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”Hundrafemtio kan  
bli en normal ålder”

BI
LD

: K
Ar

L 
VI

LH
Já

Lm
SS

O
N

 

söndag
12 november 2017 
Vecka 45 • Nummer 305 • Årgång 153 • 4,90 €

Pappor kan fostra  
empatiska pojkar

 FOTO: CATA POrTIN

Fars dag firas i år i efterdyningarna 
av en massiv diskussion om mans-
roll och maskulinitet. 

Men hur ska pappor fostra sina 
söner till empatiska och jämställda 

män som respekterar kvinnor? Vi 
diskuterar papparollen med två fä-
der, biskop Björn Vikström som har 
perspektiv eftersom hans barn re-
dan är vuxna och musikern och skå-

despelaren Henrik Heselius (bilden)  
som är rätt färsk pappa till en liten 
pojke. Dessa pappor är överens om 
exemplets makt. Du för ditt eget be-
teende vidare till dina barn.

För hundra år sedan var en förlorad 
tand en förlorad tand och ett hjär-
ta som slutat slå en definitiv död. Så 
behöver det inte vara i framtiden. 
Redan i dag är det möjligt att ska-
pa människoorgan i en så kallad 3D-
printer – utifrån stamceller kan man 
printa ut både syntetiska ögondelar, 
tänder och njurar.

– Jag kan bra tänka mig att 150 år 
kommer att vara en normal ålder om 
hundra år. Vi vet mycket mer om åld-
randets mekanismer i dag än vi gjor-
de tidigare, säger framtidsforskaren 
Elina Hiltunen.

Men den teknologiska utveck-

lingen kommer också att ta sig in 
i människans utveckling. För att 
vi ska kunna tävla med maskiner-
na i framtiden är den enda möjlig-
heten att ta in maskinella element 
också i människohjärnan, säger 
forsknings professor Caj Södergård, 
som för utspår att vi alla om hund-
ra år kommer att vara någon form 
av cyborger.

– Det blir nog en hopkoppling 
av människa och maskin där vi in-
te längre bara kommunicerar med 
andra människor, utan också med 
maskiner, såsom förarlösa bilar och 
intelligenta hem.

HeLG 
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Finland  
om 100 år

nYA rUTIner. Då en del an den nuvarande Cancerkliniken rivs, kommer 
också en ny ambulansrutt att gå tvärs genom Mejlans campus. Den snabbar 
upp akuttransporterna vid storolyckor, säger projektchef Raija Malmström. 
FOTO: LEIF WECKSTröm

Mögelskadade och slitna sjukhus i 
huvudstadsregionen har tvingat till 
snabba undanmanövrer och stora 
nybyggen. Om femton år borde de 
stora byggprojekten ha resulterat ett 
friskt och fungerande sjukhusnät-
verk. Efter två årtionden av intensi-
va renoveringar räknar man då med 
fyra stora sjukhuscampus i huvud-
stadsregionen. 

Renoveringarna och nybyggena 
har behövts för att skydda patien-
ter och personal, och för att moder-
nisera i takt med att ny teknik och 
nya behandlingsmetoder introdu-
cerats. Nu, när vårdreformen snart 

ger patienter utökad rätt att delvis 
välja mellan offentliga, privata och 
tredje sektorns tjänster, är friska och 

trimmade offentliga sjukhus också 
ett måste.

●●●Sidan 4

Sjukhusnätverket 
stärks bit för bit
Inom tio år ligger  
de största bitarna i  
sjukhuspusslet i  
huvudstadsregionen 
på plats.

nYHeTer 
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❞   Vi är lite annor-
lunda och inte 

riktigt lika känsliga som 
svenskarna. 
Anna Maria Gustafsson, ledande 
språkvårdare vid Institutet för de in-
hemska språken, kommenterar ordval 
och nya benämningar som kan kännas 
främmande i Finland.

