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Personliga reflektioner 
om ett komplext område
Utdrag ur Teknikutveckling och förvaltning – en antologi 
är din ingång till en samling personliga skildringar av ny 
teknik, innovativ förvaltning och ansvarsfull utveckling. 

Antologin är utgiven av Kommittén för teknologisk 
innovation och etik, Komet.  

Komet har bjudit in ett antal personer att ge sin egen 
berättelse om teknik och samhällets utveckling. Varje 
person är noga utvald för att få en bra helhet – och för  
att var och en har unika erfarenheter som tillsammans 
bidrar till att skildra ett komplext område. 

Personerna har fått var sitt tema att reflektera över. 
Komet vill på detta sätt visa teknikutvecklingens bredd  
och stimulera till både diskussion och eftertanke.  



Jon  
Simonsson
Jon Simonsson är departementsråd, civilingenjör och 
entreprenör. Han har arbetat inom näringslivet, startat 
och drivit bolag samt arbetat som chef för innovation och 
näringslivsutveckling inom Regeringskansliet.  
Jon Simonsson är ordförande för Komet.

”Det krävs mod, ledarskap 
och en vilja att se till och 

prioritera helheten och de 
större perspektiven  

i offentlig förvaltning.”
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Det krävs trovärdighet  
för att våga sticka ut

Komets uppdrag har varit öppet och brett. Jon 
Simonsson tycker det var vågat av regeringen att 
prova något nytt och snabbfotat som skär tvärs 
igenom strukturer och regelverk.

”Ett fundamentalt angreppssätt i Komets arbete har varit att främja 
ett större helhetsperspektiv i svensk offentlig förvaltning. Detta kan 
inte utvecklas med hjälp av gårdagens arbetssätt. Nya tekniska lös-
ningar bygger ofta på kombinationer av ny och befintlig teknik.  

Sådana kombinatoriska lösningar skär alltid mer eller mindre på 
tvärs över myndighets-, departements- eller regelverksstrukturer. 
Det enda sättet att framgångsrikt närma sig dessa utmaningar är 
att utgå från ett helhetsperspektiv som höjer sig över befintliga 
strukturer. 

Enskilda myndigheter och departement behöver samverka och 
bejaka de övergripande målsättningarna. Myndighetschefer måste 
utveckla och premiera arbetssätt som klarar av att hantera detta.”



”
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Helena  
Lindberg
Helena Lindberg är riksrevisor och chef för Riksrevisionen 
som granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas 
och hur effektivt de används. Hon har tidigare varit 
generaldirektör för flera olika myndigheter och även arbetat 
inom Regeringskansliet. 

Vi behöver med hjälp av ny 
teknik bli mer systematiska, 
se mönster, trender och hitta 
de intressanta frågorna som 

vi ska granska och sätta 
tänderna i.”
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Vi behöver ta oss an en 
framtid som redan är här

Ständigt nyfiken, aldrig rädd för förändring. Under 
sin karriär har Helena Lindberg tampats med många 
utmaningar. Nu ser hon en fara i att myndigheter inte 
hänger med i den tekniska utvecklingen. 

”Det finns många spännande saker som väntar bakom hörnet. Vi 
vet att IT-strukturen på många av våra myndigheter är föråldrad. 
Och att det beror på att de inte mäktar med att ta sig ur sin gamla 
kostym, samtidigt som den dagliga verksamheten ska skötas. Till 
slut så blir det så oöverstigligt att resultatet blir att man ingenting 
gör. Det blir som en gigantisk skuld som bara växer. Här behöver 
regeringen tillsammans med myndigheterna hitta vägar framåt. 

Jag tror generellt att vi behöver våga lite mer. Vara modigare. Jag 
kan tycka att frågor om säkerhet kan ligga som en våt filt över 
sådant som annars skulle vara nytänkande. Jag menar absolut inte 
att säkerhetsfrågorna är oviktiga. Men jag tror att vi tillsammans 
behöver hitta nya lösningar för att kunna ta oss an framtiden. Eller 
snarare, ta oss an den framtid som redan är här.” 



