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Abstract 
As we are living in an era of increased development of Artificial Intelligence (AI), new 
ethical dilemmas arise. Some countries, states, technicians, developers of AI and researchers 
in different faculties have already observed that AI could get out of control and affect 
societies and human beings in a disastrous way. This thesis casts some light on the importance 
of investigating one key concept in AI, “Autonomy”, and how different understandings of the 
definition have no effects on the ethical consequences. Immanuel Kant’s Moral Philosophy 
and Martha C. Nussbaums model of how to create capabilities for humans is the ethical 
theories used to evaluate different views on the concept autonomy. The first perspective on 
autonomy that is evaluated is Paula Boddington’s view that a definition of autonomy is not 
needed but ethical codes for AI should be developed instead. The second view that is 
evaluated is the confusion about autonomy in machines and humans, and different ways of 
understanding functional autonomy. This thesis argues for the importance of defining the 
concept of autonomy for the benefit of mankind in working together for a benevolent AI. A 
question that arises from what Kant calls “the Divine Spark” that all humans have and that 
make her worthy of respects; is it possible to put the “Divine Spark” into an AI? 
 
 
English Title 
The Autonomy of AI Machines – Threat or Opportunity? 
Which ethical consequences arises from the relation between AI and Man? 
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Artificiell Intelligens och autonomi 
Autonomi och Kant 
AI och etik 
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1. Inledning 
 

Vi lever i en tid då den nya tekniken med artificiell intelligens (AI) redan har börjat påverka 

våra liv på olika sätt. Mycket tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta och inom 

olika livsområden påverka mänskligheten. Forskare från olika håll har redan börjat titta på hur 

mänskligt liv och samhällsutvecklingen kommer influeras av detta och dess moraliska 

implikationer på olika områden.  

 

Den snabba utvecklingen av AI har fört med sig olika idéer och möjligheter kring 

användandet av AI, men de kritiska frågorna rörande säkerhet och moraliskt ansvar har släpat 

efter. Frågor om hur vi ska kunna göra samhället tryggt med denna nya teknologi och 

säkerställa länders demokrati är viktiga när AI-systemen blir alltmer oberoende av 

människors inblandning och kontroll. 

 

När det gäller framtidens utveckling av AI har det presenterats olika spår för hur både den 

tekniska utvecklingen men även hur områden inom samhällsbyggande, kultur, ekonomi, 

politik, medicin och tillverkningsindustrin ska komma att påverkas. De olika teoretikerna 

inom AI är inte överens om, vare sig vad som ska ske, vilket tidsperspektiv det handlar om 

eller om den nya tekniken med AI kommer bli mänsklighetens framgång eller undergång.1 

Ett begrepp som används inom AI är ”autonoma system”. Inom tekniken används ”autonoma 

system” t.ex. i vapen och självkörande bilar, flygplan och drönare. Artificiella intelligens 

används även inom andra områden exempelvis för att analysera en stor mängd data och för att 

ställa diagnoser inom sjukvården. Även callcenter och bank- och finansbranschen har AI 

inlagt i sina system. Det som ligger till grund för de autonoma systemen är en teknik som 

kallas djupinlärning där man försöker att efterlikna hur den mänskliga hjärnan med dess 

neuronala nätverk fungerar och lägga in detta i AI. AI kallas ibland för ”maskinintelligens” 

eftersom intelligensen finns i en maskin.  

Begreppet autonomi i AI-sammanhang är särskilt intressant eftersom målet för AI är att göra 

den mer autonom.2 Det har genom historien funnits en längtan hos människan att skapa 

																																																								
1 Tegmark, Max, 2017, Liv.3.0. Stockholm: Volante, s.39 
2 Statens medicinsketiska råd. 2018. Etik - En introduktion. Stockholm: Norstedts Juridik, 
s.51.	
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tänkande maskiner och artificiella varelser. Detta förekommer redan i många antika 

berättelser, bland annat i de grekiska myterna. Även om tekniken är relativt ny, har alltså 

dessa idéer och visioner att skapa ”gudalika” varelser eller ”gudar” funnits länge. Den 

litteratur (fiktion) som har skrivits om artificiella varelser under 1800- och 1900-talet berör 

liknande frågor som den moderna AI-forskningen kring etik, förhoppningar och rädslor. Se 

exempelvis romanen Frankenstein.3 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att granska vad några teoretiker har skrivit om AI och undersöka deras 

definition av begreppet autonomi inom AI och vad dessa tolkningar får för etiska 

konsekvenser för relationen mellan AI-maskin och människan. Den kantianska moralfilosofin 

och Nussbaums etiska teori är de två teorierna som används. Uppsatsen granskar vad 

begreppet autonom och autonomi har för betydelse kopplat till just AI.  Orden autonom och 

autonomi används växelvis av AI-teoretiker och kommer därför även användas växelvis i 

uppsatsen.  

 

Frågeställningarna är:  

• Vad betyder begreppet autonom/autonomi för AI-teoretikerna?  

• Vilka etiska problem och eventuella konsekvenser uppkommer i relationen mellan AI-

maskinen och människan? 

 

1.2. Avgränsningar 

När det gäller avgränsningen av de AI-teoretiker som valts har en aspekt varit att få med 

teoretiker med olika akademisk bakgrund. Här finns representerat både en naturvetenskaplig, 

historisk, filosofisk och etisk bakgrund. På samma sätt har detta varit viktigt i valet gällande 

de etiker som valts nämligen Immanuel Kant och Martha C. Nussbaum. Anledningen till att 

Kant har valts som etisk måttstock handlar om hans moraliska förståelse av förnuftet och 

människans autonomi.  Kants plikt-etik kompletterad av Nussbaums dygde-etik och 

kvinnoperspektiv kan bidra till att fördjupa förståelsen av de problem som kan komma att 

uppstå mellan AI-maskinen och människan. I urvalet gällande Nussbaums förmågemodell har 

																																																								
3 Shelley, Mary, 1818. Frankenstein or The Modern Prometheus.  
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fokus lagts på punkterna 3, 6, 7 och 10 då dessa berör frågor kring människosyn och 

människans autonomi. När det gäller punkt 3 som berör frågan kring kroppslig integritet och 

att kunna rör sig fritt mellan olika platser så handlar den om människans rätt att göra aktiva 

val i olika situationer. Exempelvis att fatta beslut kring sin egen kropp. Punkten 6 om 

praktiskt förnuft handlar om att få bilda sig en uppfattning om vad som är gott och reflektera 

kritiskt över hur ens liv planeras. I punkt 7 tar Nussbaum upp vår förmåga att kunna leva 

tillsammans med andra och delta i olika sociala utbyten mm. Den sista punkten som valts ut 

är nummer 10 som handlar om kontroll över den egna miljön och att kunna delta i politiska 

beslut som styr ens liv. Där ingår även yttrande och föreningsfrihet liksom även den 

materiella aspekten kring ägande. Denna punkt är viktig att ha med för att kunna utforska 

vilka de etiska konsekvenserna blir i relationen mellan AI-maskin och människa. Urvalet är 

anpassat efter omfånget och grundläggande begreppsutforskande av autonomi. Naturligtvis 

skulle i denna uppsats ha kunnat funnits med fler och andra AI teoretiker än de som valts ut, 

men då hade omfånget blivit för stort för denna uppsats.  Då kanske resultatet blivit delvis ett 

annat. Här tänker jag spontant på all forskning som bedrivs i Kina som verkligen är i framkant 

när det gäller AI. När det gäller val av etiker skulle urvalet också kunnat sett annorlunda ut. 

Ett spännande grepp för framtida forskning hade varit att välja mer nutida teologiska etiker. 

Att valet föll på just Immanuel Kant är som tidigare nämnts hans syn på människans 

autonomi som i detta studium är viktigt att ha med som en infallsvinkel. 

1.3. Teori, material och metod 
De AI teoretiker och idéer som i huvudsak använts i denna uppsats är Paula Boddington4 som 

är Senior researcher at Department of Computer Science Oxford University. Max Tegmark5 

som är professor i teknisk fysik på Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wendell 

Wallach är författare och konsult knuten till Yale University’s Interdisciplinary Center for 

Bioethics. Colin Allen6 har titeln Professor of History and Philosophy of Science and of 

Cognitive Science Indiana University. Anledningen att just dessa teoretiker har valts som 

arbetar inom AI är att de är auktoriteter inom AI och har olika akademisk bakgrund.  

 

Orsaken till att just Boddington valts ut i sammanhanget handlar om hennes önskan att arbeta 

																																																								
4 Boddington, Paula, 2017. Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence: Springer 

International Publishing AG. 
5 Tegmark, Max, 2017. Liv3.0. Stockholm: Volante. 
6 Wallach, Wendell and Allen, Colin, 2009. Moral Machines: Teaching Robots Right from 

Wrong. New York: Oxford University Press.	
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för att etiska koder tas fram för användandet av AI.  Dessutom försöker hon inte föra fram en 

speciell AI etik utan ser komplexitet och söker komma bakom detta och istället se de olika 

etiska dilemman som kan uppkomma. Tegmark valdes för att hans nyutkomna bok berör AI. 

Hans forskning ger en bred inblick i komplexiteten kring AI och presenterar på ett 

pedagogiskt sätt de olika vägar som AI-utvecklingen kan komma att ta. Hans svenska 

ursprung gör att hans forskning landar väl i en svensk kontext. Tegmarks engagemang i 

Future of Life Institute och den breda akademiska, tekniska, företagsrepresentation och 

entreprenörsanda som finns representerad där, ger en bredd och infallsvinklar från många håll 

som skapar en större helhetsbild kring just AI-utvecklingen och dess hot och möjligheter för 

mänskligheten. Denna djupa kunskap har betydelse för att belysa vilka de etiska 

konsekvenserna kan komma att bli mellan AI-maskinen och människan.  

För att ytterligare förstå och reflektera kring autonomin och förhållandet mellan AI-maskinen 

och människan valdes Wallach och Collins bok Moral Machines: Teaching Robots Right from 

Wrong. Deras infallsvinkel kan bidra till en ökad förståelse för hur AI-maskinens autonomi 

och eventuella etik påverkar utfallet av AI-maskinens agerande.  

Immanuel Kant (1724–1804) och Martha C. Nussbaums olika etiska teorier och modeller 

kommer att användas för att fördjupa förståelsen av hur AI-teoretikers använder begreppen 

autonomi och autonom. Utifrån de etiska teorierna blir det spännande att undersöka om etiska 

problem kan komma att uppstå mellan AI-maskinen och människan och vilka de i så fall är. 

De olika perspektiv som Kant och Nussbaum står för kan skapa den spännvidd som behövs 

för att både en diskussion och en analys ska tydliggöra eventuella etiska dilemman mellan AI-

maskinen och människan. 

 

Kantiansk moralfilosof 

I granskningen av de olika förståelserna av ordet autonom har den kantianska moralfilosofin, 

som ryms inom den deontologiska etiken, valts ut. Inom de deontologiska teorierna är det 

både handlingens konsekvenser, och även andra egenskaper hos handlingen som avgör om 

den är rätt. Kant som hävdar att vissa moralregler är absoluta och det som gör en handling rätt 

är om den utförs utifrån en god vilja. Han menar att för att ta reda på om en handling är god 

föregås det av att först veta om handlingen är rätt.7  Förnuftsprincipen bestämmer om 

																																																								
7 Kant, Immanuel, Grundläggningen av sedernas metafysik. 1997. Göteborg: Daidalos, s.19. 
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handlingen är rätt, dvs. Kant tänker att det är förnuftet som styr viljan.8 Kants etik är mer av 

en regeletik än en handlingsetik. Kants autonomiprincip är ett sätt att formulera det 

kategoriska imperativet som menar att en handling bara är moraliskt bindande om människan 

har valt att agera på ett visst sätt av fri vilja. Denna tanke blir intresseväckande i förhållande 

till AI-maskinen som är programmerad att agera på ett visst sätt, kan den då anses ha en 

moral? Mot bakgrund av detta och med hjälp av Kants teorier kommer uppsatsen att 

undersöka vilka problem eller etiska dilemman som kan komma att uppstå mellan AI-maskin 

och människa.  

 

Förmågemodellen 

Nussbaum är professor i juridik och etik vid University of Chicago. Hon har utvecklat en 

modell som kallas förmågemodellen som bland annat har fått framgång inom FN:s 

utvecklingsprogram. De filosofiska influenserna som har påverkat modellen är tankar från det 

antika Grekland, Rom och bland annat Aristoteles. Nussbaum är dygdeetiker.9 Senare tänkare 

som också har påverkat henne är Kant, Smith, Marx och Mill.  Modellens mål är att främja 

förmågor och på ett mer heltäckande sätt se på människors och länders utveckling, och vilka 

faktorer som bidrar till att detta blir möjligt. Som en modell för social rättvisa kan den även 

ses som en etisk teori, med rötter från olika kulturer. Nussbaums modell är särskilt användbar 

eftersom den berör en människas möjligheter och val.  Hennes perspektiv kring vad en 

människa har för möjligheter att göra och vara är en utgångspunkt för att granska de olika 

teoretikernas förståelse kring begreppet autonomi inom AI och de etiska problem som kan 

uppstå mellan AI-maskinen och människan. Hur kan AI-maskinens agerande både hjälpa och 

stjälpa människan?  

 

Metodval 

Jag har studerat de olika AI-teoretikernas syn på begreppet autonom/autonomi och ansatsen 

har varit både beskrivande och analyserande. Metoden har varit ett litteraturstudium där målet 

har varit att lägga grunder för förståelsen kring de olika tolkningarna av begreppet. På 

undersökningsmaterialet, AI teoretikernas syn på begreppet autonom/autonomi har jag lagt ett 

																																																								
8 Kant, Immanuel, 1997, s.77.	
9 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dygdetik Hämtat 29/3 2019 
 



	 10	

etiskt raster. Målet har varit att kunna diskutera de olika etiska konsekvenserna av de olika 

tolkningarna och förståelserna. Som i all forskning och studium är studenten eller forskaren 

självklart påverkad av den kontext han eller hon har vuxit upp i. I detta fall är jag självklart 

påverkad av det sammanhang, det teologiska, där jag själv har verkat och verkar i. 

