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Sammanfattning 
När teknik får en allt större plats i vardagen är det många som har ställt sig frågan om det är 

lämpligt att ge teknik möjligheten att agera utifrån en etik. I detta arbete argumenterar jag för 

att det är lämpligt att ge datorer som tar plats i vardagen en etik, även om de ännu inte kan ses 

som medvetna eller etiskt ansvariga fullt ut. Den etik som är vald att argumentera utifrån är 

Kants pliketik, som initialt är mycket tilltalande som vald etik för datorer. Dock argumenterar 

jag för att även om så är fallet så är den inte lämplig. Som avslutning har jag valt att istället 

för att lämna förslag på annan etisk teori lyfta de frågor som kan bli aktuella i framtida 

dikussioner, alternativt som kommer att uppstå då när datorn får andra förutsättningar. 

Nyckelord: Kant, pliktetik, teknik, datorer, medveten, tänkande. 

 

Abstract 
Many has asked themselves the question, now when technology gets a larger importance in 

everyday life, if it is necessary to give this technology the ability to act according to an 

ethical theory. In this paper I will say that it is a good idea to give computers that take part in 

everyday life an ethic, even though they are not conscious or ethically responsible to a higher 

degree. The choosen ethic for this paper is the deontological ethics of Kant, which initially 

seems very appealing as an ethic for computers. I write that even if that is the case, it is not 

suitable as a theory for computers. As a conclusion I have choosen to present questions that 

may be up for discussion later, or that will be interesting to discuss when computers work 

under new conditions. This paper is written in Swedish. 

Key words: Kant, ethics, technology, computers, consciousness, thinking. 
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1. Introduktion 

På 1700-talet formulerade Kant sin pliktetik för att diktera regler för hur människan skall 

nyttja sin förmåga till handlande. På 2000-talet dikterar människan nya regler med hjälp av 

ny teknik. Tekniken har hittills varit något att slita på och slänga ut när den inte fungerar som 

den skall, och även om den kanske aldrig kommer att få ett värde likt människans är den nu 

en viktig del av den mänskliga vardagen. Det kan därför behöva dikteras regler även för 

tekniken hur denna skall handla. 

Både som verktyg och som egen enhet kan datorn, som är nära människan på många 

sätt i dagens samhälle, behöva agera på ett önskvärt sätt. Detta kan betyda att datorn för att få 

bästa möjliga förutsättningar kan behöva ta del av flera aspekter av mänskligt beteende. Ett 

av dessa är att agera utifrån en etik. Precis som att tekniken är skapad av människan är etiken 

detsamma, och dessa två skulle därför kunna ta del av varandra. När jag tänkte på detta ville 

jag utreda hur detta skulle fungera med en av de initialt för datorer mest tilltalande etikerna, 

Kants pliktetik. Kan 2000-talet vara århundrandet där ny teknik möter äldre etik? 

1.1  Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att diskutera förutsättningar och motsättningar för en dator med 

Kants pliktetik som etisk teori i datorn. Detta kommer att ske ur ett antal synvinklar där bland 

annat datorns egenskaper och önskvärt beteende i förhållande till människan blir viktiga 

områden att belysa. Frågeställning som blir av detta är 1) vad datorn har för förutsättningar 

att agera etiskt, med andra ord: kan datorn agera etiskt, och 2) om det finns förutsättningar för 

en dator med etisk inverkan att vara programmerad med Kants pliktetiska kategoriska 

imperativ i sin design.  

1.1.1 Tes 

Den tes jag har valt att utgå ifrån är att om en dator har möjlighet att agera etiskt är det en 

mycket god, och kanske till och med nödvändig, idé att programmera en dator med en etisk 

teori i sin design. Dock skulle programmeringen av Kants pliktetik inte vara lämplig för en 

dator som skall vara en del av den mänskliga vardagen, bland annat för att Kants pliktetik 

redan tidigare har visat sig vara svår att realisera. 
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2. Bakgrund 

Denna del tar upp behovet av informationshanterade teknik, i detta fall datorn. Hur datorn har 

utvecklats till det den är idag och också om hur man skall se på vad den faktiskt är idag. 

Bakgrunden belyser också behovet av säkerhet, hur det är att programmera en etik där Kants 

pliktetik är ett förslag på en sådan och beskriver sedan vissa av aspekterna i just Kants 

pliktetik.  

2.1  Behovet av informationshanterande teknik 
Datorn är redan idag en mer eller mindre naturlig del av vardagen och datorer har blivit en 

nödvändighet i de flesta stora komplexa arbeten och projekt (van den Hoven 2010, sid 59). Vi 

har också insett att datorer kan göra de arbeten vi inte själva vill genomföra, som till exempel 

sådant som är tråkigt, smutsigt eller farligt (Lin 2012, sid 4). Människa och maskin möts 

också oftare då fler föremål och artefakter vävs in i ett sakernas internet som till slut blandas 

med ett människornas internet (van den Hoven 2010, sid 60). 

En dator är en maskin som bearbetar representationer på ett systematiskt sätt, 

förklarar Crane i sin bok The Mechanical Mind (Crane 2016, sid 59). Datorer är framförallt 

byggda för att hantera information, vilket möter ett mänskligt behov av stöd med 

informationshantering. Dock kan information vara så viktigt för människor att vi tenderar att 

glömma att vi bearbetar och använder information hela tiden (van den Hoven 2010, sid 60). 

Med en dator kan detta bli ännu större och än mer osynligt. Teknik blir då en sorts kognitiv 

förlängning som utökar vårt vetande och stödjer vår påverkan, till exempel kan vi idag ta reda 

på information blixtsnabbt, eller diskutera åsikter med  människor på andra sidan jorden utan 

att lämna det fysiska rummet vi befinner oss i. Detta är en teknisk utveckling för människan. 

Och medan vi utvecklas formar vi tekniken, som i sin tur formar oss (Crnkovic och Cürüklü 

2011, sid 62). 

2.1.1 Teknikutveckling 

Algoritmer, som är en del av datorer, är något som har studerats minst sedan matematiken 

började användas i det antika Grekland (Crane 2016, sid 64). Det har gått många år sedan det 

antika Greklands storhetstid och tekniken har utvecklas. Van Hoven anser att de digitala 

datorer som finns idag i sin kärna är Turingmaskiner som kan användas för att stimulera, 

kommunicera, återskapa, räkna ut och så mycket mer, i alla delar av livet och samhället idag 

(van den Hoven 2010, sid 60). En Turingmaskin är en teoretisk modell som beskriver ett 
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fysiskt handlande i form av att skriva och läsa symboler på ett evighetsband, detta handlande 

bestäms av inre tillstånd i maskinen (för mer information om detta se till exempel Crane 

2016, sid 64-69). Teknik skiljer sig fundamentalt från naturliga fenomen då den är gjord av 

människan. När tekniska artefakter är färdiga så är dess beteende mekaniskt, men handlingen 

att designa och producera teknik är inte helt mekanisk. De egenskaper vi hittar i artefakter så 

som kod skriven för datorer är avsiktligt valda (Johnson och Powers 2005, sid 104). 

Crnkovic och Cürüklü skriver att på samma sätt som vi lärt oss om mänsklig 

intelligens genom att bygga artificiell intelligens, skulle vi kunna lära oss om etik genom att 

bygga etiska agenter (Crnkovic och Cürüklü 2011, sid 62). Att bygga etiska agenter skulle 

vara att ta ett nytt steg i teknikutvecklingen. 

