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Agenda

§ AI möjliggör en effektivare industri och bättre samhällen
§ Men hur påverkar denna AI-transformering människan? 
§ Kommer AI att förändra våra värdegrunder och etiska

principer? 
§ Hur ser den framtida AI-samhället ut?



AI möjliggör en effektivare industri och bättre 
samhällen 
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Fördelar med AI

§ AI automatisera lärande och upptäckt genom dataanalys
§ AI tillför intelligens
§ AI adaptera genom lärande algorytmer
§ AI analyserar mer och djupare data
§ AI uppnår hög precision
§ AI skapar mest ur data



Artificial intelligence
Artificial intelligence (AI) 

makes it possible for 
machines to learn from 

experience, adjust to new 
inputs and perform 
human-like tasks. 

(SAS.com) 



Framtida maskiner



Men hur påverkar denna AI-transformering 
människan?



Vad händer med människan
§ Arbetsuppgifter och 

roller blir 
automatiserade

§ Arbeten kommer att 
förändras

§ Anställdas upplevelser 
av arbeten förändras



Förändringar i arbeten

§ Vanliga arbeten
§ Hybrid arbeten
§ Super arbeten



Automateriserade arbeten

§ Co-bots
§ Automated vehicles
§ Production lines
§ Drones



Anställdas upplevelser
§ AI verktyg “co-workers”
§ Verktygen utför admin och 

enformiga arbeten
§ Verktygen övervakar och 

meddelar när arbete inte utförs 
korrekt

§ Arbeten blir mer ensam



En ny generation industriarbetare

§ Tekniken spelar en viktig 
roll

§ Ny teknik ställer nya krav 
på anställda

§ Nya anställda ställer nya 
krav på tekniken



Hur fungerar vi?
§ Vi uppfattar bara en liten del av det omkring oss
§ Vi kan endast fokusera på en sak i taget
§ Att skifta uppmärksamhet tar tid 

… och ökar risken för misstag
§ Vi blir lätt störda i uppmärksamhet och minne
§ Vi kan förstå och tolka situationer på olika sätt
§ Tankefel och mänskligt felhandlande vanligt



Digitaliseringens kognitiva påverkan

§ Kognitiva belastningar och 
avbrott

§ Orienteringsproblem
§ Belastning av arbetsminnet
§ Identifiera och tolka 

information
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Digitaliseringens kognitiva påverkan

§ Olika systemmoder
§ Arbetsprocesserna blir styrda
§ Icke integrerade informaConssystem
§ AutomaCon - ”black box”
§ Stöd för lärande



Motstånd

§ Psykologiskt motstånd
§ Politiskt motstånd
§ Kulturellt motstånd



Framtida utmaningar

§ ”Vart” är vi på väg? 
§ Vilka möjligheter och utmaningar innebär ökad

digitalisering och ny teknik?
§ Hur ser vi till att tekniken kan användas av alla, 

system och människor?



“Future of Jobs Report”

§ Automation will lead to the displacement of 75 million jobs, 
but also create 133 million jobs by 2022. 

§ 42 percent of task hours will be performed by machines 
• (58 percent by people)

World Economic Forum , 2019



Hur ser framtiden ut?
§ Brist på kompetent arbetskraL
§ Pensionsavgångar och minskat

intresse aN jobba inom industrin
§ Svårt aN rekrytera kvinnor och

unga människor
§ Nya kompetenskrav



Men hur påverkar denna AI-transformering 
människan?