Stämningen 
på topp när Blues  
damer tränar

●●●Sidan 15

●●●Sidan 6
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Om hundra år kommer majo-
riteten av befolkningen i Fin-
land att leva längre än vår na-
tion gjort hittills – 100 blir 
det nya 50. Nyblivna föräld-
rar kommer att i stället för en 
mammalåda få en heltäckan-
de dna-karta över sitt barn. 
Vi kommer att leva i symbios 
med robotar, inte bara utan-
för men också inuti den egna 
kroppen. Babels torn kom-
mer slutligen att falla då tek-
nologin hjälper oss att kom-
municera med varandra 
på alla världens språk. Om 
hundra år har den artificiella 
intelligensen för länge sedan 
passerat den mänskliga.
Men vi kanske säger stopp. 
Hur framtiden blir för män-
niskan beror mycket 
på människan.

Våra framtidsvisionärer

Finland om 100 år
MÄNNISKAN text:  Heidi Hakala/    

               SvenSk PreSStjänSt 
bild:   karl vilHjálmSSon

●● karin bojs: svensk journalist och 
författare, tidigare vetenskapsre-
daktör på Dagens Nyheter. Heders-
doktor vid Stockholms universitet 
som 2015 fick Augustpriset för sin 
fackbok Min europeiska familj: De 
senaste 54 000 åren. 

●● kjell Herberts: sociolog 
med fokus på flerspråkig-
het, minoriteter och etnici-
tet. Forskare vid Institutet 
för finlandssvensk samhälls-
forskning vid Åbo Akade-
mi och initiativtagare till den 
finlandssvenska opinionsun-
dersökningen Barometern.

●● elina Hiltunen: futurist som 
driver konsultbyrån What´s 
Next Consulting. Författa-
re till flera böcker, bland annat 
Tekno elämää 2035 (2014). Tidi-
gare jobbat vid Finpro, Fram-
tidsforskningsinstitutet vid Åbo 
universitet och Nokias avdel-
ning för framtidsstrategier.

●● Caj Södergård: forsk-
ningsprofessor i digital 
teknik och medier vid sta-
tens tekniska forsknings-
central VTT. Expert på 
analys av stora datamas-
sor och metoder för artifi-
ciell intelligens.

●● Fjalar Finnäs: 
pensionerad pro-
fessor i demo-
grafi och statistik 
vid Åbo Akademi, 
med fokus på fin-
landssvensk de-
mografi.

SERIE  1   2   3   4 
Vision & Verklighet
Finland fyller 100 år och vi blickar 
framåt. Hur ser Finland, och världen, 
ut om hundra år. I fyra reportage 
analyserar vi med hjälp av forskare 
framtiden utfrån fyra teman: män-
niskan, fritiden, makten och maten. 
Serien är gjord av Svensk Press-
tjänst, SPT.

❞ I framtiden 
kommer dna 

inte att vara en  
vetenskap som bara 
forskarna har insyn 
i, utan den kommer 
att vara en del av vår 
vardag.
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Vi tittar på saker omkring oss och tar 
dem för givna. Att flyga väcker inte 
längre någon större entusiasm ut-
an är numera så vanligt att vi gärna 
försjunker i sömn så snart vi satt oss 
på planet, att läsa tidningen på pek-
platta är något vi gör lika oreflekte-
rat som att borsta tänderna om mor-
gonen och vi räknar med att kunna 
nå varandra per telefon så gott som 
var i världen vi än befinner oss. Lika 
mycket som vi ser det här som själv-
klarheter tog man på sextiotalet för 
givet att telefoncentralerna skulle 
bestå, på åttiotalet att vi alltid skul-
le använda väggtelefoner och på nit-
tiotalet att mobiltelefonen inte kun-
de bli lättare än ett halvt kilogram, 
som Nokia 1011. Med tanke på det är 
hundra år framåt i tiden ett hisnan-
de perspektiv. ”Det kommer aldrig 
att hända”, har människan tänkt om 
både bilen, flygplanet och rymdre-
san. Men mycket kan hända mellan 
nu och aldrig, som karaktären Litt-
lefinger intygar Sansa Stark i succé-
serien Game of Thrones.

