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Anna Fridén och Charlotte Hall vid 
Komets kansli har utvecklat verktyget

Vi kommer att gå igenom….

• Etik

• Hållbarhet

• Vad är nyttan med att 
använda ett verktyg?

• Så här fungerar 
www.ansvarsfullteknik.se

• Kontaktuppgifter idag



Etik



Etik är ett sätt att noga 
tänka igenom varför 
människor handlar 
som de gör

Att förstå människors 
värderingar är viktigt 
inom etiken



Etik och moral 
är inte samma sak

Moral är vad människor gör (eller inte 
gör) – medan etik är reflektion över 
människors moral och värderingar



Alla människors lika värde

Rättvisa

Människovärdesprincipen
innebär att alla människor har 
lika värde 

Principen innebär också att var 
och en har rättigheter som 
andra måste respektera 

~ Vi återkommer till rättvisa och 
mänskliga rättigheter lite senare, 
när vi tar upp social hållbarhet ~ 



Att behandla människor rättvist 
innebär bland annat att inte 
utsätta personer eller grupper 
för diskriminering

… inte göra skillnad mellan människor som till 
exempel har olika kön, ålder eller religion

Rättvisa

Ordet diskriminering brukar i 
vardagligt tal ofta användas om 
orättvis behandling av olika 
slag, där någon gör åtskillnad 
mellan olika människor
Diskrimineringsombudsmannen



Några exempel på vad 
rättvisa kan handla om 

Rättvisa • Att människor har rättvis 
möjlighet att använda ny 
teknik till sin fördel

• Att utgå från alla 
människors lika värde, 
oavsett deras prestation, 
ålder, kön, utbildning, sociala 
eller ekonomiska ställning

• Att människor, djur och 
växter har rättvis tillgång till 
vatten, mat och utrymme

~ Rättvisa är även ett centralt begrepp inom 
hållbar utveckling ~ 



Möjligheten att 
bestämma över sig själv

Autonomi

Tänk på att…

… en förutsättning för 
möjligheten att bestämma 
över sitt eget liv och sina 
egna handlingar är att det 
inte inkräktar på andra 
människors autonomi



En person som har autonomi…

… är delaktig och har möjlighet att påverka

… har förutsättningar för att fatta beslut, till 
exempel tillgång till saklig information

Autonomi
Ett exempel är…

… att en patient väljer att avstå 
från en behandling

För att vara delaktig i sin vård 
och kunna fatta ett sådant 
beslut behöver patienten ha 
information, till exempel om hur 
behandlingen fungerar och 
vilka biverkningar den kan ge



Var och en har rätt till respekt 
för den egna personen

Integritet

Personens kropp. 
Det gäller såväl hela 
kroppen som delar 
av den, t ex gener 
eller blodprov

Personens åsikter 
och värderingar

Data om personen



Integritet innebär också att 
varje människa ska behandlas 
med värdighet och respekt 

En människas integritet gäller 
oavsett om han eller hon själv 
kan tala för sig

Integritet

Exempel när en person kan ha 
svårt att hävda sin integritet är 
när han eller hon…

… är medvetslös

… är i beroendeställning

… inte förstår vad som händer 
med data om honom eller henne



Integritet omfattar till exempel

… rätt till privatliv

… rätt att bli bemött med respekt

… rätt till en fredad zon och att slippa 
intrång i den personliga sfären

Integritet

… oavsett om det gäller personens 
kropp, åsikter eller data!