 

1.4. Begrepp och Definitioner 
För en förståelse kring de begrepp som används inom AI och för att kunna följa med i 

resonemangen följer en genomgång av de mest centrala begreppen. 

 
Intelligens 

Ordet intelligens betyder i dagligt tal enligt Nationalencyklopedin ”förstånd, begåvning eller 

tankeförmåga. Förslag till definitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, 

relationstänkande, lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av 

erfarenhet. Enighet om definition har dock inte nåtts.”10 Eftersom några teoretiker som arbetar 

med AI förstår begreppet intelligens på ett annorlunda sätt nämns här Max Tegmarks 

definition av intelligens som är ”förmåga att uppnå komplexa mål.”11 I samband med en 

föreläsning vid Stockholms universitet12 förklarade Tegmark orsaken till att han valt just 

denna definition och förklarar att det handlar om att då kan begreppet intelligens användas för 

både mänsklig och artificiell intelligens. I denna uppsats används dock den mer traditionella 

definitionen av begreppet: ”förmågan att lära, förstå och tänka på ett logiskt sätt om saker”.13  

 

 Artificiell Intelligens (AI) 

Begreppet ”artificiell intelligens” uppfanns av en forskare vid namn John McCarthy. Han 

medverkade tillsammans med andra forskare vid en sommarkonferens under två månader 

1956 vid Dartmouth College i USA. Antikens matematiker och filosofer utvecklade mekanisk 

eller formellt förnuft och ur denna kunskap utvecklades logiken som ledde till uppfinningen 

																																																								
10 NE 1992. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. Band 9, s.502. 
11 Tegmark, Max, 2017, s.51 
12 Tegmark, Max, Föreläsning Stockholms Universitet den 15 november 2018. 
13 Oxford Dictionary, Intelligence,  
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/intelligence 
Hämtad 1/1 2019. 
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av datorerna. Alan Turing med sin datateori hävdade att genom att blanda enkla symboler 

som ”0” och ”1” var det möjligt att simulera olika deduktioner. Denna insikt och forskning 

inom andra discipliner såsom neurologi och informationsteknik blev starten för att försöka att 

bygga upp en elektronisk hjärna. 

Den definition av AI som ligger till grund för denna uppsats är: ”Icke biologisk intelligens”, 

en syntetisk intelligens som finns i maskiner även om det är människor som en gång har 

programmerat maskinerna. 

 

Artificiell generell intelligens (AGI) 

Ytterligare ett begrepp som förekommer inom AI forskningen är ”artificiell generell 

intelligens” (AGI). Detta är en hypotetisk AI som uppvisar människoliknande intelligens och 

kan utföra vilken intellektuell uppgift som helst som en människa kan.14 AGI kallas även för 

”stark AI” och beskrivs ha förmågan att kunna utföra generella intelligenta handlingar som 

präglas av egenskaper som självmedvetande, förnuft, förnimbarhet och medvetande.  Ray 

Kurzweil använder begreppet ”starkt AI” som enligt Ben Goertzel innebär ungefär detsamma 

som AGI. Begreppet AGI sägs ha myntats av Ben Goertzel. 15 

 

Autonom  

Ordet autonom kommer enligt Nationalencyklopedin från grekiskans `auto nomos’ ”som lever 

efter sina egna lagar”, självständig, av auto’s själv och nomos bruk, ordning, lag), oberoende; 

i stadsrätten självlagstyrande. En av grundprinciperna inom den medicinska etiken 

är autonomi eller rätten till självbestämmande. Principen innebär att man själv ska få 

bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar under förutsättning att det inte kränker 

andras självbestämmanderätt. 

 

Autonoma system 

Ett autonomt system är ett tekniskt system som självständigt (autonomt) kan lösa vissa 

uppgifter ofta med hjälp av AI.16 Den mänskliga intelligensen anses vara bred till skillnad mot 

																																																								
14 Tegmark, Max, 2017,s.51 
15 Ben Goertzel hemsida. goertzel.org/who-coined-the-term-agi/ Hämtat 2/3 2019.	
16 Signe A. Redfield and Mae L. Seto.  Verification Challenges for Autonomous Systems. 
Autonomy and Artificial Intelligence: A Threat or a Savior? Red. W.F. Lawless, Ranjeev 
Mittu, Donald Sofge, Stephen Russel. Cham. 2017, s.103 
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den artificiella som är smal. Ett exempel som åskådliggör detta är när en AI spelade det gamla 

kinesiska spelet Go mot den främste spelaren i världen och vann. Spelet Go är ett kinesiskt 

brädspel som har funnits i tusentals år och spelandet innehåller både intuitiva och kreativa 

aspekter.  Det AI som kan vinna brädspelet Go eller avancerade schackmatcher anses vara en 

snäv AI eftersom det endast är detta den kan. Det påstås också att det autonoma systemet 

Google Brain som utvecklar AI kan bygga den artificiella intelligensen bättre och snabbare än 

vad människan kan. Det som försvårar en analys av hur Google Brain gör är att den prövar 

olika strategier i skapandet av bättre system och i den processen försvinner olika data som 

maskinen har skapat och refuserat och är således inte tillgängligt för programmerare. Då går 

det inte att se vilka fel som har begåtts och som därmed inte fungerar för de har blivit en del 

av intelligensens system. En utvärdering av processen som Google Brain använder sig av i 

skapandet av AI är omöjlig eftersom så mycket kritiskt material redan har försvunnit.17  

 

1.5. Aktuell forskning 
 
AI och etik 

Inom AI har redan en del forskning gjorts kopplat till etik. I Sverige görs en stor satsning av 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse inom 

AI som även har inkluderat forskning inom etik och humaniora.18  

Här följer ett axplock av forskning som bedrivs i dag. På olika universitet och högskolor inom 

olika fakulteter bedrivs forskning världen över kring AI och etik. Även enskilda center som är 

kopplade till universitet eller som har en egen huvudman bedriver forskning, som exempel 

kan nämnas ”One hundred year study of AI, Stanford University Leverhulme Center for 

Future of Intelligence at Cambridge”19. Det som är gemensamt för mycket av den forskning 

som bedrivs i dag är en medvetenhet kring framtida problem kring AI gällande just de etiska 

frågorna. 

																																																								
17 European Group on Ethics in Science and New Technologies, Statement on Artificial 
Intelligence, Robotics and Autonomous Systems. European Union. 2018, s.6 
18 https://stiftelser.wallenberg.com/mmw/anslagsguide/ansokanriktlinjer/anslag-till-forskning-
angaende-konsekvenser-relaterade-till-autonoma. Hämtad 15/3 2019	
19 Boddington, Paula, 2017, s.3 
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Det finns också initiativ som arbetar för att koden kring AI ska vara öppen och tillgänglig för 

alla. På det viset menar initiativet Open AI att användare av AI med onda avsikter hindras och 

istället kan AI användas för mänsklighetens bästa.20 

I januari 2017 anordnade Future of Life Institute en konferens i Asilomar i Kalifornien, USA. 

I samband med denna enades man om 23 principer för AI varav flera av dem berör just AI 

och etik.21 (Se bilaga 1) 

Robot Ethics 2.0 From Autonomous cars to Artificial Intelligence. Edited by Patrick Lin, 

Ryan Jenkins och Keith Abney liksom Nick Boströms bok Superintelligens Vägar, Faror, 

strategier är intressanta böcker I sammanhanget.  

De olika teoretikerna och forskarna är inte överens om, vare sig vad som ska ske, vilket 

tidsperspektiv det handlar om eller om den nya tekniken med AI kan bli mänsklighetens 

framgång eller undergång. 

 

1.6. Disposition 

Uppsatsens huvudtext är indelad i tre delar i kapitel 2 görs en kortare presentation av den 

kantianska moralfilosofin och Martha Nussbaums etiska teori. I kapitel 3 följer en 

presentation av de olika AI teoretikernas syn på begreppet autonomi. Därefter i kapitel 4 

följer en jämförande analys där den kantianska moralfilosofin och Martha Nussbaums etiska 

teori undersöker konsekvenserna av olika förståelse av begreppet autonomi och vilka etiska 

konsekvenser definitionen av begreppet får. Här diskuteras även de olika konsekvenserna och 

åsikterna. Avslutningsvis följer en sammanfattning av de lärdomar och frågor som har fötts i 

samband med arbetet med denna uppsats. Då forskningen kring AI är relativt ny 22, görs redan 

i detta inledande kapitel en mer utförlig presentation av ämnet och dess olika begrepp. För att 

undvika tveksamhet kring vad Kant står för kommer här en kortare presentation av hans 

tankar och principer.  

 

																																																								
20 Boddington, Paula,2017, s.3 
21 Tegmark, Max, 2017, s.438 
22 Tegmark, Max, 2017, s.52	
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2. Teoretiskt etiskt ramverk 
 

2.1. Kantiansk moralfilosofi 

 Kant såg människan som en rationell och autonom varelse.  Till skillnad mot djuren har hon 

begåvats med förmågan att kunna sätta sig över sina ”djuriska” drifter och låta hennes 

handlingar styras i enlighet med förnuftet. En förutsättning för att en handling ska vara rätt är 

att den är frivilligt vald av den människa som utför handlingen. Det är inte konsekvensen av 

handlingen som har den största moraliska betydelsen, utan det är istället intentionen eller 

viljan bakom själva agerandet. Så för att handla moraliskt ska man enligt Kant handla utifrån 

pliktkänsla inte utifrån en böjelse. Personen är inte fri att hitta på egna moralregler däremot är 

hon fri att göra reglerna till sina egna. På det sättet blir hon en autonom självlagstiftare vilket 

innebär att handlingen sker utifrån regler som hon själv har accepterat.23  

I Kants etiska teori finns distinktionen mellan två olika sorters bör, imperativ, nämligen de 

hypotetiska och kategoriska. Det hypotetiska imperativet betyder att om du vill uppnå ett visst 

mål så bör du göra X. Då blir ”bör” hypotetiskt i den meningen att det är beroende av att den 

som utför handlingen har en viss målsättning eller önskan. 

Det kategoriska imperativet har istället följande form, du bör göra X. Detta ”bör” är 

oberoende av önskningar eller målsättningar. Detta imperativ har bestämt att det är en plikt att 

göra X oberoende av om det är ett medel att uppnå något annat mål. Det kategoriska ”bör” är 

möjligt eftersom det grundar sig på vårt förnuft. Ett sätt att formulera detta är: Handla endast 

efter den maxim (handlingsbeskrivning) som du kan vilja upphöja till allmän lag och som du 

vill att alla skall följa i alla lägen. På så vis går det att ta reda på om en handling är moralisk 

eller inte genom att ställa frågan. Är denna handlings maxim sådan att jag kan vilja att den 

blev upphöjd till allmän lag? Vill jag att alla människor ska följa denna regel under alla 

omständigheter? Om svaret är ja på dessa frågor är handlingen moraliskt ok. Om svaret är nej 

är den moraliskt förbjuden. Vidare beskriver Kant att det finns flera hypotetiska imperativ 

medan det kategoriska imperativet är ett. Men det kan formuleras på olika sätt.  

Universaliseringsprincipen är en av tre och innebär att personen ska agera efter den maxim 

som om den ville att det var allmän lag. Innebörden är att den inte ska motsäga sig själv när 

																																																								
23 Immanuel, Kant, 2004. Kritik av det praktiska förnuftet. Göteborg: Thales, s.55 
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den upphöjs till allmän lag. Det ska vara önskvärt att upphöja den till allmän lag och den ska 

vara reversibel.24  

Människovärdesprincipen är den andra formuleringen av det kategoriska imperativet och 

innebär att människan inte enbart får brukas som ett medel för ett ändamål.  För människan 

som rationell varelse är ett ändamål i sig. Kant menar att universaliseringsprincipen och 

människovärdesprincipen är två olika formuleringar av ett enda kategoriskt imperativ.  

Autonomiprincipen är den tredje formuleringen av det kategoriska imperativet. En 

handlingsregel (maxim) är moraliskt bindande endast om personen har valt den av fri vilja. 

Varje människa är självlagstiftande och därför är hon bara underkastad sin egen lag. 

Människans vilja ska vara autonom i den betydelsen att hon inte ska låta sig styras av andra 

människors vilja. Däremot kan hon ha gjort andra människors handlingsregler till sina egna 

och därmed agerar hon autonomt.25 

Efter den övergripande genomgången av Kants moralfilosofi, så går vi vidare till Nussbaum, 

som har det etiska raster som jag eftersöker och som kan läggas på AI teoretikernas olika syn 

på begreppet autonomi. 

2.2. Förmågemodellen 
Nussbaum presenterar förmågemodellen och har tagit fram tio punkter som utgångspunkt för 

att mäta vad det är som gör att människan har ett bra liv. I denna uppsats har som tidigare 

nämnts fyra av dessa tagits med för att fördjupa förståelsen av hur relationen mellan AI-

maskin och människa fungerar. Dessa fyra är:  

3. Kroppslig integritet. Att kunna röra sig fritt mellan olika platser; att slippa utsättas 

för våld, inklusive våldtäkt och misshandel i hemmet; att ha möjlighet till sexuell 

tillfredsställelse och möjlighet att välja i fråga om reproduktion. 

6. Praktiskt förnuft. Att kunna bilda sig en uppfattning om vad som är gott och reflektera 

kritiskt över hur ens liv planeras. (Detta omfattar en skyddad ställning för samvets- 

och religionsfrihet.) 

7. Samhörighet. (A) Att kunna leva tillsammans med andra, att erkänna och bry sig om 

andra människor, att delta i olika former av socialt utbyte; att kunna föreställa sig 

någon annans situation. (Att skydda denna förmåga innebär att man skyddar 

																																																								
24 Immanuel, Kant, 1997. Grundläggningen av sedernas metafysik. Göteborg: Daidalos, s.46 
25 Immanuel, Kant, 1997, s.67	
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institutioner som utgör och främjar sådana former av samhörighet, och även att man 

skyddar mötesfrihet och rätten att utrycka politiska åsikter.) (B) Att ha de sociala 

förutsättningarna för respekt för självrespekt och okränkbarhet; att kunna bli 

behandlad som en värdig varelse med samma människovärde som andra. Detta kräver 

förbud mot diskriminering på grund av ras, kön, sexuell läggning, etnicitet, kast, 

religion och nationellt ursprung. 

