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1 Inledning 

När Port‐au‐Prince på Haiti  i  januari 2010 drabbades av en  jordbävning hävdades  från många 

håll att västvärlden hade ett ansvar.1 Västvärlden skulle vara ansvarig för att Haiti var så fattigt 

och därför indirekt ansvariga för att konsekvenserna blev så ödesdigra som de blev. Till följd av 

detta  ansåg många  att  västvärlden  var  ansvarigt  för  att  bistå Haiti  i  återuppbyggnaden. Detta 

västvärldens  ansvar  hänger  dock  löst  i  luften;  exakt  vem  eller  vilka  var  ansvariga  när  det 

hänvisades  till västvärlden? Framförallt var det USA och Europas stater  som ansåg ha sugit ut 

Haiti  under  de  senaste  decennierna  och  seklen  och  således  skulle  dessa  stater  vara med  och 

betala  för  återuppbyggnaden.  Staterna  tog  också  sitt  påstådda  ansvar;  europaparlamentet 

beslutade till exempel om bistånd på 137 miljoner Euro.2 Problemet är dock att när dessa stater 

betalar  sker  det  med  skattepengar,  medborgarnas  gemensamma  pengar,  och  ändå  har  ingen 

framfört anklagelser mot att samtliga medborgare i dessa stater skulle vara ansvariga. Faktum 

är att  ingen medborgare har belagts med något ansvar. Detta är  inte förvånande med tanke på 

att  Haitis  fattigdom  inte  är  något  som  uppkommit  under  nuvarande  skattebetalande 

generationers livstid ‐ ändå hävdas det att det är de som ska betala. I denna kontext är frågan om 

det  går  att  ålägga  staten  som skild  från  sina  (nuvarande) medborgare ansvar:  kan  staten  som 

sådan vara ansvarig när medborgarna inte är det?  

  Huruvida kollektiv  såsom staterna ovan kan vara bärare  av moraliskt  ansvar har  varit 

ämne för en debatt i den filosofiska litteraturen sedan en tid tillbaka. Min promemoria behandlar 

kollektivets autonomi som en nödvändig  förutsättning  för moraliskt ansvar  för kollektivet  (till 

skillnad  från delat  ansvar  för  kollektivets medlemmar) med  utgångspunkt  i  relationen mellan 

individen och kollektivet så som den framförs i Philip Pettits artikel Responsibility Incorporated.3 

Promemorian  behandlar  således  dels  frågan  om  kollektivets  beroende  av  individer  och  dels 

frågan  om det  är  kollektivet,  individen  eller  båda parter  som är  ansvarigt  för  handlingar  som 

utförs i kollektivets namn. Promemorians syfte är till att börja med att undersöka om kollektiv, 

trots  att  de  per  definition  består  av  individer,  mycket  väl  kan  vara,  och  i  vissa  fall  med 

nödvändighet är, autonoma i förhållande till dessa individer och således vara autonoma agenter. 

Vidare ska promemorian visa att kollektivet,  autonom  från sina medlemmar, har möjlighet att 

påverka omgivningen.   

                                                             
1 Se exempelvis, Nordberg,  Jenny, ”USA styr i Haiti”, Aftonbladet 2010, jfr, Svensson, Anders, 
”Västvärldens ansvar för katastrofen på Haiti” Svensson 2010.  
2 ”Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2010 om den jordbävning som nyligen drabbade 
Haiti” 
3 Pettit, Philip, “Responsibility  incorporated”, Ethics nr. 117, s 171–201 (Pettit 2007) 
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  För att uppfylla promemorians syfte kommer Pettits teser att ställas mot den kritik som 

Pettit fått och då främst den kritik som framförts av Pekka Mäkele som menar att kollektiv aldrig 

kan  separeras  från  sina  medlemmars  avsikter  med  kollektivet  och  således  aldrig  uppnå 

autonomi. Vidare kommer rön inom psykologin, nämligen Milgramexperimenten, att ställas mot 

tesen om individens kontroll över sina handlingar, en tes som begränsar kollektivets möjlighet 

att agera.  

  Jag  kommer  i  avsnitt  2  att  ta  upp Pettits  definition  av moraliska  agenter  och  fördjupa 

analysen kring Pettits agentbegrepp i relation till kollektiv.  I avsnitt 3 kommer jag att behandla 

kollektivets  interna  autonomi  vilket  handlar  om  hur  kollektivet  kan  vara  autonomt  från  sina 

medlemmar  i  beslutsfattande.  Grundfrågan  är  om  det  är  kollektivets  preferenser  som  är 

bestämmande  för  hur  kollektivet  agerar  eller  om  korrelationen  mellan  kollektivets  syfte  och 

medlemmarnas  preferenser  omöjliggör  kollektivets  autonomi  oberoende  av  om  dess  övriga 

egenskaper skulle motsvara dem hos en moralisk agent.4  I anknytning till Mäkeles resonemang 

kommer  jag  sedan  att  argumentera  för  att  kollektivets  och  medlemmarnas  preferenser  med 

nödvändighet  är  skilda  och  diskutera  ett  konkret  exempel  på  hur  en  beslutsprocess  kan 

garantera denna åtskillnad.5 

  Efter  att  ha  behandlat  kollektivets  interna  autonomi  kommer  jag  att  behandla  dess 

externa  eller  utåtriktade  autonomi  i  avsnitt  4.  Grundproblematiken  är  att  kollektivet  som 

oberoende agent endast existerar på ett idéplan och alla fysiska handlingar som utförs, utförs av 

individer. För att kollektivet ska kunna vara en agent är det därför nödvändigt att knyta dessa 

handlingar  till  kollektivet.  I  avsnitt  4.1  kommer  jag  att  behandla  Pettits  tes  om  ansvar  för  att 

handla  och  ansvar  för  at  någon  handlar.  I  avsnitt  4.2.  kommer  jag  att  argumentera  för  att 

kollektiv  kan  ha  ett  odelat  eller  direkt  ansvar  för  handlingar  med  utgångspunkt  i 

Milgramexperimenten.  

  Min  slutsats  vilken  jag  lägger  fram  i  avsnitt  5  är  att  kollektiv  mycket  väl  kan  vara 

autonoma  agenter.  Jag  kommer  även  kortfattat  att  utveckla  ett  resonemang  kring  skillnader  i 

kollektivs och människors moral. Skillnaden kan anses vara en förutsättning för att kollektivet 

ska  kunna  uppnå  fullständig  autonomi  eftersom  antropocentrisk  moral  i  ett  kollektiv  kräver 

mänsklig påverkan. 

                                                             
4 Mäkele, Pekka, “Collective Agents and Moral Responsibility”, Journal of Social Philosophy nr. 38/3, 2007 s 
462 (Mäkele 2007) 
5 French, Peter A., “The Corporation as a Moral Person”, American Philosophical Quarterly nr 16/3, 1979, s 
212‐215 (French 1979) 
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2 Kollektiv som moraliska agenter enligt Pettit 

I  inledningen gavs ett exempel på hur  jordbävningen på Haiti givit upphov  till påståenden om 

ansvar  för stater oberoende av om någon av medborgarna i dessa stater kunde anses ansvarig 

för  jordbävningens  följder.  Just denna situation när ett kollektivs agerande  inte kan  tillskrivas 

någon  individ  men  detta  agerande  ändå  kan  anses  ha  varit  moraliskt  relevant  för 

konsekvenserna  är  enligt  Pettit  en  anledning  till  att  kollektiv  bör  hållas moraliskt  ansvariga.6 

