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Abstract 
 
Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. 
Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har 
förväntningarna inte infriats. Hur diskuterar branschfolk AI nu för tiden?  
Användning utav AI inom samhället, så som självkörande bilar, sjukvård, forskning, AI 
inom internet och mycket annat, innebär också att ökningen av diskussioner kring AI 
inom fackpressen har ökat. Idag används AI mer än vad människor vet, när vi handlar 
något på internet via mönsterigenkänningskontroller, röntgenbilder som kontrolleras av 
en AI, en chatbot på nätet, självkörande bilar osv. De flesta har till och med en AI med 
sig varje dag i form av en Iphone där den virtuella assistenten Siri är en form av AI. 
Med denna ökning av AI, så har det också framförts en hel del kritik vilket diskuteras i 
den här uppsatsen. En av de mest självklara kritikerna är förstås om AI-tekniken är 
säker, och att om vi människor har, och kommer att ha tekniken under kontroll i 
framtiden.  
Syftet med denna B-uppsats är att forska fram vilka teman som finns inom AI i 
fackpressen, närmare bestämt computersweden.idg.se. Hur AI diskuteras i fackpressen, 
vad journalister skriver om AI, vilka problem och möjligheter som nämns.  
Studien bygger på en kvalitativ studie av artiklar som innehåller termerna ”AI” eller 
”artificiell intelligens” och olika användningsområden. Computersweden.idgb.se har 
använts som datakälla.  
Hur AI diskuteras inom fackpressen varierar beroende på vilket tillämpningsområde 
eller bakomliggande teknik som diskuteras. Kortfattat, vad denna studie visar är att man 
inte diskuterar riskerna och kritiken kring AI jämfört med hur man diskuterar den 
senaste tekniken och användningen av AI i framtiden. Möjligheterna och den senaste 
tekniken om AI överskuggar till stor del konsekvenstänkandet och riskerna med AI.   

 
Nyckelord: AI, Artificiell intelligens, maskininlärning, expertsystem, neurala nätverk, 
fackpress, ComputerSweden.  
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1. Inledning  
Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till min tematiska analys av hur 
Artificiell Intelligens diskuteras i fackpressen, och uppsatsen syfte med 
inkluderade frågeställningar, och avgränsning.  
 

1.1 Problembakgrund  
Fokus inom mina studier har varit hur Artificiell intelligens diskuteras i 
fackpressen, främst inom computersweden.idg.se. IDG säger sig på sin hemsida 
vara en av världens ledande databasdrivna techmedia-, event-, och 
marknadsföringföretag. Arbetet har gått ut på att söka ut artiklar som handlar 
om AI, dess olika teman och göra en analys om hur AI diskuteras. Eftersom 
computersweden’s databas är så enorm, och innehåller väldigt många artiklar 
som är publicerade så långt tillbaka som 2002, så har mycket tid gått åt till att 
söka ut, och hitta artiklar inom ämnet.   
Begreppet Artificiell intelligens har existerat sedan 1950-talet, men det är inom 
de senaste 30 åren, framförallt de senaste 10-15 åren som tekniken har 
avancerat inom olika tillämpningsområden som finansiering, 
konsumentmarknaden, samt att vi idag har de stora datamängder som krävs för 
att självlärande komponenter kan utvecklas inom de system som styr allt mer av 
vår vardag. Forskningen och marknadsföringen inom AI är två skilda områden, 
och det kan vara intressant att få ett grepp om vilka trossatser som florerar i 
fackkretsar. Detta har motiverat denna studie. 

 

1.2 Syfte och målgrupp 
Syftet är att ta reda på vilka teman som diskuteras kring begreppet AI i IT-
branschens tidningar. De källor som behandlar begreppet AI, är tagna från 
idg.se eftersom denna sajt innehåller många av den svenska IT-branschens 
tidningar. Alltså, syftet med denna Högskoleuppsats är att undersöka hur AI 
diskuteras i fackpressen, speciellt på computersweden.idg.se, se avsnittet 
Avgränsning nedan. 
Målgruppen för uppsatsen är alla de som vill orientera sig inom AI, inte minst 
akademiska läsare som vill få en överblick över den bild eller de bilder som IT-
branschen ger och som många studenter och allmänheten kan ha tagit intryck av. 

1.3 Problemformulering  
P1. Vilka huvudsakliga teman finns? 
P2. Har det skett någon förändring över de senaste c:a 20 åren? 

1.4 Avgränsning  
Undersökningen fokuserar idg.se framför allt Computer Sweden (alla idg’s svenska 
tidskrifter har ingått i urvalet men det har visat sig att sökningar på ”AI” ger en stor 
slagsida åt Computer Sweden). En annan stor tidning som skriver en hel del om AI är 
Ny Teknik (tillgängliga på nyteknik.se), men då skulle inte fokus längre vara specifikt på 
IT-branschen. 
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IDG’s sökfunktion medger inte sökning på enskilda år varför en mer detaljerad 
kronologisk undersökning inte har kunnat genomföras. Urvalet har också varierat från 
söktillfälle till söktillfälle eftersom slutdatum för en sökning inte kan sättas (och att 
ständigt sålla bort alla från 2019 skulle ha medfört för mycket jobb). Om en smartare, 
och mer avancerad sökfunktion på IDG’s hemsida hade funnits, hade mitt arbete 
underlättat betydligt.  

1.5 Uppsatsens disposition  
 
Uppsatsen är strukturerad med ett inledande kapitel (detta kapitel) där det kortfattat 
talas om uppsatsens innehåll samt syftet och de problem jag har sökt svar på. Kapitel 2, 
litteraturgenomgången, tar upp teorin inom ämnet AI och bakomliggande tekniker och 
applikationsområden. Här redovisas tidigare forskning inom området, som är relevant 
för min egen uppsats. Teoretiska utgångspunkter, och centrala begrepp redovisas liksom 
forskares och filosofers kritik. Därefter kommer kapitel 3 metod, där vilka metoder som 
använts för att få fram de resultat som presenteras i texten, samt kortfattat om hur 
datainsamlingen gått till. Den senare beskrivs mer utförligt i  
Kapitel 4 Genomförande och resultat, som också presenterar studiens resultat av 
datainsamlingen. Kapitel 5 diskuterar de data som redovisats i Kapitel 4. Slutligen 
presenterar Kapitel 6, Slutsatser, svaret på de två problemformuleringar som getts ovan 
och sammanfattar diskussionen i analyskapitlet. 
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2. Litteraturgenomgång – en kort historik kring AI samt 
huvudtyper av AI-system 
 

Detta kapitel redovisar forskning och litteratur som är relevant för arbetet. 
Litteraturkapitlet är strukturerat efter och handlar mycket om Bertil Thomas bok 
Framtidens intelligens utgiven av Studentlitteratur 2003. Litteraturkapitlet 
beskriver olika tekniker bakom AI, främst från Bertil Thomas boks, men också 
från mer populära källor för enkla förklaringar av komplicerad teknik. 
Litteraturkapitlet avslutas med olika typer av kritik som riktas mot användning 
av AI.  