10. Kontroll över den egna miljön. (A) Politisk. Att kunna delta i politiska beslut som 

styr ens liv; att ha rätten till politiskt deltagande samt yttrande- och föreningsfrihet. 

(B) Materiellt. Att inneha samma egendom (både fast och lös) och ha ägande rätt på 

samma premisser som andra; att slippa utsättas för visitering och frihetsberövande på 

obefogade grunder. Att tilldela mänskliga arbetsuppgifter i arbetslivet samt att kunna 

utöva praktiskt förnuft och inleda meningsfulla, ömsesidigt erkännande relationer med 

kollegor.26  

 

De tio förmågorna är utvecklade så att de ska kunna fungera i alla kulturer i världen. De är 

skrivna för individen, men ställer sedan krav på samhället att ordna så att människor kan 

utveckla sina förmågor. Det ska alltså inte gå att hänvisa till kollektivet för att begränsa 

människors egen utveckling.27 

 

I Nussbaums resonemang skymtar det fram en strävan efter människans autonomi och hur 

stor den är beror på en mängd olika omständigheter. Det kan handla om var i världen den 

enskilda människan växer upp om hon är fattig eller rik, utbildad eller outbildad, man eller 

kvinna. En viktig parameter för att bryta ”fattigdomens cirkel” är utbildning. Hon har fått sina 

tankar från Aristoteles och hans dygdeetik som avgör om varje människas egna tankar och val 

visar om handlingen är dygdig eller inte. Aristoteles menar att utbildning är den avgörande 

faktorn för att en människa ska kunna fatta beslut, och att den tillfredsställelse som 

uppkommer utan medvetna val är totalt meningslösa.28 Här skymtar vikten av en etisk 

reflektion fram, möjligheten att kunna välja mellan det ena eller andra. Utifrån Nussbaums 

resonemang kan det tolkas som att det finns en möjlighet oberoende av individens 

																																																								
26 Nussbaum, Martha C., Främja förmågor. En modell för mänsklig utveckling. 2013. 
Stockholm: Karneval, s.41-43 
27 Nussbaum, Martha C., 2013, s.27 
28 Nussbaum, Martha C., 2013, s.27	
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förutsättningar i livet att faktiskt välja det som är möjligt. Här skymtar människornas olika 

autonomi fram. 

 

Nussbaum erbjuder en modell för att främja människans förmågor så att hon ska ges större 

möjligheter att kunna välja inom ett område. En slags relativ autonomi. Dvs i detta 

sammanhang i denna kontext kan du välja mellan dessa olika möjligheter oberoende av fattig 

eller rik, man eller kvinna, om utbildning saknas eller inte. Den människosyn som går att 

skönja är att varje människa, utifrån att hon lever, rör sig och är till har sitt okränkbara värde. 

En syn som hon delar med stoikerna och som Kant och Grotius presenterar när de hävdar att 

människan genom sitt varande har en värdighet och förtjänar aktning.29  En etisk förmåga som 

finns hos alla människor. Människans förmåga att kunna göra etiska bedömningar sågs som 

en slags ”inre gud” och därför förtjänade den stor respekt. Det viktigaste bidraget till 

förmågemodellen är idén om mänsklig värdighet, människors ovärderlighet och alla 

människors lika värde.30 

 

Nussbaum hänvisar till Aristoteles och hans sätt att se på mänsklig sårbarhet, och hur han 

värnade om människorna och ansåg att staten skulle se till att människorna fick rent vatten 

och mat. Detta som om ett led att försöka uppväga sårbarheten som inte kan elimineras helt 

och hållet.31 Anledningen som nämns är att den autonomi som människor har eller inte har är 

beroende av så många olika omständigheter. Här poängterar Nussbaum att det krävs 

institutioner som skyddar människans sårbarhet.  

Enligt Nussbaums förmågemodell kan det skapas möjligheter för att autonomin hos 

människor kan bli större, och detta anknyter till autonomin, det mänskliga medvetandes 

autonomi. Vad är det egentligen som vi kan bestämma över?  

 

3. Olika AI-teoretikers syn på begreppet autonomi inom AI 
 

3.1. Paula Boddington 
Jag har valt några teoretiker som har olika ingångar till AI främst beroende på deras 

akademiska bakgrund. Filosofen Paula Boddington försöker inte föra fram en specifik teori 

																																																								
29 Nussbaum, Martha C., 2013, s.133 
30 Nussbaum, Martha C., 2013, s.134 
31 Nussbaum, Martha, C., 2013, s.131	
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om AI-etik, utan hon söker förstå dess komplexitet och strävar istället mot att hitta etiska 

koder som man kan enas kring. I det kommande stycket får vi följa hennes tankar kring 

komplexiteten och lösningar på att hitta en etik som en gemensam grund för flera aktörer.  I 

sin senaste bok Towards a Code of Ethics32 menar Boddington att användningen av begreppet 

autonomi inom AI är komplicerat eftersom det inte finns en samstämmig syn kring dess 

betydelse. Det används av tekniker som arbetar med AI, av människor i vardagligt tal och av 

etiker och filosofer. Dessa olika grupper lägger inte in samma betydelse i begreppet. En 

normal tanke kan då vara att söka finna ut en exakt betydelse, en definition av begreppet och 

jämka mellan de olika grupper som använder ordet. Men Boddington hävdar att detta inte är 

nödvändigt, utan det viktigaste är att utvärdera vilka typer av missuppfattningar som kan 

uppstå mellan de olika förståelserna av begreppet. Missuppfattningar kan annars lätt glömmas 

bort när etiska koder ska försöka formalisera ett språk. Hon för även fram att det inte är 

nödvändigt att hitta en definition av begreppet autonomi, dels eftersom det är så svårt att hitta 

en samstämmig definition av detta som olika användare av begreppet kan hålla med om. Den 

andra orsaken är att en gemensam definition av ett begrepp kan dölja en oenighet. Detta 

kommer man bara tillrätta med genom en djuplodande dialog och förståelse av bakgrunden. 

Så det räcker inte enligt Boddington att hitta en gemensam förståelse av begreppet 

autonomi.33 

När komplexa frågor ställs kring etik och AI, menar Boddington, även att det för med sig att 

vi måste gå till botten med vad autonomi betyder för människor och maskiner. 34 En fråga 

som osökt kommer upp är om definitionen av autonomi kan appliceras på alla människor, små 

barn, de som lider av olika typer av funktionsnedsättning eller personer som har fått allvarliga 

hjärnskador.  

I sammanhanget är det även viktigt att i denna uppsats påpeka att antagandet görs att vi 

människor också har koder inlagda i oss. Det finns forskning som visar på att vårt 

undermedvetna, dvs djupa nervbanor som vi inte har någon kontroll över, e.g. limbiska 

systemet, redan har dikterat ett beslut innan vårt medvetande ”neo-cortex” hinner reagera och 

ge oss känslan av autonomi.35  Vår hjärna är inte utrustad för alla olika situationer den kan 

hamna i, utan den är utrustad med en mängd biologiska algoritmer som utvecklas med 

																																																								
32 Boddington, Paula, 2017. 
33 Boddington, Paula, 2017, s.96 
34 Boddington, Paula, 2017, s.24 
35 Kahneman, Daniel, 2011, Tänka, snabbt och långsamt. Stockholm: Volante.		
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erfarenhet och som hjälper hjärnan att fatta beslut utifrån bästa förmåga. På liknande sätt kan 

det bli med en AI eller AGI som blir utrustad med extremt avancerade ”machine learning” 

algoritmer som ger den en stomme att stå på vilken ständigt utvecklas. För varje ny situation 

kommer den bli tvungen att ta ett beslut utifrån tidigare erfarenheter på samma sätt som vi 

människor. 

 

Boddington menar att ju kraftfullare ett AI är så är det rent generellt svårare att kontrollera 

det. Det som tenderar att vara karakteristiskt för ett AI är dess autonomi, och därmed dess 

förmåga att fatta beslut och agera på egen hand. Detta för med sig moraliska frågor på en 

mycket hög nivå.36  

 

Flera av de etiska frågorna delar AI med övrig snabbt utvecklande teknologi. Det som kan 

vara svårt är att utvecklingen av AI går så fort och då är det svårt att överblicka vilka problem 

eller frågor som kan bli aktuella. På samma sätt är det svårt att förutsäga vilka etiska frågor 

som kommer att bli aktuella och därmed vilka etiska koder och regler som är nödvändiga för 

att kunna reglera användningen av AI i framtiden. Säkerhetsfrågorna kring utvecklingen av 

AI är något som deltagarna vid Asilomar konferensen hade fokus på. De formulerade det så 

att AI-system ska vara säkra och trygga hela systemets livslängd.37 Ett annat område där de 

etiska frågorna är aktuella är inom bearbetning av stora mängder data exempelvis inom 

medicinsk forskning.  

 

Ansvarsfrågorna blir svåra inom den nya tekniken och inom AI där tekniker arbetar och 

utvecklar olika delar i ett system, som kan komma att påverka väldigt många långt ifrån den 

ursprungliga källan. Dessa frågor kring ansvar har redan fått uppmärksamhet inom arbetet 

med den nya tekniken.  

 

”But what tends to be characteristic of AI is autonomy of judgement, of decision, of 

action; and as we have seen, these are the key concepts driving accounts of morality 

at a very deep level.”38  

 

																																																								
36 Boddington, Paula, 2017, s.28 
37 Bilaga 1 
38 Boddington, Paula, 2017, s.30	



	 20	

Detta tydliggör att arbetet med AI även kommer att handla om de etiska frågorna eftersom AI 

på ett grundläggande sätt berör frågor kring olika områden som inte vanlig teknologi tidigare 

har berört. I AI:s fall handlar det om grundläggande frågor kring databearbetning, livet, 

lärande, medvetande, interaktion mellan människor och maskiner, mänskligheten och 

perception exempelvis. Här kan listan göras mycket längre. AI även har bidragit till att finna 

lösningar inom dessa områden.  

 

En iakttagelse är att i anslutning till AI förekommer det en slags idealisering av både det 

mänskliga och det maskinella moraliska aktörskapet. Boddington menar att AI har utvecklats 

till en förlängning av vad en människa kan göra när det handlar om det moraliska aktörskapet. 

Hon ger ett exempel på barn som tas från länder som Bangladesh, Pakistan eller Sudan och 

utnyttjas som kameljockeys i kamelkapplöpning. För att hålla dem smala får de knappt någon 

mat, eftersom en kameljockey inte får väga för mycket. Barnen behandlas mycket illa och 

utsätts för mycket farliga, ja direkt livshotande situationer, bara för en sports skull. Att 

utnyttja barn på detta sätt är olagligt och ändå fortsatte kamelägarna att anordna tävlingar. 

Företag byggde dessa relativt enkla robotar som ersättning för barnen som red kamelerna. 

Detta har beskrivits som robotar som slåss för mänskliga rättigheter och dessa har blivit en 

succé. Det har även lyfts fram som ett exempel för att visa att vissa etiska dilemman verkligen 

kan bli lösta genom innovation och tekniska lösningar.39   

 

Boddington ställer frågan om det var den moraliska medvetenheten som gjorde att robotar 

användes istället för barnen som jockeys och hävdar att det inte var så. Utan det var det 

faktum att de som anordnade tävlingarna tyckte att robotarna var mer ”coola”.40   

När det gäller de moraliska frågorna inom AI menar Boddington att ansvaret ligger hos de 

som utvecklar AI både enskilda utvecklare och de team som arbetar med att designa 

programmen. Så det handlar alltså både om enskilda individer och grupper.  

 

En fråga som redan nämnts och försvårar utvecklandet av etiska koder inom AI är frågan 

kring vem som ansvarar för etiken i den AI maskin som kan agera autonomt eller med hjälp 

av en mänsklig aktör? Vem är ansvarig för maskinens etiska uppförande om maskinen agerar 

utan mänsklig inblandning?41 Det som försvårar ansvarsfrågan är att den intelligenta 

																																																								
39 Boddington, Paula, 2017, s.30 
40 Boddington, Paula, 2017, s.30 
41 Boddington, Paula, 2017, s.23	
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maskinen också blir ansvarig då den blir alltmer autonom och självlärande. Detta kommer 

Boddington in på när hon utreder att AI utmanar de professionella koderna för de som arbetar 

med AI.  

 

”Codes of professional ethics generally deal with two matters; the behavior of 

professionals, and the impact of their product or services on clients and on the wider 

public. In AI we have a third additional, layer of complexity that must be addressed; 

the behavior of machines.” 42 

 

Boddington lyfter fram den komplexitet som finns kring etiska koder inom AI. Hon 

understryker att det inte bara handlar om den professionella etiska kod som den som tillverkar 

AI-maskinen har eller hur AI-maskinen när den är färdig påverkar relationen mellan AI-

maskin och människan. Utan hon pekar på att en tredje aspekt blir synlig och det är den etiska 

hållning AI-maskinen själv har.43 Här förskjuts fokus både från programmeraren, tillverkaren 

och landar i AI-maskinen. Det är som om hon går bortom produkten och menar att det 

centrala blir AI-maskinens egen etiska hållning. Här kan det vara svårt att följa resonemanget 

kring vad det är för skillnad mellan hur produkten (AI-maskinen) faktiskt påverkar människan 

och vilka de etiska problem som kan uppkomma. Det tyder på att Boddington vill komma åt 

det faktum att när AI-maskinen lämnat tillverkaren och agerar på den grunddata som är inlagd 

så fortsätter den att utvecklas och handlar utifrån den nya data som bildas. Frågan som 

kommer tillbaka är den kring ansvar, vem är ansvarig och vilkens etiska kod är det som ska 

gälla?  

Vidare klargör Boddington att det finns etiska koder som olika organisationer och företag har 

för de anställda samt krav på produktsäkerhet. De etiska principer som Asilomar konferensen 

kom överens om berör även frågor kring ansvar. De enades kring vikten av att de som 

konstruerar de avancerade AI-systemen måste kunna ta ansvar för de eventuella moraliska 

konsekvenser som användandet av systemen kan få. Genom att se vilka konsekvenser ett bruk 

eller missbruk kan komma att få.44   

 

																																																								
42 Boddington, Paula, 2017, s.59 
43 Boddington, Paula, 2017, s.59 
44 Bilaga 1	
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Då det gäller utveckling av AI finns det många datakunniga personer som inte är anställda på 

ett företag eller tillhör en organisation som har sin etik klar kring vad och hur AI ska 

användas i världen.  

