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inledning

Häromåret meddelade Volvo Cars att företaget kommer att ta på sig det fulla
civilrättsliga ansvaret1 när deras bilar är i självkörande läge (Volvo Car Group
2015). Det här uttalandet är intressant av åtminstone två anledningar. För det
första visar det att det finns en fråga att besvara: vem tar ansvar för teknik
som agerar autonomt? För det andra visar Volvo Cars svar på den frågan
att det finns ytterligare en intressant fråga att besvara: vem är egentligen
moraliskt ansvarig?

Den här uppsatsen ska inte handla om självkörande bilar, i alla fall inte
annat än som del av den allt större mängd avancerad och allt mer självständig
teknik som vi finner oss omgivna av. I stället kommer jag att behandla det
mer generella problemet med vårt moraliska ansvar för de här systemen.

problemet

När våra maskiner och datorsystem blir mer kapabla att agera självständigt
tycks vi nämligen få allt större svårigheter att ta ansvar för deras handlingar.
Samtidigt anser vi nog inte heller att maskinerna själva kan ta ansvar för
det de gör. Med allt fler avancerade system i drift så bör det rimligen bli allt
vanligare att de självständigt ger upphov till handlingar med moralisk signifi-
kans. Speciellt i de fall de här handlingarna får negativa konsekvenser (såsom
kroppsskada eller död) så är det ett problem om vi inte kan ta ansvar för eller
åtminstone på ett rättvist sätt hålla någon ansvarig för de här handlingarna.
Detta tycks dock vara svårt.

Det här problemet diskuteras av Andreas Matthias i artikeln ”The Respon-
sibility Gap” (Matthias 2004) och Robert Sparrow i ”Killer Robots” (Sparrow
2007). Båda författarna pekar på att faktorer som ökande autonomi, ökade
inslag av självlärande system samt att maskiner i många fall har ett infor-

1 liability
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inledning

mationsövertag på grund av komplexitet och hastighet i informationsflödet
är problematiskt ur moralisk synvinkel (ibid.). Särskilt påtagligt blir detta
när vi använder maskiner i krig för att utföra uppdrag som explicit går ut på
att döda människor. Sparrow diskuterar att vi måste kunna tillskriva ansvar
för de här handlingarna som (i värsta fall) kan ha dödlig utgång. Proble-
met kan dock ses även i betydligt mindre dramatiska scenarier som de ovan
nämnda självkörande fordonen och system som autonomt utför finansiella
transaktioner.

Tidigare har det inte varit nödvändigt att göra en sådan här ansvarstill-
skrivning; fordon har direkt framförts av enskilda individer och soldater har
antingen hållit i eller på andra sätt direkt kontrollerat de vapen som använts i
krig. Men vem är moraliskt ansvarig när ett avancerat automatiskt system
orsakar en olycka i trafiken?2 Personen som färdades i fordonet kanske inte
ens har kunskapen eller förmågan att köra bilen själv. Dessutom finns det flera
anledningar till att det inte är rättvist att hålla konstruktören ansvarig för just
den här enskilda olyckan. En sådan anledning är att systemet kan uppvisa
självlärande egenskaper, och en annan är att det med största sannolikhet
är en stor grupp människor som har varit inblandade i konstruerandet av
systemet så att det är svårt att finna just den eller de som vi bör hålla moraliskt
ansvariga för just den här handlingen.

Det förefaller som att den enda vi har kvar att hålla ansvarig är systemet
självt. Detta tycks dock inte passa med vår syn på moraliskt ansvar taget av
moraliska subjekt – vanligen brukar vi nog anse att den vi håller moraliskt
ansvarig är någon som själv kan känna sig skyldig, frukta straff och som dess-
utom vill agera som en självständigt tänkande moralisk agent i ett samhälle
uppbyggt runt moraliska regler. Det kan verka som att det bara är just en
människa som har rätt egenskaper för att hållas moraliskt ansvarig. Så vad
gör vi när vi inte alltid kan identifiera en mänsklig person att hålla ansvarig,
åtminstone inte på det sätt vi är vana vid?

2 En relevant diskussion i sammanhanget är den om den straffrättsliga utvecklingen på
området. Se t.ex. Fredelius (2017) och Svedberg (2016).
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syfte och tes

I den här uppsatsen tar jag upp och diskuterar det här problemet utifrån den
överordnade frågan: vem är ansvarig för en maskins handlingar, speciellt när
handlingarna är moraliskt problematiska? I tillägg kommer jag att ta upp
följande frågor:

1 På vilket sätt får vi reducerade möjligheter att ta ansvar för konsekven-
serna när våra maskiner blir allt mer avancerade och självständiga?

2 Vilken typ av ansvar – om något – kan tas av maskiner och på vilket sätt?
Är detta i så fall tillräckligt ur en moralisk synvinkel?

3 Om så inte är fallet, vad har vi själva då för möjligheter att faktiskt ta eller
i alla fall tillskriva relevant ansvar?

Min tes är att vi saknar en tydlig agent för moraliskt ansvar när vi har att
göra med avancerade system. Detta eftersom människor inte längre rättvist
kan hållas ansvariga för system som är alltför komplexa och/eller avancerade,
och för att de typer av ansvar som maskiner kan ta inte innefattar moraliskt
ansvar.

Jag kommer att pröva följande hypoteser som svar på den överordnade
frågan:

1 Fullt ansvariga människor. Vi kan, trots bristande kontroll, ta moraliskt an-
svar även för avancerade system trots att systemen är komplexa och/eller
autonoma.

2 Fullt ansvariga maskiner. Vi kan tillskriva systemen fullt moraliskt ansvar
för sina handlingar.

3 En medelväg. Vi kan tillskriva någon form av ansvar för systemens hand-
lingar till deras konstruktörer och/eller vi kan tillskriva någon form av
ansvar för systemens handlingar till dem själva.

4 Ansvarsgapet saknar lösning. Vi saknar möjlighet att hålla någon ansvarig
över huvud taget.
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disposition

Texten är disponerad som följer: resterande del av den här inledningen ägnas
åt en introduktion av några av de centrala begrepp jag kommer att använda
i texten: ’ansvar’, kontrollprincipen och ’ansvarsgapet’. Därefter följer bak-
grundsdelen, bestående av tre avsnitt: del 1 presenterar ansvarsgapet som
kontrollförlust, del 2 betraktar automata som (potentiellt) ansvarstagande
agenter och del 3 tar upp placeringen av ansvaret. Sedan följer diskussionsde-
len och slutligen kommer ett sammanfattande avsnitt.

terminologi och begrepp

Så några ord om terminologi och begrepp innan huvudtexten får ta vid.

Terminologi

Följande termer är att se som utbytbara i texten om inte annat framgår:maskin,
(avancerad) teknik, datorer, (dator)system och pluralformen automata. Samtliga
dessa avser i det här sammanhanget en av människor framställd fysisk eller
virtuell artefakt med förmåga att med åtminstone viss grad av självständighet
utföra handlingar i den fysiska eller virtuella världen.

Ansvarsbegreppen

För ansvarsbegreppen kommer jag att använda mig av begreppsuppsättningen
från Arthur Kufliks introduktion till ett antal ansvarsbegrepp i kontexten av
automata. Kuflik (1999) särskiljer mellan sex typer3,4 av att vara ansvarig:

Först två tunna begrepp: att vara ansvarig på det här sättet är bara att
uttrycka att någon eller någonting är den närmast föregående kausala orsaken

3 Begreppen är i Kufliks original: 1) ’causal-responsibility’, 2) ’functional-role responsibility’,
3) ’moral accountability responsibility’, 4) ’honorific responsibility’, 5) ’role-responsibility’ och
6) ’oversight responsibility’.

4 För vissa översatta termer som jag bedömt som mindre vanliga, eller där det av annan
anledning kan vara intressant att ha originaltermen lätt tillgänglig, har jag som här angett
termen på originalspråk i noter.
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till en händelse eller att uttrycka att den har en viss funktion. De här begreppen
är tunna för att de är rent deskriptiva och saknar normativt innehåll (Kuflik
1999, 174).

1 ’Kausalt ansvar’5 anger ett samband mellan en orsakande kraft och dess
verkan. Detta är så som en storm är ansvarig för att ett träd faller.

2 ’Funktionellt rollansvar’ beskriver en funktion, så som ett hjärta är ansva-
rigt för att pumpa blod.

Därefter några tjocka begrepp, som alltså har normativt innehåll (Kuflik
1999, 174–75):

3 ’Moraliskt ansvar’ är den typ av ansvar vi avkräver varandra i egenskap
av att vi är moraliska agenter som kan vara föremål för klander och beröm,
och som kan resonera om våra handlingar.

4 ’Titulärt ansvar’ är vad vi tillskriver den person som vi anser att vi kan
hålla moraliskt ansvarig enligt den föregående punkten.

5 ’Rollansvar’ innebär att man är ansvarig i egenskap av att man har bli-
vit tilldelad eller åtagit sig en viss roll. Den här typen tycks bestå av
’funktionellt’ och ’moraliskt’ ansvar.

6 ’Översiktsansvar’ är så en typ av ansvar där agenten t.ex. har driftsatt en
maskin och är ansvarig för maskinens handlingar.

Johnson och Powers (2005) konstaterar att alla olika förståelser av ansvar
gör begreppet konceptuellt komplext, och identifierar ytterligare en typ:

7 ’Juridiskt ansvar’, som är den typ av ansvar som fysiska och juridiska per-
soner har gentemot varandra enligt lagar och regler i samhället (Johnson
och Powers 2005, 99).

De mest relevanta begreppen tycks vara de med normativt innehåll (Ku-
fliks tjocka begrepp) eftersom de säger något om vem som är moraliskt ansva-
rig. Kuflik betraktar ju samtliga tjocka begrepp som innehållande ’moraliskt
ansvar’ i någon form (Kuflik 1999, 174). ’Kausalt ansvar’ tycks dock kunna

5 Jag omger begrepp med enkla citattecken (’); t.ex. hänvisar jag till begreppet ’ansvarsgapet’
så som i den här meningen. Se Hansson (2010, 133–34).
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spela roll för vem vi tycker att det är rimligt att hålla moraliskt ansvarig, något
som jag kommer att ta upp något senare i den här texten.

Även om lagar och regler i samhället i många fall utformas efter de rådande
moraluppfattningarna förefaller inte det omvända gälla: ’juridiskt ansvar’
tycks inte vara direkt relevant för den moraliska ansvarsfrågan.

Kontrollprincipen

Ett begrepp som kommer att återkomma i den här texten är kontroll. Vi
förutsätter ofta att moraliska subjekt för att kunna ta moraliskt ansvar också
har kontroll över de handlingar som resulterar i moraliskt relevanta utfall.
Samtidigt så har vi knappast fullständig kontroll över alla kausala faktorer
som kan påverka moraliska händelser.

Fischer och Ravizza diskuterar en position där individen har en disposition
att ta moraliskt ansvar i och med att den själv anser att den är en giltig
mottagare för reaktiva attityder (klander och beröm) för de mekanismer som
den har antagit ägarskap till (Fischer och Ravizza 2000, 442).

För den här texten tänker jag, något fritt baserat på den här positionen,
formulera en princip som följer:

] Kontrollprincipen. För att ta moraliskt ansvar behöver en agent 1) ha ägar-
skap (i relevant mening) till den mekanism som resulterar i den moraliskt
relevanta handlingen, och 2) ha förvärvat en disposition att ta moraliskt
ansvar för den här typen av handlingar.

Detta är alltså något annat än att ha absolut kontroll – kontrollprincipen
som den är formulerad här tillåter oss att ta ansvar även för utfall som vi inte
har fullständig kontroll över. Den kräver dock att vi har en på relevant sätt
förvärvad disposition att ta moraliskt ansvar för utfallen i fråga. Om båda de
här villkoren är uppfyllda kan agenten sägas ha moraliskt relevant kontroll
över de moraliska handlingarna i kontrollprincipens mening.

Ett exempel är hur vi när vi kör bil inte har fullständig kontroll, varken över
alla ingående delar i bilen eller över vad som händer längs vägen. Trots detta
så väljer vi i många fall att köra iväg, och tar då moraliskt ansvar för färden.
Vi kan göra detta för att vi upplever oss ha en relevant form av ägarskap till
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framförandet av bilen (”det är vi som kör”) samt att vi är disponerade att ta
ansvar för vårt bilkörande.

