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v. 4 Ti 20/1  
10-12 Sal P36 Introduktion till etik och tekniketik 
Läsning: Hansson, s. 5-23  

v. 4 Ons 21/1  
8-10 Sal R23;  Konsekvensetik  
Läsning: Hansson, s. 24-32; Tännsjö, s. 17-55; Info om paperarbete och paperinstruktioner. 

v. 5 To 29/1 
13-15 P30 Seminarium 1 grupp 1 
15-17 P30 Seminarium 1 grupp 2 
Läsning och förberedelser: Se nedan under seminareinstruktioner. 

v. 6 Ons 4/2 
8-10 R23 Deontologisk etik  
Läsning: Hansson, s. 33-42; Tännsjö, s. 56-89 

v. 6 To 5/2 
13-15 P34 Teknik och etik 1 
Läsning: Hansson, s. 5-19 och 81-99 

v. 7 Ons 11/2 
8-10 R23 Teknik och etik 2 (forts. från föregående föreläsning) 
Läsning: Hansson, s. 5-19 och 81-99 

v. 7 To 12/2 
13-15 R26 Seminarium 2 grupp 2 
15-17 R26 Seminarium 2 grupp 1 
Läsning och förberedelser: Se nedan under seminareinstruktioner 

v. 8 Ons 18/2 
8-10 R26 Teknik och etik 3 
Läsning: Läsning: Winner; Johnson; Araujo & Harrison 

v. 8 To 19/2  
13-15 R27 Teknik och etik 4 
Läsning: Hansson, s. 60-80  

v. 9 To 26/2  
13-15 R26 Seminarium 3 grupp 1 
15-17 R26 Seminarium 3 grupp 2 
Läsning och förberedelser: Se nedan under seminareinstruktioner. 

v. 11 To 12/3  
13-17 R22 Paperseminarium (examination) 



Tentamen: 21/3 14-18 
Omtentamen: 11/6 8-12 
Omtentamen: 27/8 14-18 

Litteratur: 
Araujo, Luis & Harrison, Debbie. (2002) ”Path Dependence, Agency and Technological Evolution” 
i Technology Analysis & Strategic Management. Volume 14, Issue 1, March 2002, pages 5-19 (E-
Journal via bibl.liu.se (sök ”Tidskrifter”) 

Hansson, Sven Ove. (2008) Teknik och etik. Stockholm: KTH:s filosofienhet. (E-bok) 

Johnson, Deborah. (2001) ”Ethics and the Internet II: Social Implications and Social Values” i 
Computer Ethics. New Jersey: Prentice Hall.  

Tännsjö, Torbjörn. (2013) Understanding Ethics. Edinburgh : Edinburgh University Press.
(E-bok tillgänglig via bibl.liu.se)

Winner, Langdon. (1980). ”Do Artifacts Have Politics?” i Daedalus. Vol. 109. No 1. Modern 
Technology: Problem or Opportunity? (Winter, 1980), pp. 121-136. Massachusetts: MIT Press. (E-
artikel) 

Seminarieinstruktioner: 
Seminarium 1 Challenger case 
Klockan 11.38 den 28 januari 1986 lyfte rymdfärjan Challenger från Kennedy Space Center. Det 
var Challengers tionde rymdfärd och ombord fanns sju astronauter.  

73 sekunder efter uppskjutning exploderade Challenger och luftrummet över Kennedy Space Center 
förvandlades till vit rök. Samtliga sju astronauter ombord omkom. Den direkta orsaken till olyckan 
kunde härledas till att en O-ring som skulle förhindra läckage av gaser från rymdfärjans krutraketer 
inte höll tätt. På grund av kallt väder hade O-ringen förlorat sin elasticitet och därmed också sin 
förmåga att hålla tätt. De gaser som läckte ut vid start brände hål på Challengers externa bränsletank 
med resultatet att dess innehåll – 700 ton flytande syre och väte – antändes. Explosionen var 
därmed ett faktum. 

