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Sammanfattning
Introduktion: Befolkningens hälsa påverkas i hög grad av hur väl samhället vi lever i fungerar. Samhällen präglade av våld, krig och terror får negativa konsekvenser för människors hälsa. Artificiell Intelligens (AI) är en kraftfull teknik med stora möjligheter att lösa
samhällsproblem, men forskare varnar för att AI också kan innebära nya risker. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa vilka utmaningar och möjligheter som en ökande utveckling och implementering av AI kan ha på hälsans sociala bestämningsfaktorer inom
området avsiktliga skador. Metod: Enligt Denyer och Tranfields (2011) metod genomfördes en systematisk litteraturstudie på 25 tekniska och humanistiska artiklar, som analyserades och syntetiserades med på förhand tydligt uppställda studiefrågor. Resultat: Artiklarna
behandlande AI som används inom områden relaterade till avsiktliga skador och kategoriserades som tekniska eller humanistiska. De tekniska artiklarnas syfte var att utveckla AI
för problemlösning medan de humanistiska artiklarna analyserade effekterna av implementering av AI. Möjligheterna med AI inkluderade förmågan att göra förutsägelser, fylla
kompetensbehov, utnyttja big data och ta fram modeller som kan ge generella lösningar.
Utmaningarna bestod av krav på en teoretisk grund, risk för bias, skapa eller välja lämpliga
modeller och algoritmer, säkerställa kvalitet på data och databearbetning, validera lösningar, förhindra oavsiktlig användning, tydliggöra ansvar och få acceptans för lösningarna.
Utvecklingen och implementeringen av AI påverkar främst tre av hälsans sociala bestämningsfaktorer: stödjande miljöer och friska människor, marknadens ansvar, samt god global
styrning. Slutsats: Gemensam global reglering och större samhälleligt engagemang behövs
för att säkerställa att konsekvenser för folkhälsan beaktas vid utvecklingen av AI.
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Abstract
Introduction: Public health is affected by the society in which people live. Communities
characterized by violence, war and terror have a negative impact on human wellbeing. Artificial Intelligence (AI) is a powerful tool with a capability to solve problems in the society but scientists also warn that AI can induce new types of problems. Aim: The purpose of
this literature study is to review which challenges and possibilities an increase in the development and implementation of AI can have on the social determinants of health within
the area of deliberate injury. Methods: A systematic literature review was performed according to the method by Denyer and Tranfield (2011) and 25 technical and humanistic articles were analyzed and synthesized according to predefined research questions. Results:
The articles about AI in the area of deliberate injuries were categorized as technical or humanistic. The purpose of the technical articles was to develop AI for problem solving
while the humanistic articles analyzed the effects of AI implementation. The possibilities
with AI included predictions, competence need, big data and models for general purposes.
The challenges included theoretical grounds, bias, suitable models and algorithms, data
quality and processing, validation, wrongful usage, responsibility and acceptance of the solutions. The development and implementation of AI especially affect three of the social determinants of health: healthy places healthy people, market responsibility and good global
governance. Conclusion: A common global control and societal commitment is needed to
secure that consequences for the public health is considered while developing AI.
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1. INTRODUKTION
”Artificial Intelligence can help solve humanity’s greatest challenges”
Det hoppfulla påståendet ovan, kommer från den globala konferensen AI for Good (International Telecommunication Union ITU, 2017) där FN förbund, myndigheter från olika länder,
ledande företag och forskare från hela världen samlades för att diskutera hur Artificiell Intelligens (AI) förväntas bli en viktig komponent för att kunna nå de globala målen för hållbar utveckling1. På konferensen uttrycktes dock en oro över att AI kan komma att öka ojämlikheten
mellan höginkomst- och låginkomstländer, mellan de som äger och utvecklar AI och de som
är användare samt en oro för en växande skara människor vars arbete kan komma att ersättas
av AI (ITU, 2017).
Begreppet Artificiell Intelligens (AI) är kortfattat datorprogram som, ofta med hjälp av maskininlärning2 och stor tillgång till digital data, kan agera eller fatta beslut självständigt. Datorprogrammen kan vara inkluderade i fysiska objekt, som i en robot, eller enbart vara digitala. De senaste fem åren har utvecklingen av AI gjort ett tekniksprång, genom att maskininlärning som kombinerar algoritmer3 med positiv förstärkning4 visat sig bli oerhört effektiva på
att lösa specifika uppgifter (Tegmark, 2017). Det är en digital revolution som har förmågan att
förändra samhällets värderingar. Mänsklig aktivitet ger digitala spår som kan följas av företag
eller myndigheter. Den personliga integriteten är inte självklar, och information hanteras numera som en valuta (Carlsson & Jacobsson, 2012). Floridi (2018), som är en känd forskare
inom informationsetik, skriver att det är viktigt att börja styra den tekniska utvecklingen i en
riktning som verkligen är av godo för samhället.
Bland de globala målen för hållbar utveckling är mål 16: fred, rättssäkerhet och starka
transparenta institutioner en förutsättning för att det ska vara möjligt att nå de övriga målen. Wesley, Tittle och Seita (2016) från United Nations Relief and Works Agency var tydliga
med att utan fred är det omöjligt att uppnå det globala målet för god hälsa och välmående.
1

FNs medlemsstater antog 2015 de globala målen för hållbar utveckling. De 17 målen presenteras på:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
2

Maskininlärning kan förklaras som ett program som finner mönster i träningsdata och använder det
som beslutsunderlag istället för att ha alla kommandon inprogrammerade från början.
3

Algoritmer är systematiska stegvisa beräkningar eller instruktioner för hur ett problem ska lösas. Det
finns flera olika typer av algoritmer, då de måste anpassas efter typen av problem som ska lösas.
4

Positiv förstärkning baseras på en psykologisk teori om att belöning ökar sannolikheten för att det
belönade beteendet ska upprepas.
1

Syftet med mål 16 är att minska våld mellan individer, mellan grupper i samhället och mellan
stater. Det inkluderar att mord, våld mot barn, sexuella övergrepp och organiserad brottslighet
ska motverkas och demokratiskt beslutsfattande ska stödjas (United Nations, u.å.).

1.1. Bakgrund
Våld
Krig, terror, våldsbrott och självmord har det gemensamt att de alla är olika former av avsiktliga skador. Mer än 1,5 miljoner människor förlorar årligen livet på grund av våld (World Health Organization WHO, 2019c). Dessutom dör ca 800 000 människor varje år på grund av
självmord. Det är 1,4 % av alla dödsfall och utöver det är det många fler som försöker begå
självmord (WHO, 2019b). WHO (2019a) presenterar också siffror över våld mot kvinnor från
deras partners, som visar att ca 35 % av världens kvinnor kommer att utsättas för detta under
sin livstid. Sammantaget visar det att avsiktligt våld är ett viktigt folkhälsoproblem i världen.
Forskning visar också entydigt på vilka allvarliga konsekvenser som avsiktligt våld får för
människors hälsa.
Ostrach och Singer (2013) har undersökt hur krig skapar en process som ökar sjukdom och
dödlighet efter fysiska och emotionella trauman i en befolkning. Krig slår sönder den sociala
infrastrukturen, skadar hälsovårdsystem, förstör miljön och skapar flyktingströmmar. Detta
orsakar undernäring, vilket bidrar till en ökning av infektionssjukdomar och annan sjukdomsförekomst i befolkningen. Exempelvis orsakade skadorna på Iraks vattenrenings- och avloppssystem en snabb ökning av allvarliga sjukdomar bland befolkningen, efter invasionen
som följde på Kuwaitkriget 1990-1991.
Trots att tvångsförflyttande av civila från konfliktområden minskar direkt dödande, så påverkas mödra- och barnadödlighet samt morbiditeten negativt. Detta beror speciellt på de efterföljande problemen med matbrist, bostadsbrist, avsaknad av rent vatten och avlopp, dålig tillgång på sjukvård och undermålig tillgång på utbildning som uppstår. Dessutom ökar det risken för psykiska problem och utnyttjande då familjer splittras och föräldrar försvinner. För
föräldralösa barn kan det leda till en ökad risk för barnarbete, sexuella övergrepp eller att de
tvingas bli barnsoldater (Hirani & Richter, 2019).
Kadir, Shenoda och Goldhagen (2019) har gjort en systematisk genomgång av studier som
undersökt väpnade konflikters effekter på barn. Barnen påverkas av direkta effekter som skador, sjukdomar, psykiska trauman och död. Dessutom påverkar brist på bostäder, odetonerade
2

minor och bristen på tillgång till rent vatten och sanitet deras hälsa. Detta får effekt på resten
av deras liv men även kommande generationer kan komma att påverkas.
Johnson (2017) har undersökt vilka konsekvenserna blev för mödradödlighet och spädbarnsdödligheten samt för medellivslängden efter det 26 år långa inbördeskriget i Sri Lanka. Mortalitet och medellivslängd påverkades negativt jämfört med de förväntade värden som landet
borde haft om inte kriget inträffat, och det var inte bara i konfliktzonerna som hälsan påverkades utan även i runtomkringliggande områden.
Forskning visar även att de som utsatts för terrorbrott i hög grad riskerar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (Brevin et al., 2008) och att de som utsätts för cybermobbning har
en ökad risk för självmordstankar (Kaur & Kaur, 2016).

Demokrati
De digitala verktyg som palestinska kvinnor använder för att bland annat motarbeta förtryck i
konfliktområden kan även innebära en risk för ökat våld, både på grund av kulturella faktorer
och på den politiska digitala övervakningen visar Shalhoub-Kevorkian (2011).
Stoycheff (2016) utgår i sitt arbete från teorin om tystnadsspiralen, som säger att om åsikterna
avviker från majoritetens åsikter, i en fientlig miljö, så minskar villigheten att uttala sig vilket
i sin tur leder till att ännu fler tystnar. Eftersom det är välkänt sen Edward Snowdens visselblåsning att USAs myndigheter har möjlighet att övervaka allt som skrivs på internet, mail
och chat-konversationer utan att begära övervakningstillstånd, undersöktes människors villighet att uttala sig politiskt på internet. Studien visade att individer som är motståndare till
övervakning, undviker att uttala sin åsikt oavsett om det sker i ett tillåtande eller fientligt klimat. Individer som ansåg att övervakning var berättigad på grund av risk för terrordåd uttalade sig bara när deras åsikter stämde överens med majoritetens åsikter.
Krueger, Dovel, & Denney (2015) beskriver att de har visat att det finns ett starkt samband
mellan demokratiskt styrelseskick och självupplevd hälsa bland befolkningen i 67 olika länder. Även om det saknas förklaringar till varför detta samband existerar visar det att demokrati är viktigt för folkhälsan och är en viktig parameter att beakta när folkhälsan studeras. De
skriver också att strävan efter att skapa ett demokratiskt samhälle kan innebära kaos och våld
när det inte sker frivilligt.

3

1.2. Relation mellan teknik och människa
Actor-Network teorin av Bruno Latour förklarar att teknologi inte är något passivt utan har en
aktiv roll som kan påverka relationer och makt mellan människor och teknik (Latour, 1996).
Peter-Paul Verbeek är teknikfilosof och har vidareutvecklat Latours tankar. Verbeek (2006)
hävdar att då teknik hjälper till att forma människor och deras liv genom att påverka beteende
och moral, så har teknikutvecklare ett ansvar för att beakta detta och inte bara tänka på produkternas funktionalitet. Barry & Yuill (2016) sammanfattar det med att konstatera att teknologier utvecklas som ett resultat av sociala processer där människor påverkar utvecklingen
av nya teknologier och teknologier har en effekt på människors sätt att leva och samspela med
varandra.

