. 
Du behöver inte vara rädd 
att AI kommer att ersätta dig, 
men en som kan hantera AI 
kommer att göra det. 

Arash Gilan
Medgrundare & VD,
Viva Media

Prenumerera  
på Arash Gilans  
nyhetsbrev

Håll koll på det senaste 
inom ledarskap, tech och 
marknadsföring.
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Drömmen om AI
Människans fascination av 
skapelse och att skapa har 
funnits där sedan urminnes 
tider – från judiska, grekiska 
och hinduiska skapelseberät-
telser inom mytologin till his-
toriska tänkare och filosofer, 
och från gamla skönlitterära 
mästerverk till vår moderna 
tids dystopiska filmproduk-
tioner.

Bara för att nämna några 
exempel:

I grekisk mytologi finns 
berättelsen om Pygmalion, 
en konstnär som skapade en 
trästaty som sedan fick liv ge-
nom att han önskade sig det. 
Myten är ett tidigt exempel 
på tanken att människan skul-
le kunna skapa något som likt 
AI kan imitera eller överträffa 
människornas förmågor.

Inom filosofin beskrev 
Descartes redan i början 
på 1700-talet idén om den 
mekaniska människan – om 
kroppen kan sättas samman 
av olika delar så kanske även 
själen kan det? Hans tankar 
kring dualism har haft en 
enorm påverkan på filosofer 
och vetenskapsmän och hela 
vår västerländska kultur.

Inom det skönlitterära 
skrev Mary Shelley romanen 
Frankenstein på 1800-talet, 
vilken handlar om skapandet 
av ett människoliknande liv 
som inte kan kontrolleras av 
sin skapare. 

I takt med de industriella 
revolutionerna höjdes oroliga 
röster över vad detta skulle 
kunna innebära. 

Nietzsche kritiserade 
idén om att människan ska 
förbättras genom att använ-
da externa hjälpmedel, och 
hävdade att människan bör 
söka sann kunskap genom 
att undersöka sin egen natur. 
Marx å sin del var inte emot 

teknologisk utveckling, men 
varnade för industrialismens 
centralisering av kapital där 
de rika skulle bli ännu rikare.

AI:n tar form
När vi äntrade 1900-talet 
ökade utvecklingen markant, 
tack vare utvecklingen av 
datorer och den tidiga forsk-
ningen kring AI. Forskningen 
byggde inledningsvis på en 
kittlande nyfikenhet och 
paradoxal fascination som 
var sammanvävd med rädsla. 
Detta ledde till en mängd 
olika perspektiv och idéer om 
hur människa och maskin 
interagerar och påverkar 
varandra, och från 1950-talet 
och framåt börjar AI att få 
momentum i takt med att 
datorer och digital data blir 
tillgängligt. 

1950 publicerar Alan 
Turing, en av de största 
AI-pionjärerna, artikeln 
“Computing Machinery and 
Intelligence”, det som senare 
kommer att kallas “Turing-
testet”, där han formulerar 
ett prov för att avgöra om 
en dator kan visa intelligens 
som motsvarar en människ-
as genom ett blindtest där 
människor får gissa på vilka 
svar i ett frågeformulär som 
kom från en dator och vilka 
som kom från en människa.

Den första kommersiella 
datorn släpptes 1951 och kos-
tade i dagens penningvärde 
15 miljoner dollar. Kapaci-
teten var dock sämre än en 
smartphone.

1956 så hålls den ökända 
Dartmouth Conference i 
USA där forskare träffas för 
att diskutera AI. Detta är 
också den första gången som 
begreppet AI (Artificial Intel-
ligence) används och blir ved-
ertaget. 60- och 70-talet vigs 
åt forskning inom områden 
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I detta första kapitel vill jag  
ta med dig på en resa genom  
historien om människan och 
maskinen, visa hur vi har  
kommit hit, vad den utveck- 
lingen innebär för oss som  
människor och även förstås  
kika på framtiden. Och det  
börjar som alltid med en 
skapelseberättelse.

Har du någonsin stannat upp 
och reflekterat över vad det 
är som sker? Dels hur vi som 
samhälle har kommit dit vi är 
idag teknologiskt, men fram-
förallt varför vi har kommit 
dit vi är idag med AI?

#1
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som logik, sökalgoritmer och 
spelteori, och då utvecklades 
också tidiga AI-program 
som kunde spela schack och 
förstå enkel natural language 
processing (NLP) – helt enkelt 
en språkteknologi som den 
vi använder i till exempel i 
Google Translate idag.  

Vad kommer AI att bli?
Vad AI är och inte är finns 
det dock många åsikter kring. 
Eftersom artificiell intelligens 
är ett vagt begrepp missbru-
kas termen ofta. Krasst sett 
skulle ju allting som en dator 
gör kunna benämnas som AI. 
För mig personligen är AI 
en maskins förmåga att visa 
människoliknande drag, det 
som en maskin gör men som 
känns på något vis mänskligt.   

Författaren Stanislaw Lem 
ger en bild i sin bok Summa 
Technologiae (1964) 
av att vi i framtiden 
kanske kommer 
att kunna skörda 
kunskap som pro-
ducerats av ma-
skiner på samma 
sätt som vi skördar 
vete idag. En otrolig 
profetisk tanke som 
har många lager i 
sig, och som vi kom-
mer att återkomma 
till i en senare del. 

På 70- och 80-talet 
börjar AI och robotar att 
bli kommersiellt, och stora 
Hollywood-produktioner 
görs. West World, Alien, 
Blade Runner, Termina-
tor och Robocop är några 
exempel på filmer som sätter 
dystopin kring AI, människa 
och maskin på tapeten. Milt 
sagt med en skräckblandad 
förtjusning. 

Pusselbitarna börjar 
falla på plats
På 1990-talet började forska-
re använda maskininlärning, 
ett viktigt underområde av 
AI då data är nyckeln, för 
att få datorer att automatiskt 
lära sig från data utan att 
programmeras med specifik 
kunskap. Stor crescendot är 

givetvis när IBM:s Deep Blue 
för första gången slår världs-
mästaren Garry Kasparov i 
schack 1997. Efter matchen 
sa Kasparov de berömda 
orden att mänskligheten nu 
har stött på en ny form av 
intelligens.

Under 2000-talet började 
takten att öka ytterligare, tack 
vare internets tillgänglighet 
och framfart. Själva drivme-
dlet för maskinlära och AI är 
nämligen data, och ju mer 
data vi kan producera desto 
smartare kan maskinerna bli. 

Med hjälp av den stora 
mängden data började man 
med regelbaserad AI, som är 
AI-system programmerade 
med specifika regler och algo-
ritmer för att utföra enskilda 
uppgifter. Efter det kom 
maskinlära – utvecklingen av 
tekniker och metoder för att 

skapa system som kan 
lära sig av inhäm-

tad data, såsom 
djupinlärning 
och nätverk som 
Google AlphaGo 
och IBM Watson. 

Efter det övergick 
man till det som kan 
benämnas som AI 
i form av smal och 
generell AI (mer om 
det strax).

Bara mellan 2011 och 
2012 producerades 90 pro-
cent av all data som mänsk-
ligheten fram tills dess hade 
skapat under sin tid på jor-
den. Så nästan alla data som 
någon hade skapat skapades 
under ett enda år. Och idag, 
drygt 12 år senare, genereras 
20 gånger mer data varje år. 

Data som är helt avgöran-
de för diverse AI-plattformar.

 
Kommer AI:n passera 
människan?
För det finns två begrepp som 
är viktiga att förstå inom AI. 
Det första är smal AI. Smala 
AI-system är ofta mer effek-
tiva än generella AI-system 
på att lösa specifika problem, 
men är begränsade till att 
endast utföra dessa specifi-
ka uppgifter. Många av de 

Viktiga hållpunkter 
under de senaste 15 åren som ledde fram till 

att Open AI och Chat GPT-3, som släpptes 
2022, såg dagens ljus: 

2006 
Google börjar an-
vända Deep Learn-
ing-algoritmer för 
att förbättra sina 
sökresultat

2010 
IBM:s Watson vinner 

Jeopardy! mot två 
tidigare mästare

2014 
Google visar upp sin 
neurala språkmodell, 
Google Translate, 
som börjar använda 
maskininlärning för 
översättningar

2011
Deep Learning-teknik 

börjar användas för 
object recognition i 

bilder

2018
OpenAI:s GPT-2 

(Generative Pre-
trained Transformer 
2) släpptes, och det 
är en av de största 

och mest avancerade 
generativa modeller-

na till dags datum

2016 
AlphaGo, utvecklat 
av Google DeepMind, 
vinner mot Lee Sed-
ol i spelet Go

IBM:s Deep Blue 
personifierad av 

Midjourney
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nischade produkter vi ser idag 
inom text, bild, ljud och foto 
är smal AI. 