kroPPen
När vi tittar hundra, eller tusen, år 
tillbaka i tiden så är det en sak som 
hållits relativt konstant: människans 
biologi. Men också det här håller på 
att förändras. Stegvis kommer tekno-
login att bli en del av människokrop-
pen, och dessutom ses som en natur-
lig del av den. För hundra år sedan 
var en förlorad tand en förlorad tand 
och ett hjärta som slutat slå en defi-
nitiv död. Så behöver det inte vara i 
framtiden. Redan i dag är det möjligt 
att skapa människoorgan i en så kall-
lad 3D-printer – trots att de inte ta-
gits i bruk på marknaden än. Utifrån 
stamceller kan man printa ut både 
syntetiska ögondelar, tänder och nju-
rar. En 3D-skrivare skapar tredimen-
sionella föremål utifrån en digital mo-
dell eller ritning genom att lager för 
lager printa ut föremålet. Materialet 
som används kan vara allt från olika 
former av plast och metall till sock-
er, choklad – eller mänsklig vävnad 
med samma biologiska funktioner 
som hos en frisk människa.

– En hjärna kan vara besvärlig, 
men ett hjärta kan en 3D-printer 
skapa. Och ju längre vi lever, desto 
fler inopererade reservdelar kom-
mer vi att behöva, säger forskaren 
Caj Södergård.

”Det enda som är säkert är döden” 
eller ”man blir inte yngre med åren”. 
Det är talesätt som vi upprepat som 
allmängiltiga sanningar i hundratals 
år. Men det är inte längre självklart.

– Jag kan gott tänka mig att 150 år 
kommer att vara en normal ålder om 
hundra år. Vi vet mycket mer om åld-

randets mekanismer i dag än vi gjor-
de tidigare. I framtiden kan vi kan-
ske stoppa att telomererna förkor-
tas, vilket påverkar den takt i vilken 
man åldras, säger futuristen Elina 
Hiltunen. 

Enligt den finländska befolk-
ningsprognosen kommer antalet fin-
ländare över 85 år att öka från nuva-
rande 139 000 till 429 000 på fem-
tio år. Antalet människor över 95 år 
kommer att sjufaldigas, från 8 000 
till 56 000.

– Då blir frågan om också den fy-
siska förmågan fortsätter utvecklas, 
eller om behovet av vård förlängs i 
samma mån som åldern, säger pen-
sionerade professorn Fjalar Finnäs.

Generna
Vi lever i ett individualistiskt tide-
varv med en övertro på viljan. Unga 
människor intalas att det bara är de 
egna valen och den egna viljan som 
avgör; allt är möjligt för alla, om vi 
bara vill det tillräckligt mycket. Men 
riktigt så enkelt är det inte, i det tän-
kesättet förbiser man att vi alla har 
olika möjligheter utifrån bland an-
nat klasstillhörighet, uppväxt, miljö 
och gener. Forskaren Karin Bojs sä-
ger att vår sårbarhet för det moder-
na livet i hög grad är genetisk. 

– De medfödda anlagen betyder 
väldigt mycket för hur känsliga män-
niskor är för det moderna samhälle 
vi lever i med mycket stillasittande 
jobb, bilkörande, mycket mat och li-
te rörelse, säger hon.

På grund av olika dna får vi käm-
pa olika hårt för att lyckas med 
hälso rekommendationer såsom att 
sluta röka, motionera mer, hålla vik-
ten och äta hälsosamt. 

– Jag hoppas att den ökande gen-
kunskapen, som visar att olika män-
niskor faktiskt har väldigt olika för-
utsättningar, ska minska moralise-
randet över till exempel personer 
som har svårt att gå ner i vikt, sä-
ger Bojs.

I framtiden kommer dna inte att 
vara en vetenskap som bara forskar-
na har insyn i, utan den kommer att 
vara en del av vår vardag. När en ny 
finländare föds kommer hen att ge-
nomgå en genetisk kartläggning. 
När vi redan från början vet vilka 
sjukdomar vi eventuellt har anlag 
för kan vi försöka motverka dem ge-
nom rätt livsstil, medicinering, kost 
och motion.

ÖvermänniSkan
Kan man då i framtiden, med allt 
större kunskap om våra gener, skapa 
supermänniskor? Tyvärr, eller som 
tur är, inte. För även om vi skulle lä-
ra oss precis allt om vårt dna så kan 

vi inte utrota mänskliga svagheter 
och skapa den perfekta människan. 
Orsaken är att väldigt få sjukdomar 
och mänskliga egenskaper beror på 
en enda gen – utan på en kombina-
tion av hundratals olika – vilket gör 
dem närmast omöjliga att förändra.