  2.1.Historik 
Bertil Thomas skriver i sin bok Framtidens intelligens (2003 s95) att termen 
”artificiella intelligens” användes för första gången av John McCarthy år 1956 
när han höll den första akademiska föreläsning i ämnet. Idén att bygga vad som 
är verktyget för att skapa AI, vilket är konstgjorda neurala nätverk, kom till 
under de mest kritiska åren av andra världskriget. Amerikanarna Warren 
McCulloch och Walter Pitts publicerade det första vetenskapliga arbetet inom 
neurala nätverk och presenterade samtidigt ett förslag på hur sådana konstgjorda 
nervnät skulle kunna byggas. 
Redan på 60-talet trodde man att datorsystem med människoliknande intelligens 
och intelligenta robotar skulle kunna utvecklas inom ett par årtionden. En 
framtid med robotar i samhället diskuterades flitigt i tidningar och i TV. Att man 
var optimistisk kring detta tros bero på att man hade fått en förvrängd bild av 
vad datorerna egentligen kunde göra. Man trodde att datorn snart skulle bli lika 
överlägsen som människan inom alla områden som hade med intelligens att 
göra, inte bara inom matematiken där datorn under 60-talet redan hade gjort 
stora framsteg, menar Bertil Thomas i boken Framtidens intelligens (2003 
s182). 
Men tanken om att maskiner kunde tänka fanns långt före det. I Vannevar 
Bush’s As We May Think (1945) så föreslog han ett system som förstärker 
människors egen kunskap och förståelse. Fem år senare skrev Alan Turing en 
artikel om idén om att maskiner kan simulera människor och förmågan att göra 
intelligenta saker, som att spela schack t.ex.  
Som Anders Lotsson skriver i artikeln Historien gör succéer av fiaskon (2003) Turing 
myntade inte uttrycket artificiell intelligens, men han gjorde den första teoretiska 
analysen i ämnet år 1950. Han fastställde ett kriterium för maskinintelligens som är känt 
som Turingtestet. Turingtestet går ut på att om en maskin kan svara på frågor (i skrift) 
på ett sådant sätt att det inte går att avgöra huruvida det är en människa eller en dator 
som svarar på frågorna, och om frågorna ställs av personer som är ute efter att avslöja 
datorn, då anser Alan Turing att maskinen i alla praktiska avseenden ska anses besitta 
intelligens som en människa. 
Rockwell Anyhoa (2017) skriver om fortsättningen så här på sin blog om historien om 
artificiell intelligens: ”Allen Newell, Cliff Shaw, and Herbert Simon’s, Logic Theorist. 
The Logic Theorist was a program designed to mimic the problem solving skills of a 
human and was funded by Research and Development (RAND) Corporation. It’s 
considered by many to be the first artificial intelligence program and was presented at 
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the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI) hosted by 
John McCarthy and Marvin Minsky in 1956. In this historic conference, McCarthy, 
imagining a great collaborative effort, brought together top researchers from various 
fields for an open ended discussion on artificial intelligence, the term which he coined 
at the very event. Sadly, the conference fell short of McCarthy’s expectations; people 
came and went as they pleased, and there was failure to agree on standard methods for 
the field. Despite this, everyone whole-heartedly aligned with the sentiment that AI was 
achievable. The significance of this event cannot be undermined as it catalyzed the next 
twenty years of AI research.” 
Enligt IT-bloggaren Shaan Ray (2018) började AI på riktigt redan 1951 när maskinen 
Ferranti Mark 1 använde en algoritm som kunde besegra schackspelare. Därefter 
utvecklade John Mccarthy LISP-programmering som blev viktig inom maskininlärning. 
Den första intelligenta människoliknande roboten WABOT-1 byggdes 1972 i Japan. 
Roboten kunde kommunicera på japanska, mäta avstånd och riktningar till olika objekt. 
Dessa robotar var inte per definition AI, eftersom de var mer ett expertsystem där 
människor har programmerat datorer där man har satt upp regler till datorn påpekar Ray 
(2018). 
Mellan 1970–1990 hade forskare och dataingenjörer väldigt svårt att skapa i maskiner 
som verkligen utförde något som ens liknande intelligent beteende om det inte var 
förprogrammerat. Kritiken var hård (se avsnittet nedan om kritik mot anspråken om 
artificiell intelligens). Dessa år kallas därför för ”the AI winters” (Ray 2018). För att 
skapa AI krävdes bearbetning av enorma mängder data, och kraftfullare datorer som 
inte existerade på den tiden.  
Som IT-bloggaren Shaan Ray (2018) påpekar så kom intresset tillbaka kring AI sent på 
90-talet. Förhoppningarna då var att datorer skulle kunna hålla konversationer, översätta 
språk, tolka bilder, och bete sig mer och mer som människor. 1997 slog IBM’s Deep 
Blue schackmästaren Garry Kasparov. Finansiering av AI lades lite på is när webben 
slog igenom i början av 2000-talet, men maskininlärning ökade tack vare förbättrade, 
och kraftfullare datorer. Tack vare den snabbt ökade hårdvaruutvecklingen kunde 
företag lagra mängder av data för första gången, och företag som Amazon och Google 
uppstod. Dessa företag kunde använda maskininlärning till sina enorma kommersiella 
framgångar. Google och Amazon använde främst användardata för att förstå 
konsumtionsbeteende, men har också använt AI för språkanvändning, och en mängd 
andra AI-applikationer. AI används i många av de online-tjänster vi använder idag, och 
påstås ha ökat de senaste åren.  

 

2.2 Expertsystem  med regler för datorn  
Regelstyrda system kan innehålla mycket expertkunskap och kan därför hjälpa experter 
men också förefalla vara intelligenta för lekmän. De kan bättra på sig själva genom 
regler för kunskapsutbyggnad eller korrigering, men reglerna är formulerade av 
programmerarna. (För mer om detta, se Thomas 2003 s 134-136.) 
Ett exempel på ett expertsystem är Joseph Weizenbaums som på skoj konstruerade 
programmet ELIZA som var en viktig utveckling för forskningen kring AI. Programmet 
ELIZA var ett chatprogram, där programmet simulerade en konversation mellan en 
patient och en psykoterapeut, genom att använda en persons svar för att välja bland ett 
antal förprogrammerade frågor (öppna frågor vars svar, programmet inte kunde 
analysera mer än att leta efter enstaka nyckelord. Till synes var det ett program som 
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kunde föra ett djupt samtal med en människa. Eliza togs på allvar av många ”mindre 
kunniga människor” i datorvärlden, att programmet gav mänskliga svar på frågor och 
påståenden. Men i själva verket var programmet oerhört enkelt, det innehöll i stort sett 
bara en funktion som returnerade samtalspartnerns påståenden med en ny formulering. 
Joseph Weizenbaum menade inte att programmet skulle tas på allvar. Programmet 
skrevs i själva verket för att visa hur enkelt man kunde skapa illusionen av en intelligent 
dator, förklarar Bertil Thomas 2003 (s182). 

2.3 Neurala nätverk 
Bertil Thomas i boken Framtidens intelligens skriver att neurala nätverk är en relativt 
ny teknik som diskuterats i början 1940-talet, men som fått sitt verkliga genombrott de 
senaste 15 åren när boken publicerades 2003 (s12). Idén med neurala nätverk är att man 
ska bygga tekniska system som arbetar på samma sätt som den mänskliga hjärnan. 
Thomas skriver att målet är att kunna bygga tekniska system, datorer, eller robotar med 
tillhörande kringutrustning som fungerar lika bra som människor vid inlärning och 
utförande av komplexa uppgifter.  
 
Med hjälp av elektroniska komponenter försöker man bygga konstgjorda ”hjärnor”, som 
är uppbyggt med bits och bytes, som ska fungera på ungefär samma sätt som det riktiga 
nervsystemet. De konstgjorda nätverken ska ha mänger med konstgjorda neuroner som 
arbetar på samma sätt som hjärnans nervceller. Lagringen av kunskaper ska ske på 
samma sätt som i den mänskliga hjärnan och inlärningen av nya färdigheter ska gå till 
på samma sätt.  
 
Thomas (2003, s12) att det mest komplicerade neurala nätverk som finns idag, är den 
mänskliga hjärnan med tillhörande nervsystem. Hjärnan beskrivas av datorfolk som en 
oerhört komplex tredimensionell adaptiv och parallellt arbetande dator. Datorer är 
uppbyggda av miljontals transistorer vilket är datorns grundläggande byggstenar, medan 
den mänskliga hjärnan består av 10 miljarder nervceller/neuroner, vilket är hjärnans 
grundläggande byggstenar. Kopplingen mellan alla nervceller utgörs av så kallade 
synapser, som spelar en stor roll för hjärnans förmåga att lära sig nya saker. Det är i 
synapserna som alla våra minnen och färdigheter finns lagrade. Tack vare neuronerna 
och synapserna kan hjärnan lagra enorma mängder kunskaper och färdigheter, menar 
Bertil Thomas. 

 
2.4 Språkförståelse (tal-till-skrift, översättning, mönsterigenkänning) 
En av de många uppgifter artificiell neurala nätverk kan lära sig är mönsterigenkänning. 
Tolkning av siffror och bokstäver är en del av mönsterigenkänning, men det finns fler 
exempel också. Med mönsterigenkänning menar Bertil Thomas (2003 s111) att det 
finns olika metoder där ett tekniskt system ska avgöra till vilken grupp eller klass ett 
givet objekt eller mönster hör. Man vill alltså ha svar på frågor av följande typ: Vilken 
sorts föremål är detta? Till vilken klass hör detta objekt? Vilket ljud är detta? Vilken 
lukt är detta? Indata till det tekniska systemet kan vara en digitaliserad bild, en 
digitaliserad ljudupptagning, ett radareko eller ett annat mönster av information.   
Mönsterigenkänning används bland annat för  

• system för diagnos av sjukdomar på basis av digitaliserade ultraljudsbilder, eller 
röntgenbilder.  

• System för tolkning av talat språk 
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• System för automatisk identifiering av människor som passerar grindarna på en 
fabrik  

• System för identifiering av okända föremål av underlaget av deras ultraljudseko 
(ubåtar, valar, sälar m.m.) 

• System av identifiering av flygande objekt av underlaget av deras radarekon 
(flygplan, missiler, fåglar, molnsystem m.m.). 

• System för klassificering av galaxer utgående från radiosignaler och bilder 
uppfångade i teleskop. 

• System för identifiering av brottslingar med hjälp av deras fingeravtryck  
• System för identifiering av gaser och lukter i atmosfären utgående från 

informationen från olika kemiska receptorer.  