Hade olyckan kunnat förhindras? Teknisk personal hade redan före olyckan påpekat att det fanns 
risk att O-ringarna inte skulle hålla tätt i kallt väder och rekommenderade NASA att vänta med 
uppskjutet tills temperaturen åtminstone steg över 11,6 grader (53 F). Ledningen som var hårt 
pressad då uppskjutet egentligen skulle ha ägt rum redan ett halvår tidigare, men som av olika skäl 
skjutits på framtiden, valde att bortse från riskerna. Förslaget att avbryta starten röstades alltså ned 
av beslutsfattare på högre nivå.  

Fallet med Challenger involverar alltså inte enbart ett tekniskt missöde. Vad fallet målar upp är en 
etisk och organisatorisk katastrof som involverar såväl strukturen hos, som kulturen inom, 
organisationer och dess förmåga att befrämja eller förhindra kommunikation.  

http://bibl.liu.se
http://bibl.liu.se


Läs mer ingående om Challenger-olyckan, t.ex. på följande sida (men leta gärna mer): 
http://dssresources.com/cases/spaceshuttlechallenger/index.html 

1. Ta reda på relevant information ni kan om turerna kring Challengerolyckan (bakgrund, 
händelseförlopp). 

2. Diskutera följande 
– Skulle ingenjörerna ha larmat om felaktigheterna tidigare? 
– Kan NASA och Morton-Thiokol klandras för olyckan? 
– Anser du att olyckan var resultatet av etiska brister (i så fall på vilken nivå (ingenjör eller 
företagsledning)? (Motivera ditt svar). 
– Kan ansvarig ingenjör klandras för den undermåliga designen av krutraketerna? 
- Vem anser du bär det största ansvaret för olyckan? 
– Rymdresor är till sin natur farliga – kan Challengerolyckan betraktas som en acceptabel risk?  
3.    Läs kapitel 2 i Tännsjö. Utvärdera händelseförloppet och de beslut som fattades utifrån ett 
utilitaristiskt perspektiv 

Mejla en sammanfattning av reflektionerna kring uppgiften i några meningar (inte mer) till 
johanna.romare@liu.se senast kl 10.00 dagen före seminariet. 

Seminarium 2 3D-skrivare 
Läsning: 
Hansson 
Sök information och argument kring någon typ av 3D-skrivare (elektronik, biomedicin, byggteknik, 
plast, ... elektronik, biomedicin, byggteknik, plast, ...) och/eller något användningsområde 
(vårdsektorn, leksaker, ...). 
- För den typ av 3D-skrivare och/eller område ni valt: 

Skissa först på ett på konsekvensträd (Hansson) och värdera brett (brainstorma!). 

Välj sen ut en etisk fråga från konsekvensträdet och precisera: 
1. Vad är problemet? 
2. Hur bör problemet hanteras? Vem/vilka bör göra vad? Ge argument. (Går att fokusera på lagar, 
användare, företag, ingenjörer, teknikens utformning, ...) 

Mejla en sammanfattning av era svar i några meningar (inte mer) samt direktlänkar till några källor 
ni använt till johanna.romare@liu.se senast kl 10.00 dagen före seminariet. 

Seminarium 3 Användningen av autonoma robotar i krigs- och/eller fredsbevarande 
syften 
Läsning:  
Hansson; Winner 
http://fof.se/tidning/2012/5/licens-att-doda 
Ytterligare källor för såväl bredd som fördjupning kommer att mejlas ut, men använd gärna annat 
material också.  

http://dssresources.com/cases/spaceshuttlechallenger/index.html
http://fof.se/tidning/2012/5/licens-att-doda


1. Förbered åtminstone tre argument emot användningen av militära autonoma robotar i krigs- och/
eller fredsbevarande syften. 

2. Förbered åtminstone tre argument för användningen av militära autonoma robotar i krigs- och/
eller fredsbevarande syften. 

3. Värdera argumenten brett. Är argumenten hållbara? Varför?/Varför inte? Finns det argument för/
emot som du inte finner i källorna som du anser vara relevanta? 

Mejla en kort sammanfattning i några meningar (inte mer) samt de källor ni använt er av till 
johanna.romare@liu.se senast kl 10.00 dagen före seminariet. 

Ansvarig lärare: Johanna Romare (johanna.romare(a)liu.se) 