Den här bilden av att ta moraliskt ansvar är något löst formulerad, men
den bör vara tillräcklig för att använda i den här diskussionen.

Huruvida artificiella agenter kan uppfylla det tudelade andra villkoret i
kontrollprincipen – att a) ha förvärvat en disposition att b) ta moraliskt ansvar
– behöver diskuteras ytterligare. Jag tänker för den här diskussionen anta
att artificiella agenter kan förvärva en disposition genom att programmeras
till det, eller på andra sätt förvärva dispositionen (t.ex. genom självlärande
neuronnät). Dock så är det inte självklart hur vi ska förstå att de tar moraliskt
ansvar. Jag kommer att diskutera detta separat i den här texten6.

En not om kontroll och den första positionen i del 1: Matthias diskute-
rar moraliskt och juridiskt ansvar tillsammans i sin text utan att skilja på
dem (Matthias 2004, 175, fotnot 1). Han har kritiserats för detta av Marino
och Tamburrini (2006) med invändningen att det är att sträcka kravet om
kontroll för långt för juridiskt ansvar – t.ex. så regleras civilrättsligt ansvar
enligt vedertagna principer (Marino och Tamburrini 2006, 49). Marino och
Tamburrini håller dock fortfarande med om att kontrollprincipen är relevant
för moraliskt ansvar (ibid.), och Matthias argument fungerar väl även med
kontrollprincipen definierad för enbart moraliskt ansvar.

Om att ta ansvar, hållas ansvarig och tillskrivas ansvar

En kort reflektion över uttrycken ta ansvar, hållas ansvarig och tillskrivas
ansvar visar att vi ofta är otydligamed vad vi egentligenmenar när vi använder
dem. Uttrycket att ta ansvar är nog mest rättfram att förtydliga; så länge vi är
tydliga med vilken typ av ansvar det är vi tar (moraliskt ansvar eller någon
annan typ), så har vi ju själva tagit på oss ansvaret. Att hålla någon ansvarig
respektive tillskriva någon ansvar medför dock möjligheten att det görs där
det inte är rättvist (både i betydelsen att det är obefogat och betydelsen att
det är moraliskt orättvist). Någon kan hållas ansvarig för att den borde vara

6 Vi kan alltså behöva ändra den här formuleringen av kontrollprincipen ifall vi kommer
fram till att artificiella agenter kan hållas moraliskt ansvariga utan att de själva har en
disposition att ta moraliskt ansvar. Alternativt snävra in principen till att t.ex. endast gälla
människor.
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ansvarig i egenskap av att den t.ex. borde ta översiktsansvar genom den roll de
har blivit tilldelade. Detta utan att den har reell möjlighet att utöva ansvaret,
och att den därför hålls orättvist ansvarig.

Kufliks tjocka begrepp säger något om mekanismerna varigenom vi er-
håller moraliskt ansvar, oavsett om ansvarstagandet eller -tillskrivandet är
rättvist eller orättvist. Vi kommer att se att Matthias och Sparrow tar upp fall
där det är mekanistiskt befogat att tillskriva någon moraliskt ansvar, men där
det ändå kan anses orättvist att göra det (alltså moraliskt orättfärdigt).

I den här texten avser jag med att ta ansvar att vi, likt i kontrollprincipen
ovan, själva har en disposition att ta moraliskt ansvar, alltså att vi är villiga
att göra oss till objekt för klander och beröm. Att hållas ansvarig är att män-
niskor runt omkring oss på motsvarande sätt håller oss ansvariga som objekt
för klander och beröm. Med att tillskrivas ansvar menar jag i stället något
mer mekaniskt, en mekanism som inte nödvändigtvis innebär att det är just
moraliskt ansvarshållande som avses.

’Ansvarsgapet’

Så till problemet med ’ansvarsgapet’. Jag definierar det som följer: Den teknis-
ka utvecklingen tycks göra att det uppstår en försvagning av det moraliska
ansvar som människor kan förväntas ta för avancerade tekniska system, eller
alternativt de på ett acceptabelt7 sätt kan hållas ansvariga för. Samtidigt verkar
det intuitivt inte som att vi på något begripligt sätt kan betrakta maskinerna
själva sommoraliskt ansvariga för sina handlingar. Vi får alltså en uppsättning
handlingar med potentiellt moraliskt allvarliga konsekvenser som står utan
någon moraliskt ansvarig. Detta är det gap som åsyftas i begreppet ’ansvars-
gapet’ (efter Matthias 2004), och som kommer att utredas närmare i den här
uppsatsen.

Så vad skulle det innebära att ”lösa” problemet med ansvarsgapet? För den
här utredningen definierar jag det som att vi på ett acceptabelt (och då alltså
befogat, rimligt och rättvist) sätt kan hålla ett moraliskt subjekt moraliskt
ansvarig för en maskins moraliskt verksamma handlingar. Uppsättningen av

7 Acceptabelt förstått som att vi anser det befogat, rimligt och rättvist att subjektet ska
hållas moraliskt ansvarigt t.ex. genom att klandras eller berömmas för sina handlingar.
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sådana moraliska subjekt kan alltså i princip även innefatta maskinen själv,
vilket kommer att utredas.

D
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1 . ansvarsgapet som förlorad kontroll

Den här första delen innehåller tre perspektiv på hur människor förlorar
ansvar vid användandet av avancerad teknik. Matthias tar huvudsakligen
upp självlärande system (som en form av artificiell intelligens) och Sparrow
diskuterar militär användning. I det tredje avsnittet försöker jag visa att
systemen inte behöver vara särskilt autonoma och/eller avancerade, utan att
vi också kan förlora kontroll över dem genom att de de är komplexa. Den här
komplexiteten kan också uppstå genom att flera system samverkar och att
slutresultatet inte är överblickbart.

1 . 1 självlärande system

Andreas Matthias (2004) introducerade begreppet ’ansvarsgapet’ i en artikel
med just titeln ”The Responsibility Gap”. I texten diskuterar han moraliskt
ansvar för självlärande system: om maskiner utformas för att lära sig obe-
roende av sina konstruktörer och användare så kommer det inte längre att
vara uppenbart att människorna kan ta moraliskt ansvar för maskinernas
handlingar.

Matthias kontrasterar de självlärande systemen mot mer traditionella
programvarusystem. Traditionellt bestämmer programmeraren redan under
utvecklingsfasen vilken programkod som ska köras vid vilken logisk punkt i
programkörningen, och programmets interna tillstånd kan alltid inspekteras
och dess beteende förutsägas8. Fel i programmet är på det viset alltid program-
merarfel och inte endast programfel; här ligger ansvaret för felen fortfarande
entydigt hos programmeraren (Matthias 2004, 181).

Han förklarar vidare att detta dock inte gäller i fallet när programmen
är utformade inom domänen för artificiell intelligens, t.ex. genom att de är

8 Detta är korrekt men naturligtvis kraftigt förenklat. Jag kommer att utveckla den här
tanken något senare under rubriken ”Komplexitet”.
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1 . ansvarsgapet som förlorad kontroll

uppbyggda som artificiella neuronnät. Den här typen av system har två egen-
skaper som gör att programmerarens ansvar blir svårpreciserat. För det första
så är programflödet inte längre bestämt direkt av programmeraren utan be-
stäms i allt större grad av vad systemet får för indata under tiden det är i
drift. För det andra så går det inte alltid att läsa ut ur systemet vilken infor-
mation som finns (och framför allt inte finns) representerad i det. Dessutom
tillkommer en tredje faktor om systemet även är fysiskt autonomt (såsom är
fallet med robotar av olika slag): om programmeraren är rumsligt åtskild från
systemet så minskar möjligheterna för kontroll och intervention ytterligare
(Matthias 2004, 181–82). Detta gäller på motsvarande sätt även för en operatör
av ett autonomt system (Matthias 2004, 176).

Han konstaterar också att programmerarens roll gradvis ändras från koda-
re till att vara skapare av en sorts programvaruorganismer. På ett sätt överför
programmeraren härmed en del av sin kontroll över programmet till den miljö
som det körs i (Matthias 2004, 182). Ett annat sätt att uttrycka detta på är att
det inte längre är en juridiskt ansvarig agent som står kausalt ansvarig för
oförutsägbarheten i systemet, utan att detta har förflyttats till det data som
används i inlärningsprocessen (Asaro 2016, 192). En aspekt av att systemen på
så sätt är konstruerade för att vara självlärande utifrån den miljö de verkar i
är att det i varje inlärningsprocess även ingår att göra fel, vilket förstärker
problemet; maskinerna kommer att ha inbyggt i sig att göra misstag (Matthias
2004, 179). Matthias anser att detta är en begränsning hos både människor och
maskiner: flexibelt beteende byggs upp av erfarenhet, och erfarenhet kan ses
som att det bara är ett annat uttryck för potentiella misstag (Matthias 2004,
183).

Matthias exempel på tillämpningar av självlärande program kan nog inte
anses särskilt dramatiska, men de illustrerar ändå något av användningsom-
rådet för självlärande system. Han beskriver en version av roboten Pathfinder
som utforskar Mars, ett adaptivt hiss-system, ett system för diagnostisering av
lungcancer samt sällskapsrobothunden Aibo. I samtliga exempel kan systemet
använda data det får in under tiden det är i drift för att styra och modifiera
framtida beteende (Matthias 2004, 176–77).

Faktorerna ovan gör att programmeraren och operatören får försämrade
förutsättningar att ta ansvar, vilket gör att det blir oklart vilket ansvar vi
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1 . ansvarsgapet som förlorad kontroll

egentligen kan förvänta oss att de ska ta. Samtidigt förutsätter Matthias
(dock här utan någon ingående diskussion) att maskinerna inte själva kan
ta moraliskt ansvar utan att detta måste tas av människor. Detta leder så till
’ansvarsgapet’.

1.1.1 En väg vi inte vill undvika

Matthias är dock tydlig med att han inte anser att det vore realistiskt av oss
att försöka undvika den här sortens teknik; våra behov av teknik är nu såpass
komplexa att kostnaden för att inte ta till oss den här sortens lösningar är för
hög för att vi ska vilja bära den (Matthias 2004, 176, 183).

Ett konkret exempel på ett sådant resonemang om maskiners fördelar
har tagits upp i samband med självkörande bilar och hur de kan göra det
möjligt för oss att undvika många av de trafikolyckor som idag orsakas av den
mänskliga faktorn. Det hävdas att tusentals dödsfall skulle kunna undvikas
varje år, även om detta är omdiskuterat (se t.ex. LaFrance 2015; McCormick
2016).

1 .2 autonoma vapen

Ett annat perspektiv anläggs av Robert Sparrow i ”Killer Robots” (2007). Här
betraktar han det krigsetiska problemet om vem som bör hållas ansvarig för
krigsförbrytelser utförda av en autonom maskin, såsom t.ex. kryssningsmissi-
ler och obemannade stridsflygplan9 (Sparrow 2007, 63). Sådana system har
dock fördelar, både vad gäller att minska risken för egna förluster av männi-
skoliv och kostnadsmässigt, och Sparrow anser därför att deras användning
kommer att öka med tiden (Sparrow 2007, 64).

Vi hamnar dock i problemställningen, argumenterar Sparrow, att det är
orimligt att tilldela moraliskt ansvar till vare sig maskinen, dess konstruktör
eller den befälhavare som sänder ut den på uppdrag:

Konstruktören har reducerad eller förlorad kontroll på två områden. För det
första så kan användaren av systemet använda det på sådant vis att systemets

9 Uninhabited Combat Aerial Vehicles (UCAVs), drönare.
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1 . ansvarsgapet som förlorad kontroll

specificerade begränsningar överskrids. Detta är dock inget problem ur ett
ansvarsperspektiv, eftersom ansvaret då överförs till användaren. För det
andra så kan systemets autonomi göra att det, efter att ha varit i drift en tid,
inte längre beter sig på ett sätt som kunde förutses i dess inledande program.
Sparrow konstaterar att det att hålla konstruktören ansvarig på det här viset
kan liknas vid att hålla föräldrar ansvariga för sina barns handlingar trots att
barnen har vuxit upp och blivit självständiga individer, vilket Sparrow menar
är orimligt (Sparrow 2007, 69–70).