2.5 Maskininlärning  
Ordboken Compello (Compello.com) förklarar att maskininlärning (”machine 
learning”) är en typ av artificiell intelligens som gör att datorer kan lära sig saker utan 
att vara programmerade. Maskininlärning fokuserar på utvecklingen av datorprogram 
som kan ändras när de konfronteras med nya data. Processen för maskininlärning liknar 
datautvinning. Systemen söker igenom data för att identifiera mönster. Istället för att 
utvinna data för mänsklig förståelse, vilket är fallet med datautvinningsapplikationer, så 
används data i maskininlärning till att registrera mönster i data och ”automatiskt”, ofta 
genom en kombination av regelstyrda mekanismer och neutrala nätverk, justera 
programmet därefter.  
TechWorld förklarar att (Danielsson  2017): ”Liksom i många andra IT-sammanhang så 
används begreppet ”pipeline” inom maskininlärning. Det är en visuell liknelse för hur 
data flödar genom en lösning. Pipelinen delas in i fyra delar.  
1. Samla in data, kallas för ”ingesting” (inta) på engelska. 
2. Förbereda data, t.ex. datatvätt och normalisering om det behövs. Normalisering i 

det här sammanhanget ska inte förväxlas med normalisering av relationsdatabaser, 
utan det handlar om att anpassa olika värdeskalor till varandra.  

3. Träning av modell  

4. Leverera förutsägelser.”  

2.6 Kritiken mot AI, Weizenbaum, & Dreyfus.  
Weizenbaum:s kritik mot AI var att det skulle vara farligt och omoraliskt att datorer 
skulle kunna göra vadsomhelst eftersom datorn aldrig kan ha tillräckligt med starka 
processorer och intelligent programmering. Ett typiskt citat från Joseph Weizenbaum 
(MIT News 2008): ”no other organism, and certainly no computer, can be made to 
confront genuine human problems in human terms.” I följande citat förklarar 
Weizenbaum varför så många människor vill tro att artificiell intelligens är möjlig: "The 
dependence on computers is merely the most recent and the most extreme example of 
how man relies on technology in order to escape the burden of acting as an independent 
agent". 
Hubert L. Dreyfus kritik nedan är taget från en artikel från New York Times hemsida, 
författade av William Grimes 2017-05-02. 

Dreyfus var precis som Weizenbaum en kritiker mot AI. Hubert menade att 
mänsklig intelligens och expertis beror främst på omedvetna metoder, istället för 
medvetna symbolisk manipulation, och att dessa omedvetna färdigheter inte fullt 
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ut kan fångas i formella regler. Dreyfus argumenterade också att drömmen om 
artificiell intelligens grundar sig på ett flertal bristfälliga antaganden, de främsta 
av dem är idén av att hjärnan är liknande till datorns hårdvara och sinnet till 
datorns mjukvara. Av den uppfattningen utvecklar människor en korrekt bild av 
världen genom att lägga till fragment av information och sedan ställer om dem i 
en procedur som följer förutsägbara regler menade Hubert Dreyfus. Det finns 
inga sakliga fakta utanför människans sinne menade Hubert. Människor 
upplever inlärning delvis som fysisk interaktion med sin omgivning, och tolkar 
världen i en process av kontinuerlig revision genom ett socialt bestämt filter. 
Oundvikligen menade Hubert att artificiell intelligens skulle mötas av det så 
kallade allmänbildningsproblemet, alltså att hur majoriteten av fakta och 
information som vanliga människor besitter genom socialistiskt arv, och kan dra 
slutsatser genom upplevelser i den verkliga världen. ”Current claims and hopes 
for progress in models for making computers intelligent are like the belief that 
someone climbing a tree is making progress toward reaching the moon” skrev 
Hubert Dreyfus och hans son Stuart Dreyfus i sin bok Mind Over Machine: The 
Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer (1985).  

Så långt New York Times-artikeln. Hubert Dreyfus tidigare verk bar också de titlar som 
visar författarens skepsis: Alchemy and AI (1965), What Computers Can't Do (1972). 

  
2.7 kritik mot AI idag 
Bertil Thomas skriver i sin bok Framtidens Intelligens – En bok om AI, återkoppling, 
och neurala nätverk (2003 s185-186) att det självklart finns risker med intelligenta 
datorer och robotar. Thomas menar att de finns en risk att robotar kan spåra ur och bli 
farliga för människor, eller att de kan gå bärsärkagång och förstöra egendom. En till risk 
är att illasinnade grupper kan anskaffa, programmera och använda robotar till brottslig 
verksamhet. Bertil skriver att dessa risker självklart måste tas på största möjliga allvar 
och diskuteras långt innan vi kastar oss in i framtidens så kallade robotsamhälle. ”På 
mycket lång sikt är det inte helt otänkbart att robotarna blir mycket intelligentare och att 
de klarar nästan alla uppgifter mycket bättre än vi människor” (2003 s185).  
Bertil Thomas teori är att om man överlåter mer och mer uppgifter till robotarna, att då i 
slutändan så är det inte orimligt att de intelligenta robotarna försöker ta över makten på 
jorden och utrota oss människor. 

 

2.7.1 Nick Bostroms kritk mot AI  
Nick Boström, en svensk filosof verksam vid universitetet i Oxford,  menar att 
människan kan överleva både atombomber, asteroider, och epidemier, men att artificiell 
intelligens däremot har kapacitet att radera ut hela planeten. Boströms kritik till AI är 
inte den att han inte tror på AI som koncept och idé, utan mer som Thomas vilka 
potentiella risker det finns med utvecklingen av AI.  
Boström tror själv på AI, att det bringar många bra möjligheter och framgångar, men 
menar samtidigt att man ska vara försiktig med utvecklingen av AI. Nick skriver i sin 
bok Superintelligence: Paths, Dangers Strategies (2014) att han beskriver sin syn på AI 
som det största hotet mot mänskligheten som art. ”Om vi bygger en maskin som har 
förmåga att själv bygga ännu intelligentare system riskerar vi till slut att bli 
frånsprungna”. Boström jämför AI med den judiska folksägen Golem. En varelse 
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skapad av död materia, som plikttrogen följer sina instruktioner men som slutligen 
dödar sin skapare.  
  
Boström (eller Bostrom som han verkar kalla sig internationellt) säger under en 
föreläsning i TED  talk på youtube (Bostrom 2014), om den potentiella ökningen av AI, 
och hur AI, demonstrerat av Bostrom med hjälp av en enkel graf, kommer att utvecklas. 
Detta är väldigt förenklad men säger mycket om den potentiella utvecklingen av 
artificiell intelligens. Grafen säger att AI:s intelligens startar vid noll, där AI i praktiken 
inte kan lära sig något. Därefter rör sig intelligensen på grafen mot en mus, där Nick 
Bostrom menar att AI kan navigera sig genom trängda utrymmen precis som en mus. 
Därefter genom väldigt hårt arbete, och investeringar kan AI:s intelligens jämföras med 
en schimpans. Därefter går grafen mot byfåne och till sist jämförs AI med Ed Witten 
eller någon annan stor forskare, därefter fortsätter AI:s intelligens ännu mer menar Nick 
och att AI:s potentiella intelligens inte har ett slut.    
Man kan alltså se Boströms sätt att diskutera AI är ganska likt de som har stora 
förhoppningar om att intelligens kan utvecklas ur datamaskiner. Detta öppnar för en 
mängd möjliga spekulationer inom branschen om vad som är möjligt. Denna uppsats 
försöker skapa en bild av hur AI diskuteras i branschtidningar, som förklaras närmare i 
de två följande kapitlen. 
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3. Metod 
 
Metodkapitlet beskriver vilken typ av bearbetning jag har använt mig utav, och 
hur datainsamlingen har gått till. Kort behandlas också datainsamlingen även om 
den också är mer detaljerat beskriven i resultats kapitlet på grund av att den har 
berott till viss del på vad jag funnit i den inledande artikelsökningen. 

 
3.1 Datainsamling  
Patel och Davidson (2011 s67) menar att det finns olika sätt att samla in information för 
att få våra frågeställningar besvarade: ”Vi kan använda oss av befintliga dokument, text, 
och prov, olika former av självrapporteringar, attitydskalor, observationer, samt 
intervjuer och enkäter. Ingen av dessa tekniker kan sägas vara bättre eller sämre än 
någon annan. Vilken teknik vi väljer beror på vad som verkar ge bäst svar på vår 
frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till vårt förfogande.”  
Den metod som använts här kan sägas vara dokumentstudie i och med att det är 
befintliga artiklar i IT-tidningar, alltså väl definierade texter, som använts som rådata. I 
resultatkapitlet beskrivs mer i detalj hur artiklar sökts ur den valda databasen, idg.se. 
Det viktigaste i det här arbetet är den kvalitativa bearbetningen av insamlade texter. 
Därför handlar detta kapitel framför allt om detta. 

 
3.2 Kvalitativ bearbetning  
Patel och Davidson (2011 s119-120) beskriver syftet med kvalitativa undersökningar 
som ”att skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta 
erhålls när vi använder kvantitativa metoder.” Vidare säger de (s120) Det finns sällan 
enkla procedurer eller rutiner att tillämpa inom den kvalitativa forskningen. Patel och 
Davidson menar också att varje kvalitativa forskningsproblem kräver sin unika variant 
av metod och att för att bli bra som kvalitativ forskare måste man ha god överblick över 
hela det kvalitativa forskningsfältet. 
 