”
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Rikard  
Jermsten
Rikard Jermsten är generaldirektör för 
Konkurrensverket. Han har tidigare arbetat inom 
domstolsväsendet och vid Regeringskansliet. 
Rikard Jermsten är ledamot i Komet.

Jag brukar tänka att vi 
inte ska förbjuda allt vi inte 
känner till. Men inte heller 

okritiskt anamma allt nytt.”
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Främja innovation på  
ett etiskt hållbart sätt

Rikard Jermsten ser en utmaning i att myndigheter 
måste hänga med i utvecklingen och samtidigt sköta 
verksamheten. Med begränsade resurser handlar det 
om att prioritera rätt och arbeta effektivt. 

”En författning som ska hålla över tid behöver formuleras så att 
den kan fungera, oavsett vilken teknik som används för att genom-
föra en viss uppgift. Men den snabba teknikutvecklingen medför 
nya utmaningar även för juridiken. Nya regelverk behöver ibland 
utvecklas succesivt, i takt med teknikutvecklingen, för att vara ända-
målsenliga och möjliggöra bästa ansvarfulla nyttjandet av innovativ 
teknik.  

När tekniken ändras, eller när befintlig teknik får nya tillämpningar, 
behöver även lagstiftningen uppdateras. Ibland hinner de som 
arbetar med översyn av lagstiftningen helt enkelt inte med. Ibland 
får de inte rätt förutsättningar. 

Myndigheter behöver få grepp om såväl användandet som tekni-
ken som sådan för att agera på rätt sätt. Innovation ska främjas 
– inte motverkas, men på ett sätt som är etiskt hållbart och som 
gynnar en önskvärd samhällsutveckling.” 





För att uppnå balans 
behöver vi utveckla 
processer till stöd för 
nödvändiga avvägningar 
och ställnings taganden.

Det är ett viktigt uppdrag 
för såväl staten och 
förvaltningen som för 
enskilda, ja för samhället 
i stort helt enkelt.”
Rikard Jermsten, generaldirektör  
för Konkurrensverket 



”
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Martin  
Sparr
Martin Sparr är chef för enheten för Statlig styrning vid 
Ekonomistyrningsverket, som har kontroll på statens 
finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar 
Sveriges EU-medel. Han har arbetat inom Regeringskansliet 
och vid flera myndigheter. 

Det vore bra om vi såg på 
samhället som ett ekosystem. Alla 

delar hänger ihop och påverkar 
varandra. För att kunna styra och 

förstå verkligheten behöver vi 
också möta den.”
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Lägg kraft på det som  
väntar bakom hörnet

Processer och utredningsarbete som tar lång tid kan 
vara en utmaning när verkligheten är föränderlig. 
Martin Sparr funderar över hur vi kan lösa komplexa 
samhällsproblem på bättre sätt.   

”Både styrning och uppföljning kan utvecklas genom möjlig heterna 
att använda mycket mer data och bearbeta den med hjälp av artifi-
ciell intelligens, AI. Det är en utveckling som accelererat de tre åren 
och nu är vi mitt i den. 

Styrning handlar till stor del om information och prediktion, vad som 
händer runt hörnet. Rätt aktör ska ha rätt information givet ett visst 
beslutstillfälle. Ta till exempel en läkare som kan göra bättre bedöm-
ningar med hjälp av AI som kan samla data från en miljard röntgen-
bilder. På samma sätt tänker jag att det borde vara möjligt att bear-
beta data för att få bättre lägesbeskrivningar inom annan offentlig 
verksamhet. 

Jag vill lyfta fram vikten av att bra styrning och systemanalys måste 
bygga på systemförståelse, aktuella lägesbeskrivningar och färska 
data. Regeringskansliet och andra myndigheter behöver lägga ner 
mycket mer kraft på att hitta metoder för att förstå vad som väntar 
bakom hörnet, snarare än att låta utvärdera det som varit. Och inte 
glömma att verkligheten alltid vinner.” 