– Egenskaper som intelligens och 
musikalitet, som föräldrar gärna vill 
att deras barn ska ha, beror på en 
massa olika gener – och på miljön. 
Du kan laga en eller ett par gener, 
men om vi pratar om sjukdomar 
som schizofreni eller egenskaper 
som intelligens så är tusentals ge-
ner inblandade. Plus miljöfaktorer. 
Därför blir det fel om man har för 
stor tilltro till, eller farhågor om, att 
dna-tekniken skulle kunna fixa såda-
na här allvarliga frågor, säger Bojs.

Samma gener ger dessutom of-
ta upphov till både positiva och ne-
gativa egenskaper. Det är till exem-
pel samma genkombination som lig-
ger som grund för både psykos och 
kreativitet, och om vi utrotade psy-
kossjukdomarna så skulle vi samti-
digt utrota samma anlag som gör oss 
kreativa.

– Man får ta det onda med det go-
da. På åttiotalet tänkte man att sam-
bandet mellan kreativitet och psykos 
är så komplext att det måste bero på 
en kombination av inte en, men två 
gener. I dag vet vi att det beror på tu-
sentals gener och okända miljöfak-
torer, säger Bojs.

En vanlig misstolkning är ock-
så att samma person är kreativ och 
psykotisk, men inte heller det är så 
enkelt. 

– Om genkombinationen finns i 
släkten kan den hos vissa individer 
ge utslag i form av psykos och hos an-
dra i form av kreativitet. 

Att alla i framtiden kommer att 
känna till sin dna-uppsättning kom-
mer högst antagligen att påverka 
den egna jag-bilden och identite-
ten, också kulturellt och språkligt. 
Via dna-forskning kan vi knyta ihop 
oss själva med historien och resten 
av mänskligheten. Om vi får reda på 
att vi har släkt bland samerna eller 
i Mellanöstern kanske det gör att vi 
känner oss mer förankrade i olika 
platser och kulturer, vilket i bästa fall 
ökar vår förståelse för andra folk och 
kulturer.

etniCiteten
År 2009 fick alla svenska riksdags-
ledamöter varsin ask med medici-
nen Islamofobil – ett preparat som 
skulle användas vid islamofobiska el-
ler muslimhatande symtom. Det här 
gällde till exempel om ”man känner 
oro inför statistiken som talar om 
hög nativitet bland muslimer”. 
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Årsrekordet 
i antal födda barn: 

1947 föddes 
108 168 barn.
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Folkmängd i Finland 1912–2006 Förväntat antal levnadsår för nyfödda 1971–2015
Befolkningstillväxt (%)

1947
1973 

Sämsta året: 
1973 var antalet 
nyfödda något 
under 57 000. 

År
84
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70
68
66

År en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.
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5) Prognos (Finnäs, 2012)
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AR (augmented reality)
●● Kan översättas till förstärkt 

verklighet.

●● Förstärker eller kompletterar en 
fysisk verklighet med datorgene-
rerade sinnesintryck som ljud, vi-
deo, grafik eller GPS-data.

●● Innebär att grafik appliceras på 
ditt vanliga synfält.

●● Det här kan ske till exempel ge-
nom Google Glass, som är ett par 
vanliga glasögon med en liten 
skärm, eller med Microsoft Holo-
lens som är mer avancerade.

●● Relaterad till MR (medierad 
verklighet) som betyder att verk-
ligheten ändras. 

VR (virtual reality)
●● Står för virtual reality, på svens-

ka virtuell verklighet.

●● VR ersätter den verkliga världen 
med en simulerad verklighet.

●● Du går in i en digitalt skapad 
verklighet med hjälp av en hjälm 
med inbyggda små skärmar fram-
för ögonen, och ibland extra till-
behör för att navigera såsom styr-
spakar.

●● I stället för att titta på datorn 
eller surfplattan får du den fikti-
va världen rakt framför dina ögon 
tack vare hjälmen.AR (augmen-
ted reality)

●● Kan översättas till förstärkt 
verklighet.