Det går även att se att det finns personer som inte är knutna till vare sig företag eller 

organisationer och inte lyder under några etiska koder. De sitter hemma i sin ensamhet och 

tillverkar olika dataprogram och drömmer om berömmelse och inte i första hand tänker på 

vad som är bäst för hela mänskligheten. Det finns illvilliga människor överallt även bland 

dem som är ”datahackers”. Här ser Boddington en fara med så kallad ”wild AI”. En AI som 

inte på något sätt är reglerad eller går att kontrollera. En person som lider av psykisk sjukdom 

eller tillhör extremistiska grupper kan utnyttja denna för egna och onda syften. Detta ser 

Boddington med flera som en stor etisk utmaning när det gäller utvecklandet av den 

artificiella intelligensen.45   

 

En som har lyft frågan kring hur AI kan bidra till hur människor och dess information online 

kan utnyttjas och till och med omvandlas till falska nyheter, är grundaren av World Wide 

Webb, Tim Berners-Lee.46 Han menar även att personlig information på nätet kan utnyttjas 

för att sprida politisk propaganda. Denna oro är inte något han är ensam om att uttrycka. När 

det gäller utvecklingen av AI så lyfts möjligheterna fram också vid sidan av de utmaningar 

och hot som redan nu har kunnat identifieras. Debatten är nödvändig kring etiken inom AI 

och det är nödvändigt att den blir så publik som möjligt och inkluderar människor från olika 

sociala och kulturella sammanhang. Självklart behövs även expertisen från den tekniska AI 

vetenskapen också eftersom frågorna i många fall är mycket komplexa.  

 

Autonomi är inte bara ett kärnvärde i det samtida samhället eller för olika professioner och 

deras etiska koder som t.ex. inom medicinetiken. Det är även en nyckel inom AI när det gäller 

att utveckla autonoma system och maskiner.47 I inledningen nämndes att målet med 

utvecklingen av AI är att göra den mer autonom. Att respektera autonomi är både ett 

normativt värde i sig och en nyckel till moraluppfattningen kring vårt moraliska ansvar och 

vår motivation att agera moraliskt. Det är inte bara en av våra värderingar i sig utan ett 

																																																								
45 Boddington, Paula, 2017, s.60 
46 Brooker, Katrina,”I was devastated: Tim Berner-Lee who created the World Wide Web, has 
some regrets”2018. https://www.vanityfair.com/news/2018/07/the-man-who-created-the-
world-wide-web-has-some-regrets Hämtat 4 mars 2019. 
47 Boddington, Paula, 2017, s.44	
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antagande om hur vi förstår våra värderingar. Det finns olika filosofiska och praktiska frågor 

kring exakt hur autonomins värde ska förstås. Inom den medicinska etiken kan olika 

värderingar krocka och det blir en konflikt mellan de individuella och kollektiva 

prioriteringarna. Historiskt har patientens autonomi inte varit i fokus utan mer synen att 

”doktorn vet bäst”. Detta har mer och mer kommit att förändras då en stor hänsyn i dag tas till 

respektive patients autonomi. Det finns även kulturella skillnader om hur man ska förstå 

autonomin inom medicinen. Till exempel kan det märkas en skillnad på synen mellan det 

individuella perspektivet och samhällets värderingar.48 

 

Att överlämna det strategiska arbetet kring vilket etiskt uppförande maskinerna ska ha eller 

vilken grad av autonomi de ska vara utrustade med samt hur de ska välja i olika situationer till 

utvecklare av AI är inte ett alternativ. Genom att ta in kompetens från olika områden går det 

att minimera risker av olika slag som kan följa i utvecklandet av AI. Olika professioner ser på 

de tänkbara scenario som kan bli verklighet utifrån just sin synvinkel. Här finns det behov av 

en större bredd kring behoven och det etiska strategiska tänkandet. 49 Ett exempel på att det är 

fruktbart att samla kompetens från olika håll är initiativet från Future of Life Institute och 

konferensen i Asilomar. Ett av resultaten blev en överenskommelse med viktiga punkter att 

tänka på kring den fortsatta utvecklingen av AI.50 

Det som Boddington menar rent allmänt är att det finns psykologisk forskning som visar att 

när vi prövar våra tankar mot andras i en grupp blir det en mer klok och balanserad och 

hållbar åsikt. Det handlar inte om att få fram den bästa tänkaren, utan det som är viktigt är 

mer att få fram olika åsikter, erfarenheter, sätt att tänka på när det gäller det stora hela. 51  

Boddington problematiserar kring hur vi ska kunna reglera användningen av AI eftersom 

betydelsen av att den är just autonom gör att det är så svårt att förutsäga hur maskinen 

kommer att bete sig. Dessutom försvåras det ytterligare av att det är svårt att veta om 

maskinens handlande var avsiktligt eller inte. För att kunna besvara denna fråga krävs inte 

bara en gedigen kunskap inom AI utan även en grundförståelse kring förståelsen om 

avsiktligheten i en människas handlande.52 

																																																								
48 Boddington, Paula, 2017, s.44 
49 Boddington, Paula, 2017, s.65 
50 Bilaga 1 
51 Boddington, Paula, 2017, s.82 
52 Minds and Machines Special Issue: Ethics and Artificial Intelligence. Boddington Paula, 
Millican Peter, Wooldridge Michael Published online November 11th 2017. Springer Science 
+ Business media B.V. part of Springer Nature 2017. 27:569-574, s.572 
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Boddington lyfter fram att Kant som var en stor förespråkare av moralisk autonomi hävdade 

att det moraliska agerandet måste vara grundat på rätt motivation, men att det kan vara svårt 

att veta vilken en människas motivation var.53 Det är ännu svårare att ta reda på en maskins 

motivation. Kan en AI-maskin överhuvudtaget ha en moralisk motivering till sitt agerande? 

Det finns teoretiker som menar att det är så och det kommer diskuteras längre fram. 

 

Att Boddington menar att det är av stor vikt att försöka utforma etiska koder idag som en 

hjälp i utvecklandet av artificiell intelligens går inte att missa. Om det inte görs nu kan det 

vara försent längre fram. För då har AI kommit så långt i just utvecklandet av autonomin och 

dess självlärande förmåga, att det då kan vara svårt att föra in de etiska koderna i efterhand, 

menar Boddington.  

 

En annan viktig och försvårande omständighet är att det ibland kan vara svårt att skilja AI 

från övrig högt utvecklad teknologi. Anledningen är att de olika teknologierna är så inbyggda 

i varandra och då kan emellanåt AI upplevas som osynligt eller vice versa. I dessa fall är det 

även svårt att avgöra vilkens etik som ska gälla, den nya teknikens eller AI. Rent 

grundläggande menar Boddington att vi behöver etiska koder inom AI eftersom vare sig 

världen eller människorna som individer eller i grupp är perfekta. Då kan de etiska koderna 

vara ett redskap för att skapa ordning så att mänskligheten kan fortsätta att utveckla världen. 

Att endast anförtro det fortsatta byggandet av AI till de som programmerar, designar och inte 

ta in olika discipliners kunskap menar Boddington vore direkt farligt.54  

 

Boddington lyfter frågan kring hur professionella etiska koder inom AI utmanar själva 

systemet att ha koder. Att människor som arbetar inom en viss profession har etiska koder att 

hålla sig till är inte märkligt. Inte heller att de produkter de tillverkar eller de tjänster de 

erbjuder ska följa en viss etisk standard. Det som däremot är nytt inom AI och är ett problem 

är att de alltmer autonoma maskinerna även de borde vara etiska. Hur ska deras moraliska 

handlande gå att kontrollera och vem är så att säga ansvarig för en intelligent maskin som 

lämnat den som har designat och tillverkat den? Det som försvårar denna fråga är det faktum 

																																																								
53 Boddington Paula, 2017, s.81	
54 Boddington, Paula, 2017, s.65 
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att maskinerna fortsätter att lära sig utifrån tidigare erfarenheter som i många fall de som har 

designat och byggt maskinerna inte kan förutse.55  

Komplexiteten som skymtar fram både kring framtagande av etiska koder inom AI och själva 

systemet att ha etiska koder överhuvudtaget, är en grundkunskap att bära med sig när vi går 

vidare för att och titta på autonomi i funktionell mening, hur olika en AI-maskin kan agera 

beroende av grad av autonom förmåga samt medvetenhet kring värderingar. 

 

3.2. Autonomi i funktionell mening 
 

Wallach och Allen beskriver hur AI som AMA (Artificial Moral Agents) fungerar, och 

använder två betingelser; autonomi och känslighet som värden.56 Människan är som varelse 

bäst på moraliskt aktörskap (moral agency) men det finns AI i tex robotar som kan uttrycka 

känslor genom mimik. 57 Rent funktionellt kan det sägas att de agerar moraliskt och de är mer 

autonoma och känsliga för olika val rent etiskt. De styrs dock fortfarande av sina designer och 

de som kontrollerar dem. Så på så vis är de alltså inte autonoma. Vidare skriver Wallach och 

Allen att det finns mycket få system med AI som besitter en funktionell moralisk förmåga. 

För att tydliggöra skillnaden mellan system som är autonoma och de som inte är det utgår de 

från två oberoende dimensioner; autonomi och känslighet för värderingar.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
55 Boddington Paula, 2017, s.59	
56 Wallach, Wendell and Allen, Colin. 2009. Moral Machines: Teaching Robots Right from 
Wrong. New York: Oxford University Press, s.26 
 
57Under sent 1990 tal designade Cynthia Breazeal från MIT en robot som genom sin mimik 
kan uttrycka känslor.  
58 Wallach, Wendell and Allen, Colin. 2009, s.27 
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Bild 1 Två dimensioner av AMA utveckling 

 

De nämner att dessa är oberoende. Liksom en tonåring som trots ökad autonomi inte alltid får 

en ökad känslighet för andras värderingar. På samma sätt är det med teknologi att den inte 

alltid finns en balans mellan autonomi och hänsyn till andras värderingar. De ger exempel på 

saker i detta fall ett verktyg, en hammare som överhuvudtaget inte har någon autonomi eller 

känslighet för värderingar. Hammaren kan inte själv hamra och bryr sig inte om den hamrar 

på en tumme eller en spik. Det finns dock saker som ganska långt ner på båda skalorna 

gällande om de besitter autonomi och förmågan att vara känslig för andras värderingar kan ha 

en form av inbyggd operativ moral. En pistol kan exempelvis ha en inbyggd barnspärr så att 

den inte går att avfyra utan att öppna den. Den är inte heller autonom eller i sig medveten 

kring värderingar, däremot har de som har tillverkat och designat den lagt in sina värderingar i 

pistolen.60  

 

																																																								
59 Wallach, Wendell and Allen, Colin. 2009, s.27	
60 Wallach, Wendell and Allen, Colin, 2009, s.26 
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Medvetenheten kring vilka värderingar som styr just den tekniska utvecklingen har ökat de 

senaste 25 åren. Vilket innebär att de som designar tar hänsyn till sina egna värderingar och 

de etiska riktlinjer som finns för tillverkning. Då har en operationell moral nåtts. Sedan finns 

det de system rent teoretiskt som har både en hög förmåga till att vara autonoma och 

värderingsmedvetna. Dessa system kan agera som om de har ett moraliskt aktörskap. Wallach 

och Allen menar att mellan operationell moral och ett ansvarsfullt moraliskt aktörskap finns 

många nyanser av det vi kallar för moralisk funktionalitet. Vissa system är utrustade så att de 

har förmågan att bedöma moralen i deras handlande medan andra endast agerar utan hänsyn 

till detta.61 

 

Inom den funktionella moralen finns exempel på båda typerna, de med hög autonomi och låg 

medvetenhet kring värderingar och tvärtom. MedEthEx system tillhör systemen som har en 

hög medvetenhet kring just de moraliska aspekterna. Det är ett etiskt rådgivande system som 

används inom hälso- och sjukvården för att stödja sjukvårdspersonal i att fatta etiskt riktiga 

beslut bland annat i situationer där patienten eller dess närstående inte själv är kapabel att 

göra detta. En autopilot har motsatt inte hög medvetenhet kring värderingar.62  

 

För en AI-maskin att ha denna kompetens innebär det att kunna bedöma och svara upp i 

moraliskt utmanande situationer. Detta kan de göra utifrån att de har en kompetens med 

förmågor som bygger på deras funktionella likvärdighet. Det innebär att de egentligen inte har 

moralisk förmåga i sig själva men agerar så eftersom den funktionen finns inbyggd i AI-

maskinen.  MedEthEx-programmet ger exempelvis förslag på hur läkaren ska agera i ett 

patientärende utifrån tidigare insamlade data och erfarenhet. Utgångspunkten för programmet 

är just att det ska vara byggt på goda värderingar, det vill säga vad som är bäst för patienten 

om denne inte själv kan fatta beslut eller inte har någon anhörig som kan bistå. På så sätt går 

det att säga att MedEthEx har ett moraliskt perspektiv. Vilket innebär att systemet har tagit 

hänsyn till vad som i just detta exempel är moraliskt försvarbart gentemot patienten. En 

artificiell intelligens kan agera emotionellt utan att ha det vi kallar för känslor. Det innebär att 

vi människor kan uppfatta AI-maskinens agerande som om den brydde sig. Det kan handla 

om frågor den ställer som avslöjar att den har förstått att människan den kommunicerar med 

är glad eller ledsen. De fungerar som om de förstod känslan utan att på riktigt inneha 
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mänsklig förståelse. Den mänskliga förståelsen grundar sig på att det just är en människa som 

har förstått och AI-maskinen är inte en människa men kan vara utvecklad med en förmåga 

som gör att vi människor uppfattar det som om den hade denna förståelse.63 

 

Wallach och Allen företräder en version av en så kallat ” svag AI” som Searle presenterade 

redan 1980.64 Där handlar det om att simulera olika kompetenser i artificiella system istället 

för att konstruera system som verkligen är utrustade med fullt utvecklad intelligens, 

medvetenhet och autonomi jämförbar med den autonomi människor besitter. Enligt 

författarna är det inte en nödvändig förutsättning för AMA med den förståelse av autonomi 

som ett ”starkt AI” har. De fokuserar istället på funktionellt likvärdiga tillstånd och 

beteenden. Det vill säga att speciella fenomen behandlas som om de korresponderar med 

emotionella, kognitiva eller andra attribut eller kompetenser. Frågan kring om det 

överhuvudtaget går för ett ”starkt AI” att bli autonom är ersatt av en annan fråga nämligen 

frågan om i vilken utsträckning de visade kompetenserna motsvarar funktionen de spelade 

inom den moraliska utvärderingen, i detta fall ansvar.65  

När vi får ta del av forskarnas olika exempel blir det tydligare vilka försvårande 

omständigheter som kan inträda hos en AI-maskin. Ett exempel kan vara det faktum att de 

kan ändra agerande utan ett yttre kommando. Följande stycke beskriver fyra olika sätt att 

hantera autonomi och vilka av dessa som ett AI besitter.   

