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Artificiell intelligens och immaterialrätten som incitament för utveckling
och kontroll
Den snabba utvecklingen
av AI kommer sannolikt
att förutsätta att kravet på
att en uppfinnare eller
konstnär skall vara en
fysisk person måste luckras upp något. Samtidigt
är det viktigt att incentivera de fysiska personer,
som deltar i utvecklandet
av AI-tekniker och applikationer. I framtiden
skulle immaterialrättigheter ges de fysiska
personer, som bidragit till
de AI-genererade uppfinningarna eller verken
och forskar i gränslandet
mellan ekonomi och rätt.
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1. En definition?
Det förekommer en hel del synpunkter på och åsikter om
artificiell intelligens. I inledningen till WIPO:s (World Intellectual Property Organization) färska rapport om artificiell intelligens 1) (AI) konstaterar Andrew Ng bland annat
att AI har potential att förändra all industriell verksamhet
och skapa betydande ekonomiskt värde. Enligt honom utgör AI ett likadant teknologiskt paradigmskifte som internet på sin tid.
Specifika definitioner får man likväl leta efter. För att få
grepp om termen är det skäl att särskilja mellan AI-tekniker
(AI techniques), såsom maskininlärning, logisk programmering etcetera, och funktionella applikationer (AI functional applications) och tillämpningsområden (AI application
fields). Exempel på applikationer är datorvision (computer
vision), processering av naturliga språk och tal.
Tillämpningsområdena är flera såsom nätverk, biovetenskaper, telekommunikation, transporter etcetera. Det som
beskrivits ovan betecknas ofta med en samlande benämning, nämligen snäv AI, det vill säga “narrow AI”. Härigenom särskiljer man dessa från begrepp som generell intelligens eller superintelligens. 2) Existerande teknologi tillåter
inte “ännu” det senare, det vill säga AI som skulle kunna
jämföras med eller överskrida mänsklig intelligens.
Påverkan mellan AI och immateriella rättigheter, särskilt patent och upphovsrätt (copyright), går i båda riktningarna. Å ena sidan har den snabba utvecklingen av AI

lett till frågan om man på något sätt borde skydda arbetsplatserna gentemot robotiseringen, och
å den andra om nugällande immaterialrättsregler hindrar den teknologiska expansionen eller,
uttryckt litet annorlunda, huruvida nya immaterialrättsregler behövs eller de existerande ändras för att anpassa dem till utvecklingen av AI.
Nedan diskuterar jag i huvudsak den senare
problematiken, men berör också kort automatiseringen eller robotiseringen. Först gör jag i alla fall en kort tillbakablick och ger sedan synpunkter på var vi är nu när det gäller utvecklingen av AI.

2. En kort tillbakablick
Termen eller begreppet AI myntades redan för
drygt sextio år sedan. Sommaren 1956 samlades nämligen tio forskare för en sex veckor lång
workshop vid Dartmouth College i New Hampshire i USA. Det som band samman forskarna var
deras gemensamma intresse för neuronnätverk,
automatteori och intelligensforskning. 3) I det här
sammanhanget anses också beteckningen AI ha
uppkommit för att ange en akademisk dicsiplin.
Under de cirka tjugo år som följde använde
man stor energi på att utveckla problemlösningsmetoder, som byggde på logik. De höga förväntningarna i relation till AI-programmens begränsade kapacitet resulterade i den första så kallade
AI-vintern. Finansieringen av dylika projekt liksom forskningsintresset överlag minskade. Introduktionen av så kallade expertsystem ledde på
åttiotalet igen till nya framgångar och det ökade forskningsintresset för dessa. Efter detta följde igen en ny “vinter” på grund av expertsystemens begränsningar. De var dessutom dyra att
uppdatera och upprätthålla.
Nittiotalet medförde ny optimism framförallt
på grund av den ökade datorkapaciteten. Det
kan nämnas att år 1997 slog IBM:s Deep Bluedator världsmästaren Kasparov i schack. Från
2012 framåt har AI:s framgångar ackompanjerats
av ökad tillgång till data, konnexiteten och den
starkt utökade datorkapaciteten. 4) I dagens läge finns det väl knappast något område där man
inte skulle stöta på AI. Med snudd på lätt ironi
kan man hävda att varje immaterialrättsligt seminarium med “självaktning” har inkluderat AI
på sin agenda.