●● Förstärker eller kompletterar en 
fysisk verklighet med datorgene-
rerade sinnesintryck som ljud, vi-
deo, grafik eller GPS-data.

●● Innebär att grafik appliceras på 
ditt vanliga synfält.

●● Det här kan ske till exempel ge-
nom Google Glass, som är ett par 
vanliga glasögon med en liten 
skärm, eller med Microsoft Holo-
lens som är mer avancerade.

●● Relaterad till MR (medierad 
verklighet) som betyder  
att verkligheten ändras.
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Det var Sveriges Antidiskrimine-
ringsbyråer som startade kampan-
jen, men i framtiden kommer ett så-
dant placebopiller inte att behövas. 
Den globala rörligheten kommer att 
vara så stor och befolkningen så he-
terogen att det inte längre finns någ-
ra ”rena” folk eller homogena stater.

– Jag tror att den våg av nationa-
lism som nu går genom Finland, Eu-
ropa och världen är den sista kam-
pen för att faktiskt kunna bevara nå-
got som är gemensamt för en större 
grupp. Det är en reaktion mot mul-
tikulturalism, men i framtiden kom-
mer vi inte längre att kunna plocka 
fram det som är orört och oföränd-
rat, säger sociologen Kjell Herberts.

Etnicitet blir mindre viktigt, däre-
mot blir identitet allt viktigare. Ordet 
fädernesland kommer knappast att 
väcka särskilt starka känslor hos den 
unga generationen, men val av livså-
skådning, religion och livsstil känns 
allt viktigare.

– Gränsdragningar kommer att 
bli löjliga. Jag tror att människor 
kommer att ha många olika identi-
teter med sig och att det blir viktiga-
re att bejaka mångfalden – både den 
individuella och kulturella – än att 
dra gränser, säger Herberts.

Också Finlands befolkning kom-
mer att se helt annorlunda ut om 
hundra år. Både den finsk- och 
svenskspråkiga befolkningen har 
under de senaste åren uppvisat flytt-
ningsförlust och om ungefär tio år 
börjar antalet döda överstiga anta-
let födda. Dagens drygt fem miljoner 
etniska finländare (finska och svens-
ka) kommer sannolikt att ha mins-
kat till fyra, medan de som vi i dag 
kallar ”nyfinländare” kan vara uppe 
i två miljoner. 

FinlandSSvenSken
För hundra år sedan existerade 
knappt begreppet finlandssvensk, 
åtminstone inte som vi uppfattar 
det i dag. Begreppet som många i 
dag uppfattar som en självklar iden-
titetsmarkör höll precis på att ska-
pas. När globaliseringen ökar kom-
mer det ändå att drabba minoriteter-
na hårt. Finlandssvenskarna kom-
mer att bli allt mer uppblandade – 
kulturellt, geografiskt och språkligt. 
I den kulturella smältdegeln kom-
mer både finlandssvenskar, samer 
och finländare att ha svårt att hävda 
sin egenart och nationalitet. 

– När allt fler människor rör på 
sig, flyttar, gifter sig och bildar familj 
över gränser och språk så försvagas 
kopplingen till det egna språket. Men 
identiteten kan ändå bevaras. Same-
kulturen är ett bra exempel; vi har 
6 000 samer i Finland men färre än 
2 000 har samiska som modersmål 
– ändå har de en stark samisk iden-
titet, säger Herberts. 

Få kommer att se sig som tvätt-
äkta finlandssvenskar, säger Fin-
näs. Redan i dag har uppemot hälf-
ten av barnen i svensk skola föräld-
rar med olika modersmål, vilket be-
tyder att antalet personer med en en-
tydig finlandssvensk identitet kom-
mer att minska för varje generation. 
Finnäs liknar Svenskfinlands fram-
tid vid ett smältande isflak; området 
av issörja kring flaket blir allt större 
samtidigt som isflakets fasta kärna 
blir allt mindre. 

– Kärnan är de som är villiga att 
arbeta för svenskan, medan sör-
jan är de som bara tar del av fin-

landssvenskheten när 
det är roligt och passar 
dem. De är inte beroen-
de av tillhörigheten och är 
inte beredda att göra någon 
uppoffring för den. Frågan är 
hur länge det kommer att kun-
na fortgå om själva kärnan som 
upprätthåller det finlandssvenska 
blir allt mind re?