”
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Karim 
Jebari
Karim Jebari är filosof och forskare vid Institutet för 
framtidsstudier. Han medverkar ofta medier i medier och 
har samarbete med kulturinstitutioner. I sin forskning 
har Karim Jebari bland annat undersökt frågor som rör 
existentiella risker, bioetik och artificiell intelligens.

När det som är möjligt blir 
faktiskt, kan det påverka 
samhället på massa sätt.”
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Från labb till verklighet  
är avståndet långt

Från optimist till realist. För Karim Jebari har synen 
på teknisk utveckling blivit mer komplex. För att 
förändra krävs inte bara ny teknik, utan även tid, 
politiskt engagemang, ekonomi och social acceptans.   

”Vaccin, bilbälten och p-piller har förvisso gjort en enorm skillnad för 
samhället. Men dessa framsteg har sällan skett i ett politiskt vakuum. 
Det finns inga teknologiska lösningar som inte samtidigt innebär poli-
tiska och/eller sociala förändringar. När en viss teknologi har blivit 
en lösning är det ofta tack vare att politiken har tagit kontrollen och 
styrt utvecklingen.  

Jag anser mig inte vara teknik-optimist, fast folk kallar mig ofta det. 
Jag anser att teknologi kan vara en väsentlig del i att adressera soci-
ala problem. Det gör mig inte till en teknik-optimist. Det finns väldigt 
många historiska exempel på när människor har löst problem med 
hjälp av teknologi. Att tro att vi kan göra det igen är inte att vara opti-
mist, det är förmågan att kunna dra lärdomar från historien.” 



”
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Christina  
Lampe-Önnerud
Christina Lampe-Önnerud är kemist och matematiker. 
Hon har gjort såväl uppfinningar som patent och 
har grundat flera företag. Sitt senaste företag, som 
tillverkar batterier för användning i elbilar samt för 
lagring av energi, driver hon i USA.

Entreprenörer, etablerade 
företag och politiker tar sig 

an klimatkrisen på olika sätt. 
Det verkar dock finnas två 

återkommande teman – mod 
och pragmatism.”
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Vilja och mod behöver  
gå hand i hand

Samarbete med partners som bidrar med insikter 
och resurser. Mod att sticka ut hakan och en längtan 
efter att vinna tillsammans. Det ser Christina Lampe-
Önnerud som nödvändigt för att göra ny teknik möjlig. 

”Jag drivs av en stark vilja att bidra med nya tekniklösningar för att 
hejda en annalkande klimatkris. Under årens lopp har jag kommit 
fram till att såväl uppfinningen i sig som möjligheten att samarbeta 
med en kraftfull partner har lika stor betydelse som vad marknaden 
anser om produkten.  

En viktig del i vårt arbete är att snabbt kunna sammanfatta vad som 
är själva kärnan i ett problem. För att få bolagen med oss behöver 
jag och mina kollegor utveckla kraftfulla och kostnadseffektiva lös-
ningar. Vi behöver dessutom sätt upp tydliga förutsättningar, till 
exempel om vilka ekonomiska ramar som gäller, hur vi ska samar-
beta och hur vi bäst förenklar en teknikinstallation. När vi, givet allt 
detta, bidrar med bättre prestanda och säkerhet så skapas starka 
och framgångsrika band inom ett projektteam.” 





Tillsammans behöver vi 
hitta nya tekniklösningar, 
som passar in i existerande 
infrastruktur. 

Vi måste hitta nya vägar 
framåt i samarbete med 
olika kulturer, utan att köra 
fast eller tappa modet.”
Christina Lampe-Önnerud, företagsledare



”
Stefan  
Einhorn
Stefan Einhorn är professor vid Karolinska Institutet. 
Han är även föreläsare samt författare till såväl 
skönlitterära som populärvetenskapliga böcker. 
Stefan Einhorn är ledamot i Komet.

Vi måste ha förmågan att 
hålla två tankar i huvudet 
samtidigt. Annars delar 

människor lätt in sig i olika 
grupper som är antingen 

för eller emot. ”
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En saga som lär oss
om verkligheten

Stefan Einhorn berättar sagan om vännerna Ivan och 
Isak. Den handlar om att det behövs både mod och 
försiktighet för att utveckla ny teknologi. Men också 
om att alla människor har ett ansvar.    