1.3. Artificiell Intelligens
Då Artificiell Intelligens (AI) är ett samlingsbegrepp, förekommer olika förklaringar av vad
det innebär. För att möta detta examensarbetes behov, kommer vi att betrakta AI som datorprogram där algoritmer5 används för att lösa problem, som baserat på stora datamängder (big
data) kan förfinas med hjälp av maskininlärning (machine learning) tills resultatet är tillfredsställande i förhållande till de problem som ska lösas. AI kan vara enbart en mjukvara t.ex. i en
sökmotor eller finnas inbyggd i en hårdvara som t.ex. självkörande bilar (Ertel, 2017).
Maskininlärning kan delas in i övervakad (supervised) eller oövervakad (unsupervised) inlärning, men även kombinationer av dessa finns (semi supervised). Övervakad maskininlärning
används när det önskade resultatet är känt och algoritmen kan tränas på datamängder som är
märkta med önskade svarsvärden. I det efterföljande steget kontrolleras algoritmens precision
genom att utvärdera svarsvärdet från inläsning av ny data så algoritmen fungerar tillfredsställande. Oövervakad maskininlärning används för att lära algoritmer att känna igen mönster eller upptäcka tidigare okända mönster som kan finnas i stora datamängder. I dessa fall finns
inga fördefinierade ”rätt” resultat, utan algoritmen söker efter mönster i datamängden. Även
för oövervakad maskininlärning finns både en träningsfas och en utvärderingsfas (Sullivan,
2012).
För att kunna utveckla AI krävs kunskaper i matematik, statistik och programmering. Utöver
dessa kunskaper behövs faktakunskaper inom området där den artificiella intelligensen ska
5

Algoritmer är systematiska stegvisa beräkningar eller instruktioner för hur ett problem ska lösas. Det
finns flera olika typer av algoritmer, då de måste anpassas efter typen av problem som ska lösas.
4

tillämpas. Möjligheten till maskininlärning baseras på tillgång till stora datamängder. Data
skapas när människor t.ex. använder internet eller appar. I vissa fall kan data finnas fritt tillgänglig och i andra fall ägas av den organisation som står bakom en viss websida eller app.
Artificiell intelligens används för att uppnå fördefinierade mål. Det talas i olika sammanhang
om snäv AI vilket är AI som har förmågan att uppnå bestämda mål inom ett definierat område. Det förekommer även diskussioner om generell AI som skulle kunna uppnå vilket mål
som helst. Generell AI existerar ännu inte och har därför inte beaktats i detta examensarbete.

Användningsområde
Utveckling av olika AI-system är pågående och implementering sker inom fler och fler områden som t.ex. digitala assistenter till läkare, projekt med förarlösa bilar, för finansiella transaktioner eller i sökmotorer. Även för att bekämpa brottslighet och terrorism samt inom försvarsindustrin pågår utveckling av AI.
AI algoritmer kan användas inom en mängd olika områden, bara text, bild, ljud, siffror och
dylikt som kan omvandlas till digital data finns tillgängligt. Exempel på produkter som skapats är bildanalys för cancerdetektering, översättning av talat språk i realtid, individanpassad
utbildning för studenter, utvärdering av gener för att finna korrelation till sjukdomar samt robotar som kan interagera med människor (ITU, 2017). Det finns även stora möjligheter att
övervaka åsiktsyttringar som uttrycks över internet. I vissa fall vill myndigheterna t.o.m.
kunna övervaka minoriteters åsikter (Xu, Yu & Qi, 2018). Profilering gjord av AI kan också
styra vilka nyheter som ska visas för vilka individer (Harambam, Helberger & van Hoboken,
2018) vilket kan vara en risk för demokratin.
Samtidigt som det finns stora möjligheter med AI, så beskriver Brundage et al. (2018) hot
som en avsiktligt illasinnad användning av AI skulle kunna innebära för digital, fysisk och
politisk säkerhet. Samhället blir mer sårbart i takt med att städer blir allt mer ”smarta” d.v.s.
digitaliserade, där digitala cyberattacker kan störa ut infrastrukturen och leda till brist på vatten, avlopp, livsmedel och elnät, vilket snabbt skulle få stora konsekvenser för människors
hälsa. Den fysiska säkerheten skulle kunna påverkas negativt om t.ex. vapenförsedda drönare
används för att genomföra attacker på människor. Den politiska säkerheten kan störas av AI
som skapar falska nyheter t.ex. med hjälp av falska filmer som är svåra att avslöja eller om
övervakning skulle användas av myndigheterna för att förtrycka minoriteters rättigheter
(Brundage et al., 2018).

5

Bias och fördomar
Howard och Borenstein (2018) skriver i sin artikel om hur samhällets underliggande bias och
fördomar riskerar att inkorporeras i självlärande AI, vars inlärning baseras på stora mängder
data som genererats av befolkningen. AI bidrar sedan till att förstärka och sprida dessa fördomar. Exempel på när AI agerat diskriminerande är bland annat vid ansiktsigenkänning där
AI inte identifierade mörkhyade som människor, och vid röstigenkänning där kvinnoröster
inte kunde identifieras. För att hantera problemet med att AI tar över fördomar som finns hos
människor i samhället, diskuteras vem som är ansvarig för de handlingar som utförs av AI
(Howard & Borenstein, 2018). Detta visar på ett behov av att utveckling, användning och
styrning av AI, följer både etiska och legala ramverk som kan tillämpas internationellt, vilket
framhålls av EU kommissionens High-Level Expert Group on AI (AI HLEG, 2019).

1.4. Etiska risker
Nationalencyklopedin (1991) definierar moral som praktiskt handlande och de därmed förbundna värderingarna. Etik definieras som den teoretiska reflektionen över moralen och dess
grund.
AI HLEG (2019) har presenterat etiska riktlinjer för en tillförlitlig och trovärdig AI som de
säger ska kunna hjälpa samhället att förändras så välmående och det gemensamma bästa ökar.
De etiska riktlinjerna syftar till att skapa en säker utveckling av avancerad AI där risker förebyggs samtidigt som fördelarna maximeras. AI är en global teknik som inte begränsas av
landsgränser, varken vad gäller användning av det eller dess påverkan, vilket innebär att det
även kräver globala lösningar (AI HLEG, 2019).
Viktiga frågor som lyfts inom AI-området handlar om att identifiera både risker och möjligheter för ett gott liv och demokratiska samhällen som utveckling, spridning och användning
av AI leder till. Fyra etiska principer som baseras på människans grundläggande rättigheter
listas och ska ses som etiska målsättningar för alla som arbetar med AI: respekt för människans autonomi, skydd mot skada, rättvisa och förklarbarhet. Implementering av de
etiska principerna kan vara komplex, då det genom att uppfylla en princip kan innebära att en
annan bryts. Exempelvis kan skydd mot skada-principen uppfyllas med preventivt polisarbete
som kräver övervakning men som samtidigt riskerar att bryta mot autonomiprincipen och
kränka människors frihet och personliga integritet (AI HLEG, 2019).

6

På grund av den omfattande användningen av AI på så många olika typer av områden kommer varje områdes etiska risker och principer behöva beaktas vid utveckling och implementering. Exempel på etikområden som berörs utöver AIs egna etiska principer är medicinetik, affärsetik eller miljöetik (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).
Ytterligare etiska utmaningar gällande bland annat styrning, säkerhet, personlig integritet och
kontroll uppstår när AI används tillsammans med stora datamängder och därför har WHO
(u.å.) uttalat att de kommer att säkerställa att en etisk grund för AI skapas för FNs medlemsstater.

1.5. Myndigheters reaktion
Cath, Wachter, Mittelstadt, Taddeo och Floridi (2018) har jämfört tre rapporter från 2016 som
beställts av myndigheterna i USA, EU och Storbritannien. Gemensamt för dem är att de framhåller behovet av transparens, ansvar och att AI ses som något positivt för det framtida samhället. De belyser konsekvenser som AI skulle kunna innebära för ekonomi, utbildning,
mångfald/kultur, krigföring och nationell säkerhet. I rapporten från USA fokuseras på de positiva faktorerna, därför att myndigheterna i USA inte vill hindra utvecklingen genom att reglera området för mycket. I rapporten från EU föreslås en myndighet som kan ge råd i frågan
och EU vill ha en mer kraftfull lagstiftning inom området. I rapporten från Storbritannien föreslås en nationell kommission med ansvar för den offentliga debatten (Cath et al., 2018).
Cath et al. (2018) hävdar att samtliga rapporter brister i förståelsen för att värderingar, samarbete och ansvar behöver beaktas för att aktivt styra utvecklingen i rätt riktning, så att utvecklingen av AI blir till godo för kommande generationer. De saknar även att rapporterna inte inkluderar en vision av vilket framtida samhälle som människan ska leva i.
Författarna föreslår att detta tas fram genom en internationell och multidisciplinär process
som inkluderar länder, företag, civilsamhället och forskare för att etablera ett etiskt råd för AI,
baserat på FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Syftet är att AI ska anpassas efter människors behov och förhindra att motsatsen inträffar (Cath et al., 2018).

1.6. Folkhälsovetenskaplig relevans
Folkhälsa definieras av WHO (1998, egen översättning) som ”Konsten och vetenskapen att
främja hälsa, förebygga sjukdom och förlänga livet genom samhällets organiserade ansträngningar”
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Folkhälsan påverkas av många olika faktorer som kan länkas till varandra i orsakskedjor där
varje faktor kan ha en direkt eller indirekt effekt på individers hälsa. Proximala faktorer kallas
de faktorer som har en direkt effekt på hälsan. I dessa ingår bland annat individers levnadsvanor och beteenden (Brülde, 2011). Distala faktorer på strukturell nivå är de faktorer som individen själv har mycket svårt att påverka, men som påverkar hälsan på ett indirekt sätt. Dessa
faktorer är bland annat fattigdom, möjligheten att gå i skolan och etnicitet. Dessa faktorer påverkas i sin tur av övergripande globala politiska och ekonomiska situationer (Lindstrand et
al., 2006) som exempelvis krig och terror.
Lindstrand et al. (2006) förenklar den komplexa sammansättningen av bestämningsfaktorer
som tillsammans avgör hälsan i populationer genom att dela in dem i sju grupper: socioekonomi, mat, vatten, sanitet, andra miljöfaktorer, beteende och hälsotjänster. Under socioekonomi faller faktorer som inkomst, fattigdom och jämlikhet, kön, socialt stöd, utbildning, kultur och etnicitet samt säkerhet (Lindstrand et al., 2006). I detta arbete kommer vi att fokusera
på hur AI påverkar säkerhet då fredliga samhällen är en grundförutsättning för bland annat
utrotning av hunger och extrem fattigdom, möjlighet till bra utbildning, tillgång till rent vatten
och sanitet samt anständiga arbetsvillkor, vilket även är grundläggande förutsättningar för en
god folkhälsa. Ca 28,5 miljoner barn i grundskoleåldern som saknar undervisning bor i konfliktområden (UN, u.å.).

