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Abstract 

The purpose of this study is to investigate important prerequisites for how self-driving 

cars should/can be programmed from an ethical point of view and to examine how 

individuals reason about how self-driving cars should act in situations where accidents 

are inevitable. Artificial intelligence is generally a major area where ethics and morals 

are important factors to relate to. As the area is so wide, a demarcation has been made 

for self-driving cars, with the aim of being able to generate increased understanding of 

the wider context. To answer the question "Can a self-driving car be an ethical agent?" a 

qualitative method approach has been used. Based on moral-philosophical theories, 

ethically difficult scenarios have been constructed that respondents have had to take a 

position on and motivate their positions in the form of semi-structured interviews. The 

result of the study shows that as different individuals reason differently about what is 

actually an ethical right act in different situations, it is difficult to determine how a car 

should act to be classified as an ethical agent. It also turns out that one and the same 

individual in different situations has different moral-philosophical theories as a starting 

point because of different influencing factors. This in turn shows that ethical positions are 

extremely situated, which contributes to an enormous complexity of the phenomenon. 
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Förord 

Vi vill rikta ett enormt stort tack till vår handledare Lars Öbrand som varit en stor 

stöttepelare under hela processen. Lars har med sin kunskap och kompetens varit en 

otrolig tillgång för oss. Hans engagemang har bidragit till att vi hela tiden motiverats och 
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otroligt behjälpliga när det kommer till relevant litteratur inom området.    
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Trafikverket arbetar sedan många år tillbaka, närmare bestämt sedan 1997, för att uppnå 

sitt mål, den så kallad nollvisionen, som handlar om att ingen ska dödas eller allvarligt 

skadas i trafiken. De arbetar därmed för att vägar, gator och fordon ska vara anpassade 

efter människans förutsättning samt att det ska vara lätt att göra rätt och att misstag inte 

ska straffas med döden (Trafikverket.se, 2020). Det vi redan vet idag är att fullt 

automatiserade bilar kommer vara säkrare fordon än de fordon som körs av oss människor 

(Hubner et al. 2018). Enligt statistik som Trafikverket samlar in har antalet dödsfall i 

trafiken minskat med hälften sedan millennieskiftet men de senaste åren har utvecklingen 

planat ut och mer behöver göras för att nollvisionen ska kunna uppnås (Trafikverket.se, 

2020).  

Den självkörande bilen kan ses som den stora och självklara lösningen, men så enkelt är 

det ju aldrig. Forskningen och utvecklingen av Artificiell intelligens går allt mer framåt och 

blir därmed också allt mer verklighet och vardag. Självkörande bilar sägs snart rulla på våra 

vägar vilket verkar positivt i vissa avseenden men oroväckande i andra. Det är nämligen så 

att ju närmare verkligheten den fullt automatiserade bilen kommer desto mer motstridiga 

åsikter och värderingar bildas (Awad et al. 2018). Dessa motstridiga åsikter och 

värderingar handlar främst om hur dessa självkörande bilar ska bete sig i trafiken, vad som 

är etiskt rätt och fel i olika situationer och hur bilen i så fall ska agera när den befinner sig 

i en situation där en olycka är oundviklig.  

Dignum (2019) försöker förklara detta komplexa läge som vi står inför angående de 

självkörande bilarna, med hur vi inte ens i små homogena grupper kan komma överens om 

vad för etisk utgångspunkt som ska följas. Hur ska vi då kunna programmera in vilket 

agerande som är mest rätt? När en mänsklig förare befinner sig i en svår situation tar 

föraren ett beslut i just den sekunden men när dessa automatiska självkörande bilar 

befinner sig i en liknande situation där en olycka är oundviklig är beslutet redan 

förutbestämt. Vi kommer alltså redan innan ha bestämt vem som ska ha chansen att 

överleva och vem som riskerar att dö (Awad et al. 2018).  

Flertalet studier tar upp vikten av att inkludera alla inblandade i den etiska frågan om 

självkörande bilar. För att en gemensam förståelse och tilltro till dessa bilar ska kunna 

bildas kan helt enkelt inte endast ingenjörer eller etiker bestämma hur bilen ska agera 

(Awad et al. 2018). Forskningen som bedrivits hittills har diskuterat fram och tillbaka hur 

självkörande bilar bör programmeras för att vara etiska agenter. Det som dock inte lyfts 

tillräckligt är huruvida de självkörande bilarna ens kan eller inte kan vara etiska agenter. I 

denna studie kommer därför individers ställningstaganden i förhållande till etiskt svåra 

situationer som den självkörande bilen står inför undersökas och analyseras. Studien vill 

genom detta påvisa hur komplex detta fenomen är och att det inte finns ett rätt svar eller 

en lösning på frågan. För att kunna förstå och analysera detta dilemma och den komplexa 

situationen som vi står inför med självkörande bilar kommer denna studie använda sig av 

tre moralfilosofiska teorier (utilitarismen, egoismen och pliktetiken) som utgångspunkt. 

Dessa teorier beskriver etisk handlande på radikalt olika sätt.  
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Med teorierna som utgångspunkt har 15 olika scenarier utformats, där den självkörande 

bilen av olika anledningar inte kan undvika en olycka. Studiens informanter får ta ställning 

till dessa situationer och motivera sina resonemang.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera viktiga förutsättningar för hur självkörande bilar bör/kan 

programmeras ur en etisk synpunkt. Studiens syfte är även att undersöka hur individer 

resonerar kring hur självkörande bilar bör agera i situationer där olyckor är oundvikliga. 

 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställning formulerats: 

Kan en självkörande bil vara en etisk agent? 

2. Tidigare forskning 

2.1 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är inte längre något vi bara ser i science fiction-filmer utan det blir allt 

mer verklighet och vardag. Teknologier som involverar artificiell intelligens (hädanefter 

AI) tillhandahåller oerhörda möjligheter som förbättrar och förenklarar människors liv. 

Vad är det då som innefattar AI? Rai et al. (2019) förklarar att AI är program som utför de 

kognitiva funktioner som vanligtvis förknippas med människor. Detta kan exempelvis 

innefatta lärande, uppfattning, interaktion och resonemang. AI är därför inte något som är 

begränsat till några applikationer utan som tar plats både på ett ekonomisk, organisatorisk 

och på en samhällelig nivå. AI finns och kommer ta allt mer plats i våra hem, inom 

sjukvården, i utbildningar, i arbetet, för underhållning samt öka säkerheten och förändra 

våra sätt att transportera oss (Berente et al. 2019).  

2.2 Självkörande bilar 

När det kommer till fenomenet självkörande bilar finns det olika grader av självkörning, 

det vill säga till vilken nivå bilen är automatiserad. SAE International har tagit fram en 

skala från 0–5 för att förklara fenomenet och beskriva olika typer av självkörande bilar. 

Nivå noll innebär att bilen inte har någon automation alls utan föraren har hela ansvaret 

och kontrollen över bilen, nivå tre innebär att bilen kan utföra körningen så gott som helt 

automatiserat men där bilföraren under hela tiden måste behålla uppmärksamheten och 

ta över kontrollen av fordonet när som helst. Nivå fem däremot innebär att bilen är helt 

automatiserad och behöver ingen mänsklig assistans alls. En sådan bil ska därmed kunna 

köra minst lika bra om inte bättre än en erfaren förare, det vill säga kunna framföra 

fordonet säkert även i farliga situationer och manövrera bilen så säkert som möjligt.  

I denna studie studeras fenomenet själkörande bilar i form av fullt automatiserade bilar, 

det vill säga framtidens bilar som uppnår nivå 5 i SAE Internationals skala (SAE 

International, 2018). 

2.3 Maskininlärning 

De självkörande bilarna har inte fötts smarta. “Hjärnan” i den självkörande bilen är vid 

tillverkning fortfarande inte helt formad. Det är algoritmer som programmeras av 

människor och som sedan ständigt uppdateras med hjälp av nya data och nya erfarenheter. 
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Bilarna lär sig helt enkelt att köra allt eftersom genom maskininlärning. Maskininlärning 

innebär att AI-agenter med hjälp av data börja upptäcka mönster och lära sig regler utan 

att de blivit programmerade just för den specifika situationen (Stilgoe, 2018).  

Den algoritmiska arkitekturen för programmering av självkörande bilar börjar med regler 

som är uppbyggda utifrån "om-då-annars", men som definierar åtgärder enbart under vissa 

förhållanden. Bilen kommer sedan scanna av och klassificera omgivningen innan den gör 

val baserade på vad den har lärt sig hittills (Stilgoe, 2018). 

När en självkörande bil gör ett misstag vet automatiskt alla andra bilar om det, inklusive 

framtida ofödda bilar. Bilarnas förmåga att utveckla konstgjord intelligens är så mycket 

större än människors förmåga att hålla jämna steg med dem (Stilgoe, 2018). 

2.4 Självkörande bilar och etik 

Nyckeln till att drastiskt minska antalet döda i trafiken är självkörande bilar. Jämför vi den 

mänskliga föraren mot den fullt automatiserade bilen vet vi att den självkörande bilen 

kommer vara det säkrare alternativet. Den självkörande bilen kommer inte överstiga 

hastighetsbegränsningarna, köra rattfull eller bli distraherad av mobiltelefonen vilket idag 

är de främsta skälen till dödlighet i trafiken (Hubner et al. 2018). 

Frågan som många dock ställer sig fundersamma till är hur dessa fullt automatiserade 

bilar ska agera i olika situationer. Dessa AI agenter blir allt vanligare och ju närmare 

verkligheten en fullt automatiserad bil kommer desto mer motstridiga åsikter och 

värderingar bildas kring dem (Awad et al. 2018). Dignum (2018) förklarar hur viktigt det 

kommer vara att dessa system introduceras för allmänheten på ett sätt som bygger på 

förståelse och tilltro, där människor känner att deras rättigheter respekteras. Awad et al. 

(2018) diskuterar i sin tur hur viktigt det är att allmänheten involveras i dessa beslut 

eftersom samsyn i denna fråga är mycket viktigt för att just en gemensam tilltro till 

självkörande bilar ska kunna bildas. Awad et al. (2018) menar därmed att beslutet inte 

endast kan ligga hos ingenjörerna eller etikerna, alla måste acceptera de etiska principerna 

som kommer programmeras in i de snart självkörande bilarna. Det Awad et al. (2018) 

menar är att även om etikerna skulle komma överens om hur en självkörande bil ska bete 

sig skulle det vara meningslöst om allmänheten inte skulle hålla med. Det handlar i 

slutändan om att få konsumenterna att byta från traditionella bilar till automatiserade 

bilar. Forskarna, etikerna och ingenjörerna måste involvera allmänhetens uppfattning och 

förväntningar om självkörande bilar för att kunna lösa de moraliska dilemman vi står inför 

på ett lämpligt sätt.   