Befälhavaren har inte heller möjlighet att ta fullt ansvar. Detta på grund
av att moderna autonoma vapen är just autonoma i större eller mindre grad.
Ju större självständighet systemet uppvisar, desto mer orättvist kommer det
vara att hålla befälhavaren ansvarig för systemets handlingar (Sparrow 2007,
70–71).

Maskinen, till sist, kan vi varken berömma eller klandra, och det är svårt
att tänka sig hur en maskin kan straffas, menar Sparrow. Detta gör att vi inte
kan betrakta den som ett moraliskt subjekt. Dessutom konstaterar han att
för att vi skulle anse det relevant att straffa en maskin så behöver vi också
konstruera den så att vi skulle tycka att vi har gjort fel om vi straffar den trots
att den är oskyldig. Detta skulle i sin tur leda till en sorts paradox, nämligen
att det skulle vara samma typ av orätt att sända ut en sådan maskin i krig
som att sända ut en mänsklig soldat (Sparrow 2007, 71–73). Detta belyser en
fundamental inre motsättning i problemet.

1.2.1 Kontrollförlustens fördelar

Sparrow belyser också att det ofta faktiskt kan finnas ett uttalat önskemål om
att människan inte ska behöva kontrollera alla maskinens beslut. Ett sådant
kontrollsteg medför att maskinen blir beroende av att ha ständig kontakt med
människor, och de här kommunikationslänkarna kommer att utgöra svaga
länkar och sårbarheter i ett kritiskt militärt scenario. Detta talar emot att det
i praktiken ska vara görbart att låta en människa kontrollera varje beslut som
maskinen fattar, och det blir därmed också önskvärt att bygga in reducerad
mänsklig kontroll i systemet (Sparrow 2007, 68). Detta kan då ses som en
fördel i sig likt de två tidigare: minskad risk för förlust av (egna) människoliv

13



1 . ansvarsgapet som förlorad kontroll

och lägre kostnader (Sparrow 2007, 64).

1.2.2 En kantiansk invändning

Sparrow tar upp ännu en aspekt av ansvar som ytterligare illustrerar varför
ansvarsgapet är ett problem, nämligen att användandet av automata gör att vi
inte längre respekterar människor som individer. Det är inte bara ett problem
att ett autonomt vapen kan råka döda civila; det är i tillägg ett problem att vi
förlorar kontrollen över just vilka civila som dödas. I det traditionella fallet är
det en människa som kontrollerar vapnet och som därför i någon mening styr
och tar ansvar för vilka människor som dödas eller löper risk att dö, medan
detta med självständiga vapen kommer att avgöras utan specifikt mänskligt
ansvarstagande. Sparrow menar att detta är att visa otillräcklig respekt för
värdet av människoliv (Sparrow 2007, 67–68).

1 .3 komplexitet

I de två föregående avsnitten belyste jag egenskaper hos avancerade system
som gjorde att det inte var självklart att människor längre kunde ta ansvar
för deras handlingar. Det finns dock andra faktorer som också tycks kunna
leda till att människor kan få reducerade möjligheter att ta moraliskt ansvar.
Det gemensamma för de här faktorerna är att många av dem i och för sig
skulle kunna förutses. Komplexiteten hos uppsättningen inverkande faktorer
gör dock att det blir utomordentligt svårt att lyckas med detta i praktiken.
Med detta vill jag peka på att problemet med ansvarsgapet kan uppstå i fler
fall och där systemen själva inte nödvändigtvis behöver uppvisa självlärande
egenskaper.

1.3.1 Informationskomplexitet

Matthias tar upp att ansvarsgapet också kan uppstå på grund av informa-
tionskomplexitet, såsom när ett stödsystem hanterar data i sådan mängd och
med sådan hastighet att användaren inte har någon realistisk möjlighet att
kontrollera att systemet fungerar på rätt sätt, eller för den delen korrigera
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dess beteende. Som exempel nämner Matthias system för kontroll av flyg-
plan och kontrollsystem för ett kärnkraftverk. Systemet kan här sägas ha ett
informationsövertag10 (Matthias 2004, 182–83).

Även Sparrow tar upp den här aspekten, och nämner målstyrningssystem
för vapen som ett exempel på detta. Han konstaterar att det här inte heller
hjälper att det är en människa som fattar det slutliga beslutet att avfyra
vapnet eftersom det fattades baserat på information från hjälpsystemet; den
här informationen kan vara felaktig och människan kan sakna möjlighet att
verifiera den innan den initierar handlingen (Sparrow 2007, 69).

1.3.2 Ontologisk och teknologisk komplexitet

Johnson och Powers (2005) tar upp begreppet ’ontologisk komplexitet’ som
kan sägas uppstå i själva utvecklingsprocessen; dagens programvaruprojekt
kan involvera hundratals personer i olika roller, och på grund av den här
komplexiteten blir det oklart till vem av dessa personer vi bör tillskriva ansvar
för de handlingar som kommer att utföras av systemet när det driftsatts
(Johnson och Powers 2005, 99). Helen Nissenbaum kallar detta för ”de många
händernas problem” (Nissenbaum 1996, 28).

Johnson och Powers tar också upp att ansvar har aspekten ’teknologisk
komplexitet’ som uppstår i hur ansvaret fördelas mellan människor och teknik
när dessa interagerar (Johnson och Powers 2005, 99), t.ex. mellan huvudak-
törerna användaren, artefakten och tillverkaren av artefakten (Johnson och
Powers 2005, 100).

1.3.3 Interaktionskomplexitet

Jag kommer nu att utvidga begreppet ontologisk komplexitet (från Johnson
och Powers 2005) till ett något mer omfattande begrepp som jag valt att kalla
interaktionskomplexitet. Detta för att belysa att den ontologiska komplexiteten
inte är begränsad till eller sammanhållen inom enskilda system. Ytterligare en
orsak till att vi kan förlora förutsägbarhet (och därigenom kontroll) över avan-
cerade system är nämligen att flera system kan interagera på svårförutsägbara

10 informational advantage
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sätt och därigenom ändra förutsättningarna för varandra, vilket i sin tur kan
skapa svårigheter att klargöra vem vi bör hålla moraliskt ansvarig för det
resulterande beteendet (och ännu större svårigheter vem vi acceptabelt kan
hålla ansvarig). Enskilt behöver inte systemen nödvändigtvis ha särskilt hög
grad av autonomi eller rentav någon alls. Betraktade vart och ett för sig kan
systemens beteende vara fullständigt förutsägbart och möjligt att kartlägga
såväl under utvecklings- och testfasen som i drift. Komplexiteten uppstår i
stället av att de olika interagerande systemen är åtskilda från varandra på ett
eller flera sätt. Några sätt som jag menar att detta kan uppträda på följer här.

Utvecklingsmässig separation uppträder när systemen utvecklas av olika
organisationer (t.ex. olika team, avdelningar eller företag).

Rumslig separation inträffar för att systemen är lokaliserade på olika platser
geografiskt, med större eller mindre avstånd sinsemellan.

Nätverkstopologisk separation är när systemen, oavsett det fysiska avstån-
det dem emellan, är sammanlänkade av ett nätverk med högre eller lägre grad
av komplexitet. En aspekt av detta är latens, som kan beskrivas som tidsför-
dröjningen för signalerna för kommunikationen mellan systemen. En annan
aspekt är att hela eller delar av nätverket kan drabbas av längre eller kortare
störningar (såsom avbrott eller fördröjningar), vilket ändrar förutsättningarna
för kommunikationen.

Tidsmässig separation innebär att systemens interaktion med omvärlden
försiggår under olika förutsättningar tidsmässigt. Det ena systemet kanske
interagerar med omvärlden i realtid medan det andra systemet enbart utför
databearbetning på vissa tider (t.ex. att det gör batchkörningar).

Slutligen så kan systemen uppvisa versionsmässig separation. Detta uppstår
när vi har två eller flera instanser av samma system och vi uppgraderar minst
ett av dem (men inte alla). Den här separationen kan bestå en kortare eller
längre tid, beroende på hur nära inpå som det sista systemet uppgraderas. En
liknande typ är när ett system A använder sig av system B och det senare
ändras utan att de ansvariga för system A känner till det (detta blir en följd
av utvecklingsmässig separation).

De här komplexitetstyperna illustrerar några viktiga aspekter. För det
första: gemensamt för de här olika typerna av separation är att de introducerar
ytterligare faktorer som systemens beteende kan variera beroende på. Några
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av dem kan vi förutse och utforma systemen för att klara av. Vi kan dock
knappast förutse alla faktorer, och framförallt kan vi inte vara säkra på att
alla systemkonstruktörer har förutsett samtliga de faktorer som kommer att
vara relevanta för de andra systemen. Detta gäller särskilt för det resulterande
överordnade systemet (se nästa punkt).

För det andra: det blir tydligt att varje system är beroende av den miljö det
existerar i, och att de olika systemen tillsammans i den här specifika miljön
kan ses som ett överordnat system11. Värt att notera är att det här överordnade
systemet varken har en tydlig ägare eller någon specifikation, och därför blir
svårt att förhålla sig till för enskilda konstruktörer när de konstruerar sina
respektive system.

1 .4 så här långt

Vi har i den här delen sett att Matthias (2004) och Sparrow (2007) argumente-
rar för att det uppstår ett ansvarsgap när avancerade system anpassar sig till
nya parametrar när de är i drift och står utanför mänsklig kontroll. Ytterligare
faktorer kan också vara problematiska: i) att den interna informationsrepre-
sentationen inte går att läsa ut, ii) systemet har ett ’informationsövertag’
eller iii) ’kommunikationsmässig åtskillnad’, orsakad av t.ex. rumsliga el-
ler tidsmässiga faktorer. I tillägg tycks ansvarsgapet också kunna uppstå på
grund av olika typer av komplexitet såsom iv) ’ontologisk komplexitet’ och v)
’interaktionskomplexitet’.

D

11 Detta gäller påtagligt för de system som interagerar med varandra, men samtidigt intera-
gerar många av dem också med människor. Här ser vi ett exempel på sociotekniska system
(se Johnson (2010) som jag tar upp i del 3) och hur detta ökar svårigheterna att tillskriva
moraliskt ansvar på ett rättvist sätt.

17



2. automata som agenter

Här presenterar jag tre diskussioner som handlar om maskiner som moraliska
agenter. Den första visar att vilken inblick vi har i ett beteende som är inkapslat
i maskinerna spelar roll för vår möjlighet att ta ansvar för handlandet. De två
andra diskuterar maskiners beteende och interaktion med människor som
grund för att vi ska kunna hålla dem ansvariga.

2.1 abstraktionsnivåer gör maskiner till
självständiga moraliska agenter

Floridi och Sanders (2004) presenterar en ansats för att analysera komplex-
itet och autonomi som beteenden. Här betraktar man systemet på en viss
abstraktionsnivå12 ur ett komplexitetsperspektiv. Begreppet ’abstraktionsnivå’
innebär här att mer eller mindre av systemets inre funktionalitet är exponerat
för betraktaren; ett och samma system kan för en vanlig användare tyckas
vara autonomt och rentav intelligent, medan det för utvecklaren av systemet
kan förstås som en helt deterministisk tillståndsmaskin (även om det kanske
är en komplex sådan). Författarnas exempel innefattar ett program som filtre-
rar bort skräpbrev från e-post och en termostat som anpassar sin reglermetod
efter förutsättningarna i omgivningen (Floridi och Sanders 2004, 362).

För analysen stipulerar de att den relevanta abstraktionsnivån ska vara
sådan att man kan observera följande variabler: Interaktivitet innebär att
systemet interagerar med och påverkas av omgivningen. Autonomi definieras
som att systemet kan ändra sitt interna tillstånd utan att det är ett direkt
svar på en påverkan från omgivningen. Anpassningsbarhet är slutligen att
systemet kan modifiera sina interna regler för hur det ändrar tillstånd (Floridi
och Sanders 2004, 357–58).