Avsiktliga skador
De flesta väpnade konflikter sker inom länder mellan olika befolkningsgrupper och ungefär
85 procent av de som dödas i krig är civila offer (Lindstrand et al., 2006). Väpnade konflikter
och krig kan leda till humanitära nödsituationer och sekundära skador såsom raserad infrastruktur samt sociala och ekonomiska system (Lindstrand et al., 2006) och därmed frånta befolkningen förutsättningar för en god hälsa med fungerande vatten och sanitet, mat och utbildning. Hälsan försämras även på grund av att hälsosystem förstörs och befolkningen inte
får tillgång till grundläggande tjänster som vaccinationer och mödravård. Även andra typer av
våld ökar vid krigssituationer, bland annat systematiskt sexuellt våld som används som vapen
för att skapa splittring i samhällen (Lindstrand et al., 2006). Så mycket som en tredjedel av
alla dödsfall som sker vid krig beror på dess sekundära effekter som orsakas av indirekta faktorer (Vilhelmsson & Tengland, 2016).
Konsekvenserna av våld för kvinnor och barn gäller även vid krig och väpnade konflikter, där
just kvinnor och barn är extra utsatta. Våldet mot barn och kvinnor är ojämlikt fördelat i värl8

den och drabbar till största delen låg- och medelinkomstländer och även de efterföljande psykiska skadorna tenderar att bli värre i fattiga områden (Vilhelmsson & Tengland, 2016). Krig,
väpnade konflikter och terror leder till stora flyktingströmmar och 68 miljoner människor har
tvingats lämna sina hem, av dem befinner sig drygt 25 miljoner på flykt utanför sina hemländer och 3 miljoner är asylsökande. Av dem som tvingats lämna sina hem befinner sig 85 % i
utvecklingsländer (United Nations High Commissioner for Refugees, 2019).
Hemmet är annars den farligaste platsen för kvinnor, 87 000 kvinnor dödades runt om i världen 2017 och 58 % av dem dödades av sina partners eller nära familjemedlemmar (United
Nations Office on Drugs and Crime, 2018).
Omkring 75 procent av alla självmord sker i låg- och medelinkomstländer och det är oftast
män som avlider på grund av självmord trots att fler kvinnor genomför självmordsförsök.
Dock är antal självmord på grund av bland annat kulturella och religiösa faktorer svårt att
mäta (Vilhelmsson & Tengland, 2016). Forskning inom AI har visat på möjligheter att använda informationen till att även kunna upptäcka personer som är i riskzonen för att begå
självmord. Detta utnyttjas bland annat av administratörer på Facebook som har börjat kontakta lokala alarmcentraler när algoritmer signalerar att något som skrivits på plattformen tyder på att det finns risk för detta, men bristen på transparens har kritiserats och även om initiativet anses beundransvärt så ifrågasätts om det är rätt att det är privata företag istället för
hälsovården som ska ha ansvaret för detta (Barnett & Torous, 2019).
Avsiktliga skador har stor inverkan på folkhälsan i världen och eftersom AI redan används för
applikationer som aktivt kan påverka avsiktliga skador är det relevant att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som finns inom området.

1.7. Problemformulering
Tekniker som AI kan förändra vårt samhälle på ett genomgripande sätt och möjligheterna
med dessa nya tekniker har kommit snabbare än gemensamma regleringar och standarder har
hunnit hantera de risker som kan uppstå. Hälsans sociala bestämningsfaktorer påverkas till
största delen av de distala faktorerna, vilka i sin tur påverkas i allra högsta grad när AI införs
inom allt fler områden som påverkar demokratifrågor, städers infrastruktur och möjligheter
till åsiktsövervakning, och dessutom bygger på data som genereras av människor. Det ger dik-
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taturer möjlighet att övervaka sin befolkning, och autonoma vapensystem finns redan utvecklade.
Utvecklingen av AI går snabbt och i och med dess inneboende möjlighet att användas för
både goda och illasinnade applikationer som kan påverka människors säkerhet, både för
skydd mot våld men även för terrorändamål och krigsinsatser är det viktigt att studera vilken
inverkan det kan få för hälsans sociala bestämningsfaktorer och därmed människors hälsa.
Våra pilotsökningar på ämnet visar att det i den befintliga litteraturen inte finns några jämförelser av möjligheter och risker med AI för hälsans sociala bestämningsfaktorer inom området
avsiktliga skador. Fernandez-Luque & Imran (2018) har identifierat ett gap i litteraturen för
artiklar som handlar om AI för mänskliga kriser som inte är relaterade till sjukdomsutbrott
och ett gap när det gäller AI-användning i sociala medier vid väpnade konflikter och naturkatastrofer. Olle Häggström (2019) beskriver problematiken med hur möjligheter respektive risker med AI betonas i officiella dokument. Möjligheterna beskrivs ofta som mycket större än
riskerna, vilket inte stöds av forskningen då det inte finns några systematiska studier som går
igenom möjligheter och risker och väger dem mot varandra på AI området. Detta inspirerade
till valet av syfte för examensarbetet och då området är relativt nytt inom den folkhälsovetenskapliga litteraturen, antar vi en bredare ansats där vi belyser AI och dess påverkan på hälsans
sociala bestämningsfaktorer inom området avsiktliga skador, utan att begränsa oss till på vilket sätt AI har använts.
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2. SYFTE
Syftet med litteraturstudien är att belysa vilka utmaningar och möjligheter som en ökande utveckling och implementering av AI kan ha på hälsans sociala bestämningsfaktorer6 inom området avsiktliga skador.
Studien utgår från fyra forskningsfrågor:





Vad är syftet med artikeln?
Vilka möjligheter och utmaningar finns beskrivna i artiklarna?
Vilka reflektioner om påverkan på människor och samhälle görs i artiklarna?
Vilka strategier för att motverka risker påtalas i artiklarna?

6

Hälsans sociala bestämningsfaktorer har hämtats från WHO (2008), där det definieras vad som inkluderas i varje bestämningsfaktor. Bestämningsfaktorerna är: Jämlikhet från livets början; Stödjande
miljöer, friska människor; Rättvis sysselsättning och det goda arbetet; Sociala skyddsnät under hela
livet; Hälso- och sjukvård för alla; Jämlikhet i hälsa i all politik, genom alla system och program;
Rättvis finansiering; Marknadens ansvar; Jämställdhet mellan könen; Ökat politisk inflytande – att
vara med och göra sin röst hörd samt; God styrning av det globala samhället.
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3. METOD
I detta examensarbete gör vi en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar från tekniska, filosofiska och juridiska perspektiv, publicerade under de senaste fem åren för att
spegla den senaste teknikutvecklingen som möjliggjorts av nya algoritmer och tillgången till
big data. Litteraturstudien genomfördes enligt Denyer och Tranfields (2011) fem steg för en
systematisk litteraturöversikt där tydliga frågeställningar besvaras med hjälp av befintlig litteratur på området. Syftet med att göra en systematisk översikt är att en så stor del som möjligt
av litteraturen som är relevant för syfte och studiefrågor ska finnas, väljas och bedömas.
Denyer och Tranfields (2011) metod är utvecklad för organisations- och managementområdet
och anpassad för områden som är spretiga och sträcker sig över många olika fält utan konsensus vad gäller forskningsfrågor och metoder, vilket även stämmer väl överens med AIområdet.
Metoden går ut på att: (1) formulera studiefrågor, (2) genomföra litteratursökning för att finna
studier, (3) genomföra urval av studier utifrån förutbestämda urvalskriterier för inkludering
och exkludering samt utvärdera studierna, (4) analysera och syntetisera inkluderade artiklar,
och (5) rapportera och använda resultaten (Denyer & Tranfield, 2011).
I enlighet med metoden genomfördes i den inledande fasen pilotsökningar för att få större
kunskap om och bättre överblick över forskningsområdet. Detta gjordes också för att fastställa
för syftet relevanta databaser, urvalskriterier för inkludering och exkludering samt relevanta
söktermer (Denyer & Tranfield, 2011).

3.1. Datainsamling
För att finna artiklar som täckte många olika aspekter, motsvarade syftet och kunde besvara
studiefrågorna genomfördes litteratursökningen parallellt i tre olika databaser som kompletterar varandra; Scopus, IEEE Xplore® och Philosopher’s Index. Scopus är en ämnesövergripande databas som omfattar teknik, datavetenskap, hälso- och vårdvetenskap och samhällsvetenskap med flera områden. IEEE Xplore® är mer tekniskt inriktat och omfattar utöver teknik
och datavetenskap även områden som t.ex. elektronik och informationsteknologi. Philosopher’s Index valdes för att även få ett filosofiskt perspektiv och täcka in bland annat vetenskapsfilosofiska, moraliska och etiska områden som är av relevans för AI.
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Som sökord valdes begrepp som var relevanta för syftet och studiefrågorna; Artificial Intelligence, public health, equity och equality, governance, law, war, injury, terror, samt moral.
Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna AND och OR samt trunkerades med
asterisktecken (*) för att sökningen skulle omfatta olika böjningar av orden, samt sattes inom
citattecken (”, ”) för exakta fraser. Sökningen genomfördes både på sökord och på indextermer. Enbart artiklar från 2015 och framåt inkluderades då tekniken utvecklats snabbt och
äldre artiklar bedömdes vara inaktuella.
Tabell 1: Antal träffar för varje söksträng och databas.
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3.2. Urval
Sökningarna genererade 1782 artiklar inklusive dubbletter och 1653 artiklar exklusive dubbletter. Alla artiklar kategoriserades utifrån titlarna av bägge författarna enligt följande:
Tabell 2: Översikt över kategorisering av alla artiklar

Artiklarna som vid första genomgången kategoriserats som otydliga genomgicks mer noggrant och alla artiklar kategoriserades om till någon av de övriga kategorierna. Artiklarna som
kategoriserats som C, E och F inkluderades för vidare urval då de ansågs vara mest relevanta
för syfte och frågeställningar som berör området avsiktliga skador, vilket resulterade i 134 artiklar.
Artiklarna kontrollerades för tillgänglighet via Högskolan i Skövdes och Lunds Universitets
biblioteks tidskriftsprenumerationer, peer-review via Ulrichsweb och tidskrifternas beskrivning av granskningsprocessen, samt granskades för huruvida de var vetenskapliga originalartiklar. Sedan lästes abstractet för 60 artiklar och artiklarna bedömdes efter urvalskriterierna
AI-koppling, påverkan på hälsans sociala bestämningsfaktorer, samt huruvida de kunde besvara studiefrågorna. Slutligen lästes 44 artiklar igenom noggrant av bägge författarna och
likartade artiklar inom samma fält exkluderades för att uppnå en bredd i materialet. Till sist
inkluderades 25 artiklar i analysen. Se flödesschemat i bild 1 och se bilaga 1 för detaljerad
översikt över urvalsprocessen.
Alla sökord och databaser genererade träffar och alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien var granskade vetenskapliga originalartiklar.
För kvalitetsgranskning av tekniska artiklar som inkluderats i analysen användes checklistan
för randomiserade kontrollerade försök från Critical Appraisal Skills Programme (CASP)
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som utgångspunkt. Vid granskning av filosofiska artiklar beaktades Hanssons (2015) tre kvalitetskriterier som gäller argumentation, precision och tillgänglighet för kritik.