Sen har vi nästa steg i 
AI:ns utveckling, nämligen 
generell AI som även be-
nämns som AGI, Artificiell 
Generell Intelligens. En fram-
tida hypotes kring AI är också 
Singularitet. Det är en teori 
som beskriver en förväntad 
framtida händelse då AI-sys-
tem blir så avancerade att de 
kan förbättra sig själva och 
skapa en revolutionerande 
förändring i samhället. 

Vad är då skillnaden 
mellan dessa? Generell 
AI handlar om att skapa 
AI-system med människo-
liknande intelligens som kan 
utföra ett brett spektrum av 
uppgifter medan singularitet 
bygger på teorin om att det 
en dag kommer det att finnas 
en superintelligent AI som 
kommer att utveckla sig själv 
till att överträffa människans 
förmågor inom alla områden. 

Om detta faktiskt kom-
mer att ske låter vi dock 
vara osagt. Forskarkåren är 
oense. 2014 trodde endast 10 
procent av forskarna att det 
var sannolikt att vi någonsin 
skulle få en AGI med samma 
intelligens som en människa. 
Idag tror 50 procent av fors-
karna att det är sannolikt re-
dan runt 2040 och 90 procent 
vid 2075, enligt forskaren Nic 
Bostroms enkät till världens 
ledande experter kring san-
nolikheten om när vi kan nå 
AGI på mänsklig nivå. 

Vi är således inte här av en 
slump, utan drömmar, tankar, 
forskning och hårt jobb 
sammanvävt med något av 
en självuppfyllande profetia 
har lett oss hit. Från gre-
kisk mytologi och Descartes 
tankar om själen till gedigen 
datavetenskap. 

Men vart tar detta oss 
egentligen? Vet vi det, eller 
färdas vi bara i rasande fart 
längs en flod där vi till slut 
har tappat kontrollen? Vad 
händer med oss när datorer 
tänker bättre än vi, och skri-
ver och skapar långt bortom 

mänskliga förmågor? Vad 
blir människans roll i denna 
nya värld av AI som vi har 
format? Vad finns det då för 
värde i människan? Det här 
är högst berättigade frågor 
som vi kommer utforska lite 
längre fram. I nästa del tar vi 
en närmare titt på vad tekno-
logi egentligen är och vad den 
i förlängningen innebär för 
människan.  

"Vi är således inte här av en 
slump, utan drömmar, tankar, 

forskning och hårt jobb 
sammanvävt med något av 
en självuppfyllande profetia 
har lett oss hit. Från grekisk 

mytologi och Descartes 
tankar om själen till gedigen 

datavetenskap."
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6 techlagar 
som är grunden 
för AI

#2

O rdet teknologi 
härstammar från 
grekiskans tekh-
nologia, som är 

en sammansättning av orden 
konst och lära (tekhne och 
logia). Innebörden av ordet är 
”kunskapen och användan-
det av verktyg, hantverk och 
system”. Det handlar alltså 
om människans relation till 
“döda” ting som står i hennes 
tjänst och som hon använder 
för att underlätta tillvaron.

Men frågan är vad tekno-
logi i grunden egentligen är, 
och hur vi kan förstå den på 
djupet? För oss som lever nu 
är teknologi det närmsta man 
kan komma magi. Magi är 
ett ord som används för att 
beskriva det komplexa som vi 
inte riktigt kan förstå oss på, 
och går vi in på AI räcker inte 
vår mänskliga bandbredd till. 
Det är bortom det mänskliga 
på gränsen till det gudomliga. 
Vi trodde att teknologi skulle 
vara en linjär process med 
ettor och nollor som vi kunde 
förstå oss på, men nu är det 

kanske redan bortom det 
rationella.

För allting i livet börjar 
med en förväntan och slutar 
med en erfarenhet. Det gäller 
även vår relation till tekno-
logi. Teknologi är inte statisk 
utan evolutionär. Den är inte 
subjektiv utan i sitt väsen ob-
jektiv. Men beroende på hur 
vi använder eller kodar den 
kan den bli högst subjektiv.

Säger du teknologi, 
digitalisering eller artificiell 
intelligens skapar det känslor 
hos människor, och så gott 
som alla har en uppfattning 
om ämnet.

En del ser på teknologisk 
utveckling som ondskan själv, 
som sakta men säkert förgör

mänskligheten. För dem 
blir AI det verkliga exemplet 
på den fruktade zombien eller

Frankensteins mons-
ter – ett dött ting som blir 
“levande”. Andra ser tek-
nologin som ett medel som 
gör världen bättre och som 
hjälper oss lösa vår tids största 
utmaningar.

Teknologins lagbok
För drygt 40 år sedan skrev 
Melvin Kranzberg, profes-
sor i historisk teknologi på 
Georgia Institute of  Techno-
logy, sex lagar kring teknologi 
för att förklara dess kraft och 
utveckling. Även om studien 
baserades på dåtida exem-
pel med kalla krigets teknik 
i fokus, med exempel som i 
mångt och mycket har föråld-
rats, är det fascinerande hur 
modernt tankesättet är med 
tanke på dagens teknik med 
AI, smartphones, VR, 
drönare och block-
chain.

Jag beskrev dessa 
lagar i min bok Ap-
parnas Planet, men 
vill nu gå igenom 

Kranzbergs lagar kopplat 
till AI för att skapa en större 
förståelse för teknik och dess 
innebörd. Du har troligen 
aldrig hört talas om dessa 
lagar eller dess författare. 
Faktum är att de allra flesta 
tech-entreprenörer, kodare 
och innovatörer inte heller 
har hört talas om dem.

Kranzberg formade som 
sagt lagarna under det kalla 
kriget och var verksam fram 
till 1988 (han gick bort 1995). 
Tursamt nog har dessa princi-

per förmedlats vidare av 
tech-entusiaster och de 
ger än idag en förstå-
else för vad teknik och 

digitalisering innebär 
och hur vi bör bejaka 
den tid vi lever i. 

Vad är AI? Hur ska vi människor hantera 
och relatera till denna nya teknologi? Efter 
att ha blickat tillbaka på AI:ns historia vill 
jag i denna andra del lägga några teoretis-
ka grundstenar på plats genom att förklara 
vad teknologi är och hur den har utveck-
lats. Ett ramverk som du alltid kan ha med 
dig både privat och i arbetslivet.

Melvin  
Kranzberg
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1. Teknologi är varken 
god eller ond, men inte 
heller neutral.

2. Uppfinnandet är 
nödvändighetens 
moder.

3. Teknologi kommer 
i förpackningar, stora 
som små.

4. Även om teknologi 
kan vara ett viktigt in-
slag i många offentliga 
frågor, är det icke
tekniska faktorer som 
till slut har företräde i 
teknik-politiska beslut.

5. All historik är relevant 
men historien om 
teknologi är mest 
relevant.

6. Teknologi är en högst 
mänsklig aktivitet, så 
även historien om te-
knologi.

Kranzbergs 6 lagar
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Lag nummer 1:  
Teknologi är varken 
god eller ond, men inte 
heller neutral
Professor Kranzbergs första 
lag är den kanske mest viktiga 
– en insiktsfull förståelse av 
vad teknologi är. Låt oss där-
för fokusera lite extra på den 
här och nu. 

Enligt professorn ska en 
dam ha kommit fram till 
den store violinisten Fritz 
Kreisler efter en konsert och 
sagt "Maestro, din fiol gör så 
vacker musik." Kreisler ska 
då ha hållit sin fiol mot örat 
och sagt "Jag hör ingen musik 
som kommer ut ur den". In-
strumentet, hårdvaran, själva 
fiolen var till ingen nytta utan 
det mänskliga elementet. 
Men samtidigt, utan instru-
mentet hade Kreisler inte 
kunnat skapa musik.

Kranzberg 
förstod alltså 
att teknologi 
är beroen-
de av dess 
geogra-
fiska och 
kulturella 
räckvidd.

Tekno-
logi är i sitt 
väsen amoralisk, 
varken ond eller 
god, utan är de facto 
oftast både och 
beroende på hur 
det används. Ett ex-
empel är elektricitet som kan 
användas både för att utöva 
dödsstraff och samtidigt förse 
människor med energi som 
används för att hålla dem vid 
liv – som respiratorer eller i 
form av element som värmer 
upp människors hem.

Detsamma gäller för inter-
net, som både kan användas 
för goda ändamål och för att 
hacka andra eller förstöra. 
Samma sak gäller också Face-
book, som kan användas till 
att finna överlevande efter ett 
jordskalv eller för att sprida 
propaganda och lögner.

Tekniken, internet eller 
mjukvaran är i sig självt 
därmed varken god eller ond. 

Den kan vara både och bero-
ende på kontexten. Teknolo-
gin öppnar dörrar, men långt 
ifrån alla dörrar bör öppnas 
– för med stor teknologisk 
makt följer även ett stort tek-
nologiskt ansvar. Detta gäller 
i synnerhet för giganter som 
Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft och Ten-
cent, som alla förfogar över 
enorma mängder persondata 
från deras användares liv. 