2.1.2 En tänkande dator? 

Tänkande och medveten skiljer sig åt. Att avgöra om en dator kan vara tänkande eller 

medveten kan spela in på hur man ser på dess möjlighet att ta ansvar och att agera enligt en 

etik. Tankar är enligt Crane ett samlingsnamn för alla sinnestillstånd som på något sätt 

representerar världen (Crane 2016, sid 17) men man behöver inte vara medveten för att ha 

dessa (Crane 2016, sid 20). Medvetande i sig är svårare att definiera. Något som brukar 

försöka användas som definition är ”vad det är som”, en idé som tillskrivs Tomas Nagel 

(1974), vilket handlar både om vad det påminner om och hur det känns (Crane 2016, sid 168-

169). Ett exempel: att vara tänkande är att man känner till att det finns en färg som heter röd 

och att man kan reagera på olika sätt på den. Man kan också förstå den här informationen 

man har fått. Att vara medveten är däremot att veta hur det känns att uppleva den här färgen i 

de olika situationerna.  

Crane ställer sig själv frågan om en dator kan tänka. Det han kommer fram till i sitt 

sjunde kapitel (Crane 2016, sid 77-90) är att det är möjligt, men det beror på hur man ser på 

tänkande. Det en dator gör är att processera representationer systematiskt (Crane 2016, sid 

77) vilket kan ses som att tänka, men en mycket ifrågasatt version av att tänka. Frågan blir 

nämligen om tänkande kan fångas i regler och representation, om man saknar förmågor som 

flexibilitet och ”know-how” (Crane 2016, sid 83-84). Det Crane konstaterar är att datorer inte 

är medvetna, men frågan kring om de kan vara tänkande lämnar han öppen. Till sist skriver 

Crane också att en naturlig reaktion kan vara att en dator inte alls tänker, utan att den snarare 

simulerar tänkande (Crane 2016, sid 81). Sammanfattat verkar dagens datorer ännu inte 

kunna klassas som tänkande, och medvetna datorer är inte del av den närmsta framtiden eller 

ett fokus för de som arbetar med teknikutveckling (Crnkovic och Cürüklü 2011, sid 62). 
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2.1.3 Datorn som moralisk patient och agent 

En teknologisk moralisk handling, som i stort betyder att en människa agerar moraliskt inte 

bara med sin egen kropp utan med hjälp av teknologi, involverar tre komponenter, en 

artefakt, en användare och en artefakt-skapare (Johnson och Powers 2005, sid 100). En 

artefakt är ett av människan skapat föremål, och i tekniska termer behöver detta inte vara 

exempelvis själva datorn utan kan också vara koden i datorn och andra av människan skapade 

mer abstrakta föremål. Historiskt sett är det dock så att det bara är människor som anses 

kunna ha moralisk inverkan (Crnkovic och Cürüklü 2011, sid 65). Men när artefakten, i detta 

fall datorn, får större betydelse kan dess moraliska inverkan och status spela roll. Om datorns 

moraliska status spelar roll så kan detta vara avgörande för datorns förutsättningar att förhålla 

sig till en etik, samt dess möjlighet och behov av att agera etiskt. 

Enligt Basl är moralisk status i sin enklaste form att ha någon typ av moralisk 

betydelse; i någon kontext måste moraliska agenter respondera på eller ta hänsyn till den sak 

som har moralisk status. Att vara en moralisk patient (alltså en mottagare av moraliska 

handlingar) innebär då att en moralisk agent skall se en som att man har en moralisk status. 

En moralisk patients välmående spelar roll fullt ut. Basl ställer sig frågan om artificiell 

intelligens kan skapas som skulle vara en moralisk patient (Basl 2013, sid 2-7). 

Några av de andra författarna diskuterar istället frågan om datorer kan vara 

moraliska agenter. En agent är en aktör, någon eller något som utför handlingar. Det är 

många, inklusive filosofer, som inte anser att maskiner kan vara moraliska agenter (Allen och 

Wallach 2012, sid 58). Man måste kunna tillskriva en maskin ansvaret för sina handlingar 

istället för att ge detta, som exempel, till de som designar system och maskiner, innan man 

kan tillskriva maskinen egenskapen att vara en moralisk agent (Sparrow 2012, sid 304). 

Ansvarsfrågan kring moraliska problem relaterade till datorer idag är ontologiskt komplex då 

det är många involverade i systemet, konceptuellt komplex pågrund av oklarheten kring 

ansvaret och teknologiskt komplex då teknik inte är som människor, utan är skapade föremål 

istället för naturliga (Johnson och Powers 2005, sid 99). När det kommer till teknologiska 

moraliska agenter enligt Johnson och Powers så kan artefakter skapade av människan vara 

kausalt ansvariga vid till exempel olyckor, men endast människor som utför handlingar kan 

vara moraliskt ansvariga (Johnson och Powers 2005, sid 101). Att kunna tillskriva datorn 

ansvar verkar hos flera vara viktigt för att kunna tillskriva den rollen som moralisk agent. 

Och denna svårighet i att kunna tillskriva ansvar verkar till del ligga i att datorn inte har ett 

medvetande som det mänskliga. 
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Även om teknik inte kan agera som moralisk agent fullt ut så finns det nivåer 

tekniken kan uppnå. Moor (2006) identiferar fyra nivåer: 1) de som har etisk inverkan på sin 

omgivning, 2) de som undviker oetiskt beteende, 3) de som kan utföra etiska val inom 

begränsade domäner och 4) de som har en etisk påverkan lik den mänskliga (Gerdes och 

Öhrström 2015, sid 100; Beavers 2012, sid 339). Den första och andra versionen av moraliskt 

agerande kan ses som uppnådda av artificiell intelligens, medan de två senare som beskrivet 

ovan ligger längre fram i tiden (om de ens är möjliga). 

Moraliskt agerande hos datorer kan bli viktigt på grund av att historiska erfarenheter 

visat att högt intelligenta agenter utan etiska egenskaper kan bli destruktiva och utan skrupler 

(Crnkovic och Cürüklü 2011, sid 61). Dessa erfarenheter gäller främst människor, men i ny 

teknik kan detta bli aktuellt. Datorer är ännu inte tänkande eller medvetna, men i februari 

2017 publicerade DeepMind en artikel som berättar om hur en artificiell intelligens ändrar sitt 

beteende beroende på situationen. I det här fallet testades det genom datorspel och den 

artificiella intelligensen agerade själviskt om det gynnade den (Leibo et al. 2017). Datorn kan 

med andra ord redan idag agera på sätt som kan uppfattas som destruktivt, när den inte är 

programmerad med en etik, och det oetiska beteendet är ett av orosmomenten gällande ny 

teknik. Av alla orosmoment relaterade till ny teknik bör säkerheten prioriteras högst 

(Crnkovic och Cürüklü 2011, sid 63). 

2.2 Ökat behov av kontroll och säkerhet 
I detta stycke tas olika synvinklar angående säkerhet och datorer upp. Säkerhet ur ett 

mänskligt perspektiv innebär ofta att undvika skada. Först och främst får man skilja på olika 

typer av skada, då man kan skilja på en robot (en dator med fysiska förmågor, exempel är de 

människoliknande robotarna eller missiler som används i krig) och mjukvarubot (som främst 

är ett program eller en kod i en dator utan i sig själv större fysisk förmåga). Där roboten kan 

göra fysisk skada kan mjukvaruboten kanske främst göra kognitiv och ekonomisk skada. En 

mjukvarubot skulle även kunna orsaka indirekt fysisk skada, men primärt orsakar den skador 

på mer ”mjuka” värden. 

Som tidigare nämnt så hanterar människor information i princip hela tiden, och om 

informationen är otillgänglig eller felaktig så förstör det de kognitiva processerna (van den 

Hoven 2010, sid 60). Ett exempel på förstöring av dessa kognitiva processer är om du skall 

hoppa mellan två upphöjda föremål, och den information du tar in säger att det är två meter 

när det egentligen är fem, då kommer du att när du hoppar trilla ner mellan föremålen. Den 

kognitiva processen blev då fel och resultatet av informationshanteringen blev annorlunda än 
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vad det hade blivit om du hade fått den korrekta informationen. Skulle datorn mata en 

mottagare med felaktig information skulle denna person kunna ta felaktiga beslut utan att 

själv vara medveten om detta när beslutet tas. 