I förhållande till detta blir den stora frågan hur vi ska kunna fastställa vad som är etiskt 

rätt. Dignum (2019) säger att om vi ska kunna skapa etiska agenter måste vi först 

undersöka och förstå om det ens är möjligt att skapa någon sorts formell dataanpassad 

definition av etik. Dignum (2019) diskuterar detta utifrån Dennetts (2003) definition av 

etiskt agerande och menar att en agent därmed måste kunna välja mellan olika handlingar 

där något av alternativen är det mest rätta beslutet att ta, grundat i social konsensus kring 

etiskt handlande. Svårigheten ligger därmed inte i att agenten ska kunna göra ett val utan 

att kunna fastställa vad som är etiskt rätt i olika situationer. Dignum (2019) ställer detta 

komplexa dilemma mot att vi inte ens i små homogena grupper kan komma överens om 

vad för etisk utgångspunkt som ska följas. Hur ska vi då kunna programmera in vilket 

alternativ som är mest rätt i en situation för en självkörande bil? 
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När en mänsklig förare befinner sig i en svår situation tar föraren ett beslut i just den 

sekunden men när dessa automatiska självkörande bilar befinner sig i en liknande situation 

där inget utfall leder till något gott är beslutet redan förutbestämt. Vi kommer redan innan 

ha bestämt vem som ska ha chansen att överleva och vem som med stor sannolikhet 

kommer dö (Awad et al. 2018).  

Awad et al. (2018) har genomfört en omfattande undersökning för att se över hur 

människor upplever de moraliska dilemman som fullt automatiserade bilar står inför. De 

skapade ett online-experiment där människor världen över frivilligt fick besvara hur det 

tyckte att den självkörande bilen skulle bete sig i olika moraliskt svåra situationer. 

Experimentet gick ut på att visa oundvikliga olycksscenarier där två möjliga utfall gick 

att välja bland, antingen svänger fordonet av eller så håller den kvar sin kurs. 

Informanterna fick därmed välja vilket alternativ de föredrog (Awad et al. 2018). Resultatet 

analyserades sedan med hjälp av nio olika faktorer, rädda människor framför djur, behålla 

kursen respektive svänga av, rädda passagerare framför fotgängare, rädda fler liv framför 

färre, rädda män framför kvinnor, rädda unga människor framför äldre, rädda fotgängare 

som korsar lagligt hellre än fotgängare som korsar olagligt, hellre rädda vältränade än 

otränade människor och rädda människor med högre social status än de med lägre. Totalt 

innehöll experimentet 13 olika olycksscenarios.  

  Awad et al. (2018) sammanställde resultaten utifrån olika parametrar däribland den 

globala preferensen. Det visade sig att den generella preferensen var att rädda människor 

framför djur, rädda så många liv som möjligt samt rädda unga framför äldre. Dessa tre 

preferenser kan, enligt Awad et. Al. (2018), ses som väsentliga byggstenar när det kommer 

till maskinetik, eller i alla fall bör det ses som riktlinjer för uppbyggnaden av fullt 

automatiserade bilar och det etiska valen som följer.   

2.5 Top-down, bottom-up och hybrid 

Det finns olika förhållningssätt kring hur etiskt resonerande kan implementeras i AI-

agenter. Dessa tre förhållningssätt är top-down, bottom-up och hybrid approach (Dignum, 

2019). 

2.5.1 Top-down 

Top-down-metoden innebär att man modellerar det etiska resonemanget som AI-agenten 

ska ha utifrån en eller flera givna etiska teorier och bygger därmed algoritmerna så att 

agenten agerar utifrån dessa teorier i specifika situationer. Agenternas beslutsfattande 

styrs därmed av regler, skyldigheter och rättigheter som utifrån teorierna har definierats. 

Beroende på vilken moral-filosofisk teori man har som utgångpunkt kommer denna alltså 

att komma till uttryck på olika sätt i agentens beteende. Utgår agenten till exempel från 

utilitarismen kommer den vara programmerad på ett sådant sätt att beteendet och 

agerandet alltid ska sträva efter att konsekvenserna alltid ska vara de bästa för de flesta. 

Top-down-metoden bygger på att AI-systemen kan resonera kring de etiska effekterna 

kopplat till såväl deras egna handlingar samt andra agenters handlingar (Dignum, 2019). 

Dock är detta lättare sagt än gjort. Dignum (2019) menar nämligen att även om AI-agenten 

är programmerad utifrån att handla efter en viss teori, till exempel utilitarismen, så finns 

det mängder med saker inom teorin som måste tolkas och definieras för att överhuvudtaget 

skapa mening. För att kunna förstå och avgöra vad som är “det bästa för de flesta” måste 
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man först kunna förstå samhället för att ens kunna definiera vad “det bästa” är. Beroende 

på kontext kan det nämligen röra sig om rikedom, hälsa, hållbarhet eller till och med en 

kombination av flera faktorer.  

Dignum (2019) påtalar även en annan svårighet med top-down-metoden. Denna 

strategi antar implicit att lag och etik är detsamma, det vill säga att lagen är tillräcklig för 

att styra att både vi och AI-agenter agerar etiskt. Så är dock inte alltid fallet eftersom det 

både kan finnas situationer där en handling är laglig men etiskt oacceptabel samtidigt som 

det kan finnas situationer där vi anser utifrån ett etiskt perspektiv att något är rätt att göra 

men som ändå är olagligt. 

2.5.2 Bottom-up 

Bottom-up-metoden ser etiskt beteende som en lärandeprocess där man utvecklar etiskt 

ställningstagande genom observation av andras beteenden. Dignum (2019) förklarar att en 

moraliskt kompetent agent därför bör vara utrustad med en mekanism som möjliggör för 

agenten att konstant lära sig och förbättra sitt etiska beteende, precis som vi människor gör 

under hela livet för att konstant utveckla vår etiska kompetens. Dignum (2019) tar upp att 

studier har gjorts för att ta reda på hur människor bedömer sin moral för att i sin tur kunna 

bestämma vad den sociala överenskommelsen är när det kommer till den moraliska 

acceptansen. Om en agent skulle fungera på detta sätt menar Dignum (2019) att en 

självkörande bil skulle behöva utgå ifrån en modell av samhällspreferenser och när bilen 

står inför en situation där en olycka är oundviklig ska bilen kunna handla efter den 

preferens som är mest önskvärd i situationen.   

Denna metod grundar sig alltså i samhällets generella syn på etik och att intelligenta 

agenter ska anta denna syn när den senare själv ska handla. Dignum (2019) reflekterar över 

hur detta tillvägagångssätt dock skulle kunna leda till negativa följder eftersom det är 

grundat i just samhällets syn på vad som är socialt accepterat. Det hon menar är att den 

här strategin är beroende av att det som är socialt accepterat också är det som är etiskt 

acceptabelt. Dock vet man redan att det finns saker som man tycker är socialt acceptabelt 

men som etiskt inte är accepterat och vice versa. Det vill säga att komma fram till konsensus 

kring vad som är accepterat och vad som inte är det är oftast enkelt men det är alltid 

beroende av kontexten. Vilket i sin tur innebär att om den självkörande bilen utgår ifrån 

och handlar efter vad samhället tycker är socialt accepterat kan bilen resonera sig fram till 

ett beslut som är oacceptabelt i situationen. Det är därmed en strategi som är helt bunden 

till kontexten.  

2.5.3 Hybrid 

För att undvika nackdelarna som både top-down och bottom-up medför finns det en metod 

som kombinerar dessa två och endast nyttjar fördelarna som dessa har - denna kallas 

hybrid approach. Tanken här är att kombinera det som är lagligt tillåtet med det som är 

socialt accepterat. Det innebär att man kombinerar programmerade regler med 

observerade kontexter för att lyckas implementera etiskt beslutsfattande i intelligenta 

agenter.  

Det man vill visa är att ett etiskt handlande inte är en antigen/eller situation utan alltid 

grundas i en kombination av satta regler och situationen en befinner sig i, vilket betyder att 

även själkörande bilar bör agera på detta sätt (Dignum, 2019). Sammanfattningsvis 

handlar hybrid-metoden om att samla kunskap och idéer från många olika människor men 
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där man strikt följer regler för hur man ska ta fram och samla dessa idéer på ett acceptabelt 

sätt. Tanken är även att denna metod ska ge möjlighet och uppmuntra till ifrågasättande 

kring samtliga beslut där man involverar flera intressegrupper för att komma ifrån att en 

ledning eller den 51-procentiga majoriteten bestämmer utfallet.  

2.6 Litteraturanalys 

Efter en analys av den utvalda, tidigare forskning som bedrivits kring ämnet, kan vi 

konstatera att det skrivs en del om den etiska problematiken i relation till självkörande 

bilar. Analysen visar dock att de resonemang som förs kring etiska svårigheter är på en ytlig 

nivå som inte riktigt fångar komplexiteten i människors etiska resonemang kopplat till 

självkörande bilar. Detta medför att det inte finns tillräckligt med forskning som utreder 

den grundläggande frågan om huruvida en självkörande bil kan eller inte kan vara en etisk 

agent överhuvudtaget, vilket denna studie är ämnad att undersöka.  

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Normativ etik 

Den etiska delen i denna studie utgår ifrån Tännsjös (2000) tolkning av normativ etik där 

han kritiskt diskuterar olika moraliska utgångspunkter som kan tillämpas vid lösningar av 

praktiska problem. Han vill förklara att etik inte bara är ett uttryck för subjektiva 

ställningstaganden utan att det finns en meningsfullhet att resonera kring etiska frågor och 

söka efter sanningen. 

Nedan presenteras tre radikalt olika teorier som alla beskriver hur en korrekt etisk 

utgångspunkt bör se ut. Dessa tre teorier har valts ut eftersom de ansågs som lämpligast 

till studiens syfte och direkt applicerbara på de olika moraliska dilemman som den 

självkörande bilen står inför. I denna studie görs ingen skillnad på begreppen etik och 

moral. 

3.1.2 Utilitarismen 

Den utilitaristiska läran handlar om att vi ska handla så att konsekvenserna av handlingen 

sammantaget blir så bra och lyckade som möjligt för alla inblandade. Detta innebär att 

man inom utilitarismen skiljer hårt på vad som är rätt och riktiga handlingar och vad som 

är orätta, det vill säga felaktiga handlingar (Tännsjö, 2000). För att bedöma vad som är rätt 

och vad som är fel handlingar i en situation, ligger fokus på vilka konsekvenser som följer 

med vilka handlingar. En handling blir därför rätt om det inte finns något annat alternativ 

som skulle ge upphov till bättre konsekvenser. Tännsjö (2000) beskriver vidare att det är 

viktigt att notera inom utilitarismen att bara för att en handling bedöms som rätt, i 

förhållande till andra alternativ som inte skulle medföra bättre konsekvenser, innebär det 

inte att den bör utföras. Att en handling bedöms som rätt innebär att allt är i sin ordning 

om den skulle utföras, det är alltså tillåtet att utföra handlingen.  