Liknande tankegångar hörs också från andra metodboksförfattare: Johan Alvehus i 
boken Skriva uppsats med kvalitativ metod (2013 s20). 
”Kvalitativ metod intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än för statiskt 
verifierbara samband. Så kanske den mest grundläggande karakteristiken kan 
sammanfattas.” ”Kvalitativ metod intresserar sig naturligtvis för samband, och bara för 
att den är kvalitativ betyder inte det att allt som har med kvantiteter att göra är 
oväsentligt.” ”Om man skriver att uppsatsen baseras på kvalitativ metod så avgränsar 
det egentligen inte uppsatsen särskilt mycket.” ”Kvalitativ metod är ett begrepp som 
helt enkelt innefattar många, och sinsemellan olika, varianter.”  
 
 (Patel och Davidson 2011 s120) ”När vi gör en kvalitativ bearbetning arbetar vi oftast 
med textmaterial, t.ex. när vi genomför intervjuer och ska bearbeta den utskriva texten.” 
”Vi kan även göra kvalitativa bearbetningar av andra texter, t.ex. en bok, artikel, 
bloggar, eller anteckningar från observationer.”  
(s122) ”För att författa en dylik text där en kvalitativ bearbetning redovisas finns ingen 
universell metod. Det är upp till varje forskare att finna ett arbetssätt som passar för att 
nå fram till en läsbar text. Hur som helst är det troligt att arbetet innebär att hantera ofta 
omfattande mängder text. 
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Från början i form av utskrifter från intervjuer, observationer, etc. och mot slutet i form 
av en text som innehåller struktur och tolkningar som vi som forskare tillför.” 
 
(Patel och Davidson 2011 s121) ”Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en 
text där citat från intervjuer eller observationsanteckningar varvas med egna 
kommentarer och tolkningar. Det är viktigt att denna slutgiltiga text författas så att den 
är tillgänglig för läsaren” Patel och Davidson (2011). Det ska finnas en beräknad balans 
mellan citat och kommenterande text, om citaten är för många och den kommenterade 
texten är begränsad så blir texten ofta tråkig och mycket av analysen överlåts åt läsaren. 
”Om citaten är för få och den färdiga tolkningen överväger så är läsaren utlämnad åt en 
färdig tolkning och kan själv inte avgöra dess trovärdighet” (Patel och Davidson 2011 
s121). 
 
Jag har valt att använda den kvalitativa bearbetningen för främst texter funna på idg.se. 
Eftersom syftet med uppsatsen är att göra en tematisk analys om hur AI diskuteras i 
fackpressen, i det här fallet computersweden.idg.se så är det artiklar jag har att jobba 
med.  
 
Jag har tagit inspiration och använt mig utav de sex stegen som beskrivs i artikeln Using 
thematic analysis in psychology av Braun och Clarke (2006 s87).  

1. Göra sig bekant med data: Transkribera data (om nödvändigt), läsa och läsa 
om data, notera inledande idéer 

2. Skapa inledande koder: Sätter ut intressanta kännetecken av data i 
systematiska sätt utöver hela datauppsättningen, jämföra data relevant till de 
olika koderna.  

3. Söker på teman: Ordna koder till potentiella teman, samla in data till de olika 
relevanta teman  

4. Undersöka teman: kolla så att de olika teman fungerar i relation till 
utvinningen av koderna (steg 1) och hela datauppsättningen (steg 2), 
generera en tematisk karta av analysen.  

5. Definiera och namnge teman: Pågående analys för att renodla de specifika av 
respektive tema, och den generella handlingen analysen berättar, genererar 
klara definitioner och namn för varje tema  

6. Producera rapporten: Den färdiga möjligheten för analysen. Valet av klara, 
lockande utdragexempel, den färdiga analysen av det valde utdraget, 
relaterat till analysen till forskningsfrågan och litteratur, producera en 
vetenskaplig rapport av analysen.   

Kodningen i mitt fall har varit ganska enkel. Jag har använt några av de viktigaste 
termerna från litteraturgenomgången som framgår av nästa kapitel, Kapitel 4 
Genomförande och resultat. 
Jag kunde inte använda kodningsmetoden för materialet var för stort och jag kunde inte 
lätt ladda ner alla artiklar i en fil vilket gjorde en helt öppen tematisk analys svår att 
göra. 
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3.3 Tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) 
Ofta brukar man inte skilja mellan validitet och reliabilitet i kvalitativa undersökningar 
(Patel och Davidsson 2011, s105-109 
Som framgår av avsnitt 4.1 så har det funnits en del problem i framtagande av relevanta 
artiklar. Men mina sökningar på en del nyckelord har ändå givit att jag kan diskutera 
teman inom varje ”delområde” av AI.  
En annan fråga gäller förstås att jag bara använt en enda databas. Detta diskuteras redan 
i avsnittet 1.4 Avgränsning. Så tillförlitligheten kan sägas gälla endast idg.se men att 
detta är den största samlingen av branschtidningar för IT-folk i Sverige. 
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4. Genomförande och resultat  
 
I detta kapitel presenteras resultaten från mina studier kring temat i uppsatsen. Jag 
berättar om vilka källor jag använt mig utav, vilka sökord jag använt för att söka 
artiklar. Jag presenterar resultaten av sökorden, vilka träffar jag fått, och beskriver 
kortfattat de artiklar jag valt ut.  

 

4.1 Studier om AI på computersweden.idg.se   
Idg.se själva påstår via deras hemsida att de är världens ledande databasdrivna 
techmedia, event, och marknadsföringsföretag. ” IDG påverkar de mest kraftfulla it-
köpare i världen, från ledande it-beslutfattare till Tech entusiaster och allt däremellan. 
Marknadsförare drar nytta av IDGs rika och exklusiva data. Vår insamlade information 
från digitala interaktioner och event formar en detaljerad bild av våra användares 
avsikter att genomföra it-köp ”.  
För att reda ut vad som skrivs om AI så valde jag att göra sökningar på 
ComputerSweden.idg.se. Jag valde ComputerSweden eftersom det är en facktidskrift 
som är Sveriges största nyhetskälla inom it och affärer, och som resultat av detta 
innehåller en mängd artiklar om AI. Jag använde mig av idg:s egna sökmotor där jag 
matade in följande sökord: ”AI”, ”Artificiell intelligens”, ”AI historia” ”AI kritik”, 
”Neurala nätverk”, ”expertsystem”, ”självkörande”, ” AI + vård ”, ”AI + web”.  
Jag sökte inte på enskilda AI-relterade termer som ”neurala nätverk” eller 
”självkörande” eftersom artiklar utan ”AI” eller ”artificiell intelligens” antagligen inte 
skulle diskutera dessa termer som AI-termer. 
Sökningen på AI avser artiklar från 2002-10-16 fram till 2019-06-16 nu när jag skriver 
detta och kommer sannolikt att öka. Det är väldigt problematiskt att söka i 
computersweden.idg:s databas. Det finns inte tillräckligt med sökfunktioner som skulle 
kunna underlätta min studie avsevärt. T.ex. för att komma åt de artiklar som 
publicerades först på computersweden så måste man navigera sig från sida till sida, tills 
man kommer längst bak i tidslinjen. Dels är det väldigt problematiskt att hitta artiklar 
som är publicerade ett visst datum, då man bara kan välja att söka artiklar under veckan, 
månaden, året, eller sedan start. Alltså finns det ingen sökfunktion där man söka fram 
ett specifikt datum, utan jag har varit tvungen att gå in på olika artiklar där specifika 
datum anges. Deras brist på sökfunktioner har tagit upp mycket av min tid av att hitta 
väsentliga och bra artiklar kring min studie. Antalet träffar med sökningen av AI och 
sökordet Artificiell intelligens var för generell, men mer specifika sökningar gav inte så 
många träffar, så jag fick helt enkelt bläddra igenom alla träffar på ”AI, och ”Artificiell 
intelligens” och hitta de artiklar jag ansåg vara relevanta.  
Statistiken om artiklar publicerade om AI på computersweden.idg.se skiljer sig inom 
tidslinjen. 8 artiklar med sökordet AI publicerades under hela 2003. Ungefär 62 artiklar 
publicerades om AI, eller hade innehåll som handlade om AI från 2004 fram till 2008. 
Sökningen på AI på computersweden.idg.se från 2009 till 2013 har 180 artiklar 
publicerade. Ungefär 924 artiklar publicerades om AI, eller hade innehåll som handlar 
om AI från 2014 till början på 2018. 613 artiklar publicerades under året 2018. Totalt i 
skrivande stund får man ett resultat på totalt 1754 artiklar publicerade när man söker på 
AI, vilket hela tiden ökas. De äldsta artiklarna som hade bra innehåll och struktur om AI 
för min uppsats när jag sökte på AI, publicerades 2003-06-18 förändra vårt sätt att 
kommunicera, och 2003-10-27 Artificiell intelligens – en ouppnåelig dröm  
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Figur 1 visar  ökningen av publicerade artiklar på computersweden.idg.se om AI under 
2003. Från 2004–2008. Från 2009–2013, från 2014 till början av 2018, och tillslut 
artiklar publicerade under hela 2018. 