En dator kan också förstöra för en annan dator. De handlingar som genomförs när 

man använder kod som skadar datorer skadar i slutändan de moraliska agenterna, nämligen 

de som äger, använder och förlitar sig på den dator som blir skadad eller stoppad genom 

denna kod. Det kan dock bli, som tidigare nämnt, svårt att bestämma ansvaret vid en sådan 

skada på grund av den teknologiska komplexiteten (Johnson och Powers 2005, sid 102). 

Tillbaka på temat ansvar så kan man nämna en annan typ av ansvar vilket är rollbaserat 

ansvar, som kan förstås genom att man tänker på en situation där ett jobb som tidigare gjorts 

av människor nu ersätts inte av en annan människa utan av en dator (Johnson och Powers 

2005, sid 105). Risken för osäkerhet och skador uppstår i detta när uppgifter görs 

automatiskt. De genomförs då snabbt och osynligt och på ett sådant sätt att mänskligt 

ingripande är svårt eller till och med omöjligt (Johnson och Powers 2005, sid 105). 

Det är konstaterat att ny teknik måste vara säker, och det finns exempel på när det 

inte gått så bra med teknik som inte genomgått noggrann säkerhetstestning. Exempel på detta: 

teknik som inte testades ordentligt innan den började användas är till exempel asbest (som 

används som byggämnesmaterial) och DDT (som är ett miljögift). I och med att datorerna fått 

mer plats har det hänt att militära vapen har riktat in sig på egna mål eller dödat soldater 

tillhörande samma militära styrka på grund av felberäkningar och feltolkningar (Lin 2012, sid 

7). Inom datortekniken ligger säkerheten i mjukvaran och designen, både hos de datorer som 

hanterar dina arbetsanteckningar och de datorer eller robotar som är stora och tunga och 

riskerar att köra över någon (Lin 2012, sid 7-8). Crnkovic och Cürüklü (2011, sid 69) 

kommer fram till slutsatsen att funktionell moral skall byggas in i framtida mjukvarubotar, 

med målet att dessa skall agera etiskt adekvat. En etik i datorn ska med andra ord kunna 

hjälpa till att uppfylla delar av det mänskliga säkerhetsbehovet – som främst är att skydda 

människor. 

2.3 Att programmera etiskt 
I denna del kommer de olika utmaningarna med att programmera en dator med en etik att 

belysas. I modern tid är det som nämnt ovanligt att människan agerar på moraliskt intressanta 

sätt endast med sin egna fysiska kropp. Moralisk handling sker dock alltid i en fysisk värld 

(Johnson och Powers 2005, sid 100). Idag kan vi som exempel påverka människor i den 

fysiska världen, på alla platser i världen, både positivt och negativt. För att nå någon som inte 
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befinner sig i samma fysiska rum använder vi teknik. Detta betyder att ett tekniskt system kan 

spela in på den moraliska handlingen. Men med växande komplexitet och ökande autonomi i 

tekniken, samt förmåga till att lära och anpassa sig, flerfaldigas de etiska utmaningarna 

(Crnkovic och Cürüklü 2011, sid 62). 

Det finns framförallt två sätt att ge en dator en etik; uppifrån och ner eller nedifrån 

och upp. Det som är aktuellt för detta arbete är uppifrån och ner, vilket innebär att man ger 

regler till en dator, exempelvis Asimovs tre robotlagar (Abney 2012, sid 36). Asimovs tre 

robotlagar är: 1) en robot får inte skada en människa, och inte heller genom att inte handla 

låta en människa skadas, 2) en robot måste följa de order de fått från en människa så länge 

dessa inte är i konflikt med den första lagen och 3) en robot måste skydda sin egen existens så 

länge detta inte är i strid med den första eller andra lagen (Asimov 1942; Bringsjord och 

Taylor  2012, sid 105). 

Hur man ser på hur regler skall hanteras beror på inriktning; är Kants pliktetik 

utgångspunkten så handlar det om att följa reglerna oavsett resultat, medan en mer 

utilitaristisk syn säger att man ska följa reglerna för att maximera resultatet (Abney 2012, sid 

36). Vill man istället ge etiken till datorn nedifrån och upp handlar det om att skapa en dator 

som kan lära, utvecklas och som har en evolutionär process (Allen och Wallach 2012, sid 59). 

Powers skriver att det inte går att föreskriva universiellt etiska lagar till en dator, då detta 

vore att använda datorn som ett verktyg för mänsklig etik och inte ge den ett faktiskt etiskt 

förhållningssätt (Powers 2006, sid 47). Han föreslår i samma text att man skulle kunna lära en 

dator att använda Kants pliktetik, mer om detta senare. Att sammanfatta med: vare sig man 

väljer att programmera en etik, eller att låta en dator lära sig om och utveckla en etik, så 

innebär det olika tekniska svårigheter och de olika sätten förespråkas av olika tänkare. 

2.3.1 Dilemman och design 

Etiska problem i professionell litteratur tar ofta form av ett moraliskt dilemma. Moraliskt 

tänkande kring sådana dilemman förutsätter att situationen är bestämd (van den Hoven 2010, 

sid 74). Ett exempel är The trolley problem (Thomson 1985). Ingenjörer och andra icke-

filosofer skulle kunna säga att sådana dilemman har en icke-fungerande infrastruktur och att 

felet ligger i designen. Detta är inte korrekt inom det filosofiska språket, men det kan visa på 

att besattheten med etisk teori kan skapa blindhet för en annan aspekt av moraliskt tänkande, 

nämligen design (van den Hoven 2010, sid 75). Filosofer blir blinda för användningen av 

design i sitt sökande efter etisk teori och kan missa det att man kan programmera förbi 

moraliska problem och dilemman i ett system. Med The trolley problem som utgångspunkt; i 
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en välarbetad design skulle man aldrig låta det fungera så att ett tåg kör över människor. 

Enligt egen tolkning handlar detta om att design kan lösa problemen på ett sådant sätt att 

dilemman aldrig uppstår, vilket gör att en dator aldrig skulle uppfatta att det finns några 

dilemman. 

2.3.2 Kant i tekniken 

Kants kategoriska imperativ räknas som regler på hög nivå. Med etik och regler på hög nivå 

menar jag i detta arbete en etisk teori som ger en övergripande metod för att kunna avgöra om 

en handling är rätt eller fel, vilket Kants kategoriska imperativ är ett exempel på. Beavers 

(2012), tillsammans med andra etiker, anser att om en etik som Kants pliktetik inte går att 

använda i en dator eller annan teknik, så är det ett tecken på att etiken är fel, då det måste 

betyda att den inte var rätt konstruerad från början. Problemet för just Kant finns bland annat 

i begränsningen i etiken, och då inte i att den är för smal, utan för att begränsningen faktiskt 

försvinner i och med det kategoriska imperativets utförande. Även något som är så smalt att 

det går att ha som regel, blir universialiserat genom att det skall kunna gälla som för alla 

förnuftiga varelser och alltid. Detta innebär att det skulle kunna vara ett direkt nej på att 

använda denna typ av etik som bas i en dator, och därigenom kan etiken vara fel då den inte 

går att implementera. Lite smädande skrivs det då att det är tråkigt för Kant, men desto bättre 

för etiken (Beavers 2012, sid 335). Detta är en intressant, om än svårdiskuterad, vinkling på 

pliketikens möjlighet att bli realiserad i en dator. Dock tar den inte diskussionen i denna text 

vidare, men den belyser en kritisk hållning mot att programmera etik som jag tycker är viktig 

att ta upp.  

Det viktiga för denna text är hur Kants etik påverkar tekniken inifrån tekniken själv. 

Att välja en normativ teori kommer att ge en viss syn på till exempel de inre tillstånden 

utifrån uttryck som att vara god, där att agera moraliskt enligt Kant som exempel är att 

uppfylla moraliska böran med hjälp av den goda viljan (Gerdes och Öhrström 2014, sid 100). 