Bild 1. Flödesschema för urvalsprocessen av artiklar

3.3. Analys
Analysmetoden är deduktiv och studiefrågorna formulerades a priori enligt CIMO (kontext,
intervention, mekanism och utfall). Analys och syntes har skett i enlighet med Denyer och
Tranfields (2011) metod där data extraheras genom att artiklarna först bryts ner i mindre delar
som beskrivs i relation till varandra. All data som extraheras fördes sedan in i en tabell som
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gav en överblick av studieområdet och en audit trail där resultat och slutsatser enkelt kan härledas till materialet. Med hjälp av tabellen jämfördes extraherad data för att finna överensstämmelse och brist på överensstämmelse mellan artiklarna. Vid syntesen relaterades sedan
dessa mindre delar till varandra på nya sätt för att utveckla ny kunskap som inte kunnat erhållas enbart genom att läsa artiklarna var för sig. Extraherad data för studiefråga 3 analyserades
deduktivt med hälsans sociala bestämningsfaktorer som grund och en datastyrd analys genomfördes för resterande studiefrågor. Då litteraturstudien syftar till att tolka och förklara,
skedde analys och syntes med ett reflexivt förhållningssätt för att tidigare värderingar, övertygelser eller perspektiv inte skulle påverka tolkningen av artiklarna.

3.4. Etiska överväganden
Etiska överväganden gjordes vid urval och presentation av resultat vilket enligt Forsberg och
Wengström (2013) är viktigt. Endast ett fåtal av de inkluderade studierna hade utförts på
människor och behövde etiskt godkännande, men vid kvalitetsgranskningen reflekterades över
andra etiska överväganden som gjorts eller inte gjorts i artiklarna angående AIs användningsområde. Alla resultat som har framkommit under arbetet har presenterats, oavsett om de stöder författarnas ursprungliga hypoteser och åsikter eller inte. I övrigt följdes Vetenskapsrådets
(2017) generella forskningsetiska regler på ett noggrant sätt under arbetets gång.
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4. RESULTAT
Både tekniska och humanistiska artiklar inkluderades bland de som valdes ut för analys. Vi
har valt att beteckna de artiklar som är av filosofisk eller juridisk natur för humanistiska för
att tydligare skilja dem från de tekniska artiklarna. De humanistiska artiklarna resonerade om
vad som skulle kunna inträffa då AI implementeras i stor skala medan de tekniska artiklarna
var forskningsartiklar där olika experiment hade genomförts. Dock framgick det inte om lösningarna också implementerats i operativ verksamhet. Resultattabellen med samtliga artiklar
finns i bilaga 2. I bild 2 visas artiklarnas fördelning mellan olika fält utifrån vad som var fokus för artiklarna.

Bild 2. Diagram med fördelningen av de tekniska och humanistiska artiklarna mellan olika
fält utifrån deras fokus.
Analysen av artiklarna utgick från studiefrågorna och ledde fram till följande syntes:

4.1. Vad är syftet med artiklarna?
Den största skillnaden mellan de tekniskt och de humanistiskt inriktade artiklarna var att artiklar med en teknisk inriktning var inriktade på att lösa problem med hjälp av AI medan de
humanistiska artiklarna fokuserade på effekterna av en implementering av AI. Det fanns även
en viss skillnad mellan de tekniska och humanistiska artiklarna utifrån vilka fält som behandlades.
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Humanistiska artiklar - Endast de humanistiska artiklarna diskuterade ansvarsfrågan för AI
ur olika perspektiv samt vad införandet av AI kan få för konsekvenser för människors
”mänskliga” förmågor.
De fyra artiklarna som fokuserar på ansvarsfrågan har lyft frågan ur olika perspektiv. Dels utreds vad som är reglerat och vem som ska fatta beslut som kan få konsekvenser för människors säkerhet med hjälp av jämförelser med andra produkter som regleras av samhället (Martin, 2017) och dels utreds vem som ska ha det legala ansvaret för autonoma system som orsakar skada efter försäljning, även i detta fall dras paralleller till motsvarande lagstiftning för
andra typer av produkter (Nyholm, 2018). Etzioni och Etzioni (2017) utreder ur ett filosofiskt
perspektiv ifall det finns behov för att kräva att AI skulle kunna fatta moraliska beslut eller
om det räcker med att kräva att produkterna är utvecklade så att de uppfyller lagar och att det
finns ett uttalat produktansvar. En artikel undersökte om det finns gemensamma uppfattningar
i moralfrågor där AI i förarlösa bilar medvetet kan fatta beslut som påverkar vilka människor
som skulle dödas om en krock är oundviklig, eller om moraluppfattningen skiljer sig åt mellan olika länder och kulturer (Awad et al., 2018).
Två artiklar diskuterade AIs påverkan på den mänskliga förmågan. Vallor (2015) resonerade
att människors kompetens i moraliska frågor kan sjunka, då arbetsuppgifter som ger personliga erfarenheter ersätts av AI. Det skulle kunna leda till minskad förmåga att fatta kloka beslut i t.ex. krigs- eller vårdsituationer. Loi (2015) diskuterade riskerna med detta teknikskifte
jämfört med tidigare teknikskiften. Tidigare har det främst varit monotona och farliga arbeten
som ersatts med ny teknik, medan nu skulle AI ersätta även kvalificerade och intressanta arbetsuppgifter. Loi (2015) ställer frågan om vilka effekter detta kan få på de människor som
istället får utföra de enkla och tråkiga låglönearbeten som inte är lönsamma att använda AI
till.
Tekniska artiklar - Endast tekniska artiklar tog upp hur AI kan användas för att förhindra
skador och fysiska övergrepp på människor samt hur AI kan användas i polisarbetet för att
förhindra att t.ex. våldsbrott genomförs.
Artiklar med inriktning på skador och övergrepp har ett starkt fokus på att finna modeller som
utifrån data som produceras av människorna själva, snabbt kunna identifiera nya brottsoffer.
Genom att tränade algoritmer övervakar data som delas över internet, via sociala medier eller
på annat sätt, kan man automatiskt upptäcka nya brottsoffer som kan behöva akut hjälp, som
t.ex. barn utsatta för pedofiler (Peersman, Schulze, Rashid, Brennan & Fischer, 2016) eller
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kvinnor utsatta för våld i hemmet (Subramani, Wang, Vu & Li, 2018; Subramani et al. 2019).
I detta fall fungerar AI som beslutsstöd och plockar fram fall som ansvariga människor behöver agera på. Algoritmer kan även användas för att utvärdera vilka personer som riskerar att
drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (Karstoft et al., 2015) eller vilka ungdomar som är
suicidala baserat på mänskliga röster och uttrycksätt (Venek, Scherer, Morency, Rizzo & Pestian, 2017).
I de tekniska artiklarna med inriktning på polisarbete uttrycks syftet som att en ökande brottslighet behöver kunna bekämpas trots färre tillgängliga polisresurser och att då kan AI fungera
som beslutsstöd och förutse var polisresurser kommer att behövas (Camacho-Collados & Liberatore, 2015). Genom att förutse var brott skulle kunna inträffa kan dessutom våldsbrott förebyggas (Castelli, Sormani, Trujillo & Popovič, 2017).
Både tekniska och humanistiska artiklar - Det fanns fyra tekniska artiklar som var inriktade på att undersöka möjligheter för att använda AI för åsiktsövervakning. De två första artiklarna fokuserade på generella tendenser i stora folkgrupper och ville skapa varningssystem
åt myndigheterna och därför kontrollera vad som skrivs i sociala medier vid folkhälsokriser
(Hu et al., 2015) eller i nödlägen som t.ex. pandemier eller jordbävningar för att myndigheterna ska kunna förhindra panik eller kontrollera opinionen (Xu, Liu & Shang, 2017). De två
sista artiklarna var inriktade på att identifiera individer. AI-lösningen i en av artiklarna skulle
finna personer som är på väg att radikaliseras i sina åsikter och därmed riskerar att bli terrorister, för att förhindra det genom interventioner innan radikaliseringen har lyckats (LaraCabrera et al., 2017). Den sista artikeln hade syftet att minska risken för konflikter mellan
olika grupper, genom att kunna känna igen hatattacker på sociala medier och filtrera bort dem
automatiskt innan de hunnit spridas (Watanabe, Bouazizi & Ohtsuki, 2018). Slutligen var det
en humanistisk artikel som fokuserade på hur åsikter kan påverkas av AI. I den diskuterar
Klincewicz (2016) om AI kan användas för att påverka människors moral och om teknik
skulle kunna ha ett större inflytande på individer än vad andra människor har.
Fyra av de tekniska artiklarna som fokuserade på krig och terror hade som syfte att använda
AI i försvar mot olika former av terrorhandlingar. Dels mot cyberattacker som riktar in sig på
infrastruktur (Falco, Viswanathan, Caldera & Shrobe, 2018) eller mot livsmedelsproduktion
(Chang, Erera & White, 2017) och dels för att snabbt och enkelt kunna identifiera terrorister
trots att deras ansikten är dolda (Chen, Qing, He, Su & Peng, 2018) eller för att identifiera terrororganisationer som är ansvariga för genomförda attacker (Hashemi & Hall, 2018). Den
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femte tekniska artikeln med fokus på krig och terror hade som syfte att minska hotet från
främmande makt, genom att AI fungerar som beslutsstöd för bestämning av lämpligaste mål
på ett slagfält eller i en luftstrid (Hu, Luo, Zhang & Wang, 2018).
Syftet med de humanistiska artiklarna som fokuserade på krig och terror var att studera skillnaderna mellan traditionell krigföring och krigföring med AI ur ett juridiskt perspektiv. Frågor ställdes om hur autonoma vapensystem (Sehrawat, 2017) och cyberkrigföring (Bringsjord
& Licato, 2015) antingen påverkar eller påverkas av de nuvarande internationella överenskommelserna för krigföring.

4.2. Vilka möjligheter och utmaningar finns beskrivna i artiklarna?
Återigen fanns en stor skillnad mellan de tekniskt och de humanistiskt inriktade artiklarna utifrån vilken typ av utmaningar och möjligheter som presenterades.