 
Figur 1 Ökningen av AI-artiklar på computersweden.idg.se 2003-2018 

 
Diagrammet i Figur 2 visar antalet publicerade artiklar på computersweden.idg.se med 
sökordet AI + risk. Grafen visar artiklar publicerade från 2004-2008, 2009-2013, 2014-
2018.  

 

 
Figur 2 AI+ risk i artiklar mellan 2004-2018 
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4.2 AI + Historia, Artificiell intelligens + historia   
Sökningen på AI + historia gav mig 51 träffar, men träffarna gav mig inte några 
särskilda djupgående artiklar om temat. Sökningen på artificiell intelligens + 
historia gav mig 24 träffar. Samma sak där, jag fick mindre träffar, och mer 
precisa artiklar men jag fick inte fram några artiklar som tog upp historien om 
artificiell intelligens på djupet.   
 

1. 2019-04-03 Det här är AI och så fungerar det 
2. 2003-06-18 Historien gör succéer av fiaskon   
3. 2005-08-19 Forskare IQ-testar robotar  

 
Artiklarna täcker följande innehåll  
 

1. Artikeln beskriver AI allmänt, och förklarar hur AI fungerar.  

2. Artikeln tar upp Historisk kritik från Alan Turing som menar det finns 
matematiska problem som inte kan lösas med någon på förhand uppgjord 
procedur. Artikeln tar kortfattat upp om Alan Turing och vad Turingtestet. 

3. I en artikel i New Scientist via Computer Sweden skriven av Lotta Kempe. 
Berättar att schweiziska forskare försökte 2005 att mäta hur smarta system för 
AI var på den tiden. Metoden de utövade var densamma som vid IQ-test på 
människor. Alla var inte ense om hur man mäter intelligens, men den generella 
konsensusen var att lyckas åstadkomma ett resultat inom ett antal områden. 
Forskarna tyckte även att denna typ av mätning kunde överföras på AI. 
Problemet som uppstod för forskarna då var att man inte visste, och kunde 
komma överens om hur en generell AI-miljö ser ut. Med den metoden de utförde 
skulle ett AI-system som klarar ett antal olika saker bedömas som mer 
intelligent än t.ex. en avancerad schackdator, som bara har en funktion. 
  
Jag lyckades inte hitta många artiklar på Computersweden.igb.se som detaljerat 
beskriver AI:s historia, därför var jag tvungen att söka via Google där jag hittade 
artikeln History of AI och The History of Artificiell intelligence.  
 
4.3 AI + Expertsystem 

Den här sökningen gav 5 artiklar som resultat.  
1. 2019-04-03 Det här är AI och så fungerar det.  
2. 2018-10-10 Svenska techbolaget hittar felen på trasiga maskiner med AI 
3. 2017-05-28 AI händer på riktigt – men vem vinner kampen? 
4. 2017-03-22 Så jobbar Sandvik, Svevia och Mysafety med AI 
5. 2015-01-24 Maskinerna är våra vänner – eller? 
 
 
Artiklarna täcker följande innehåll  

 
1. Tar kortfattat upp om hur expertsystem blev populära på åttiotalet, och att 

expertsystem idag knappt ses som AI-lösningar.  
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2. T ar kortfattat upp om hur expertsystem blev populära på åttiotalet, och att 
expertsystem idag knappt ses som AI-lösningar.  

3. Det är en krönika som precis som föregående artikel beskriver att 
expertsystem var hett på åttiotalet. Krönikan här belyser mer här att 
expertsystem blev det första delområdet inom AI som fick ett genombrott.  

4. Artikeln tar kortfattat upp expertsystem i hur Sandvik använder AI och 
expertsystem i deras verksamhet. 

5. En artikel som tar upp filmer som har berört AI 
 

 
4.4 AI + Neurala Nätverk 
Den här sökningen gav 50 artiklar som resultat. Jag har valt ut de artiklar som 
har olika teman inom neurala nätverk. 
1. 2003-06-18 förändra vårt sätt att kommunicera   
2. 2016-01-28 Googles AI har slagit spelet ingen dator skulle kunna klara av  
3. 2017-11-13 Maskininlärning för dummies – tränas en AI  
4. 2016-02-04 Forskare hackar hjärnan för att lära datorer att tänka som 

människor  
5. 2018-11-25 Så undviker du att köra i diket med AI – här är fyra misstag  
6. 2018-08-24 AI-experten: ”Därför måste vi väva in EQ i AI” 
7. 2018-10-22 AI-projekt är lönsamma – men säkerheten oroar  
8. 2018-10-18 AI ska ut i SEB:s verksamhet – så ska det gå till. 
9. 2018-08-02 Tesla bygger eget AI-chip för självkörande bilar 

 
Artiklarna täcker följande innehåll  

 
1. Artikeln beskriver hur neurala nätverk används inom artificiell intelligens. 

Hur man strävar efter att efterhärma människans förmåga att snabbt avgöra 
om ett meddelande är skräppost eller inte. ”Ser ut som att artikeln nu är 
borttagen” 

2. Artikeln skriver om hur Google AI knäckte det kinesiska brädspelet Go, med 
hjälp av Neurala nätverk. För att lyckas med detta behövde superdatorn ett 
sätt att tänka mer likt en människa, och lita mer på vad som känns rätt. 
Svaret blev att man byggde två neurala nätverk, som är byggda med den 
mänskliga hjärnan som modell. System som kan tränas att hantera stora 
mängder data baserat på vad den tidigare har lärt sig.  

3. Artikeln beskriver vad Neurala nätverk är, och vilket sammanband det har 
med AI. 

4. Artikeln säger att ett gäng forskare på Carnegie Mellon university ska 
försöka lista ut hemligheten bakom hjärnans neurala kretsar och dess 
inlärningsmetoder. Genom detta tror forskarna att de förbättra självkörande 
bilar, röst, och ansiktsigenkänning. Artikeln tar också upp att vi idag 
använder i princip samma algoritmer kring neurala nätverk som på åttiotalet, 
och påpekar att algoritmerna är långt ifrån så kraftfull som den mänskliga 
hjärnan menar professor Tai Sing Lee som leder forskningsprojektet. 

5. Artikeln tar upp problem med dagens neurala nätverk, just hur problematiskt 
det är att träna upp de neurala nätverken och få de att lyckas. Problemen som 
upplyses i artikeln är ansiktsigenkänning, hur ett neuralt nätverk ska 
identifiera glasögon i selfies som lagts ut på nätet. Problemet med det 
neurala nätverket tolkade bilder med glasögon som mörka ringar under 
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ögonen som glasögon. Dels hur ett neuralt nätverk misslyckas att markera 
bilar via satellitbilder över en stad och lära det neurala nätverket att känna 
igen dem och uppskatta antalet.  

6. Artikeln belyser hur framtidens AI måste lära sig emotionell intelligens och 
förstår hur vi känner skriver AI-experten Johan Toll. Artikeln berättar mer 
om hur hjärnan är förebilden för utformandet av AI, Neurala nätverk, och 
maskininlärning. Varför hjärnan är förebilden, och hur hjärnan fungerar som 
problemlösning, och främst hur den mänskliga hjärnans intelligens är 
överlägsen kring den emotionella intelligensen 
 
 

7. Artikeln berättar lite om hur neurala nätverk lyckas identifiera 
bröstcancertumörer på bilder med 100-procentig träffsäkerhet. Men att det 
hittills bara gjorts i labb, och att det kommer ta tid innan det kan användas i 
en klinisk verksamhet.  

8. Artikeln berättar om hur SEB ska använda AI i sin verksamhet. Största fokus 
av användning av AI för SEB är kontakten mellan kunder och SEB. Artikeln 
berör kortfattat om hur SEB samtidigt satsar på mer avancerade AI-projekt 
där maskininlärning med neurala nätverk används.  

9. Artikeln handlar om hur Tesla ersätter Nvidias körplattform, och istället 
använder sin egen. Artikeln belyser Neurala nätverk här som orsaken till 
varför Tesla ersätter Nvidia och använder sin egna teknik. Pete Banon 
ansvarig för Hardware-3-porjektet säger så här. ”VI har fördelen att vi 
känner våra neurala nätverk, hur de ser ut och hur de kommer att se ut i 
framtiden”. Därefter fyller Elon Musk i, och fortsätter att prata om ämnet. 
 
Man kan se ett samband med en del av dessa artiklar kring neurala nätverk, 
att många är överens om att tekniken kring ämnet är till viss del föråldrad, 
och ser i princip likadan ut som på åttiotalet.  
 