Powers har skrivit att man måste låta datorn lära av sig själv om man vill att den skall utföra 

en faktisk pliktetik, där den själv kan få avgöra vad den inte bör göra, och med hjälp av 

kontroller mot tidigare maxim och fakta kunna se konsekvenser och ta reda på vad den också 

bör göra (Powers 2006, sid 47-48). De problem som Powers identifierar med att realisera 

Kants pliktetik i en dator är samma problem som man har stött på när man applicerar etik på 

mänskligt beteende (några av dessa nämns under Kritik mot Kant), vilket gör att Powers 

också ser att man skulle kunna lösa de mänskliga utmaningarna inom etik om man försöker 

applicera den på tekniken (Powers 2006, sid 51). Sammanfattningsvis verkar det finnas både 
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intresse för och motstånd mot Kants pliketik som etisk teori i teknik. För att förtydliga vad 

Kants pliktetik innebär kommer nästa stycke att fokusera på denna. 

2.4 Kants pliktetik 
Kants pliktetik utgår främst från det kategoriska imperativet. Det kategoriska imperativets 

allmänna formel är: handla enligt den maxim som tillika kan göra sig själv till allmän lag 

(Kant 2006, sid 63). Ett sätt att förstå detta är att säga att du skall alltid handla så som du vill 

att alla andra ska handla i samma situation. Kant tar upp handlingen att avlägga ett löfte i 

avsikt att inte hålla det. Han erkännar att det kan vara klokt att göra det, men det är inte 

pliktenligt (Kant 2006, sid 26). Exemplet för detta är personen som behöver låna pengar, och 

lovar att betala tillbaka fast han vet att han inte kan. Att ge falska löften, eller att ljuga, är 

definitivt inte tillåtet enligt Kant. I och med att personen som vill låna pengar genom att ljuga 

kan vilja detta till ett maxim som i sin tur kan göras till allmän lag blir alla löften falska, och 

ingen kommer efter detta kunna avlägga ett löfte eftersom förutsättningen blir att alla löften 

avläggs i vetskapen om att de inte kommer att hållas (Kant 2006, sid 48). Detta kräver att 

varje handling föregås av en förståelse för dess betydelse om det blir en maxim. Samtidigt 

skall alla förnuftiga varelser handla a priori av förnuftet, a priori är kunskap som inte är 

beroende av erfarenheten (Kant 2006, sid 33). A priori blir viktigt då man inte kan grunda 

sedlighet på exempel, varje exempel skulle behöva utvärderas moraliskt innan det skulle gå 

att använda. Kant använder själv Gud som förklaring, den Gud som tilltalar människorna är 

någon som man ser och kan använda som exempel och han är därför inte god enligt plikten 

(enligt egen tolkning menar Kant här en avbild av Gud, exempelvis Jesus). Men den Gud 

man inte ser och som är den riktiga Gud, han är god. Detta för att förnuftet bestämmer a 

priori vad som är gott utan att behöva ha vänt sig till erfarenheten (Kant 2006, sid 33). Att 

veta något a priori är att kunna räkna ut det genom att resonera och inte genom att 

exemplifiera och utvärdera. 

 Man skall handla utifrån plikt och inte böjelse. En av få saker som man både har en 

medfödd böjelse för och samtidigt en plikt till är att bevara sitt eget liv. Man skall ha 

förmågan att fortsätta bevara sitt liv om man möter motgångar och egentligen önskar sig själv 

död (Kant 2006, sid 21-22). Man skall handla så att man inte behandlar mänskligheten som 

enbart ett medel utan som ett ändamål i sig själv (Kant 2006, sid 55). Människor är personer 

och inte saker, då deras natur utmärker dem som ändamål i sig själva. I alla handlingar, både 

de som riktar sig mot andra förnuftiga varelser och de som riktar sig mot sig själv, skall 

människan betraktas som ändamål. Detta ger en objektiv princip åt viljan, och kan tjäna som 
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en allmän praktisk lag (Kant 2006, sid 54-55). Min tolkning är att du med andra ord inte får 

utnyttja andra förnuftiga varelser, eller dig själv. 

2.4.1 Kritik mot Kant 

Det finns ett antal invändningar mot Kant, här kommer tre av de mer centrala att presenteras. 

Den första är att man uppfattar Kant som mycket rigid. Vissa principer, som att inte ljuga, får 

man inte frångå. En etik där man aldrig får göra saker som kanske känns nödvändiga för att 

till exempel rädda en vän (en vit lögn skulle eventuellt kunna rädda någons liv) kan upplevas 

som orimlig. Att alltid agera enligt plikt och aldrig ”bara” enligt det som känns riktigt blir i 

sig en mycket svåruppfylld plikt. Denna rigida hållning kan bland annat verka som att den 

lämnar oss helt maktlösa mot till exempel ondska (Korsgaard 1996, sid 133). 

Den andra invändnigen är att Kant kan ses som monologisk, bland annat av Scanlon 

(2011, sid 6) som beskriver att Kants åsikter skiljer sig från hans egna och Parfits genom att 

fokus ligger på att man endast frågar sig om agenten i situation kan vilja sin handling till 

maxim. Detta betyder att man endast vänder sig till en person, när man kanske snarare borde 

enas tillsammans om vad som borde gälla universiellt. 

Den tredje invändningen handlar om att det Kant beskriver är en typ av tom 

formalism. Hegel, skriver Sedgwick (2012, sid 164), kritiserar Kant på så sätt att han 

ifrågasätter Kants tolkning av sitt eget kategoriska imperativ. Det kategoriska imperativet 

bygger på förutsättningen att man vill ett maxim som går att universialisera, utan att ha 

värderat handlingen, men enligt Hegel förutsätter Kant outtalat också att det finns innehåll 

och värde. Kritiken innefattar också att det som Kant föreslår i och med sitt kategoriska 

imperativ inte är att ta bort oetiska handlingar, eller göra det omöjligt att vilja ologiska 

maxim, utan att konsekvenserna av detta skulle vara så dåliga att man inte skulle vilja utsätta 

sig för det. Är det så, betyder det att regeln att en maxim ska kunna universialiseras är tom 

formalism, och det som egentligen förutsätts av personen är att ställa sig frågan; vad är min 

plikt? 
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3. Diskussion 

3.1 Förutsättningarna 
Om vi ser tillbaka på den bakgrund som nu beskrivits så går det att göra ett antal antaganden. 

Till att börja med kan man säga att en dators största syfte är att hantera information, och att 

hjälpa människor med sådant som är svårt, smutsigt eller på annat sätt inte önskvärt för en 

människa att jobba med. Datorn är viktig och fyller ett mänskligt behov av stöd med 

informationshantering, bland annat. Dock är datorn som den ser ut idag inte tänkande och inte 

medveten. Eventuellt skulle man kunna erkänna datorn som tänkande om den utvecklas, då 

den redan idag arbetar på ett sätt som kan klassas som en typ av tänkande, men som Crane 

(2016) skriver ett mycket kritiserat sådant. 

Datorn kan inte heller klassas som en moralisk agent fullt ut då det är mycket svårt 

att tillskriva den ansvar. Alla delar i datorns existens har på något sätt skapats av människan, 

teknik är som nämnt inte naturligt utan av människan skapade artefakter, och därigenom 

tillskriver man fortfarande ansvaret på människan bakom datorn på ett eller annat sätt. Dock 

har det visat sig att även dagens teknik kan börja agera efter egen vinning när den inte har 

haft en etik att utgå ifrån. Datorer kan också nå upp till de av Moor (2006) definierade lägre 

etiska nivåerna, vilket kommer att diskuteras närmre under nästa rubrik. Så trots att det 

utifrån de första konstaterandena gällande ansvar kan verka som att vi skulle kunna avskriva 

”kan en dator agera etiskt?”, så måste säga att svaret på frågan ändå är ja. Bland annat 

Crnkovic och Cürüklü (2012) har då konstaterat att om datorer får mer inflytande bör de 

programmeras med en etik. Och detta anser jag kan gälla även om datorn ses mer som ett 

verktyg för utövandet av mänsklig etik än som en egen etiskt utvecklande enhet, vilket 

Powers (2006) poängterar blir fallet om vi bestämmer en etik för datorn istället för att låta 

den utveckla sina egna etiska regler. 