Utmaningar
De utmaningar som artikelförfattarna lyfter i de tekniska artiklarna är främst av teknisk karaktär. Det är svårigheter som behöver beaktas för att kunna skapa högkvalitativ AI som har möjlighet att uppfylla det avsedda syftet. I de humanistiska artiklarna tas främst utmaningar som
rör samhällets påverkan upp.
Teoretisk grund - Tekniska artiklar tog upp att en teoretisk grund behövs för att kunna konstruera relevanta modeller och algoritmer, såsom t.ex. vilka drivkrafter som ligger bakom ett
brottsligt beteende (Camacho-Collados & Liberatore, 2015) eller vad som leder till att människor blir radikaliserade när de samspelar med andra människor (Lara-Cabrera et al., 2017). I
den humanistiska artikeln av Martin (2017) reflekterades istället över problemet med vem
bland myndigheter, företag eller användare som har tillräckligt med kunskap om produkter
innehållandes AI, för att kunna bestämma vad eller vilka beslut som AI bör fatta.
Modeller - För de flesta tekniska artiklarna var den största utmaningen att få fram modeller
och algoritmer som passade för att lösa det aktuella problemet och därmed göra AI-lösningen
användbar i praktiken. Till exempel Hu et al. (2018) fokuserade enbart på att finna bästa algoritm och modell för sina simuleringar av optimerad vapenanvändning mot attackmål. I Hu et
al. (2015) diskuterades svårigheterna med att hitta en modell som speglar mänskligt beteende
på sociala medier då det utvecklas och förändras dynamiskt hela tiden. I vissa artiklar beskrevs behovet av att kombinera olika modeller och algoritmer för att få bästa möjliga resultat,
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som t.ex. i artikeln om nödsituationer som kan hota den sociala stabiliteten i ett samhälle (Xu
et al., 2017).
Bias - Vissa artiklar tog upp problemet med bias. Chen et al. (2018) lyfte upp att kvaliteten på
de skapade etniska afrikanska och asiatiska ansiktena var sämre än för etniskt västerländska
ansikten, då deras algoritm främst var tränad på etniskt västerländska ansikten. Detta innebär
att AI-lösningen endast kommer att vara tillämpbar på västerländska ansikten.
Databearbetning – Flera av artiklarna diskuterar hur data behöver bearbetas innan det kan
användas för träning av AI. Exempelvis rensades inlägg på språk som inte hade ANSI-koder7
bort i förväg och ingick alltså inte i underlaget som AI tränades på för att känna igen hatattacker på sociala medier (Watanabe et al., 2018).
Datakvalitet - Kvaliteten på data var av förklarliga skäl centralt för resultatet i de tekniska artiklarna. Castelli et al. (2017) utgick från data från 1990 som kombinerade socio-ekonomisk
information med anmäld brottslighet medan Sehrawat (2017) diskuterade problem som kan
uppstå om otillräcklig datakvalitet används för träning av AI, som sedan ska användas vid
autonoma vapeninsatser. Som exempel nämns att 26 % av de som dödats i drönarattacker i
Pakistan var civila offer och ifrågasätter om det är acceptabel träffsäkerhet (Sehrawat, 2017).
Chen et al. (2018) tog också upp problemet med att träningsdata kan ha för bra kvalitet ifall
bilderna som ska utvärderas i verkligheten är av en sämre kvalitet, vilket gör att AI-lösningen
inte skulle fungera tillfredställande vid användning på verklig data.
Kompletterande data - Vissa artiklar var tydliga med att annan typ av data hade behövts för
att nå ett bättre resultat. Karstoft et al. (2015) har med sin AI-lösning uppnått 75 % noggrannhet vad gäller att identifiera människor som riskerar att få posttraumatiskt stressyndrom genom att endast använda data som regelbundet samlas in på akuten för andra ändamål. Författarna ansåg att resultatet var bra men kunde förbättras ytterligare om även andra mer syftespecifika parametrar samlats in.
Validering - Flera av artiklarna lyfte upp validering av resultaten. Som framgick i de flesta
tekniska artiklar kunde resultatens noggrannhet skilja mycket. Exempelvis var träffsäkerheten
på testdata, mellan suicidala och icke-suicidala tonåringar 90 %, medan träffsäkerheten mellan suicidala som gjort upprepade försök och de som gjort ett försök var ca 68 % (Venek,
7

ANSI-kod är koder för specialtecken och bokstäver etc. som inte finns på engelska tangentbord. I
ANSI-systemet finns inte tillräckligt med koder för att täcka alla språk som har många fler tecken än
det latinska alfabetet.
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2017). Flera artiklar hade uppåt 90 % i träffsäkerhet, men Hashemi et al. (2018) var nöjda
med ca 40 % träffsäkerhet för igenkänning av ansvariga terrororganisationer, då det var en
fördubbling gentemot tidigare forskningsresultat. Camacho-Collados et al. (2015) diskuterade
de kompromisser i optimering av modeller som behövts göras för att få rimliga svarstider på
beräkningarna, vilket påverkade resultatets noggrannhet.
Oavsiktlig användning - Vissa av artiklarna tog upp bekymret med att AI-lösningen skulle
kunna användas i avsiktligt skadliga syften istället för det avsedda syftet. Falco et al. (2018)
tog upp att AI kan användas för att enklare genomföra skadliga attacker genom de svagheter
som AI kan upptäcka i systemet, men att fördelarna ändå överväger, samt att det som möjliggör attackerna i slutändan ändå ofta är social engineering8 som används för att få tag på kritisk information, till exempel lösenord, från insiders som är nödvändig för att kunna genomföra en attack. Även Sehrawat (2017) tar upp risker med illasinnad användning av AI och
skriver att om cybervapen hackas skulle de kunna utgöra ett hot mot alla om de som använder
vapnen inte följer internationella regler och överenskommelser som gäller vid krigföring.
Ansvar - Flera av de humanistiska artiklarna diskuterade vem som ska anses ansvarig i de fall
AI fattar beslut som får allvarliga konsekvenser för människors liv. Nyholm (2018) argumenterade för att det alltid är människor som är ansvariga för AI-systemen och att de därmed
också är ansvariga för att konstruera systemen så att de är möjliga att stänga av om felaktigheter uppstår. Bringsjord och Licato (2015) argumenterar för att de som tar fram autonoma
vapen också har ansvar för att kunna behålla kontrollen över desamma. Etzioni och Etzioni
(2017) förenklar problematiken genom att konstatera att om problem som inte kunnat förutses
uppstår vid användandet av AI så får algoritmen uppdateras i efterhand och de som skadats
ersättas av de produktansvariga på samma sätt som gäller för vanliga produkter.
Acceptans – En utmaning som lyfts i artiklarna är att AI-lösningar måste accepteras av användarna för att kunna implementeras, speciellt i de fall då AI fungerar som beslutsstöd eller
behöver ta livsavgörande beslut. Awad et al. (2018) har undersökt hur olika kulturers moraluppfattning skiljer sig åt, och att de såg ett mönster kopplat till underliggande jämlikhetsideal
i länderna. Hypotesen var att AI lättare skulle kunna accepteras och användas av människor
om de moralrelaterade beslut som AI skulle behöva göra i vissa situationer liknade de som var
allmänt accepterat i samhället där produkterna skulle användas. Peersman et al. (2016) hade i
stället undersökt hur väl deras algoritm och modell accepterades av den yrkesgrupp som den
8

Social engineering är manipulation av människor så att de oavsiktligt möjliggör IT-bedrägerier.
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skulle fungera som beslutsstöd åt och fann att det kunde skilja sig kraftigt åt mellan olika individer.

Möjligheter
Följande möjligheter lyfts i artiklarna. Vid vissa möjligheter medföljer det dock risker.
Generella lösningar - Chang et al. (2017) framhåller att en fördel med deras konsekvensanalys och optimeringsmodell mot avsiktlig kontaminering av livsmedel, är att den skulle kunna
användas för många andra problem som involverar två ”intelligenta” parter (t.ex. en
terrorgrupp mot en produktionsenhet) med motsatta intressen.
Förutsägelser - Möjligheten med AI är dess förmåga att kunna göra förutsägelser. Venek et
al. (2017) kunde med hjälp av analys av små nyanser i sättet att tala vid en intervju med en
viss sannolikhet identifiera vilka ungdomar som var suicidala. AI kan också analysera vilka
svagheter i infrastruktursystem som är sårbara för angrepp och då är fördelen med AI är att
det kan lösa mer komplexa problem med färre fel, jämfört med en människa som utför arbetet
manuellt (Falco et al., 2018).
Kompetens - I vissa fall var expertkunskap nödvändigt för att kunna komma fram till ett resultat. I lösningen som togs fram av Watanabe et al. (2018) behövde texterna som AI skulle
tränas på vara genomgångna av människor som först tolkat om inläggen var hatfulla eller inte.
I andra artiklar framhölls att behovet av experter skulle minska när AI-lösningen infördes.
Falco et al. (2018) framhöll att riskanalyserna inte längre kräver experter och företagen då kan
koncentrera sig på att istället finna lösningar på de problem som identifierats av AI. Loi
(2015) varnade för att AI skulle kunna ersätta människor även på intressanta arbeten. Vallor
(2015) varnade för den kompetensbrist som uppstår bland människor som inte längre får tillräcklig träning i att själv fatta beslut och förstå konsekvenserna som beslut får i verkligheten.
Resultatet skulle bli att de inte heller kan förstå om beslut som fattats av AI är de mest lämpliga.
Big data - Fördelen med AI när det gäller att lösa problem vid stora datamängder lyfte speciellt Subramani et al. (2018) upp, där stora datamängder skapas på sociala medier hela tiden
och det är omöjligt för mänskliga resurser att kunna bevaka allt. Stora datamängder är en förutsättning för djupinlärning, men då det är tidskrävande kan det ändå bli så att datamängden
begränsas (Subramani et al, 2019). Ett annat problem som Chang et al. (2017) lyfte upp var
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att minneskapaciteten vid simuleringar var en begränsande faktor för hur mycket algoritmen
kan lösa.

4.3. Vilka reflektioner om påverkan på människor och samhälle görs i
artiklarna?
Från WHO (2008) hämtades hälsans sociala bestämningsfaktorer. Nedanstående rubriker
motsvarar WHOs indelning av bestämningsfaktorer och reflektionerna som gjorts i artiklarna
kan vara både positiva och negativa. Det finns en skillnad mellan tekniska och humanistiska
artiklar vad gäller reflektioner över påverkan på människor och samhälle. I de tekniska artiklarna låg fokus på att lösa ett problem med hjälp av AI och nästan inga reflektioner över negativ påverkan på människor och samhälle gjordes. De humanistiska artiklarna som till större
del fokuserade på implementeringen av AI-lösningar reflekterade mer över vilken inverkan de
kunde ha.
Jämlikhet från livets början samt sociala skyddsnät under hela livet – Internet har gjort
att sexuella övergrepp på barn har blivit endemiskt och det finns inte längre några geografiska
gränser som hindrar spridningen av barnpornografi. Med hjälp av AI kan större mängder data
och media effektivt hanteras, vilket innebär att fler förövare kan gripas och fler barn räddas
(Peersman et al., 2016).
Stödjande miljöer, friska människor – Den kritiska infrastrukturen i smarta städer, så som
elnät, vatten och transportsystem, blir allt ”smartare” och mer och mer uppkopplade och därmed svårare att hålla säkra från cyberattacker. En attack som stänger ner dessa funktioner
skapar allvarliga ekonomiska och sociala störningar (Falco et al., 2018). Ett angrepp på livsmedelskedjan skulle kunna leda till både sjuklighet och dödlighet i samhället, och därmed utgöra ett hot mot folkhälsan (Chang et al., 2017). För att skydda samhället och befolkningens
hälsa kan AI öka kunskapen om systemen och vad som behövs för att upprätta ett adekvat försvar (Falco et al., 2018; Chang et al., 2017).
Utöver den kritiska infrastrukturen är även säkerhet en viktig del av ett samhälles stödjande
miljöer, och två artiklar beskriver hur förändrade socioekonomiska förhållanden har lett till en
förändring av kriminaliteten och polisens arbete. Enligt Camacho-Collados och Liberatore
(2015) orsakar förändringarna en minskning av antalet poliser och därmed en minskad säkerhet. Enligt Castelli et al. (2017) har förändringen lett till att säkerhetsarbetet behöver utföras
under mer komplexa förhållanden för att kunna upprätta trygghet i samhället. I bägge artiklar24