De argumenterar sedan för att system som uppfyller de här kriterierna

12 level of abstraction
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kommer att uppvisa agentskap och dessutom vara moraliska agenter om de är
källor till moraliska handlingar, preciserat som:

En handling är en moralisk handling om och endast om den kan orsaka
moraliskt gott eller ont. En agent är en moralisk agent om och endast
om den kan utföra moraliska handlingar. (Floridi och Sanders 2004,
364, min översättning)

Betraktat på det här viset blir såväl vissa automata som t.ex. räddningshun-
dar källor till moraliska handlingar, menar Floridi och Sanders. Vi kan och bör
alltså betrakta automata och räddningshundar som moraliska agenter i egen-
skap av källor till moraliskt gott och ont. Detta trots att de inte är moraliskt
ansvariga agenter; även om vi berömmer hundarna när de gör ett bra jobb och
klandrar dem när de inte sköter sig så är det ändå hundföraren/ägaren som bär
ansvaret för deras beteende (Floridi och Sanders 2004, 368). Agenterna kan
alltså, om de uppfyller de uppställda kriterierna, tillskrivas ett sorts ansvar
för de moraliska handlingar de utför; författarna benämner dem som ansvars-
skyldiga13 för att beteckna att de inte är fullt moraliskt ansvariga (Floridi och
Sanders 2004, 351). För att avgöra huruvida agenter är moraliskt ansvariga
agenter eller ej rekommenderar Floridi och Sanders att vi ska betrakta ifall vi
i princip skulle kunna tänka oss att ställa dem inför rätta. Av detta drar de
slutsatsen att moraliskt ansvar endast kan tas av människor (och eventuella
oss högre stående varelser) (Floridi och Sanders 2004, 367).

Floridi och Sanders ser ingen motsättning i att vi identifierar vissa agenter
som källor till moraliska handlingar men att vi samtidigt måste hålla någon
(annan) människa moraliskt ansvarig för deras handlingar. Samtidigt noterar
de att det är många faktorer (likt de tidigare nämnda komplexitetsfaktorerna)
som komplicerar detta (Floridi och Sanders 2004, 371–72).

2.1.1 Ansvarsskyldighet och moraliskt ansvar

Det verkar som att Floridi och Sanders tänker sig att ’ansvarsskyldighet’ är en
tillskrivning av ’kausalt ansvar’ för handlingar med moraliska konsekvenser.
Detta till moraliska agenter som dock inte kan ta det moraliska ansvaret själva;

13 accountable
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det är alltså ett tunt ansvarsbegrepp som vi tillskriver dem. Det som uppnås
blir därför bara en utplacering/lokalisering av en del av det totala ansvaret,
eftersom allt tjockt ansvar fortfarande måste tas någon annanstans.

Floridi och Sanders klargör inte heller vilka konsekvenser de menar att det
bör få att vi klarar att placera kausalt ansvar för moraliska handlingar, eller
för den delen att vi betraktar vissa agenter som moraliska agenter. Betrakta
att hundföraren inte kände till att hunden hade en egenskap som gjorde den
bitsk i vissa situationer, eller att uppfödaren har avlat på egenskapen ”att
nosa upp lavinoffer” men att den egenskapen utan någons kännedom också är
länkad till egenskapen ”att bita ihjäl människor i vissa situationer”. Det tycks
då som att vi inte har vunnit något ur ett moraliskt perspektiv med att placera
det kausala ansvaret för incidenten hos hunden. Detta eftersom den här typen
av moraliska agenter ändå endast blir ansvarsskyldiga i tunn bemärkelse.

Modellen tillför dock några intressanta aspekter. För det första så är det
värt att notera att graden av autonomi med Floridi och Sanders förklaring
kommer att variera beroende på vem som betraktar systemet. Olika personer
kommer alltså ha olika möjligheter att ta ansvar för dess handlingar. Det
mänskliga ansvarstagandet blir enligt den här synen knutet till förståelse
av systemets funktion. Våra förväntningar på att kunna tillskriva ansvar till
systemen tycks bero på hur kapabla vi anser att de är (men inte nödvändigtvis
på hur pass svåra konsekvenserna av deras handlande är)

För det andra så pekar den här förklaringsmodellen på att en faktor i pro-
blemet med ansvarsgapet ligger i vår upplevda brist på kontroll över systemen;
eftersom systemen inte kan ta fullt moraliskt ansvar så kan vi inte heller lita
på dem om vi inte förstår de bakomliggande orsakerna till deras handlingar i
alla situationer, och därför blir de för oss autonoma. Samtidigt uppvisar de
självständigt beteende som det finns ett behov av att ta moraliskt ansvar för.
Maskinernas ansvarsskyldighet kan sägas uppstå ur ett uppvisat beteende,
ett fenomen som kommer att återkomma hos andra författare återgivna i den
här delen av texten.

För det tredje så visar begreppet och Floridi och Sanders diskussion runt
’abstraktionsnivåer’ hur maskinernas autonomi uppstår och hur de därmed
kan betraktas som att de i någon grad frigör sig frånmänniskorna runtomkring
sig.
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2.2 automata kan delvis ta moraliskt ansvar

John P. Sullins (2006) utgår från en position lik den Floridi och Sanders
beskriver, men går något längre i att ge robotar agentskap. Till att börja med
utvärderar han robotars moraliska status, och definierar de tre faktorerna
(tillräcklig) autonomi, om beteendet uppvisar intentionalitet och om roboten
är i en ansvarstagande roll. Om de här tre faktorerna kan anses uppfyllda
betraktade från en ”rimlig abstraktionsnivå”, så är roboten en moralisk agent
(Sullins 2006, 28).

De här tre begreppen ska förstås som att man betraktar agenterna sett
utifrån – begreppen är alltså att förstå som förklaringsmodeller och inte som
att vi behöver anta att robotarna har samma typ av medvetande och inten-
tionalitet som vi har14. I tillägg till att oberoende vara upphov till moraliska
handlingar (vilket Sullins lägger in i betydelsen av ’autonomi’) så måste ro-
boten även relatera på ett ansvarstagande sätt gentemot åtminstone någon
annan moralisk agent (Sullins 2006, 28).

Dessutom är Sullins begrepp ’moralisk agent’ rikare än det som Floridi
och Sanders (2004) använder. Det att delar av robotens beteende bäst kan
förklaras av att betrakta det som att den tar ansvar gör, menar Sullins, att
roboten faktiskt också kan ta åtminstone delar av det moraliska ansvaret för
de handlingar den är involverad i. Här skisserar Sullins hur ansvar är fördelat
mellan människor och maskiner i ett ”moraliskt samhälle” likt ’sociotekniska
system’ i Johnson (2010), och där maskiner även de kan vara en sorts ansvars-
tagande agenter tillsammans med och på motsvarande sätt som människor
(Sullins 2006, 26).

Sullins beskriver här inte mer i detalj hur vi ska gå till väga för att hålla
roboten moraliskt ansvarig. Han verkar inte anse att de behöver kunna ha
mens rea15 eller någon annan andra ordningens intentionalitet såsom upp-

14 I linje med de här framställningarna har vi också Hellström (2012) som introducerar
begreppet ’självständig handlingskraft’ (autonomous power ) som han definierar som ”den
mängd och nivå på handlingar, interaktioner och beslut som en agent är kapabel att utföra
självständigt” (Hellström 2012, 101, min översättning). Han noterar sedan vidare att vi är mer
benägna att tillskrivamoraliskt ansvar till en robot ju högre sådan ’självständig handlingskraft’
den har (Hellström 2012, 103).

15 Mens rea (ordagrant ”det skyldiga sinnelaget”) används juridiskt för att beskriva att någon
haft uppsåt.
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fattningar om uppfattningar, utan han ser sin teori som en medvetandelös
moral16 (Sullins 2006, 26, 28). Han tar heller inte upp frågan om en robot
någonsin kan stå ensamt moraliskt ansvarig för en handling.

2.3 automata kan ta en egen typ av ansvar:
kvasiansvar

Inledningsvis skrev jag att vi tycks ha en intuition om att maskiner inte själva
kan ta moraliskt ansvar för sina handlingar. Bernd Carsten Stahl anser att
detta beror på att de inte kan uppfylla tre villkor (Stahl 2006, 208):

1 Maskinerna saknar medvetande och därför intentionalitet.
2 Relaterat till detta så kan de inte uppfylla kriteriet för mens rea; systemen

har inte någon själ och kan inte ha uppsåt.
3 De kan heller inte straffas eftersom de saknar rädsla.

Han anser alltså att moraliskt ansvarstagande kräver intentionalitet (i
betydelsen att ha medvetande), att agenten kan känna sig skyldig, vilket nog
också kan sägas kräva en sorts medvetande, och att det kräver att man kan
känna rädsla för bestraffning.

Stahl analyserar ansvarsbegreppet för att se om vi vi kan finna en annan
typ av ansvar som ändå är relevant. Han belyser att ansvar är ett relationellt
begrepp som har ett subjekt (”vem är ansvarig?”) och ett objekt (”för vad?”). I
tillägg beskriver han att ansvar också kan ha deskriptiva eller normativa mål
och gälla bakåt eller framåt i tid. Ansvar kan sedan också sägas fylla en social
funktion, och det är framför allt utifrån detta som Stahl analyserar problemet.
Den här sociala funktionen består i att vi vill uppnå vissa utfall med att hålla
någon ansvarig: en agent kommer att handla på olika sätt beroende på om en
handling kommer att resultera i beröm eller klander (Stahl 2006, 207).

Även om datorer inte kan vara moraliska subjekt på samma sätt som vi
förstår människor ser han dock ett par skäl till att vi borde kunna tillskriva
någon form av ansvar till datorer (Stahl 2006, 209–10).

16 Mind-less morality, ett begrepp som också Floridi och Sanders (2004) använder för att
beskriva sin abstraktionsmodell.
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För det första så fattar de beslut i någon mening, och de här besluten har
kausal verkan. Stahl jämför ett trafikljus med polismans stopptecken – de
ska båda (helst) göra att vi stannar vårt fordon. Detta beslutsfattande ska inte
förstås som att datorer nödvändigtvis förstår världen som vi gör, bara att det
är meningsfullt och användbart att betrakta det som att de fattar beslut. Stahl
jämför här med Floridi och Sanders ’abstraktionsnivåer’ (Floridi och Sanders
2004) i det att abstraktionen är en nyttig förklaringsmodell.

För det andra: om vi betraktar ansvar som en social konstruktion som vi
analyserar utifrån dess sociala funktion så kommer det att vara de sociala
konsekvenserna som konstruktionen genererar som är relevanta. Härav följer
Stahls liknelse mellan polisens stopptecken och stoppljuset: vi vet (i relevant
mening) lika lite om polisens inre tillstånd som om stoppljusets; det vi möjligen
kan säga något om är vilket mål vi tolkar att handlingarna har (Stahl 2006,
209)17.

Stahl försöker här visa att vi på ett meningsfullt sätt kan betrakta ansvar
som något instrumentellt. Han medger att han har avvikit en hel del från det
som vanligtvis brukar inkluderas i det moraliska ansvarsbegreppet, och för att
inte förväxla begreppet med ”vanligt” moraliskt ansvar föreslår han att införa
det nya begreppet ’kvasiansvar’18 (Stahl 2006, 209–11). Det här begreppet är
inte knutet till varken personskap eller traditionellt agentskap, utan är en
mekanism för att tillskriva ansvar och utmäta korrigerande straff. Stahl tycks
se det här ansvarsbegreppet som en sorts abstraktionsnivå för ansvar i linje
med Floridi och Sanders ’abstraktionsnivåer’. Det här begreppet skulle då
abstrahera bort person- och agentskap.

Genom att ha den här möjligheten att tillskriva kvasiansvar till en maskin
så menar Stahl att vi kan undvika problemet att vi står utan någon ansvarig
i de situationer som är berörda av ansvarsgapet. Han exemplifierar med
en militär dator som gör något fel och där vi inte kan avgöra vem som är
ansvarig av regeringen, staten, folket, användaren, programmeraren eller
återförsäljaren (Stahl 2006, 210). Stahl konstaterar att även om vi kunde spåra
ansvarskedjan till rätt part av de i den här uppräkningen så skulle vi i många

17 Det här resonemanget bygger också på samma grepp som Sullins (2006) använder när
han betraktar intentionalitet som en förklaringsmodell.

18 quasi-responsibility
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2. automata som agenter

fall finna att inte heller den eller de personerna hade tillräcklig kunskap
om resultaten, och att inte de heller skulle kunna ta det moraliska ansvaret.
Därför har då ’kvasiansvaret’ en funktion att fylla (Stahl 2006, 210). Det Stahl
beskriver här överensstämmer välmed såvälMatthias och Sparrows respektive
beskrivningar av ’ansvarsgapet’, och Stahl tycks anse att ’kvasiansvar’ har en
funktion att fylla i att lösa problemet med ’ansvarsgapet’.