Jag väljer alltså sammanfattningsvis att se det på följande sätt: även om en dator inte 

kan tillskrivas det ansvar som krävs, och därigenom inte kan vara en moralisk agent, så har 

datorn en etisk inverkan (vilket betyder att datorn kan användas som ett verktyg för mänsklig 

etik och därigenom har viss påverkan) i bland annat interaktionen med människan. En dator 

kan med andra ord agera etiskt som ett verktyg för människan eller undvika oetiska 

beteenden och därför kan det vara lämpligt att programmera den med en etik. I detta arbete 

väljer jag då att se detta ur ett ”uppifrån och ner”-perspektiv, då datorn inte kan ses som 

medveten skall man inte förutsätta att det är görbart att låta den få lära sig själv om en etik. 
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Och som redan nämnt i detta arbete, den etiska teori som jag har valt för datorn och fortsatt 

diskussion är Kants pliktetik. 

3.2 En uppfylld etisk nivå 
Ett av mina argument för att en dator bör programmeras med en etik är som sagt att en dator, 

trots brist på tanke eller medvetande, kan uppfylla enkla etiska nivåer. Enligt Moor (2006) är 

den lägsta nivån de artefakter som har en etisk inverkan på sin omgivning. Nivån ovanför är 

de som undviker oetiska beteenden. De agerar egentligen inte etiskt, utan är designade på ett 

sådant sätt att de har ett etiskt beteende i sin givna situation. Ett exempel på detta är 

bankomater eller autopiloter, enligt Moor (Beavers 2012, sid 339). Att datorn som jag ser den 

efter de argument som lyfts i bakgrunden skulle kunna klassas under dessa nivåer förefaller 

rimligt. När man idag hanterar en dator utsätts man för många olika situationer i sin 

interaktion med datorn eller med människorna bakom datorerna. Några av dem skulle i alla 

fall jag kunna klassa som av etisk karaktär, och där blir datorn ett filter mellan situationen 

och mig som användare. Att då ha en dator som är designad på ett sådant sätt att den undviker 

oetiska beteenden skulle kunna hjälpa, eller kanske till och med stjälpa, min interaktion. På 

denna nivå anser jag att det inte är avgörande vilken etisk teori man vill realisera, vilket gör 

att det är rimligt att förutsätta att en dator kan vara på dessa nivåer oavsett etisk 

utgångspunkt. 

Jag tror även att en dator skulle kunna klassas som explicit etisk. Den explicit etiska 

nivån är enligt Moor den tredje och näst högsta nivån, där en dator skulle agera enligt givna 

etiska regler. Om denna nivå kan uppnås utan att man måste kunna tillskriva datorn fler 

egenskaper än vad den har idag är jag tyvärr inte rätt person att diskutera, men instinktivt 

låter det möjligt även för en icke medveten eller tänkande dator att kunna agera regelbaserat 

även inom ett ämne som etik. På denna nivå kan vald etisk teori spela roll. Går Kants 

pliktetik inte att realisera här, då är antingen etiken inte rimlig eller datorn inte explicit etiskt. 

Dock har jag valt att lyfta dessa nivåer för att visa på att datorn kan fylla en etisk roll, och 

förutsättningarna för Kants pliktetik kommer att diskuteras mer ingående i fortsatt text. 

Så oavsett om datorn kan tillskrivas explicit etiskt handlande så kan den i alla fall 

tillskrivas lägre etiska nivåer. Därför, och i ljuset av att vi redan har datorer som vet hur man 

agerar för egen vinning, så blir förslaget att ge datorn en etisk teori i sin design. Förslaget 

Kants pliktetik kommer från flera författare än mig själv och detta verkar vara motiverat på 

samma grund som jag själv såg den möjlig att motivera: den är regelbaserad – precis som en 

dator. 
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3.3 Den kantianska datorn 
Den initialt tilltalande för att använda Kants pliketik som etik för en dator är alltså att den är 

regelbaserad. Datorn är också regelbaserad och på sitt sätt rigid. Den kommer endast att agera 

utifrån de givna beräkningar, regler och program som den innehåller. Som användare kan det 

vara svårt att se att en dator alltid jobbar efter strikta regler (är man inte insatt i en dators 

arbete kan det vara svårt att avbryta eller lägga sig för att man som tidigare nämnt inte vet om 

det är lämpligt). Men sanningen är att om det är något fel på datorn fysiskt eller kodrelaterat 

är det med stor sannolikhet en människa som orsakat felet. Datorn skulle också vara en god 

kandidat för att kunna agera utefter plikt, då en dator som inte är tänkande eller medveten inte 

bör ha några böjelser. Har den dessutom i detta regelbaserade program att den inte skall 

handla efter en eventuell böjelse, så kommer den att agera pliktenligt i varje handling. En 

dator skulle med andra ord, i sitt rigida tillstånd, kunna agera gott i varje handling. 

Det som dock har använts som kritik, av bland annat Beavers (2012),  mot att kunna 

programmera Kants pliktetik i en dator är att när man använder det kategoriska imperativet i 

sitt förutsatta utförande, varje maxim skall kunna universialiseras, så blir detta en för 

obegränsad uppgift för att detta skall gå att hantera av en dator. Detta kan jag acceptera som 

argument. Jag ser personligen en svårighet som medveten människa att kunna avgöra om 

mina handlingar är lämpliga som maxim och om den som skall avgöra detta är begränsad av 

sina egna regler bör detta vara än svårare att genomföra. Detta rör också lätt vid kritiken att 

Kants pliktetik blir monologisk, om en dator är så begränsad att den inte kan hantera 

universialiseringen av maxim bör den inte ses som lämplig att avgöra vad som är gott för alla. 

Här är det dock en fråga om möjligheterna i designen. En annan kritik som kommer mot 

Kants pliktetik inom samma ämne är precis det som gör den tilltalande, den är rigid. I fallet 

där man kombinerar en dator som är baserad på regler med en etik som är baserad på regler 

anser jag att risken är att det inte ger det som vardagligt kan förklaras med uttrycket ”minus 

och minus blir plus”. Skulle det vara möjligt att programmera en pliktetik utifrån det 

kategoriska imperativet i en dator skulle den med stor sannolikhet alltid följa reglerna. Detta 

gör att man till exempel skulle kunna undvika destruktiva och oetiska beteenden, men den 

skulle också agera väldigt strikt. Den skulle till exempel aldrig ljuga, inte ens om det skulle 

gynna dess användare. Detta skulle i sig vara bra för etiken, men skulle också göra datorn 

oönskad i den vardagliga interaktionen.  

Inom samma exempel kan man lyfta en sak som talar för att en dator skulle klara att 

uppfylla maxim som människor ser som svåra, den kommer att kunna agera utan känslor. Om 
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det står mellan att ljuga för att rädda en vän och att följa en maxim, så kommer datorn inte ha 

några känslor för denna vän och därför följa den maxim som säger att man inte får ljuga. 

Känslan hos en människa blir med sannolikhet att man hellre skyddar sin vän än följer en 

moralisk plikt. Detta kan dock komma att ändras för datorer om vi människor lär oss att 

programmera mänskliga känslor. Skulle det vara möjligt att programmera känslor har vi med 

all sannolikhet kommit in på diskussionen om datorn som medvetande, vilket inte är de 

förutsättningar som skall diskuteras nu. Den brist på känslouttryck som nu finns och 

programmeringen av en rigid etik kan göra att datorn inte kommer att agera på ett 

medmänskligt sätt. 