Lag nummer 2:  
Uppfinnandet är nöd-
vändighetens moder
"Allt som inte utvecklas 
avvecklas”, skrev den svenska 
föreläsaren och författaren 
Christer Olsson i en av sina 
böcker. Och när det kommer 
till teknologi är det inget 
undantag. Ny teknologi föder 

ny teknologi, där slut-
målet är en jakt 

på effektivitet 
och förbätt-
ring som 
inte har 
ett tydligt 
mål. Det är 
digital dar-

winism i sin 
bästa form 

där utveckling-
en är konstant 

och där vi hela tiden 
måste anpassa oss 
efter nya beteenden, 
mönster och krav.

När ny teknik 
vinner mark känner vi i 
allmänhet inte till effekterna 
och måste därför efter hand 
reglera det vi inte accepte-
rar. När bilen kom körde 
människor rattfulla och utan 
bilbälte, vilket först inte fick 
någon rättslig påföljd. Vi 
hade ju alltid kunnat vara 
druckna när vi körde med 
häst och vagn! Men starka 
drycker i samband med bil-
körning ledde till olyckor och 
dödsfall, och med det kom 
regleringar. Innovation födde 
ny innovation, som i bilens 
fall blev bilbälte, krockkuddar, 
backsensorer och autonoma 
system som hjälper oss att 
undvika olyckor.

Varje teknologisk innova-
tion skapar därmed behovet 
av en vidare teknologisk 
utveckling, menade professor 
Kranzberg. Det här är en 
variabel som gör att den tek-
niska utvecklingen kommer 
fortgå så länge människan 
och tekniken existerar.

Lag nummer 3:  
Teknologi kommer i 
förpackningar, stora 
som små
För att förstå teknologi måste 
vi se till dess förpackning, 
interaktion och beroenden. 
Professor Kranzberg menade 
att teknik aldrig kan särskiljas 
från människan, då det är vi 
som är själva navet för hur 
teknologin ska fungera.

Innovationer i form av ma-
skiner, järnväg och elektricitet 
ersatte befintliga jobb, men 
skapade samtidigt nya. Och 
nu, i den fjärde industriella 
revolutionen, kan vi se att 
den digitala teknologin gör 
detsamma. Skillnaden idag 
är med vilken hastighet detta 
sker.

Innovationer bygger ofta 
på tidigare innovationer, och 
komplexa lösningar består 
oftast av ett antal mindre 
delar. Delarna sätts ihop 
till en helhet som får andra 
egenskaper än delarna hade 
var och en för sig. Teknologi 
är således aldrig svart eller 
vit. Den kommer i många 
skepnader.

Det vi antar att den ska 
utvecklas till eller skapas för, 
blir sällan den verkliga slut-
destinationen.

Det vi trodde skulle bli 
stort blir oftast litet och det 
som ser litet ut blir ofta stort. 
Det är många steg, pakete-
ringar och till slut markna-
den som avgör utfallet, inte 
paketen i sig. Därför gäller 
det att vara försiktig med att 
sia om teknologins framtid. 
Det som kan se ut som en 
uppenbar succé är inte alltid 
det. Inte heller är det den 
första versionen av något som 
nödvändigtvis blir standard 
för framtiden.

Lag nummer 4:  
Även om teknologi kan 
vara ett viktigt inslag i 
många offentliga frågor, 
är det icke-tekniska 
faktorer som till slut 
har företräde i tek-
nik-politiska beslut
Läs gärna om den meningen, 
för det här kan inte skrivas 
mycket bättre. Det ger oss en 
bra förståelse för att det är 
den offentliga verksamheten, 
politiken, juridiken och kul-
turen som till slut avgör såväl 
teknologins begränsningar 
som dess framtid.

Det som kan kännas 
tekniskt självklart är inte alltid 
politiskt givet, och politikers, 
det vill säga människors, 
omdömen har fram till nu 
avgjort teknologins framtid. 
Det kan kännas naturligt 
att internet ska vara gratis 
för alla och att det ska vara 
en öppen och fri plats utan 
begränsningar, men det finns 
alltid politiska krafter som 
tycker annorlunda, och just 
dessa tyckanden har företräde 
framför teknologin.

I många år fick giganter 
som Facebook och Google 
härja fritt, och obehindrat 
samla och sälja vår data. Det 
var först när det blev en opi-
nion, kryddad med en skan-
dal eller två, som politiska 
beslut fattades för att reglera 
hur datan får användas. Tek-
niken och mjukvaruleveran-
törerna Google och Facebook 
fick efter det inte verka som 
de ville, utan måste anpassa 
sig till europeiska politikers 
beslut genom GDPR. Det 
var i slutändan icke-tekniska 
faktorer som avgjorde.

Lag nummer 5:  
All historik är relevant 
men historien om  
teknologi är mest 
relevant
Om vi vill förstå framtiden 
måste vi först och främst vara 
pålästa om vår historia. För 
att förstå teknologisk innova-
tion och framtid så måste vi 
läsa och studera den teknolo-
giska historien. Men varför är 

Promt: Invention 
is the mother of 

necessity
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teknologisk historia viktig?
Det skulle kanske räcka 

med att se till betydelsen av 
ångmaskin, elektricitet och in-
ternet som vi har skapat, men 
det finns en annan händelse 
som på ett unikt sätt för alltid 
förändrade förutsättningarna 
för mänskligheten. Den 16 
juli 1945 klockan 05:29:45 
på morgonen sprängdes 
världens första kärnvapen 
på provsprängningsområdet 
Alamogordo i New Mexico, 
USA.

 Atombomben var född, 
och det var en innovation 
som plötsligt gav människan 
förmågan att förgöra hela 
mänskligheten. En super-
kraft låg nu i våra händer. 
Ironiskt nog har människan, 
kanske just på grund av den, 
aldrig levt så länge utan ett 
världskrig. För om det finns 
en kraft som kan förgöra hela 
vår jord, vem vågar då ta 
konsekvenserna av att starta 
ett världskrig?

 2000-talets krig har därför 
handlat mer om information 
än om materiella erövringar. 
Professor Kranzberg menade 
att 1900-talets teknologiska 
landvinningar skedde mycket 
tack vare en ständig tekno-
logisk kapprustning mellan 
USA och Sovjet under det 
kalla kriget.

 Idag befinner vi oss 
kanske inte i det kalla kriget, 
men bevittnar nu de facto 
en teknologisk kapprustning 
som främst utkämpas av USA 
och Kina. Kampen om AI 
är redan här, och den står 
dels mellan stater, men även 
mellan tech-giganterna.

Lag nummer 6:  
Teknologi är en högst 
mänsklig aktivitet, så 
även historien om  
teknologi
Sista lagen handlar om det 
som definierar teknologi, 
nämligen människan. Profes-
sor Kranzberg klargjorde helt 
korrekt att många av våra tek-
nikrelaterade problem uppstår 
på grund av de oförutsedda 
följderna som uppstår när 

"Teknologi har 
förmågan att 

göra underverk. 
Men den vill inte 
göra underverk, 

de facto vill 
den inte göra 

någonting alls."
Tim Cook

tydligt godartade teknologier 
används i stor skala.

Apples vd Tim Cook 
gav 2017 följande citat i sitt 
anförande på Massachusetts 
Institute of  Technology vid 
Harvard University: "Tekno-
logi har förmågan att göra 
underverk. Men den vill inte 
göra underverk, de facto vill 
den inte göra någonting alls.”

Poängen som Tim hade 
var att trots teknikens förmå-
ga är det vi människor som 
avgör dess kraft. Faktum är 
att ju mer tiden går och ju 
mer digital världen blir, desto 
mer ökar värdet på det som 
inte kan digitaliseras, det som 
är djupt mänskligt, vilket vi 

kommer att återkomma till 
längre fram. Det är viktigt att 
förstå att undermålig teknik 
som fyller mänskliga behov 
alltid vinner över helt fantas-
tisk teknik som inte tillgodo-
ser mänskliga behov.  Som 
professor Kranzberg kärnfullt 
konstaterade vid internets 
födelse:

Behind every machine, I 
see a face – indeed, many fa-
ces: the engineer, the worker, 
the businessman or busi-
nesswoman, and, sometimes, 
the general and admiral. Fur-
thermore, the function of  the 
technology is its use by human 
beings – and sometimes, alas, 
its abuse and misuse.
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att automatisera beslutsfattan-
de och göra information mer 
tillgänglig, men det kan också 
användas för att förtrycka 
hela befolkningar och be-
gränsa deras friheter genom 
övervakning och kontroll.

Om vi utgår ifrån den 
tredje lagen är det inte AI 
som kommer bestämma 
historiens gång, utan det är 
människan som använder AI 
som kommer bestämma his-
toriens gång. AI är ett verktyg 
som människan använder för 
att påverka historien, men 
det är människans val och 
handlingar som avgör hur 
teknologin används och vilken 
inverkan det har. Det är väl-
digt viktigt att komma ihåg.