4.5 AI + kritik / AI + risk / Artificiell intelligens + kritik 
AI + kritik gav mig 49 artiklar, och jag valde ut dem nedan som jag ansåg vara 
relevanta och hade olika tolkningar på kritiken till AI.  Sökningen på AI + risk 
gav mig 88 träffar, där jag valde ut nr 3, 4, och 5. Sökningen på artificiell 
intelligens + kritik gav mig 35 träffar, och många av de artiklarna när jag sökte 
på AI + kritik kom också upp här. 
1. 2018-06-08 Google: Vår AI ska inte användas i vapen  
2. 2005-08-07 Är AI det största hotet mot mänskligheten? Svenske filosofen 

Nick Boström har svaret klart.  
3. 2006-08-25 ”Världen består inte bara av ettor och nollor”  
4. 2019-04-25 Här är företagen som Elon Musk har startat  
5. 2018-02-21 Forskare: Så kan AI användas i illvilliga syften inom några år   
6. 2017-05-13 20 år sedan Deep Blue blev shackmästare – hur långt har AI 

kommit? 
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Artiklarna täcker följande innehåll  

 
1. I artikeln tas det upp att Google inte ska använda sin egenutvecklade AI till 

vapen eller övervakning som står i strid med internationella normer skriver 
vd:n Sundar Pichai i ett blockinlägg. Kritiken som uppstår i artikeln är hur 
Google tidigare har haft ett samarbete med det amerikanska 
försvarsdepartementet Pentagon. Samarbetet omfattade Project Maven, där 
Artificiell intelligens har använts för att tolka videobilder, vilket kan 
användas för att förbättra precisionen i drönarattacker.    

2. Artikeln tar upp om hur Nick Boström tror att Artificiell intelligens blir det 
största hotet mot mänskligheten.  

3. Artikeln tar upp Josef Weizenbaums kritik mot inte bara AI, utan mot ett IT-
samhälle överlag. Artikeln beskriver kortfattat vem Josef är och vad han har 
jobbat med. Josefs kritik i artikeln är motsatsen till vad Nick Boströms kritik 
mot AI. Josefs kritik mynnar sig i att han är motståndare till inställningen att 
teknologiska fixar kan lösa all världens problem. Josefs kritik är inte bara 
riktat mot maskiner, utan också människors användning av maskinerna.  

4. Artikeln berättar om vem Elon Musk är, och vilket projekt och företag han 
har skapat. En av de företag Elon har startat ät OpenAI som grundades 2015. 
Samtidigt som han skapade ett företag som forskar och jobbar med AI, så 
varnade Elon farorna med AI. Han säger att” om vi människor inte använder 
tekniken på rätt sätt kan det riskera hela människlighetens existens”. 
OpenAI:s målsättning är att hålla koll över ai-teknikens utveckling, så att 
tekniken används till människans fördel, istället för att AI vänder sig mot 
människan.   
 

5. Här tar man upp riskerna om att kriminella kan utnyttja AI för onda syften. 
Det menar 26 författarna av rapporten ”The Malicious Use of Artificial 
intelligence – Forecasting, Prevention, and Migration. De 26 forskarna är 
anslutna till organisationer som Future of Humanity institute, Centre for the 
Study of Existensial Risk and Open AI. Dessa forskare menar att inom fem 
år kommer AI användas för att begå brott, fuska, osv. Artikeln tar också upp 
en handlingsplan för hur man kan möta hoten. 
 

6. I den här artikeln får man läsa om Murray Campbells kritik till AI. Han 
menar att i maskinen Deep Blue som slog schaktmästaren Gerry Kasparov, 
var det lätt att hitta en bugg i maskinen. Idag menar Murray att det är svårt 
att hitta buggar i AI. Han jämför neurala nätverk som fantastiskt 
användningsbara men som stora svarta boxar, alltså att AI inte förklarar sig 
själva på ett användbart sätt som det ser ut idag. 

 
4.6 AI + tillämpningsområden 
Här blev det sökande på olika termer vad jag själv hittade på. De områden jag 
valde ut blev AI + vård, AI + web, och AI + självkörande. Jag har försökt att ta 
med både första och den senaste artikeln inom varje tillämpningsområde som jag 
sökt på, och försökt sortera bort de artiklar som bara nämner temat i förbifarten. 
Det finns förstås andra termer som nämns i AI-artiklar, men som nämndes i 
metodkapitlet hade jag inte datamaterialet i sådan form att jag kunde låta datorn 
sortera fram ord som förekommer i AI-artiklarna.  
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4.6.1 AI + Web 
AI + web eller webb ger 60 träffar. Jag valde ut artiklarna i kronologisk ordning 
och där hittade jag: 
1. 2008-03-23 ”Öppen källkod mer värdefull än stängd” 

2. 2010-07-15 Webb 3.0: På spaning efter nästa stora nya… 
3. 2015-11-24 Öppen källkod glödhett bland IT-jättarna – här är 10 produkter 
som blivit open source  
4. 2017-05-09 AI-kampen trappas upp – här är IT-jättarnas nästa drag.  
5. 2018-01-31 Deepfakes är det läskigaste på nätet just nu – och ett tydligt 
exempel på riskerna med AI.  

 
Artiklarna täcker följande innehåll  
 
1. Artikeln diskuterar hur mjukvaran kommer att se ut i framtiden på webben. 

Att AI kommer att användas inom webben mer och mer inom utveckling och 
affärer.  

2. Artikeln belyser det olika hajperna och bubblorna kring webben, och en av 
dem är just AI. I artikeln tror man att AI kommer att utgöra majoriteten av 
arbetskraften i sjukvården inom ett tiotal år.  

3. Artikeln tar upp hur open source bland det stora IT-jättarna används mer och 
mer. Att Google, och straxt därefter Microsoft släppte ut öppen källkod för 
maskininlärning som öppen källkod.  

4. Artikeln handlar om IT-jättarnas nya planer kring användning utav AI. Vilka 
utmaningar dem har kring personuppgifter, användning av chattbottar, och 
hur AI får lära sig genom att spela spelet GO via webben.  

5. Artikeln skriver om nätfenomenet Deepfakes som visar både möjligheter och 
risker med den snabba utvecklingen inom maskininlärning.  

 
 

4.6.2 AI + vård 
AI + vård gav mig 22 träffar, och jag valde ut artiklarna i kronologisk ordning, 
och de artiklarna som var mest relevanta enligt mig.  
1. 2015-12-15 Doktor på nätet och diagnos gjord av superdatorn – när är 

framtidens vård här?  
2. 2016-10-02 Så har IBM tagit Watson från Jeopardy till big business  
3. 2017-06-28 Artificiell intelligens ska ge kortare telefonkö hos 

Försäkringskassan  
4. 2017-12-12 Nu ska AI granska röntgenbilder på svenskt sjukhus. 
5. 2018-10-22 AI-projekt är lönsamma men säkerheten oroar 
6. 2018-11-28 Nu vill Amazon föra in AI i vården. 
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Artiklarna täcker följande innehåll  
 
1. Artikeln tar upp att man kan göra virtuella läkarbesök och övervaka sina 

värden i hemmet. Frågan artikeln ställer är när det kan ta fart? Artikeln 
skriver om hur folk tar ställning till att få sjukvård via nätet, och vilka 
besparingar som kan tänkas göra. Det fortsätter med hur det kan tänkas gå 
till, och att man i vissa områden redan har börjat med virtuella vårdbesök. 
Artikeln berättar om att big data och användning av AI inom vården, t.ex. 
som superdatorn Watson inte riktigt är aktuellt, men samtidigt ser man det i 
framtiden säger Patrik Sundström programansvarig för e-hälsa på Sveriges 
kommuner och landsting.  

2. Artikeln berättar om AI:n Watson som från början byggdes för att svara på 
frågor i Jeopardy utför nu tjänster som språk, tal, syn, medicin, och data. 
Artikeln berättar hur Watson lär sig väldigt fort, och tar upp vilka områden 
han är expert inom, ett av dem är medicin. Enligt artikeln har man gjort flera 
satsningar inom vården med Watson, bland annat för diagnos och 
behandling av cancer. April 2015 Doktor Watson, Enligt IBM:s siffror 
genererar varje människa en miljon gigabyte hälsodata under sin livstid. 
Watson Health Unit etableras för att hjälpa patienter, läkare och forskare att 
dra nytta av de datamängderna.  

3. Artikeln berättar om hur försäkringskassan använder AI. Hur handläggarnas 
jobb på försäkringskassan ska underlättas, genom hur kunder ställer frågor 
om vabb. Förut fick handläggaren söka runt, och kanske kontakta en 
specialist. Leif Höök, verksamhetschef för it-tjänsteleverenas på 
myndigheten som är ansvariga för projektet säger att de använde IBM:s AI-
lösning Watson, och hur de efter hand har kompletterat med fler 
komponenter för att anpassa systemet efter deras behov.  