Med andra ord kan det med språk 
gå som med religion. Trots att väst-
världen i dag blir allt mer sekulari-
serad så tycker vi om att plocka ele-
ment från olika religioner när det 
passar oss; Fatimas hand från is-
lam, yoga från buddhismen, kabba-
la från judendomen, drömfångare 
från indianerna och naturreligioner-
na. Det är element i vår vardag men 
inget som vi bygger vår identitet på 
– precis som språk kanske inte hel-
ler kommer att vara det.

kommUnikationen
Med hjälp av ny teknologi kommer 
vi kanske inte att behöva lära oss 
språk över huvud taget. Det är tro-
ligt att vi har datorer eller virtuel-
la parlörer som gör att vi kan kom-
municera på vilket språk som helst, 
också på sådana vi aldrig lärt oss. Vi 
kan prata thailändska på hotellet i 
Bangkok, arabiska i Palestina och 
hebreiska i Israel – och äntligen för-
stå danskarna. Google translate med 
sina bristfälliga översättningar kom-
mer att vara ett minne blott. 

Den nya teknologin kan med 
andra ord kanske överbrygga den 
språkförbistring som Gud straffade 
mänskligheten med i Bibelns liknel-
se om Babels torn. Där ville männi-
skorna – som var ett enda folk och 
talade samma språk – bygga ett torn 
som nådde ända upp till himlen. Gud 
bestraffade deras övermod genom 
att skapa förvirring i deras språk så 
att den ene inte längre förstod vad 
den andra sade. Därifrån skingra-
des människorna över hela jorden.

Risken med den nya teknologin är 
att vi börjar lita på den till den grad att  
vi slutar lära oss språk. Om vi kan 
kommunicera genom datorer eller 

chip under huden kommer 
vi knappast att sitta och plugga be-
stämda artiklar i tysk grammatik. Så 
trots att vi kommer att resa allt mer 
och höra allt fler språk i vår vardag 
kanske vi blir allt mer enspråkiga. 
Eller halvspråkiga. Eller nollsprå-
kiga, för Hiltunen tar med telepati 
i beräkningen.

– Telepati kommer att vara möj-
ligt i framtiden. Genom vår tan-
ke kan vi vara i kontakt med andra 
människor, men det kommer att gå 
via en maskin. Redan nu har män-
niskan i laboratorietester fått en råt-
tas svans att röra sig bara genom att 
tänka på det då de var förenade ge-
nom en maskin.

mänSkliGHeten
Teknologin kan göra livet lätt för 
oss, men hur lätt vill vi att det ska 
vara? I filmen Her (2013) spelar Jo-
aquin Phoenix en man som precis 
varit med om en uppslitande skils-
mässa. Då ”träffar” han Samantha – 
ett nytt, avancerat operativsystem 
som sägs vara både intelligent och 
ha ett eget medvetande. Hon har 
ingen kropp, bara ett medvetande, 
men ändå umgås de dygnet runt ge-
nom den öronsnäcka som Theodore 
konstant bär i örat. De äter middag 
tillsammans, han spelar ukulele för 
henne och hon ger honom råd och 
tröst. Han jagar det som vi alla sö-
ker – kärlek och trygghet – men fin-
ner det i en artificiell värld.

I teorin är det fullt möjligt att vå-
ra partner i framtiden kunde va-
ra robotar. Tänk dig ett förhållan-
de där dina åsikter inte ifrågasätts 
utan applåderas och där du inte be-

höver tjata om städning, 
diskning och biltvätt flera gånger 
innan det blir gjort. Hen snarkar in-
te, glömmer inte bort födelsedagar 
och släktmiddagar och ställer inte 
till med pinsamma svartsjukescener. 
Med en robot försvinner de mänskli-
ga bristerna såsom hat, oärlighet och 
avundsjuka, men eftersom en stor 
del av mänskligheten ligger i dessa 
brister så försvinner också den äk-
ta mänskligheten. För forskarna in-
om artificiell intelligens – intelligens 
som uppvisas av maskiner – är ut-
maningen att få ut det bästa av både 
människa och robot: robotens för-
måga, styrka och exakthet och män-
niskans djupa mänsklighet såsom 
känslor, tankar och inre liv. AI-forsk-
ningens mål är bland annat att lära 
maskiner föra resonemang, plane-
ra, kommunicera och kunna tilläg-
na sig kunskap.