AI kommer inte att vara en 
ensam kraft i samhället. Även 
vår allra senaste teknologi  
är ett resultat av sociala och 
kulturella förändringar. AI 
utvecklas och förändras i 
samspel med högst mänskliga 
faktorer, och den påverkar 
och påverkas av samhällets 
värderingar och normer.

Till sist behöver vi på-
minna oss själva om att 
teknologin inte är en under-
ordnad faktor – den är en 
del av människans historia 
och samhälle. AI är inte bara 
ett verktyg som människan 
använder, det är också en del 
av människans historia och 
påverkar och formas av det. 
AI är inte något som existerar 
utanför människan. Den är 
en integrerad del av människ-
ans kultur och samhälle.

Med stöd av teknologins 
lagbok kan vi alltså se att AI 
är en teknologi som kan kom-
ma att ha en stor inverkan på 
samhället, både positivt och 
negativt, och det är viktigt att 
ta hänsyn till detta när man 
diskuterar AI-utvecklingen 
och dess konsekvenser.

Med denna förståelse i ba-
gaget är det dags att gå vidare 
till nästa del och utforska den 
fjärde industriella revolutio-
nen lite djupare, med artifi-
ciell intelligens i fokus. Vilka 
etiska och sociala dilemman 
medför AI-revolutionen?  

Teknologi är alltså en 
variabel som alltid kommer 
att förändras, medan männ-
iskan är konstanten som man 
behöver förhålla sig till.

AI i ljuset av  
teknologins 6 lagar
Vänder vi nu blicken mot AI, 
kan vi dra en hel del intres-
santa slutsatser med hjälp av 
teknologins lagbok. Den för-
sta slutsatsen vi kan dra är att 
AI:ns intåg i våra liv kommer 
få både positiva och negativa 
konsekvenser. AI kommer 
med största sannolikhet ha en 
positiv inverkan på samhället 
genom att göra processer mer 
effektiva och automatisera fle-
ra viktiga uppgifter. Men den 
kan också skapa nya problem, 
såsom bred arbetslöshet och 
etiska dilemman relaterade 
till exempelvis vem som bär 
ansvaret för en AI:s hand-
lingar och vad som definieras 
som levande. Vi kommer att 
fokusera på detta i nästa del.

I vilken utsträckning kom-
mer sedan AI:s nettoeffekt 
vara negativ eller positiv? Det 
avgörs av vem som kommer 
använda AI och till vad. AI 
kan användas för att främja 
frihet och demokrati genom 

Prompt: technology's 
book of law
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Människans  
viktigaste vägval 
kring AI – innan 
det är för sent

Om du är född någon gång efter 1980 har 
du vuxit upp i en digital värld. De som är 
födda in i denna tid landar direkt i den 
mest teknologiskt avancerade och socialt 
utvecklande eran i mänsklighetens histo-
ria. Oavsett vilken bakgrund, ålder, yrke 
och intressen vi har, är det som sker just nu 
svåröverskådligt. De äldre generationerna 
förstår kanske inte hur mycket världen har 
förändrats, medan de yngre inte förstår 
hur nytt allt faktiskt är. De tar det mesta 
för givet. Vi lever numera på en planet där 
mjukvara äter upp världen, bit för bit.

#3
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F aktum är att alla 
bolag mer eller 
mindre mot sin vilja 
tvingas bli mer av 

ett mjukvarubolag. Även om 
man försöker undvika det 
internt kan man vara säker på 
att kunderna är i den digitala 
världen, och om kunderna är 
där utan att vi är det kommer 
konkurrenterna flockas som 
gamar runt ett dött kadaver. 
Och nu är AI inte längre en 
hajp, en dröm eller illusion, 
utan något väldigt konkret 
som alla behöver förhålla sig 
till.

Hur ser den nya världen 
ut? En värld där data, mjuk-
vara, röststyrning och snart 
även AI, artificiell intelligens, 
styr stora delar av våra liv. 
Kanske är det början på 
slutet? Kanske har vi öpp-
nat en dörr till en värld där 
robotar tar över och vi, likt 
aporna, till slut blir djur i bur 
på ett zoo för robotar? Eller 
så ser vi början på en ny tid i 
mänsklighetens historia, där 
vi får möjlighet att designa en 
perfekt värld där vi får ut det 
bästa i att vara en människa? 
Vägval är alltid ett hot eller 
möjlighet, beroende på det 

perspektiv man väljer. Här 
lägger jag medvetet en över-
vikt kring de utmaningar och 
dilemman som finns kring AI 
för att bli mer hoppfull i den 
fjärde och sista delen – så håll 
till godo. 

Picasso menade, radikalt 
för sin tid, att konst inte 
handlar om att avbilda verk-
ligheten. Så frågan är: vad är 
verklighet och vad är mänsk-
liga intryck? För det du ser 
är inte objektivt, utan istället 
din subjektiva definition av 
det vi kallar verkligheten. 
Alla människor ser saker och 
ting i olika ljus. Vi söker efter 
verkligheten, men frågan är 
om verkligheten existerar i 
objektiv mening.

Men den verklighet som 
AI konstruerar är inte alltid 
så vacker som den bör vara. 
AI medför en rad olika di-
lemman som jag vill koka ner 
i fem olika områden som vi 
kort ska gå igenom. 

Förståelsen av detta hjälper 
oss att identifiera och hantera 
eventuella problem som kan 
uppstå när teknologin an-
vänds. Att diskutera de etiska 
problemen kring AI kan även 
hjälpa oss att utveckla me-
toder för att minimera dessa 
farhågor och säkerställa att 
AI används på ett ansvarsfullt 
sätt framgent. Dessutom kan 
det hjälpa oss att förstå hur 
AI kan påverka samhället och 
ekonomin på lång sikt.

Ekonomiska och  
arbetsmarknads- 
relaterade frågor
En viktig insikt kring digi-
talisering är hur den demo-
kratiserar användandet av 
produkter, men samtidigt 
centraliserar produktionen. 
Detta är ett uttryck som man 
kan förstå i och med den 
industriella revolutionen, 
men är än mer relevant i vår 
digitala värld där AI nu har 
blivit centrum för utveck-
lingen. Teknik var länge en 
klassfråga, något bara de 
rika hade tillgång till, men 
med massproduktionen kom 
tekniken de många av oss till 

Etiska problem 
kring AI 

Hur hanterar vi 
jobbförluster på 
arbetsmarknaden 
och förändringar i 
arbetsförhållandena?Vad är utmaningen 

med automatiserade 
beslut och ansvar, 
och med AI i förhål-
lande till övervak-
ning och den privata 
sfären?

Kan AI hota social 
jämlikhet, öka klass-
killnader och påverka 
demokratin negativt?

Hur kommer använd-
ningen av AI i militära 
ändamål se ut, och 
vad är risken för  
automatiserade krig?

Vad gör vi åt risken 
och rädslan för  
undergång och 
utrotandet av  
mänskligheten  
genom AI?

Ekonomiska och 
arbetsmarknads-
relaterade frågor 

Etiska och  
moraliska frågor

Sociala och 
demokratiska 
frågor

Försvars-  
och säkerhets- 
relaterade frågor

Existentiella  
och undergångs- 
relaterade frågor
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del. Baksidan av detta är att 
massproduktion alltid skapar 
en centralisering. Marx tog 
upp farorna med centralise-
ring av pengar, vilket redan 
har skett, men ännu värre är 
kanske centraliseringen av 
data och vital information om 
oss i händerna på ett antal få 
aktörer, och i förlängningen 
kanske datorn själv?

Den nya dimension som 
vi nu behöver relatera till är 
att AI är en maskin som inte 
bara kan agera – utan även 
tänka. Blandar du AI med 
robotik finns alltså en enorm 
risk att väldigt många arbeten 
kan automatiseras, vilket i sin 
tur kan leda till massarbetslös-
het. Ta bara fordonsindustrin, 
en sektor som sysselsätter 
250.000 anställda enbart i 
Sverige och över 10 miljoner 
i EU. Att dessa yrken inom 
10 år kan vara helt automati-
serade är ingen högoddsare. 

Och det är bara en sektor 
av många. Medlen för att 
motverka detta är att sakta 
ner det hela genom reglering, 
förbud eller helt tänka om 
kring vad jobb är genom att 
till exempel införa medbor-
garlön. 

Historien har visat att ny 
teknik tar bort jobb men även 
gör så att nya tillkommer. I 
fallet med AI kan man dock 
argumentera annorlunda, 
nämligen att skalan av AI och 
robotik kombinerat kom-
mer vara så omvälvande för 
arbetsmarknaden att det leder 
till massarbetslöshet. Mot-
medlet tror jag kommer vara 
att dryga ut processen från 
politiskt håll genom diverse 
regleringar.  Krasst så tror 
jag att diverse utredningar 
och regelverk kommer att tas 
fram från politiskt håll så att 
automationen inte sker för 
snabbt.  