Utan sådant tillskrivande av ansvar öppnar vi dörrarna för missbruk av kollektiv där omoraliska 

handlingar kan utföras utan klander.7 

  För  att  besvara  frågan  om  huruvida  kollektiv  kan  vara moraliskt  ansvariga måste  det 

först bestämmas eller upptäckas vilka egenskaper som är nödvändiga för att sådant ansvar ska 

föreligga.  Pettit  bestämmer moraliskt  ansvar med utgångspunkt  i  tre  förutsättningar  som han 

anser kvalificerar ett subjekt – individ eller kollektiv – för moraliskt ansvar. Han försvarar dem 

på förnuftsbasis och genom historisk relevans då dessa förutsättningar sedan länge antagits av 

den  kristna  kyrkan  som  nödvändiga  och  tillräckliga  för  att  begå  allvarlig  synd.8  De 

förutsättningar som Pettit ställer upp är att det: 

 

1. för det första måste det vara  frågan om en autonom agent som kan ställas  inför 

värdemässiga  val  där  valet  av  handling  får  moraliska  konsekvenser 

(värderelevans);  

2. för det  andra måste det  vara  så  att  den  autonoma  agenten har haft  tillgång  till 

nödvändig information för att bedöma de värdemässiga konsekvenserna av sina val 

(värdeomdöme); och,  

3. för det tredje måste det  ligga till så att agenten varit kapabel att agera efter sin 

värdemässiga bedömning av det mest attraktiva valet (värdekänslighet).9 

 

  Denna promemoria  kommer  som angetts  i  inledningen  att  framförallt  behandla  frågan 

om  kollektivets  autonomi.  Autonomi  aktualiseras  främst  i  första  förutsättningens  första  led, 

frågan om kollektiv kan vara autonoma agenter, samt den tredje förutsättningen, kapaciteten att 

agera efter sin egen värdemässiga bedömning. Pettits resonemang i de olika  frågorna kommer 

att återges löpande genom promemorian allt efter att de aktualiseras i diskussionen. 

                                                             
6 Pettit 2007, s 194 
7 Pettit 2007, s 196f 
8 Pettit 2007, s 174 
9 Pettit 2007, s 174 
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2.1 Autonomi 
Jag  vill  innan  jag  går  vidare  uppmärksamma  en  distinktion  vad  gäller  autonomi  som  är  av 

betydelse  för  den  fortsatta  diskussionen  om  kollektivt moraliskt  ansvar.  Om  vi  tänker  oss  en 

robot som har förmågan att på egen hand lösa en för den given uppgift, vi kan tänka oss en robot 

som  får  en  instruktion  om  att  uppnå  resultatet  R1  (plocka  burkar) men  på  egen  hand  väljer 

vilket handlingsalternativ (Hx‐Hy) den anser vara bäst  lämpad för att uppnå R1, så är roboten 

autonom i förhållande till Hur R1 men inte autonom i förhållande till Att R1. 

2.2 Agentskap 
Moraliskt  ansvar  vilket  Pettit  m.fl.  vill  tillskriva  kollektiv  förutsätter  en  agent,  ett  subjekt  av 

något  slag  som  är  kapabelt  att  handla.  Pettit  utvecklar  sin  definition  av  agentskap  genom  att 

hävda att en agent utöver att enbart kunna agera för det första måste ha en uppfattning om hur 

omgivningen ser ut, för det andra har preferenser för hur omgivningen bör se ut utifrån denna 

uppfattning om hur omvärlden faktiskt ser ut och för det tredje agera utifrån dessa preferenser i 

syfte  att  förändra  omgivningen  från  hur  agenten  uppfattar  att  den  ser  ut  till  hur  den  enligt 

agenten  bör  se  ut.  Dessutom,  menar  Pettit,  räcker  det  inte  med  intentionen  att  en  utförd 

handling  ska  generera  det  eftersträvade  resultatet  –  agenten måste  faktiskt  vara  kapabelt  att 

uppnå  det  eftersträvade  resultatet,  dess  preferenser måste  vara  koherenta med  varandra  och 

uppfattningen om omgivningen måste vara konsistent och känslig  för nya  intryck.10   Pettit ger 

ett  exempel  på  vad han  ser  som den  enklaste  formen av  agent  i  sitt  robotexempel  –  en  enkel 

robot  som  är  programmerad  till  att  flytta  burkar.  Enligt  Pettit  uppfyller  en  sådan  robot 

förutsättningarna  för  agentskap  om  den  kan  registrera  burkarna,  har  en  preferens  för  att 

burkarna ska finnas på ett visst ställe och därefter flyttar burkarna från där de står till den plats 

där  roboten  har  blivit  programmerad  att  ställa  dem. Även om  roboten  inte  skulle  lyckas med 

varje  flytt  på  grund  av  att  den  tappar  burkar  eller  har  en  liknande  imperfektion  skulle  den 

kvalificera sig som en agent om den flyttar burkarna med viss statistisk säkerhet.11  

  Jag kommer att försvara Pettits definition av en agent löpande genom promemorian och 

försöka  utveckla  den  i  framförallt  en  fråga  om  autonomi  ‐  innebär  programmering  tillräcklig 

autonomi för att agentskap (möjligheten att bestämma Hur R) ska ha uppnåtts? 

  Om vi tänker oss att roboten i exemplet ovan är fjärrstyrd av en instruktör istället för att 

vara programmerad att själv välja handlingsalternativ skulle roboten inte  längre vara en agent 

längre,  snarare  skulle  den  vara  ett  verktyg  att  jämföra  med  till  exempel  en  elektrisk  borr 

eftersom den helt saknar inflytande över Hur R. Om vi går vidare med det resonemanget kan vi 

ställa oss frågan om en robot som är programmerad i detalj att agera på ett visst förutbestämt 

                                                             
10 Pettit 2007, s 178 
11 Pettit 2007, s 178 
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sätt fortfarande är en agent; den utför då exakt samma handlingar som den hade gjort om den 

vore  fjärrstyrd  men  väljer  de  facto  inte  handlingsalternativ  själv.  Är  svaret  negativt,  att  en 

detaljprogrammerad  robot  inte  är  en  agent,  måste  vi  fråga  oss  om  en  robot  som  är 

felprogrammerad och alltså  inte utför de handlingar som konstruktören avsåg är en agent? Är 

det  relevanta  för  agentskap  att  roboten  agerar  på  egen  hand  men  förutbestämt  enligt 

programmeraren, eller att den agerar efter sin ”egen” vilja och därmed alltså utan inflytande av 

programmeraren?  

  När  en  programmerare  programmerar  en  robot  kan  han  göra  det  på  två  olika  sätt: 

antingen  programmerar  han  den  att  göra  rörelserna  H1,  H2,  H3  etc.  i  en  viss  följd  eller  så 

programmerar  han  den  så  att  den  har  preferenserna  P1,  P2,  P3,  etc.  där  P1  är  ”undvik 

håligheter” och P2 är ”välj kortaste vägen runt ett hål”. På så sätt kommer roboten i situation S1 

(den stöter på ett hål) och varje situation som i relevanta avseenden är identisk med S1 (roboten 

stöter på håligheter och kortaste vägen är att åka medsols runt hålet) kommer att agera på ett 

sätt medan den i situation S2 (kortaste vägen runt håligheten är motsols) kommer att agera på 

ett  annat  sätt. Den  senare  varianten  av programmering överensstämmer med de  rekvisit  som 

Pettit har ställt upp för att den burkplockande roboten skulle vara en agent. 

  Utifrån skillnaden mellan en fjärrstyrd robot som inte är en agent och en programmerad 

som är en agent bör rekvisitet för agentskap vara besittandet av preferenser och en upplevelse 

av att det är agenten som gör sina egna val i varje situation oberoende av om dessa val redan är 

förutbestämda  (programmeraren  kan  ha  gett  roboten  preferens  P1  och  P2  just  för  att  han 

förutsåg  att  denna  preferens  skulle  leda  till H1  i  S1).  Roboten  som plockar  burkar  vill  plocka 

burkar  oberoende  av  det  förhållandet  att  denna  vilja  inte  härrör  ur  honom  utan  ur 

programmeraren.  Vidare  är  det  värt  att  observera  att  programmeraren  inte  kan  utöva  något 

fortsatt  inflytande  över  roboten  efter  att  den  startats,  om  roboten möter  en  situation  Sx  som 

programmeraren  inte  förutsatt  kommer  roboten  att  följa  sina  preferenser  även om dessa  i  Sx 

inte överensstämmer med programmerarens önskemål.  