3. Nuläge
Patentansökningar utgör en rätt god indikator på
teknologisk utveckling. Enligt WIPO:s rapport
5) har mellan åren 1960 till början av 2018 cirka 340 000 ansökningar och 1,6 miljoner vetenskapliga artiklar, som relaterar till AI, publicerats. Antalet ansökningar har ökat speciellt mellan åren 2011 och 2017. I allmänhet släpar patentansökningarna klart efter de vetenskapliga
publikationerna – när det gäller AI med cirka tio
år. Nu är det likväl intressant att konstatera att
relationstalet mellan dessa två sätt att mäta AI:s
framgång minskar, vilket klart indikerar ett större intresse för praktisk tillämpning av AI.
En genomgång av patentlitteraturen visar att
maskininlärning, logisk programmering (expertsystem) och så kallad “dimmig” logik (fuzzy logic), som bygger på idén om grader av sanning
snarare än dikotomin falskt och sant, verkar att
dominera bland teknikerna. Tanken är här att
människors beslut ofta är baserade på oprecisa och icke-numeriska uppgifter. Vad applikationerna beträffar nämnde jag redan inledningsvis
datorvision, det vill säga hur datorer uppfattar
digitala bilder (images) och videor, och processering av naturliga språk och tal. I patentlitteraturen utgör slutligen telekommunikation, transportsektorn, bio- och medicinsk vetenskap de oftast nämnda områdena, men, såsom jag noterat
ovan, visar praktiskt taget alla sektorer växande
AI-relaterad aktivitet. 6)
För att vara litet konkretare används AI eller rättare sagt algoritmer (uppsättning av regler) vid sidan av spel 7) för att filtrera bort bakgrundsljud i hörapparater, vägvisare som visar
kartor och ger köranvisningar (GPS), rekommendationssystem för böcker och musik, system för stöd vid medicinska beslut, som hjälper
läkare att till exempel diagnostisera bröstcancer
och assisterar vid tolkningen av EKG. Som vi
vet finns det dessutom robothusdjur, städrobotar, robotgräsklippare, räddningsrobotar, kirurgiska robotar, som hjälper till vid operationer för
att öka precisionen, och industrirobotar. 8) Taligenkänning, digitala assistenter, optisk teckenigenkänning, etcetera förekommer likaså. Listan
kan göras hur lång som helst.
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”I dagens läge finns det väl knappast
något område där man inte skulle stöta
på AI. Med snudd på lätt ironi kan man
hävda att varje immaterialrättsligt seminarium med ’självaktning’ har inkluderat AI på sin agenda.”
4. Immaterialrätten som incitament
Enligt en vedertagen ekonomisk uppfattning är
avsikten med att skydda immateriella rättigheter att skapa incitament för innovativ och skapande verksamhet och arbete i samhället. 9) Genom att ge uppfinnaren eller konstnären en ensamrätt, som baserar sig på lag, ger samhället
också rättsmedel för att skydda dessa från andra, det vill säga närmast konkurrenter. Härigenom förmår rättighetens innehavare förhindra
andra att utnyttja uppfinningen eller det upphovsrättsligt skyddade konstverket. Sett ur ekonomisk synvinkel får denne således ett temporärt “monopol”, som har ett visst skyddsomfång
och är ikraft en viss tid, för sin uppfinning eller
sitt konstverk.
För uppfinningar, och varför inte också för
skapande verksamhet, är tankegången följande.