na presenteras AI-lösningar som ska möjliggöra effektivisering och planering av de mänskliga
resurserna inom polisen.
Även digitala miljöer på internet kan påverka befolkningens hälsa, t.ex. finns det AI som möjliggör åsiktsövervakning på både befolknings- och individnivå. Spridning av falsk information på sociala medier efter folkhälsokriser riskerar att skapa panik (Hu et al., 2015) och både
den sociala stabiliteten och nationella säkerheten kan påverkas negativt. Hur krisen hanteras
är avgörande för vilka ytterligare konsekvenser den kan få (Xu et al., 2017). Med hjälp av
övervakningen kan befolkningens reaktion förutspås och eventuella kriser hanteras innan de
har hunnit växa sig stora (Hu et al., 2015; Xu et al., 2017). På sociala medier tenderar hat att
spridas och uttryckas mer aggressivt då människor känner sig fysiskt säkra, men med hjälp av
AI kan personer som sprider hat upptäckas och kommunikationen stoppas (Watanabe et al.,
2018).
Rättvis sysselsättning och det goda arbetet – AI-lösningar på arbetsplatser utvecklas för att
effektivisera utnyttjandet av mänskliga resurser och innebär således att samma mängd arbete
ska kunna utföras av färre personer (Camacho-Collados & Liberatore, 2015; Castelli et al.,
2017). Teknikutvecklingen har tidigare befriat människor från tråkiga och enkla uppgifter
som maskiner kunnat utföra bättre och billigare än människor medan det nu är kvalificerade
arbetsuppgifter som tas över, vilket oroar Vallor (2015) och Loi (2015) då det kan leda till arbetslöshet. Vallor (2015) reflekterar även över hur människans moraliska förmåga kommer att
minska i takt med att uppgifter tas över av AI. Moraliska förmågor ökar och underhålls genom att tränas i specifika situationer, exempelvis så tränas soldaters moraliska förmåga i
krigssituationer och vårdarbetares moraliska förmåga vid vårdgivande. Krig och vård är två
områden där den moraliska förmågan är av yttersta vikt.
Hälso- och sjukvård för alla – Hälso- och sjukvården kommer att påverkas av AI i stor utsträckning och Venek et al. (2017) och Karstoft et al. (2015) diskuterar problemen med att på
ett tidigt stadium identifiera människor i riskzonen för självmord respektive posttraumatiskt
stressyndrom, vilka båda är stora folkhälsoproblem. I bägge artiklarna utreds hur AI skulle
kunna användas för att identifiera tidiga tecken på dessa tillstånd, i syfte att tidigarelägga
vårdinsatser för dessa individer.
Marknadens ansvar – I de artiklar som berör ansvarsfrågor exemplifieras de med bland annat självkörande bilar och autonoma vapen. Andra branscher, exempelvis läkemedels- eller
fordonsindustrin, har reglerats efterhand som den tekniska utvecklingen gått framåt (Martin,
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2017). Då det redan finns maskiner på marknaden som tillåts ta beslut som riskerar att skada
eller döda människor innebär det att ansvarsfrågan är aktuell. Det är problematiskt att det inte
finns konsensus mellan olika samhällens moraliska preferenser (Awad et al., 2018). Även om
det går att kräva att AI inte får bryta mot några lagar så skriver Etzioni och Etzioni (2017) om
problemet med vilka moraliska preferenser som ska ligga bakom AIs beslutsfattande. Nyholm
(2018) jämför AI med ett barn som utför handlingar på order av en vuxen, och drar slutsatsen
att det alltid är den vuxne, alltså människan, som har det yttersta ansvaret för handlingen.
Etzioni och Etzioni (2017) diskuterar vidare kring huruvida människor i framtiden ska få fortsätta att t.ex. köra bil om AI då skulle framföra fordon på ett säkrare sätt än människor.
Klincewicz (2016) angriper frågan från ett annat håll och diskuterar AI-lösningar vars syfte är
att påverka människors moraliska beteenden. Människor har lätt för att lita på automatiserad
teknik och borde därför kunna övertygas av en AI att utföra moraliska handlingar i enlighet
med normativa etiska teorier9 som på förhand programmerats in i ett AI. Dock kommer människor som fostrats till starka personliga övertygelser, t.ex. rasistiska, kanske inte att låta sig
påverkas av en AI som inte bekräftar dessa övertygelser. Trots det skulle kanske teknologiska
lösningar kunna lösa problem som uppstår då bristande moral ger skadliga konsekvenser.
Jämställdhet mellan könen – Våld i hemmet är ett problem både för hälsan och för välfärden samt ett brott mot de mänskliga rättigheterna (Subramani et al., 2019). Det är svårt att
med traditionella metoder upptäcka individer som utsätts för våld i hemmet (Subramani et al.,
2018), men de AI-lösningar som presenteras syftar till att automatiskt detektera utsatta individer utifrån vad de skriver på sociala medier (Subramani et al., 2019).
Ökat politiskt inflytande – att få vara med och göra sin röst hörd – De tidigare presenterade
artiklarna av Hu et al. (2015) och Xu et al. (2017) som behandlade åsiktsövervakning har redan presenterats under stödjande miljöer men skulle även kunna passa in under denna rubrik.
Chen et al. (2018) presenterar en AI-lösning som kan identifiera personer som försöker dölja
sina ansikten, dock reflekterar författarna inte över hur detta skulle kunna komma att påverka
samhället.
God styrning av det globala samhället – Flera artiklar som handlar om hur AI kan användas
inom krig och terror berör hur det globala samhället bör styras. Vid krigföring kan AI användas som beslutsstöd för att optimera användningen av mängden försvar på ett slagfält (Hu et
9

Normativa etiska teorier är grundläggande teorier som syftar till att vägleda människor i sitt handlande.
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al., 2018) och under förutsättning att AI-lösningarna är så utvecklade att de kan uppfylla befintliga överenskommelser och etiska ställningstaganden kring krigföring så kan autonoma
vapensystem och cyberkrigföring ha en positiv inverkan för både människor och samhällen
(Sehrawat, 2017; Bringsjord & Licato, 2015). Sehrawat (2017) skriver att den största fördelen
med autonoma vapensystem är möjligheten att minska antalet mänskliga liv som riskeras vid
krig, både civila och militära. Dock beskrivs teknologiska framsteg ha lett till en ökning av
våldshandlingar med politiska och ideologiska motiv. Extremistorganisationer sprids globalt
via internet och sträcker sig över landsgränser. Attackerna både dödar och skadar människor,
destabiliserar samhällen och påverkar den hållbara utvecklingen och är ett stort hot mot
mänskligheten över hela världen (Hashemi & Hall, 2018). Med hjälp av AI kan inlägg på sociala medier kontrolleras för utvalda socioekonomiska och demografiska indikatorer, men
även personliga erfarenheter, känslor och basala mänskliga behov, som visats öka risken för
radikalisering. När individer identifierats kan samhället vidta åtgärder mot dessa i form av utredning och intervention (Lara-Cabrera et al., 2017).

4.4. Vilka strategier för att motverka risker påtalas i artiklarna?
Strategier som lyfts i artiklarna för att minska och hantera risker med AI skiljer sig åt både
vad gäller tekniska och humanistiska artiklar, samt när strategierna sätts in. I de tekniska artiklarna finns det främst strategier för utvecklingsfasen för att säkerställa en tillräckligt hög
kvalitet. I de humanistiska artiklarna lyfts framför allt strategier för implementeringsfasen.

Utvecklingsfasen
Strategier för att minska riskerna med AI redan i utvecklingsfasen berör främst kvaliteten på
ingående data samt modeller och algoritmer.
Mer och/eller bättre ingående data som används för att träna AI – I de fall människor har
en stor tilltro till AI-lösningar uppstår problem om datan har bristande kvalitet. Då AI t.ex.
används för att upptäcka kvinnor som utsätts för våld i hemmet och om kvaliteten då är låg
kommer inte de utsatta att identifieras. En strategi för att minimera risken är att låta AI träna
på flera olika typer av data (Subramani et al., 2018) och data som innehåller många olika typer av information (Camacho-Collados & Liberatore, 2015) kommer öka säkerheten, precisionen och effektiviteten med AI-lösningarna (Subramani et al., 2018; Camacho-Collados &
Liberatore, 2015; Venek et al., 2017).
Bättre modeller och algoritmer – Utöver att öka kvaliteten på data som används för att träna
AI lyfts det även i flera artiklar att modellerna och algoritmerna som används behöver förbätt27

ras. Watanabe et al. (2018) beskriver ett problem med att skilja verkligt hat på sociala medier
från sarkasm, ironi och humor och enligt Subramani et al. (2019) är olika algoritmer olika bra
på att kategorisera sådan data.

Implementeringsfasen
De strategier som rör hur risker kan minimeras under och efter implementeringen av AI lyfts
på olika sätt av huvudsakligen humanistiska artiklar.
Följa rådande lagar och överenskommelser – En typ av strategi för att minimera riskerna
för att AI ska få en skadlig effekt är att ställa krav på att AI ska följa rådande lagar och överenskommelser. På de områden där lagar och överenskommelser inte täcker AI bör sådana införas för att minska riskerna (Etzioni & Etzioni, 2017). Vid krigföring finns det internationella överenskommelser och principer bland annat angående när det finns anledning att starta
krig (Sehrawat, 2017) och vad som i krig ses som proportionerliga anfall, vilka borde programmeras in i autonoma vapensystem för att öka kontrollen över vapensystemets handlingar
och minimera risken för krigsbrott (Bringsjord & Licato, 2015).
Moralisk programmering – Där det inte är möjligt att minska riskerna med hjälp av reglering bör istället etiska/moraliska algoritmer användas i AI-lösningarna. Dock är det inte helt
enkelt att besluta vilka moraliska preferenser som ska ligga till grund för denna programmering, då moraliska preferenser skiljer sig åt (Etzioni & Etzioni, 2017). Författarnas strategier
skiljer sig åt då Awad et al. (2018) föreslår en moralrelativistisk lösning, där moralen som
programmeras in anpassas efter befolkningens moraliska preferenser, medan Klincewicz
(2016) förespråkar en pluralistisk lösning som grundas i normativa etiska teorier för att låta
varje användare behålla sin autonomi.
Anpassning av samhället – Även AI-lösningar som är effektiva och används i ett gott syfte
på ett adekvat sätt riskerar att påverka samhället negativt. Vallor (2015) och Loi (2015) uppmanar till försiktighet vad gäller vilka områden som AI tillåts ta över för att minska risken för
hög arbetslöshet (Loi, 2015) och för risken att människor skulle förlora fundamentala mänskliga förmågor (Vallor, 2015).

Inga risker eller strategier
Sju tekniska artiklar har inte lyft några risker med AI-lösningen och därmed inte diskuterat
några strategier för att hantera och minimera risker.
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5. DISKUSSION
5.1. Resultatdiskussion
Syftet med litteraturstudien var att få en överblick över vilka utmaningar och möjligheter AI
medför för hälsans sociala bestämningsfaktorer, specifikt om de påverkar risken för avsiktliga
skador, såsom exempelvis krig, övergrepp och självmord.
Upplägget med fyra studiefrågor bidrar med att belysa området från olika vinklingar enligt
följande.

Syfte med artiklarna
Inledningsvis är det en stor skillnad mellan tekniska och humanistiska artiklar i deras angreppssätt och syfte. Medan de humanistiska artiklarna analyserar konsekvenser av olika legala och moraliska val om t.ex. vem som ska ha ansvar för AI, vilken moral som ska ligga till
grund för lösningarna eller vad AI ska få användas till, så står inte tekniken stilla och väntar.
De tekniska artiklarna visar att forskare arbetar med att ta fram modeller och algoritmer som
ska kunna användas för att lösa konkreta uppgifter som kan få en stor inverkan på människors
säkerhet. De tekniska artiklarna motiverar sina syften med att det finns behov som behöver
lösas och som kan lösas med hjälp av de stora datamängder som finns tillgängliga. Dock
framgår det inte av artiklarna om algoritmerna implementerats i full skala efter utvärderingen,
eller om forskningsprojekten avslutats efter rapporterna.