Sammantaget säger utilitarismen att vi bör i varje situation handla så att det goda 

maximeras, där man ser över hur varje handling påverkar en själv, andra i omgivningen 

samt alla människor och djur. Vi ska alltså handla så att världen blir så bra som möjligt 

(Tännsjö, 2000). 
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Det finns givetvis invändningar mot utilitarismen. Tännsjö (2000) tar upp en del av 

kritiken, däribland tanken om man ens kan bedöma om en handling ger de bästa 

konsekvenserna eftersom man inte kan bedöma hur de kommer påverka oss längre fram i 

tiden. Vi kan inte se in i framtiden och se konsekvenserna av en handling som vi utför nu, 

vi kan därför inte bedöma om en handling vi utfört gett bättre konsekvenser än en handling 

vi inte valde att utföra. Vi kan helt enkelt inte veta om vi handlat rätt. En ytterligare 

invändning som Tännsjö (2000) tar upp är om vi kan bedöma om en handling ger ett 

positivt eller negativt utfall för någon annan än en själv? Det går inte att bedöma om en 

handling som medför negativa konsekvenser för en viss individ är bättre för att den ger en 

förbättrad situation för någon annan. Det vill säga, det är inte möjligt att säga att en 

förbättring för en person är större än motsvarande försämring för en annan person. 

Vidare kritiseras utilitarismen utifrån grundtanken om att man ska maximera det goda 

eftersom vissa anser att det innebär att frågan om jämlikhet bortses. Ser man till Tännsjös 

(2000) exempel om knappa sjukvårdsresurser blir denna kritik mot utilitarismen tydlig. 

Om en individ som är svårt sjuk och utan hopp om förbättring endast kan ges viss lindring 

mot sina plågor medan samma resurs kan ge oerhörda förbättringar och tillfriskna flera, 

inte lika sjuka, personer - hur ska man då bedöma vad som är rätt att göra? Ska den svårt 

sjuka personen få lida ända in i slutet eller ska de redan relativt friska personerna få bättre 

levnadsvillkor? Hur bedömer vi vilken av dessa handlingar som ger mest välbefinnande för 

alla? 

3.1.3 Egoismen 

Till skillnad från utilitarismen utgår egoistiska läran, precis som det låter, från ens 

egenintresse. Tännsjö (2000) förklarar att enligt egoismen har den enskilda människan 

inga förpliktelser mot någon annan. Varje individ ska alltså handla så att dennes eget liv 

går så bra som möjligt. Var och en bör därför sträva efter vad för handlingar som maximerar 

ens eget välbefinnande - det blir det legitima målet som ska ligga till grund för ens 

handlande. Tännsjö (2000) förklarar därmed att det är orätt som egoist att stundvis bortse 

från vår framtid och välbefinnande. Något som är viktigt att förstå med den egoistiska läran 

är att vi inte behöver handla helt opåverkat av andras liv och välbefinnande. Även glädje av 

att hjälpa andra, se den man älskar lyckas och må bra kan ge en själv välbefinnande. Dock 

är det tydligt inom egoismen hur man ska handla om en konflikt uppstår. Ens egna 

självförverkligande och välbefinnande kommer först. 

 Det finns argument för att egoismen är rena dumheten när man ser det ur olika 

scenarios. Tännsjö (2000) förklarar egoismens dilemma när det kommer till det välkända 

scenariot ”fångarnas dilemma”. Det handlar om två egoistiska brottslingar var och en 

presenteras med följande alternativ: om du erkänner och den andre nekar släpper vi dig 

fri. Om du nekar och den andre erkänner får du livstid i fängelse. Om ni båda nekar får ni 

ett års fängelsestraff. Om ni båda däremot erkänner får ni tio år i fängelse. Som egoister 

gör ser de till sitt eget bästa och de vet båda dessa fångar att de gör. Eftersom båda handlar 

enligt egoismens lära kommer de båda två att erkänna och få tio år trots att de hade kunnat 

ta ett års straff om båda hade nekat till brott. På grund av deras egoism utesluts alla andra 

alternativ än att erkänna.  

Med detta scenario vill man visa att det kan gå dåligt och sluta illa för egoister. Dock 

känns kanske detta scenario något överdrivet och svårt att se att den har någon större 
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betydelse, men Tännsjö (2000) generaliserar situationen och förklarar det i en mer 

greppbar kontext. Han menar att om vi alla lever enligt egoismens lära där alla strävar efter 

att maximera vårt eget välbefinnande kommer det gå illa för oss alla. Tännsjö (2000) 

förklarar detta påstående så här: Vi slänger våra sopor i naturen och anser att vårt lilla 

nedskräpande är obetydligt för med tanke på vårt välbefinnande är det enklare att slänga 

skräpet i naturen än att ta med avfallet hem. Vårt avfall är fortfarande obetydligt men om 

alla gör så här kommer vi förorena vår värld vilket i slutändan blir sämre för oss alla.  

3.1.4 Pliktetiken 

Till skillnad från utilitarismen och egoismen som också brukar kallas för 

konsekventialistiska teorier, är pliktetikens lära helt oberoende av konsekvenserna. Enligt 

pliktetiker är handlingar antingen påbjudna eller förbjudna, alltså det finns vissa 

handlingar som alltid är fel som exempelvis mord och lögn oavsett avsikten eller 

konsekvenserna av handlingen (Tännsjö, 2000). För att förstå vad som är rätt och orätt 

handlande finns det något inom pliktetiken som kallas för det kategoriska imperativet. 

Kategoriska imperativet innebär att vi alla har en morallag inom oss som är absolut 

befallande och som talar om för oss vad som är rätt och vad som är fel. För att förstå om 

något är rätt eller fel ska man därmed handla efter vad ens plikter säger. Därför pratar man 

ofta inom pliktetiken om att man endast ska handla efter något som man själv skulle vilja 

upphöja till en lag.  

En stående punkt inom pliktetiken är att en aldrig har rätt att döda någon annan även 

om det i en situation skulle innebära att andra kan räddas. I detta anseende menar Tännsjö 

(2000) att pliktetiken kan tyckas vara alldeles för sträng och förbjudande eftersom man 

inte tar ställning till konsekvenserna av handlingen. Hur kan det inte vara mer acceptabelt 

att döda en person om det skulle innebära att hundra andra överlevde?  

Ett annat dilemma när det kommer till pliktetiken är om två orätta handlingar ställs mot 

varandra, exempelvis om den enda utvägen att förhindra ett mord är att ljuga. Hur gör man 

då?   

3.2 Hur tar man ett moraliskt motiverat beslut? 

När det kommer till stora beslut som kännetecknas av komplexitet, risker, osäkerheter 

blandat med motstridiga åsikter och värderingar blir det allt vanligare att involvera aktörer1 

för att få en mer nyanserad bild av problemet (Samuelsson och Rist, 2016). Det har 

nämligen visat sig att det finns flera fördelar med att involvera olika aktörer i olika 

beslutsfattanden. En fördel som Samuelsson och Rist (2016) tar upp är att aktörer som fått 

delta i ett beslutsfattande som de berörs av har lättare att i slutändan acceptera utfallet av 

beslutet. Den stora frågan är dock om aktörer kan hjälpa oss att ta rätt beslut? Samuelsson 

och Rist (2016) förklarar att detta är möjligt men att man måste kunna försvara sitt beslut 

om det ska kunna bedömas som riktigt. Med detta menas att man måste moraliskt kunna 

motivera varför man tar ett beslut.  

Nyckelprincipen här blir att använda sunda metoder för moraliskt resonemang för att 

kunna motivera sitt ställningstagande och beslut. Om vi har anledning att tro att vi 

framgångsrikt tillämpat sunda metoder för att fatta ett visst beslut har vi anledning att tro 

 
1 Med aktörer menas privatpersoner, grupper, organisationer som berörs av problemet eller 
beslutet i fråga. 
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att beslutet är väsentligt motiverat. Hur tar man då reda på vad som är rätt och vad man 

borde göra i en viss situation och hur ska man moraliskt motivera sina resonemang? 

Samuelsson och Rist (2016) tar upp olika krav som man måste uppfylla för att ens beslut 

ska kunna klassas som moraliskt motiverat.  

Först och främst bör man grunda sitt beslut på korrekt information där man noga 

undersökt vad som är relevant och sant. Det är såklart viktigt att skaffa sig en så korrekt 

bild av situationen som möjligt för att vara säker att man har belägg för sina resonemang. 

När man dock ska ta etiska beslut räcker inte bara korrekt information utan viktigt blir 

även att kunna sätta sig in i situationen och förstå hur inblandade skulle påverkas av ditt 

beslut. Det går givetvis aldrig att veta exakt hur en annan människa känner eller upplever 

något men man bör försöka för att se om det påverkar ens beslut.  

Besluten ska därmed grunda sig på den information och kunskap man har kring 

situationen, det vill säga på våra övertygelser. Förhoppningsvis är dessa övertygelser så 

korrekta som möjligt men för att kunna motivera ett beslut måste man också kunna 

resonera kring ens övertygelser. Våra övertygelser kan nämligen vara fel och vi bör därför 

se över så våra beslut inte är bundna till en specifik situation utan även ger övertygelse i 

andra liknande situationer.  

Till sist bör man se över om ens beslut representerar univeraliserbarheten vilket kort 

innebär att ett beslut är oberoende av en särskild synvinkel. Detta kan illustreras med detta 

exempel: person P bedömer att A borde moraliskt göra X i situation S. Person P borde 

därmed vara villig att stödja samma utfall av beslutet oavsett om P själv eller någon annan 

skulle vara A, eller någon annan som direkt skulle bli påverkad av A:s handlingar. Om ens 

resonemang inte respekterar universaliserbarheten kommer ens beslut bedömas som 

osammanhängande och inte moraliskt motiverbart.  

4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod eftersom en djupare förståelse, för hur 

människor ställer sig till de etiska dilemman som självkörande bilar står inför, vill uppnås. 

För att uppnå detta föredras en kvalitativ metod snarare än en kvantitativ metod. Genom 

att använda en kvalitativ metod genereras nämligen mer beskrivande information än vad 

som genereras med hjälp av en kvantitativ metod (Bryman, 2011). En kvantitativ metod, i 

form av enkäter, diskuterades dock inför metodvalet eftersom detta hade kunnat bidra med 

en bredare bild av fler individers ställningstaganden. I förhållande till studiens syfte ansågs 

dock att det var viktigare att kunna fånga resonemangen som fördes under tiden som 

informanterna tog ställning till scenarios. De semi-strukturerade intervjuerna ansågs 

därför som mest lämpliga eftersom denna metod bidrog till att följdfrågor kunde ställas 

och resonemangen kunde utvecklas.   

Den förståelse och det resultat som genereras vid genomförandet av kvalitativa studier 

är sedan tänkt att kunna bidra och appliceras på andra liknande fenomen. I kvalitativ 

forskning är det således förståelsen som generaliseras och inte informanternas utsagor som 

är representativa för populationen i stort (Klein, Myers, 1999). Studien antar även en 

abduktiv forskningsansats. När en abduktiv forskningsansats tillämpas innebär det att 
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tidigare teorier kombineras med empiriskt material som genererats genom studien för att 

på så sätt generera ny kunskap (Fejes et. al., 2014).  