 
4. Artikeln berättar om hur Artificiell intelligens kan granska röntgenbilder, 

och stötta läkarna. Enligt artikeln har AI:n inom projektet i en studie hittat 
lika många frakturer som läkarna. AI:n är uppbyggd med 
bildigenkänningsprogram och öppna deep learning-bibliotek för att skapa 
algoritmerna säger Max Gordon, biträdande överläkare i ortopedi vid 
Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet.  

 
5. Artikeln berättar om hur investering inom AI ser ut, och vilka områden 

inom AI som ger bäst avkastning. Ett av de områden som gett minst 
avkastning och där man investerat mycket och där utvecklingen har det tufft 
är inom medicin och vården. Man ser det självklart som en besvikelse, men 
man menar samtidigt att det finns en stor potential inom området. Ett 
exempel är hur en studie där Neurala nätverk lyckats identifiera 
bröstcancertumörer på bilder med 100-procentig träffsäkerhet. Men att det 
bara gjorts i labb och att det kommer ta tid innan det kan användas i en 
klinisk verksamhet.  

 
6. Artikeln skriver om hur Amazon vill föra in AI i vården, framförallt 

mjukvara som kan läsa journaler. Amazon har en mjukvara på gång som 
kan läsa ostrukturerad medicinsk text, som journaler och fungera som ett 
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beslutstöd. Artikeln skriver också om hur de andra IT-jättarna använder och 
satsar på sjukvård.  

 

4.6.3 AI + självkörande eller AI + förarlös  
AI + självkörande gav 52 träffar. AI + förarlös gav 12 träffar. Självkörande gav 
144 träffar. Jag har valt ut artiklarna i kronologisk ordning och valt ut dem som 
jag ansåg vara väsentliga.  
1. 2004-03-15 Robottävling rann ut i sanden  
2. 2007-05-26 Framtidsbilen kör helt utan förare  
3. 2010-10-1 Robot kör Googles bil 
4. 2012-01-08 Förarlösa bilar – därför är de säkrare än du är  
5. 2012-12-04 Autonoma robotbilar från Volvo inom två år  
6. 2013-08-26 Självkörande taxiflotta – en av Googles galna framtidsplaner 
7. 2018-08-07 Så blir den självkörande framtiden (och bör vi verkligen jubla 

av glädje?)  
 

Artiklarna täcker följande innehåll  
 

1. Artikeln skriver om hur 14 självgående robotar tävlade i Mojaveöknen i 
USA. Ingen robot vann eftersom samtliga robotar antingen gick sönder eller 
togs ur tävlingen. Arrangör för tävlingen var den amerikanska krigsmaktens 
forskningsinstitut Darpa, som vill utveckla teknik för förarlösa fordon. 
 

2. En artikel från Pc för Alla som skriver 2007 att om 20 år kan den förarlösa 
bilen vara här.  

 
3. Google har presenterat ett bilkoncept där avancerade kameror, kartsystem, 

och navigatorer sitter i förarsätet. Artikeln skriver om hur Google lagt 
mycket energi på att detaljfotografera vägar i de flesta av världens länder. 
Nu visar det sig att det arbetet inte endast gjordes för att komplettera Google 
Maps med Street View, utan att det även ligger till grund för ett helt nytt 
koncept med förarlösa bilar.  

 
4. Artikeln skriver att snart kommer den självparkerande bilen som 

automatiskt stannar när den närmar sig ett hinder och den uppkopplade 
elbilen. ”Faktum är att det redan nu rullar bilar på vägarna som kör mil efter 
mil helt utan mänsklig inblandning”. Artikeln berättar om Googles 
självkrande Toyota Prius som kör helt utan mänsklig hjälp. När Google för 
första gången presenterade projektet för omkring ett år sedan, hade deras 
självkörande bilar tillsammans kört 20 000 mil på de amerikanska vägarna. 
Artikeln säger att det är en framtidsteknik men att det kommer ta flera år 
innan man får se självkörande bilar i stor skala ute på gatorna. Artikeln 
berättar mer om hur de olika bilföretagen jobbar med detta t.ex. Tesla som 
vid den här tiden 2012 satsat på 3g-uppkopplad och app-baserad bil där 
föraren kan övervaka bilen via mobilen. 

 
5. Artikeln skriver om vilka satsningar Volvo gör på självkörande bilar, och 

vilka år det planerar att släppa de första bilarna. Volvos vision för det 
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självkörande bilarna är att ingen ska behöva omkomma i en Volvobil år 
2020. 

 
6. En blogg som skriver om hur Google vill att de självkörande bilarna som 

företaget experimenterar med växer till hundratals och ersätter taxitrafiken i 
en amerikansk stad.   

 
7. Artikeln tar upp hur AI mer och mer håller på att ta över trafiken. Teorier 

om hur ett sådant scenario kan se ut, och vilka risker som följer med. Vad 
som krävs för att ett sådant scenario ska kunna förverkligas, och hur man 
arbetar i nuläget med att i framtiden kunna införa AI i trafiken på en bredare 
front.  
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5. Analys  
 
Analyskapitlet presenterar min analys av hur AI diskuteras i fackpressen.  
Under mitt arbete med studien har jag upptäckt att fackpressen diskuterar AI väldigt 
mycket, och att computersweden har oftast en positiv inställning till AI. Fackpressen 
skriver väldigt mycket om den senaste tekniken kring AI, och dess möjligheter. Men 
med hjälp av mina sökord ”AI +risk” och ”AI + kritik”, så har jag hittat en del artiklar 
som inte är lika optimistiska till AI. 

 

5.1 Hur AI diskuteras i Fackpressen 
Jag kan i min studie som handlar om att analysera hur AI diskuteras i fackpressen, se att 
majoriteten av artiklar som publiceras och diskuteras på computersweden.idg.se är 
artiklar som belyser den senaste tekniken om AI, eller hur företag använder AI inom 
företaget, och vilka satsningar som görs överlag på AI. Det är artiklar som handlar om 
det senaste inom självkörande bilar, nya framsteg med AI inom vården, och vad den 
senaste AI-tekniken är för utvecklare. Det är oroendeväckande att det publiceras så få 
artiklar om just risker, och kritik till AI på computersweden.idg.se. Det finns 
uppenbarligen risker och hot, som Nick Boström, Elon Musk, Josef Weizenbaum 
poängterar. Men jag får ett intryck av att utvecklingen av Artificiell intelligens är så 
omfattande, och utvecklingen inom tekniken går så fort framåt att det helt enkelt inte 
läggs tillräckligt med tid och resurser på riskerna.   
 
5.2 Kritik och risker med AI  
Intressant genom mina sökningar på kritik och risker kring AI, så syns det tydligt att det 
finns olika typer av kritiker, och risker inom AI. Det finns den sidan som Nick Boström 
och Elon Musk som menar att AI är en del av framtiden och att AI kommer att lyckas 
etablera sig mer och mer i samhället. Kritiken till AI från Nick och Elon är den att 
människan inte kommer ha någon kontroll över AI och inte tänka på konsekvenserna 
och riskerna när man utvecklar AI. Dem menar att om man skapar en AI som själv kan 
uppdatera sig själv och tänka själv, att AI:n har potential till att radera ut hela planeten 
för att citera Nick Boström.  
Lösningen till hur detta inte ska ske, så har t.ex. Elon Musk startat upp en organisation 
OpenAI, som har som mål att robotar jobbar för människor, och inte emot oss. OpenAI 
är alltså en organisation som håller utkik på dagens utveckling av AI och försöker se till 
att tekniken används på ett korrekt sätt. 
Sen finns det den kritiken som kommer från Josef Weizenbaum som menar att 
användningen av AI och IT idag inte gör så mycket nytta som vi vill tro, och att man 
ska granska den digitala teknologins användningen inom civila områden. Han tycker att 
en mer digitaliserad sjukvård gör att patienter träffar sina läkare mindre, och att 
utrustningen kostar mycket pengar som han tycker kan läggas på andra områden istället. 
Weizenbaum säger själv i artikel 3 att han är rädd för tekniken i dagens samhälle, en av 
hans rädslor är den digitala informationen på börsen som lever sitt eget liv.    
Weizenbaum säger att en robot aldrig kan ses likvärdig som en människa, p.g.a. att 
människan inte är en konstant varelse menar Weizenbaum. Människan samlar 
erfarenheter, socialiserar sig med andra människor, och är dessutom för ändlig. 
Människan lagrar en personlig upplevelsebakgrund, på gott och ont – det gör knappast 
en robot.  
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5.3 Hur Expertsystem diskuteras i fackpressen    
AI + Expertsystem gav bara 5 träffar totalt, så att göra en analys om hur temat 
diskuteras i fackpressen blev begränsad. Expertsystem nämns bara i bisatser inom 
artiklarna, så det var svårt att få ut någon bred information om temat. 
Expertsystem är en av de mest framgångsrika delarna av AI, där man använder fakta 
och regler för att bygga expertsystem som uttrycker kunskap om ett specialiserat ämne 
av mänskligt ändamål, som medicin, ingenjörsvetenskap, eller affärer (Nils J Nilsson ). 
”Strictly speaking any program that functions as an expert can be called an expert 
system [feigenbum, McCorduck, & Nii 1988]- 
Inom Fackpressen diskuterar man mycket kring att Expertsystem idag är till viss del 
förlegat, och har mer och mer ersatts utav maskininlärning och renodlade AI. Samtidigt 
belyser man Expertsystem, och menar att det är grunden till dem AI-teknikerna vi har 
idag (Artikel 3). Expertsystem kombinerat med dagens AI-teknik så anser man att man 
kan skapa system som kan lösa i stort sett vilket felsökningsproblem som helst.  
 