3.3.1 Säkerhet 

En viktig aspekt för oss människor är vår säkerhet och som nämnt i bakgrunden bör 

säkerheten också prioriteras när man hanterar teknik. Jag har gjort ett antagande att det är den 

mänskliga säkerheten man vill prioritera, att en dator inte ska kunna utsätta människor för 

fara och riskera skada. En dator idag har många uppgifter om sin användare: personnummer, 

adressböcker och telefonböcker, medicinsk historia, ekonomi och mycket mera. Alla bilder 

som någonsin har laddats upp på en dator finns där. Kopplas dessutom olika datorer i ett 

hushåll ihop via exempelvis internet, har dessa datorer också innehåll kopplat till 

internethistorik, tv-tittande och andra vardagshändelser. Att detta skulle kunna nyttjas för att 

skada användaren kan Kants pliktetik hjälpa till att undvika. Framförallt av det faktum att 

man inte får utnyttja människor utan man skall behandla dem som ändamål i sig själva, men 

också till viss del av att datorn ska uppfylla ett antal andra plikter, bland annat den att bevara 

sitt eget liv. 

Väljer man att programmera Kants pliktetik i en dator med en metod som arbetar 

uppifrån kommer det finnas behov av att etablera regler i denna programmering, och en av 

dem bör då vara att man skall behandla människan som ändamål i sig själv. En fördel i detta 

är att dagens dator inte är medveten, den kommer med andra ord inte inse att den är en dator 

och människan är människa, och inte heller kunna förstå varför den sköter det som människor 

kallar för trist. I och med detta kommer den att agera på denna formulering, och bör 

därigenom inte använda personuppgifter för att till exempel utpressa en människa. Detta är 

såklart positivt för användaren. Dock kan jag se att vi här har samma problem som ovan, 

datorn kommer att spela efter reglerna, oavsett vad du vill. Med all sannolikhet kommer den 

inte kunna avgöra om dess eget agerande kan utsätta dig för risk. Går det att ställa frågor 

direkt till den, så kommer den att svara uppriktigt även om det betyder att den kan dela med 
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sig av information om dig. Om det då orsakar dig ekonomisk, social eller psykisk skada 

kommer inte gå att förutsäga. Maximen att inte ljuga kan med andra ord komma att krocka 

med maximen att man skall behandla människor som ändamål i sig själva. Datorn kommer 

inte att ha använt dina uppgifter för att skada dig med illvilja, men resultatet av datorns 

handlingar kan bli skada trots allt.  

För att skydda människan kommer datorn med andra ord att behöva ha fler maxim 

klara för sig innan den kan börja ta plats i en mänsklig vardag. Ett av detta kan till exempel 

vara att det är en plikt att bevara sitt eget liv. Detta kan vara till fördel för användaren, då 

datorn inte är tänkt att göra saker som förkortar sitt eget liv. Dock kan det bli svårt att 

applicera på ett icke-medvetet system, skall datorn veta vad som är att bevara sitt eget liv 

kommer den även att behöva vara programmerad med detta. För en dator verkar det som att 

behandla människan som ändamål i sig själv och plikten att bevara sitt eget liv går hand i 

hand, gör du det första borde det andra gå i uppfyllelse. Men som ovan nämnt finns det 

problem med att ge relevans åt plikten att bevara sitt eget liv för en dator och att utgå från 

annan plikt för att få datorn att agera säkert är att föredra. 

En annan säkerhetsaspekt är att man skall kunna avbryta ett pågående arbete om 

man upplever att det inte blir bra. Här tror jag tyvärr att Kants pliktetik inte spelar in på om 

en människa vågar avbryta en dators arbete. Anser man att datorn är bättre än man själv på 

det den gör och man dessutom vet att den är etiskt programmerad, då är det tveksamt att man 

kommer vilja avbryta den i sitt handlande. Pliktetiken kan som tidigare diskuterat ge en 

känsla av att man inte kommer att bli behandlad dåligt av datorn i fråga, men jag tror inte att 

den etiska inriktningen spelar roll på möjligheten att ge en människa modet att avbryta en 

dators arbete. 

3.3.2 Kapacitet och nätverk 

Enligt min uppfattning lutar det åt att om man skall programmera Kants pliktetik i en dator 

regelbaserat uppifrån så kommer mycket att behöva vara bestämt innan datorn blir 

programmerad. Kan man inte förutsätta att datorn är tänkande eller medveten och lär sig 

själv, kommer en människa att behöva skriva in i systemet reaktionskedjor och 

handlingsalternativ som gör att datorn kan ”räkna ut” varje handling. Detta verkar påminna 

om kritiken varför datorer inte skulle kunna programmeras med Kants pliktetik, den blir i sin 

egen form för stor och universiell. På liknande sätt som människans minne och kapacitet har 

begränsningar, enligt vad jag själv har erfarit, så har datorn idag också begränsningar i sin 

kapacitet. Att då programmera en dator med en så stor etik, oavsett om den blir stor i 
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ursprungsprogrammet eller om den blir stor i utförandet, kan göra att man får ta bort andra 

funktioner eller begränsa plats för det som datorn skall kunna bäst – information. Självklart är 

inte detta ett problem om datorn är till för att vara en dator specialiserad på endast Kants 

pliktetik, men det gör inte som jag ser det datorn intressant för att vara en del av den vanliga 

människans vardag. 

Här närmar sig ännu en gång kritiken mot Kants pliktetik att denna skulle vara 

monologisk. Är det möjligt att programmera en dator så att vi kan ge den förutsättningar för 

att avgöra om dess handlingar kan göras till allmän lag och maxim universialiseras, då är det 

frågan om vem som bestämmer hur detta skall gå till. Idag lägger vi fortfarande ansvaret för 

moraliska handlingar på människan bakom maskinen och detta betyder att det då är 

människan bakom som följer Kants pliketik och maskinen i sig blir ett verktyg för utförandet. 

Om datorn själv inte skall ta besluten utan får dem matade till sig, så har någon annan 

bestämt hur dessa skall se ut. Är detta endast en individs arbete är jag inte säker på att det kan 

ses som lämpligt för andra individer. Att en bestämmer vad som skall gälla för alla har jag 

förstått inte bara är kritik mot Kants pliktetik utan även är kritik mot situationer som man kan 

stöta på i sin vardag oavsett etisk utgångspunkt. Eventuellt skulle detta gå att lösa även med 

en icke-medveten dator då denna kan vara en del av ett nätverk. Ett nätverk kan vara till 

fördel och nackdel både säkerhetsmässigt och etiskt. 

Ur perspektivet med kapacitet så bör denna öka om datorn är del av ett nätverk, 

möjligheten att slå bort kritiken om att datorn inte skulle kunna realisera en pliktetik blir 

större med en större kapacitet. Om flera datorer, programmerade av olika människor, kan 

mötas kommer olika tolkningar av samma etik att bli en del av nätverket. Detta gör att den 

monologiska kritiken inte står sig lika stark, människan bakom datorn har också möjlighet att 

lära. Datorer och människor möts på ett annat sätt i ett nätverk, något som jag tror de flesta 

uppfattar som en normal del av vardagen idag. Säkerhetsrisken för datorn och människan 

bakom ökar dock. 

Här kan Kants pliktetik ännu en gång vara en bra hjälp för att begränsa 

säkerhetsproblem, och vi kommer ännu en gång in på att agera för att inte utnyttja andra 

människor. Skulle en dator vara programmerad med pliktetik skulle den kunna hindra att en 

användare nyttjar den för att komma åt och skada andra användare. Dock kräver detta att 

datorn verkligen är programmerad av någon som tycker att detta är ett rimligt sätt att se på 

världen. På ren instinkt anser jag att om man skall ha en etisk dator i ett nätverk bör samtliga 

datorer i nätverket vara etiska. Annars kommer en etiskt programmerad dator kunna bli 

nyttjad av en person bakom en icke-etiskt programmerad dator. Till exempel skulle en person 
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utan skrupler kunna nyttja att den pliketiska datorn inte ljuger och därigenom få ut 

information från de processer som datorn kan dela med sig av utan att fråga sin egen 

användare om lov. En sak att poängtera här är att jag inte tror att samtliga datorer i nätverket 

behöver tillhöra samma etiska teori, huvudsaken är att det finns en etik i systemet, sen om 

samtliga är pliktetiska, utilitaristiska eller något annat är inte lika viktigt. Alla människor som 

interagerar idag kommer inte från samma etiska utgångspunkt även om vissa antaganden kan 

göras om vad som värderas som rätt eller fel. 