Kommer det i framtiden också 
att finnas robotar som kan uppleva 
känslor på samma sätt som männi-
skan, Elina Hiltunen?

– Ja, det tror jag, men man måste 
tala om robotar och AI i samma me-
ning. En robot är ingenting utan AI, 
det finns ju en algoritm som robo-
ten måste lära sig. Om vi satsar stort 
på teknologisk utveckling så tror jag 
att AI om hundra år kommer att va-
ra en del av människan, kanske in-
byggd i hjärnan som en förlängning 
till våra tankar. 

Som i filmen Her?

– Jo, men troligtvis som en in-
byggd dator i våra hjärnor. Denna 
fungerar som en personlig men-
tor, som ett andra jag som vi går i 
dialog med, som är sjukt klok och 
som kommer åt all information i vå-
ra hjärnor. Redan i dag är gränsen 
mellan vad som är naturligt och ona-
turligt flytande. Jag använder till ex-
empel glasögon, och inte är det nå-
gon som tänker att ”ojdå, du har en 
inbyggd fortsättning på dina ögon!”. 

tranSHUmaniSmen
Liksom Samantha kommer framti-
dens robotar inte att likna de klum-
piga robotarna C-3PO och R2-D2 i 
Star wars-filmerna, utan de kom-

mer att sakna kropp. Framtidens 
maskiner och robotar behö-

ver inte längre vara något 
metalliskt och plastiskt, 

såsom telefonen är i 
dag, utan inbyggda 

i våra kroppar. För 
att vi ska kunna 
tävla med ma-
skinerna är 
den enda möj-
ligheten att ta 
in maskinella 
element ock-
så i männis-
kohjärnan, 
säger Söder-
gård.

– Det blir 
nog en hop-

koppling av män-
niska och maskin 

där vi inte längre ba-
ra kommunicerar med 

andra människor, utan ock-
så med maskiner, såsom förarlö-
sa bilar och intelligenta hem. Vi 
kommer alla att bli någon form 
av cyborger, säger han.

Våra hjärnor kommer ock-
så att samverka med andra hjär-
nor och globala kunskapsbanker. 
Man kan söka information genom 
att tala till den inbyggda datorn 
på sitt eget språk, till och med på 
Närpes-dialekt, och datorn kan 

också hjälpa oss att tänka oss fram 
till ny information. 

– Det här suddar ut gränsen mel-
lan teknologi och den mänskliga or-
ganismen, säger Södergård.

Det här är scenariot i filmen Ex 
Machina (2015), där forskaren Na-
than överlistas av sin egen skapel-
se Ava – en robot som spelas av Ali-
cia Vikander och som börjar uppvisa 
allt mänskligare drag. Hon har hu-
mor och förmår både ljuga och visa 
kärlek. Hon har utvecklat en intelli-
gens utöver den inprogrammerade 
och filmen ställer frågan: vad gör en 
människa till en människa?

minnena
Inte ens kreativitet, som ofta lyfts 
upp som en egenskap som bara 
människor har, är längre bara för-
behållet människan. 

Robotar kan med hjälp av AI i 
dag komponera klassisk musik, 
skriva dikter, agera journalister 
och vårdare. 

Men att besitta subjektiva min-
nen baserade på egna upplevelser 
– det är mänskligt. Minnen formar 
vår självuppfattning och vi gör våra 
livsval baserade på den. Men om vå-
ra hjärnor i framtiden är i maskopi 
med maskiner, hur ska vi då förhål-
la oss till minnen?

– Med virtuell och anpassad verk-

lighet blir det i framtiden svårt att 
skilja på det som vi i dag kallar verk-
ligt och vad som är genererad verk-
lighet, i och med att man kan skapa 
en så realistisk verklighet med VR 
och AR. Vad är ett äkta minne och 
vad är ett falskt minne? 