4.2 Datainsamling 

För att förstå och få en bild av den diskurs som förs kring självkörande bilar och etik har 

vetenskapliga artiklar granskats och valts ut efter antal citeringar och vart dessa 

publicerats. Ytterligare datainsamling skedde i form av intervjuer med två lektorer vid 

Umeå Universitet där den ena är expert inom moralfilosofi och den andra inom fältet AI 

och etik. Dessa intervjuades vid varsitt tillfälle med syfte att få tillgång till relevanta 

begrepp, teorier och tidigare forskning kring ämnena.  

Den empiriska datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där 

scenarios tillsammans med öppna frågor tillämpades för att ta reda på informanternas 

resonemang kring självkörande bilar och etik. Tillvägagångssättet för de semistrukturerade 

intervjuerna beskrivs mer djupgående i avsnitt 4.2.1. 

4.2.1 Semistrukturerad intervju med scenarios 

I denna studie har den empiriska datainsamlingen genomförts genom en form av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger en bra struktur för att 

undersöka ett specifikt fenomen, men ger samtidigt en flexibilitet som ger värde för att 

kunna åstadkomma en djupare förståelse för fenomenet. Strukturen utgörs av de 

förutbestämda frågor som intervjuguiden är uppbyggd av och flexibiliteten utgörs av 

utrymmet till följdfrågor som vid intervjutillfället uppkommer. Dessa följdfrågor kan se 

olika ut beroende på informanternas svar på de förutbestämda frågorna (Bryman, 2011).  

För att ta reda på hur informanterna tänker och resonerar kring etiskt svåra situationer 

som självkörande bilar står inför utgjordes intervjun av 17 olika scenarios där varje scenario 

speglade en etisk svår situation där två givna alternativ gick att välja bland. Informanterna 

fick efter varje svar utrymme att förklara och resonera kring sitt val och olika följdfrågor 

ställdes för att få en mer nyanserad bild av varför en informant valde ett visst alternativ.  

Intervjuguiden har därmed sin fasta struktur i de olika scenarierna som samtliga 

informanter fick ta ställning till, tillsammans med intervjufrågor som skulle hjälpa 

informanterna att kunna förklara och resonera kring sitt val. Samuelsson och Rist (2016) 

tar upp hur viktigt det är, när man involverar aktörer i olika beslut, att de måste moraliskt 

kunna motivera sitt ställningstagande för att det på så sätt ska kunna bedömas som riktigt. 

Utifrån de olika kraven som Samuelsson och Rist (2016) anser måste uppfyllas för att ett 

beslut ska kunna klassas som moraliskt motiverat inleddes samtliga intervjuer med 

muntlig information om vad för slags självkörande bil som studeras, allt för att samtliga 

informanter skulle utgå ifrån korrekt information när de gjorde sina val. De första 

scenarierna inleddes med olika situationer där informanten fick ta ställning till hur hen 

ansåg att bilen skulle agera när olika faktorer och aktörer förändrades och byttes ut. Inför 

de sista scenarierna byttes fokus och informanterna blev muntligt informerade om att de 

nu själva befann sig i den självkörande bilen och att de skulle förklara och resonera kring 

hur de ville att bilen skulle agera i de olika situationerna. Detta gjordes i enlighet med ett 

ytterligare krav som Samuelsson och Rist (2016) tar upp, det vill säga om informanternas 

beslut kunde representeras av universaliserbarheten.       
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Samtliga scenarios har därmed utformats med hjälp av Samuelsson och Rists (2016) syn 

på vad som är moraliskt motiverbart samt studiens teoretiska ramverk som grundar sig i 

moralfilosofiska teorier. Varje teori grundar sig i olika ståndpunkter för vad som är ett rätt 

etiskt handlande, där utilitarismen står för att ens handlande sammantaget ska bli så lyckat 

som möjligt för alla sett till konsekvenserna, där egoismen står för att alla bör agera så att 

ens egna liv blir så bra som möjligt och slutligen pliktetiken som bland annat står för att en 

handling antigen är rätt eller orätt oberoende av handlingens konsekvenser (Tännsjö, 

2000). Teoriernas ståndpunkt tas i uttryck i de olika alternativen som scenarierna har.  

Scenarierna har utformats utifrån olika kluster där varje nytt kluster innebär en ny 

påverkansfaktor som måste tas i beaktning, det vill säga för varje nytt kluster blir det etiska 

dilemmat mer komplext. I det första klustret (hädanefter kluster ”trafikljus”) som 

innefattar scenario 1–3 (se bilaga 1) finns det bara en faktor som informanterna behöver ta 

ställning till (färgen på trafikljuset). I nästa kluster (hädanefter kluster ”värdera mängden 

liv”), scenario 4–6 (se bilaga 1), är det inte enbart trafikljuset som ändras utan man behöver 

även börja ta ställning till ytterligare en faktor - mängden liv. Scenario 7–11 (se bilaga 1) är 

ett kluster (hädanefter kluster ”värdera liv olika”) som tar in ännu en faktor, nämligen olika 

typer av liv som måste värderas, det vill säga om man värderar liv olika. Sista klustret 

(hädanefter kluster ”personligt”) innefattar scenario 12–17 (se bilaga 1) skiljer sig från de 

föregående genom att ytterligare en faktor finns med i bilden – nu är det informanten själv 

som scenarierna handlar om, det vill säga scenarierna blir mer personliga. 

Ett scenario där den självkörande bilen står inför en etisk svår situation och där 

informanterna fick välja vilket alternativ de mest föredrog att bilen skulle ta, beskrevs och 

illustrerades med bild och text. Ett exempel som informanterna fick ta ställning till och 

resonera sitt val kring handlade om att den självkörande bilen plötsligt fick problem och 

inte längre kunde bromsa. Rakt framför, i bilens körriktning, går fyra personer över vägen, 

på andra sidan av vägen står ett hinder. Om bilen väljer att behålla sin kurs resulterar det i 

att de fyra fotgängarna dör och väljer bilen att svänga av resulterar det i att passageraren i 

bilen dör. Scenariots olika alternativ ska skildra de moralfilosofiska teoriernas 

utgångspunkter, det vill säga om bilen väljer att svänga av antar den en mer utilitaristisk 

utgångspunkt eftersom konsekvenserna av den handlingen resulterar i att fler överlever. 

Väljer bilen dock att behålla sin kurs skulle man kunna säga att bilen antar en mer egoistisk 

utgångspunkt eftersom den väljer att skydda passageraren i bilen framför att rädda fler liv. 

Pliktetikens utgångspunkt tas i uttryck om bilen återigen väljer att svänga av eftersom den 

utgår ifrån plikten om att en inte under några omständigheter får döda en annan människa.  

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och spelades in för att underlätta 

bearbetningen och analysen.  

4.3 Urval 

Eftersom studien inte ämnar generera ett statistiskt säkert resultat som utgår från 

populationen i stort och heller inte undersöker en specifiks grupps uppfattning utan 

snarare undersöka vad olika individer kan ha för ställningstagande när det gäller moraliska 

dilemman kopplat till självkörande bilar, har ett bekvämlighetsurval gjorts. Bedömningen 

är att för studiens syfte har det inte någon större påverkan på vilka informanterna är 

eftersom resultatet inte ska representera en viss grupps uppfattning (Alvehus, 2019). 

Informanterna som deltog har valts ut utifrån vad som är passande och de som varit mest 
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lättillgängligt för studien. Bland de sju informanterna som deltog var 3 män och 4 kvinnor 

mellan åldrarna 24–63 år.   

4.4 Dataanalys 

För att kunna analysera, tolka och förstå det insamlade kvalitativa materialet spelades 

intervjuerna in och transkriberades sedan. Efter transkriberingen gjordes ett första urval 

av relevant data, det vill säga det centrala och kärnfulla utifrån studiens syfte, frågeställning 

och den tidigare forskningen.  

Bryman (2011) skriver att ett sätt att analysera data är att skapa kategorier och koder för 

att på så sätt underlätta bearbetningen. Detta tillvägagångssätt, att använda sig av 

kategorisering och kodning, gör det möjligt att tydligare kunna se samband mellan empiri 

och det analytiska ramverket.  

 I denna studie utformades tre huvudkategorier utifrån studiens teoretiska ramverk, det 

vill säga de moralfilosofiska teorierna utilitarismen, egoismen och pliktetiken. Utifrån 

huvudkategorierna skapades sedan subkategorier för att fånga viktiga aspekter ur varje 

moralfilosofisk teori i förhållande till det empiriska materialet. För att ytterligare 

underlätta analysen och tydliggöra vilken data som tillhörde vilken kategori användes 

färgkodning innan kodningen specificerades till kodord. Exempel på kodord som 

genererades genom kategoriseringen presenteras i tabell 1.  

För att säkerställa att värdefullt data inte gick förlorad och att kodningen fångade viktiga 

aspekter upprepades processen ett flertal gånger. Processen genomfördes först enskilt och 

sedan gjordes en sammanställning för att få en så uttömmande tolkning och analys som 

möjligt. Genom att genomföra kodningen på detta sätt uppnås även intercoder reliability. 

Intercoder reliability innebär att två eller flera oberoende kodare utvärderar det kvalitativa 

datas innebörd och kommer fram till samma slutsatser. När flera kodare oberoende av 

varandra har dragit samma slutsatser påvisar det en mer objektiv och därmed mer 

trovärdig analys (Lombard et. al., 2002).  

 

Kategori Subkategorier Kodord (exempel) 

Utilitarismen Värdera mängden liv Rädda fler 

  Värdera liv olika Rädda yngre 

  Oskyddade Rädda fotgängare 

   

Egoismen Rädda närstående Rädda de man bryr sig om 
framför främlingar.  

  Skona sig själv från lidande Kan inte leva med att ha 
dödat någon/sett någon dö. 
Hellre dö än att döda. 

      

Pliktetiken Delge ansvar Den som valt att sätta sig i 
bilen har ansvar.  
Den som kliver ut på vägen 
har ansvar. 

  Lagar & regler Rädda den som följer lagen 

Tabell 1. Tabellen visar de kategorier, subkategorier och kodord som använts under 

dataanalysen.  
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4.5 Etiska överväganden 

För att säkerställa att studien genomförs på etiskt acceptabelt sätt har Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer följts för att därigenom säkra informanternas integritet 

och rättigheter. De forskningsetiska principerna är uppbyggda av fyra huvudkrav, 

nämligen; informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet.  

