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Grundutbildning vid KTH bGrundutbildning vid KTH böör:r:

�� utformas sutformas såå att de studerande efter att de studerande efter 
genomggenomgåången grundutbildning har ngen grundutbildning har 
kkäännedom om grundlnnedom om grundlääggande etiska ggande etiska 
begrepp och deras tillbegrepp och deras tilläämpning pmpning påå problem problem 
och moch mööjligheter inom det egna jligheter inom det egna 
utbildningsomrutbildningsområådet.det.

−− KTH:s etiska policy nr 4/2006KTH:s etiska policy nr 4/2006



EtikmomentetEtikmomentet

�� FFöörelrelääsningarsningar

�� RollspelRollspel
–– AnmAnmääl dig till en gruppl dig till en grupp

–– LLääs rollspelshs rollspelshääftet i fftet i föörvrväägg

–– Roller fRoller föördelas prdelas påå platsplats

�� HemuppgiftHemuppgift
–– LLääs kompendiet s kompendiet ””Teknik och etikTeknik och etik””

–– Besvara utvalda uppgifter (2, 10, 12, 17)Besvara utvalda uppgifter (2, 10, 12, 17)



Teknik och etikTeknik och etik

�� TeknikenTekniken
–– Formar vFormar våår vardagsmiljr vardagsmiljöö

–– MedfMedföör stora mr stora mööjligheter och stora riskerjligheter och stora risker

–– ÄÄr svr svåår och dyr att r och dyr att äändrandra

–– Kan utformas pKan utformas påå olika solika säätttt

–– FrFräämjar olika intressenmjar olika intressen



InformationshanteringInformationshantering

�� Nya mNya mööjligheter att samla injligheter att samla in
–– Transaktioner, skTransaktioner, skäärmdumpar, kamerorrmdumpar, kameror

�� Enklare och billigare att lagraEnklare och billigare att lagra
–– Digital info tar Digital info tar ””ingeningen”” platsplats

�� Enklare och billigare att spridaEnklare och billigare att sprida
–– Internet etc.Internet etc.

�� Ny mNy mööjligheter att bearbetajligheter att bearbeta
–– ScannaScanna mailmail etc. efter vissa ord, samketc. efter vissa ord, samkööra registerra register

��Tidigare Tidigare ””naturliganaturliga”” begrbegräänsningar faller bortnsningar faller bort



Registrera kRegistrera köörsrsääkerhet med GPS?kerhet med GPS?

�� VVäägverket fgverket fööreslreslåår: Lr: Läägre gre 
fföörsrsääkringspremie till de som bevisar kringspremie till de som bevisar 
kköörsrsääkerhetkerhet

�� GPSGPS--mottagare mmottagare määter:ter:
–– HastighetHastighet

–– LLäägege

–– TidpunktTidpunkt

�� DISKUTERA: Problem och mDISKUTERA: Problem och mööjligheter?jligheter?



Personlig integritetPersonlig integritet

== RRäätt att kontrollera personlig informationtt att kontrollera personlig information

�� RRäättighet?ttighet?
–– Politisk? Moralisk? Juridisk?Politisk? Moralisk? Juridisk?

�� VVäärde?rde?
–– EgenvEgenväärde? Instrumentellt vrde? Instrumentellt väärde?rde?

�� Vilken information?Vilken information?



PI: De tre principernaPI: De tre principerna

�� BegrBegräänsa statlig inblandningnsa statlig inblandning
–– Undvik kontrollstat typ Orwells Undvik kontrollstat typ Orwells 19841984

�� Skydd av kSkydd av käänslig informationnslig information
–– Politiska Politiska ååsikter, medicinska journaler, etc.sikter, medicinska journaler, etc.

�� Skydd av privata omrSkydd av privata områådenden
–– Hemmet, bilen?Hemmet, bilen?



PI: Norm efter sammanhangPI: Norm efter sammanhang

�� Normer reglerar:Normer reglerar:
–– Insamling av informationInsamling av information
–– Spridning av informationSpridning av information

�� Normer varierar efter sammanhangNormer varierar efter sammanhang
�� Utformas fUtformas föör att frr att fräämja grundlmja grundlääggande ggande 
vväärden:rden:
–– Fysisk, ekonomisk, social nytta/skadaFysisk, ekonomisk, social nytta/skada
–– DemokratiDemokrati
–– AutonomiAutonomi

Helen Nissenbaum



RAST!RAST!

�� AnmAnmääl dig till l dig till rollspelsrollspels--gruppgrupp!!

�� LLååna rollspelshna rollspelshääfte!fte!

�� KKööp kompendium! (gp kompendium! (gäärna jrna jäämna pengar)mna pengar)



Det rDet räätta och det godatta och det goda

�� Det goda: Vad Det goda: Vad äär viktigt/vr viktigt/väärdefullt? rdefullt? 
�� Det rDet räätta: Vad ftta: Vad fåår vi gr vi gööra? Vad mra? Vad mååste vi gste vi gööra?ra?
�� Utilitarism/nyttoetik (Utilitarism/nyttoetik (utility=nyttautility=nytta))

–– Det rDet räätta = Att frtta = Att fräämja det godamja det goda

�� DeontologiDeontologi/pliktetik (/pliktetik (deon=pliktdeon=plikt))
–– Det rDet räätta = Att respektera rtta = Att respektera räättigheter, fttigheter, föölja lja 
plikter/reglerplikter/regler

�� Dygdeetik/karaktDygdeetik/karaktäärsetikrsetik
–– Det rDet räätta = Att strtta = Att strääva efter att bli en god person och va efter att bli en god person och 
att handla som en god personatt handla som en god person



Utilitarism & PIUtilitarism & PI

�� SSåå avgavgöörs utilitarismens frs utilitarismens föörhrhåållande till PI:llande till PI:
–– Vad har vVad har väärde? Har PI egenvrde? Har PI egenväärde?rde?