Då uppfinnaren eller konstnären försöker täcka
sina kostnader för forskning och utveckling kan
hen stöta på problem då den nya produkten är
färdig för kommersialisering eller kopiering. Om
hen inte erhåller ett visst skydd kan en konkurrent praktiskt taget utan kostnader kopiera produkten. Härigenom sjunker produktens pris, eftersom konkurrenten inte behöver täcka dessa
kostnader.
Uppfinnaren får därigenom inte täckning för
sin uppfinning, vilket kan leda till att den helt
enkelt blir ouppfunnen. En alternativ väg om
lagen inte ger skydd är att hålla uppfinningen
hemlig. Informationen kommer med andra ord
inte till allmänhetens kännedom som vid en patentansökan. Då patent beviljas och offentliggörs kan uppfinnaren och konkurrenten sluta
ett licensavtal varigenom den senare kan utnyttja uppfinningen mot att hen betalar royalties till
uppfinnaren. Om ett avtal inte sluts vet konkur24
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renten i alla fall vad det inte i första hand lönar sig att satsa forsknings- och utvecklingsresurser på.
Man brukar här tala om “inventing around”.
På grund av det här har det ekonomiska resonemang, som här beskrivs, också kallats för “social contract theory”. 10) Både samhället och den
enskilda uppfinnaren har nytta av det tillfälliga
monopolet. Offentliggörandet av uppfinningarna
bidrar till att undvika resursslöseri och det temporära skyddet eller rättigheten till att den enskilda får sina forsknings- och utvecklingskostnader täckta.
Vad upphovsrättsligt skyddade verk beträffar
är konfidentialitet eller beläggande med sekretess naturligtvis inte särskilt relevant, eftersom
det är svårt att nyttja verket utan att offentligöra
eller publicera det, om vi till exempel tänker på
ett litterärt verk. Beträffande andra kan det hända att kopian inte är lika värdefull som originalet. Uppenbart är i alla fall att ofta nog har ekonomiska incitament betydelse också när det gäller skapande arbete.
Skapande arbete består i princip av två delar
eller faser. För det första kan man tala om kostnaderna för att skapa verket och för det andra
om kostnaderna för att producera eller flerfaldiga det. På engelska talar man om “cost of expression” och “cost of production”. De förstnämnda
är fasta kostnader, medan de senare är löpande. De fasta kostnaderna har att göra med den
tid man använder för att skapa verket. De senare har att göra med antalet kopior som produceras. Tänk till exempel på ett litterärt verk. För att
det skall vara ekonomiskt lönsamt att skapa verket måste de uppskattade försäljningsintäkterna minskade med produktionskostnaderna vara likamed eller överskrida de fasta kostnaderna.
Det är självklart att det kan finnas många andra faktorer, som motiverar författaren, än ekonomisk framgång, såsom ett behov av att skapa,
status eller till och med fåfänga. För en förläggare som strävar efter vinst är formeln likväl högst
relevant. Många gånger kan ju författaren erhålla ett förskottsarvode innan boken är publicerad.
Det råder i alla fall ingen tvekan om att det
ekonomiska resonemang, som jag redogjort för
ovan, har relevans för patentaktiviteten beträffande AI. Det bevisas kanske bäst av att 26 av