Här bör vi fråga oss vad som egentligen är vunnet med Stahls begrepp. ’Kva-
siansvar’ kan förmodligen vara nyttigt som ett verktyg vid analys av ansvar.
Dess förklaringskraft vid situationer som ansvarsgapet tycks dock vara rätt
mager eftersom begreppet endast beaktar den kausala komponenten av an-
svarstagandet och väljer att utesluta den normativa19. Det finns dock en sorts
mekanisk nytta i begreppet i det att ansvar blir något instrumentellt, menar
Stahl: om vi håller maskiner kvasiansvariga så kommer vi att kunna införa
sanktioner (straff och till och med dödsstraff) mot de maskiner som inte funge-
rar tillfredsställande, och de positiva konsekvenserna av detta kommer sedan
att påverka människor (Stahl 2006, 210–11). I de enklare fallen kan vi säkert
finna detta tillräckligt, men samtidigt så tillför detta inget över de situatio-
ner där vi håller någon av tillverkaren, ägaren eller användaren civilrättsligt
ansvarig för det som dess maskin gör. Även om jag håller med Stahl i att det
är svårt att i vissa situationer finna den moraliskt ansvariga, så har jag svårt
att se att vi inte skulle kunna finna någon att hålla civilrättsligt ansvarig för
systemet (igen, utav användaren, ägaren eller tillverkaren). Och då tycks det
fruktlöst att utöva bestraffning direkt mot maskinen.

Stahl noterar också att en möjlig sanktion som följd av att maskiner är
’kvasiansvariga’ är att göra användandet av den dysfunktionella maskinen till
en moraliskt klandervärd handling (Stahl 2006, 210)20. Men nyttan av detta
förefaller tveksamt; det är uppenbart att vi kan betrakta det som klandervärt

19 Detta inte helt olikt Grodzinsky, Miller och Wolf (2008) som också lägger stor vikt vid det
kausala ansvaret, även om de sedan drar slutsatsen att vi bör behålla moraliskt ansvar som vi
vanligtvis förstår det och tillskriva detta till människorna.

20 Direkt från Stahl (2006, 210): ”If we find computers quasi-responsible for an undesirable
result we can then proceed to develop sanctions or other consequences to meet them. We could
for example sentence them to death or make their use a morally blameworthy action.”
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att använda farliga maskiner oavsett om maskinerna kan hålla någon form
av ansvar själva eller inget alls. Det som inte är uppenbart är ju vem vi ska
klandra.

Stahls kommentar om att döma maskiner till döden (Stahl 2006, 210) har
samma problem: om en maskin är farlig för oskyldiga individer (oberoende
av om den är utformad för att vara det eller ej) så stänger vi ju av den. Det är
oklart vad mer ett dödsstraff för maskiner egentligen skulle kunna innefatta.

2.4 så här långt

Teorin om ’abstraktionsnivåer’ (Floridi och Sanders 2004) visar att beteendena
hos komplexa system kan tolkas som att de har olika grad av självständighet
beroende på vilken inblick i systemen som betraktaren har. Vid en viss ab-
straktionsnivå kan systemen betraktas som att de självständigt ger upphov till
moraliska handlingar – de blir moraliska agenter. Författarna menar att dessa
kan tillskrivas kausalt ansvar, men att det moraliska ansvaret fortfarande
måste tas av människor. Möjligheten för människor att ta det här ansvaret
kommer dock att variera beroende på vilken abstraktionsnivå de har möjlighet
att betrakta systemet på.

Sullins (2006) argumenterar för att robotar kan ta visst moraliskt ansvar
för de handlingar de är involverade i om de uppvisar ansvarstagande beteende.
Han tycks dock anse att det moraliska ansvaret åtminstone delvis måste ligga
hos människan.

Stahl (2006) anser att maskiner inte kan ta moraliskt ansvar för att de
saknar intentionalitet, uppsåt och rädsla. Vi kan däremot hålla dem kvasian-
svariga, vilket skulle göra att vi ändå kan uppnå önskvärda sociala effekter
av att straffa dem och korrigera deras beteende. I ett kortare diskuterande
avsnitt ifrågasatte jag att vi vinner något på att införa det här begreppet.

D
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I den här delen presenterar jag två positioner som diskuterar var det moraliska
ansvaret bör placeras. Den ena positionen innebär att moraliskt ansvar är
distribuerat i ett nätverk bestående av människor, maskiner och andra arte-
fakter; den andra argumenterar för att konstruktören alltid bär det moraliska
ansvaret.

3.1 distribuerat ansvar; sociotekniska system

Johnson (2010) observerar att maskiners beteende är ett resultat av deras
interaktion med människor. T.ex. går det inte att säga exakt vilken del av
flygplanets beteende som är orsakat av autopiloten och vad som är orsakat
av piloten. I stället bör vi betrakta maskiner som delar av ’sociotekniska
system’. De här systemen består av människor och maskiner som interagerar
och tillsammans ger upphov till moraliska handlingar. Artificiella agenter
måste existera i ett större sammanhang för att fungera: autopiloten behöver
interagera på rätt sätt med flygplanet och kylskåpet kräver elektricitet från
elbolaget via kablar från nätleverantören för att fungera. Johnson menar att
den här konceptualiseringen kan göra skillnad i hur vi betraktar denmoraliska
ansvarsfrågan; vi kan inte bara se artificiella agenter som autonoma utan att
betrakta dem i det sammanhang där de existerar och handlar tillsammans
med andra artefakter och människor (Johnson 2010, 17–20).

Dodig-Crnkovic och Persson (2008) konstaterar att även om vi anser att
vi delegerar utförandet av handlingar till maskiner, och därmed ansvaret
för handlingarnas genomförande, så kommer ansvaret för handlingar med
moraliska konsekvenser i själva verket att vara distribuerat genom det socio-
tekniska systemet (Dodig-Crnkovic och Persson 2008, 5).
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3.2 moraliskt ansvar ligger orubbligt hos
konstruktören

Grodzinsky, Miller och Wolf (2008) argumenterar mot en position21 de till-
skriver Floridi och Sanders (2004), där vi låter det faktum att det existerar
moraliska agenter som är i någon mening självständiga (såsom t.ex. själv-
lärande system) utgöra en komplicerande faktor för oss att ta ansvar för
deras handlingar – alltså den position som t.ex. Matthias respektive Sparrow
diskuterar.

Författarnas argument ser ut som följer (efter Grodzinsky, Miller och Wolf
2008, 120):

P1 Det finns för ett visst system en ’abstraktionsnivå’ sådan att systemet kan
betraktas som en självständig källa till moraliska handlingar.22

P2 För att utforma ett system behöver åtminstone någon människa (kon-
struktören) ha insikt i hur systemet fungerar internt. Här finns alltså en
abstraktionsnivå där systemet inte kan betraktas som att det självständigt
ger upphov till moraliska handlingar.

S Även om det för någon människa med ett visst perspektiv (betraktat på
en viss abstraktionsnivå) på agentens handlingar vore möjligt att friskriva
sig från ansvar för systemets beteende eftersom det ur det perspektivet är
en autonom källa till moraliska handlingar så finns alltid perspektivet av
konstruktörens abstraktionsnivå där beteendet är förutsägbart, åtminstone
i princip. Därför har konstruktören alltid moraliskt ansvar för de system
som den har konstruerat.

Grodzinsky, Miller och Wolf medger att det finns flera försvårande fak-

21 Författarna presenterar det som att de argumenterar för en motstående position, att de
gör ett ”counter-claim” (Grodzinsky, Miller och Wolf 2008, 115, 116, 121) till Floridi och Sanders
(2004), men så vitt jag kan se så hålls inte den av dem beskrivna positionen av Floridi och
Sanders. Tvärtom så är Floridi och Sanders väldigt tydliga med att den moraliskt ansvariga för
en handling utförd av maskiner eller djurmåste sökas bland människorna, men att det i tillägg
till detta kan vara nyttigt att skilja på begreppen ansvar och ansvarsskyldighet (Floridi och
Sanders 2004, 351, 367). Det verkar som att Grodzinsky, Miller och Wolf (utan att ha noterat
det?) använder en annan definition av ”moralisk agent” än Floridi och Sanders (Grodzinsky,
Miller och Wolf 2008, 116), och det är möjligtvis där förvirringen uppstått. Den möjliga
missuppfattningen av positionen påverkar dock inte deras argument som jag återger här.

22 Förstått som i Floridi och Sanders (2004).
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torer för konstruktören att fullständigt förutse systemets agerande. Dels är
ingen konstruktör perfekt; alla kan göra misstag. Sen kan systemets använ-
dare använda systemet på sätt som det inte var tänkt och därigenom orsaka
oförutsett beteende. I tillägg tar de upp självlärande system (de kallar det att
systemen uppvisar ’inlärning∗’23) likt de som diskuteras av Matthias (2004).
I samtliga dessa fall menar författarna att ansvaret ligger fullt och fast hos
konstruktören (Grodzinsky, Miller och Wolf 2008, 118, 120).

För att ta det här ansvaret bör konstruktören begränsa såväl systemets
möjligheter till ’inlärning∗’ som dess möjliga interna tillståndsförändringar
(Grodzinsky, Miller och Wolf 2008, 120). De medger att den perfekta kon-
struktören inte finns i verkligheten, men att den moraliskt ansvarstagande
konstruktören kommer att försöka uppfylla det här åtagandet så långt det är
möjligt (Grodzinsky, Miller och Wolf 2008, 118, fotnot 4)24.

3.3 så här långt

Det här avsnittet har kort visat tvåmöjliga placeringar av ansvaret: att ansvaret
är distribuerat genom ett sociotekniskt system bestående av både människor,
maskiner och andra artefakter (Johnson 2010; Dodig-Crnkovic och Persson
2008) och att det moraliska ansvaret för avancerad teknik alltid bör ligga hos
konstruktören (Grodzinsky, Miller och Wolf 2008).

D

23 Begreppet ’inlärning∗’ ska förstås som den modifikation av sitt beteende som artificiella
system kan uppvisa och som kan likna mänsklig inlärning (Grodzinsky, Miller och Wolf 2008,
117–18). Så länge som vi går med på att maskiner kan förändra sitt beteende så spelar det
mindre roll exakt hur ’inlärning∗’ går till. Författarna skisserar en möjlig version i artikeln
(Grodzinsky, Miller och Wolf 2008, 116–18).

24 Nissenbaum (1996) efterfrågar också just detta (fast för programvara generellt) efter att
ha konstaterat att programvaruanvändare mer eller mindre ensidigt tvingas ta på sig risken
för användandet medan tillverkarna, som har störst möjlighet att ta ansvar för systemet, är
ovilliga att göra det och i stället begränsar sitt ansvarstagande (Nissenbaum 1996, 36).
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4. diskussion

Så vad krävs för att lösa problemet med ansvarsgapet? Vi tycks ha följande
möjligheter:

] Vi finner ett sätt att ta moraliskt ansvar för våra automata.25

] Vi finner ett sätt att hålla automata moraliskt ansvariga.
] Vi finner ett sätt att dela moraliskt ansvar mellan människor och automata.

Oavsett var ansvaret placeras, och om det är delat eller placerat hos en enda
agent, så måste vi finna vem eller vilka som rättvist kan ta det. Detta betyder
att agenten måste uppfylla kontrollprincipens villkor om att ha ägarskap samt
ha förvärvat en disposition att ta ansvar för handlingarna i fråga.

4.1 om mänskligt ansvar, och hur vi förlorar
ansvar

Låt oss betrakta hur människor förlorar ansvar. Sparrow (2007) argumenterar
för att varken konstruktören eller befälhavaren på ett rättvist sätt kan hållas
ansvariga för maskinens handlingar – de har förlorat kontroll på grund av att
maskinerna självständigt kan förändra sitt beteende och alltså i någon mån
har självlärande egenskaper.