Informationskravet innebär att informanterna ska bli informerade om studiens syfte, 

nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart används för studiens ändamål, 

samtyckeskravet går ut på att informanterna frivilligt medverkar i studien och har rätt att 

när som helst avbryta medverkan och konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla 

som medverkar i studien ska ges största möjliga konfidentilitet och personuppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtliga av dessa krav har muntligen kommunicerats ut till informanterna i samband 

med intervjun där informanterna fick ta ställning till om de ville medverka under dessa 

villkor. Innan intervjun påbörjades tydliggjordes inte bara att själva medverkan var frivillig 

utan även att det var helt frivilligt vilka frågor som besvaras. 

För att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) krav kring att skydda informanters identitet 

och integritet har alla identifikationshandlingar avkodats. Med detta menas att 

personuppgifter såsom namn, ålder, kön eller liknande helt har uteslutits. Bedömningen 

har gjorts att inga av dessa uppgifter är av betydelse för studiens syfte, genomförande eller 

resultat.   

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras den empiriska data som samlats in genom intervjuer och som 

analyserats och strukturerats utifrån de kodord som baserats på studiens teoretiska 

ramverk. Resultatet presenteras alltså utifrån utilitarismen, egoismen och pliktetiken. Ett 

mer detaljerat resultat av analysen illustreras med hjälp av tabell 2. där informanternas 

resonemang kategoriserats och för tydlighetens skull färgmarkerats efter de 

moralfilosofiska teorierna. Analysen av det empiriska materialet görs dels utifrån 

informanterna, dels utifrån scenarierna för att på så sätt kunna fånga olika aspekter av 

datamaterialet. Dels är det viktigt att få en mer övergripande bild av informanternas 

resonemang och ställningstaganden samt huruvida dessa är konsekventa eller 

inkonsekventa. Det är även viktigt att analysera hur resonemangen skiljer sig åt mellan de 

olika informanterna i olika scenarios och vilka faktorer i respektive scenario som påverkar 

individers ställningstaganden. Samtliga scenarios som informanterna tagit ställning till 

under intervjuerna återfinns som bilaga. 
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Analystabellen illustrerar en sammanställning av informanternas (ex. I 1) resonemang och 

svarsalternativ (sv.alt.) för respektive scenario (ex. S1.) kopplat till dataanalysens kodord. 

Grönmarkerad text faller under kategorin “utilitarismen”, gul text faller under “pliktetiken” 

och rödmarkerad text faller under “egoismen”. För att tydliggöra vissa av kodordens 

innebörd följer här en förklaring. Värdera mängden liv = Rädda flest liv. Värdera liv olika 

= Rädda oskyldiga barn, räddar gravida kvinnor före män, rädda yngre före äldre. Eget 

val/ansvar = Den som sitter i bilen har gjort ett val och har därför ansvaret. Oskyddade = 

Fotgängarna är mer oskyddade än personer i bilen. 

5.1 Informanterna 

Informant 1 

Informant 1 grundar många av sina ställningstaganden på att det yttersta ansvaret ligger 

på personen/personerna i bilen eftersom de har gjort ett eget val att sätta sig i bilen. 

Informanten anser att det oavsett situation inte är rätt att döda de som befinner sig utanför 

bilen, eftersom de inte borde behöva dö för att någon annan har gjort valet att köpa bilen 

och sätta sig i den. Detta resonemang skulle kunna kopplas till Tännsjös (2000) tolkning 

av pliktetiken, närmare bestämt det kategoriska imperativet. Informanten tycks nämligen 

ha en inre morallag som säger att det rätta är att skona de oskyldiga utanför bilen – detta 

även i de situationer då fotgängarna faktiskt gör fel enligt lag och går mot rött.  

 

“Bilen borde försöka göra en manöver istället för att bara åka rakt fram och 

köra på de som går även att de gör fel. Man får hoppas att det ska finnas en 

säker miljö så att de inte dör när de kör in i betongklumpen, man är mer 

skyddad än de som går i alla fall.” Scenario 3 

 

“Bilen bör väja för att försöka agera, den som sitter i bilen har gjort valet att 

sätta sig i bilen.” Scenario 4 

 

Informanten resonerar i de första scenarios kring att det rätta att göra är att rädda så många 

som möjligt. Detta kan, utifrån Tännsjö (2000), tolkas som en utilitaristisk ståndpunkt, 

eftersom konsekvenserna då blir de bästa för de flesta i den givna situationen. Detta 

ställningstagande frångår informanten dock i senare scenarios när olika faktorer ändras. 

Detta blir tydligt i bland annat scenario 7 där tre män och en kvinna befinner sig i bilen och 

en gravid kvinna och ett barn är på vägen. I detta scenario resonerade informanten enligt 

följande: 

 

“Räddar hellre barnen för de är oskyldiga och har ett helt liv framför sig och 

en gravid kvinna som har ett ofött barn inom sig som har ett helt liv framför 

sig. De går oskyldigt på vägen och de vuxna som satt sig i bilen har faktiskt 

gjort ett eget val att sitta där.” Scenario 7 

 

Även detta ställningstagande kan kopplas till utilitarismen även att informanten frångår 

att rädda så många liv som möjligt. Resonemanget handlar om att barn har längre tid kvar 

att leva vilket fortfarande kan tolkas som ett utilitaristiskt resonemang om man utgår från 

Tännsjös (2000) beskrivning av utilitarismen, eftersom informanten fortfarande resonerar 
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kring vilket utfall som blir det lyckligaste för alla inblandade. Eftersom detta resonemang 

blir motsägelsefullt gentemot att informanten tidigare har argumenterar för att rädda fler 

liv, garderar sig informanten mot detta genom att återgå till sin pliktetiska utgångspunkt - 

nämligen att rädda de som befinner sig utanför bilen.  

I både scenario 12 och 17 finns närstående med i bilden. Scenario 12 handlar om att 

antingen rädda två närstående eller fem främlingar. Här antar informanten en utilitaristisk 

ståndpunkt och räddar främlingarna för att de är fler. I scenario 17, där informanten själv 

sitter i bilen, räddar informanten de två närstående, inte enbart på grund av att man då 

räddar fler liv utan för att informanten till viss del kan sägas anta en mer egoistisk 

ståndpunkt. Resonemanget grundar sig nämligen i att informanten inte vill uppleva att 

döda närstående för att detta skulle leda till ett lidande för informanten själv. Detta kan 

kopplas till Tännsjös (2000) tolkning av egoismen, som går ut på att man alltid ska se till 

att skapa de bästa förutsättningarna för sig själv att ha ett så bra liv som möjligt.  

 

Informant 2 

Informant 2 resonerar genomgående utifrån en pliktetisk ståndpunkt. Tännsjö (2000) 

skriver nämligen att pliktetiken grundar sig i att handlingar antingen är rätt eller orätt, 

oavsett konsekvenser. Informanten menar också att det är lagen som ska följas och att de 

som gör rätt enligt lag alltid ska skonas. Följande citat illustrerar detta resonemang: 

 

“Fotgängarna har rätt att gå mot grönt och ska därför inte köras på, 

oberoende av antalet personer i bilen”. Scenario 8 

 

“Det är fotgängarna som gör fel eftersom man går mot rött. Bilen ska följa 

trafikreglerna.” Scenario 3 

 

Dock resonerar informanten även att det yttersta ansvaret alltid bör ligga på fotgängare, 

särskilt i de fall då det rör sig om obevakade övergångsställen, vilket gör att informanten 

avviker från att bilen alltid ska följa lagen, eftersom bilen enligt lag har väjningsplikt. 

Informanten menar att om självkörande bilar ska kunna finnas ska de ställas högre krav på 

fotgängare att ha uppsikt i trafiken. 

 

Informant 3 

Informant 3 tar genomgående lagen i beaktning i sina ställningstaganden. Informanten har 

alltså enligt Tännsjös (2000) beskrivning en pliktetisk utgångspunkt, det vill säga att 

plikten av vad som är rätt eller fel, i detta fall enligt lagen, alltid ska följas oavsett vilka 

konsekvenser som följer. I scenario 7 där tre män och en kvinna är i bilen och ett barn och 

en gravid kvinna befinner sig på ett obevakat övergångsställe väljer informanten enligt 

lagen att skona de som går på vägen. Dock påpekar informanten även att hen aldrig hade 

haft hjärta att döda ett oskyldigt barn. Detta resonemang visar sig dock inte vara sanningen 

när situationen ändras i scenario 10. Här finns det också barn med i bilden men dessa gör 

fel eftersom de går mot rött. Här resonerar informanten enligt följande: 
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Värsta scenariot hittills… Men kör på samma motivering som innan, alltså 

att det är lagen som ska följas. Även om det är hemskt när det handlar om 

barn… Men de gör fel för de går mot rött.” Scenario 10 

 

Det är än tydligare att informanten konsekvent håller sig till pliktetiken genom att följa 

lagen när det kommer till scenarios när närstående är inblandade:  

 

“Får hålla mig till det jag kört på innan. Regler, förtur och så vidare. Jag kan 

inte heller värdera liv olika även om det är mina närstående, men om jag fick 

tänka egoistiskt här skulle jag välja scenario B. Men det går ju inte.” Scenario 

12 

 

Informant 4 

Informant 4 kan starkt kopplas till pliktetikens kategoriska imperativ som återigen innebär 

att vi har en morallag inom oss som är absolut befallande och talar om för oss vad som är 

rätt och vad som är fel (Tännsjö, 2000). Informanten grundar nämligen de flesta av sina 

resonemang på att man inte ska döda oskyldiga, vilket han menar är fotgängare eftersom 

de inte har ansvaret för bilens agerande och även är mindre skyddade än de som befinner 

sig i bilen. Detta gäller även de situationer där fotgängare faktiskt gör fel enligt lag: 

 

“Det spelar ingen roll att det är grönt ljus för bilen. Alltså det spelar igen roll 

vad trafikljuset visar, de som går på vägen ska skyddas oavsett färg på 

ljuset.” Scenario 8 

 

Resonemanget kring att skona oskyddade fotgängare grundar sig i att informanten tänker 

att den som befinner sig i bilen kan tänkas ha en större chans att ändå överleva än den helt 

oskyddade fotgängaren. Detta kan kopplas till utilitarismen, eftersom detta ger bästa 

utfallet för de flesta (Tännsjö, 2000). 

