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Forord
Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013.
Tekna fikk i februar 2013 nye etiske retningslinjer. Disse inneholder en oppfordring til Teknas medlemmer om
å øve på og praktisere etisk refleksjon. Dette heftet inneholder eksempler på etiske refleksjonsmodeller, ment
som støtte til de av Teknas medlemmer som tar denne oppfordringen i de etiske retningslinjene på alvor.
Tekna, 2013
For Teknas Etiske råd
John Mikal Raaheim
Sekretariatsleder

Etisk refleksjon
I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og normer. Vi må alle forholde oss til disse. Vi må som yrkesutøvere også respektere etiske
retningslinjer og policy hos arbeidsgiver og i de virksomheter vi samhandler med.
Som Tekna-medlem må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør tåle etisk
refleksjon der du i forkant avklarer om beslutningene:
•
•
•
•

Er lovlige
Er rettferdige for de berørte
Har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn
Tåler offentlig oppmerksomhet.

Tekna oppfordrer medlemmene til å reflektere over sin rolle som samfunnsborger,
yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstudent.
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Introduksjon
En enkel stikkordliste for etisk refleksjon er gjengitt på forrige side. Denne er hentet fra Teknas etiske
retningslinjer.
Teknas etiske retningslinjer fra februar 2013 erstattet etiske retningslinjer med et omfattende sett av
regler for høvelig atferd mellom kolleger og mellom arbeidskamerater. Slike regler er det vanskelig å gjøre
allmenne over kulturelle grenser og over tid. Bedre da, tenkte noen, å oppfordre til refleksjon rundt hva som
fremstår som fornuftig og rettferdig der og da.
Etisk refleksjon er nødvendig først og fremst når vi møter etiske dilemmaer. Et etisk dilemma har vi når vi
kommer i situasjoner der flere interesser er mobilisert, etiske verdier er i spill, og vi ikke kan tilfredsstille alle
interesser. Etiske verdier er blant annet omtalt i menneskerettighetserklæringen, vi snakker om likeverd og
rettferdighet i vid forstand.
Navigasjonshjulet til Kvalnes og Øverenget inviterer til gode spørsmål for etisk refleksjon. Er alt som er
lovlig etisk forsvarlig? Er det som er lønnsomt alltid etisk forsvarlig? Hva er egentlig forskjellen på moral og
etikk?
Den etiske matrisen er et verktøy for å utrede komplekse problemstillinger, usikkerhet knyttet til ny og
uprøvd teknologi, i en fremtid vi ikke kjenner. Hvem er eller vil kunne bli berørt? Hvem kan representere disse i
dag? Hvilke verdier er det vi skal ta vare på. Hvordan blir de berørte berørt?
Klok-modellen er konstruert mer for å løse opp i ”knuter” i hverdagen, løse konflikter mellom kolleger og
arbeidskamerater, mellom ledelse og ansatte. Etiske utfordringer og konflikter løser vi best sammen, vi som er
i konflikt. Klok-modellen skisserer en fremgangsmåte for å arbeide med slike konflikter.
De to siste ”modellene” som er omtalt, Aadlands refleksjonsmodell og SME-modellen, er særlig benyttet
overfor yrkesgrupper med tett menneskekontakt, i helse- og sosialsektorene, i politiet m.v. Vi kan opplagt lære
noe av disse også.
Det er sparsomt med referanser i dette heftet, men alle modellene som er beskrevet gir treff på google-søk
for de som ønsker mer informasjon om dem.
Heftet slik det her fremstår er satt sammen av Anne Edholm og John Raaheim i Teknas sekretariat.
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Etiske retningslinjer i Tekna
Teknas visjon og verdigrunnlag
Teknas visjon er Tekna skaper fremtiden. Teknas verdigrunnlag er uttrykt gjennom tre verdier: Å
være troverdig, nyskapende og modig. De etiske retningslinjene gir deg som Tekna-medlem et
grunnlag for refleksjon rundt hva det i etisk forstand vil si å være troverdig, nyskapende og modig.