Det här resonemanget är svagare för konstruktören än för befälhavaren.
Konstruktören är ju den som vet mest om hur systemet är uppbyggt; det som
Floridi och Sanders (2004) och Grodzinsky, Miller och Wolf (2008) uttrycker
som att den har tillgång till en mer detaljerad ’abstraktionsnivå’ för maskinens
beteende. Om då inte konstruktören kan hållas ansvarig på grund av att denne
inte förstår systemet så kan vi knappast klandra befälhavaren/operatören

25 Och om någon kan (och går med på att) ta moraliskt ansvar så bör också omvänt gälla
att vi rättvist kan hålla personen moraliskt ansvarig. Jag kommer inte att diskutera detta
närmare utan för den här diskussionen anta att detta är sant.
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heller (operatören kan dock naturligtvis klandras på andra grunder, t.ex. för
felaktigt användande). Bördan för Sparrow blir att förklara hur ett system
frigör sig från sin konstruktör i tillräcklig grad för att konstruktören inte
längre ska vara ansvarig.

Sparrow resonerar att systemet kan liknas vid ett barn som har blivit vuxet
och vars föräldrar inte längre kan hållas ansvariga för det (Sparrow 2007,
70). Den liknelsen har dock ett problem, nämligen att vi normalt betraktar
vuxna människor (och då naturligtvis inklusive vuxna barn) som fullvärdiga
moraliska agenter, vilket vi inte gör med maskiner (det senare är ju dessutom
en av premisserna i Sparrows argument). Han stödjer alltså sitt argument
på att det skulle vara likvärdigt att 1) en fullvärdig moralisk autonom agent
(konstruktören) hålls ansvarig för en icke-moralisk autonom agent (maskinen)
och 2) att en fullvärdig moralisk autonom agent (föräldern) hålls ansvarig för
en annan fullvärdig moralisk autonom agent (det vuxna barnet). Liknelsen
är alltså asymmetrisk, och för att den ska vara rättvisande måste vi anse att
maskinen har en moralisk förmåga jämförbar som den som vuxna människor
har. Detta skulle i sin tur dock lösa problemet på ett annat sätt – genom att
maskinen direkt hålls ansvarig för sitt beteende. Men så länge som vi inte
anser detta så är det inte uppenbart att vi bör gå med på Sparrows argument
att konstruktören inte är ansvarig, i alla fall inte av den här anledningen.

Låt oss gå över till varför konstruktören är ansvarig och argumentet från
abstraktionsnivåer (från Grodzinsky, Miller och Wolf 2008, 120) som säger att
det moraliska ansvaret alltid vilar hos konstruktören eftersom det är denne
som har full inblick i systemets inre. Positionen är tydlig och enkel i var den
placerar det moraliska ansvaret, men den tycks å andra sidan få följder som
kan tyckas orimliga.

En svaghet i positionen är att när ett avancerat system har orsakat en mo-
raliskt klandervärd händelse så ska vi alltid hålla just konstruktören ansvarig,
oavsett om maskinen har använts på ett sätt där stora risker togs vad gäller
säkerheten. Det förefaller orimligt att aldrig lägga något moraliskt ansvar på
användaren, ens om denne har varit försumlig och överskridit begränsningar-
na för systemets användningsområde. Konstruktören skulle för att skydda
sig mot detta behöva utforma och bygga in ett stort antal begränsningar, och
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det skulle aldrig vara tillåtet att enbart specificera hur systemet får användas
för att gå fri från ansvarstagandet. Detta skulle också inkludera att konstruk-
tören måste bygga in begränsningar för att användaren inte skulle kunna
bryta mot några lagar: ett avancerat jaktvapen skulle behöva utformas med
funktioner för att inte låta användaren döda människor med det (utan bara
djur). Om vi dessutom anser att detta bara ska gälla för ”avancerad” teknik
(vilken författarna åtminstone verkar tycka utgör ett specialfall jämfört med
traditionell teknik), så måste vi dessutom kunna dra gränsen för när ett sy-
stem blir ”avancerat”, t.ex. genom att kvantifiera vilken grad av ’inlärning∗’
respektive ’intentionalitet∗’ som krävs.

En annan svaghet hos positionen är att den kan läsas som att den tillåter
väldigt lite risktagande: om vi inte kan lägga det moraliska ansvaret till
fullo på konstruktören för det artificiella neuronnätet som hjälper oss att
diagnosticera lungcancer (frånMatthias 2004, 177) så bör vi låta bli att använda
det. Grodzinsky, Miller och Wolf diskuterar inte detta mer än antydningsvis,
men vi skulle i så fall behöva acceptera att bli väldigt restriktiva med att införa
ny teknik vars handlingar vi inte kan förutsäga fullt ut eftersom vi riskerar
att hållas moraliskt ansvariga trots att detta kan tyckas orimligt26.

Detta blir ytterligare begränsande när vi väger in följderna av samverkande
men av varandra oberoende utvecklade system (från del 1 i den här texten) och
svårigheterna att då peka på vilken av de olika systemens konstruktörer som
egentligen bär det moraliska ansvaret. Alternativt så behöver vi acceptera
någon sorts distribuerat ansvar i fallet med flera system, men då har vi mindre
anledning att inte acceptera distribuerat ansvar även för enskilda system
(vilket Grodzinsky, Miller och Wolf tycks utesluta).

Att följderna blir restriktiva är ju inte något ensamt avgörande argument
mot att göra det. Men det tycks som att positionen har andra mer grundläg-
gande problem: den försöker göra en ansvarstillskrivning som inte stämmer
överens med hur vi gör det i vardagen (något kan t.ex. vara konstruktörens
eller ansvändarens eller någon annans fel), och den verkar implicera att vi ska
sänka vårt risktagande betydligt – kanske till en nivå som är lägre än även

26 Alternativt så hamnar vi i det scenario som befarats av Peter Asaro: om ansvarstillskri-
vandet utövas i form av civilrättsligt ansvar så riskerar nya uppfinningar att begränsas till
finansiellt starka områden där man kan bära risken för stora skadeståndskrav (Asaro 2016,
193).
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för relativt okomplicerad teknik.
I tillägg till detta så ger Grodzinsky, Miller och Wolfs position inte någon

vägledning till vad vi ska göra när vi varken förstår systemen fullt ut eller kan
hitta någon att rättvist hålla moraliskt ansvarig; positionen hjälper oss alltså
inte att formulera moraliskt grundade lagar och regler för tillverkandet och
användandet av avancerad teknik, utan låser oss snarare vid en uppsättning
villkor som blir närmast omöjliga att uppfylla. Bördan för att kunna hålla den
här positionen blir alltså att ställa upp och försvara kriterier för hur vi kan
identifiera den ansvarige konstruktören samt hålla denne ansvarig – detta
också för handlingar som användaren eventuellt bättre skulle kunna hållas
ansvarig för, och också hur vi ska fördela det moraliska ansvaret ifall det är
flera konstruktörer.

Det verkar som att såväl Sparrows position som den som hålls av Grodzin-
sky, Miller och Wolf är alltför ensidiga; ansvaret bygger på en sorts absolut
kontroll eller förutsägbarhet baserad på en fullständig förståelse av systemen,
en förståelse som kan verka ouppnåelig i praktiken.

4.1.1 Kontrollprincipen

Men kanske kan vi komma till ett annorlunda resultat om vi betraktar kon-
trollprincipen från inledningen. Om vi går med på denna så behöver vi inte ha
fullständig kontroll, utan i stället så kan vi ta ansvar så länge som vi upplever
att vi har kontroll. Ansvaret är sett på det här viset just något vi tar när vi
upplever att vi har en relevant form av ägarskap för det förlopp som vi har att
göra med, kombinerat med att vi har en disposition att ta ansvar för sådana
förlopp. En relevant form av ägarskap ger alltså en relevant – men mindre än
total – form av kontroll, och den här kontrollen är då tillräcklig för att vi ska
ha möjlighet att ta moraliskt ansvar.

Vi kan jämföra med att köra bil. Normalt ansvarstagande bilkörande
människor upplever nog att de har möjlighet att ta moraliskt ansvar för sin
egen framfart i trafiken. Detta trots att de i praktiken naturligtvis inte har
fullständig kontroll över vad vilda djur, barn och medtrafikanter gör, och inte
heller över det komplicerade tekniska system som bilen utgör. Kanske har
de inte heller full kontroll över sig själva – och trots detta upplever de ändå
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att de har tillräcklig kontroll. Detta betyder ju inte att förarna automatiskt är
ansvariga för allt som händer runt omkring dem i trafiken, utan bara att de
tar ansvar för just sin del av det. Detta korrelerar nog dessutom normalt med
det vi håller förarna ansvariga för.

Den här typen av ansvarstagande innehåller alltså osäkerhet, och detta
verkar inte hindra oss från att ta moraliskt ansvar för många av våra handling-
ar i våra dagliga liv – ej heller sådana handlingar som inbegriper avancerad
teknik.

Vi kan invända mot det här resonemanget (som vi kan kalla ”argumen-
tet om kontrollförlust från autonomi” eller något liknande) genom att visa
åtminstone något av följande:

] Avancerad teknik skiljer sig (i sig själv) på något relevant sätt från annan
teknik som vi har runt oss och som vi litar på.

] Avancerad teknik framställs på något här relevant annorlunda sätt, jämfört
med annan teknik som vi litar på.

De här skillnaderna skulle då göra att vi inte kan bygga upp någon dispo-
sition att lita på den här tekniken på det sätt som kontrollprincipen anger. Jag
kommer här att diskutera de båda villkoren tillsammans eftersom jag menar
att de hör tätt ihop.

Matthias argumenterar ju för att självlärande egenskaper är ett sätt som
avancerad teknik skiljer sig från annan teknik: en del av systemets egenskaper
bestäms först av miljön som systemet befinner sig i när det är i drift, vilket
gör att konstruktören (och kanske även operatören) får minskad kontroll. En
bidragande faktor till detta är också att vi inte nödvändigtvis kan inspektera
systemets inre för att utröna dess förväntade beteende.

Samtidigt tycks inte detta vara annorlunda än t.ex. hur det förhåller sig
med tjänstedjur (såsom ledarhundar). Dessa påverkas också av den yttre
miljön, uppvisar självständigt beteende och vi kan inte ta reda på hur deras
psyken ser ut invärtes för att utröna förväntat beteende; det enda vi har att
gå på är tidigare resultat och observerat nuvarande beteende (vi kan här
jämföra med Sullins (2006) samt Grodzinsky, Miller och Wolf (2008) med
resonemanget om observerade variabler). Trots detta anser vi inte att hundar
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har ett helt oförutsägbart beteende; inom våra förväntningar tycker vi nog
oftast att vi kan lita på dem och ta moraliskt ansvar för deras handlingar.

De två faktorerna här tycks vara att 1) den observerade framställningspro-
cessen (aveln) verkar fungera på ett förutsägbart sätt och 2) det observerade
beteendet är en tillräckligt bra indikator för förväntat beteende för att vi ska
kunna vara disponerade att ta moraliskt ansvar för beteendet.

Vad gäller observerat beteende så är det svårt att peka på någon annan
skillnad mellan tjänstedjuren och de avancerade maskinerna än att de förra är
biologiska varelser och att traditionen att ha dem i vår närhet går tillbaka långt
i tid. Det bör alltså inte finnas något som på basis av deras interaktion med
omgivningen fundamentalt utesluter att vi – åtminstone över tid – bygger
upp den tillitsbaserade relation till maskinerna som gör oss disponerade att ta
ansvar för avancerade system som vi redan har för tjänstedjur. Vi skulle i så
fall i princip kunna uppfylla kontrollprincipens villkor även för mer avancerad
teknik27. Samtidigt verkar det inte uppenbart att det gäller villkorslöst för all
avancerad teknik.

4.1.2 Utfallsrummets betydelse

En möjlig förklaring är att den bortre gränsen för att vi ska kunna uppfylla
kontrollprincipens villkor är att det beror på maskinernas möjliga utfallsrum.
Vi skulle kunna jämföra ett expertystem för sjukdomsdiagnosticering med
tullens narkotikahundar – detta är två viktiga men ändå harmlösa företeelser
som nog är lätta att lita på och ta ansvar för. På andra änden av skalan är det
dock inte lika uppenbart att hitta en jämförelse i djurvärlden till beväpnade
autonoma flygplan.