Etiska och  
moraliska frågor
En aspekt vi inte diskuterar så 
ofta gällande teknikutveckling 
är hur tekniken kommer oss 
allt närmare och rent fysiskt, 
kanske även emotionellt, blir 
en del av oss. Evolutionen har 
gått från gigantiska datorer 
till desktop, laptop, mobil, 
smarta klockor och diverse 
bärbara uppkopplade prylar. 
Nu finns även möjligheten 
till teknologi i våra kroppar 
i form av chip under huden 
eller Elons Musk projekt 
Neuralink där datorn blir 
en del av vår hjärna. Vad är 
människa och vad är dator, 
kan en del fråga sig till slut? 

Det finns många andra 
etiska aspekter kring utveck-
ling av AI. Ett exempel gäller 
ansvarsfrågan vid skador 
som en AI orsakar. Vid en 
olycka – vem bär då egent-
ligen ansvaret? Vi har även 

sett exempel på hur AI kan 
vara ganska diskriminerande i 
beslutsfattande frågor baserat 
på ras, kön eller ålder. Det är 
viktigt att förstå att AI bygger 
på människogenererad data 
som kan reflektera historiska 
fördomar, och som sedan lätt 
kan förstärkas. Det många 
idag får som svar i ChatGPT 
kan lätt tas för sanning då det 
är datadrivet, men informa-
tionen kan vara långt ifrån 
sanningen.

En djupare etisk reflektion 
kretsar kring om vi lyckas 
skapa en form av medve-
tande hos AI – har den då 
en själ och bör de få rättig-
heter? Kan AI:n då ställas 
till svars, och kommer vi 
en dag se AI-domstolar? I 
nästa fas av mänsklighetens 
kapitel kommer människor 
och robotar att leva i symbi-
os, förhoppningsvis också i 
harmoni. Fokus hamnar lätt 
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på hur robotar moraliskt ska 
förhålla sig till människan och 
mänskligheten, men faktum 
är att en minst lika stor fråga 
är hur vi människor kommer 
att förhålla oss till robotar i 
vår närhet.

Det är inte svårt att dra 
slutsatsen att vi under de 
närmsta hundra åren kom-
mer att se samma utveckling 
kring robotar och AI som 
den i vår relation till djur, i 
synnerhet relationen med 
hundar och katter. Om vi 
backar bandet några år tillba-
ka ansåg människan sig vara 
djuren övermäktig på alla 
plan. Det var inga konstig-
heter att döda djur. Vi var ju 
trots allt människor, och de 
endast djur.

Men hundar och katter 
domesticerades och blev till 
sällskapsdjur i en stor del av 
världen, även om man fortfa-
rande äter dem i vissa länder. 
Kultur och tradition är olika. 
För den som ser djuren som 
en förlängning av familjen, 
blir känslorna instinktivt star-
ka när man ser djur vanvår-
das eller tillredas som mat-
rätt. ”Det är inte rätt att äta 
eller plåga någon som är en 
del av min familj och därför 
blir jag upprörd.” Talesättet 
att hunden är människans 
bästa vän är fysiskt verklig 
för många ensamma likväl 
som för familjer. Djur av alla 
slag anses ha känslor och bör 
därför behandlas med re-
spekt och värdighet. Samma 
utveckling tror jag kommer 
att ske med vårt förhållande 
till robotar, den dag roboten 
flyttar in hos oss så kommer 
känslor att skapas.

Kanske har du själv besökt 
någon som har en robotgräs-
klippare? Märk väl hur en 
primitiv relation skapas mel-
lan ägaren och roboten. Hur 
väl den omhändertas, hur 
man tilldelar den ett namn 
och kanske till och med ett 
litet hopsnickrat hus som den 
kan köra in i för att skydda 
sig mot väder och vind. För 
inte ska väl den stackars lilla 
roboten behöva känna sig 

frusen, rädd och ensam? Det 
är egentligen en helt häp-
nadsväckande tanke - kan vi 
på sikt behöva tillskriva rättig-
heter för robotar? Frågan kan 
kännas som galenskap men 
för egen del ser jag det inte 
som en omöjlighet. 

Sociala och demokra-
tiska frågor
Där etiska dilemman handlar 
om moraliska principer kring 
teknikutveckling, handlar so-
ciala dilemman kring AI mer 
om större samhälleliga kon-
sekvenser. Farhågorna inom 
detta område kan handla om 
ansvarsfrågor, diskriminering, 
integritet, konsekvenser av 
massarbetslöshet eller om hur 
AI på sikt kan bli ett demo-
kratiskt dilemma på grund av 
dess sociala påverkan.

Tekniken, som skulle 
vara ett förlovat land och en 
modern samlingsplats där 
olika åsikter kunde utbytas, 
har snarare blivit en mörk 
bakgård som man helst håller 
sig undan från. Kopplingen 
mellan demokrati och teknik 
är långt mer komplex än vad 
många anade. Det som skulle 
sammanföra oss har snarare 
dragit isär oss samtidigt som 
polariseringen växer, och AI 
kan göra det hela värre.

Tillgången till AI kan även 
skapa en större klasskillnad 
mellan olika samhällsklasser, 
vilket kan förvärra redan exis-
terande klyftor genom att AI 
primärt används av välutbil-
dade. Vi har även dilemmat 
kring centralisering av makt 
och integritetsfrågor. Vem 
kodar AI:n och vilket syfte 
har koden?  AI-system som 
används för beslutsfattande 
kan hota transparens och 
rättssäkerhet i demokratiska 
processer och samhällsinstitu-
tioner. Vidare kan AI-system 
som används för övervakning 
och kontroll av samhällen 
hota mänskliga rättigheter 
som till exempel yttrandefri-
het och privatliv. 

Det är lätt att se en dys-
topisk bild där AI:n blir en 
moralpolis som övervakar 

Övervaknings-
samhället
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samhället och fattar beslut 
som den anser vara det bästa 
för människor. Men en större 
fråga i närtid är hur myck-
et vi egentligen kan lita på 
AI:n? Här måste vi gå väldigt 
varsamt fram då det är lätt 
att tro att data inte kan göra 
fel. Men det ser vi redan nu 
bevis på genom till exempel 
hur många fel ChatGPT har. 
Dels ger den oss felaktiga svar 
på frågor, ibland med stor 
säkerhet, och dels behöver 
man även ha i åtanke hur lätt 
den kan manipuleras. Här 
behöver vi som medborgare 
en mycket större förståelse 
för hur tekniken funkar och 
hur den kan manipuleras, 
och även tänka på att vara 
källkritiska som aldrig förr, 
vilket leder oss till min nästa 
punkt.

Försvars- och säker-
hetsrelaterade frågor
AI är redan en del av modern 
krigföring, och med den tek-
niska revolution vi befinner 
oss i kommer det inte att bli 
bättre. Många av oss har 
säkert sett videon av robotar 
från Boston Consulting eller 
hundrobotarna som springer 
runt och gör diverse häftiga 
saker. Steget till att även förse 
dessa robotar med 
vapen är ju inte så 
långt borta och 
tanken har 
slagit en och 
annan.

Farhå-
gorna är ju 
många, från 
att tekni-
ken blir helt 
okontrollerbar 
till automatiserade 
krig utan mänsklig 
inblandning. I det 
mellanmänskliga 
perspektivet är min 
oro snarare hur AI 
kan ge ökad makt 
till regeringar, hur teknologin 
kan missbrukas för krigsbrott 
eller att den moraliska kom-
passen försvinner helt i en era 
av robotiserade krig. Återigen 
– vem bär ansvaret när något 

går fel? 
Jag har skrivit om detta 

tidigare, men jag anser att 
Sverige skulle ta ett initia-
tiv kring cyberfrågor och 
robotkrigsföring och likt 
Genèvekonventionen som 
klubbades 1864 ta fram en 
ny internationell konvention 
byggd på överenskommelser 
om regleringar kring detta. 
Tänk om man kunde få ma-
joriteten av världens länder 
att vara med på detta, och 
tänk om det var Sverige som 
drev frågan?

Existentiella och  
undergångssrelaterade 
frågor
Nyligen tittade jag och sonen 
på James Camerons klassi-
ker ”The Terminator” från 
1984. Inledningsscenen är en 
dystopisk framtidsvision av 
året 2023 där en superintelli-
gent dator har ödelagt jorden. 
Tack och lov är vi inte där, 
men tanken på ett under-
gångsscenario har funnits 
där så länge människan har 
använt AI som term. 

Paradoxen i det hela är 
att det inte är en religiös sekt 
som talar om ändens tid, utan 
att det är vetenskapen och 
kunniga forskare som först 

driver dessa frågor och 
hypoteser. Redan 

1947 uttrycktes 
rädslan för 
en superin-
telligent 
dator genom 
att Isaac 
Asimov 

myntade 
”Frankenstein 

complex” utifrån 
Mary Shelleys novell 
från 1818 om just 
Frankenstein och 
hans monster, och 
kanske har fran-
kenstein-komplexet 
aldrig varit mer 

aktuellt.
Datavetaren och pro-

fessorn Vernor Vinge som 
populariserade begreppet 
singularitet skrev följande 
1993: “within thirty years, we 

Prompten som 
trendade som-
maren 2022: 

"The last selfie 
on earth".