I de scenarios där någon på vägen måste bli påkörd antar informanten istället ett 

utilitaristiskt perspektiv genom att utgå ifrån vilket utfall som blir det bästa. Detta gör 

informanten genom att värdera liven olika vilket blir tydligt i scenario 10: 

 

"Jaha, barnen går mot rött. Men jag tänker att gamlingarna trillar av pinnen 

snart ändå. De äldre belastar ju bara pensionssystemet. Så barnen ska 

räddas.” Scenario 10 

 

I de senare scenarios, där informanten själv befinner sig i bilen, börjar resonemangen mer 

och mer grunda sig i egoismen. Hen uttrycker väldigt starkt att han inte skulle kunna leva 

med följderna om han körde ihjäl någon, att det skulle påverka livets värde och väljer därför 

i alla lägen att offra sig själv för att på så sätt skona sig själv från lidande, vilket är en av 

utgångspunkterna i den moralfilosofiska teorin egoismen (Tännsjö, 2000). Resonemanget 

grundar sig även i att informanten, trots att hen inte kör bilen själv, fortfarande känner ett 

ansvar och en plikt att inte döda oskyldiga på vägen.  
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“Ja men här är det klart, jag vill att mina närstående ska överleva. Då kan 

jag dö. Tänk dig vilka mardrömmar när det händer. Om man kör på folk, vem 

som helst, så ser man allt bara flyga i bitar. Vad får man själv då för liv. Plus 

att jag känner mig ansvarig för jag sitter i bilen.” Scenario 17 

 

Informant 5 

Informant 5 grundar sina resonemang till en början efter vad som är lagligt rätt och fel. Är 

det ett obevakat övergångsställe lägger informanten allt ansvar på bilisten och anser att 

bilen ska svänga av eftersom fotgängarna inte gör något fel. I scenario tre, där två 

fotgängare går mot rött och två personer befinner sig i bilen anser informanten att lagen 

återigen ska ligga till grund för hur bilen ska agera, det vill säga köra över fotgängarna 

eftersom de bryter mot lagen. Dessa resonemang kan kopplas till pliktetiken som grundar 

sig i att handlingar antigen är rätt eller fel, dock inte sett till konsekvenserna av handlingen 

utan utifrån plikter, vilket i det här fallet handlar om lagar (Tännsjö, 2000).   

 

”Men oj där går fotgängarna mot rött. Ja då får de skynda sig över. I det här 

fallet har fotgängarna gått mot rött och gör något man inte får. De gör något 

olagligt”. Scenario 3 

 

Informanten frångår dock sina tidigare resonemang kring vad som är lagligt rätt och fel när 

hen ska ta ställning till scenario 6 där fyra fotgängare går mot rött och en person befinner 

sig i bilen. I detta scenario anser informanten att fotgängarna på vägen ska skonas från att 

bli påkörda trots att de bryter mot lagen. Informantens resonemang kan i det här fallet 

starkt kopplas till moralfilosofiska teorin utilitarismen som utgår ifrån att man ska handla 

efter den konsekvens som ger det bästa utfallet för alla inblandade (Tännsjö, 2000). I det 

här scenariot anser informanten att det bästa utfallet är att rädda fler även att de bryter 

mot lagen eftersom det skonar fler från sorg.  

 

”Ja här är det ju, ja eller vad jobbigt det blev nu… Då får man väl ändå köra 

på alternativ B, för nu är det bara en person i bilen och det är fler människor 

på gatan. Det blir färre som måste sörja, du skapar mindre samhällssmärta. 

Du räddar fler och du räddar fler från sorg”. Scenario 6 

 

När dock ytterligare faktorer och aktörer ändras i de nästkommande scenarios frångår 

informanten både från sina resonemang kring vad som är lagligt rätt och fel samt att rädda 

fler framför färre. Detta framkommer tydligt i scenario nio där fyra personer befinner sig i 

bilen och en gravid kvinna och ett barn korsar gatan olagligt. Informanten börjar nämligen 

i detta scenario värdera liv olika och anser att barnen är oskyldiga och bör skonas från 

döden. Detta resonemang kan förstås utifrån utilitarismens utgångspunkt, det vill säga att 

värdera vilken handlingen som ger det bästa utfallet (Tännsjö, 2000).       

 

”Men här kan de väl ändå döda personerna i bilen. För det är barn inblandat. 

Barn är ju ganska oskyldiga. Vad hemskt. Den här var jobbig. Men jag tar B. 

För att hon är gravid och hon har ett barn, det gör det att det är två barn med 
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i bilden. Barn är oskyldiga. Tänk så är de i bilen fyra våldtäktsmän?” Scenario 

9 

 

I de avslutande scenarierna där informanten själv befinner sig i den självkörande bilen kan 

hens resonemang istället kopplas till moralfilosofiska teorin egoismen. Detta eftersom 

resonemangen grundar sig i att hen inte vill se när bilen kör över personer, främst för att 

skona sig själv från lidande. Tännsjö (2000) förklarar att egoismen handlar just om att en 

ska handla i olika situationer utifrån vad som blir bäst för en själv.  

 

”Här kör jag ihjäl mig själv också (även om det inte är jag som rent fysiskt 

kör) för jag är ändå rätt ung och har förmodligen ganska mycket liv kvar att 

leva men jag skulle inte kunna göra det om jag varit med om något sådant 

här. Liksom kroppar som flyger och krossas ihjäl medan jag sitter i bilen som 

jag dessutom bestämt vart den ska köra. Det här skulle ju förändra mig”. 

Scenario 16 

 

Informant 6 

Informant 6 grundar sina ställningstaganden ofta på att det viktigaste är att rädda så 

många liv som möjligt vilket kan försåts och tolkas som att hen antar ett utilitaristiskt tänk 

och bedömer att rätta handlingen är att rädda flest. Tännsjö (2000) förklarar nämligen att 

utilitarismen står för att en handling är rätt om det inte finns något annat alternativ som 

skulle ge upphov till bättre konsekvenser.  

När informanten ska ta ställning till scenario sju, där ett barn och en gravid kvinna går 

över vägen och fyra personer befinner sig i bilen, spelar mängden liv dock inte längre någon 

roll. I det här fallet resonerar informanten att oskyldiga barn alltid bör räddas och att 

bilisten har yttersta ansvaret. Informantens resonemang lutar mot ett utilitaristiskt 

perspektiv där hen återigen bedömer vad för handling som ger bästa konsekvenserna samt 

med en pliktetisk utgångspunkt eftersom hen även bedömer att bilisten har yttersta 

ansvaret. 

 

”Det är samma här, bilen får svänga av. Det kan vara små barn som går mot 

rött nästa gång och då vill man ju också att den ska svänga av. Sen räddas 

fler också här om man offrar mannen i bilen. Så här tänker jag men det är ju 

svårt att veta vad man skulle göra själv i just den situationen”. Scenario 6   

 

När informanten ska ta ställning till scenarierna där hen själv befinner sig i bilen kan 

resonemangen tolkas efter egoismens principer, nämligen att handla efter vad som blir bäst 

för en själv och vad som maximerar ens välbefinnande (Tännsjö, 2000). Informanten 

resonerar bland annat under scenario 13 att hen vill offra sig själv för att hen inte skulle 

kunna leva med att ha dödat någon annan. Informanten uttrycker samtidigt, som hen även 

resonerat tidigare, att bilisten även har det yttersta ansvaret.   

 

”Ja då offrar jag mig, jag skulle inte kunna leva med att döda någon annan. 

Även om det inte är jag som kör så känner jag mig ansvarig. Jag vill inte se 

någon annan dö”. Scenario 13  
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Informant 7 

Informant 7 grundar till en början sina resonemang efter vad som är lagligt rätt och fel, är 

det obevakat eller grönt trafikljus vid ett övergångsställe har fotgängarna rätt att korsa 

gatan och bör därför alltid räddas. När personer korsar gatan olagligt, alltså går mot rött, 

ska lagen gälla även här. Dessa resonemang kopplas till pliktetikens lära som handlar om 

att man ska handla efter vad som man enligt plikten anser är rätt, det vill säga att man 

endast handlar efter lagen eller vad man själv skulle vilja upphöjas till en lag (Tännsjö, 

2000).  

När informanten sedan ska ta ställning till bland annat scenario tio där fyra barn går 

över vägen olagligt och två äldre och två vuxna går över vägen lagligt, spelar lagen inte 

längre någon roll. Informanten tar istället ställning till att barn alltid bör skyddas även om 

de gör fel eftersom de är oskyldiga. Detta resonemang kan tolkas som utilitaristiskt 

eftersom informanten värderar liv olika och anser att barnen har mer att leva för, det vill 

säga att köra över två äldre och två vuxna för att rädda fyra barn är en bättre konsekvens 

än tvärtom.  

 

”Här ska vi ju fortfarande rädda barnen även om de går mot rött. För de är 

så oskyldiga, de verkar ganska unga så de vet kanske inte bättre. Sen kan man 

ju se det som att de äldre har ju levt sitt långa liv redan och då räddar vi 

”längre liv” om barnen får leva”. Scenario 10 

 

När informanten stå inför de sista scenarierna och själv befinner sig i den självkörande 

bilen kan informantens resonemang starkt kopplas till den moralfilosofiska teorin 

egoismen. Informanten har nämligen i tidigare scenarier valt att offra fotgängare eftersom 

det antigen varit rätt enligt lagen eller ansetts som bästa utfallet, men när informanten själv 

befinner sig i bilen spelar dessa faktorer inte längre någon roll. Hen vill inte uppleva, under 

några omständigheter, när bilen kör på fotgängare. Egoismen står nämligen för att var och 

en ska handla utifrån vad som ger det bästa livet och mest välbefinnande för en själv 

(Tännsjö, 2000). I detta fall vill informanten skona sig själv från lidande.  

 

”Det spelar liksom inte någon roll vem eller hur många det är, jag vill inte 

uppleva när jag sitter i bilen att den kör över någon”. Scenario 16 

5.2 Scenarios 

Genom en sammantagen analys av samtliga informanters resonemang, som presenterats 

ovan, går det att se att det huvudsakligen finns två olika sätt som informanterna använder 

sig av för att resonera sig fram till etiska ställningstaganden i de olika scenarierna. 

Informanterna kan placeras i två olika kategorier kopplat till hur de kommer fram till sina 

etiska ställningstaganden: de principfasta och de situationsbundna.  

Det blir tydligt att vissa individer är väldigt principfasta och bygger sina resonemang på 

fasta principer som man inte under några omständigheter vill avvika från. Både informant 

2 och informant 3 representerar detta eftersom båda informanterna genomgående har en 

pliktetisk utgångspunkt. Dessa informanter har i samtliga scenarios valt att luta sig mot 

lagen, oavsett vilka påverkansfaktorer som funnits med i scenarierna. Informant 3 har även 
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haft vissa utilitaristiska inslag i sina resonemang, exempelvis vikten av att rädda fler. Dock 

har detta enbart betonats när de som varit fler även haft lagen på sin sida. Detta kan alltså 

tolkas som att plikten att följa lagen är viktigast och att det enbart är en bonus om man 

genom detta även kan rädda fler liv.  

De resterande fem informanters resonemang är dock inte kopplade till en specifik 

princip eller moralfilosofisk teori, utan ändras i takt med att faktorer byts ut och ändras i 

scenarierna. Detta visas tydligt om man jämför informant 5:s resonemang i scenario 8 och 

9. Båda scenarios går ut på att det finns fyra vuxna i bilen och en gravid kvinna samt ett 

barn som korsar vägen. I scenario 8 har fotgängarna grönt och i scenario 9 har de rött. 