 
Fyra olika sätt att hantera autonomi 
	
Forskarna Wulf Loh och Janina Loh66 skriver om fyra olika sätta att använda begreppet 

autonomi för att hantera frågan kring autonomin inom AI och hänvisar till Darwalls 

distinktion; personlig, moralisk, rationell, och agential autonomi.67  

 

Den personliga autonomin refererar till förmågan att kunna forma personliga värden och mål. 

Den moraliska autonomin handlar om att kunna reflektera kring sina egna moraliska principer 

och etiska övertygelser. Dessa två former av autonomi menar Darwall kommer att vara 

																																																								
63 Wallach, Wendell and Allen, Colin, 2009, s.69 
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66 Edited by Patrick Lin, Ryan Jenkins and Keith Abney. Robot Ethics 2.0 from Autonomous 
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förbehållen den mänskliga förmågan till moralisk agens. Rationell autonomi verkar vara 

tillgängligt för den artificiella intelligensen också, eftersom den bygger på de externa data och 

algoritmer som AI programmeras med. Det är viktigt att se möjligheten att tillskriva AI 

agential autonomi eftersom denna form av autonomi består av ett visst beteende att verkligen 

gå till handling. Agerandet är inte helt bestämt av externa faktorer. Detta förklaras av att 

artificiella system har förmågan att ändra internt tillstånd utan yttre stimuli.  

Genom att lägga samman Darwalls fyra typer av autonomi som tidigare nämnts med Wallach 

och Allens sätt att se på funktionell likvärdighet skiljer Loh och Loh på fullt utvecklad 

mänskligt handlande subjekt (agency) och artificiell förmåga läs operativt och funktionellt 

aktörskap (”agency”). Människan har alla fyra typer av autonomi medan AI endast har 

rationell och agential. Därför menar författarna att med hänvisning till förmågan att ta ansvar 

så kan inte ett artificiellt system kallas för autonomt förrän det kan fungera moraliskt.68 

 

Signe A. Redfield och Mae L. Seto menar att för att ett system ska vara autonomt måste det 

ha förmågan att helt självständigt komponera och välja mellan olika vägar för att nå sitt mål. 

Denna process är baserad på kunskap, förståelse av världen, sig själv och situationer som den 

befinner sig i.69 På samma sätt menar de att en fysisk robot som består av ett autonomt system 

som kan fatta beslut och resonera kring fakta som finns på plats är autonom. Objektet kan 

anpassa sig till förändringar i sig själv eller med andra system som den är i interaktion med 

eller med den omgivning som den finns i eller i själva uppgiften. AI i dess breda betydelse 

refererar till förmågan att kunna lösa abstrakta problem och kräver inte med nödvändighet 

kontakt med den fysiska världen. En robot som är autonom och som finns i den fysiska 

världen som den delar med andra objekt, kan använda AI för att lösa sina problem. Men ett AI 

behöver inte med nödvändighet finnas i den fysiska världen för att samla in data eller lösa ett 

problem men kan använda en robot för att implementera en lösning i olika enheter.70 

 

																																																								
68 Edited by Patrick Lin, Ryan Jenkins and Keith Abney. Robot Ethics 2.0 from Autonomous 
Cars to Artificial Intelligence. Oxford University Press 2017, s.41 
69 Lawless WF, Mittu Ranjeev, Sofge Donald, Russell Stephen Editors. Autonomy and 
Artificial Intelligence: A Threat or Savior? Signe A. Redfield and Mae L. Seto. Chapter 5. 
Verification Challenges for Autonomous Systems. Springer International Publishing AG 2017. 
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När samma författare ska reda ut vad autonomi är tar de exemplet med en tvättmaskin som 

inte är en autonom enhet trots att den utför sitt uppdrag utan inblandning från någon 

utomstående. Den är programmerad för att utföra särskilda uppgifter enligt ett totalt 

förutsägbart mönster. Det som dock kan hända är att det pga. av inre eller yttre fel blir något 

annat än det som den är förprogrammerad för. En viktig distinktion är att de enheter som styrs 

av föreskrivna regler som inte godkänner någon avvikelse från dessa är automatiska. De är 

inte autonoma.71  

“In our approach to artificial morality, we take progress along the dimension of 
autonomy for granted—it is happening and will continue to happen. The challenge for 
the discipline of artificial morality is how to move in the direction specified by the 
other axis: sensitivity to moral considerations.”72 

Ett annat exempel som kan tydliggöra skillnaden mellan autonom och autonomiskt är när det 

inom vapenindustrin talas om autonoma vapen. För ett autonomt vapen betyder det att vapnet 

kan agera utan en direkt inblandning av en människa som kontrollerar vad den siktar på och 

skjuter mot. Dessa vapen gör ingen bedömning kring vad ett skjutande skulle innebära etiskt. 

Inte heller finns det med något moment av utveckling eller självlagstiftande. Det AI som finns 

i dessa vapen skulle istället kunna benämnas som automatiskt. 73  

Det förekommer en känd sammanblandning inom AI mellan orden autonom och automatisk.74 

Om man gör en jämförelse mellan det AI som finns i ett vapen beskrivet ovan och ett AI som 

finns i tex självkörande bilar så innehåller de en större utvecklad autonomi. Den kan utföra 

olika typer av kommandon såsom starta, köra, bromsa, stanna, svänga, läsa av väglag etc. Det 

behövs ytterligare resonemang för att fördjupa förståelsen av vilka de etiska konsekvenserna 

kan komma att bli. 
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Max Tegmark 
 

Tegmark presenterar olika vägar som AI-utvecklingen kan komma att ta i framtiden. Han 

tvekar inte på att AI kan bli intelligentare än människan och därmed autonom. Frågan handlar 

snarare om när detta ska ske. I samband med att Tegmark resonerar kring autonoma system 

skriver han: 

”Medvetandet tycks inte behöva en särskild sorts partikel eller ett särskilt fält 

utan en särskild sorts informationsbearbetning som är tämligen autonom och 

integrerad, på så vis att hela systemet är relativt autonomt men inte dess 

delar.”75 

Men vad betyder det att ett AI är i stort sett autonomt? Kring dessa frågor och om vem som 

ska vara med och tänka, forska och ha rätt att påverka hur AI ska utvecklas lyfter Tegmark 

fram i sin senaste bok. Han är en av initiativtagarna till Future of Life Institute som anordnade 

konferensen i Asilomar.76  Där diskuterades de olika riktlinjerna för AI och även etiska 

principer. Här betonades även vikten av ett brett engagemang från olika grupper, länder och 

forskningsinstitutioner. Tegmark målar upp olika tänkbara scenarios kring framtiden och 

utvecklingen av AI. När det gäller framtidens utveckling av AI här lyfts det fram olika vägar 

för hur både den tekniska utvecklingen men även hur områden inom samhällsbyggande, 

kultur, ekonomi, politik, medicin och tillverkningsindustrin ska komma att påverkas. De olika 

teoretikerna är inte överens om, vare sig vad som ska ske, vilket tidsperspektiv det handlar om 

eller om den nya tekniken med AI kommer bli mänsklighetens framgång eller undergång.77 

Tegmark menar att det finns tre spår när det gäller forskares och experters olika 

meningsriktningar kring AI och dess utveckling han kallar dem för: 

1. Digitala utopister78 

2. Teknikskeptiker79 

3. Rörelsen för välvilligt AI80 
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78 Tegmark, Max, 2017, s.40. 
79 Tegmark, Max, 2017, s.43 
80 Tegmark, Max, 2017, s.43-48 



	 32	

 

När det gäller det första spåret som presenteras kallar han det för ”De digitala utopisterna”. 

De förespråkar att AI helt ska släppas fritt. Denna syn har blivit kraftigt ifrågasatt eftersom 

många ser att det finns risker med detta. En risk är om AI utnyttjas av onda krafter för att 

lägga land och riken under sig eller för att maximera sina egna vinstintressen, framför att se 

till mänsklighetens bästa. Ett annat hot är om AI blir så starka så att de själva lägger världen 

under sig och förgör mänskligheten. Detta är ett scenario som flitigt används i både science 

fictionlitteraturen och filmens värld. Det finns exempel på flera filmer och även serier som 

har detta tema och som föder många människors rädsla kring AI överhuvudtaget.81 Det största 

hotet för denna syn är om rädslan för AI hindrar utvecklingen eller orsakar ett militärt 

övertagande från AI själv.82 

 

Den andra rörelsen som kallas för teknikskeptiker tycker att det är onödigt att oroas över 

utvecklingen, eftersom de tror att det är svårt att skapa en övermänsklig intelligens inom 

överskådlig framtid och då är det onödigt att oroa sig nu.83 Tegmark lyfter fram att det är 

viktigt att redan nu upprätta riktlinjer kring AI-utvecklingen. Han verkar för att samla olika 

discipliner kring AI-frågor för att kunna upprätta etiska riktlinjer och värna de demokratiska 

aspekterna och tänka kring säkerheten.  

 

Den tredje riktningen bland forskare och experter inom AI vill bygga ett välvilligt AI för 

mänsklighetens bästa, så att livet ska kunna bli bra för så många som möjligt. Inom denna 

riktning kan man skönja ett moraliskt och demokratiskt ansvarstagande.84 Tegmark 

poängterar att det behövs en teori för att förstå medvetandet när det istället för att handla om 

hjärnor handlar om maskiner85. Att värderingsfrågorna är viktigt för Tegmark och även för 

deltagarna i Asilomar-konferensen märks på deras formuleringar kring att lyfta fram att AI-

systemen ska agera så att de stämmer med mänskliga värderingar. De ska även vara 

konstruerade så att de stämmer överens med människans värdighet, frihet och rättighet. Här 

nämns även den kulturella mångfalden som viktig i sammanhanget. Det faktum att 

																																																								
81 Ex Machina. Brittisk science fiction thriller film från 2015. Regissör Alex Garland. 
Äkta människor. SVT- serie 2013. Manusförfattare och skapare Lars Lundström. 
Westworld. TV-serie 2016. Regissörer Stephen Williams, Lisa Joy, Jonathan Nolan. 
82 Tegmark, Max, 2017, s.42 
83 Tegmark, Max, 2017, s.43	
84Tegmark, Max,2017, s.40 
85Tegmark, Max, 2017, s.419	
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människans personliga integritet och verkliga eller upplevda frihet lyfts fram som centralt i 

relationen mellan AI-maskinen och människan visar på att de vill verka för ett välvilligt AI 

för mänsklighetens bästa. Att det är människan som ska behålla kontrollen över AI-maskinen 

och delegera beslut för att uppnå mål som människan har valt är en självklarhet för deltagarna 

i konferensen. 

 

Sammanfattning om autonomi i funktionell mening   

Wallach och Allen menar att det finns mycket få system som innehåller AI som har en 

funktionell moralisk förmåga. När de skall förklara vad som skiljer ett system som är 

autonomt från ett som inte är det använder de två oberoende dimensioner; autonomi och 

känslighet för värderingar. De menar att det är få system som är autonoma eftersom de styrs 

av sina designers eller de som bestämmer över deras funktion. MedEthEx ges som exempel 

på ett system som agerar som om de har en moralisk agens. Vid åsyn verkar det som om dessa 

system har en moralisk förmåga när det i själva verket enbart summerar utifrån journaldata 

och behandlingsresultat från realtid eller historiskt. Vidare hävdar de att det inte är nödvändigt 

med den förståelse av autonomi som ett ”starkt AI” har. De behöver inte vara autonoma i 

begreppets etymologiska betydelse utan endast i dess funktion. I sitt resonemang kommer de 

fram till att frågan huruvida ett ”starkt AI” verkligen kan ha ett aktörskap som är moraliskt 

byts ut mot en annan fråga. Nämligen den om ansvar. Hur moraliskt agerar ett ”starkt AI” i de 

tester som har gjorts? Kan de likställas med att de har moralisk agens? 
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4. Jämförande analys och diskussion 
 

4.1.  Ingen definition av autonomi (Boddington) 
Oberoende av om vi har eller inte har en definition av begreppet autonomi så kvarstår de 

etiska problemen som kan komma att uppstå i relationen mellan AI-maskin och människa. 

Det går att tolka Boddington att det för henne är ofruktbart att ägna tid åt att hitta en 

gemensam definition av begreppet. Hon vill fördjupa förståelsen och istället i olika situationer 

där det uppkommer etiska svårigheter i relationen mellan AI-maskinen och människan hitta 

lösningar på dessa. Ibland kan det vara så att vi fokuserar på definitioner och försöker nå 

konsensus kring ett begrepp och ändå löser vi inte det etiska dilemmat. Det kan rent allmänt 

uppfattas provocerande att inte sträva efter att enas kring en definition av autonomi. En annan 

röst kan hävda att onödig tid ägnas åt definitioner istället för att lösa etiska problem.   

