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HÅLLER VI PÅ ATT GÅ BAKLÄNGES IN I FRAMTIDEN?
FÖRSTÅR VI ÖVERHUVUDTAGET LÄNGRE BEROENDEN?

Är det OK att det inte går att tända hemma…

…om Internet är trasigt?

Hur tar jag med mig logiken från mitt smarta hus när jag flyttar?

Hur ångrar jag att spotify får spela på mina Sonos högtalare?

Är inte en maskin också en varelse med rättigheter?

Hur ger jag min robot rätten att agera för mig?

Måste allt jag har komma från samma leverantör?

Hur lär man maskiner etik och moral?



MÄNNISKANS KOGNITIVA FUNKTIONER SKAPAR ORDNING OCH 
BEGRIPLIGHET I TILLVARON

AI idag

Vår särart och vårt språk ?

Moores lag: 

• 93 petaflops för två år sedan är nu 250 petaflops

• Det tar hela jordens befolkning 305 dagar med en 
beräkning per sekund att göra samma sak som denna 
maskin på en sekund 

• Vi talar inte ens om kvantdatorer!

• Exekutiva funktioner
• Minne
• Generaliseringsförmåga
• Perception
• Stresstålighet
• Mentaliseringsförmåga
• Sömn



ANVÄNDARCENTRISKA AFFÄRSMODELLER

• Världen förändras och globala spelare exploaterar individerna för att 

affärsmodellerna inte har förändrats. Masseffekterna börja bli synliga.

• Stater och Nationer vill återta kontrollen. Både demokratiska och 

ickedemokratiska.

• Lagstiftarna börjar agera för individens inflytande och robusthet i 

samhällen. Den trenden har vi inte sett på 20 år. Påverkar oss i stor 

omfattning!

• GDPR, portabilitet, lagar om företagens utökade egenansvar för 

krishantering….

• Individen måste i framtiden kunna skapa sin digitala regelbok eller 

spegelbild på nätet för att kunna vara delaktig i händelseförloppen. 

Har inte hänt ännu.



VAD HÄNDER MED TEKNIKEN ?

• Pendelrörelsen Centralt-Lokalt fortsätter. Just nu heter det Cloud och Edge compute

• Massiv bearbetning av data är endast möjlig centralt medan Autonomi kräver lokal 

processkraft. Motsättningsfullt, men moderna AI-modeller tillämpar detta positivt.

• Vi kommer att behöva både data och processkraft nära oss.

Vi bygger alldeles för känsliga sammansatta system. ROBUSTHET !

• Identiteter kopplar samman distribuerad data och villkor, människor och maskiner. 

• Allt är nästan uppkopplat idag men saknar autonom förmåga, nästa våg ! Decentralisering

• Din information måste förbli din !



Digitala Associationer

DIGITALISERING

GÅRDAGENS 
AFFÄRSLOGIK
• Massproduktion

• Fysiska produkter

• Inga uppdateringar

• Värdekedjor

DIGITAL 
AFFÄRSLOGIK
• Gemensamt skapande

• Tjänster

• Ständig utveckling

• Värdenätverk



DIGITALISERING KÖR I TVÅ HASTIGHETER SAMTIDIGT

• Mänskliga beslut och maskinbeslut måste samordnas

• Tekniken kombinerat med AI är redan tusentals gånger snabbare än 

dom mänskliga besluten.

Vi är inte med i besluten utan reagerar på effekterna.

Digitala regler och villkor som speglar individen kommer att bli vitala. 

Verkligheten har fått svårt att konkurrera med nya digitala upplevelser!

Vi börjar först nu förstå att tjänsteleverantörer använder vår data utan vårt inflytande i förväg



EKOSYSTEM KOMMER ATT UPPSTÅ RUNT 
DIGITALA ASSOCIATIONER

• Verkligt värde för individen uppstår när speglingen av min vilja fungerar

• Gruppbegreppet är mycket viktigare än vi förstår just nu:

I en familj vill man kunna delegera rätten att konsumera en digital tjänst till sina 

familjemedlemmar

• I ett företag vill man delegera konsumtionsrätten av en företagstjänst till de anställda 

individerna

• Individen kommer att tillhöra många olika grupper och kunna konsumera summan av 

tillgångarna. Nationsbegreppet är ytterligare en grupptillhörighet

• Ekosystem av digitala tjänster kommer att uppstå där individen bildar hub för sina egna 

associationer. Andra individer och maskiner kan sedan bjudas in att dela.
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EN SMART IDENTITET FÖR SIMON
I ETT ÖPPET EKOSYSTEM AV LEVERANTÖRER

SIMON DELAR UT RÄTTIGHETER ATT 
STYRA SITT FRITIDSHUS TILL 

FAMILJEN NILSSON

SIMON BESTÄLLER 
MAT PÅ NÄTET

SIMON GÅR TILL 
JOBBET

TELIAS
BREDBAND 

OCH TV

MAT-
LEVERANTÖR

TELIA GEO
HOMEAUTOM

ATION.SE

TELIA SERVICE EXECUTION ENGINE –
MINA REGLER & SAMTYCKE

GLOBAL IDENTIFIERARE/FEDERERING
NATIONELLT ID, RELATIONER, REFERENSER

MIN ELBIL

BANKID/MOBILE CONNECT /TELIA ID/ FREJA  AUTENTICERING



DET HÄNDER JUST NU!

Glöm inte att anonymitet fortfarande alltid är något som måste stödjas – viktig del av identitetsbegreppet! 

Reglering och lagstiftning kommer in för sent och har tappat kontrollen.

Ingen stor leverantör har förnyat sitt sätt att äga dig som kund, men stater/lagstiftare har 

förstått och driver nu en användarcentrisk linje. Vi kommer att se stora konflikter.

Google har med många andra satt som mål att avskaffa lösenorden, det ändrar inget i sak!

Nationella digitala identiteter är fundamentala instrument för att saker skall fungera, 

inte för att dom representerar den slutgiltiga tekniska lösningen för identitet, utan för 

att dom är knutna till det samhälle och den ordning man förhoppningsvis vill leva i.

Digitala associationer växer exponentiellt och kommer att behöva distribueras.

Tekniken är inte klar, men vi tror att telekomoperatörerna är naturliga spelare.



TACK!
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