Etisk refleksjon
I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og normer. Vi må alle
forholde oss til disse. Vi må som yrkesutøvere også respektere etiske retningslinjer og policy hos
arbeidsgiver og i de virksomheter vi samhandler med.
Som Tekna-medlem må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør tåle etisk refleksjon der du i
forkant avklarer om beslutningene:
 er lovlige,
 er rettferdige for de berørte,
 har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn,
 tåler offentlig oppmerksomhet.
Tekna oppfordrer medlemmene til å reflektere over sin rolle som samfunnsborger, yrkesutøver,
tillitsvalgt, kollega og medstudent.

Bry deg om samfunnet
Vær modig, ta ansvar for hvordan ditt bidrag til den naturvitenskapelige og teknologiske utviklingen
påvirker samfunn og miljø:
 Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter
 Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv virkning
 Vurder og kommuniser risiko
 Følg føre var-prinsippet

Vær en god yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstudent
Opptre troverdig, gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av:
 Opptre med integritet og åpenhet
 Vær lojal og pålitelig
 Vis respekt og tillit
 Samarbeid, vær støttende, gjør andre gode
 Si ifra om farlige eller kritikkverdige forhold
Dine beslutninger, og det du gjør, berører ofte andre mennesker. Refleksjon rundt etiske utfordringer
blir rikere og bedre gjennom samtale med andre.

Godkjent av Teknas hovedstyre 08.02.2013
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Ethical guidelines for Tekna
Tekna's vision and value base
Tekna's vision is: Tekna is creating the future. Tekna's value base can be expressed through
three core values: to be credible, innovative and courageous. The ethical guidelines will
provide you, as a member of Tekna, with the foundations for reflecting on what it means, in
ethical terms, to be credible, innovative and courageous.

Ethical reflection
Society has a wide range of statutes and regulations in which ethical values and norms are
enshrined in law. Clearly, we must all comply with these statutes and regulations. As
professionals, we must also respect the ethical guidelines and policies of our employers and of
the organisations with which we interact.
As a member of Tekna you must be able to stand by your decisions. They must stand up to ethical
scrutiny, to enable you to determine, in advance, whether your decisions:






are lawful,
are fair in the way they effect the people concerned,
have negative consequences for individuals, the environment or Society,
will withstand public scrutiny.

Tekna urges its members to reflect on their roles as citizens, professionals, elected
representatives, colleagues and fellow students.

Be a good citizen
Be courageous, take responsibility for the ways in which your contribution to scientific and
technological developments will affect Society and the environment:
 show respect for human dignity and human rights,
 be innovative and seek out possibilities that offer beneficial effects,
 assess and communicate risk,
 follow the precautionary principle.

Be a good professional, elected representative, colleague and fellow
student
Act in a credible manner, make the best professional and social contribution that you are
capable of to the community of which you are part:
 act with integrity and openness,
 strive to be loyal and reliable,
 show respect and trust,
 cooperate, be supportive, give credit to others,
 report conditions that are dangerous or worthy of criticism.
Your decisions and your actions will often have consequences for other people. Reflection on
ethical challenges is improved and enriched by discussing the issues with others.
08.02.2013
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Temahefter om etikk fra Tekna
Varsling av kritikkverdige forhold (2009)
Fra Gaza til finans push (2012)
Om juks og egne verdier (2012)
Etikk, ledelse, ansvar og usikkerhet (2013)
Etisk refleksjon (2013)

Arbeidsnotater om etikk fra Tekna
Arbeidsnotat 1-2013: Om etisk refleksjon
Arbeidsnotat 2-2013: Etikk og økonomi
Arbeidsnotat 3-2013: Overvåking og etikk

Flere etiske utfordringer finner du på: etikk fra a til å
Mer om etikk i Tekna: www.tekna.no/etikk
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