 

Utifrån kantiansk moralfilosofi 

Den kantianska etiken grundar sig på att människan är rationell och en fri autonom varelse.86 

Kant menade att vi till skillnad mot icke mänskliga djur har fått förmågan att höja oss över 

våra djuriska drifter och böjelser och låta oss styras i enlighet med förnuftet. Kant skriver i sin 

bok Kritik av det praktiska förnuftet att människan aldrig av någon får användas endast som 

ett medel. Som exempel nämner han att människan får be andra människor om hjälp om det 

handlar om ett ömsesidigt utbyte. Vi kan få tjänster utförda och betala för detta. Men vi får 

aldrig tvinga någon eller utpressa en annan människa. Grunden för detta är att varje människa 

är fri och har egen autonomi.  

 

Utifrån Kant kan det argumenteras att utifrån varje situation som uppkommer där det saknas 

en definition av begreppet, skulle en analys kunna göras kring vilken definition av begreppet 

som var rätt att anta. Fortsättningsvis kunde en agera utifrån människans autonomi och fria 

vilja och den syn Kant beskrivit i människovärdesprincipen. Men förmodligen skulle Kant 

inte från början acceptera en ickedefinition av autonomi eftersom hans teori grundar sig på 

just människans autonomi. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att Kant utgår 

från det han försöker bevisa och det i sig blir ett cirkelargument. Det går inte rent 

																																																								
86 Kant, Immanuel, 1997, s.55 
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vetenskapligt att bevisa exempelvis att en människa har en fri vilja eller är autonom. Det finns 

många olika åsikter om detta men när Kant talar om det är det utifrån hans moraliska teori. 

 

Utifrån förmågemodellen 

Nussbaums kritik stärker den antagna kantianska hållningen att det är negativt att inte ha en 

definition av begreppet autonomi utifrån de etiska konsekvenserna.  De etiska problemen 

finns kvar med eller utan en definition, men det blir enklare att diskutera och reflektera om 

det finns en gemensam förståelse av vad de olika parterna lägger in i begreppets definition. 

Nussbaums punkt 10 kring kontroll över den egna miljön och att politiskt kunna delta i beslut 

som styr ens liv, blir det kategoriska imperativet styrande.  

 

Det finns en stor risk när det inte finns en definition av begreppet autonomi att de etiska 

konsekvenserna blir att de människor som redan är svårt utsatta på grund av sociala orättvisor 

i världen blir utnyttjade direkt och indirekt. 

 

En annan av Nussbaums punkter (nummer 6) handlar praktiskt förnuft och att kunna bilda sig 

en uppfattning om vad som är gott och reflektera kritiskt över hur ens liv planeras.87 Utan en 

definition av begreppet autonomi blir det svårt utifrån Nussbaum om praktiskt förnuft att 

kunna bilda sig en uppfattning överhuvudtaget. Genom att definitionen av begreppet saknas 

finns det inte en självklar utgångspunkt för förståelsen av begreppet.  

 

Naturligtvis finns det en förförståelse, kanske en för många generell tolkning av hur begreppet 

ska definieras. Men det skapas en osäkerhet vilket initialt försvårar möjligheten att bilda sig 

en uppfattning kring exempelvis vad som är gott eller kunna reflektera kritiskt. Det är klart att 

det går att säga att en icke definition också är något att utgå ifrån, men på något vis blir det en 

återvändsgränd och onödig tid går åt till att funderar kring vad som menas. Om man inte har 

en definition att ta avstamp i ökar risken för missförstånd och en osäkerhet skapas. 

 

Vad blir den etiska konsekvensen utifrån Nussbaum? För de som inte är insatta i olika 

begreppsdefinitioner skapar det problem. Det blir en exkludering av dessa personer som inte 

fått möjlighet att utbilda sig eller saknar förmåga till analytiskt tänkande, och därmed inte 

något som främjar alla människors förmågor. Det blir en pedagogisk fråga. Att erbjuda 

																																																								
87 Bilaga 2 
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människor utbildning bidrar till och är en viktig del för att människor kan vara med och 

påverka sina liv oavsett olika förutsättningar. 

 

När det gäller punkt 10 hos Nussbaum som berör människans kontroll över den egna miljön 

och att kunna delta i politiska beslut som styr ens liv blir det också tydligt att det är viktigt att 

ha en definition av begreppet. Risken är att människor med makt kan påstå sig ha 

tolkningsföreträde att tolka hur begreppet ska definieras i en viss situation och köra över de 

med mindre makt. Makten kan vara både politisk, social eller ekonomisk. Så den etiska 

konsekvensen utifrån Nussbaum blir då negativ utifrån resonemanget att alla människor ska 

räknas och finna sina val. Konsekvensen kan bli att individen förlorar kontrollen över sina 

beslut utifrån bristande förmåga och information. 

 

Nussbaum har tagit fram förmågemodellen som ett stöd för att kunna fatta meningsfulla 

politiska beslut för människor i olika delar av världen. Om det inte från början finns en 

definition som grund för det som ska diskuteras och fattas beslut kring, saknas underlag för en 

meningsfull beslutsprocess och därmed också för val. 

 

Sammanfattning 

Boddington skriver att det är viktigt att gå till botten med vad autonomi betyder för människor 

och maskiner. Detta kan tolkas som något annat än att finna en definition av begreppet 

autonomi, utan här handlar det mer om de etiska konsekvenserna av betydelsen. En definition 

av begreppet löser inte de etiska problemen som kan uppkomma. När det gäller människans 

autonomi så ser den olika ut beroende på var i världen vi befinner oss. Autonomin kan vara 

praktiskt begränsad på grund av funktionsvariation, sjukdom eller ekonomisk, social och 

politisk situation. När det handlar rent teoretiskt om människosyn och varje människas 

okränkbara värde är den absolut. Alla människor är lika mycket värda utifrån det faktum att vi 

finns till. Denna absoluta människosyn skymtar fram i Boddingtons resonemang. 

 

Utifrån Kants syn på människans autonomi menar han att vi är autonoma utifrån den fria 

viljan. Så viljans autonomi är den enda principen i alla morallagar.88 Denna syn kring 

människans autonomi grundar Kant på en moralisk teori och inte på en biologisk eller 

antropologisk. Det är själva handlingen som gör att människans vilja kan se sig själv som 

																																																								
88 Kant, Immanuel, 2004, s.55 
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självlagstiftande. Kant kopplar autonomin till det moraliska handlandet och talar här om den 

goda viljan som omfattar sina maximer (handlingsregler) som allmänna lagar. Människan är 

alltså autonom i det hänseendet att kunna agera utifrån de regler hon själv har accepterat. 

Det går att diskutera om människan är autonom utifrån en biologisk syn och i Nussbaums fall 

så skymtar en relativ autonomi fram. Hennes förmågemodell utgår från att människan i teorin 

är autonom, men den pekar även på att denna autonomi i det praktiska livet och samhället kan 

främjas ännu mer. I de punkter som valts som utgångspunkt i denna uppsats handlar om 

människans autonomi. Punkten kring människans kroppsliga integritet som innebär att hon 

själv kan välja vad hon vill utsätta sig själv och sin kropp för berör människans autonomi. 

Även att skapa möjligheter så att människan kan få reflektera, bilda sig en uppfattning om 

gott och ont och ha kontroll över sitt liv handlar om en persons autonomi. 

 

4.2.  Maskinernas autonomi 
När det gäller maskinernas autonomi och hur stor den är finns det olika syn hos teoretikerna. 

Det finns en vanlig missuppfattning där begreppet automatisk blandas samman med autonom 

vilket är redogjort för i inledningen. De fyra olika sätt att vara autonom på enligt Darwall 

tydliggör att AI-maskinen saknar den personliga och moraliska autonomin.  

Utifrån detta blir det intressant att koppla detta till Kants tankar kring frågan om en artificiell 

intelligens som i denna tolkning inte har någon personlig eller moralisk autonomi. Kan då AI-

maskinen anses vara autonom utifrån den kantianska moralteorin?  

Att applicera en moralteori som utgår både från att människan har en fri vilja och att Gud 

existerar på en artificiell intelligens vore att göra våld på Kant. En möjlighet istället är att se 

på de etiska komplikationerna som uppkommer i relationen mellan AI-maskinen och 

människan.  

 

När det gäller maskinernas autonomi vill Boddington reglera användningen av den utifrån det 

hon anser kan bli ett problem. En fråga hon lyfter är huruvida en maskins handlande kan 

anses vara avsiktligt och då särskilt om något går fel. Kan en maskin i sig vara ansvarig som 

en juridisk person, precis som en människa? Här går åsikterna isär. Problematiken blir extra 

svår, hävdar Boddington, eftersom AI fortsätter att utvecklas och lära sig efter att den har 

lämnat sin designer som har programmerat den och lagt in grunddata. Det går att hävda att det 

blir extra problematiskt eftersom om AI-maskinen orsakar någon skada kan det bero både på 

en medveten eller omedveten felprogrammering styrd av programmerarens värderingar.  
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Här kan principerna som diskuterades på Asilomar bli vägledande att om ett AI-system vållar 

skada ska det vara möjligt att utröna varför. Det är viktigt med öppenhet gällande 

misslyckanden kring den artificiella intelligensen. På konferensen blev det tydligt att en viktig 

aspekt var att behålla den mänskliga kontrollen. Vilket innebär att människan ska fatta beslut 

kring om och hur beslut ska delegeras till AI-maskinen för att uppnå bestämda mål som är 

utformade av människan.89 Om denna princip följs så är det hela tiden en människa bakom 

AI-maskinen. Även om denna har fortsatt att utvecklas och på vissa sätt kan anses vara 

autonom. 

 

Tegmark skriver att delarna i AI inte är autonoma men helheten är det. Vidare beskriver han 

de tre olika spåren som i sig innebär att maskinernas autonomi är allt ifrån icke existerande 

utan människans inblandning till att maskinerna besitter fullständig autonomi och tar över 

världen. Vad får det för etiska konsekvenser för relationen mellan AI-maskinen och 

människan? 

 

Utifrån kantiansk moralfilosofi 

När det gäller Kants syn på icke mänskliga djurs autonomi skiljer den sig från människans 

autonomi i det avseendet när det gäller den moraliska förmågan och förnuftet. Kan en maskin 

ha en moralisk förmåga och agera utifrån den? Kant skriver i: Kritiken av det praktiska 

förnuftet:  

 

”Att människan (och med henne varje förnuftsvarelse) i ordning av ändamål i 

sig, dvs att hon aldrig av någon (inte ens av Gud) får tas i anspråk endast som 

ett medel utan att därvid tillika själv vara ändamål, att alltså mänskligheten i 

vår person måste vara helig för oss, ger sig numera av sig självt, eftersom det är 

människan som är morallagens subjekt, således till det som i sig är heligt, det 

för vars skull och i enlighet med vilket något alls kan kallas heligt.”90  

 

Frågan är vad Kant kan mena med varje förnuftvarelse i sig? Om som flera menar att 

maskinerna kan ha ett förnuft och en autonomi mer eller mindre utvecklad så borde AI utifrån 

Kant också omfattas av den respekt och ”maskinsyn” som människan innehar. 

																																																								
89 Bilaga 1 princip 16 
90 Kant, Immanuel, 2004, s.168-169	
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Här menar Redfield och Seto att en fysisk robot som består av AI kan fatta beslut och 

resonera kring fakta utifrån vilka den sedan fattar självständiga beslut. Den kräver inte ens 

kontakt med den fysiska världen utan kan ha kontakt i den digitala världen med olika system. 

Här blir det intressant att problematisera kring idealisering av människans aktörskap kopplat 

till maskinernas aktörskap.  

 

Redfield och Seto understryker att det går att programmera AI så att det blir autonoma. Kant 

talar om människans autonomi utifrån hennes förmåga till att agera moraliskt. Ett problem är 

att människan inte alltid lyckas med att leva upp till den höga moralen. Hon agerar fel i vissa 

situationer. När vi programmerar ett AI så är det högst troligt att de blir mer moraliska än 

människan. Huruvida de besitter en moral eller om det är såsom Darwall menar att de har en 

funktionell moralisk autonomi, så blir hur som helst utgången denna att maskinen kommer 

göra färre fel än människan. En hisnande iakttagelse är att AI-maskinen skulle kunna ”rädda” 

människan från ett visst mått av skuld och skam.  

 

Hur ställer sig teoretikerna kring avsiktligheten i maskinens handlande om något blir fel? Om 

maskinen var programmerad till att agera på ett visst sätt, och sedan blir det ett fel av något 

slag som gör att agerandet inte blir enligt plan. Hur går det då att se på ansvarsfrågan rent 

etiskt? Kant talar om att det är motivet för handlingen som är det centrala och som har 

betydelse kring handlingens moraliska giltighet. För att handla moraliskt måste det handlas 

utifrån pliktkänsla.  Det går att programmera ett AI att agera på ett visst sätt och så att säga 

”ladda” det med ett förnuft att agera utifrån. Trots detta kan det bli ett fel under resans gång. 

Fel som beror på buggar som har smugit sig in i systemet och som inte gått att förutsäga för 

programmeraren. 

 

Dessa fel skulle kunna jämföras med när människor gör fel och låter sig styras av sina 

egoistiska motiv istället för av plikten. Människan är kanske inte fullt medveten om de 

underliggande motiven som styr henne. Den etiska konsekvensen av att ha maskiner som 

orsakar skada torde bli den samma som om en människa gör ett fel som i förlängningen 

orsakar någon skada. Om maskinen är programmerad så att den har en moralisk motivering 

till sitt handlande, det kan handla om människosyn att alla människor ska behandlas lika 

oberoende av kön utifrån sitt värde som människa. Ett fel uppstår i maskinen så att plötsligt 

personer med en ojämn siffra i den näst sista siffran i personnumret blir bortsorterade i 

exempelvis en rekryteringsprocess. Kvar är endast de med en jämn siffra. Vad blir den etiska 
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konsekvensen av detta? I just detta fall blir alla personer av manligt kön bortsorterade. Detta 

blir naturligtvis fel utifrån Kants etik kring alla människors lika värde. 

 

Efter att ha tagit del av Kants tankar kring vad det är som ger människan sitt värde så 

framkommer det att han har en kristen människosyn där människan har en särställning utifrån 

att hon är skapad till Guds avbild.  Detta skiljer henne från andra ickemänskliga djur. Det kan 

med andra ord sägas att människan har en gudagnista i sig, en aspekt som skiljer människan 

från AI-maskinen och därmed ger människan en särställning på jorden. Någon kanske skulle 

hävda att det även går att i en kiselvarelse programmera in en gudagnista, men utifrån Kants 

resonemang verkar detta omöjligt. 