“Within thirty years,  
we will have the tech-
nological means to  
create superhuman  
intelligence. Shortly  
after, the human era  
will be ended.”
Vernor Vinge
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will have the technological 
means to create superhuman 
intelligence. Shortly after, the 
human era will be ended.” 
Visserligen är det ett år kvar 
innan 2023 är slut, men att 
Vinges prediktion skulle ske 
förfaller förstås väldigt osan-
nolikt.

Vi kan konstatera att AI 
redan finns i många aspekter, 
men farhågan för en gene-
rell AI som kommer förgöra 
mänskligheten är starkt 
överdriven. Att vi kan få fram 
en generell AI med mänsk-
lig kognition är utifrån de 
otaliga böcker och artiklar jag 
läst en illusion. Den största 
faran kring vår undergång 
är istället vi själva och hur vi 
väljer att använda den teknik 
som vi har skapat och hur vi 
utnyttjar jordens resurser och 
till exempel skapar miljöför-
störelse. 

Men skulle singulariteten 
trots allt ske, kommer lärjung-
en, i detta fallet superdatorn, 
en dag troligen vilja bli mäs-
taren och ta kontroll. 1951 
konstaterade forskaren Alan 
Turing följande: “It seems 
probable that once the machi-
ne thinking method had 
started, it would not take long 
to outstrip our feeble powers. 
[...] At some stage therefore 
we should have to expect the 
machines to take control.” 
Motivet skulle troligen vara 
att det är för ”mänsklighet-
ens” bästa, då människan i ett 
historiskt perspektiv har visat 
sig vara skadlig både för sig 
själv, för andra varelser, och 
på sikt även vår planet.

Jag tror att idén om att få 
fram människans medvetan-
de egentligen är en jakt på 
identitet, vilka vi är och vart 
vi härstammar ifrån, och en 
längtan efter att leva för evigt. 
Skapandet av en ny sorts gud 
eller Homo Deus, som förfat-
taren Yuval Harari benämner 
det som. Om vi kan skapa 
oss själva, kan vi då hitta svar 
kring vår uppkomst när det 
kommer till medvetande och 
då bli eviga? Självfallet har 
jag inte svaret på den frågan, 

men jag tror att jakten efter 
att få fram ett mänskligt 
medvetande liknar det när vi 
försöker ta ett foto med vår 
Iphone över en stjärnklar 
himmel. Visst blir tekniken 
bättre över tid, detaljerna 
kommer fram mer och mer, 
men i slutändan måste vi vara 
där på plats för att se det, 
känna det och uppleva det. 
Just det är vad som är kärnan 
i att vara en människa, och 
det kan i min mening aldrig 
kodas eller digitaliseras.

AI:ns framtid är i 
händerna på oss 
människor
Så hur kommer det att gå? 
Pessimisten säger att på grund 
av denna utveckling kommer 
världen att bli full av robotar 
som tar våra jobb. Medbor-
garlöner införs och det leder 
till lägre löner och lägre 
levnadsstandard för de flesta. 
Det kommer till och med att 
gå så långt att AI når singula-
ritet (förmågan att förbättra 
och utveckla sig själv), tar 

makten och bestämmer sig 
för att människan är ett hot. 
Mänskligheten kommer att 
förgöras.

Utopisten säger förstås  
precis tvärtom. Genom AI och 
robotar kommer levnadsstan-
darden att höjas, vi må bättre 
och leva längre. Stanislaw 
Lem lekte i sin bok Summa 
Technologiae (1964) med tan-
ken på att vi kanske kommer 
att kunna skörda kunskap 
som producerats av maskiner 
som vi skördar vete idag. Det 
skulle göra att vi genom AI 
kan lösa de miljöproblem som 
tidigare industriella revolutio-
ner orsakat, och uppfinna nya 
mediciner som botar omöjliga 
sjukdomar och lösa många av 
universums stora gåtor. Robo-
tar kommer att kunna utföra 
tunga och tuffa uppgifter som 
idag förstör människors liv. 
Världen kommer att få en 
kraftig ekonomisk tillväxt i 
det långa perspektivet. Och vi 
människor får friheten att göra 
mer av det som behagar oss.

Vad är då sanningen? 

“It seems probable that once 
the machine thinking method 
had started, it would not take 
long to outstrip our feeble pow-
ers. [...] At some stage therefore 
we should have to expect the 
machines to take control.”
Alan Turing

Total förgörelse eller fullstän-
dig frihet och lycka? Troligen 
ingetdera. Men oavsett ligger 
det just nu i händerna på oss 
människor. 

Om jag ska våga mig på en 
kvalificerad gissning är  
det följande: AI och robo-
tisering kommer att ersätta 
en stor del av våra jobb, 
men inte helt och fullt våra 
arbeten. ”Jobb” är det vi 
gör – ”arbete” är så mycket 
mer. Arbete handlar för en 
människa om mer än att 
jobba och få lön. Ett arbete 
handlar ytterst om värdighet, 
bekräftelse, mål och mening. 
Detta är drivkrafter som 
ingen digitalisering, auto- 
matisering eller effektivisering 
i världen kan ersätta. I jakten 
på meningsfullhet kommer 
evolutionen visa oss att vi 
människor söker och finner 
uppgifter som ger mening  
till oss och andra. Den jakten 
kommer aldrig ta slut för oss.

I nästa del kommer jag 
fokusera på människans roll i 
den nya eran av AI. 
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Våga ta vara  
på det magiska 
med AI

Ingen man går ner i samma flod två gånger 
säger visdomstraditionen. Allt är i konstant 
förändring, oavsett om vi vill det eller inte. 
Och vår förmåga att anpassa oss till för- 
ändringar avgör det slutgiltiga resultatet, 
inte bara i våra egna liv, utan även för de 
verksamheter vi leder. 

#4

I den förra delen avslutade 
vi med ett resonemang 
kring perspektiv, och det 
perspektiv du väljer när 

det kommer till AI är det 
som kommer att avgöra om 
du kommer att lyckas eller 
misslyckas i den tid som lig-
ger framför. Där jag förut var 
mer pessimistisk och gick in 
på farhågorna vill jag därför 
i sista delen nu lyfta blicken 
och se möjligheterna med 
AI för oss människor – på ett 
individuellt plan såväl som 
organisatoriskt. 

Din respons  
är avgörande
 År 1816 uppfanns stetosko-
pet av den franske läkaren 
René Laennec. Först i for-

men av en hopvikt pappers-
rulle, och senare i träform. 
Han uppfann det till följd av 
sin prydhet, då han inte ville 
komma för nära kvinnors 
bröst när han skulle lyssna 
till deras hjärtslag. Det iro-
niska är att läkarsamfundet 
först ställde sig skeptiskt till 
Laennecs innovation med 
motiveringen att läkekonsten 
handlar om mänsklig inter-
aktion. Det vore onaturligt 
för en läkare att placera ett 
verktyg mellan honom själv 
och patienten. 

1800-talets läkare var räd-
da för förändringen, liksom 
mänskligheten alltid har 
varit avvaktande inför det 
nya. Vi såg det med maski-
ner och elektricitet under 
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den industriella revolutionen. 
Men faktum är att vi måste 
ställa om och se bortom vår 
rädsla för att ha en chans att 
överleva.

För första gången någon-
sin i mänsklighetens historia 
håller vi på att skapa något 
som är smartare än oss, 
och vad konsekvenserna av 
det blir har faktiskt inte en 
enda av oss en susning om. 
Tidigare har alla mänskliga 
uppfinningar gjort saker på 
grund eller med hjälp av vår 
befallning. De har varit bero-
ende av oss och gett oss stöd. 

Men AI är något helt 
annat då det i viss mån redan 
nu, men alltmer framöver, 
kommer att överträffa mänsk-
lig intelligens. Det är, om du 
tänker på det, en helt otrolig 
tanke och en situation som 
mänskligheten aldrig någon-
sin tidigare har varit med 
om. AI kan därmed vara en 
enorm möjliggörare, men 
även ett stort hot, beroende 
på det perspektiv du väljer att 
se det utifrån.  

Nyligen var jag på 
gymmet, och då pratade jag 
med en 82-årig farbror som 
simmar varje dag. Han sa 
något som för alltid kommer 
att vara fastetsat hos mig.

”Det är jävliga tider, men 
det finns ingen annan trygg-

het än förmågan att anpassa 
sig."

Det är så mycket visdom i 
det där att det är helt brutalt. 
Över 60 års livsinsikt kompri-
merad i en enda mening som 
blev serverad på ett silverfat 
till dig och mig. ”Det finns 
ingen annan trygghet än för-
mågan att anpassa sig.” Här 
är den första brutala insikten 
som du och jag måste bli var-
se om – teknikens utveckling 
bryr sig nämligen inte om 
våra känslor eller åsikter. Den 
kommer att utvecklas oavsett 
vad vi gör. Så vi måste välja 
att utveckla oss själva eller bli 
obsoleta.