5.4 AI + Neurala nätverk  
Vad som är intressant med mina sökningar på neurala nätverk är att, det var ett stort 
glapp från att de första artiklarna publicerades 2003, till nästa artikel om neurala nätverk 
publicerades 2016, alltså tretton år efter den första artikeln. Vad dem flesta artiklarna 
påpekar är att Neurala nätverk är en stor del av AI. Hur användbart neurala nätverk är 
för AI:n att lära sig saker, precis som den mänskliga hjärnan (Artikel 3).  
Samtidigt diskuteras det att neurala nätverk har sina begränsningar, och att tekniken har 
samma algoritmer som på 1980-talet. T.ex. en dator kan behöva tusentals exempelbilder 
för att lära sig känna igen ett objekt. En människa behöver bara några få bilder.  (artikel 
6) understryker hur viktigt neurala nätverk är för utvecklingen av AI och att hjärnan är 
förebilden i utformandet av system för AI. Just på grund av att hjärnan är det mest 
avancerade verktyg för att lösa problem som vi känner till idag.  
 
5.5  AI + vård  
Sökningar på AI + vård gav mig totalt 22 träffar. Vad som är intressant att notera är att 
den första artikeln som verkligen belyser området publicerades så sent som 2015. Vad 
man skrev om då var att AI-tekniken inom vården fanns och fungerade, men man 
undrade om när en AI på riktigt skulle användas inom vården.  
Artikeln (Doktor på nätet och diagnos gjord av superdatorn – när är framtidens vård 
här? 2015) nämner att fyra av tio svenskar är positiva till att möta vården via webben på 
olika sätt.  
Man tror att med hjälp av AI och superdatorer är framtiden inom vården, men att för 
tillfället har det inte tagit klivet in i forskningsvärlden. Det nämns i artikeln 2015 att det 
finns en del undantag att t.ex. Landstinget i Östergötland testar att kunna förutse 
sannolikheten för att insjukna i stroke och behandla förmaksflimmer bättre. Samtidigt 
säger Patrik Sundström i artikeln att det krävs mycket för att den typen av avancerat 
beslutstöd ska falla på plats på bred front. ”Vilka kunskapskällor ska användas, hur ska 
informationen struktureras – det finns många sådana frågor där vi behöver hitta 
konsensus”. Om man jämför hur det skrevs då (2015) jämfört med tre år senare så kan 
man se i artikeln (AI-projekt är lönsamma – men säkerheten oroar 2018) att en del stora 
projekt med användning med AI i vården har varit besvikelser. Samtidigt påpekar man 
att det finns en stor potential, även om man hittills inte lyckats så bra. I Artikeln (Nu ska 
AI granska röntgenbilder på svenskt sjukhus 2017) skrivs det att AI rycker in och stöttat 
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läkarna på Danderyds sjukhus. Så man kan definitivt se en ökning av publicerade 
artiklar om AI inom vården de senare åren. 
 
5.6 AI + Självkörande & AI + Förarlös  
Intressant med mina sökningar på AI + Självkörande och AI + förarlös, är att det tidigt 
publicerades artiklar om ämnet. Redan 2004 publicerades artiklar om ämnet och det har 
kontinuerligt i en succesivt ökande takt publicerats artiklar fram till idag. Om man 
jämför hur den första artikeln såg ut jämfört med den senare. Den första artikeln hur den 
amerikanska krigsmakten utförde ett experiment ute i öknen, där ett antal självkörande 
robotar skulle tävla om vem som kom först i mål, vilken ingen av dom gjorde p.g.a. 
brister med tekniken. Med den senare artikeln publicerad fjorton år senare 2018 ”Så blir 
den självkörande framtiden (och bör vi verkligen jubla av glädje?)”, så skrivs det att AI 
mer och mer sätts in i trafiken. I artikeln skriver man om hur man ska gå tillväga för att 
realisera detta, och att man har specifika teoretiska lösningar för detta. Man kan alltså se 
en enorm utveckling inom temat, och att väldigt mycket har hänt under dessa fjorton år.  
 
5.7 AI + Web  
Genom min studie kan man se med mina sökningar på AI + web är att den första 
artikeln som specifikt skriver om användning av AI på webben och öppen källkod är 
publicerad 2010. I den artikeln ”Öppen källkod mer värdefull än stängd” skrivs det att 
AI är framtiden inom webben, men att det kräver mycket mjukvara, och att man kan 
räkna med AI-metoder både inom utveckling och affärer. Sju år senare 2017 i artikeln 
”AI-kampen trappas upp – här är IT-jättarnas nästa drag.”, kan man se att AI används 
inom webben i högsta grad, så som ansikte igenkänning, automatiska 
modereringstjänster som kan godkänna eller stoppa text, bilder, eller video. Varje 
sökresultat man klickar på, varje foto man taggar, används för att utveckla AI för vidare 
analys och inlärning. Alltså kan man se hur fackpressen publicerar artiklar om temat, att 
antalet artiklar ökar, och man kan se hur utvecklingen har avancerats.   
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6. Slutdiskussion  
 
Syftet med denna högskoleuppsats är att undersöka hur AI diskuteras i fackpressen, 
närmare bestämt inom computersweden.idg.se. 
 
6.1 Slutsats  
  

P1. Vilka huvudsakliga teman finns? 
De huvudsakliga teman som finns är just de som jag har sökt på. AI + Expertsystem, AI 
+ Neurala nätverk, AI + kritik, AI + Vård, AI + Web, AI + Självkörande. Fler teman 
som uppstår utöver dem som jag har studerat vid sökning på AI på 
computersweden.idg.se är den senaste tekniken med AI inom mobiler, bildigenkänning, 
taligenkänning, hur diverse It-företag jobbar med AI osv.  
 
Utifrån de resultat jag har analyserat så har jag upptäckt att majoriteten av artiklar som 
publiceras om AI, eller har innehåll i artikeln som handlar om AI berör den senaste 
tekniken och de senaste inom AI. Eftersom computersweden.idg.se är ett 
marknadsföringsföretag, och att de påverkar it-köpare i världen, så blir innehållet på 
computersweden.idg.se därefter. Intressant nog som jag nämnt tidigare fanns det inga 
specifika artiklar som berör historien och hur AI kom till på computersweden.idg.se. 
Det nämns kortfattat i en del artiklar, och mer om man läser artiklar om specifika 
personer t.ex. Weizenbaum, Elon Musk, Nick Bostrom osv. Med andra ord om man vet 
vilka nyckelord man ska använda t.ex. dessa namn ovan, eller Deep Blue osv då kan 
man få en del träffar.  

 
P2. Har det skett någon förändring över den senaste c:a 20 åren? 

Det har skett en enorm förändring de senaste 20 åren. Både inom utvecklingen och 
tekniken inom AI, men också hur mycket som skrivs om AI inom fackpressen. 
Eftersom utvecklingen och användandet av AI verkligen tog fart under 90-talet, i 
samband med webben, och internet, så kan man se ett samband, dels hur AI-tekniken 
utvecklades men också hur man kunde diskutera och framförallt upplysa människor om 
AI via internet. En speciell sak som verkar ha kommit senaste året är ett fokus på risk; 
se dock avsnittet Källkritik omedelbart här nedan. 
 
6.2 Källkritik  
Pågående under mina studier har computersweden.idg.se successivt börjat verkställa en 
”digitalisering”. Det har varit svårt att hitta information om vad deras digitalisering 
specifikt handlar om, men inom de området jag har använt deras hemsida, har jag märkt 
att vissa artiklar har försvunnit, framförallt äldre artiklar, och att majoriteten av deras 
artiklar är publicerade under 2018. Som man kan se på min graf i resultatkapitlet, där 
nästintill alla artiklar med sökordet AI + risk publicerades under 2018 vilket är lite 
misstänkt – man kan undra om det är gamla artiklar som nu råkat få ett nytt datum bara.  
 
Även sökfunktionen genererar nu andra resultat än då jag började. Nu måste man söka 
på bara ”AI” för vissa artiklar, och sedan leta efter dem i hela resultatlistan.  
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ar?queryText=Autonoma-robotbilar-fran-Volvo-inom-tva-ar 
 
 
Forskare hackar hjärnan för att lära datorer att tänka som människor (2016-02-04) 
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