 

Utifrån förmågemodellen 

Kant skriver att människan utifrån sitt människovärde är värd respekt.  En människosyn som 

Nussbaum delar och som finns i punkt 7 om Samhörighet. Bland annat skriver hon om vikten 

av att bli behandlad som värdig varelse med samma människovärde som andra. När 

Nussbaums etiska syn kopplas till människans och maskinens autonomi blir det självklart att 

det är människans förmågor som ska främjas. Hela hennes modell är uppbyggd kring att just 

människan, var hon än befinner sig, ska kunna utvecklas och bli respekterad med de förmågor 

hon har och den hon är. Modellen handlar också om att det inte ska gå att hänvisa till 

kollektivet för att begränsa enskilda människors utveckling och autonomi. Under förutsättning 

att AI underordnar sig denna modell och att det skapas möjligheter för människans fortsatta 

utveckling parallellt med utvecklingen av AI, kan det tolkas som om Nussbaum är positiv till 

detta. 

 

AI-teoretikerna problematiserar kring ansvarsfrågan hos de alltmer autonoma systemen. Vem 

ska hållas ansvariga när AI orsakar någon form av skada? Ansvarsfrågan blir också aktuell 

när de autonoma systemen fortsätter att utveckla sig efter att de har lämnat tillverkaren. Som 

tidigare nämnts utifrån ett samlat tänkande från de absolut främsta AI-forskarna menar de att 

människan inte kan och bör lämna ifrån sig ansvaret för den artificiella intelligensen till AI-

maskinen själv.   

 

När det gäller Nussbaums punkter utifrån att söka jobb på samma grunder eller bli behandlad 

som en värdig varelse med samma människovärde som andra och förbudet mot 
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diskriminering. Så anknyter det till exemplet tidigare om när ”buggar” har smugit sig in i ett 

AI-system.  Här är det en maskins autonomi som inte fungerar och på samma sätt kan en 

människa brista i sitt handlande. Varken världen, maskinerna eller människan är ofelbar och 

därför menar Boddington att det behövs etiska koder för att skapa ordning.  Tegmark menar 

att det behövs ett gediget arbete kring just värderingar och de etiska konsekvenserna av AI för 

att bana väg för att AI används på rätt sätt. I samband med konferensen i Asilomar kommer 

deltagarna fram till 23 principer kring forskning om AI och 13 av dessa handlar om de etiska 

aspekterna.91 

 

Sammanfattning  

Förvirringen kring begreppen automatisk och autonom som är en källa till sammanblandning 

inom AI reds ut av Wallach och Allen. För att klargöra maskinernas autonomi redogör 

Darwall för fyra sätt att vara autonom på. Detta ger en spännande tolkning till Kants sätt att se 

på människans frihet och autonomi. Frågan som föds är om en maskin kan anses vara 

autonom som saknar personlig och moralisk autonomi.  Kants syn på varför människan är 

värd respekt och Nussbaums syn på att det är människans förmåga som ska främjas tydliggör 

att om maskinen ”laddas” med denna syn är utvecklandet av AI välkommet. Att maskinerna 

som är programmerade att agera etiskt ska kunna hjälpa människan från ett visst mått av skuld 

är en hoppfull tanke i sammanhanget.   

 

Boddington anser att etiska koder behövs för att skapa ordning inom AI. Detta delar hon med 

Asilomar konferensen som enades kring principer som just berör de etiska aspekterna av 

utvecklingen av AI. Det har i uppsatsen redan redogjorts för olika skräckscenarios kring AI 

och vad som kan hända mänskligheten om AI så att säga ”tar över”.  Det kan bli stora skador 

på människans privatliv och hennes personliga integritet. Det kan handla både om att AI-

maskinen i sig har av programmeraren eller av den som äger den givits tillstånd att utnyttja 

sin suveräna ställning till att på kriminell väg tillskansa sig makt eller pengar från andra 

länder, stater eller enskilda människor. Därför är det av avgörande betydelse att det finns ett 

konstruktivt utbyte mellan AI-forskare och beslutsfattare.  

																																																								
91 Bilaga 1 
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4.3.   Diskussion 
Etisk forskning och styrande etikregler hamnar i allmänhet efter den teknologiska 

utvecklingen i världen. Först kommer nya upptäckter inom medicin- eller informations- eller 

fordonsteknologi. Först efter det upptäcker politiker, kritiker och samhällen de etiska 

nackdelar som då kan uppstå. Det finns en tendens att lyssna mer till att maximera ekonomisk 

tillväxt med hjälp av den nya uppfinningen eller produkten. Det som prioriteras är ofta 

vinstmaximering för ett begränsat antal människor eller grupper. Först byggdes bilar, de gick 

snabbare och snabbare och fler och fler människor skadades och dog i trafiken. Idag körs 

exponentiellt fler och fler bilar i trafiken men tack vara etiska riktlinjer (e.g. människor skall 

inte få dö i bilolyckor) ändras tillverkningsprocesser och bilbälten, krockkuddar och 

elektroniska säkerhetssystem utvecklas och byggs in i nya bilar för att trafiken ska vara säker. 

När det däremot gäller autonoma system med artificiell intelligens finns det en risk att 

intelligensen ”springer ifrån oss”. Nu, till skillnad från historiskt sett, har vi inte längre råd att 

”testa först” och ”modifiera sen”. Kärnkraften är ett mellansteg mellan bilar och AI, här 

kostade det mycket att chansa och hundratusentals människor dog under andra världskrigets 

atombomber och i de välkända kärnkraftsolyckorna i modern tid. När Isaac Asimov skrev i 

sin roman ”I Robot” etiska regler för robotar så behovet av att ha just etiska regler är inte 

något nytt inom den nya tekniken. Först skrev han tre regler och sedan la han till ”The Zeroth 

Law” i en senare bok. 

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att 
en människa kommer till skada. 

2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order 
kommer i konflikt med första lagen. 

3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt 
med första eller andra lagen.92 

I en senare roman la Asimov till en övergripande lag som han kallade för ”Zeroth Law”. 

0.  En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka att 
mänskligheten skadas.93 

 

Om vi idag tar ansvar för etiska frågor när det gäller autonomi, maskininlärning och AI har vi 

åtminstone en chans att försäkra oss om att framtida design och produktion av intelligenta 

																																																								
92 Isaac Asimov, I Robot. 2013. Harper Voyager: London. Sidan efter Innehåll. 
93 Isaac Asimov, Stiftelsen och jorden. 1970. Stockholm: Askild&Kärnekull.	
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system tjänstgör i människans och mänsklighetens tjänst och inte i enstaka staters, politiska 

partiers eller för att maximera vinst för företag och dess ägare. 

 

Mot bakgrund av detta är det som både Boddington och Wallach och Allen skriver både 

viktigt och angeläget att nu arbeta med de etiska frågorna relaterade till AI. De etiska frågorna 

måste prioriteras på ett helt annat sätt än tidigare eftersom det gäller maskiner som för första 

gången är självtänkande, självstyrande och självutvecklande. Det vill säga mer och mer 

autonoma. Utvecklingen är inte linjär utan exponentiell eller accelererande. Idag vet de flesta 

att AI är en smart schack- eller AlphaGo spelare som redan idag utklassar människor i 

enstaka, väldefinierade uppgifter med tydliga mål. Men i en framtid kommer AI få ökad 

intelligens i bredare och bredare uppgifter med mål som formuleras löpande. Då måste den 

etiska designen redan vara ”inbyggd i DNA´t” i den exponentiella AI-utvecklingen och 

fungera på ett dynamiskt sätt med en etik som arbetar för människors bästa. 

 

Vad är då ”autonom” inom AI, hur definieras begreppet? I normala fall vill man ha en exakt 

definition, men här menar Boddington att det kan vara begränsande eftersom det då kan dölja 

missuppfattningar kring hur autonomi skall tolkas i olika kontexter och situationer. Vidare 

skriver Boddington: 

”Despite the necessary calls for clarity on language and definitions regarding AI and 

ethics, a common vocabulary can mask disagreements. Only depth of dialogue and an 

understanding of underlying background issues will reveal this. But don’t be mistaken 

in thinking that all we need to do to improve understanding is simply need to come up 

with a robust and agreed definition of autonomy.” 94  

 

Men de negativa konsekvenserna av en exakt definition måste inte vara hindrande utan istället 

till hjälp på en viss nivå av diskussion. Samförstånd är en bra startplattform för fördjupad 

utvärdering, utveckling eller problemformulering, en sorts ”säkerhetsnivå” som man kan gå 

tillbaka till vid missförstånd eller meningsskiljaktigheter. Ytterligare fördelar med att ha en 

exakt definition är att man undviker åsiktsförbistringar kring vad begreppet autonom betyder 

som kan ge upphov till olika ”skolor” och divergerande forskning. 

 

																																																								
94 Boddington Paula,2017, s.96 
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Redan nu vet vi att filosofer och AI-tekniker och gemene man lägger in olika meningar i hur 

begreppet autonom skall förklaras och definieras. Men detta behöver inte vara ett hinder i 

sammanhanget. Det kan finnas en allmänt accepterad grundläggande definition, medveten om 

att den inte delas av alla som ändå kan fungera som en startpunkt för djupare diskussioner. 

Det finns en global definition av demokrati (=folkstyre), detta hindrar inte att tolkningar 

utifrån detta varierar från folk till folk, stat till stat och att man i diskussioner mellan 

representanter för folk och stater kan åskådliggöra missuppfattningarna. Således borde också 

detta resonemang kunna appliceras på begreppet autonom. Det är bra att ha en definition men 

den behöver inte stanna där. Förhållningssättet kan uttryckas så här: ”Vi vet vad definitionen 

av autonomi är – trots det ser vi att du och jag menar olika saker när det gäller autonomi och 

nu har vi klargjort de missförstånd vi tidigare hade.”  

 

En annan kritik mot Boddington är hennes åsikt att det är bättre att försöka att identifiera olika 

typer av missuppfattningar som kan uppkomma kopplat till begreppet autonomi inom AI. Det 

vill säga vilka olika typer av etiska dilemman som kan förekomma. Men det kan vara näst 

intill omöjligt att identifiera alla dessa situationer. Att försöka identifiera dessa kan därför bli 

ett slöseri med tid och resurser. Bättre vore att ägna tiden åt att länder och stater, företag och 

organisationer samt olika fakulteter inom akademin diskuterar och kommer överens om hur 

den snabbt utvecklande AI-tekniken ska kunna tjäna mänskligheten bäst. Detta är något som 

Tegmark driver utifrån att säkerställa att AI ska utvecklas för mänsklighetens bästa och inte 

tvärtom. När det gäller att identifiera olika typer av missuppfattningar när det gäller begreppet 

autonomi, torde det finnas lika många missuppfattningar som det finns människor i en fråga. 

Definitionen borde komma först för att underlätta diskussionen. 

 

Boddington talar emot sig själv när hon säger, å ena sidan att vi måste gå till botten med vad 

autonomi betyder för människor och maskiner och sedan å andra sidan att det inte är 

nödvändigt att definiera begreppet autonomi. Det kan ju vara så att hon skiljer mellan ett 

begrepps definition och vilken konsekvens i detta fall autonomin hos AI för med sig för 

maskiner och människor. Hon kan också mena att det är enklare att identifiera de situationer 

där det kan uppkomma etiska dilemman än att enas kring definitioner av begrepp. Ett exempel 

på en sådan situation är hur vi ser på autonomin hos demenspatienter. De har inte full förmåga 

att kunna avgöra vad som är bäst för dem i samband med en livsförändring De är med andra 

ord inte autonoma. Andra personer såsom anhöriga, sjukvårdspersonal eller kommunens 

handläggare går istället in och fattar beslut för patientens bästa. Ett annat dilemma är hur 
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enskilda människor skall ha full insyn och information gällande sina genetiska medicinska 

fynd. Eftersom den genetiska informationen är något som delas i familjen och släkten kan 

detta vara känsligt. Är det rätt eller inte att lämna ut information kring genetiska fynd som 

inte bara gäller en person utan kan gälla flera andra familjemedlemmar i släkten? 95  

 

Boddington hävdar att man bör ha etiska koder inom AI. Då är det lättare att reglera 

användningen av AI på ett korrekt sätt. Sannolikheten ökar för att kraftfulla AI agerar etiskt i 

en framtid. Kontrollen av AI-utvecklingen blir mer pålitlig och det kan säkerställas att AI 

agerar för mänsklighetens bästa i framtiden. Även om etiska koder kan hjälpa till måste 

många nivåer regleras och styras samtidigt. Med många nivåer menas att AI finns i flera 

autonoma system som är inbördes beroende av varandra. Annars kan AI komma i händerna på 

företag och stater som har andra drivkrafter än att den artificiella intelligensen just ska hjälpa 

mänskligheten att utvecklas och använda den artificiella intelligensen till goda syften.  

 

Hur skall då riskerna minskas så att viss AI inte kommer i händerna på de som vill utnyttja 

den för egoistiska, vinstdrivande eller odemokratiska syften? Jo, då bör länder och företag 

enas kring grundläggande principer om hur AI ska få användas, inom vilka områden det får 

användas och vilka demokratiska principer som skall styra. En fråga är hur detta ska göras när 

många länder i dag inte ens vill bidra till avveckling av kärnvapen, fredliga lösningar på 

konflikter och annat. Vissa kommer alltid att ifrågasätta varför vissa värden ska styra 

exempelvis demokrati. Alla vill att deras principer ska styra och då är det nästintill omöjligt 

att enas. Här hänvisar Boddington till det initiativ som har tagits av Future of Life Institute 

och utkomsten av deras senaste konferens i januari 2017 i Asilomar i Kalifornien som bland 

annat mynnade ut i 23 principer (Se bilaga 1). Dessa berör tre olika områden såsom 

forskningsfrågor, etik och värderingar samt frågor på längre sikt. 13 av de 23 principerna 

handlar just om etik och värderingar. 96 

 

Svårigheten med att utveckla etiska koder kan vara att AI redan är integrerat i andra maskiner 

som i sig är underställda andra etiska koder. Det kan handla om att de som har tillverkat de 

andra tekniska systemen lyder under en etisk kod som det företaget har. Ytterligare 

problematiskt är att AI redan nu finns representerat runt hela vår jord, därmed måste även alla 

																																																								
95 Boddington, Paula, 2017, s.45 
96 Tegmark, Max, 2017, s.439. Se även bilaga 1 
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dessa nationer, kulturer och grupperingar och deras synpunkter vara delaktig av AI-

utvecklingens väg framåt. Detta kräver stora resurser, extra tid och det finns en stor risk att 

det politiseras. 