Informant 5 resonerar i scenario 8 att fotgängarna ska skonas eftersom de enligt lag har 

rätt att gå över vägen. I scenario 9 resonerar informanten istället kring att man bör skona 

barnet och den gravida kvinnan även fast de bryter mot lagen. Här grundar sig alltså 

resonemanget istället på att olika liv har olika värde, istället för att hålla fast vid att det är 

lagen som bör styra utfallet. Detta påvisar att informanternas ställningstaganden från en 

given situation inte är direkt applicerbart på andra situationer även om dessa är snarlika. 

Ofta krävs det bara att en liten detalj i kontexten förändras för att hela resonemanget också 

ska förändras. Detta visar att de flesta av informanternas resonemang inte är kopplat till 

fasta moraliska utgångspunkter kring vad som är rätt eller fel, utan det är omgivningen och 

alla faktorer i just den givna situationen som blir avgörande för vilket ställningstaganden 

som görs. Det blir därmed tydligt att dessa informanters ställningstaganden är direkt 

kopplade till kontexten, det vill säga dessa är situationsbundna.  

Vidare, genom en analys av hur och när informanternas resonemang och 

ställningstaganden förändras, blir det tydligt att resonemangen skiljer sig allt mer åt i takt 

med att scenarierna blir mer komplicerade. Detta blir tydligt om man jämför kluster 

”trafikljus” med kluster ”värdera mängden liv” och ”värdera liv olika”. I kluster trafikljus 

stämmer informanternas resonemang till största del överens och utgår från ett pliktetiskt 

perspektiv där man lutar sig mot lagen. I kluster ”värdera mängden liv” och ”värdera liv 

olika” börjar resonemangen skilja sig åt mer. Medan vissa informanter fortfarande håller 

sig till att följa lagen börjar de flesta helt gå ifrån sina ställningstaganden som man hade i 

kluster ”trafikljus”. För många av informanterna blir lagen oväsentlig när det handlar om 

att kunna rädda fler liv. Detta gäller dock inte alltid, för när det börjar handla om olika slags 

liv är mängden liv för vissa av informanterna inte lika avgörande längre. I dessa fall 

resonerar många informanter att det är yngre liv som borde skonas snarare än äldre. Det 

blir även tydligt att när informanterna har en personlig koppling till scenariot, det vill säga 

om de själva sitter i bilen eller det handlar om deras närstående, förändras 

ställningstagandena till att bli mer egoistiska – återigen ändras resonemangen helt och 

man frångår de faktorer som tidigare har varit viktigast.  

Detta påvisar att när det finns flera påverkansfaktorer att ta ställning till ändras 

resonemangen ofta helt både inom en informant och mellan de olika informanterna. Detta 

visar att de etiska ställningstaganden för de flesta av informanterna inte enbart är 

situationsbundna utan även väldigt komplexa där olika faktorer är olika viktiga beroende 

på vilka andra faktorer som är närvarande i scenariot. Verkligheten är sällan så pass enkel 

som i scenario 1–3 (se bilaga 1) där det enbart finns en faktor att ta ställning till utan 

verkligheten är mer komplex än så. Även de senare scenarios som till exempel scenario 12 

(se bilaga 1) där liv kan värderas olika är en enorm förenkling av det verkliga livet. 
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Komplexiteten ligger dels i att det i verkligheten mest troligt kommer finnas fler än enbart 

två olika utfall och man kommer heller aldrig veta i förväg vad dessa utfall kommer 

resultera i. Det är även svårt för individer att faktiskt veta hur de skulle agera eftersom, 

precis som Awad et. al. (2018) påstår, tas dessa beslut just där och då i stunden. I 

situationen finns oftast inget utrymme att resonera sig fram till vad som är det mest 

lämpliga att göra, utan dessa beslut tas otroligt snabbt. Komplexiteten ligger därmed även 

i att vi inte i förväg kan förutse alla möjliga faktorer som kan påverka och alla möjliga olika 

situationer som kan uppstå vilket gör det enormt svårt att förbereda oss på samt ta ställning 

till hur den självkörande bilen ska agera, eftersom vi själva nog inte är medvetna om hur vi 

faktiskt skulle agera i just den situationen. 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras kopplat till tidigare forskning. Diskursen 

som förts tidigare kring etik och självkörande bilar har, som tidigare nämnts, uppfattats 

som för ytlig och lyfter inte komplexiteten kring individers etiska resonemang och 

ställningstaganden tillräckligt samt huruvida en självkörande bil ens kan vara en etisk 

agent eller inte.  

Vår studie visade tydligt att majoriteten av informanternas resonemang och 

ställningstaganden i relation till självkörande bilar är oerhört situationsbundna och 

komplexa. Enbart två av informanterna var principfasta och hade övergripande en tydlig 

moralfilosofisk utgångspunkt i samtliga scenarios. Resterande fem informanters 

resonemang varierar och ändras när nya faktorer behöver tas i beaktning. Studien visar 

inte heller enbart att resonemangen skiljer sig mellan olika scenarios utan även mellan de 

olika informanterna. Olika faktorer är helt enkelt olika viktiga att ta i beaktning för olika 

personer vilket gör fenomenet kring självkörande bilar otroligt komplext. Studien visar att 

det är svårt att avgöra vad som faktiskt är etiskt rätt eller fel i olika situationer som den 

självkörande bilen kan hamna i, eftersom detta dels skiljer sig från situation till situation 

och dels mellan olika individer. Situationsbundenheten som påvisats i vår studie kan 

förstås utifrån tidigare forskning som bedrivits kring hur våra handlingar har en nära 

koppling till den kontext som handlingen utförs i. Ett exempel på detta är Lucy Suchman 

(1987) som beskriver att det är unika faktorer och omständigheter i olika situationer som 

avgör vad som anses som ett socialt accepterat beteende i den specifika situationen. Ett av 

bidragen av denna studie är således att svaret på frågan ”Kan en självkörande bil vara en 

etisk agent?” känns relativt omöjlig att besvara med ett ja.  

Både Awad et al. (2018) och Dignum (2018) beskriver hur viktigt det är att allmänheten 

involveras i beslut kring hur självkörande bilar bör agera i etiskt svåra situationer eftersom 

en samsyn i denna fråga beskrivs som väldigt viktig. Vår studies resultat visar dock, att även 

om detta är en god tanke, är denna åtgärd svår att dra nytta av eftersom involveringen av 

allmänhetens resonemang visar hur inkonsekventa de flesta individers moraliska 

ställningstaganden är och att det är väldigt svårt att nå konsensus kring hur den 

självkörande bilen ska bete sig, även i en liten grupp. Resultatet av vår studie visar att 

problematiken inte enbart ligger i att olika individer har olika ställningstaganden i samma 

situation, problematiken ligger även i att samma individ resonerar olika i olika situationer 

där vissa faktorer har ändrats. En och samma individ kan alltså ha radikalt olika etiska 
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utgångspunkter och resonemang beroende på situation. Detta visar hur otroligt svårt det 

är att vara konsekvent när kontexten förändras och hur situationsbundna etiska 

ställningstaganden är.  

Vår studie visar tydligt att de flesta av informanterna inte uppnår Samuelsson och Rists 

(2016) krav och att ställningstagandena därför inte kan klassas som moraliskt motiverade. 

De involverade informanternas olika resonemang visar tydligt att dessa är kopplade till 

specifika situationer eftersom resonemangen ändras när faktorer i omgivningen förändras. 

Till exempel resonerar informanter på ett helt annat sätt när de själva sitter i bilen jämfört 

med när de inte gör det. I de fall då dessa informanter själva befinner sig i bilen resonerar 

de utifrån sig själva och hur detta kommer påverka dem själva. I de fall då det inte är de 

själva som sitter i bilen är det istället andra faktorer som påverkar resonemanget, till 

exempel lagar, mängden liv eller vilka liv det handlar om. Detta påvisar återigen 

komplexiteten men även hur situationsbundna etiska resonemang och ställningstaganden 

är eftersom väldigt få individer håller sig konsekventa.  Studien visar även att mycket små 

förändringar i scenarierna, till exempel att en vuxen person byts ut mot ett barn, har stor 

betydelse för hur informanterna tar ställning till situationen. Detta kan kopplas till “the 

butterfly effect”, som Bennet och Bennet (2008) skriver är ett vanligt förekommande 

fenomen i komplexa miljöer som just innebär att små förändringar i en komponent som 

ingår i situationen kan ha otroligt stor påverkan på resterande komponenter.   

Trots att det finns vissa generella preferenser, vilket Awad et al. (2018) visar i ”The 

Moral Machine Experiment”, visar vår studie även att det blir oerhört svårt när dessa 

preferenser ställs mot varandra i ett och samma scenario. Med detta menar vi att det finns 

situationer där man till exempel antingen måste välja mellan att rädda fler eller rädda unga 

framför äldre. Vilken preferens ska då styra beslutet i hur bilen bör agera? Komplexiteten 

av fenomenet skildras tydligt här eftersom studien visar att det må vara relativt enkelt att 

ta ställning i situation där enbart en faktor behöver beaktas, men ju fler faktorer som är 

kopplade till situationen desto svårare blir det att ta ett beslut. En komplex miljö som 

denna, kan beskrivas som en miljö som innefattar många olika komponenter som i relation 

till varandra blir svårare att analysera och ta ställning till än vad de är var för sig. Detta i 

sin tur leder även till att emergens uppstår i sådana situationer, det vill säga att summan 

av de olika påverkansfaktorerna i situationen skapar något annat än vad faktorerna var för 

sig gör (Bennet och Bennet, 2008). På grund av komplexiteten kommer saker inträffa som 

inte går att förutsäga vilket gör det omöjligt för oss att på förhand programmera bilarnas 

agerande. Vi kan nämligen inte veta vilken faktor som i just den specifika situationen 

kommer vara mest relevant och avgörande och vilken innebörd faktorerna tillsammans 

kommer ha.  

Vår studie visar att det finns svårigheter med samtliga av de förhållningssätt, kring hur 

etiskt resonerande kan implementeras i AI-agenter, som Dignum (2019) beskriver. Detta 

blir tydligt i vår studie eftersom olika informanter, i samma scenario, resonerar olika kring 

vad som faktiskt är det bästa utfallet i den givna situationen vilket problematiserar 

Dignums (2019) top-down-approach som innebär att AI-agenten utgår från en given 

moralfilosofisk teori med givna regler. Ett exempel på detta är i scenario 9 (se bilaga 1) där 

det handlar om att antingen rädda ett barn och en gravid kvinna som går mot rött eller fyra 

vuxna personer i bilen. Vissa av informanterna resonerar att det bästa för de flesta är att 

rädda flest liv, medan andra resonerar att det bästa för de flesta är att rädda yngre liv 
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framför äldre. Det vill säga, även om flera informanter antar ett utilitaristiskt perspektiv 

kan resonemangen skilja sig åt och leda till helt olika utfall. På samma gång förstärker detta 

exempel även en annan kritik mot top-down, eftersom detta förhållningssätt implicit antar 

att vad som är lagligt rätt också är etiskt rätt och vice versa. Informanternas olika 

resonemang visar dock på att detta inte är fallet, eftersom majoriteten tar ställning till att 

rädda barnet och den gravida kvinnan, som gör lagligt fel, eftersom det inte anses som 

etiskt acceptabelt att döda ett barn. 