3.4 Att handla a-priori 
Här kommer en av förutsättningarna för Kants pliketik att hanteras separat, och det är att 

handla a-priori. Att detta diskuteras under egen rubrik är för att jag såg det som ett av de 

starka argumenten för att Kants pliketik fungerar som etik för datorer, och det i sig också är 

ett intressant argument för etiken i fråga. Att handla a-priori skall ske baserat på förnuft och 

inte på att utvärdera erfarenheter. Du skall utifrån de principer som kan avgöras a-priori 

avgöra hur ditt handlande bör ta form. Med exemplet att ljuga för att rädda sin vän: varför 

man överhuvudtaget överväger detta är för att man vet att ens vän på något sätt är i fara, och 

om du ljuger kan detta komma och rädda din vän (dock kommer du i detta fall också kunna 

avgöra att det inte går att göra en lögn till en maxim som skall universialiseras, vilket gör att 

du som många gånger tidigare nämnt inte får ljuga enligt Kants pliktetik). Intuitivt så borde 

detta fungera bra med en regelbaserad dator som utförande. Datorn kan med hjälp av sitt 

algoritmbaserade beteende räkna ut en handling istället för att vara programmerad för att lära 

sig av en tidigare handling. Utan att vara påverkad av känslor och andra intryck bör datorn 

kunna handla helt utifrån förnuft och ställa olika kända principer mot varandra. 

En invändning, som är en invändning i allmänhet mot Kants pliktetik, är problemet 

med lärande. Vi människor lär av våra misstag (oftast) och försöker därför med nya 

handlingssätt i redan kända situationer, om utvärderingen säger att det sätt som testades 

gången innan inte var lämpligt. Om datorn skulle lära sig av exempel eller erfarenheter för att 

detta med sig in i sitt handlande inför varje situation, eller om en människa skulle gå in och 

skriva om kod, då är det tveksamt att man skulle kunna se datorn som handlande a-priori. Till 

och med den första programmeringen av datorn skulle kunna ses som ett erfarenhetsbaserat 

lärande, det datorn gör är inte att använda sitt eget förnuft, det är att använda sig av en 

människas förnuft. Dock finns det här en fördel med en dator, man kan granska den 

programmering som datorn arbetar utifrån. Du kan se om något har ändrats, hur datorn 

arbetar och om den jobbar på det som då skulle vara ”förnuftet”. Förnuftet blir med andra ord 
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det algoritmbaserade beräkningsarbete som är datorns arbetssätt, och som jag som sagt kan 

acceptera som förnuftigt, om man låter det arbeta på tänkt sätt och kan skapa en 

välfungerande ursprungsdesign. 

Kritiken mot Kants pliktetik att det skulle vara en tom formalism, och att Kant 

outtalat förutsätter mer än att man skall vilja ett maxim till allmän lag, kan spela in på detta. 

Förutsätter Kant ett värde, i det man enligt formalitet skall handla med enbart förnuftet mot, 

är det en kritik mot idén med Kants pliktetik. Men om värdet faktiskt skulle vara en 

förutsättning för att kunna utföra pliktetiken så blir det dessutom en kritik mot att en dator 

skulle kunna utföra denna. Är grunden i pliktetiken att fråga sig ”vad är min plikt?” så blir det 

mänskligt att ställa denna fråga. Datorn kommer inte att sätta värde i de principer som den 

skall förhålla sig till a-priori, om den inte är programmerad till detta. Den kan ställa sig 

frågan om vad som är dess plikt, men att svara på denna krävs enligt mig ett värderande 

förhållningssätt på gränsen till medvetet, vilket jag ovan har konstaterat är en fördel att datorn 

inte har, men som nu blir en nackdel istället. Frågan om att handla a-priori kan man 

sammanfatta som intuitivt gynnande för att en dator skall kunna utföra en korrekt pliktetik 

och samtidigt svår att förutsätta och acceptera. 

3.5   Mänsklighet, lärande och principiella problem 
I detta stycke kommer jag att lyfta tre aspekter på datorn som kantiansk, som inte utgår från 

de förutsättningar som presenterats för Kants pliktetik, utan utifrån hur datorn i sig hanterar 

pliktetiken. Den första är mänskligheten, hur förutsättningarna för pliktetiken skiljer sig 

mellan människa och dator. Enligt den diskussion som jag har fört hittills, så anser jag att det 

inte skiljer sig nämnvärt för om det är en dator eller en människa som skall realisera Kants 

pliktetik. Detta kan främst vara för att jag har fäst mig vid den regelbaserade grund som 

pliktetiken utgår ifrån. Denna går att enligt min uppfattning att hantera av båda människa och 

maskin, även om den har sina svårigheter. Även Powers (2006) verkar tycka att det man 

upptäcker som problem hos Kants pliktetik när den skall realiseras i teknik är samma problem 

som man upptäcker när den skall realiseras hos människan. Dock är detta helt och hållet en 

teoretisk diskussion, vilket gör att denna åsikt kan behöva ändras utifrån de reslutat som kan 

bli om man skulle gå över i ett mer praktiskt försök. 

Det andra är en insikt om lärande. En människa kan lära (om man inte pratar om 

ovanliga undantag), och en människa utan etik (om detta är möjligt att föreställa sig), skulle 

kunna lära sig en etik. En omedveten dator kommer aldrig att kunna lära sig en etik, om en 

människa inte programmerar denna. Datorn kommer med andra ord inte självmant att plocka 
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upp Kants pliktetik och börja utforma egna regler att handla efter. För denna aspekt spelar det 

egentligen inte någon roll att jag här har valt Kants pliktetik, datorn skulle inte kunna lära sig 

någon etik, men om konstaterandet blir att en dator bör ha en etik så kan man lyfta detta: en 

dator helt utan etik är sämre än en dator med etik, kanske till och med oavsett etik. 

Den tredje aspekten är det principiella i att realisera Kants pliktetik. Som man kan se 

i diskussionen, så har jag framförallt valt att diskutera praktiska problem med att välja Kants 

pliktetik; brist på kapacitet, känslor, medvetande samt möjligheter vid uppkoppling och 

likheter med andra ”praktiska” lagar. Frågan blir om det finns någon mer aspekt på 

användandet av Kants pliktetik i datorer, om det till exempel inte var begränsad kapacitet i en 

dator, vad skulle förutsättningarna och motsättningarna vara då? Jag tror personligen att detta 

går hand i hand med det första stycket under denna rubrik, problemen skulle bli desamma 

som om man som människa försöker använda denna typ av etik. Detta då det enda icke-

praktiska vi har att utgå från är ett mänskligt användande. Människor har inte heller 

obegränsad kapacitet, men eftersom vi ser olika på som exempel ett mänskligt minne i 

förhållande till ett tekniskt minne, så utgår i alla fall jag från ett mänskligt perspektiv när man 

skall se till om det finns några principiella förut- eller motsättningar. Man skulle med stor 

sannolikhet kunna skapa en fantastiskt duktig kantiansk dator om man inte hade några 

praktiska begränsningar, men när den skall börja agera tillsammans med människor kommer 

vi in på samma kritik som redan har lyfts; den kommer vara rigid, monologisk och agera på 

tom formalism. Även om jag önskat kunna diskutera andra aspekter så blir design och 

praktiska begränsningar det viktiga att lyfta i denna uppsats. 