Geografiskt ursprung för
universitet och offentliga
forskningsinstitut rörande
patentansökningar. Bland
de 500 som ligger i topp
utgör kinesiska forskningsinstitut mer än en
femtedel.

de 30 aktivaste patentansökarna är företag. De
verkar inom sektorer såsom konsumentelektronik, telekommunikation och mjukvarubusiness.
Också företag inom elkraftproduktion och biltillverkning är väl representerade. De övriga fyra är antingen universitet eller offentliga forskningsinstitut. 11)
IBM och Microsoft har de största AI-patentportföljerna, men bland de 20 aktivaste företagen finns också tolv japanska. Bland universitet
och forskningsinstitut är The Chinese Academy
of Sciences ledande och rankad som nummer 17
totalt sett. Intressant är också att notera att bland
de 500, som innehar mest AI-patent, finns cirka 100 kinesiska institutioner. Patentaktiviteten
bland dessa växer lika snabbt eller snabbare än
bland organisationer i andra länder. 12)
Den fråga som nu uppstår är alltså om den patent- eller upphovsrättsliga lagstiftningen i något
avseende borde ändras för att ytterligare stimulera AI-relaterade innovationer, eller eventuellt
stävja den. Till det senare återkommer jag i det
avslutande avsnittet.

5. Specifika AI-relaterade
immaterialrättsliga spörsmål
För närvarande ser det i alla fall ut som om innovationsaktiviteten beträffande AI är rätt hög. Huruvida innovationsnivån är lika hög är svårt att
bedöma. Existerande patentregler verkar i alla
fall inte att minska den förra. Inom en relativt
nära framtid kommer det i vart fall att bli nödvändigt att ta ställning till ett par specifika im-

materialrättsliga spörsmål. Det ena handlar om
vem som skall anses utgöra patent- eller upphovsrättsinnehavare (inventor- and authorship)
och det andra om begreppet originalitet (originality), som är en förutsättning för att man skall
kunna åberopa upphovsrätt (copyright). 13)
Den förstnämnda frågan har fått en hel del
uppmärksamhet, speciellt bland immaterialrättsforskare. Det finns i princip tre möjligheter. Om
det visar sig att en fysisk person inte är uppfinnare eller skapare av ett konstverk så kan rätten ges till AI, det vill säga algoritmen, som därigenom erhåller rättslig personlighet. En annan
möjlighet är att utfärda rätten till den person,
som skapat algoritmen, det vill säga antingen
uppfinnaren eller konstnären, eller eventuellt finansiären av arbetet. Det tredje alternativet är
att kategoriskt förbjuda att man ger rättslig personlighet till icke-naturliga personer och som
en konsekvens immaterialrättsligt skydd. Dylika uppfinningar eller verk skulle bli allmängods,
det vill säga en del av den offentliga sfären (public domain), som vem som helst skulle ha rätt
till och kunna utnyttja.
Fastän det inte i EU-rätten förekommer någon
definition av huruvida en uppfinnare skall vara en naturlig person utgår man från presumptionen att uppfinningar görs endast av fysiska
personer. Vidare kräver Europeiska patentverket (EPO) uppfinnarens släktnamn, förnamn
och adress. En ytterligare indikation är att lagen
då den nämner uppfinnaren talar om “rättigheter”, “han” och “hans”. Det verkar likaså som
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om rättspraxis skulle saknas. Storbritannien synes vara ett av få europeiska länder som i lagen
intagit en positiv definition av vad en uppfinnare
är. Här används uttrycket upphovsman (the deviser of the invention), vilket ger utrymme för en
extensivare tolkning.
Också inom EU:s upphovsrätt finner man
starkt stöd för att endast fysiska personer kan
betraktas som författare eller konstnärer. Relevanta direktiv, såsom de om cinematografiska
och audiovisuella verk, datorprogram och databaser, ger inte icke-naturliga personer författarstatus. Europeiska domstolens avgöranden i frågor rörande upphovsrättslig originalitet talar för
samma slutsats.
Inom den civilrättsliga traditionen, i motsats
till angloamerikansk common law, är begreppet
originalitet avgörande för att erhålla upphovsrätt. Här är fokus alltså på skaparen av verket,
inte såsom inom common law, på själva verket
beträffande vilket skicklighet och arbete betonas. Denna skillnad anses ha betydelse då man
talar om AI och upphovsrättsinnehavare, trots
att gränsen blivit suddig på grund av internationaliseringen.
Det har således ansetts att AI-genererade verk
inte fyller kravet på originalitet varför denna typ
av verk bör övergå i allmän ägo.
Det verkar för närvarande som om föreställningen om, eller kanske rättare kravet på, vad
som avses med patent- och upphovsrättsinnehavare och originalitet fungerar rätt väl. Den
snabba utvecklingen av AI kommer sannolikt
i alla fall att förutsätta att åtminstone kravet på
att en uppfinnare eller konstnär skall vara en fysisk person måste luckras upp något. Med beaktande av att en av de bärande idéerna med immaterialrätten är att fungera som ett ekonomiskt
incitament för uppfinnaren eller konstnären då
det tillfälliga monopolet beviljas är det skäl för
lagstiftaren att avancera med eftertanke vid en
eventuell ändring av lagen.
Å andra sidan, i det fall att uppfinningen eller
verket är AI-genererad är det viktigt att incentivera de fysiska personer, som deltar i utvecklandet av AI-tekniker och applikationer. I framtiden
skulle sålunda immaterialrättigheter ges de fysiska personer, som bidragit till de AI-genererade uppfinningarna eller verken. Denna lösning
26
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”Det andra hotet är högst aktuellt. Det
handlar om att det arbete som utförs av
olika specialister redan sköts av AI eller
inom en nära framtid kommer att påverka så kallade manschettarbetare.”
verkar att bättre stöda existerande rättsliga principer och samtidigt fungera som ett incitament
för mänsklig involvering i den teknologiska utvecklingen.