”Det hände för länge sedan, men på sätt och vis ändå ganska nyligen, 
i ett land långt härifrån, men ändå, kan man säga, ganska nära, att två 
små pojkar, Ivan och Isak, föddes på samma dag. Den ene skrek från 
första början av sina lungors fulla kraft, medan den andre knappt 
gav ifrån sig ett pip. Om dessa pojkar handlar den här sagan, men 
samtidigt handlar den om så mycket mer, ja, faktiskt om det mesta. 

”Utvecklingsarbete innebär möjligheter, men också risker” fortsatte 
Isak. ”Vi kan inte ha en uppdelning mellan de som driver utveck-
lingen och de som bromsar den av försiktighetsskäl. Vi måste alla 
lära oss att hålla två tankar i huvudet. Vissa utvecklingsspår kan 
verka vara helt rätt, men innebära allt för stora risker. Andra kan vi 
ge oss på trots risker. Jag har självt varit en risktagare, men har av 
den främsta läraren insett betydelsen av att ibland vara försiktig.” 



”

22 Utdrag ur Teknikutveckling och förvaltning – en antologi

Ingrid  
Petersson
Ingrid Petersson har, bland mycket annat, varit 
generaldirektör för Formas – ett forskningsråd för hållbar 
utveckling och ordförande i Agenda 2030-delegationen. Hon 
har lång erfarenhet av svensk statsförvaltning och har även 
varit verksam inom industrin. 

Tekniken kommer inte ensam 
kunna svara för en hållbar 

omställning. Det räcker inte med 
nya energislag eller material. 
Vi måste i grunden förändra 

beteenden.”
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Enbart ny teknik löser  
inte komplexa problem

Teknik kan lösa problem, men vi måste se upp med 
negativa effekter. Det menar Ingrid Petersson. Enbart 
ny teknik räcker inte för att uppnå en ekonomisk, 
social och miljömässigt hållbar utveckling.     

”Sverige är ett land av ingenjörer med hög teknikoptimism. Detta 
avspeglas i den allmänna debatten, där det ibland hävdas att ny 
teknik kommer att lösa de hållbarhetsutmaningar vi i dag står inför 
på samma sätt som tekniken har bidragit till lösningar på många 
tidigare problem. 

Det kan ibland tyckas som om nya tekniska lösningar och innova-
tioner introducerats i stor skala där endast de positiva effekterna 
beaktats. Nästa steg har blivit att forskningen uppmärksammat 
negativa effekter, kanske också inom andra delar av samhället.  

Även jag ser stora möjligheter i ny teknik. Vi måste dock ha en nyan-
serad syn och debatt kring teknikutvecklingen där tekniken både 
kan bidra till lösningar på vissa problem samtidigt som den kan 
skapa nya. Det är också viktigt att hantera olika typer av ny teknik 
på olika sätt och med olika grad av försiktighet, 

Dialogen mellan forskare och beslutsfattare måste vara kontinuer-
lig för att rätt åtgärder ska kunna vidtas i rätt tid. Att inte använda 
ny teknik kan också vara ett ödesdigert beslut.”



”
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Maria  
Gunther
Maria Gunther är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter 
och har tidigare jobbat på Vetenskapsradion. Hon har också 
skrivit böcker om vetenskap och arbetat inom näringslivet. 
Maria Gunther är civilingenjör och har doktorerat i 
partikelfysik. 

Med mitt perspektiv som 
gammal civilingenjör kan jag 

ofta uppleva en teknikfientlighet, 
där många journalister inte ser 

de större sambanden.”
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Teknik handlar inte
om antingen eller

Teknik som universallösning som kan rädda oss från 
det mesta – eller roten till allt ont. När Maria Gunther 
beskriver hur teknik skildras i media handlar det ofta 
om ytterligheter. Men verkligheten är knepigare än så.     