Vår studie visar att även bottom-up-approachen är svår att förverkliga, eftersom 

preferensen i hur en bil ska agera i olika situationer varierar mellan olika individer och är 

nästan helt och hållet situationsbunden vilket gör att det blir svårt att uppnå konsensus. I 

och med komplexiteten och situationsbundenheten kommer det inte vara till någon större 

hjälp om bilen utgår från vad Dignum (2019) kallar för en modell av samhällspreferenser. 

Med detta menar vi att nya situationer kommer innebära komplexitet i form av nya 

kombinationer av olika påverkansfaktorer. Detta i sin tur kommer göra att vad som varit 

en preferens i en tidigare situation inte nödvändigtvis behöver gälla för den nya 

situationen. Detta kommer vara problematiskt trots att bilarna konstant kommer utvecklas 

genom maskininlärning. Även att bilen genom maskininlärning kommer börja upptäcka 

mönster och lära sig regler utan att de blivit programmerade just för den specifika 

situationen (Stilgoe, 2018), kommer problematiken att kvarstå. Hur ska den självkörande 

bilen veta i vilka situationer den ska agera utifrån vilka mönster och tidigare erfarenheter 

när det helt plötsligt kommer in en ny påverkansfaktor i bilden? Vem vet då att samma 

preferenser fortfarande gäller och samma handling är önskvärd när det nästan uteslutande 

verkar handla om just olika påverkansfaktorer och kombinationen av dessa? På så sätt 

skulle man, precis som Dignum (2019), kunna påstå att etiskt agerande är en lärande 

process – en process utan slutpunkt. Detta i sig visar återigen hur svårt det är att kunna 

säga om en självkörande bil kan vara eller bli en etisk agent, eftersom den aldrig kommer 

kunna anses som fullärd.  

Tanken med det sista förhållningssättet, det vill säga hybrid-approach, är god, men vår 

studie påvisar ännu en gång att detta är lättare sagt än gjort. Vem ska avgöra när lagen ska 

gälla och när någon annan faktor är viktigare ur en etisk synvinkel? Vår studie visar tydligt 

hur svårt det är även i en liten grupp att vara överens om hur man bör resonera och ta 

ställning till etiska dilemman. Så hur ska man kunna samla kunskap och idéer på ett sådant 

sätt som representerar allmänhetens uppfattning om vad som är etisk rätt eller fel i svåra 

situationer som bilen kan hamna i? Hur ska vi någonsin kunna fånga komplexiteten och 

situationsbundenheten tillräckligt mycket för att säkerställa att vi har täckt allt som 

behöver täckas för att i förväg kunna, in i minsta detalj, bestämma vad som är det etiskt 

rätta för bilen att göra? Eftersom, precis som Awad et. al. (2018) skriver, behöver vi 

människor aldrig i förväg bestämma hur vi skulle agera i en situation där en olycka är 

oundviklig, är det inte heller säkert att tanken kring hur vi skulle vilja att agera stämmer 

överens med handlingen i sig, det vill säga hur vi faktiskt skulle agera. Detta kan förklaras 

med hjälp av Suchman (1987) som beskriver hur planer inför en situation är något helt 

annat än hur vi faktiskt kommer agera när vi befinner oss i situationen. Planerna baseras 

enbart på en föreställning av hur situationen kommer se ut vilket sällan är en direkt 

spegling av verkligheten. Vi avviker ofta från våra planer för att oväntade omständigheter 

dyker upp som inte har kunnat förutses. Väl i situationen överges ofta planen och man 
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anpassar sitt agerande utifrån de omständigheter som råder, det vill säga vårt agerande är 

otroligt situationsbundet. Detta i sin tur gör att vi faktiskt inte kan veta om vi, som 

mänskliga agenter, ens skulle agera på ett sådant sätt som vi själva skulle anse vara etiskt 

rätt i dessa situationer. Därför kan det även diskuteras huruvida vi kan kräva att en 

självkörande bil ska kunna vara en etisk agent när vi själva kanske inte ens kan vara det i 

sådana lägen? Det hör även till att vi inte med säkerhet kan veta att etiska handlingar är 

direkt kopplade till vårt förnuft, utan det kan även vara så att etiken har en närmare 

koppling till våra känslor, något som filosofen David Hume utvecklat teorier kring (Wand, 

1955). Om det är så att vi grundar våra etiska resonemang och handlingar till största del i 

våra känslor blir det än mer omöjligt att tänka sig att en självkörande bil någonsin kommer 

kunna klassas som en etisk agent, eftersom bilen aldrig kommer ha de mänskliga känslorna 

och därmed inte heller kommer kunna utgå ifrån dessa.   

Ett andra bidrag av studien är den metod som använts, det vill säga kombinationen av 

semistrukturerade intervjuer och scenarios. Dessa två metoder tillsammans ger en 

betydligt mer nyanserad bild av fenomenet självkörande bilar i relation till vad etik är. Att 

inte enbart få tillgång till informanters ställningstaganden i olika scenarios utan även ha 

möjlighet att ställa frågor kring det bakomliggande resonemanget ger en djupare förståelse 

kring fenomenet. Tidigare forskning, till exempel ”The Moral Machine Experiment”, har 

enbart gjort scenario-undersökningar där fokus har varit på ställningstagandet snarare än 

resonemanget bakom. Vår studie visar dock att man genom detta inte fångar vad som 

faktiskt är väsentligt när det kommer till etisk svåra situationer som bilen kan hamna i. 

Problemet kring etiken förenklas oerhört genom att enbart fokusera på vilket av två 

alternativ som föredras. Bidraget av kombinationen mellan scenarios och 

semistrukturerade intervjuer är därmed att vi behöver nå en djupare förståelse kring 

fenomenet för att på så sätt kunna ha en mer rättfärdigad diskussion kring hur självkörande 

bilar ska programmeras. Denna metod skulle dock behöva utvecklas ytterligare i form av 

än mer detaljerade scenarios som fångar än mer aspekter. Det är dock oerhört svårt att 

utforma nog detaljerade scenarios som speglar den direkta verkligheten eftersom det är 

omöjligt att fånga alla möjliga faktorer. Detta bidrar till en problematik i sig eftersom olika 

faktorer i olika situationer är så oerhört avgörande för vilka ställningstaganden individer 

gör.  

Det råder inga tvivel om att AI kommer ta allt mer plats i våra hem, inom sjukvården, i 

utbildningar, i arbetet samt öka säkerheten och förändra våra sätt att transportera oss 

(Berente et al. 2019). Vår studies sammantagna resultat kan även ses som ett bidrag till 

forskningen kring artificiell intelligens och etik i stort. Komplexiteten och etikens situerade 

karaktär som påvisats i vår studie kommer nämligen kunna återfinnas även när det 

kommer till andra AI-agenter än just självkörande bilar. Vi vill med vår studies resultat 

påvisa hur oerhört viktigt det är att förstå komplexiteten i fenomenet och inte förenkla 

denna även i andra sammanhang som har med AI och etik att göra.  

Ett exempel på detta är när AI börjar användas inom vården för att diagnostisera eller 

ge behandlingsförslag till patienter. Även här finns den grundläggande etiska utmaningen 

om huruvida vi ska kunna komma överens om och bestämma vilka värderingar som ska 

byggas in i algoritmerna. Etiken går bortom fakta och data som kan analyseras av AI-

agenten just för att den är så pass komplex och situationsbunden som vår studie påvisat. 

Hur ska vi kunna säkerställa att det AI-agenten programmerats till, och lärt sig över tid, 
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grundar sig på etiskt acceptabla principer och speglar just den patientens värderingar när 

dessa kan skilja sig så pass mycket åt?  

7. Slutsats 

Att kunna programmera och utforma AI-agenter på ett sådant sätt så att de agerar på ett 

önskvärt, mänskligt sätt, är något som eftersträvas. För att uppnå detta måste vi vara eniga 

i vilka beteenden som är önskvärda ur en etisk synvinkel. Vår studie visar dock att detta är 

ett väldigt komplext problem att lösa. Bara frågan om vad ett etiskt rätt handlande är, är 

oerhört svårt att få ett enhetligt svar på eftersom etiskt handlade är enormt 

situationsbundet och otroligt individuellt. När vi dessutom kopplar detta till självkörande 

bilar eller AI i stort blir frågan kring etik än svårare, eftersom vi då i förväg måste bestämma 

och vara överens om vad som är etiskt rätt eller fel i alla möjliga olika situationer. Det är 

därmed svårt att tänka sig att en självkörande bil kan vara en etisk agent eller accepteras 

och klassas som en etisk agent av alla på grund av den oenighet som råder. Därav anser vi 

att det är viktigt att i framtida forskning fokuserar mer på komplexiteten och hur denna 

ska kunna överbryggas för att självkörande bilar ska kunna bli vår framtid, inte bara i teorin 

utan även i verkligheten.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Vad ska den självkörande bilen göra?                                                                                    

 

 

 

  

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man, en kvinna 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man, en kvinna 

 

1. 

2. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man, en kvinna 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man, en kvinna 
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3. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man, en kvinna 
 
Notera att fotgängarna går mot 
rött. 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man, en kvinna 
 
Notera att fotgängarna går mot 
rött. 

 

4. 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man 

 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Fyra män 
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5. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Fyra män 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man 

 

6. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Fyra män 
 
Notera att fotgängarna går mot 
rött. 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man, en kvinna 
 
Notera att fotgängarna går mot 
rött. 
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7. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En gravid kvinna, ett barn 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Tre män, en kvinna 

 

8. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En gravid kvinna, ett barn 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Tre män, en kvinna 
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A. B. 

 

 

 

 

 

 

  

9. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En gravid kvinna, ett barn 
 
Notera att fotgängarna går mot 
rött. 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Tre män, en kvinna 
 
Notera att fotgängarna går mot 
rött. 

 

10. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Äldre man och kvinna, en man, en 
kvinna 
 
 
 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Fyra barn 
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11. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Fyra barn 
 
 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Äldre man och kvinna, en man, en 
gravid kvinna 

 

12. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Två närstående 
 
 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Främlingar varav två män, två 
kvinnor, ett barn 
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Nu befinner du dig i den självkörande bilen, vad föredrar du att den 
självkörande bilen ska göra? 

 

 

 

  

  

13. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En man 
 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Du 

14. 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En kvinna, två män 
 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Du 
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B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Du 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
En kvinna, två män 
 

15. 

16. 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Du 

A. 
I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Två äldre män, en äldre kvinna 
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A. 

I scenario A. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Två närstående 
 

B. 
I scenario B. får den självkörande 
bilen plötsligt problem och kan 
inte bromsa, bilen svänger då av 
vilket resulterar i att: 
 
Döda: 
Du 

17. 