6. Hotbilder
Det är framförallt två hot som förknippas med
AI. Det ena handlar om att människan mister
kontrollen på grund av att AI i något skede uppnår så kallad superintelligens 14), det vill säga
överskrider mänsklig intelligens och dirigerar utvecklingen på människans bekostnad. Såsom jag
inledningsvis påpekat är denna fråga inte aktuell, åtminstone just nu, då det i dagsläget rör sig
endast om snäv AI, som sker på människans villkor och under mänsklig kontroll trots sjävlärande algoritmer och subjektiva data.
Det andra hotet är däremot högst aktuellt.
Det handlar inte enbart om automatisering av
produktion, utan också om att det arbete som
utförs av olika specialister redan sköts av AI eller inom en nära framtid kommer att påverka
så kallade manschettarbetare (white collar workers). Den här utvecklingen har beskrivits redan för ett antal år sedan och den fortsätter. 15)
Ett yrke som kan exemplifiera hur AI ingriper
i ett arbete som långt förknippats med mänsklig
förmåga är journalistens. Redan idag är det fullt
möjligt att låta dataprogram ta hand om sportreferat. AI kan likaså producera affärsrapporter genom att samla data från olika källor, analysera
dessa för att få fram de mest intressanta fakta och
producera en sammanhängande rapport, som är
jämförbara med vilken analytikers som helst. 16)
Åtminstone tidigare var även denna typ av arbete reserverad för högskoleutbildade specialister.
Utmaningen här är att så kallade kunskapsbaserade jobb uppenbarligen kan ersättas med
mjukvara eller AI. Dessa kan, menar till exem-
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pel Martin Ford, vara till och med lättare att substituera eftersom de inte kräver fysisk manipulation eller styrka såsom mer rutinartade arbeten.
17) En annan inressant aspekt är att enligt OECD
har till exempel engelska högskolestuderandes
läs- och skrivförmåga försämrats. 18) Också detta bidrar till att att låta AI ta över.
AI används för att analysera köpbeteende, leda projekt, analysera arbetsprestationer, lösa ITrelaterade problem för företag, etcetera. Listan
kan göras lång. Det anmärkningsvärda är i alla
fall att vi talar om jobb, som normalt förutsatt
högskoleutbildade arbetstagare.
Också inom den akademiska världen gör AI
sitt inträde. Här gäller det korrigering av exa-

mina och undervisning, båda områden för vilka det traditionellt ansetts att det krävs specialutbildning. 19)
Inom hälsosektorn visar det sig att AI är särskilt användbar. Det är frågan om diagnostik,
som hjälp för en radiolog då hen skall tolka röntgenbilder och i form av robotar som till exempel
delar ut mediciner till patienter och bidrar med
lyft- och städhjälp och social samvaro.
Någon entydig lösning på denna utveckling
finns inte, men det är klart att en partiell lösning
är utbildning och omskolning. För att teknologin
skall tjäna oss måste vi ständigt utveckla vår förmåga att tillämpa den. På arbetsplatserna måste
man noggrant överväga vad som skall utvecklas,
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vad vi som arbetstagare anser vara lämpligt att
godkänna och i sista hand, litet högtidligt sagt,
vilken värld vi vill leva i.

7. Immaterialrätten som
kontrollmekanism
Det är svårt att just nu föreställa sig att utvecklingen av AI inte skulle fortsätta, eller att en ny
“vinter” skulle inträda. Å andra sidan verkar faran över att den snäva AI skulle övergå i superintelligens inte överhängande, trots att oron finns
där. Ett sätt att ha en viss koll på utvecklingen,
menar jag, är att genom patent- och upphovs-

rättsregler incentivera dem, som bidrar till AIgenererade uppfinningar och verk. På det sättet sker, åtminstone en del, av utvecklingen inför myndigheternas och eventuella konkurrenters insyn och möjliga påverkan. Detta kan vara nog så väsentligt med hänsyn till de stora teknologibolagens omdiskuterade svårigheter att få
grepp om och följa etiska regler i samband med
AI. 20) Man kan säkert i något skede överväga
att göra tillämpningen av internationellt erkända etiska standarder till ett villkor för att till exempel erhålla patent.
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