Viktiga begrepp

Etik och moral
Rättvisa
Autonomi
Integritet



Hållbarhet



”Hållbar utveckling är en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”

Ur Vår gemensamma framtid, 1987, FN:s 
världskommission för miljö och utveckling 

Hållbarhet

~ Rättvisa mellan generationer 
är också en viktig del inom etiken ~ 



Begreppet inkluderar människans 
påverkan på mark, luft, vatten och 
jordens klimat samt bevarande av 
naturens mångfald av både arter och 
livsmiljöer

Miljömässig hållbarhet



Miljömässig hållbarhet kallas också 
ekologisk hållbarhet

Det handlar om att bevara jordens 
ekosystem för att långsiktigt behålla 
dess önskade funktioner 

Miljömässig hållbarhet

Fungerande ekosystem är en 
förutsättning för att:

• producera mat

• rena vatten

• reglera jordens klimat

• förse oss med frisk luft



Miljömässig hållbarhet 
innebär även att människor, 
djur och natur tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö

Miljömässig hållbarhet

~ Rättvisa mellan jordens olika arter och 
livsformer är också en viktig del inom etiken ~ 



Social hållbarhet handlar om 
människans livsbetingelser i 
samhället och om individens 
möjlighet att påverka dessa

Hälsa, trygghet, utbildning och 
arbetsmiljö är några exempel på 
livsbetingelser

Social hållbarhet

Med social hållbarhet avses 
generellt att grundläggande 

mänskliga rättigheter 
kan tillgodoses



Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter

Social hållbarhet
Några exempel:

• Yttrandefrihet

• Skydd från diskriminering

• Utbildning 

• Hälsa och välbefinnande

• Delta i sitt lands styre

• Sin egen trosuppfattning 

• Skydd för familjen 

• Bra arbetsförhållanden

• Vila och fritid
Exempel från: Allmän förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, Förenta Nationerna (FN)

~ Mänskliga rättigheter är också 
en viktig del inom etiken ~



En ekonomisk tillväxt och lönsamhet 
som förenas med miljöhänsyn och 
socialt engagemang samt en hållbar 
produktion och konsumtion*

Ekonomin med dess strukturer och 
institutioner kan också ses som ett 
verktyg som kan främja en hållbar 
utveckling

*)  En hållbar produktion och konsumtion innebär en 
resursanvändning inom ramen för jordens bärförmåga. Det vill 
säga att naturen hinner återskapa de resurser som används. 

Ekonomisk hållbarhet





Viktiga begrepp

Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Livscykel



Vad är nyttan med att 
använda ett verktyg?



– Ansvaret vilar på allas 
axlar. De flesta människor 
vill väl, men samtidigt är 
avståndet litet mellan att 
göra gott och inte. Ett 
verktyg kan ge stöd att 
ställa frågor, så att man 
kan hitta sina egna svar 
Stefan Einhorn, professor och ledamot i Komet



Du får...

… själv utarbeta underlag för att 
kunna agera korrekt och tryggt 

… hjälp att tidigt upptäcka risk för 
negativa konsekvenser

… stöd att balansera flera perspektiv

Varför – och för vem?

Kan användas som en del av…

… verksamhets- och affärsutveckling

… kvalitetssäkring

… hållbarhetsarbete

… arbete med etik och värdegrund

… att höja beställarkompetens, t ex 
inför upphandling av teknik



Så här fungerar 
www.ansvarsfullteknik.se
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Kreativa 
moment
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Flervalsfrågor
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Reflektion 
och åtgärder
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Instruktion 
finns nära till 
hands. 

Dessutom 
konkreta tips!
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Överblick



Stöd och underlag att göra en egen bedömning
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Dokumentation 
av den egna 
utvärderingen



39

Åtgärdslista blir stöd 
för fortsatt arbete



• www.ansvarsfullteknik.se

• Metodrapport publicerad

• Pilottester har genomförts

Ansvarsfull 
teknikutveckling
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https://www.ansvarsfullteknik.se/


Båda svarar på allt som rör 
www.ansvarsfullteknik.se

Ta kontakt om ni vill få svar på frågor

Särskilt om hållbarhet

anna.friden@regeringskansliet.se

Särskilt om etik

charlotte.hall@regeringskansliet.se

http://www.ansvarsfullteknik.se/
mailto:anna.friden@regeringskansliet.se
mailto:charlotte.hall@regeringskansliet.se