  Jag  kommer  inte  att  fördjupa  diskussionen  om  kvalificeringen  av  preferenser  där  ett 

argument mot  robotens  agentskap  skulle  vara  att  robotens preferenser  inte  är  robotens  egna 

utan  programmerarens.  Jag  nöjer  mig  med  att  konstatera  att  det  kan  argumenteras  att  även 

människors fria vilja kan ifrågasättas; det är oklart i vilken utsträckning vi är predeterminerade 

av arv, miljö eller rent av Gud. Ett exempel på mänsklig predetermination som många vilka haft 

släktingar  med  åldersdemens  känner  till.  En  god  vän  till  mig  arbetar  med  rehabilitering  av 

människor med skadat korttidsminne. Dessa människor har inga andra ”skador” annat än att de 

inte kommer ihåg något som skett mer än en viss tid tillbaka. Ofta handlar det bara om ett tiotal 

sekunder. Eftersom de inte kommer ihåg samtal som de har fört för några minuter sedan tycks 

de inte påverka de samtal som de kommer att ha och det är här som det intressanta inträffar – 
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förutsatt  att min vän svarar på exakt  samma sätt kommer en upprepning av ett  samtal  att bli 

identiskt.  Att min vän säger samma sak beror på att det ingår i hans uppgifter att träna minnet 

hos  patienterna,  men  att  patienterna  svarar  på  exakt  samma  sätt  tyder  på  någon  typ  av 

predeterminering;  givet  att  förutsättningarna  är  desamma  kommer  de  att  välja 

handlingsalternativ på exakt samma sätt. 

  En  robot  som  är  preferensprogrammerad  skulle  således  kunna  anses  besitta  en  sådan 

kontroll över Hur R som är nödvändig för agentskap och ett kollektiv kan således uppnå status 

av agentskap förutsatt att det har ”egna” preferenser vilka styr dess handlingar. Den fråga som 

kommer  diskuteras  vidare  är  huruvida  kollektiv  kan  vara  programmerade  på  det  sätt  som 

diskuterats i detta avsnitt eller om det med nödvändighet är fjärrstyrt av sina medlemmar.  

3 Preferenser 

Ovan konstaterades det att agentskap förutsätter förmågan att handla utifrån sina preferenser. 

Förmågan att  handla på  egen hand  innebär  en  form av  autonomi om agenten kan kontrollera 

Hur  R.  Att  hävda  att  en  ”preferensprogrammerad”  robot  inte  är  kvalificerat  autonom  för  att 

anses vara en agent – till exempel att för att en agent ska kunna skapa sina egna preferenser – 

riskerar  att  diskvalificera  människor  från  agentskap  och  således  göra  själva  agentbegreppet 

överflödigt och obrukbart då endast en oberoende gud skulle kunna vara en agent. Frågan om en 

sådan kvalificering av agenters autonomi är dock högst relevant för kollektivt agentskap ur ett 

moraliskt perspektiv. 

  När jag tidigare gjorde en distinktion mellan autonomi i handling och i val av preferenser 

lämnade jag en ofullständighet i exemplet. Exemplet var att en robot som är programmerad för 

att  uppnå  resultatet  R  men  själv  kan  avgöra  hur  det  resultatet  ska  uppnås  är  autonom  i 

förhållande till Hur R. I avsnittet som behandlade agentskap konstaterade jag sedan att det var 

tillräckligt att en robot var preferensprogrammerad för att uppnå status av agent eftersom den 

är tillräckligt autonom i  förhållande till Hur R. Ofullständigheten i exemplet är följande:  för att 

roboten ska kunna göra autonoma val så måste den ha programmerats med vissa preferenser, 

det  måste  vara  möjligt  för  den  att  avgöra  vilket  av  två  alternativ  som  är  bättre,  den  måste 

föredra någotdera. Roboten är alltså lika lite autonom att välja sina preferenser som den är att 

välja vilket resultat den vill uppnå – dess ultimata preferens. Ur ett moraliskt perspektiv kan inte 

roboten  vara  moraliskt  ansvarig  eftersom  den  inte  själv  väljer  sina  preferenser.  Om  roboten 

”Hitler 1” skapades och programmerades med preferenser att slutföra nazisternas agenda men 

utan  förmågan att utvärdera och omvärdera sina preferenser skulle roboten visserligen kunna 

kallas  för  ond,  men  det  skulle  inte  vara  roboten  som  var  en  omoralisk  agent  utan 

programmeraren. Om det gick att skapa en dator som kunde utvärdera och ändra eller bekräfta 

sina egna preferenser vartefter den insåg att dess preferenser varit bättre eller sämre än andra 
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preferenser skulle den vara autonom i bemärkelsen att dess preferenser skulle vara dess egna. 

Skulle  dess  preferenser  å  andra  sidan  ändras  av  en  programmerare  skulle  det  vara  lika  lite 

autonomt som innan.  

  Argumentationen  ovan  om  moraliska  agenters  förmåga  att  utvärdera  och  ändra  eller 

bekräfta sina egna preferenser vartefter den insåg att dess preferenser varit bättre eller sämre 

än andra preferenser stöter på åtminstone två problem. För det  första måste även beslutet att 

ändra  eller  bekräfta  sina  preferenser  vara  föremål  för  högre  preferenser,  det  måste  finnas 

preferenser  som  avgör  om  preferens  X  eller  preferens  icke‐X  är  den  bättre  preferensen.  Jag 

kommer inte att fördjupa mig i den frågan här utan nöjer mig med att konstatera att det under 

förutsättning att ”människan” är måttstocken för vad en moralisk agent är måste en robot vara 

programmerad  att  minst  motsvara  mänskliga  grundförutsättningar  för  hur  preferenser 

ifrågasätts.  För  ett  kollektiv  som  består  av  människor  förutsätter  jag  för  tillfället  att  dessa 

grundförutsättningar överförs från kollektivets medlemmar till kollektivet självt. 

  För  det  andra  är  kollektiv,  till  skillnad  från  en  robot,  en  abstrakt  konstruktion,  en 

föreställning som delas av en grupp individer. En dator är fysiskt avgränsad från omvärlden och 

dess eventuella autonomi därför enkelt kan säkerställas genom att observera om datorn utsätts 

för någon extern påverkan i beslutsprocessen. Kollektivets existens ligger ytterst på ett idéplan. 

Eftersom kollektivet är en sådan delad föreställning kommer det i någon utsträckning alltid att 

vara beroende av individer när den skapar, bekräftar eller ändrar sina preferenser samt när den 

vill påverka omvärlden utifrån dessa preferenser. Det går inte att separera kollektivet från dess 

medlemmar och ”enkelt” säkerställa att det inte utsätts för extern påverkan i beslutsprocesser. I 

detta  sammanhang  är  det  därför  viktigt  att  utröna  om  relationen mellan  kollektiv  och  individ 

under  någon  omständighet  kan  beskrivas  som  relationen  mellan  robotens  dator  vilken 

kontrollerar  dess  preferenser  och  något  av  robotens  fysiska  attribut,  till  exempel  en  krets  i 

robotens  dator  som  driver  roboten  utan  att  påföra  den  någon  ytterligare  vilja  eller  om 

relationen med nödvändighet är sådan att individerna i kollektivet kontinuerligt programmerar 

roboten.  I sin krassaste  form är  frågan inte  längre om kollektivet självt väljer sina preferenser 

utan om kollektiv ens några egna preferenser? 