Det kan alltså vara så att det snarare är längs den här axeln – något som
”förstörelsekraft”, ”kraft att orsaka negativa moraliska utfall” eller liknande –
vi bör söka efter våra förbehåll snarare än att försöka finna något principiellt
i vilken typ av organism eller mekanism vi kan eller inte kan ta moraliskt
ansvar för. Ett tankeexperiment är att tänka sig skillnaden mellan att som

27 Det är möjligt att vi redan har kommit en bit på vägen med teknik som vi har runt oss i var-
dagen – jag har högst ovetenskapligt observerat att många robotgräsklippare har namngivits
av sina ägare, medan jag aldrig har hört om något sådant för vanliga motorgräsklippare.
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synskadad fotgängare lita på sin ledarhund på en promenad och att i stället
sätta den bakom ratten på en bil eller i förarkabinen på ett bombplan. Även
om hunden rent tekniskt kunde framföra bilen eller flygplanet är det svårt att
tänka sig att vi skulle ge den spelrum för handlingar med såpass allvarliga
konsekvenser.

4.2 agentskap som förutsättning för
ansvarstagande och huruvida maskiner kan
ta ansvar

Även om vi skulle gå med på att det är möjligt att ta moraliskt ansvar för
autonoma system där det är osannolikt med moraliskt problematiska utfall, så
har vi inte funnit någon lösning på det generella problemet med ansvarsgapet.
Så, om ingen människa kan ta det moraliska ansvaret för maskiner som kan
döda, kan då maskinerna själva ta det?

Jag kommer för den här diskussionen att anta att maskiner saknar det
fulla medvetande som vi själva har. Detta inte för att jag inte tror att utveck-
lingen kan komma dit, utan för att jag menar att den diskussionen blir väldigt
annorlunda mot den vi kan hålla runt dagens nivå på teknik.

Stahl (2006) ställde upp tre kriterier som maskiner saknar för att kunna
ta moraliskt ansvar: intentionalitet, uppsåt och rädsla för straff. Floridi och
Sanders (2004) ställde upp kriteriet att vi i princip skulle kunna ställa maski-
nerna inför rätta. Sparrow (2007) diskuterar att vi skulle tycka att vi gjort fel
om vi straffar en oskyldig maskin.

4.2.1 Egenskaper som observerade parametrar

Ett sätt att gå med på Stahls kriterier är att förstå dem på följande sätt:

1 Vi förstår intentionalitet som observerat beteende; detta följer av positio-
nen att det endast är för oss själva som individer som vi kan veta säkert
att vi har intentionalitet, och att betrakta andra varelser (kanske då också
maskiner) som uppvisar intentionalitet som att de i någon relevant mening
också innehar intentionalitet är då logiskt.
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2 Uppsåt skulle förstås som (observerad) intentionalitet som avspeglar en
avsikt att utföra en brottslig handling.

3 Rädsla för straff betraktas som en förvärvad disposition som kan hållas
av automata; detta åtminstone om vi går med på att vi kan förstå det att
hålla och förvärva dispositioner som att de gör egna modifikationer till
sina program och därmed sitt eget beteende, likt Grodzinsky, Miller och
Wolfs ’inlärning∗’.

Av de här kriterierna är nog det tredje det lättaste att gå med på: att
förvärva en disposition behöver, i någonmening, inte varamer än attmodifiera
sitt framtida beteende för vissa givna typer av situationer.

Intentionaliteten i de första två punkterna kan dock diskuteras. Om vi går
med på att maskinerna kan ha intentionalitet i observerad bemärkelse så kan
de nog sägas hamna i nivå med högre stående icke-mänskliga djur. Om vi
dessutom går med på att uppsåt kan förstås som en observerad egenskap, så
ser det möjligen ut som att vi skulle kunna ställa dem inför rätta. Detta är ett
stort hopp, men inte bara för att vi behöver gå med på att observerat uppsåt
är rätt typ av uppsåt; det är även ett stort hopp för att det i så fall skulle vara
den första icke-mänskliga varelsen som vi skulle anse kunde hållas ansvarig
på grund av sitt uppsåt till den moraliskt relevanta handlingen.

Det är dock svårt att se hur vi skulle kunna anse att den här varelsen/ma-
skinen är en moralisk agent i relevant mening så länge den inte har högre
ordningens intentionalitet; alltså så länge den inte kan reflektera över sina
handlingar.

4.2.2 Att ställa maskiner inför rätta

Floridi och Sanders kriterium var ju att vi i princip skulle kunna tänka oss att
ställa maskinerna inför rätta. Två kriterier förefaller uppenbara för detta:

] Processen med rättegång, fällande dom och utdömt straff bör ha korrige-
rande effekt på den åtalade artificiella agenten.

] Den överordnade existensen av och kännedomen till processen med be-
straffning bör ha en avskräckande effekt på övriga liknande agenter för
snarlika situationer.
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De här kriterierna passar också väl in i Stahls diskussion om att det är
de sociala effekterna av straffen som är viktiga (Stahl 2006, 209). De är dock
helt mekaniska, och per Stahls diskussion verkar de bara leda fram till att vi
kan utkräva ’kvasiansvar’ av maskinerna. Låt oss därför se om vi kan komma
längre genom att ställa ytterligare ett villkor på processen:

] Agenten bör på ett konceptuellt begripligt sätt kunna förklara och försvara
sitt agerande i en rättegång.

Detta för att det är svårt att tänka sig att någon ”står till svars” för sina
handlingar om den inte får eller kan komma till tals. Utan den här delen av
processen tycks det mer handla om ett summariskt utdömande av straff än om
en process för att komma fram till sanningen och rättvisan. Villkoret är möjli-
gen mer av en förväntning vi har på ett moraliskt subjekt än det egentligen är
ett strikt krav på en rättvis juridisk process. Men det är ju just ett moraliskt
subjekt som vi vill hitta – och som vi såg under begreppet ’moraliskt ansvar’
hos Kuflik (1999, 174) så är en central egenskap hos moraliska agenter att de
kan vara föremål för klander och beröm samt resonera om sina handlingar.

Dessutom bör systemet och processen, efter Sparrows diskussion (Sparrow
2007, 72), vara av karaktären att vi kommer att tycka att vi själva bör klandras
om vi orättvist dömer och straffar en artificiell agent. Det här är ju ett villkor
inte bara på resultaten från processen, utan även på hur processen är inrättad
och hur den följs. Om vi antar att det sista delvillkoret är uppfyllt på ett
tillfredsställande sätt så står vi fortfarande inför problemet att inrätta en
process som ger moraliskt rättvisa resultat; en process som avspeglar att vi
betraktar maskiner som fullvärdiga moraliska subjekt.

De här villkoren blir mer komplicerade att uppfylla. Inget av dem kan
idag uppfyllas direkt av artificiella agenter; maskiner kan inte själva delta i
något som liknar en rättegång och vårt generella rättssamhälle. Men detta
behöver inte utgöra något hinder i sig självt; det kan vara så att vi bara har
ett perspektiv som är alltför antropocentriskt28.

28 Floridi och Sanders noterar t.ex. att ”The whole conceptual vocabulary of ’responsibility’
and its cognate terms is completely soaked with anthropocentrism” (Floridi och Sanders
2004, 366).
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Vi kan försöka komma bort från antropocentrismen genom att konstruera
likvärdiga mekanismer till de ovan skisserade för att utforma den överord-
nade processen. Ett sätt är att kriteriet att agenterna ska kunna förklara sig
implementeras genom någon form av ombud ifall maskinerna inte själva kan
formulera sig självständigt (vilket inte är aktuellt med dagens tekniknivå). Så
skulle t.ex. en kvalificerad person (tekniker/operatör) kunna försöka läsa ut
hur maskinen har resonerat för att rättfärdiga utförandet av den moraliskt
klandervärda handlingen. På motsvarande sätt skulle operatörer och kon-
struktörer för de två andra villkoren få bygga in den korrigerande effekten i
den dömda agenten och övriga liknande agenter; den avskräckande effekten
kan skötas genom en negativ viktning av det beteendet i agentens algoritmer
så att det blir mindre sannolikt att den väljer detta i framtiden, eller att den
helt undviker det.

Så var står vi om vi accepterar det här förfaringssättet? Till att börja med
så har vi genom att implementera antagandena i de första två punkterna ovan
uppnått de sociala effekter som Stahl efterfrågar (även om detta inte var vårt
huvudsakliga mål här). Vi korrigerar agenter med ej önskvärt beteende och
också andra agenters framtida förväntade beteende; med den här mekanismen
håller vi dem alltså ’kvasiansvariga’.

Det verkar dock inte som att det följer att maskinen härmed har på något
sätt kunnat förklara (och än mindre försvara) sitt handlande – processen
liknar mer att vi skulle extrahera fakta ur en misstänkt person med hjälp av
ett sanningsserum eller hypnos än att låta den misstänkte komma till tals och
låta oss höra dess version och förklara varför den inte ska klandras. Processen
kommer att leda oss att söka vidare efter den verkligt ansvarige i stället för
att på ett meningsfullt sätt placera ansvaret hos maskinerna.

4.2.3 Möjligheter för ansvarshållande

Det tycks som att vi med den här typen av processer och mekanismer (åt-
minstone om vi går med på att det ovanstående resonemanget kan generalise-
ras) inte kan framkalla någon känsla av att artificiella agenter kan ta moraliskt
ansvar. Detta skulle då behöva komma någon annanstans ifrån. Ett möjligt
scenario är att vi börjar betrakta maskiner sommer ansvarstagande när de blir
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allt mer självständiga och uppvisar alltmer komplext beteende, likt Hellström
(2012) stipulerar. Ett sätt att se det på är att det är vi som blir disponerade att
se dem på det viset – igen likt att vi i kontrollprincipen blir disponerade att ta
ansvar för vissa företeelser.

Detta är i så fall en empirisk fråga för framtiden. Det är med dagens teknik-
nivå svårt att se om, att eller när något sådant vore möjligt, även om mycket
av teknikens utveckling nog kan sägas ha överträffat våra förväntningar både
vad gäller hur fort den har gått och hur långt den har kommit.

4.2.4 Sociotekniska system

Så en kommentar runt ’sociotekniska system’ där ansvaret distribueras i ett
nätverk bestående av människor, maskiner och andra artefakter. Så länge vi
inte lyckas visa att maskiner kan ta någon form av moraliskt ansvar så verkar
vi inte komma särskilt långt med resonemanget runt ’sociotekniska system’.
Begreppet är dock möjligen nyttigt för att det visar att ansvarstagande gene-
rellt är svårt att utpeka precist och att vi kan ha nytta av att byta typ av ansvar
på vägen. Det tycks okontroversiellt attmaskiner är rent kausalt ansvariga och
att åtminstone någon eller några av människorna i det sociotekniska systemet
då också är kausalt ansvariga i någon mening. Men i många fall anser vi också
att någon person bör hållas moraliskt ansvarig. Det här ansvaret kan dock
inte distribueras genom det sociotekniska systemet så länge som maskiner
inte kan ta tjockt ansvar.

4.2.5 Juridiskt ansvar

’Juridiskt ansvar’ berördes kort i inledningen i form av civilrättsligt ansvar
(som är en delmängd av ’juridiskt ansvar’). Detta är en form av ansvar som
maskiner skulle kunna ta – vi har redan exempel på att icke-mänskliga entite-
ter tar den här formen av ansvar. Hellström (2012, 103) nämner att företag är
juridiska personer och kan stå ansvariga för avtal med andra juridiska eller
fysiska personer. Även ’kvasiansvar’ enligt Stahl (2006) kan sägas vara en
snarlik form av ansvar. Båda de här ansvarstyperna saknar dock moralisk
komponent för att tillskriva ansvar. Detta även om det omvända gäller; både
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’juridiskt ansvar’ och ’kvasiansvar’ kan ju utformas efter moraliskt relevanta
regler i samhället.

D
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Som en sammanfattande diskussion återvänder jag nu till de hypoteser som
jag ställde upp i inledningen:

] Hypotes 1: fullt ansvariga människor. Vi kan, trots bristande kontroll, ta mo-
raliskt ansvar även för avancerade system trots att systemen är komplexa
och/eller autonoma.

] Hypotes 2: fullt ansvariga maskiner. Vi kan tillskriva systemen fullt mora-
liskt ansvar för sina handlingar.

] Hypotes 3: en medelväg. Vi kan tillskriva någon form av ansvar för syste-
mens handlingar till deras konstruktörer och/eller vi kan tillskriva någon
form av ansvar för systemens handlingar till dem själva.