Operatör
4.0

Utökade sinnen, 
minne och 
färdigheter
genom teknik

Romero m fl 2016



Superstarka 
operatören

§ Biomekaniskt stöd förökad 
styrka och uthållighet

§ Försök hos Ford
h4ps://eksobionics.com/eksoworks/ford/
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Superstarka 
operatören

§ EksoZeroG
§ Underhåll
https://eksobionics.com/eksoworks/eksozerog/

https://eksobionics.com/eksoworks/eksozerog/


Förstärkta operatören
§ Förstärkt verklighet 

(Augmented Reality, AR)
§ Integrerar digital information med 

fysiska världen
§ Underhållspersonal kan få

assistans i realtid



Virtuella operatören



Hälsosamma 
operatören

§ Bärbara sensorer
§ Övervaka hälsa och posiCon 
§ Integritetsfrågan



Smartare operatören
§ Smartelefon för att

interagera med,
• Maskiner
• Datorer
• Databaser

§ Taggar/QR för att identifiera 
och rapportera fel (ex. idus)



Kollaborativa operatören



Den sociala operatören

§ Uppkoppling gör det möjligt att ständigt 
vara i kontakt med andra

§ Kan motverka negativa effekter av ensamarbete



Analytiska operatören
§ Big Data i interaktion med 

operatören 
§ Möjlighet att hitta mönster 

och förutse avbrott
§ Fler möjligheter för (smart) 

förebyggande underhåll och 
uppskattning av RUL.



Kommer AI att förändra våra värdegrunder 
och etiska principer?



Värdegrund

värden som gäller under 
alla omständigheter och 
som inte kan förhandlas 

bort



Etik

vad som kännetecknar 
en rätt handling och 

vilka mänskliga 
karaktärsegenskaper 

som är goda



Parental control

§ Google låter dig styra över 
dina barns telefoner

§ Apple begränsar 
möjligheterna komma åt 
barnens telephoner



The Great Firewall



Biometric surveillance system





Top 9 ethical issues in AI (World Economic Forum, 2016)

1. Unemployment
2. Inequality - of wealth
3. Humanity – how machines will affect our behavior and interaction
4. Artificial Stupidity – How we guard against mistakes
5. Racist robots – AI bias (blacks were picked out)
6. Security – AI systems can cause much greater damage
7. Evil genies – AI turns against us
8. Singularity – How do we control a complex intelligent system
9. Robot rights



Robot Rights
1. A robot may not injure a human being or, through inacVon, 

allow a human being to come to harm
2. A robot must obey the orders given it by human beings except 

where such orders would conflict with the First Law
3. A robot must protect its own existence as long as such 

protecVon does not conflict with the First or Second Laws
(Issac Azmov, 1942)



Hur ser den framtida AI-samhället ut?



With AI especially, I 
am really optimistic



I am in the camp that 
is concerned about 
super intelligence



Humans risk being 
overtaken by Artificial 
Intelligence within the 

next 5 years



As long as we don’t 
program emotions 
into Robots, there’s 

no reason to fear 
them taking over the 

world



AI omvandlar människor till 
robotar

New technology is 
making humans so 

much more 
produc6ve



Behavox
“If you are a Behavox customer, you’re already a cyborg.... 

You’re able to process huge volumes of data using our 
software and identify needles in the haystack,”

“And if you are a sales trader or a trader using our 
software then you’re able to do market-making on a scale 

that is unmatched by humans.”



Neuralink

§ Neuralink will allow humans 
to compete with AI

§ Neuralink’s chip will be able 
to cure depression and 
addiction



Gaming and brain development 

§ Gaming changes brain growth, structure, and performance 
§ Selective attention is better
§ Visuospatioal skills (right hippocampus larger) 
§ Neural reward system changes – pleasure, learning, and 

motivation
§ Cravings and addiction 
§ Both positive and negative aspects (Medical News Today, July 10, 2017)



Virtual Mate:
The First Virtual Intimacy System

§ Collects and tracks user 
acVvity data in real-Vme

§ You can track your health with 
playing with your virtual 
girlfriend



Real vs the Virtual

We know that there is a 
growing problem with 
young men who have 

difficulty or cannot get 
aroused by real humans. 

(Psychology Today, 2020)



The Matrix



Sammanfattning
§ AI kommer att spela en stor roll i 

framtiden
§ Arbeten kommer att förändras
§ Stora möjligheter
§ Etiska utmaningar uppstår
§ Vi kan inte spå framtiden
§ Men om vi tar ansvar ser den 

ljus ut



Digitalization and the Human 
Factor
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