3.1 Diskursiva dilemman och kollektivet som summan av sina medlemmar 
Pettits lösning på frågan om kollektivet kan fatta sina egna beslut är att konstatera att kollektiv 

under  vissa  omständigheter  oundvikligen  kommer  att  ställas  inför  så  kallade  diskursiva 

dilemman (Se exempel nedan). Det diskursiva dilemmat visar hur individer genom demokratisk 

omröstning kring de kumulativa delfrågorna X, Y och Z riskerar att fatta ett gemensamt beslut Q 

trots att ingen av medlemmarna var för det (dilemmat förutsätter att individernas aversion mot 
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den delfråga  som de  röstar nej  till  är  sådan att Q  som helhet  bör  avstås  trots  att de  är  för de 

övriga två delfrågorna).  

 

Exempel: Diskursiva dilemmat 

  Delfråga X  Delfråga Y  Delfråga Z  Fråga Q (=x+z+y) 

Medlem A  Ja  Ja  Nej  Nej 

Medlem B  Ja  Nej  Ja  Nej 

Medlem C  Nej  Ja  Ja  Nej 

Majoritetsbeslut  Ja  Ja  Ja  Ja 

 

För att undvika att  fatta ändra kollektivets preferenser  till  att vara  inkoherenta eller på annat 

sätt  fatta  beslut  som  riskerar  att  motverka  kollektivets  syfte  måste  kollektivets  medlemmar 

anamma  en  beslutsprocess  som  är  rationell  och målorienterad.  Detta  innebär  enligt  Pettit  att 

kollektiv som anammat en sådan rationell beslutsprocess måste kunna fatta beslut som strider 

mot samtliga medlemmars vilja.12  

  Mäkele hävdar att det inte är tillräckligt att beslutsprocessen är konstruerad på ett sätt 

som  gör  att  kollektivets  handlingar  kan  strida  mot  medlemmarnas  vilja  även  när  dessa 

handlingar  strider  mot  samtliga  medlemmars  vilja.  Kollektivets  syfte  är  att  uppfylla 

medlemmarnas preferenser vilket det gör bättre än om medlemmarna  försökte uppfylla dessa 

på egen hand. Detta  gäller oberoende av om medlemmarna  själva  inser  att  kollektivets  val  av 

handlig  är  den  optimala  och  kollektivet  således  agerar  mot  medlemmarnas  vilja.  Kollektivet 

enligt Mäkele  är  så  att  säga  summan  av  sina medlemmar,13  eller med  andra  ord,  kollektivets 

preferenser är inte dess egna. Mot detta kan det hävdas att det som skiljer kollektivet från dess 

medlemmar  är  att  det  inte  finns  en  likställdhet  mellan  kollektivets  syfte  och  medlemmarnas 

samlade preferenser. Precis som medlemmarna  i ett kollektiv  inte har  identiska uppsättningar 

av preferenser kommer resultatet av dessa medlemmars strävan, det vill  säga kollektivet,  inte 

vara identiskt med någon av dem i sin uppsättning av preferenser. Kollektivet har därför en egen 

unik  uppsättning  preferenser  vilka  visserligen  korrelerar  till medlemmarnas  preferenser men 

utan att motsvara dem. I normalfallet bör till exempel kollektivets uppsättning syften troligtvis 

vara betydligt färre än medlemmarnas.   

  För  att  exemplifiera  skillnaden  mellan  kollektivets  syften  och  medlemmarnas 

preferenser tänker vi oss att en grupp individer sluter sig samman i ett kollektiv i syfte att tjäna 

pengar. Pengar är då kollektivets primära syfte vilket innebär att det är pengar kollektivet i allt 

sitt  handlande  strävar mot.  I  exemplet  är  dock pengar  inte  någon  av medlemmarnas  ultimata 

                                                             
12 Pettit 2007, s 183 
13 Mäkele 2007, s 462 
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preferens,  alltså  en  sådan preferens  som  för  individen är  viktigare än någon annan preferens. 

Pengar  som  genereras  av  kollektivet  används  av  medlemmarna  för  att  förverkliga  andra 

viktigare  preferenser  om  familj,  hobby,  etc.  Skulle  situationen  uppkomma  att  det  finns  en 

motsättning mellan kollektivets syfte att  tjäna pengar och någon preferens som medlemmarna 

delar,  till  exempel  någon  typ  av  livskvalité,  är  det  inte  säkert  att  medlemmarnas  preferens 

kommer att kunna vägas in vid beslutsfattande på grund av den beslutsprocess som anammats. 

Beslutsprocessen  kan med  andra  ord  begränsa medlemmarnas  kontroll  över  besluten  och  en 

sådan begränsning antyder någonting om kollektivets autonomi. Väl igång kommer ett kollektiv 

således  att  verka  för  en  eller  ett  fåtal  av  medlemmarnas  många  preferenser  men  eftersom 

medlemmarnas  uppsättning  av  preferenser  är  komplexa  går  det  inte  att  sätta  likhetstecken 

mellan  kollektivets  syften  och  medlemmarnas  preferenser  och  kollektivet  är  således  inte 

summan  av  sina  medlemmar.  Utöver  preferenser  som  medlemmarna  vill  förverkliga  har 

medlemmarna dessutom vissa restriktioner som innebär att preferensen att tjäna pengar i syfte 

att  förvekliga  medlemmarnas  preferenser  inte  får  ha  vissa  konsekvenser,  till  exempel 

miljöförstöring  eller  krig.  Om  alla medlemmar  är  överens  om  att  någon  restriktion  gäller  kan 

den  inkorporeras  i  kollektivets  preferenser  och  kollektivets  handlingsutrymme  skulle  således 

begränsas så att kollektivet till exempel aldrig startar krig  i syfte att tjäna pengar. Detta skulle 

kunna anses vara en  inskränkning  i kollektivets autonomi eftersom kollektivet aldrig kan fatta 

beslut om att starta krig men jag vill mena att det är tvärtom; En sådan inskränkning innebär en 

utökad autonomi eftersom dess egentliga  funktion är att kollektivet aldrig kommer vilja starta 

krig och medlemmarna således aldrig kommer kunna besluta om att starta krig. 

  Tilläggas  bör  dock  att  en  från  medlemmarna  självständig  form  av  rationellt 

beslutsfattande  aldrig  är  helt  oavhängiga  medlemmarna  eftersom  varje  beslut  och  allt 

beslutsunderlag produceras av medlemmarna.14 Således kan man argumentera för att ett beslut 

som  strider  mot  allas  preferenser  aldrig  kommer  att  komma  upp  på  dagordningen  även  om 

detta beslut  är  en direkt  och  rationell  fortsättning på  tidigare  tagna beslut. Mot detta  kan det 

hävdas  att  om  kollektivet  har  en  beslutsprocess  som  enbart  kan  resultera  i  beslut  som 

överensstämmer med kollektivets  egna preferenser  är  tillräckligt  för  att  autonomi  ska  uppstå 

oaktat att kollektivet inte har förmågan att fatta beslut som inte kommer upp på en dagordning. 

3.2 Beslutsprocessen 
Ovan har jag diskuterat skillnaden mellan kollektivets och kollektivets medlemmars preferenser 

och konstaterat att det finns anledning att skilja mellan kollektivet och dess medlemmar. För att 

denna skillnad ska få praktisk betydelse är det dock nödvändigt att den beslutsprocess som det 

diskursiva dilemmat implicerar faktiskt kan implementeras i kollektivet.  

                                                             
14 Pettit 2007, s 184 
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  Oberoende av beslutsprocess är det en förutsättning för att kollektivet ska kunna ta ett 

beslut att det måste  till någon handling eller  ställningstagande bland kollektivets medlemmar. 