Möjligheter och utmaningar
Resultatet från den andra studiefrågan bidrog främst med att belysa vilka utmaningar som artikelförfattarna själva reflekterat över. Det kan ses som självklart att utveckling av lösningar
som påverkar människor måste vila på en teoretisk grund inom relevant ämnesområde, såsom
t.ex. psykologi, men alla artiklar tog inte upp vilken grund de utgick från.
I de flesta tekniska artiklarna reflekterades det inte över om lösningen i sig kunde vara ett uttryck för fördomar mot en folkgrupp som t.ex. i Lara-Cabrera et al. (2017), som utvecklat ett
AI för att övervaka en specifik grupps radikaliseringrisk. AI måste i detta fall tränas på för
ändamålet specialiserad data och därför är inte en generell modell möjlig. För att motverka
bias och fördomar skulle det kunna finnas en övergripande styrning från myndigheterna som
säkerställer att AI-lösningar som kompletterar varandra tas fram för att garantera likvärdig
behandling av alla grupper i samhället. På samma sätt som godkännande av en etisk kommitté
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krävs vid försök på människor, skulle det behövas en kontroll av vilka AI-lösningar som utvecklas. Tekniska aspekter som påverkade precisionen och var lätta att mäta diskuterades genomgående i de tekniska artiklarna. Exempelvis diskuterades den inledande databearbetningen, som är viktig när AI tränas på relevant material för att lösningen ska kunna ge en så sann
bild av verkligheten som möjligt. Konsekvenserna av felaktig databearbetning kan leda till att
AI fattar beslut på felaktiga grunder som är svåra att genomskåda. Därför måste vikten av att
involvera kompetens, teoretisk grund och experter från olika discipliner i utvecklingen understrykas. Intressant var också att endast ett fåtal hade undersökt om lösningarna skulle bli accepterade av de målgrupper åt vilka AI skulle vara beslutsstöd. De humanistiska artiklarna såg
de juridiska och moraliska utmaningarna, speciellt vad gäller ansvarsfrågan. I ett par av artiklarna föreslogs att producentansvaret ska gälla, och Nyholm (2018) ansåg att AI bör konstrueras så att det kan stängas ner. Det hade varit önskvärt om det var möjligt, men ju mer utvecklade och sammankopplade AI-lösningarna blir på sikt desto svårare kommer genomförandet
antagligen att bli. Dessutom behöver konsekvenserna av en nedstängning vara utredda på förhand, så nedstängningen inte medför oförutsedda följdfel i sammankopplade system. Då AI
inte tvunget behöver byggas in i en fysisk produkt, blir det en utmaning att kontrollera något
som inte känner av landsgränser eller kulturella gränser. Det finns inget svar på hur det ska
vara möjligt att kunna komma överens om en gemensam moralisk grund för lösningarna. Det
faktum att det finns stora möjligheterna med AI, sågs som en självklarhet och i många fall
sågs det som ett effektivt sätt för att komma till rätta med problem som orsakats av det fria internet.

Reflektioner om påverkan
Resultatet från den tredje studiefrågan visade att drygt en fjärdedel av de tekniska artiklarna
inte reflekterade alls över vilken påverkan deras lösning i förlängningen skulle kunna ha på
individers integritet eller välmående. En förklaring till detta skulle kunna vara att de som tar
fram en lösning, gör det för att lösa en specifik målgrupps problem, utan att reflektera om det
samtidigt kan innebära nya problem för andra grupper i samhället. Å andra sidan kan det bero
på att forskargrupperna endast bestått av specialister inom ett smalt område och därför inte insett värdet av det bredare perspektivet. I de tekniska artiklarna framhölls mestadels de positiva
effekterna som lösningen skulle medföra och endast i ett fåtal artiklar reflekterades över vad
som skulle hända ifall AI hackades eller hamnade i orätta händer och användes för avsiktligt
skadliga syften. Det var huvudsakligen de humanistiska artiklarna som reflekterade över vilken påverkan AI kan få på människor eller samhället. Den sociala bestämningsfaktorn God
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styrning av det globala samhället inkluderar artiklar som fokuserade på krig och terror. Det
digitaliserade samhället har gjort systemen mer sårbara. Om AI som används för militära ändamål hackas eller på annat sätt hamnar i orätta händer innebär det stora risker för människors
hälsa och cyberattacker som kan stänga ner infrastrukturen får snabbt negativa konsekvenser
för möjligheten att skaffa mat, vatten och värme i ett modernt samhälle. Sammantaget framhålls vikten av att ha kontroll över AI och i alla lägen. Slutligen ansågs det viktigt att krig som
baseras på ny teknologi fortsätter att följa internationella regler, så att den negativa inverkan
på civila människor trots allt minimeras.
Den sociala bestämningsfaktorn Marknadens ansvar inkluderar frågorna om vem som ska
tillåtas ta ansvar och vad det ansvaret ska innebära. AI öppnar för att produkter aktivt skulle
kunna förhindra avsiktliga skador på andra människor, vilket innebär att samhället har möjlighet att börja ställa högre krav på företag än tidigare att tekniken ska ta moralisk hänsyn.
Det finns ingen självklar lösning på vad som är den optimala lösningen men reglering på olika
detaljnivå skulle kunna sätta ramarna för vad som ska vara accepterat, för att förhindra skador
på människor. Det är svårare att lagstifta inom nya områden och det är därför regleringar
växer fram efter hand, utifrån de moraliska värderingarna som finns i samhället.
Bestämningsfaktorn Stödjande miljöer innefattar även den digitala miljön som får en allt
större påverkan på människors liv. När alla digitala aktiviteter lämnar spår och kan övervakas
i realtid med hjälp av AI, så blir syftet med övervakningen viktig. En skillnad kan ses mellan
att använda tekniken för att skydda individers hälsa eller för att bevara nuvarande samhällsordning. Frågan är komplex då AI både möjliggör övervakning av människors åsikter i stor
skala, med syfte att exempelvis förhindra radikalisering men samtidigt exempelvis kan användas för att övervaka mänskliga nätverk för att förhindra fysiska övergrepp på barn. Hur resultatet av övervakningen ska användas är en viktig fråga att reflektera över, men som inte besvaras av artiklarna.

Strategier
Slutligen visar resultatet från den fjärde studiefrågan att en återkommande trend i artiklarna
var att fokusera på att få bättre data och bättre algoritmer och på så vis minska risken för felaktigheter som skulle kunna få negativa konsekvenser för människor. I dessa artiklar fanns
egentligen ingen kritisk fundering på om AI var bästa sättet att lösa rotorsaken till ett problem.
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I de humanistiska artiklarna var förslag om att implementeringen av AI skulle ske utifrån gemensamma regler återkommande, antingen det handlade om vilka arbetsuppgifter som AI
skulle tillåtas ta över eller då det handlade om att AI måste kunna fatta moraliska beslut.
Såsom det är nu är det programmeraren som har makt att bestämma vilken moral lösningen
ska baseras på. Ska det lyckas att införa gemensamma regler krävs troligen en oberoende part
som har mandat och kan förhandla med olika länder och WHO har kommunicerat att de vill ta
en ledande roll i samordningen för alla FNs medlemsstater.

Summering
Inom området avsiktliga skador påverkar utveckling och implementering av AI främst de tre
sociala bestämningsfaktorerna God styrning av det globala samhället, Marknadens ansvar
samt Stödjande miljöer. För att uppnå goda folkhälsoeffekter är det viktigt att möjligheterna
med AI verkligen överväger utmaningarna som uppstår, genom att vid utvecklingen säkerställa att AI håller en hög kvalitet och dessutom skapa gemensamma regler för användningsområde och moral vid implementering. Utmaningarna är kopplade till de specifika områden
som AI kan användas inom medan möjligheterna beror på hur väl data och algoritmer kan anpassas till problemen som ska lösas.

5.2. Metoddiskussion
Ansats och metod
Denyer och Tranfields (2011) metod för systematiska litteraturgenomgångar användes för
denna litteraturstudie. Metoden är teoristyrd och studiefrågorna upprättades i förväg innan
materialet var känt. Detta förfarande innebär att endast data som relaterar till studiefrågorna
extraheras från materialet och övrig intressant data inte inkluderas i analysen. En datastyrd innehållsanalys hade istället kunnat genomföras för att inkludera sådan information, vilket
kunde ha gett svar på frågor som inte är möjliga att ställa innan materialet är känt och därmed
gett ett annat resultat. Dock rekommenderar Denyer och Tranfield (2011) en teoristyrd metod
där studiefrågor utgår från problemet, då området är spretigt och materialet heterogent till sin
natur. Detta togs även i beaktande vid frågeformuleringen då studiefrågorna hölls specifika
men ändå relativt öppna på ett sådant sätt att de skulle vara möjliga att besvara trots att artiklarna härrör från olika forskningsområden.
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För att uppnå en god reliabilitet har litteraturstudien genomgående utförts och dokumenterats
på ett systematiskt sätt och bägge författarna har först var för sig och sedan tillsammans genomfört alla delar i urvalsprocessen och analysen.

Litteratursökning
Artificiell intelligens är ett paraplybegrepp som innefattar många olika typer av metoder och
algoritmer. Endast detta begrepp användes vid litteratursökningen vilket kan ha inneburit att
relevanta artiklar inte inkluderades, men för att ändå få med artiklar som använt andra begrepp genomfördes litteratursökningen på indextermer.
Litteratursökningen begränsades till artiklar skrivna på engelska, vilket kan ha lett till att relevanta artiklar skrivna på andra språk inte inkluderades.

Urval
Endast granskade och publicerade vetenskapliga artiklar inkluderades i analysen, vilket på
grund av områdets snabba utveckling och föränderlighet innebär en begränsning. För att öka
den interna validiteten var målsättningen med det slutgiltiga urvalet att artiklarna skulle täcka
så många olika perspektiv som möjligt av området.
AI är ett fenomen som utvecklas, sprids och implementeras globalt och inte alltid för eller i en
specifik kontext, vilket påverkar den externa validiteten. På grund av materialets bredd och
variation samt att artiklarna angriper ämnet avsiktliga skador på olika abstraktionsnivå, både
specifikt och generellt, så går det att anta att det är möjligt att få liknande resultat inom andra
områden än avsiktliga skador.