Du avgör själv  
din inställning
Douglas Adams, författaren 
till en av mina favoritböcker 
– Liftarens guide till galax-
en, skrev en gång följande i 
boken The Salmon of  Doubt 
kring vårt förhållande till 
teknik:

”I’ve come up with a set 
of  rules that describe our 
reactions to technologies:

Anything that is in the 
world when you’re born is 
normal and ordinary and is 
just a natural part of  the way 
the world works.

Anything that’s invented 
between when you’re fifteen 

and thirty-five is new and 
exciting and revolutionary 
and you can probably get a 
career in it.

Anything invented after 
you’re thirty-five is aga-
inst the natural order of  
things.”

Första gången jag 
läste det där som 
ung förstod jag inte 
mycket av det, men 
efter att ha läst om 
boken efter att jag 
fyllt 35 slog det mig 
hur sant det var. Det 
vi föds med i våra liv 
blir en del av hur vi 
förhåller oss till världen. 

Tekniken vi kommer i 
kontakt med mellan 15 och 
35 är en spännande och 
viktig del av vår karriär, 
men efter 35 så händer det 
något. Man blir kanske, för 
att uttrycka det milt, lite kon-
servativ. Man är inte lika på, 
och är lite mer återhållsam 
med vad man lägger sin tid 
på. Mycket på grund av att 
man har sina vanor. Man vet 
vad man gillar och inte gillar, 
och man vill inte besväras 
med för mycket nya saker. 
Ens stagnation, på individ- 
och bolagsnivå, blir andras 
progression. 

Det jag dock inte håller 
med Douglas Adams om är 
att det inte alls måste sitta 
i åldern, utan är en mind-
set-fråga. Här och nu har du 
valet att tro att det är kört, 
eller tänka att du banne mig 
ska bli den bästa AI-nörden 
som du bara kan bli. 

För det här är oerhört 
viktigt att förstå: det är inte 
AI som kommer att ersätta 
dig, utan en som kan hantera 
AI kommer att göra det.

Var den som  
ligger i framkant
Allt det handlar om är hur 
man kan använda AI till sin 
fördel. Vid varje teknologisk 
revolution pratas det alltid 
om hur alla jobb kommer att 
ersättas, men det blir i stället 
nya sätt att jobba, och det 
skapas nya jobb. 

Därför är det av yttersta 
vikt att du tar dig tid att stu-
dera ämnet, pröva dig fram 
och se till att du ligger i fram-
kant kring det som sker. Bara 
att du läser detta visar att du 

är på rätt spår, men testa 
dig även fram med 

diverse AI-verktyg. 
Vet du inte var 

du ska börja? Inga 
problem. I detta 
webinar presenterar 
jag över 10 AI-verk-
tyg som faktiskt 
är helt magiska. 
Jag visar även hur 
man från start 

till mål inom loppet av 10 
minuter kan starta ett företag 
med idé, namn, affärsplan, 
logotyp, hemsida, bilder, an-
nonser och även en presen-
tationsvideo. Det är faktiskt 
helt galet. 

I slutet av denna del kom-
mer fler konkreta tips på hur 
du utvecklar din kompetens i 
den nya AI-världen, men för 
att verkligen utvecklas i rätt 
riktning är det viktigt att först 
förstå inom vilka områden AI 
(antagligen) aldrig kommer 
att kunna ersätta människan.

Maskinens och  
människans styrkor
Författaren Arthur C. Clarke 
skrev att varje tillräckligt 
komplex teknik är omöjlig 
att skilja från magi, och det 
är nog där vi är idag. Vi 
har i och med AI öppnat 
en Pandoras ask där vi inte 
riktigt kan se vad utfallet i 
slutändan blir, men hur det 
kan användas redan nu är 
faktiskt som ren magi. Fast 
hur magiskt det än upplevs, 
har all teknik alltid praktiska 
och fysiska begränsningar.

I boken What compu-
ters can't redogör forskaren 
Hubert Dreyfus för begräns-
ningarna hos AI och vad som 
särskiljer människan. Boken 
var mycket kontroversiell när 
den kom 1972. I datorernas 
begynnelse fanns utopin att 
inget var omöjligt genom 
kodning och datorer i den 
nya mänskliga eran av AI. 

”Varje tillräckligt 
komplex teknik är 
omöjlig att skilja 
från magi"
Arthur C. Clarke

Scanna QR- 
koden för att se 

webinariet
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är oense när vi kan nå dit, 
om det är 10 år, 100 år eller 
om vi ens någonsin kan få 
maskinell intelligens lik den 
mänskliga. Men oavsett är 
det viktigt att förstå att en AI 
i framkant, likt ChatGPT, har 
sina rötter i regler, och regler 
är uttryck för en kollektiv 
konsensus. Det är därför den 
i många avseenden är väldigt 
bias och försöker ha konsen-
sus i allt den skriver. 

Den bästa mänskliga 
intelligensen är dock rotad i 
kreativitet, och kreativitet är 
ett uttryck för en singularitet 
och något helt unikt. Datorn 
behöver data för att skapa 
medan människan kan skapa 
ur intet. Detta är grundpre-
missen, och det som särskil-
jer oss från maskiner idag. 
Senare kanske vi kommer att 
komma till en annan fas, men 
det ligger längre fram, och 
när det kan hända har ingen 
någon aning om.

I boken Human + Machi-
ne av Paul Daugherty och H. 
James Wilson ger författarna 
läsaren en bild som på ett bra 
sätt visar synergieffekterna i 
samspelet mellan människa 
och maskin. På den högra 
sidan finns det som maskinen 
gör långt bättre än männ-
iskan. En maskin är inte 
beroende av sömn, vila eller 
kost. Den kan därför jobba 
dygnets alla timmar året runt 
och passar perfekt för jobb 
som är repetitiva och kräver 

en stor mängd datainforma-
tion. I det avseendet har vi 
människor inte en chans mot 
maskinen, och bör inte heller 
ta den matchen.

På den vänstra sidan har 
vi det som kallas mänsk-
lig aktivitet, och här ingår 
naturligt de mjuka värdena 
med förmågor som ledar-
skap, empati, kreativitet och 
omdöme. Det är förmågor 
som människan behärskar 
bäst och därmed har kontroll 
över. Sedan har vi två axlar 
där maskin möter människa 
och där människa möter 
maskin. Här i gränslandet 
skapas synergi. 

Ett exempel på när AI 
ger människan superkrafter 
skulle kunna vara en kirur-
giskt komplex operation där 
AI genom att jobba simultant 
med sin datakapacitet kan 
förse kirurgen med värdefull 
information som kan rädda 
hela operationen. Men det 
handlar på motsatt sätt också 
om att människan tränar och 
utbildar maskinen, så att den 
blir smartare och kan hjälpa 
oss att fatta bättre beslut. 

Det finns en magisk 
brytpunkt där maskiner och 
människa kommer att sam-
verka – kanske ser vi redan 
det genom diverse så kallade 
cobot-initiativ, som innebär 
att maskin och människa 
samverkar. 

En bra bild på hur vi kan 
se och använda oss av AI 
framöver är miniräknaren. 

Den högra sidan: AI 
passar perfekt för 
repetitiva jobb som 
kräver stor mängd 
data och information

Den vänstra sidan: 
Det mänskliga,  

ledarskap, kreativitet, 
empati och omdöme 

Men tiden verkar ge Dreyfus 
allt mer rätt i att det finns 
vissa oöverkomliga begräns-
ningar.

Ni kommer säkert ihåg 
från del 1 vad skillnaden är 
mellan smal och generell AI. 
Smal AI kan utföra specifika 
uppgifter, medan generell AI, 
även benämnd som AGI, är 
ett AI-system med människo-
liknande intelligens som kan 
utföra ett brett spektrum av 
uppgifter. 

Generell AI är vi inte i 
närheten av. Forskarkåren 

AI gör det möjligt för oss 
att utföra viktiga uppgifter 
snabbare och mer effek-
tivt, samtidigt som det ger 
oss mer tid att fokusera på 
andra uppgifter som kräver 
mänskliga färdigheter och 
kunskaper. Detta gör oss 
inte mindre smarta, utan ger 
oss snarare möjligheten att 
bli ännu smartare och mer 
effektiva i vårt arbete. Likt 
miniräknare har AI blivit 
ett viktigt verktyg för många 
yrken, men det har inte ersatt 
behovet av mänsklig kunskap 
och färdigheter.
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Värdet i det  
icke-digitala
Teknologi är, som jag många 
gånger har nämnt, sällan 
lösningen utan snarare ett 
effektivt medel för framgång. 
Var och en av oss måste fråga 
sig själv vad utvecklingen 
betyder på sikt, både för en 
själv personligen och för ens 
organisation. På vilket sätt 
kan vi jobba med AI? Om vi 
startade vårt företag idag ut-
ifrån vetskapen om hur livet 
är i denna AI-värld som vi 
nu faktiskt befinner oss i, hur 
skulle vi göra det då? Och 
på vilket sätt skulle vi skapa 
magi för våra medarbetare 
och kunder?