Eftersom  aktivitet  bland  medlemmarna  krävs  måste  det  finnas  någon  restriktion  som 

säkerställer  att  besluten  tas  utifrån  kollektivets  preferenser  och  inte  medlemmarnas.  Det 

relevanta är att endast alternativ som överensstämmer med kollektivets preferenser tas upp för 

omröstning  eftersom  beslutsprocessen  ska  vara  baserad  på  kollektivets  syften.  Detta 

diskvalificerar ”enkla” kollektiv vilka tillämpar rent demokratiska beslutsprocesser där hänsyn 

till  individernas preferenser  framför kollektivets. Skulle kollektivet anamma en modell  som är 

rent  demokratisk  och  alltså  tar  hänsyn  till majoritetsviljan  i  varje  fråga  skulle  kollektivet  inte 

vara autonomt eftersom beslut inte fattas utifrån kollektivets preferenser. Frågan om kollektivet 

ens har preferenser skulle vara överflödig då dessa inte påverkar beslutsfattandet. Om besluten i 

en beslutsprocess däremot  inte nödvändigtvis överensstämmer med någon av medlemmarnas 

viljor skulle beslutet tillskrivas kollektivet som sådant. Värt att notera är dock att det finns inget 

hinder mot att beslutsprocessen  tar  intryck av majoritetsviljan; precis  som en  individ som tar 

intryck från sin omgivning kan det vara  i kollektivets bästa  intresse att agera som majoriteten 

önskar. Återigen, det relevanta är att kollektivets beslutsprocess inte är låst av majoritetsviljan 

och har som högsta prioritet att uppfylla kollektivets syfte.  

  Frågan är hur en beslutsprocess skulle kunna se ut i praktiken för att uppfylla kraven på 

autonomi. French argumenterar på  liknande grunder som Pettit  för att varje  företag på måste 

anamma en hierarkisk beslutsprocess, en så kallad Corporate Interal Decision Structure.15 French 

tänker  sig  att  det  i  ett  komplext  kollektiv  som  ett  företag  kommer  det  att  finnas  flera  olika 

avdelningar vilka  internt kommer  till olika slutsatser om hur kollektivet ska agera  för att bäst 

gynna  kollektivet  i  stort.  Dessa  slutsatser  som  är  knutna  till  varje  avdelning  måste  sedan 

samordnas i  företaget så att beslut  inte tas enbart utifrån avdelningarna utan utifrån företaget 

som stort. På så sätt kommer en beslutsprocess till stånd som samordnar medlemmarnas viljor 

utifrån  kollektivets  bästa.16  Denna  bör  korrelera  till  det  Pettit  avser  när  han  pratar  om  en 

rationellt,  koherent  beslutsfattande.  Pettits  resonemang  förutsätter  eftersom  individer  fattar 

beslut för kollektivets räkning och dessa individer är självständiga att beslut i kollektivets namn 

måste  vara  funktioner  av  dessa  individers  viljor  och  eftersom  majoritetsbeslut  motsäger 

autonomi förutsätter Pettit att ett eller flera organ på något sätt samordnar individernas viljor 

för att uppnå det med kollektivet avsedda syftet existerar i kollektivet.  Men med existensen av 

ett sådant organ som samordnar medlemmarnas viljor för att uppnå kollektivets syfte ligger det 

nära  tillhands  att  fråga  sig  om  kollektivet  inte  istället  styrs  av  detta  samordnande  organ.  Vi 

tänker  oss  till  exempel  att  detta  organ  är  en  företagsstyrelse  och  vi  kan  då  fråga  oss  om  inte 

                                                             
15 French 1979, s  212‐215 
16 Arnold, Denis G., Corporate Moral Agency, Blackwell Publishing, 2006, s  289f (Arnold 2006) 
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företagets  beslut  är  rena  överenskommelser  mellan  styrelsemedlemmarna  snarare  än  en 

process?17 Om kollektivet  styrs  av  ett mindre  samordnande  organ  är  det  lika  viktigt  att  detta 

organ inte tillämpar en ren majoritetsprincip vid beslutsfattande för att kollektivet som sådant 

ska vara autonomt. Det krävs således någon typ av reglering av vad och hur organet samordnar 

medlemmarnas viljor.  

  För att illustrera resonemanget ovan kan vi tänka oss att ett kollektiv skapas av en grupp 

individer som kommit överens om att kollektivet ska verka för/ha som syfte att uppnå resultatet 

R.  Vidare  har  man  kommit  överens  om  att  organet  A  ska  sköta  det  kollektivets  operativa 

verksamhet  och  vara  ansvarig  för  att  ta  beslut  å  kollektivets  vägnar.  Vidare  har man  kommit 

överens om att organen B, C och D ska förse A med beslutsunderlag. A kommer då att vara den 

som utvärderar och  tar beslut men beroende av syftet R och det underlag som B, C och D har 

levererat.  A  har  som  begränsning  i  sitt  beslutsfattande  att  A  inte  får  agera mot  R.  Så  länge A 

agerar för att optimera R kommer handlandet att tillskrivas kollektivet men om A agerar mot R 

kommer  handlandet  att  tillskrivas  A  eftersom  A  följer  sina  egna  preferenser  och  inte 

kollektivets. Vi  kan  även  tänka oss  att  om den handling  som optimerar R  ska kunna  frångås  i 

någon  fråga krävs det  två  tredjedelars majoritet  (det är  irrelevant om majoriteten ska  finnas  i 

organet A eller i kollektivet som helhet). På så sätt måste A agera mot sin egen övertygelse och 

kanske  majoritetens  övertygelse  om  en  tredjedel  av  medlemmarna  är  emot  beslutet  för  att 

optimera  R.  Men  om  mer  än  en  tredjedel  röstar  emot  beslutet  kan  ansvaret  inte  tillskrivas 

kollektivet  eftersom  det  inte  var  kollektivets  preferenser  som  var  avgörande  för  att  beslutet 

togs. Beslutet stred ju mot kollektivets vilja.  

  Hittills  har  jag  begränsat mig  till  att  enbart  diskutera  agentskap  och  autonomi  utifrån 

frågan om preferenser.  I nästa del kommer  jag att  rikta  fokus  från kollektivets  förmåga att ha 

och skapa preferenser som skiljer det från sina medlemmar och istället diskutera om kollektivet 

faktiskt kan  få A eller någon annan att agera  för att optimera R och  i vilken utsträckning A är 

benäget att agerar för att optimera R även när detta strider mot A:s egna övertygelser. 

4 Kollektivets kontroll över omgivningen 

Ett kollektiv består  av  en grupp  individer  som gemensamt och med vissa  restriktioner  agerar 

kollektivt.  Eftersom  kollektivet  existerar  på  ett  idéplan  kommer  det  oundvikligen  att 

kontrolleras av de  individer som utgör kollektivet.  Jag har  tidigare  i uppsatsen konstaterat att 

kollektivet  för att vara autonomt  inte  får vara  fjärrstyrt och konstaterat att det  i  teorin går att 

argumentera  för  att  med  beslutsprocesser  vilka  tydligt  skiljer  mellan  kollektivets  och  dess 

medlemmars preferenser går att undvika sådan fjärrstyrning. Frågan om huruvida ett kollektivs 
                                                             
17 May, Larry, “The Morality of Groups: Collective Responsibility, Group‐Based Harm, and Corporate 
Rights”, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1987, s 69‐70 (May 1987) 



  17 
 

autonomi  upphör  på  grund  av  att  det  är  fjärrstyrt  förutsätter  att  de  personer  som  fjärrstyr 

kollektivet  faktiskt  kan  kontrollera  kollektivet.  Om  vi  tänker  oss  en  robot  som  har  en 

programmering som skapar preferenser men saknar förmågan att agera på egen hand så skulle 

en fjärrstyrning av en sådan robot innebära att den saknar agentskap på samma sätt som när ett 

kollektivs  beslut  tas  genom  majoritetsomröstningar  utan  hänsyn  till  kollektivets  egna 

preferenser. Men om vi tänker oss att robotens preferenser utgör restriktioner för de personer 

som  fjärrstyr  den  så  att  roboten  enbart  rör  sig  om  instruktionerna  från  fjärrstyrningen 

överensstämmer  med  robotens  preferenser  är  det  inte  lika  uppenbart  att  roboten  saknar 

agenskap  och  på  samma  sätt  förhåller  det  sig  med  kollektiv  vars  beslutsprocesser  begränsar 

medlemmarnas  alternativ.  Fjärrstyrarnas  kontroll  över  roboten  är  begränsad  till  att  antingen 

följa robotens preferenser eller att avstå från att kontrollera den, eller som i ett kollektiv gå ur 

kollektivet. Om vi vidare tänker oss att roboten skapar incitament för individer att fjärrstyra den 

så att det är troligt att om en individ avstår från att fjärrstyra roboten så kommer det vara högst 

troligt  att  en  annan  individ  tar  den  första  individens  plats  och  då  är  det  inte  orimligt  att 

argumentera  för  att  roboten  är  en  fullvärdig  agent  och  även  en  i  nödvändig  utsträckning  en 

autonom sådan.   Vänder man sedan på argumentationen kan man fråga sig om inte kollektivet 

genom  sådana  incitament  som  troliggör  att  dess  vilja  utförs  faktiskt  påverkar  sin  omgivning 

direkt.  