Det frågar sig Södergård, som tror 
att också våra minnen och person-
liga egenskaper kan lagras elektro-
niskt i framtiden. Det är inte omöj-
ligt att man kommer att kunna kopp-
la upp människans minne mot en da-
tor såsom man i dag kopierar en te-
lefons minne till sin dator. 

– Just nu undersöker forskare i 
bland annat det EU-finansierade Hu-
man Brain Project var i hjärnan vå-
ra minnen ligger. Men ännu har man 
inte kunnat lokalisera vare sig det el-
ler var tankar och känslolägen upp-
står, säger Södergård.

jobben
Jobb har alltid varit starkt förknip-
pat med människan, antingen som 
ett måste eller som ett kall. Utan 
jobb blir människan lat, sägs det. Vi 
får hoppas att så inte är fallet, för i 
så fall kommer lathet att bli den nya 
folksjukdomen. I Disneyfilmen Wall-
E (2008), som utspelar sig år 2750, 
har människorna blivit feta av över-
konsumtion och har i princip ing-
enting att göra, förutom att åka om-
kring på flygande stolar. 

Inom tjugo år kan 30–50 procent 
av jobben i Finland försvinna, enligt 
uppskattningar från bland annat Et-
la. Och om de inte försvunnit har de 
fått nytt innehåll, vilket också gäller 
advokater, läkare och forskare. 

– Alla kommer att få starkt för-
ändrade yrkesbilder och jobba nä-
ra ihop med maskinell intelligens. 
Samtidigt kommer det att uppstå 
en mängd nya jobb, som vi inte har 
en aning om i dag. Människor byter 
yrken flera gånger under sitt yrkes-
liv, något som måste tas i beaktande 
inom utbildningen från grundskola 
uppåt. Olika former av basinkomst 
kommer att komplettera de broki-
ga anställningsförhållandena, säger 
Södergård. 

Tack vare ny teknologi kommer 
vi inte att behöva jobba lika myck-
et som i dag. 

Frågan är om den kapitalistiska 
samhällsstrukturen består och kom-
mer att tvinga oss att fortsätta jobba 
och producera allt mer. Om man i 
framtiden kan producera lika många 
telefoner på hälften kortare tid än 
i dag så borde arbetsdagen rimligt-
vis förkortas i samma mån, men i ett 
kapitalistiskt samhälle väljer man 
i stället att producera dubbelt så 
många på samma arbetstid.

Om inte jobbet i framtiden är det 
som vi definierar oss enligt och som 
tar mest tid i vår vardag, vad kom-
mer att ta dess plats?

– Ett scenario är att kreativiteten 
och skapandet kommer att ta arbe-
tets plats och att det är fritiden som 
definierar vårt liv. 

Vi kommer att göra det som vi 
normalt gör på fritiden också nu, 
men det kommer att vara fritiden 
och inte jobbet som upptar merpar-
ten av vår tid. 

Däremot kanske man fortsätter 
jobba för att göra något terapeutiskt, 
eller för att hitta en syssla och en me-
ning, men det kan vi också hitta i den 
virtuella världen, säger Hiltunen.
nyheter@hbl.fi

❞ Det är troligt att vi har datorer eller virtuella parlörer som gör att 
vi kan kommunicera på vilket språk som helst, också på sådana 

vi aldrig lärt oss. Vi kan prata thailändska på hotellet i Bangkok, ara-
biska i Palestina och hebreiska i Israel – och äntligen förstå danskarna.  
Den nya teknologin kan med andra ord kanske överbrygga den språk-
förbistring som Gud straffade mänskligheten med i Bibelns liknelse om 
Babels torn. Där ville människorna – som var ett enda folk och talade 
samma språk – bygga ett torn som nådde ända upp till himlen. Gud be-
straffade deras övermod genom att skapa förvirring i deras språk så att 
den ene inte längre förstod vad den andra sade. Därifrån skingrades 
människorna över hela jorden.

429 000
finländare kommer att vara över 85 
år när vi skriver 2065 … om femtio 
år. I dag är antalet 139 000.

56 000
finländare kommer att vara över 95 
år när vi skriver 2065 … om femtio 
år. I dag är antalet 8000.

 


