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Anteckningar förda vi Kreaprenörs möte den 2017-11-10 om Hjärnans frihet och 
Artificiell Intelligens (AI). Plats: FEI:s lokaler i Stockholm. 

LO Landin, Kreaprenörs ordf, inledde med att beskriva Kreaprenörs arbetssätt för att 
analysera vad som verkligen sker i samhället och förutse samhällsutveckling. Tidigt 
utvecklades modellen Cross-Sensor, där vi istället för att utgå ifrån tekniska och 
ekonomiska faktorer för samhällsutveckling, som egentligen är resultat av utveckling, 
utgår vi ifrån att all mänsklig utveckling alltid har berott på sinnena – vår perception – 
och att människan drivs av en ständig önskan att förlänga och förstärka våra sinnen. 

Vi talar alltid om vad vi kan göra med teknik, menade LO, men glömmer vad tekniken 
gör med oss. Det tekniken gör med människan just nu betyder att individen får en 
växande betydelse i samhället. Tekniken tränger längre och längre in i människan. 
Om människan blir från sina naturliga sinnen, bör sinnena fokuseras. Extra sensorisk 
perception = undermedveten perception.  

LO illustrerade Kreaprenörs Cross-Sensor modell på whiteboardtavlan:  

1. Hälsa 
2. Identitet 
3. Integritet 
4. Jämställdhet 
5. Inflytande 
6. Individuellt medvetaande 

Är de drivkrafter som i en känd avhandling från Harvard 1999 – The experience 
society – bedömdes vara drivkrafter av personlig karaktär, som under de närmaste 
20 åren skulle komma att starkt påverka utvecklingen i samhället – individuellt 
medvetande.  

Dessa drivkrafter förutsågs leda till följande drivkrafter i samhället i stort – kollektivt 
medvetande. 

1. Hänsyn 
2. Empati 
3. Engagemang 
4. Passion 
5. Erfarenhet 
6. Medvetande 

Både människans starka och svaga sinnen styrs av dessa faktorer. I förhållande till 
hur olika negativa faktorer kan förändras genom drivkrafterna och sinnena 
interaktivitet i de tomrum som cross-sensor modellen visar kan de i stället fyllas med 
positiva faktorer. 
 
Sedan 2004 har Kreaprenör drivit projektet FORUM Frisk utifrån egen kompetens 
och att Hälsa är en av de starkaste individuella drivkrafterna i samhället. Nu har 
Kreaprenör medverkat i bildandet av Riksföreningen för Metabola Hälsa och hänvisar 
medlemmar dit till www.metabolhalsa.se  
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Sedan 2010 arbetar Kreaprenör med projektet Hjärnans Frihet mot bakgrund av att 
forskningen kring hjärnan och drivkraften att skapa en superintelligens (AI) är det 
viktigaste forskningsområdet idag och innebär stora möjligheter för männinskan, men 
också minst lika stora risker. Som förlängning av detta projekt planeras Kreaprenörs 
andra projekt som givits namnet Frihet bortom Arbetslinjen, som ska diskutera vad 
digitaliseringen och robotiseringen av arbete kommer att betyda för 
samhällsutvecklingen, men också för människans utveckling. 

Dagens föredragshållare Jacob Nordangård. 

Vem är ”transhumanisten? 

Om artificiell intelligens (AI) ersätter biologisk intelligens (BI) kanske världen går 
under? Kan artificiell intelligens + biologisk intelligens istället skapa en mer 
humanistisk framtid? 

Om man lär individerna att inte längre känna något kan samhället och staten styra 
och ställa hur som helst enligt ”världssamhällets vilja och värdegrunder”. 

Jacob Nordangård, universitetslektor på Stockholms Universitet i ämnena 
Transhumanism och Cybernetik har forskat om ämnenas idéhistoriska bakgrund och 
tänkbara framtid. Har skrivit egna böcker, refererar till ett flertal litterära alster skrivna 
av ett flertal ”intellektuella” transhumanister och forskare.  

Varnar för ”den onda Ai:n” och makten som uppstår bakom den, ser som lösning: Gå 
samman med tekniken = enda chansen för mänskligheten. 

Nämner begrepp som: Chipping, Bio-hacking, Internet of Everything, the 4th 
Industrial Revolution. 

Olika forskande Intelligenser över världen påstår sig kunna förutse framtiden, föreslår 
”programförklaringar” och använder sig av panikartad argumentering: Artificiell 
intelligens är det enda saliggörande, kommer att ge förbättringar för mänskligheten i 
framtiden. 

Hur forskar man? Man vet att oetisk forskning förekommit – ”man får väl offra en del, 
eller hur?”.  

Human Brain Project – EU satsar enorma summor (fejkad transparens). 

Socio-Technical Urban Superorganism: Att bygga ihop människor med datorer = man 
utnyttjar kraften hos många människor som blir en del av superorganismen. 

Kan större samhörighetskänsla uppnås? Det är frågan – ger kanske i stället en slags 
”Urban Nightmare” i form av Teknologisk Totalitarism, en tvingande konformitet? 

http://www.creapreneur.se/
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Människor kan komma att värderas olika (”relativa människor”), begrepp som 
”artificiell dödshjälp” kan komma att ses som ett av samhällets (eg. världsstatens) 
medel att godtyckligt tillgripa. 

Etikfrågor bör diskuteras i ett ”etiskt råd”. 

Robert Näslund gör kort inlägg: New York Times har tagit upp ämnet sedan länge, 
vill ha debatt i frågan. I Sverige yttrade Peter Westerholm i Justitiedepartementet 
redan 1986: ”Implantaten är en del av informationssamhället, alltihopa handlar om en 
politisk process”. 

Jacob Nordangård fortsätter: Förändringar sker gradvis genom lagstiftning, nämner 
”Dartmouth Conference on Ai” (arrangerat av Rockefeller Foundation) 

Om transhumanism skriver bl.a. Julian Huxley, Unesco, Nick Boström och Pierre 
Teilhard de Chardin som också beskriver The Omega Point Theory. Om cybernetik 
skriver bl.a. Norberth Werner. 

Andra namn på författare, riktiga stänkare om ”the world-brain”: Irwin Lazlo, Oliver L. 
Reisner, Barbara Marx Hubbard, José Arguelles, Vladimir Vernadsky, George Orwell. 

Alkemi, hermetism, ocultism och lite kring The New Atlantis föregår begreppet 
”Noosphere”, en vetenskaplig utopi om en tilltänkt ”världsstjärna”. I Noosfären ligger 
omegapunkten vars uppgift är att skapa ”Homo Noospherians”, dvs. att genom 
teknologin kunna skapa nya människor. Detta skall enligt Avatar Project Milestones 
(drivs av en rysk miljardär) vara klart omkring år 2045. 

Två vägar till ”one-ness” 1. Teknik/Transhumanism 2. New Age/Teknospiritualim. 

Nämner Noosphere Forum website och om ”The Techmetronic Techocrazy Era”; 
”The Trilateral Commission” och visar lite bilder ur datorn.  

Jacob ställer som avslutning frågan: ”Vem skall kontrollera ”världsstjärnan?”. 

Kort slutomdöme: Bra konferens i ett läskigt ämne, 
 
Text: Lars-Olof Oldén, sekr Kreaprenör, och Olle Bennman. 
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