  Ovan konstaterades det  att  en  första  förutsättningen  autonomt agentskap är  förmågan 

att kunna agera. Resonemanget utvecklades aldrig till att omfatta kollektivets faktiska möjlighet 

till  agerande. Moraliskt agenskap  för kollektiv, vilket Pettit  strävar efter att bevisa,  förutsätter 

att kollektivet faktiskt kan agera eller att det åtminstone är kollektivet som är ansvarig för den 

utförda  handlingen. Detta  skapar  problem på  grund  av  att  oavsett  vilken  fysisk  handling  som 

kollektivet avser utföra genomförs denna handling nödvändigtvis, på grund av att kollektivet är 

abstrakt,  av  en  individ.18  För  att  kollektivet  ska  anses  vara  värdekänsligt,  det  vill  säga  kunna 

agera  efter  sina  egna  värdeomdömen,  måste  kollektivet  ha  kontroll  över  den  agerande 

individens handlingar.  Denna omständighet skapar ett dilemma vilket Pettit belyser genom att 

ställa upp följande argument mot kollektivt agentskap: 

 

1. Whatever a group agent does is done by individual agents. 

2. Individuals  are  in  reasonsensitive  control  of  anything  that  they  do  and  so  in  control  of 

anything they do in acting for a group. 

3. One and the same action cannot be subject both to the reasonsensitive control of the group 

agent and to the reasonsensitive control of one or more individuals. 

                                                             
18 Pettit 2007, s 188 
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4. Hence, the group agent cannot be in reasonsensitive control of what it does; such control 

will always rest with the individuals who act for the group.19 

 

I det följande behandlas först Pettits resonemang kring argumentets tredje led där Pettits tes är 

att  även  om  individer  är  i  värdekänslig  kontroll  över  sitt  handlande  kan  kollektivet  vara 

ansvarigt för att handlingen kom till i samma utsträckning som individen för själva handlandet. 

Därefter  diskuteras  rimligheten  i  argumentets  andra  led  med  utgångspunkt  i 

Milgramexperimenten där individens kontroll över sitt handlande ifrågasätts.   

4.1 Kollektivets kontroll över konsekvenser 
Enligt  Pettit  agerar  kollektiv  alltid  genom  individer  (första  ledet)  och  individer  är  alltid 

värdekänsliga och i kontroll över sina handlingar (andra ledet). För att argumentets slutsats ska 

vara falsk och kollektiv således kan uppnå status av agent måste därför enligt Pettit argumentets 

tredje led vara falskt.  

  För att bevisa hur både en grupp och en  individ kan vara ansvariga  för en och samma 

handling  gör  Pettit  en  liknelse  med  en  flaska  fylld  med  kokande  vatten.  Omständigheten  att 

vattnet  kokar  kommer  oundvikligen  att  leda  till  att  flaskan  exploderar  och  när  flaskan  väl 

exploderar sker det dels till följd av att en enda vattenmolekyl krossar flaskan och dels till följd 

av att vattnet kokade. Det faktum att vattnet kokade och att molekylen befann sig där den befann 

sig är i lika stor utsträckning orsak till att flaskan exploderade. Den som ansvarar för att vattnet 

kokar  är  därför  i  lika  stor  utsträckning  ansvarig  för  att  flaskan  exploderade  som  den 

vattenmolekyl som krossade flaskan. Just så tänker sig Pettit att kollektivet fungerar, kollektivet 

kokar vattnet utan att nödvändigtvis ha direkt kontroll över sina medlemmar. Men kollektivet 

kontrollerar  omgivningen  och  kan  på  så  sätt  få  temperaturen  i  vattnet  att  öka  så  att  någon 

molekyl  förr  eller  senare kommer att utföra den önskade handlingen vilket  i  exemplet var att 

krossa flaskan. Tänker vi oss dessutom att kollektivet är reglerat och har någon form av back up‐

system  för  när  en  handling  inte  utförs  så  kan  kollektivet  se  till  att  flaskan  exploderar  förr 

snarare än senare genom att om en person inte är villig att utföra handlingen så kommer någon 

annan att göra det.20 Rent konkret skulle man kunna tänka sig att detta sker genom ekonomiska 

incitament  som  lön  eller  ideologiska  övertygelser  som  utfästelser  som  en  garanterad  plats  i 

himlen för den som utför handlingen. Förutsättningen är att kollektivet åstadkommer någon typ 

av incitament (kokar vattnet) och inte bara väntar på att handlingen utförs. 

  Enligt  Pettit  ska  individen  inte  fråntas  sitt  moraliska  ansvar  eftersom  individen  är 

värdekänslig och självständig från kollektivet och således ansvarig för alla sina handlingar men 

                                                             
19 Pettit 2007, s 189 
20 Pettit 2007, s 191 
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det hindrar inte att även kollektivet ges ansvar då det är, ”the source of that deed: the ultimate, 

reason‐sensitive  planner  at  its  origin.”21  Kollektivet  är  således  ansvarigt  för  att  någon  utför 

handlingen samtidigt som den som utför handlingen är ansvarig för att just han eller hon utför 

den. Detta är ganska självklart då den som utlovar en belöning  för att en handling ska utföras 

oftast  anses  ansvarig  i  lika  stor  utsträckning  som  den  som  utför  handlingen  förutsatt  att 

belöningen haft relevans för om handlingen utfördes.  

  Noteras  bör  att  Pettit  inte  motbevisar  argumentet  i  någon  del  utan  anger  att  en 

konsekvens kan vara resultatet av två olika handlingar att jämföra med att en individ lägger ut 

olja  på  en motorväg  och  en  annan  individ  kör  sin  bil  för  fort med  resultatet  att  denna  andra 

person  mister  kontrollen  över  sin  bil  när  bilen  korsar  oljefläcken.  De  båda  handlingarna  är 

kumulativa då båda behövs för att resultatet ska uppnås men den som hällde ut olja på vägen är 

fullt medveten om att bilister ofta kör  för  fort och därför ansvarig  för att någon annan  individ 

tappar  kontrollen.  Poängen  är  att moraliskt  ansvar  bygger  på  konsekvenser  och medvetandet 

om  dessa  konsekvenser.  Det  agerande  som  sker  under  beslutsprocesser  genom  beslut  leder 

enligt Pettit till oundvikliga konsekvenser. Samma sak kan anses gälla för alla moraliska satser, 

det är konsekvensen att någon berövas sin egendom som gör tagandet av föremål till stöld och 

det  är  avsikten  att  skada  som  gör  ett  knytnävsslag  omoraliskt.  Om kollektivets  beslutssystem 

saknar nödvändiga restriktioner finns det risk för att omoraliska handlingar kan förekomma. 

  Även om metaforen visar att två subjekt kan vara ansvariga  för ett och samma resultat 

genom två olika handlingar är  frågan hur ett kollektiv rent praktiskt  får ”vattnet att koka”. Ett 

problem  med  Pettits  liknelse  med  det  kokande  vattnet  är  att  det  som  i  liknelsen  är  en  död 

molekyl  i kollektivet är en  individ och  individer enligt Pettit är alltid  i kontroll  i  sitt agerande. 