–– Hur frHur fräämjar vi bmjar vi bääst det som har vst det som har väärde?rde?
�� Lagar/juridiska rLagar/juridiska räättigheterttigheter

�� HandlingsreglerHandlingsregler

�� Enstaka handlingarEnstaka handlingar



Utilitarism och vUtilitarism och väärderde

�� Hedonistisk utilitarismHedonistisk utilitarism
–– VVäälmlmååendeende

�� PreferensutilitarismPreferensutilitarism
–– ÖÖnskningarnskningar

�� VVäälflfäärdsutilitarismrdsutilitarism
–– ResurserResurser

�� Ideell utilitarismIdeell utilitarism
–– Lista (Ex: VLista (Ex: Väälmlmåående, autonomi, ekosystem)ende, autonomi, ekosystem)

�� DISKUTERA: Vad har vDISKUTERA: Vad har väärde? Koppling till PI?rde? Koppling till PI?



Utilitaristiska kalkylerUtilitaristiska kalkyler

�� Opersonlig Opersonlig –– spelar ingen roll var nytta spelar ingen roll var nytta 
uppstuppståår (om inte detta r (om inte detta äär ett vr ett väärde i sig)rde i sig)

�� KostnadsKostnads--nyttoanalysnyttoanalys ((CostCost--benefitbenefit))

�� RiskanalysRiskanalys



DeontologiDeontologi & PI& PI

�� SSåå avgavgöörs rs deontologinsdeontologins fföörhrhåållande till PI:llande till PI:
–– Finns nFinns nåågra rgra räättigheter vi mttigheter vi mååste respektera?ste respektera?

–– Finns nFinns nåågra plikter vi mgra plikter vi mååste fste föölja?lja?

–– Hur hanterar vi konflikter?Hur hanterar vi konflikter?



Prima Prima faciefacie plikterplikter

�� Prima Prima faciefacie = vid f= vid föörsta prsta pååseendetseendet

�� VVåår faktiska plikt r faktiska plikt äär en sammanvr en sammanväägning av gning av 
prima prima faciefacie plikterplikter

�� Prima Prima faciefacie plikter som plikter som ””konkurreras utkonkurreras ut””
kan ge upphov till restplikterkan ge upphov till restplikter

�� Om konflikter inte kan lOm konflikter inte kan löösas uppstsas uppståår ett r ett 
moraliskt dilemmamoraliskt dilemma



Exempel: OtillbExempel: Otillböörliga metoderrliga metoder

�� En kollega skaffar sig information om en En kollega skaffar sig information om en 
konkurrents affkonkurrents affäärshemligheter, med din rshemligheter, med din 
chefs goda minne. chefs goda minne. 

�� DISKUTERA:DISKUTERA:
–– Vilka Vilka äär dina prima r dina prima faciefacie plikter?plikter?

–– Vilken Vilken äär din faktiska plikt?r din faktiska plikt?

–– Finns nFinns nåågra restplikter? gra restplikter? 



Dygdeetik & PIDygdeetik & PI

�� SSåå avgavgöörs dygdeetikens frs dygdeetikens föörhrhåållande till PI:llande till PI:
–– FrFräämjar PI utveckling av en god karaktmjar PI utveckling av en god karaktäär?r?

�� Positiv utveckling under andras blick?Positiv utveckling under andras blick?
�� ÖÖgontjgontjääneri och ickeneri och icke--autonom utveckling?autonom utveckling?

–– Vilka karaktVilka karaktäärsdrag (dygder) prsdrag (dygder) pååverkar hur vi verkar hur vi 
fföörhrhååller oss till personlig information?ller oss till personlig information?
�� OtillbOtillböörlig nyfikenhet?rlig nyfikenhet?
�� Respekt fRespekt föör privatlivet?r privatlivet?
�� Positiv nyfikenhet och intresse fPositiv nyfikenhet och intresse föör andras liv r andras liv 
(medm(medmäänsklighet)?nsklighet)?



DygdetikenDygdetiken

�� Hur avgHur avgöörs vilka karaktrs vilka karaktäärsdrag som rsdrag som äär r 
goda?goda?
–– MMäänsklig nsklig ””blomstringblomstring””, utveckling, utveckling

�� HandlingsvHandlingsväägledning?gledning?
–– Handla som en dygdig person hade handlatHandla som en dygdig person hade handlat



Hur fHur föörhrhåålla sig till moralteorierna?lla sig till moralteorierna?

�� Samla argumentSamla argument

�� AnvAnväända den som passar fnda den som passar föör tillfr tillfäälletllet

�� VVäälja en och anpassa till egen uppfattninglja en och anpassa till egen uppfattning

�� KombineraKombinera