3.6 Asimov och Kant 
Hittills i diskussionen har det jag lyft fram främst varit kritik mot att programmera Kants 

pliktetik i datorer. Etiken i sig har fortfarande fördelar för ändamålet, men utförandet som jag 

uppfattar det kommer att bli svårt och till del omänskligt. Man får visserligen acceptera att 

datorn inte är mänsklig, men personligen uppfattar jag att man inte heller kan ge människor 

en för regelbaserad interaktion utan att det kommer att upplevas som väldigt svårt. Även om 

ämnen som till exempel filosofi i stort också kan bygga på regler, så kan det lätt bli 

förknippat med en brist på frihet om reglerna blir allt för rigida (Kant argumenterar dock för 

att moralen i sig kan innebära frihet, för mer information om detta kan man till exempel läsa 

Korsgaard 1996, kapitel 6).  

En annan som sett att teknikutveckling kan kräva att man ger tekniken ett 

förhållningssätt till det mänskliga är Asimov (1942) som i ett skönlitterärt verk presenterar 
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sina tre regler. Dessa är tänkta för robotar, men fungerar egentligen på all teknik som har en 

plats bland människor. Varför jag lyfter detta här är för att jag när jag läste om dessa såg en 

liknelse med den etik som detta arbete behandlar. Personligen vet jag inte om Asimov var 

inspirerad av Kant eller om det bara är en ”lycklig slump”, men reglerna han skrev innehåller 

både de enligt plikten goda handlingarna: att handla för att bevara sitt eget liv och för att låta 

människor vara ändamål och inte medel. Asimovs tre regler är inte en hel etik i sig, men det 

är tre regler som man kommer mycket långt med. 

Enligt egen uppfattning så är Asimovs regler accepterade av de som har kommit i 

kontakt med dem, de framställs till exempel i en del popkulturella filmer. Om man då 

accepterar likheten mellan Asimov och Kant, så skulle man också kunna acceptera Kants etik 

som en förlängning av dessa tre regler. Detta gör att jag ser det som en enklare öppning och 

kanske en större acceptans för att diskutera Kants pliktetik som möjlig etik i datorer. Asimov 

kan med andra ord ha skapat en fördel för programmeringen av Kants pliketik i datorer. 

3.7 Framtida diskussioner 
Många ämnen och frågor finns att diskutera runt detta. De diskussioner som jag själv har fått 

lämna bakom mig under detta arbetes gång är bland annat säkerhetsrisken hos datorer vid 

konfronterandet av nya dilemman, om en icke-medveten dator kan räknas som explicit etisk 

och en fortsatt diskussion om Moors etiska nivåer. I detta har det uppkommit några fler frågor 

som jag väljer att lyfta här men inte kommer att diskutera vidare själv, till exempel: 

Hur vet maskinen egentligen vad som är rätt och fel? Datorn kommer att vara 

programmerad med rätt och fel, men om den stöter på en situation som inte finns i 

programmeringen behöver den kunna lära sig. Kants pliktetik är tydlig med att man skall 

agera a-priori av förnuft, men det är svårt att agera efter förnuft om situationen du hamnar i 

inte går att förstå. Detta är på samma tema som situationen med design och dilemman. 

Blir du blind för att du fäster dig vid datorn? Människor kan fästa sig vid rudimentär 

intelligens i maskiner. Tänk dig hur det kan bli när man blir förälskad, trots att man ser felen 

hos personen låter man ändå det som känns rätt väga starkare. Hur långt skulle du gå för att 

kunna fortsätta ha en interaktion med din dator? Skulle problemen med att datorn kan riskera 

ditt välmående, undanhålla information från dig och se dig som medel speciellt om den är 

uppkopplad gå att förbise om ni från en början fick en mycket god relation? Allt detta går 

också hand i hand med om du skulle våga avbryta en dator som arbetar, om du tror att den 

gör det bättre än vad du själv hade gjort. 
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Vad är egentligen ett bättre system? Moraliska datorer skall kunna vara ”bättre” än 

människan. Agerar den dock på en mänsklig programmering så kommer den, trots brist på 

känslor, agera som en människa. Detta blir då varken bättre eller sämre för dig och ditt 

förhållande till din dator än vad det hade varit att ha ett liknande informativt förhållande till 

en annan människa oavsett etik. 

Har en tänkande dator en vilja? Det enda i och utanför världen som utan 

inskränkning kan ses som gott är en god vilja (Kant 2006, sid 17). Den goda viljan är inte god 

genom det den uträttar, utan även om den inte har förmåga att genomdriva sig själv så är den 

god (Kant 2006, sid 17). Frågan blir då om en dator har denna typ av vilja, och om den inte 

har det om den faktiskt har möjligheten att ses som att den utför pliktetik.  

3.7.1 Tanke och medvetenhet 

En viktig sak att poäntera här är att om datorn kan ses som tänkande, eller till och med 

medvetande, kommer diskussionen att få förändras kraftigt. Förutsättningarna blir då av en 

annan karaktär och det blir då viktigt att avgöra om datorn skall ses som en moralisk agent 

fullt ut. Kan man tillskriva en dator ansvar och ge den dessa egenskaper har man en helt 

annan typ av teknik att förhålla sig till än den som jag har valt att diskutera i detta arbete. 

Inom detta kan man diskutera hur man testar en moral i en dator, vilken etik som lämpar sig 

bäst i ett medvetet system (i detta arbete utgår diskussionen endast från Kant, men även andra 

etiska teorier kan behöva belysas) och framförallt vad vi kan lära om vårt eget sätt att se på 

etik. Allt detta är i sig är mycket intressanta diskussioner som jag hoppas utvecklas i 

framtiden. 
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4. Avslutning 

I detta arbete har jag valt att diskutera förutsättningarna för Kants pliktetik i datorer som är en 

del av den mänskliga vardagen idag. Detta har skett främst utifrån två frågeställningar där 

den första är om en dator kan agera etiskt och den andra vilka föutsättningar Kants pliktetik 

har som etik i en dator. Enligt min tes så är det lämpligt att programmera en dator som kan 

agera etiskt med en etik, men Kants pliktetik är inte lämplig för detta. 

Bakgrunden har presenterat utvecklingen av teknik som har lett till ett uppfattat 

behov av etik i datorer. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det som blir mycket 

viktigt i alla aspekter är datorns inre design. Personligen hade jag sett att man skulle kunna 

frångå detta, men inom varje diskussionspunkt blir design en mycket viktig fråga. Detta då vi 

inte kunnat avgöra vad som accepteras som tänkande utöver det mänskliga eller om det skulle 

vara möjligt att tillskriva en dator ett etiskt agentskap. Jag skulle också vilja sammanfatta det 

med att Kants pliktetik skulle vara mycket svår att implementera i en dator. Om det gick så 

skulle den kunna vara bra för människorna kring datorn, då pliktetiken har en som jag ser det 

osjälvisk syn på människan, men det finns många frågetecken kvar för att kunna avgöra om 

den är möjlig eller lämplig när ett system skall agera etiskt runt människor. Slutligen har jag 

också valt att lyfta ett antal av de frågor som inte har kunnat diskuteras inom detta arbete. 

Diskussionen om Kant kräver större fördjupning och det finns även många fler etiska teorier 

att diskutera ur det tekniska perspektivet. 

4.1 Slutsats 
Utifrån den bakgrund som har presenterats har jag kunnat konstatera att det vore lämpligt, 

även från den nivå som uppfylls idag, att datorer i sin design har en etisk teori. Jag väljer att 

svara på min första frågeställning att datorer kan agera etiskt och stärker min tes att det är 

lämpligt att programmera en etisk teori. 

I min diskussion har jag kunnat konstatera att det finns ett antal svårigheter med 

Kants pliktetik. Även om denna instinktivt uppfattas som en bra teori för att programmera i 

datorer på grund av sitt regelbaserade ursprung, så anser jag att min tes är stärkt och att det 

inte är lämpligt att använda Kants pliktetik med utgångspunkt från det kategoriska 

imperativet i en dators design. 
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