”Media har ett mycket stort ansvar för att informera om teknik och 
teknikutveckling som vi inte alltid tar. Det ligger i sakens natur att vi 
alltid måste presentera en förenklad bild av allt – till exempel av vad 
teknik kan göra, eller vilka problem den för med sig. Men jag kan 
tycka att förenklingen ofta går alldeles för långt. Det är alltför vanligt 
att journalister är mer intresserade av att bekräfta sin tes om något 
än att ta reda på mer komplexa sammanhang. 

Det är i stort sett omöjligt för politiker att driva en fråga som går 
rakt emot folkopinionen. Som jag ser det är en del av min uppgift 
som vetenskapsjournalist att försöka öka kunskapen hos väljarna, 
och förhoppningsvis hjälpa till en aning med att det finns en bra, 
vetenskaplig grund för de beslut som tas och de vägval vi gör.”  



”
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Eleonora  
Svanberg
Eleonora Svanberg är en av grundarna till organisationen 
Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & 
Mathematics). Hon arbetar för att bredda intresset och 
inkludera fler grupper inom naturvetenskapliga ämnen.

Jag är en sådan person som 
blir pirrig när jag hör om ny 
teknik och jag är så nyfiken 

på dess påverkan på vår 
framtida vardag.”
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Med goda värderingar 
bygger vi framtiden

Eleonora Svanberg är hoppfull. Så länge vi prioriterar 
det som är viktigt i livet kommer det att finnas något 
fint i tekniken. Och om utvecklingen genomsyras av 
goda värderingar kan vi hålla fötterna på jorden.    

”När jag började med sociala medier ville jag använda det till att 
jobba med min kärnfråga; inspirera unga tjejer till matematik- och 
teknikvärlden. Det innebär att jag har en tanke bakom det jag lägger 
upp, och att det jag bryr mig om syns igenom alla likes och trender. 
Mina värderingar är stabila. Tack vare tekniken och digitaliseringen 
har jag lyckats nå ut till miljoner ungdomar och lyft upp tanken om 
att studera något matematiskt, något som jag är säker på hade varit 
omöjligt i en icke-teknisk värld.  

Jag är inte rädd för effekterna av att ha vuxit upp med en platta i 
famnen, jag tror att deras starka värderingar kommer att synas i 
den framtida tekniken och dess användning. Jag tror vi kommer att 
lösa klimatfrågan, vi kommer att få ett mer jämställt samhälle och 
tekniken kommer finnas där som vårt viktigaste verktyg på vägen.”  





Jag känner mig hoppfull 
att den framtida  tekniken 
kommer att ge oss 
 lösningar på de samhälls-
problem vi har nu.”
Elenora Svanberg, en av grundarna till  
Girls in STEM



”
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Niklas  
Adalberth
Niklas Adalberth är företagsledare och entreprenör. Han 
är medgrundare av Klarna som han lämnade för några år 
sedan. 2016 grundade han den ideella stiftelsen Norrsken 
Foundation och arbetar där på heltid sedan 2018.

Ett konkret råd till 
entreprenörer är att ta ett 

steg i taget. Jobba hårt  
när du har en idé.”
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Företag som inte är etiska 
får stå med skammen

Från framgångsrik företagare till ideell eldsjäl. 
Niklas Adalberth har gjort en hisnande resa. Han är 
övertygad om att entreprenörskap som gör världen 
bättre är det nästa stora nya.   

”Fokus för företagande har länge varit tillväxt till varje pris. Vi har 
inte brytt oss om de negativa konsekvenserna. På många sätt har 
tekniken förvärrat detta. För att vända den utvecklingen behöver 
vi tänka om. Med rätt målsättning kan teknik leda till nya idéer och 
fantastiska innovationer som skapar en positiv förändring.   

När Norrsken startade mötte vi ett starkt motstånd från människor 
som inte trodde det gick att kombinera finansiell avkastning med 
att göra gott. Nu fattar allt fler att hållbart företagande är den enda 
och rätta vägen framåt. Det är bara att konstatera att vi inte kan 
fortsätta som vi gjort. Sverige och världen har på många sätt vaknat 
upp, men vi är bara i början på resan.  