Om vi tänker oss ett företag som precis har tagit beslutet om att ett skogsområde ska skövlas och 

att  denna handling  strider mot  alla medlemmarnas preferenser  och moraliska  övertygelse  att 

naturen ska skonas från industri i största möjliga mån så kommer någon individ i kollektivet att 

behöva  plocka  upp  telefonen  och  ringa  en  skogsskövlingsfirma  väl  medveten  om  att  detta 

agerande  oundvikligen  kommer  leda  till  att  skogen  kommer  att  skövlas.  Enligt  Pettits  teori 

kommer  ingen  person  att  göra  detta  om  personen  inte  delar  kollektivets  uppfattning  och 

kollektivet kommer att behöva vänta tills det dyker upp en person som inte har något emot att 

skogen skövlas  innan kollektivet kan påverka sin omgivning. Detta är en något  lång väg att gå, 

säg att vi har ett företag som tagit ett sådant beslut men ingen som vill ringa. Kollektivet måste 

då försäkra sig om att kollektivet hittar en person som kan ringa men att hitta en sådan person 

kommer ha  samma konsekvens  som att  faktiskt  ringa  varför  ingen medlem bör  vara  villig  att 

engagera  sig  i  sökandet.  I  normalfallet  kommer  detta  dock  förmodligen  inte  att  skapa  några 

problem, dels  för  att  det  oftast  kommer  att  finnas  flera personer  som  i  en  viss  sakfråga delar 
                                                             
21 Pettit 2007, s 191 
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kollektivets åsikt om vad som behöver göras och dels  för att  individer är  lojala vilket kommer 

diskuteras nedan. 

4.2 Kollektivets kontroll över handlingar 
I början av promemorian gav jag ett exempel på en robot som kunde bestämma Hur R men inte 

Att R.  Poängen då  var  att  visa på  att  en  sådan  robot  kan  vara  en  agent men  inte  ansvarig  för 

resultatet av sina handlingar eftersom den inte agerat efter sina egna preferenser. Om vi tänker 

oss  den  motsatta  situationen,  en  totalförlamad  individ  som  är  kapabel  att  skapa  sina  egna 

preferenser  men  inte  utföra  dessa  med  sin  egen  kropp.  Denna  individ  skulle  kunna  påverka 

omvärlden  genom  att  vädja  till  medmänniskor  att  uppfylla  dessa  preferenser  och  genom  att 

utlova någon typ av incitament skulle den förlamade individen kunna öka möjligheten att få sina 

preferenser uppfyllda. Denna typ av påverkan kan ses som en typ av indirekt agentskap genom 

vilket individens preferenser får betydelse för omvärlden och motsvarar förmodligen hur Pettit 

tänker  sig  att  kollektivet  påverkar  omvärlden.  Om  vi  istället  tänker  oss  att  den  förlamade 

individen  kontrollerade  en  fjärrstyrd  robot  skulle  agentskapet  vara  mer  direkt.  Påverkan  på 

omgivningen sker inte i andra led genom ett annat subjekt med egen vilja utan direkt genom en 

viljelös kropp. En agent som kan kontrollera omgivningen direkt har större makt och kontroll, 

men  även  ett  odelat  ansvar  för  konsekvenserna  av  att  låta  sina  preferenser  påverka 

omgivningen.  Frågan  är  därför  om kollektiv  kan  nå  ett  sådant  direkt  agentskap  där  individen 

kanske rent av kan frias från moraliskt ansvar för sitt handlande. 

  Denis G. Arnold menar att CID‐strukturer som diskuterats ovan inte bara är deskriptiva 

utan  normerande,  det  vill  säga  att  de  enligt  French  inte  bara  beskriver  vad  kollektivet  vill 

åstadkomma utan de talar även om för medlemmarna hur de bör agera.22 I ljuset av senare års 

företagsskandaler  har  det  argumenterats  att  missriktad  lojalitet  har  varit  en  bestämmande 

faktor  för  att  dessa  skandaler  kunnat  äga  rum.  Lojaliteten,  påstår  Randall Morck,  är  så  djupt 

rotad att de personer som följde sina överträdare lojalt inte bara utförde omoraliska handlingar, 

de  offrade  sina  karriärer  för  att  vara  lojala.23  Denna  typ  av  argumentation  att  individer  lojalt 

följer  förväntningar  utan  att  beakta  sina  egenintressen  och  egna  värderingar  strider  mot 

argumentets  andra  led,  att  individer  alltid  har  kontroll  över  sina  handlingar.  Förutsatt  att  de 

företagsskandaler  som  har  lett  till  uttalanden  som  det  ovan  faktiskt  resulterat  i  omoraliska 

handlingar har vi två alternativ, antingen var de personer som utförde ovannämnda handlingar 

moraliskt depraverade och utförde därför dessa handlingar av fri vilja eller så andra ledet falskt 

och personerna var således inte i kontroll över sina handlingar.  

                                                             
22 Arnold 2006, s 289 
23 Morck, Randall, “Behavioral Finance in Corporate Governance‐Independent Directors and Non‐
Executive Chairs”, Harvard Institute of Economic Research 2004, s 3 (Morck 2004) 
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  Stanley Milgram utförde 1961 och framåt en rad experiment  i syfte att svara på frågan 

om  det  fanns  en  likställd  moraluppfattning  bland  de  individer  som  deltog  i  förintelsen. 

Utgångspunkten för Milgrams arbete var en undran över hur människor kunde vara kapabla att 

utföra så horribla handlingar vilka borde strida mot dessa individers moral. Försökspersonerna i 

Milgrams  experiment  hade  intrycket  av  att  de  skulle  testa  effekten  av  straff  på  inlärning. 

Försökspersonerna agerade lärare och en speciellt tränad skådespelare agerade elev.  Dessutom 

ingick en experimentledare klädd i vit  labbrock som övervakade experimentet och instruerade 

försökspersonerna.  

   Eleven  fick  flera  frågor  på  vilka  han  skulle  svara.  Om  svaret  var  fel  utsatte 

försökspersonen eleven för vad försökspersonen trodde var en elchock genom att trycka på en 

knapp.  Försökspersonen  fick  själva  prova  på  en  elektrisk  chock  om  45  volt,  vilket  var  den 

mildaste graden på en skala som gick upp till 450 volt, som prov på de chocker som eleven skulle 

utsättas  för  under  försökets  gång.  Styrkan  i  elchockerna  ökades med  varje  felaktigt  svar  och 

allteftersom  spänningen  i  de  spelade  stötarna  ökades  klagade  skådespelaren  alltmer  högljutt, 

bankade i väggen och nämnde sina hjärtproblem för att sedan tystna och inte ge ifrån sig några 

fler  svar  eller  klagomål.  I  den  första  försöksserien  utdelade  65%  av  deltagarna  (26  av  40) 

experimentets  maximala  stöt,  450  volt,  trots  att  många  var  mycket  illa  till  mods  och  visade 

tydliga stressymptom. Samtliga avbröt vid något tillfälle och ifrågasatte experimentet men trots 

det  fortsatte  alla  deltagare  (100%)  utdelningen  av  stötar  upp  till  300‐voltsnivån.  Senare 

upprepningar av försöket eller varianter av det har gett liknande resultat. 

  Experimenten visar att vanliga människor är villiga att utsätta kompletta främlingar för 

outhärdlig smärta och detta  i strid mot sin egen moraliska övertygelse. Milgram kunde genom 

intervjuer efteråt konstatera att även om försökspersonerna ansåg att olydnad var det moraliskt 

rätta  handlingen  i  experimentet  var  lojaliteten  mot  experimentledaren  viktigare.24 

Försökspersonerna hade upplevt det som Milgram kom att kalla “the agentic shift”, vilket ytterst 

innebär att “a man feels responsibility to the authority directing him, but feels no responsibility 

for the content of the actions that the authority prescribes.”25 

  Resultatet  är  att  situationen  när  kollektivet  har  tagit  ett  beslut  som  strider  mot  alla 

medlemmarnas preferenser kommer det troligtvis inte uppstå svårigheter med att få handlingen 

utförd  förutsatt  att  kollektivet har någon  typ av hierarkier  som  föder  lojalitet. Kollektivet kan 

således  vara  ansvarigt  för  handlingen  direkt  snarare  än  bara  för  omständigheten  att  någon 

utförde den. På så sätt kan det argumenteras för att kollektiv är fullvärdiga agenter kapabla till 

att ta egna beslut för sina egna syften och omvandla dem till handling med relativt hög statistisk 

säkerhet.  