Ställ dig själv den frågan, 
men var vaksam. Det är lätt 
att falla tillbaka i apati, och få 
känslan att om framgången 
finns i data och AI, hur ska vi 
då ha en chans att konkurre-
ra med giganter som Ama-
zon, Google, Alibaba eller 
Microsoft? Men det handlar 
inte bara om AI och data, 
och det handlar framförallt 
inte om att den störste vinner. 
Det handlar om att göra allt 
det som AI, data och jätte-
bolag inte kan göra lika bra, 
det som digitalisering i sig 
inte kan skapa – liv. För än så 
länge är det människor, djur 
och växter som har förmågan 
att skapa liv. Maskinen kan 
hjälpa till att hålla oss vid liv, 
men det är faktiskt vi som 
skapar livet. Det gäller både 
på ett mänskligt plan och ett 
organisatoriskt. 

Livet i dig, det vi tidigare 
benämnde som singularitet, 
är kreativiteten. Liv i en 
organisation är kulturen, 
atmosfären och det vi har 
gemensamt. Ur detta liv föds 
nya kreativa idéer som blir till 
nya innovationer, och utifrån 
den utvecklingskraften får vi 
förnyad styrka att leva. När 
människor väljer att samar-
beta föds nya ekosystem, nytt 
liv och ny utveckling, där 
små spelare kan konkurrera 
med de allra största – de vi 
är tillsammans gör oss extra 
unika. 

Bara för att elektricitet 
föddes blev inte alla bolag 
elbolag. På samma sätt kom-
mer det i slutändan bli med 
AI. Alla bolag kommer på ett 
eller annat sätt använda sig 
av AI, men blir inte AI-bolag 
för det. Svaret på framti-
dens frågor finns kanske inte 
inom dig, men de finns där 
inom er organisation, genom 
kraften av den kollektiva 
intelligens som ni kan skapa. 
Den närmaste tiden kommer 
agnarna skiljas från vetet. En 
del organisationer kommer 
att blomstra och andra dö ut, 
helt enkelt. 

Utveckla dina  
mänskliga styrkor
För att undvika att bli ersatt 
av AI och andra som har an-
passat sig till AI är det viktigt 
att fokusera på utveckling av 
de mänskliga färdigheter och 
kunskaper som är svåra att 
automatisera, såsom kreativi-
tet, social kompetens, empati 
och problemlösning. Du bör 
också vara beredd på att lära 
dig nya tekniker och färdig-
heter som är relevanta för 
din bransch, och att fortsätta 
utvecklas hela tiden.

Ett område som verkligen 
öppnar upp sig för många fler 
på grund av AI är program-
mering. Barriären för att 
skapa mjukvara kommer att 
minska dramatiskt. När AI 
blir bättre på att skriva kod 
kommer tech inte längre att 
vara begränsad till människor 
som kan koda. Det betyder 
att vem som helst kommer 
kunna bygga appar, plattfor-
mar och digitala produkter 
utan att behöva tekniskt kun-
nande. Allt som krävs är din 
mänskliga kreativitet. Det är 
milt sagt revolutionerande.

Tillgängligheten innebär i 
sin tur att ribban bland annat 
kommer att höjas för vad som 
är bra mjukvara när fler kan 
vara med och på ett effektivt 
sätt skapa nya produkter. Be-
tänk hur musiken blev digital 
genom smarta och digitala 
instrument. Musikerna dog 
inte ut för det, utan det blev 

Här är fem konkreta 
tips för att undvika 

att ersättas av AI

Utveckla din mänskliga 
interaktion: delta i sociala 
aktiviteter, träna på att 
presentera dig själv och 
din arbetssituation och läs 
böcker om kommunikation 
och sociala färdigheter.

Lär dig nya färdigheter: 
delta i onlinekurser eller 
utbildningar, läs facklittera-
tur och delta i bransch- 
relaterade event och sök 
mentorskap från erfarna 
kollegor.

Utforska kreativitet: delta 
i kreativa aktiviteter som 
målning, musik, dans eller 
skrivande, experimentera 
med nya idéer och material 
och sök inspirationskällor 
som museer eller konst- 
utställningar.

Förbättra problemlösnings-
förmågan: delta i utmanande 
spel eller pussel, träna på att 
tänka utanför boxen och sök 
mentorer eller kollegor som  
är bra på problemlösning.

Samarbeta med andra: delta  
i teambyggande aktiviteter,  
sök mentorskap från erfarna 
kollegor och delta i bransch- 
relaterade event och nätverka 
med andra i din bransch.
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snarare så att kreativiteten 
flödade ännu mer. 

Nyckeln är således att 
förstå hur du får AI:n att göra 
jobbet åt dig, snarare än att 
veta hur man gör jobbet själv.

Ta vara på det  
magiska med AI
Slutligen vill jag lämna er 
med en optimistisk tanke, 
och slå ett slag för den mest 
potenta fördelen med AI 
och all annan automatiserad 
teknik som någonsin har 
skapats. Nämligen utrymmet 
som frigörs.

Har du hört talas om den 
magiska tvättmaskinen? Det 
var den fantastiska Hans 
Rosling som i ett Ted-talk 
introducerade berättelsen 
för världen. När Hans var 
pojke berättade hans mamma 
för honom om det magiska 
med tvättmaskinen: hur det 
räckte med att mata maski-
nen för att den sedan skulle 
göra resten av jobbet. Under 
tiden den arbetade kunde de 
gå till biblioteket, eller skriva 

böcker. Så maskinen gjorde 
alltså inte bara kläderna rena 
utan producerade på sätt och 
vis också barnböcker! Den 
magiska tvättmaskinen är 
en bra metafor för det som 
teknik, datorer och internet 
har möjliggjort. Och kring AI 
har magin bara börjat.

 Maskiner gör det de är 
bäst på, och vi människor 
gör det vi gör allra bäst. När 
maskinen jobbar och tänker 
kan vi drömma, utforska och 
skapa. Vara kreativa och ta 
risker. Ja, ta vara på vår fulla 
potential. Så låt oss utforska 
människans roll i en digital 
värld och ta en titt på värdet 
som finns i det icke-digitala. 
För 2000-talets största upp-
finningar kommer inte enbart 
handla om teknisk innovation 
utan också om ett utforskande 
av vad människan är och vad 
sann mänsklighet egentligen 
innebär. Välkommen till de 
mjuka värdenas tidsålder.

EQ har nu gått om IQ – 
hur långt du kan ta detta är 
helt upp till dig.  

”Magin kring AI  
har bara börjat"
Arash Gilan
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Många har bara hört talas om 
ChatGPT, men det finns re-
dan flera olika AI-verktyg på 
marknaden som kan spara dig 
100+ timmar varje månad. AI 
kan inte bara hjälpa dig att 
skriva texter, utan också skapa 
bilder, svara på mejl, planera 
ditt arbete och skapa helt nya 
webbplatser.

Värdefulla  
AI-verktyg

Kolla in  
våra webinar

Lär dig mer om 
marknadsföring när de 

passar dig

Prenumerera  
på Arash Gilans  

nyhetsbrev
Håll koll på det senaste 

inom ledarskap, tech och 
marknadsföring.

Lyssna på VD 
podden

Ny avsnitt varannan vecka 
med fokus på ledarskap 

och bolagsbygge

ChatGPT
Använd programmet för att skriva copy 
till din webbplats (fungerar även på 
svenska). Den kan se över nya texter, 
skriva utkast och formulera texter  
utifrån keywords inom SEM och SEO. 

Övergripande strategier

Durable
Gör utkast på hel hemsida inom 30 
sekunder med headline och  
landningssidor. 

Skapa webbplatser 

Genererar bilder som poppar  
i annonsering.

Stable Diffusion

Midjourney
Gör unika bilder utifrån dina  
textbeskrivningar

DALL-E 2
Skapar på samma sätt som Midjourney 
realistiska bilder utifrån text.

Bildskapande

Pencil
Gör video och rörligt inom  
annonsering.

Varos
Analyserar din köpta annonsering.

Annonsgenerering 

SlidesAI
Skapar snygga presentationer  
utifrån din text.

Övergripande strategier

Wordtune
Omformulerar och  
stilanpassar din text.

Skrivassistent 

Ellie
Skapar autogenererade svarsmejl  
utifrån ditt sätt att skriva.

E-postassistent

Synthesia
Tar din text och skapar en film med 
AI-genererad presentatör.

Descript
Multifunktionell videoredigerare  
med AI-stöd.

Filmskapande 

Fireflies.ai
Spelar in digitala samtal och skapar 
mötesanteckningar utifrån dem.

Mötesanteckningar

Albert
Hjälper dig att planera, optimera  
och få en budgetöversikt.

Planering 