I framtiden tror jag att företag som inte är etiska och hållbara får 
stå där med skammen. De får svårt att rekrytera och jag hoppas att 
negativ påverkan på miljön kommer att beskattas. Jag tror att före-
tag som inte förstår detta hamnar på efterkälken. Eller kanske till 
och med försvinner från marknaden. Så det är lika bra att börja nu.” 



”
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Lars  
Sandman
Lars Sandman är professor vid Linköpings universitet 
och föreståndare för Prioriteringscentrum, ett nationellt 
kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. 
Hans forskning rör bland annat prioriteringar och etisk 
analys av vårdens metoder. 

Det är viktigt att vi 
fortsätter att utveckla våra 
principer och vårt kritiska 

tänkande.”
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Ny teknik ställer krav
på nya prioriteringar

Lars Sandman reflekterar över tillgång till innovativ 
teknik i förhållande till rättvisa och jämlikhet inom 
hälso- och sjukvården. Han menar att det krävs en 
bättre och mer transparant analys. Vilka vinner och 
vilka förlorar?    

”Det är oftast lätt att identifiera den grupp som gynnas av en tek-
nologisk innovation. Det kan till exempel vara patientgruppen med 
sällsynt tillstånd i behov av en ny genterapi, gruppen med diabetes 
som gynnas av nya digitala insulinpumpar, eller de medborgare som 
lättare får tillgång till primärvård genom nya digitala tjänster. Det är 
betydligt svårare att identifiera vilka grupper som kommer att få stå 
tillbaka om samhället lägger resurser på dessa teknologier.  

Eftersom det politiskt och etiskt är såväl svårt som känsligt att göra 
sådana val finns det skäl för beslutsfattare att försöka undvika att 
göra detta explicit. Vi hör ofta att politiska företrädare eller ledare 
inom vården vill prioritera nya teknologier – men ganska sällan att 
de vill ransonera teknologier eller vård till utpekade patientgrupper 
för att frigöra resurser för detta.” 



”
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Jonna Bornemark   
& Edwin Gold 
Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns 
högskola. Hennes forskning handlar bland annat om 
praktisk kunskap och omdömets möjligheter.  

Edwin Gold är museilärare på Judiska museet och har 
arbetat som redaktör och skribent.

Lika lite som det finns total 
dominans finns det total under-

kastelse. Vi är alla porösa 
komponenter i världens 

kaotiska flöden.”
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Vi behöver lyssna  
till tystnaden

Hur ska de som inte har en röst komma till tals i vår 
tid av förändring? Jonna Bornemark och Edwin Gold 
diskuterar frågan utifrån ett filosofiskt perspektiv.    

”Människans fantastiska teknikutveckling gör på många sätt männ-
iskors liv bekvämare och längre. Vi kan i realtid prata med någon på 
andra sidan jorden och dör inte längre av att föda barn.  

Men det är inte bara vi som påverkas av teknikutvecklingen. Bina, 
grodorna och sjöarna gör det också. Deras välmående och till och 
med deras möjligheter att existera påverkas. Men de kan inte i sin 
tur påverka den situation de befinner sig i. De har inga lagliga rättig-
heter och inte någon rösträtt. De saknar röst. Behöver de kanske 
få en?  

Behöver vi lyssna mer till dem som påverkas av teknikutvecklingen, 
men inte har någon makt över den? Och hur skulle det kunna gå till? 
De kan ju inte tala. De saknar mänsklig rationalitet. Men ju större vår 
teknikutveckling är, desto mer påverkar den alla levande varelser på 
jorden. Desto mer måste vi hitta nya sätt att lyssna på.” 





Men ju större vår teknik-
utveckling är, desto mer 
påverkar den alla levande 
varelser på jorden. 

Desto mer måste vi hitta 
nya sätt att lyssna på.”
Jonna Bornemark och Edwin Gold
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Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) 
har under åren 2018–2022 haft regeringens uppdrag att 
arbeta för att skapa goda förutsättningar för innovation och 
konkurrenskraft. 

Samtidigt har Komets uppdrag varit att arbeta för att 
utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och 
med ett långsiktigt samhälls perspektiv. 
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