Kvalitetsgranskning
Denyer och Tranfield (2011) påpekar vikten av att inom ett område som är spretigt och där
studierna är av olika forskningsdesign med stor epistemologisk variation, behövs en anpassad
typ av litteraturöversikter. Studier med olika syften, metoder och slutanvändare är lika värdefulla. Olika vetenskapsteoretiska antaganden och teorier från respektive vetenskapligt område
krävde att kvalitetsgranskningen anpassades utifrån just det området. För kvalitetsbedömningen av de tekniska artiklarna användes CASP checklista för randomiserade kontrollerade försök. Checklistan var inte fullt ut tillämpbar på de experimentella studier som inte utförts på
människor och därför fick vissa frågor fick utgå vid kvalitetsbedömningen.
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Etiska aspekter
De artiklar som inkluderades i litteraturstudien var av väldigt olika karaktär beroende på att de
kom från olika vetenskapliga fält. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör endast studier
med etiskt tillstånd inkluderas i systematiska litteraturstudier, vilket dock inte var möjligt då
de tekniska artiklarna där experimenten inte ansågs ha utförts på människor behövt söka etiskt
tillstånd. Vid vår kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes etiska reflektioner över AIs användningsområde, då det i vissa artiklar var tydligt att lösningen var till för att övervaka opinionsyttringar i befolkningen. Speciellt i de fall det är en diktatur som använder lösningen finns
en risk för att det kan användas på ett förtryckande sätt. Endast någon av artiklarna reflekterade över den bias som urvalet skapade och byggdes in i AI-lösningar som är specialiserade
inom ett visst område. Ett annat problem som uppstår när studierna är gjorda på data och inte
kräver etiskt tillstånd är att privacy inte reflekteras över, utan data som finns användes utan att
samtycke behöver inhämtas från de människor vars data man använder.

5.3. Slutsats
Resultatet pekar på att AI skulle kunna ha både en positiv och en negativ påverkan på hälsans
sociala bestämningsfaktorer. I det fall att kontrollen över AI som används inom området avsiktliga skador, som inkluderar krig, konflikter och terror, skulle brista kan det få allvarliga
konsekvenser, t.ex. om autonoma vapensystem skulle hamna i orätta händer.
De tekniska artiklarna skulle vinna på att kritiskt reflektera över frågor som påverkan på
mänsklig förmåga och ansvar så att resultatet inte får oönskade effekter eller att kontrollen
över tekniken förloras i efterföljande led, medan de humanistiska artiklarna skulle vinna på att
använda sig av de verkliga exemplen på utveckling av lösningar och produkter för att reflektera över vad det får för konsekvenser på dagens samhälle.
Eftersom samma teknik som t.ex. kan användas för att förhindra terrorattacker också kan användas för övervakning och förtryckande av åsikter, så blir syftet med AI-lösningen extra viktigt. Ska AI ha en aktiv eller passiv roll när t.ex. myndigheterna anser att någon är på väg att
radikaliseras i sina åsikter eller ska rotorsaken till problemet lösas genom samhällets stödjande miljöer? I dagsläget är det otydligt vad samhället ska vidta för åtgärder om denna typ av
problem upptäcks.
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Det är omöjligt att veta om någon part kommer att betala för att implementera de framforskade lösningarna, därmed är det också okänt vad den kunskap forskarna tillägnat sig kommer
att användas för i framtiden.
Makt att utveckla AI har de med rätt utbildning, makt att implementera AI är företag med tillgång till processorkraft och stora datamängder. Länder med möjlighet att använda AI för i militära applikationer är än så länge ett fåtal stormakter.
Gemensam global reglering kan vara ett bra sätt att få kontroll över utvecklingen. Det kompliceras av att alla länder inte är överens om att reglering behövs eller har samma moraliska
åskådning, men på grund av AIs gränsöverskridande natur är det nödvändigt. Dock finns det
likheter med hur andra framsteg som kan ha negativa konsekvenser på människors hälsa hanterats, såsom vid kemikalieklassificering, där FN har tagit ledning för att implementera en
global standard som det går att dra lärdom av inom AI-området.
För att skapa goda effekter av AI på hälsans sociala bestämningsfaktorer är det av största vikt
att även WHO och folkhälsovetenskapen engagerar sig i den tekniska utvecklingen så att
eventuella risker för folkhälsan tas i beaktande vid utvecklingen.
För att AI ska kunna lösa rotorsaken till samhälleliga problem måste rätt frågor ställas vid utvecklingen. Det är skillnad på lösa ett problem så bra som möjligt med hjälp av AI och att
lösa ett problem så det totalt sett blir så bra som möjligt för samhället och människors välmående och då endast välja AI-lösningar där det ur flera perspektiv är den bästa tekniken.

Förslag till framtida studier
Studier skulle behöva göras ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på hur AI skulle kunna
spela en mer aktiv roll för att lösa rotorsaker på socioekonomiska problem. För att folkhälsovetare ska kunna bidra med sin kunskap så behöver de tillräcklig kännedom om tekniken för
att kunna ifrågasätta metoder, kombinationer av metoder, algoritmer och hur bakomliggande
data används.
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(2017). Adolescent suicidal risk
assessment in clinician-patient
interaction.
Subramani, S., Wang, H., Vu,
H., & Li, G. (2018). Domestic
violence crisis identification
from facebook posts based on
deep learning.
Chang, Y., Erera, A., & White,
C. (2017). Risk assessment of
deliberate contamination of
food production facilities.

#2c
2019-04-10
Philosopher’s
Index

”Artificial
Intelligence”
AND ”public
health”

0

#3a
2019-04-10
Scopus

”Artificial
Intelligence”
AND (equit*
OR equal*)

13

0

0

0

0

Inga träffar inom relevanta kategorier

#3b
2019-04-10
IEEE

”Artificial
Intelligence”
AND (equit*
OR equal*)

11

1

1

0

0

En artikel var från relevant kategori, men inte från en peerreview tidskrift.

#3c
2019-04-10
Philosopher’s
Index

”Artificial
Intelligence”
AND (equit*
OR equal*)

0

#4a
2019-04-10
Scopus

”Artificial
Intelligence”
AND gov*

29

10

Inga träffar

Inga träffar

0

6

1

Samma artikel kan förekomma som dubblett vid flera sökningar.
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abstract
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Ohtsuki, T. (2018). Hate speech
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#8c
2019-04-25
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Scopus
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IEEE
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Författare
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År

Tidskrift
doi

Awad, E.,
The Moral
Dsouza, S.,
Machine expeKim, R.,
riment
Schulz, J.,
Henrich, J.,
Shariff, A., .
. . Rahwan, I.

USA
Kanada
Frankrike
2018

Bringsjord,
S. & Licato,
J.

By Disanalogy,
Cyberwarfare
Is Utterly New

CamachoCollados, M.
& Liberatore, F.

Artikeltyp

Studiedesign

Fält

Sammanfattning

NaHumanistture, 563(772 isk
9), 59-64.
10.1038/s415
86-018-06376

Experimentell
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Studien undersökte moraliska preferenser hos människor i 233 länder.
Syftet var att förstå allmänhetens
moraluppfattning och ha det som
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preferenser kunde klustras och kulturella skillnader framträdde (Även
studiens utvärdering gjordes med
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Philosophy
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ogy 28(3),
339-358
10.1007/s133
47-015-0194y

Filosofiteoretisk

Krig och
terror

Författaren diskuterar att även om
t.ex. spioneri inte är ett nytt fenomen,
så är cyberkrigföring det då verktygen (AI) erbjuder nya möjligheter
jämfört med traditionell krigföring.
Därför krävs en anpassning av internationella överenskommelser eller att
AI utvecklas ännu mer så att de inte
ska kunna bryta mot reglerna.

A Decision
Support System for predictive police
patrolling

Spanien
2015

Decision
Teknisk
Support Systems, 75, 2537.
10.1016/j.dss.
2015.04.012

Experimentell

Polisarbete Polisens begränsade resurser utgör
ett problem för den allmänna säkerheten. Syftet med artikeln är att utvärdera ett beslutsstödsystem som
genom att analysera data över kriminalitet används för att optimera utnyttjandet av polisens mänskliga
resurser. Resultaten av experimenten
visar att beslutsstödsystemet är bättre
än människor på att förutspå brottslighet.

Castelli, M.,
Sormani, R.,
Trujillo, L.
& Popovič,
A.

Predicting per
capita violent
crimes in urban areas: an
artificial intelligence approach

Portugal
Slovenien
Italien
Mexico
2017

Journal of
Teknisk
Ambient Intelligence and
Humanized
Computing, 8(1), 2936.
10.1007/s126
52-015-03343

Experimentell

Polisarbete Urbanisering ger mer kriminalitet.
Säkerhet är viktigt och viktigast är att
förhindra brott. Syftet är att med
hjälp av AI och stora mängder data
kunna förutspå brott och därmed
allokera polisiära resurser till de områden där det är mest nödvändigt för
att förebygga våldsbrott.

Chang, Y.,
Erera, A. &
White, C.

Risk Assessment of Deliberate Contamination of Food
Production
Facilities

USA
2017

IEEE Trans- Teknisk
actions on
Systems,
Man, and
Cybernetics:
Systems,
47(3), 381393.
10.1109/TSM
C.2015.2500
822

Experimentell

Krig och
terror

Avsiktlig kontaminering av livsmedel är ett stort hot för folkhälsan.
Studien föreslår ett beslutsstöd för
försvar av livsmedelsproduktion,
som bygger på analys av risker för
möjliga angrepp.

Chen, X.,
Qing, L., He,
X., Su, J. &
Peng, Y.

From Eyes to
Face Synthesis: A New
Approach for
HumanCentered
Smart Surveillance

Kina
2018

IEEE AcTeknisk
cess, 6,
14567-14575.
10.1109/ACC
ESS.2018.28
03787

Experimentell

Krig och
terror

Människocentrerad och smart övervakning spelar en viktig roll för den
allmänna säkerheten, brottsbekämpning och antiterrorism. AI-lösningen
som presenteras kan identifiera ansikten på maskerade människor där
endast ögonen syns och därmed förbättra den människocentrerade och
smarta övervakningen.
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Etzioni, O.
Ethics into
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Tidskrift
doi
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The Journal
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International
Philosophical
Review, 21(4),
403-418.
10.1007/s108
92-017-92522

Filosofiteoretisk

Ansvar

Autonoma system påverkar samhället och många forskare argumenterar för att dessa system måste
kunna ta etiska beslut. I artikeln resonerar författaren kring ansvarsfrågan och drar slutsatsen att även om
det vore möjligt att programmera AI
på ett etiskt sätt, så finns det inget
behov av att göra så.

Falco, G.,
Viswanathan, A., Caldera, C. &
Shrobe, H.

A Master AtUSA
tack Method2018
ology for an
AI-Based Automated Attack
Planner for
Smart Cities

IEEE AcTeknisk
cess, 6,
48360-48373.
10.1109/ACC
ESS.2018.28
67556

Experimentell

Krig och
terror

Städers kritiska infrastruktur är känslig för cyberangrepp. I artikeln presenteras ett AI-baserat verktyg som
utvärderar risken för cyberattacker
och syftar till att förbättra säkerhetsarbetet i städer genom att skapa ett
underlag för beslutsfattande.

Hashemi, M.
& Hall, M.

Visualization,
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Learning:
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2018
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9/ACCESS.2
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Krig och
terror
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Hu, H., Mao,
H., Hu, X.,
Hu, F., Sun,
X., Jing, Z.
& Duan, Y.

Information
dissemination
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health emergency on social networks
and intelligent
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Kina
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ComputatTeknisk
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Neuroscience, vol.
2015.
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Experimentell

Åsikter

Informationsspridningen på sociala
medier vid folkhälsokriser påverkar
krisens sociala inverkan. AIlösningen fungerar som stöd för
myndigheter i övervakningen av information så att adekvata strategier
för krishantering kan upprättas.

Hu, X., Luo, Improved Ant
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mization for
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Kina
2018

Mathematical Teknisk
Problems in
Engineering,
vol. 2018.
10.1155/2018
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Experimentell

Krig och
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Syftet med artikeln är att jämföra
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