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Utmaningarna är många

lagar och regler

• GDPR

• NIS-direktivet

• California Consumer Privacy
Act (CCPA)

• Kinas “Personal Information
Protection Law”

• ...



Tråkiga

lagar och regler är tråkiga och komplicerade ...

• reaktioner på digitaliseringens konsekvenser

• vi leder inte mycket i Sverige eller EU, få undantag (GDPR kanske)

• maktspel på internationell nivå

cybersäkerhet, mänskliga rättigheter, samhällspåverkan och etik är på riktigt



En möjlighet

för många stirrar sig blinda på lagar och regler ...

möjlighet: stirra er blinda på det som faktiskt spelar roll



Godbitar från Tor-projektets
“Teknik i fientliga stater: tio principer för användarskydd”1

1Mike Perry, blog.torproject.org/technology-hostile-states-ten-principles-user-protection

https://blog.torproject.org/technology-hostile-states-ten-principles-user-protection


Lite inte på lagen

lite inte på lagen för att skydda system eller användare



Spara bara det som behövs just nu

spara bara den användardata (personuppgifter) som behövs just nu



Tillåt pseudonymitet och anonymitet

tillåt pseudonymitet och anonymitet



Inga felkritiska systemdelar

eliminera felkritiska systemdelar, även mot tvång



Var öppna

var öppna, dela med er av praxis, stå för etik och rapportera missbruk



Godbitar från
“En etisk verktygslåda för teknik och design”2

2Vallor, Shannon, Brian Green, and Irina Raicu (2018). Ethics in Technology Practice. The Markkula
Center for Applied Ethics at Santa Clara University. https://www.scu.edu/ethics/

https://www.scu.edu/ethics/


Etisk riskswepning

som penetrationstestning, fast för etiska risker



Scenario-baserad analys

hitta liknande scenarion att lära er från



Kom ihåg det positiva

kreativt arbete som är etiskt är (till för) framtiden, gör det tydligt



Tänk på de hemska människorna

teknik är makt, och vissa vill utnyttja er makt



Undvik fallgroparna från första början



Undvik fallgroparna från första början

tänk på hur ni påverkar

• människor

• samhället i stort

tänk på hur ni påverkas av

• (elaka) människor

• samhället i stort

från första början, jobba etiskt långsiktigt: mycket kring lagar och regler får ni gratis
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