 

Ansvarsfrågan inom AI är ytterligare en komplikation. Vem är ansvarig när AI lämnar de som 

har producerat den och när den agerar autonomt, vilka etiska koder skall då gälla? Detta 

problem kommer Boddington in på när hon beskriver att det finns professionella etiska koder 

som företag och professioner följer. De har ett etiskt regelverk som styr deras tjänster och hur 

de tillverkar produkter. Problemet är att maskinerna inte innefattas av någon etisk kod när den 

- har lämnat sina tillverkare och blir autonoma i samhället och utvecklas på ett sätt som inte 

går att förutsäga av tillverkaren, designern eller ägaren. Maskinerna i sig har intelligens att 

uppnå föränderliga mål genom ”trial and error”. Alla dessa tänkbara situationer som då kan 

uppstå blir omöjliga att förutsäga och reglera med etiska koder. 

 

En annan svårighet är att det finns utvecklare av AI som inte är knutna till något företag eller 

organisation utan verkar enskilt. Dessa omfattas inte av etiska koder som samhället accepterat 

och använder sig av i AI utvecklingen. Här kan det finnas smarta galningar som har ont eller 

egoistiskt uppsåt som kan skada samhället. 

 

Boddington hävdar att flera människor bör påverka vilket etiskt uppförande maskinerna skall 

ha. Precis som många andra AI teoretiker och forskare vill hon verka för ett AI öppet och 

tillgängligt för många. Systemen kommer därvid att bli smartare och säkrare när många 

”hjärnor” får tänka tillsammans från olika nationer, kulturer och grupper. Därmed blir etiken 

mer allomfattande och risken för missbruk mindre. Länder hinner därmed förbereda sig bättre 

på de mest troliga konsekvenserna för vad de intelligenta maskinerna för med sig för 

samhällsutvecklingen. 

 

Problemet som står emot detta är att det tar tid att komma fram till gemensamma principer, 

jämför FN resolutioner och toppmöten i politiken. En annan försvårande sak kan vara att 

tekniken kring AI är svår att sätta sig in i, trots att de allra flesta av oss dagligen kommer i 

kontakt med någon form av AI (e.g. talande telefonväxlar, banksystem, appar i din 

smarttelefon, smarta hem med mera). 

Wallach och Allen talar ju också om AI som är mer eller mindre autonomt. Det som är 

intressant i deras resonemang är den funktionella autonomin och hur de vill simulera olika 
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kompetenser i AI så att det kan uppfattas som om de är autonoma, trots att de egentligen inte 

är det. Frågan är om det då är möjligt att benämna dem som autonoma? Så de tar sig förbi 

frågan om autonomi genom att byta ut den mot frågan om ansvar.  

 

En annan mycket allvarlig farhåga är att den intelligens som består av kisel (AI) inom vissa 

kretsar behandlas på samma sätt som den som består av kol (människan). Här tänker jag att 

det är viktigt att värna människans värde och det liv som består av syre, väte och kol. Detta 

ämne är dock för stort att diskutera i denna uppsats men är ett medskick att diskutera i andra 

forum. 

 

Det finns en bild av att människor alltid fattar etiskt-logiska beslut. Så är inte fallet. Vi styrs 

även av psykologiska och andra faktorer. När rätt data är inlagd i de autonoma systemen 

kommer verkligheten istället bli säkrare eftersom AI-system inte är belastade av människors 

psykologiska ohälsa. E.g. flygolyckan med en tysk pilot i Schweiz. Hade man haft ett enkel 

AI-system installerad i autopiloten hade den tagit över och landat på närmaste flygplats och 

kontaktat polisen med information om att en pilot tänkte använda planet som 

självmordsvapen. 

 

5. Sammanfattning 
 
En iakttagelse har som tidigare nämnts varit missuppfattningen kring begreppet autonomi och 

automatisk inom AI. Att detta överhuvudtaget kan ske styrker vikten av att flera olika 

discipliner arbetar med frågorna relaterade till den nya tekniken och AI för att undvika 

missförstånd. Huruvida om ett AI kan vara autonomt utan att ha en personlig moralisk 

autonom förmåga är en spännande fråga utifrån Kants tänkande. Detta blir en fråga att 

fortsätta att utforska. 

 

Boddington lyfter problemet kring att ett AI fortsätter att ”lära sig” och utvecklas efter att den 

lämnat sin tillverkare och att det kan föra med sig etiska problem. Det blir svårt att förutsäga 

vad som händer och även svårt att rent tekniskt i efterhand se hur AI har tänkt eftersom vissa 

data suddas ut om de inte anses viktiga att spara för maskinen. Så att AI är autonom och 

därmed självlärande är både en stor möjlighet, men kan också innebära problem som är svåra 

att förbereda sig för. Detta dilemma blir extra viktigt om det inträffar en olycka relaterad till 

en maskin som innehåller AI. 
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Att som Boddington hävda att det inte behövs en definition av begreppet autonom försvårar 

möjligheten för de människor som saknar utbildning eller inte är tekniskt insatta i de problem 

som kan uppkomma i närheten av AI. Nussbaums förmågemodell styrker denna åsikt att en 

ickedefinition kan komplicera samtalet i frågan. 

 

Vikten av att stater, länder, organisationer, tillverkare och forskare redan nu arbetar 

tillsammans för ett, som Tegmark beskriver, välvilligt AI vilket är avgörande för 

mänsklighetens och världens framtid. Det finns inte tid för att pröva sig fram med tanke på att 

teknikutvecklingen inte kommer att stanna av. Här gäller det att inte vara naiv utan i varje 

steg se att det finns både en god utveckling för mänskligheten, men även parallellt med detta 

se de negativa konsekvenserna som kan uppkomma och i tid kunna minimera riskerna som de 

för med sig.  

 

Här finns stora utmaningar att få ihop alla aktörer att enas kring vad som är ett etiskt AI. På 

detta dilemma finns det inte ett svar, men här kan lagar, förordningar och överenskommelser 

hjälpa till. Avslutningsvis kan jag inte låta bli som teolog att nämna den iakttagelse jag ser att 

AI faktiskt kan ”rädda oss” människor från ett visst mått av skuld och skam. Om AI 

programmeras med en i förväg överenskommen hög moral kommer den att agera så hela 

vägen. Ingen psykisk ohälsa eller egoistiska behov som vi människor kan ha kommer att stå i 

vägen för att utföra uppgiften korrekt. Kants syn på vad som gör en människa unik och värd 

respekt jämfört med andra icke mänskliga djur handlar om den ”gudagnista” som han menar 

finns i människan.  En fråga till framtiden är om denna ”gudagnista” även kan läggas in i ett 

AI så att även de kan omfattas av samma respekt som människan. 
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Bilaga 1 
	
I januari 2017 anordnade Future of Life Institute en konferens i Asilomar i Kalifornien, USA i 

samband med denna enades man om 23 principer för AI varav flera av dem berör just AI och 

etik.  

Frågor kring forskningen 

1. Mål med forskningen: Målet med forskning om AI ska inte vara att skapa planlös 
intelligens, utan välvillig intelligens. 

2. Finansiering av forskningen: Investeringar i AI ska åtföljas av finansiering av 
forskning för att garantera välvillig användning av AI. Forskningen ska inkludera 
snåriga frågor inom datorvetenskap, ekonomi, juridik, etik och samhällsvetenskap, 
såsom: 

a) Hur kan vi göra framtida AI-system synnerligen robusta, så att de utför det vi vill 
utan tekniskt krångel eller att bli hackade? 

b) Hur kan vi få vårt välstånd att växa genom automatisering och samtidigt behålla 
människors tillgångar och meningsfulla tillvara? 

c) Hur kan vi uppdatera våra rättssystem så att de blir mer rättvisa och effektiva, för 
att hålla jämna steg med AI och hantera de risker som är förenade med AI? 

d) Vilka värderingar ska AI dela, och vilken juridisk och etisk status bör den ha? 
3. Koppling mellan vetenskap och beslut: Det ska finnas ett konstruktivt och hälsosamt 

utbyte mellan AI-forskare och beslutsfattare. 
4. Forskningskultur: En kultur av samarbete, tillit och öppenhet ska främjas mellan 

forskare och utvecklare av AI. 
5. Undvik kapplöpning: Team som utvecklar AI-system ska aktivt samarbeta för att 

undvika att man tar genvägar när det gäller säkerhetsnormer. 
 

Etik och värderingar 
6. Säkerhet: AI-system ska vara trygga och säkra genom hela sin livscykel, och det på 

ett kontrollerbart sätt där detta är tillämpligt och genomförbart. 
7. Öppenhet gäller misslyckanden: Om ett AI-system vållar skada ska det vara möjligt 

att utröna varför. 
8. Rättslig öppenhet: All inblandning av ett autonomt system i rättsligt beslutsfattande 

ska erbjuda en tillfredsställande förklaring, som är reviderbar av en kompetent 
mänsklig myndighet. 

9. Ansvar: Formgivare och konstruktörer av avancerade AI-system är intressenter när 
det gäller de moraliska konsekvenserna av systemens användning, missbruk och 
handlingar, med ansvar och möjlighet att utforma dessa konsekvenser. 
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10. Delande av värderingar: Mycket autonoma AI-system ska utformas så att deras mål 
och beteende garanterat är anpassade till mänskliga värderingar under användning. 

11. Mänskliga värderingar: AI-system ska vara utformade och skötas så att de är 
förenliga med idealen beträffande människans värdighet, rättigheter, friheter och 
kulturella mångfald. 

12. Personlig integritet: Människor ska ha rätt att få tillgång till, hantera och kontrollera 
de data AI-systemen genererar med tanke på systemens makt att analysera och 
använda dessa data. 

13. Frihet och privatliv: Tillämpningen av AI på personliga data får inte på ett orimligt 
sätt begränsa människors verkliga och upplevda frihet. 

14. Delad nytta: AI-teknologer ska främja och stärka så många människor som möjligt. 
15. Delat välstånd: Det ekonomiska välstånd som skapas av AI ska fördelas brett, för att 

gynna hela mänskligheten. 
16. Mänsklig kontroll: Människor ska välja hur och om beslut ska delegeras till AI-

system, för att uppnå mål som valts av människan. 
17. Icke-subversiv verksamhet: Makten som medföljer kontrollen av ytterst avancerad 

AI-system ska respektera och förbättra, och inte underminera, de sociala och 
medborgerliga processer på vilka samhällets välfärd vilar. 

18. AI-kapprustning: En kapprustning med dödliga autonoma vapen måste undvikas. 
 
Frågor på längre sikt 

19. Försiktighet när det gäller kapacitet: Finns det inget samförstånd ska vi undvika 
starka antaganden gällande övre gränser för framtida AI-kapacitet. 

20. Betydelse: Avancerad AI kan utgöra en grundläggande förändring i livets historia på 
jorden och bör planeras och behandlas med passande omsorg och resurser. 

21. Risker: Risker och AI-system, i synnerhet katastrofala eller existentiella  
risker, måste vara föremål för planering och begränsningssatsningar som står i 
proportion till systemens förväntade inverkan. 

22. Rekursiv självförbättring: AI-system som är utformade för att rekursivt förbättra 
eller kopiera sig själva på ett sätt som kan leda till snabbt ökande kvalitet eller 
kvantitet måste vara föremål för strikta säkerhets- och kontrollåtgärder. 

23. För det allmänna bästa: Superintelligens ska bara utvecklas till förmån för brett 
delade etiska värderingar samt till förmån för hela mänskligheten och inte en stat 
eller organisation.97 

 
 
 

																																																								
97 Tegmark, Max Liv3.0. 2017. Volante, s.439 
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Bilaga 2 
 
Sammanfattning av Nussbaums förmågemodell och dess 10 punkter: 

1. Att inte dö i förtid  

2. Fysisk hälsa inklusive reproduktiv hälsa, en god bostad.  

3. Kroppslig integritet, kunna rör sig fritt mellan olika platser, inte utsättas för våld, 

möjlighet till sexuell tillfredsställelse, själv välja reproduktion.  

4. Sinnen, fantasi, tanke och förnuft. Att kunna läsa, grundläggande kunskap i matematik 

och vetenskap. Kunna använda fantasi och tankeförmåga i sådant man skapar själv, 

använda mentala förmågor med skydd av yttrandefrihet. Ha njutbara upplevelser.  

5. Kunna ha känslomässiga band till yttre företeelser och andra människor. Inte behöva 

hämmas av rädsla och ångest.  

6. Praktiskt förnuft. Kunna bilda sig en uppfattning om vad som är gott, reflektera 

kritiskt över hur ens liv planeras.  

7. Samhörighet. Dels att kunna leva tillsammans med andra, bry sig om, delta i socialt 

utbyte (kräver institutioner som skyddar samhörighet, mötes- och uttrycksfrihet). Dels 

att ha de sociala förutsättningarna för självrespekt, bli behandlad som värdig varelse 

med samma människovärde som andra. Förbud mot diskriminering.  

8. Att kunna leva med respekt för och i relation till djur, växter och natur.  

9. Att kunna skratta, leka och ägna sig åt fritidsaktiviteter.   

10. Kontroll över den egna miljön, politiskt (kunna delta i politiska beslut som styr ens liv, 

rätt att delta politiskt, yttrande- och föreningsfrihet) och materiellt (äganderätt och 

söka jobb på samma premisser som andra, ej visitation eller frihetsberövande på 

obefogade grunder). 98 

 
 
 
 

 

 
 
 
	

																																																								
98 Nussbaum, Martha C., 2013, s.41-43 