] Hypotes 4: ansvarsgapet saknar lösning. Vi saknar möjlighet att hålla någon
ansvarig över huvud taget.

hypotes 1 : fullt ansvariga människor

Matthias och Sparrow argumenterar för att vi inte kan ta ansvar för komplexa
maskiner. Grodzinsky, Miller och Wolf erkänner svårigheterna, men argumen-
terar ändå för att det moraliska ansvaret alltid måste ligga hos konstruktören
eftersom det är denne som har den fulla inblicken i systemet och därmed den
ytterst kausala kontrollen. Problemen med den positionen är dock att dels
peka ut vilken konstruktör som bär ansvaret och även att försvara placeringen
av ansvaret hos just konstruktören och inte hos t.ex. användaren.

En möjlig lösning tycks dock vara om vi (över tid) bygger upp en disposi-
tion att ta ansvar för allt mer avancerad teknik. Detta bygger då inte på att vi
egentligen har mer kontroll utan mer på att vi bygger upp en sorts upplevd
förutsägbarhet av hur maskinerna kommer att agera – likt vi har gjort för
våra nyttodjur såsom ledarhundar. Det är naturligt att anta att vi är mer tvek-
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samma att ta sådant moraliskt ansvar ju svårare följderna av maskinernas
(eller djurens) handlingar riskerar att bli.

Det verkar dock överväldigande sannolikt att det alltid kommer att finnas
ny och ännu mer avancerad teknik som vi ännu inte är beredda att ta fullt
moraliskt ansvar för, likt den som Matthias och Sparrow diskuterar. Om vi är
beredda att använda oss av den tekniken trots ovilja att ta moraliskt ansvar
för den så möter vi problemet med ansvarsgapet utan att ha någon lösning på
det.

Det verkar därför som att vi inte utan förbehåll kan gå med på hypotesen
om fullt ansvariga människor.

hypotes 2: fullt ansvariga maskiner

De flesta av de här diskuterade författarna är inte beredda att överföra något
moraliskt ansvar till maskinerna, och Sullins (som tycks beredd att göra det)
presenterar inte närmare hur det ska gå till. Detta kan tolkas som att han inte
avser moraliskt ansvar i samma starka bemärkelse som de andra författarna.

Ej heller den här hypotesen tycks styrkt av argumenten.

hypotes 3: en medelväg

Vad gäller att fördela ansvaret mellan människor och maskiner så har vi sett
’sociotekniska system’ som en möjlig modell för detta. Det grundläggande
problemet är dock att vi inte verkar kunna lägga något moraliskt ansvar
på någon utöver människorna. Ett möjligt sätt kunde se ut att vara att låta
maskinerna, likt företag, ta civilrättsligt ansvar (eller ’kvasiansvar’), men detta
har problemet att vi förlorar det moraliska ansvaret om vi inte kan placera
detta rättvist hos någon människa. Därför verkar det svårt att hitta någon
bra medelväg där det moraliska ansvaret är placerat hos både människor och
maskiner.
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hypotes 4: ansvarsgapet saknar lösning

Kvar har vi då att konstatera att problemet med ansvarsgapet saknar lösning.
Vi har ovan sett flera lösningar som tar oss en bit på vägen, men ingen av
dem är heltäckande. Den som tar oss längst är nog ansatsen att vi människor
blir disponerade att anse att vi kan ha den typ av kontroll som leder till att vi
också kan ta moraliskt ansvar (enligt kontrollprincipen), men inte heller den
här lösningen kommer att kunna gälla för all teknik.

Baserat på det här resonemanget är därför min slutsats att ansvarsgapet saknar
lösning, i alla fall en universell sådan; detta även om vi i vissa fall skulle kunna
ta det moraliska ansvaret för vissa avancerade system för att vi blir förtrogna
med dem och deras beteende. Min tes var att vi saknar en tydlig agent för
moraliskt ansvar när vi har att göra med avancerade system. Jag håller den
här tesen för att vara styrkt.

vidare

Jag ser flera frågor som kunde vara intressanta att utreda som en fortsättning
på det här arbetet.

] Vilken skyldighet har vi egentligen att använda autonom teknik?
] Hur bör vi väga riskerna med avancerad teknik utan säker moralisk an-

svarstillskrivning mot nyttan av tekniken?
] Vilka kriterier bör vi använda för att dra gränserna för användandet?

Dessutom har vi frågan om vilka kriterier vi bör använda för att avgöra
om icke-mänskliga varelser kan hållas ansvariga. Kanske kan vi komma
vidare med en ansats där vi utgår från våra egna dispositioner att hålla dem
ansvariga (så som t.ex. Hellström skisserar), kombinerat med en utredning av
vilka ytterligare villkor vi behöver ställa på dem.

K

43



litteraturförteckning

Asaro, PeterM. 2016. ”The Liability Problem for AutonomousArtificial Agents”.
I 2016 AAAI Spring Symposium Series. https://www.aaai.org/ocs/index.php/
SSS/SSS16/paper/view/12699.

Dodig-Crnkovic, Gordana och Daniel Persson. 2008. ”Sharing Moral Respon-
sibility with Robots: A Pragmatic Approach.” I Frontiers in Artificial Intelli-
gence and Applications Volume 173, redigerad av Anders Holst, Per Kreuger,
och Peter Funk. IOS Press Books.

Fischer, John Martin och Mark Ravizza, red. 2000. ”Précis of Responsibility
and Control: A Theory of Moral Responsibility”. Philosophy and Phenome-
nological Research 61 (2): 441–45. doi:10.2307/2653660.

Floridi, Luciano och J. W. Sanders. 2004. ”On the Morality of Artificial Agents”.
Minds and Machines 14 (3): 349–79.

Fredelius, Ada. 2017. ”Oklart vem som ansvarar när bilen kör själv”. Ny Teknik,
2017-01-05. http://www.nyteknik.se/fordon/oklart-vem-som-ansvarar-
nar-bilen-kor-sjalv-6816311.

Grodzinsky, Frances S., Keith W. Miller och Marty J. Wolf. 2008. ”The Ethics
of Designing Artificial Agents”. Ethics and Information Technology 10 (2-3):
115–21. doi:10.1007/s10676-008-9163-9.

Hansson, Sven Ove. 2010. Verktygslära för filosofer. 3:e uppl. Stockholm:Thales.

Hellström, Thomas. 2012. ”On the Moral Responsibility of Military Robots”.
Ethics and Information Technology 15 (2): 99–107. doi:10.1007/s10676-012-
9301-2.

Johnson, Deborah G. 2010. ”Software Agents, Anticipatory Ethics, and
Accountability”. http://bgillette.com/wp-content/uploads/2011/01/DGJ_
Software_Agents_Anticipatory_Ethics_and_Accountablity.pdf.

44

https://www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS16/paper/view/12699
https://www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS16/paper/view/12699
https://doi.org/10.2307/2653660
http://www.nyteknik.se/fordon/oklart-vem-som-ansvarar-nar-bilen-kor-sjalv-6816311
http://www.nyteknik.se/fordon/oklart-vem-som-ansvarar-nar-bilen-kor-sjalv-6816311
https://doi.org/10.1007/s10676-008-9163-9
https://doi.org/10.1007/s10676-012-9301-2
https://doi.org/10.1007/s10676-012-9301-2
http://bgillette.com/wp-content/uploads/2011/01/DGJ_Software_Agents_Anticipatory_Ethics_and_Accountablity.pdf
http://bgillette.com/wp-content/uploads/2011/01/DGJ_Software_Agents_Anticipatory_Ethics_and_Accountablity.pdf


litteraturförteckning

Johnson, Deborah G. och Thomas M. Powers. 2005. ”Computer Systems and
Responsibility: A Normative Look at Technological Complexity”. Ethics
and Information Technology 7 (2): 99–107. doi:10.1007/s10676-005-4585-0.

Kuflik, Arthur. 1999. ”Computers in Control: Rational Transfer of Authority or
Irresponsible Abdication of Autonomy?” Ethics and Information Technology
1 (3): 173–84. doi:10.1023/A:1010087500508.

LaFrance, Adrienne. 2015. ”Self-Driving Cars Could Save 300,000
Lives Per Decade in America”. The Atlantic, 2015-09-29. https:
//www.theatlantic.com/technology/archive/2015/09/self-driving-
cars-could-save-300000-lives-per-decade-in-america/407956/.

Marino, Dante och Guglielmo Tamburrini. 2006. ”Learning Robots and Human
Responsibility”. International Review of Information Ethics 2006 (6): 46–51.
http://www.i-r-i-e.net/inhalt/006/006_Marino_Tamburrini.pdf.

Matthias, Andreas. 2004. ”The Responsibility Gap: Ascribing Responsibility
for the Actions of Learning Automata”. Ethics and Information Technology
6 (3): 175–83. doi:10.1007/s10676-004-3422-1.

McCormick, Rich. 2016. ”President Obama Says Self-Driving Cars Could Save
Tens of Thousands of Lives”. The Verge. 2016-09-19. https://www.theverge.
com/2016/9/19/12984028/president-obama-self-driving-car-rules.

Nissenbaum, Helen. 1996. ”Accountability in a Computerized Society”. Science
and Engineering Ethics 2 (1): 25–42.

Sparrow, Robert. 2007. ”Killer Robots”. Journal of Applied Philosophy 24 (1):
62–77. doi:10.1111/j.1468-5930.2007.00346.x.

Stahl, Bernd Carsten. 2006. ”Responsible Computers? A Case for Ascri-
bing Quasi-Responsibility to Computers Independent of Person-
hood or Agency”. Ethics and Information Technology 8 (4): 205–13.
doi:10.1007/s10676-006-9112-4.

Sullins, John P. 2006. ”When Is a Robot a Moral Agent?” International Review
of Information Ethics 2006 (6): 23–30.

45

https://doi.org/10.1007/s10676-005-4585-0
https://doi.org/10.1023/A:1010087500508
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/09/self-driving-cars-could-save-300000-lives-per-decade-in-america/407956/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/09/self-driving-cars-could-save-300000-lives-per-decade-in-america/407956/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/09/self-driving-cars-could-save-300000-lives-per-decade-in-america/407956/
http://www.i-r-i-e.net/inhalt/006/006_Marino_Tamburrini.pdf
https://doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1
https://www.theverge.com/2016/9/19/12984028/president-obama-self-driving-car-rules
https://www.theverge.com/2016/9/19/12984028/president-obama-self-driving-car-rules
https://doi.org/10.1111/j.1468-5930.2007.00346.x
https://doi.org/10.1007/s10676-006-9112-4


litteraturförteckning

Svedberg, Wanna. 2016. Nya och gamla perspektiv på ansvar? : en rättsve-
tenskaplig studie om ansvar i en straffrättslig kontext gällande självkö-
rande/uppkopplade fordon. Statens väg- och transportforskningsinstitut.
http://vti.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1061449.

Volvo Car Group. 2015. ”US Urged to Establish Nationwide Federal
Guidelines for Autonomous Driving”. Volvo Car Group – Corporate
Newsroom. 2015-10-07. https://www.media.volvocars.com/global/en-
gb/media/pressreleases/167975/us-urged-to-establish-nationwide-federal-
guidelines-for-autonomous-driving.

46

http://vti.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1061449
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/167975/us-urged-to-establish-nationwide-federal-guidelines-for-autonomous-driving
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/167975/us-urged-to-establish-nationwide-federal-guidelines-for-autonomous-driving
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/167975/us-urged-to-establish-nationwide-federal-guidelines-for-autonomous-driving

	Inledning
	Problemet
	Syfte och tes
	Disposition
	Terminologi och begrepp

	Ansvarsgapet som förlorad kontroll
	Självlärande system
	Autonoma vapen
	Komplexitet
	Så här långt

	Automata som agenter
	Abstraktionsnivåer gör maskiner till självständiga moraliska agenter
	Automata kan delvis ta moraliskt ansvar
	Automata kan ta en egen typ av ansvar: kvasiansvar
	Så här långt

	Placering av ansvar
	Distribuerat ansvar; sociotekniska system
	Moraliskt ansvar ligger orubbligt hos konstruktören
	Så här långt

	Diskussion
	Om mänskligt ansvar, och hur vi förlorar ansvar
	Agentskap som förutsättning för ansvarstagande och huruvida maskiner kan ta ansvar

	Slutsats
	Hypotes 1: fullt ansvariga människor
	Hypotes 2: fullt ansvariga maskiner
	Hypotes 3: en medelväg
	Hypotes 4: ansvarsgapet saknar lösning
	Vidare

	Litteraturförteckning