                                                             
24 Milgram, Stanley, Obedience to Authority, Harper & Row, New York 1974,  1974, s 7 (Milgram 1974) 
25 Milgram 1974, s 145‐6 
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5 Avslutning 

Jag har i denna promemoria argumenterat för att kollektiv kan uppfylla två av rekvisiten i Pettits 

definition  av moraliskt  ansvariga  agenter,  nämligen  att  de  kan  vara  autonoma  agenter  och de 

kan vara kapabla att agera. För att vara autonoma agenter har jag hävdat att kollektivet måste 

vara  i  kontroll  över båda Hur R  och Att R  vilket  kollektivet  är  om det  för det  första  har  egna 

preferenser och för det andra kan omvärdera sina preferenser.  

  Att  ett  kollektiv  har  egna  preferenser  är  relativt  oproblematiskt,  det  följer  av  i  vilka 

syften kollektivets grundare skapade kollektivet. Hur kollektivet omvärderar sina preferenser är 

dock mer  problematiskt  eftersom  även  grunderna  på  vilket  kollektivet  omvärderar  sina  egna 

preferenser  måste  vara  kollektivets  egna.  Jag  avstod  ovan  från  att  fördjupa  mig  i  den 

diskussionen och konstaterade att det  inte är orimligt  att  tänka  sig  att kollektivet  ärver dessa 

grunder eller superpreferenser från sina medlemmar. Detta skulle dock kräva att detta ärvande 

inte  påverkar  kollektivets  autonomi  i  beslutsprocessen.  Problematiken  är  dock  konstruerad. 

Genomgående i promemorian har det diskuterats under vilka förutsättningar kollektiv kan vara 

moraliskt  ansvarig  agenter  utan  att  frågan  om  moral  berörts  närmare.  Jag  har  nämnt 

förutsättningarna för hur ett kollektiv kan vara moraliskt ansvarigt utan att ha berört grunderna 

för vad som förväntas av det moraliskt ansvariga kollektivet. Det har  inte varit nödvändigt  för 

promemorians breda syften att beröra exakt vad ett moraliskt kollektiv ska göra eller avstå från 

att göra och därför har moral förutsatts vara någon form av mänsklig moral eller någon form av 

universal  absolut moral  varför  jag  skrev  att människan  är måttstocken  för moraliska  agenter. 

Det är dock denna antropocentrism som skapar problematiken. Om kollektivet skulle bedömas 

utifrån  sin  egen  existens  skulle  det  till  exempel  gå  att  tala  om  en  aktiebolagsmoral  och 

aktiebolaget skulle då utvärdera sina preferenser utifrån denna moral  istället  för att ärva sina 

medlemmars mänskliga moral.  

  Vad gäller  frågan om kollektivets kapacitet att  faktiskt agera har  jag argumenterat dels 

för att kollektivet mycket väl kan ha ett indirekt ansvar för sina medlemmars handlande genom 

att  påverka  dem  (koka  vattnet)  men  även  ett  direkt  ansvar  i  samband  med  att  människor 

värderar lojalitet högre än sina egna moraliska värderingar (eller kanske snarare högre än sina 

övriga  moraliska  värderingar).  I  ett  hierarkiskt  kollektiv  som  tillämpar  någon  form  av  CID‐

strukturer bör det vara  i det närmaste ofrånkomligt att denna  lojalitet uppstår och kollektivet 

således mer eller mindre direkt kontrollerar sina medlemmars handlande. 

  Min slutsats är således att kollektiv mycket väl kan vara autonoma agenter kapabla  till 

handlande, åtminstone i teorin. I praktiken skulle aktiebolaget kunna vara ett bra exempel på ett 

kollektiv som kan uppfylla kraven  i praktiken. Ett aktiebolag är uppdelat  i  fyra nivåer. För det 

första  bolagsstämman  som  utgörs  av  aktieägarna.  Bolagsstämmans  främsta  uppgift  är  att 

tillsätta en styrelse samt att kontrollera och godkänna styrelsens arbete. Bolagsstämman direkta 
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inflytande över aktiebolaget handlande är minimalt. Styrelsen vilken tillsatts av bolagsstämman 

är  ansvarig  för  att  lägga  ut  riktlinjer  för  bolagets  verksamhet  samt  att  utse  verkställande 

direktör  och  andra  personer  på  ledningsnivå.  På  så  sätt  kontrollerar  styrelsen  relativt  direkt 

aktiebolagets  preferenser  och  säkerställer  att  ledningsgruppen  utgörs  av  personer  som  är 

kapabla att förverkliga dessa preferenser. VD och ledningsgruppen är som sagt ansvariga för att 

förverkliga dessa preferenser samt att i övrigt se till att aktiebolagets löpande förvaltning sköts. 

Tills  sist  finns  det  anställda  som  faktiskt  utför  aktiebolagets  handlingar.  Aktiebolaget  i  fråga 

kommer  inte  att  vara  en  autonom  agent  om  styrelsen  och  ledningsgruppen  tar  beslut  på 

grundval  av  deras  egna  preferenser.  Detta  bör  dock  sällan  vara  ett  problem bortsett  från  när 

dessa  personer  väljer  att  agera  illojalt mot  företaget.  Illojalt  anspelar  här  inte  på  omoraliskt  i 

antropocentrisk  mening  utan  snarare  i  aktiebolagsmoralisk  mening.  Lojalitet  är  dock  som  vi 

tidigare  konstaterat  ganska  djupt  rotad  i  människor  och  i  ledningsgrupper.26  Styrelsen  och 

ledningsgruppen  tar  i  regel  professionella  beslut  som  gynnar  företaget  och  ser  till  att  dessa 

förverkligas på grund av de ekonomiska och lojalitetsbärande incitament de har.  

  Om mina slutsatser så här  långt är  riktiga kommer det  förmodligen oundvikligen  i  alla 

aktiebolag (och andra kollektiv vilka uppfyller Pettits rekvisit – detta är i regel kollektiv såsom 

stater, företag och större organisationer vilka drivs med stora likheter till företag, kollektiv som 

idag  är  föremål  för  juridiskt  ansvar  då  de  är  institutionaliserade27)  att  uppstå  situationer  där 

aktiebolagsmoralen kommer att motsäga den mänskliga moralen. Detta skulle i så fall innebära 

att alla aktiebolag  i grunden är omoraliska ur ett antropocentriskt perspektiv. Morck,  som har 

behandlat  styrelsens  arbete  i  aktiebolag,  har  kommit  fram  till  att  oberoende  externa 

styrelseledamöter,  ledamöter  som  inte  ingår  i  aktiebolagskollektivet,  kan  ha  en motverkande 

effekt  på  omoraliskt  beteende,  i  antropocentrisk  mening,  i  dessa  bolag.28  Sådana  oberoende 

ledamöter skulle inte nödvändigtvis behöva påverka kollektivets autonomi eftersom de sittande 

ledamöterna  fortsatt  skulle  vara  tvungna  att  följa  sin  lojalitet  mot  aktiebolaget  men  dock 

begränsas att göra det på ett sätt som var antropocentriskt omoraliskt. Det är således för tidigt 

att fördöma det institutionaliserade kollektivet. 

                                                             
26 Morck 2004, s 3 
27 Pettit 2007, s 195 
28 Morck 2004, s 15f 
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