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Forord

Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet etter 
ideer fra etisk råd og rådets arbeid denne tidsperioden og kommentert av rådets medlemmer.

Flere av casene er inspirert av hendelser i tiden de ble til i. Når vi allikevel publiserer dem samlet, er det fordi 
de aller fleste har gyldighet utover den tiden de ble skrevet i. Etiske dilemmaer som disse vil man også kunne 
møte i dag, selv om man kanskje må justere litt på historien.

Tekna presenterer i 2013 nye etiske retningslinjer for sine medlemmer. Disse oppfordrer til etisk refleksjon. 
Publiseringen av denne samlingen med case er et tilbud til Teknas tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å ta 
opp etiske refleksjon som tema og aktivitet i møte med andre medlemmer. 

Tekna, 2012
For Teknas Etiske råd

Frøydis Bjerke
leder av Teknas Etiske råd
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Introduksjon
Etikk-casene som er presentert i dette heftet, ble i sin tid utarbeidet etter ideer fra Teknas etiske råd. Noen 
ble inspirert av innspill fra medlemmer som på et tidspunkt befant seg i en situasjon som ligner den som er 
omtalt i casene.  

Casene er slik på en måte tidstypiske. Det var krig i Gaza da det første caset i denne samlingen ble til.  
Case t ”Fag møter politikk” har illustrasjon fra Ålesund og caset er inspirert av ulykken i Fjelltunvegen 11 i mars 
2008. Andre hendelser i samtiden har også gitt inspirasjon. Men ut over dette er casene diktning. Personen e er 
oppdiktet, handlingen er oppdiktet og dilemmaene er konstruert for anledningen. Når vi publiserer dem samlet 
er det fordi vi mener de aller fleste har gyldighet utover den tiden de ble skrevet i. 

Casene er kommentert av medlemmer av etisk råd. Kommentarene er ikke ment som korrekte løsninger 
på ”oppgavene”. Medlemmene av Teknas etiske råd er medlemmer av foreningen og lekfolk i denne forstand. 
Kommentarene er med for å stimulere til debatt. Slik kan man også tenke, men det er mulig også å tenke 
annerledes. Kommentarene ble i et tilfelle også kontroversiell. Caset ”Juks med sykefravær?” skapte debatt 
internt i Tekna.  

Kommentarene er noen steder knyttet opp til Teknas etiske retningslinjer vedtatt av Hovedstyret i 2008. 
I løpet av 2013 vil disse retningslinjene bli erstattet av nye etiske retningslinjer som er mer overordnede og 
mindre detaljerte, men som inneholder en klarere oppfordring til etisk refleksjon rundt etiske dilemmaer. 

Etiske dilemmaer møter vi når våre handlinger kommer i konflikt med etiske verdier og vi havner i valg-
situa sjoner der vi ikke uten videre kan tilfredsstille alle berørte interesser. Å gjøre seg opp en mening om 
hvilke verdier og interesser som er i spill er ofte en god innledende tilnærming til case av den type som er 
beskrevet her. 

Heftet slik det her fremstår er satt sammen av Anne Edholm og John Raaheim i Teknas sekretariat.

Etisk refleksjon
I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og nor-
mer. 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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Etisk refleksjon
I vårt samfunn har vi mange lover og for-
skrifter som lovfester etiske verdier og nor-
mer. 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 re-
fleksjon der du i forkant avklarer om beslut-
ningene:
•	 er lovlige,
•	 er rettferdige for de berørte,
•	 har uheldige konsekvenser for individer, 

miljø eller samfunn,
•	 tåler offentlig oppmerksomhet. 

Tekna oppfordrer medlemmene til å refle-
ktere over sin rolle som samfunnsborger, 
yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstu-
dent. 

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 men-

neskerettigheter
•	 Vær nyskapende og søk muligheter som 

gir positiv virkning
•	 Vurder og kommuniser risiko
•	 Følg føre var-prinsippet

Vær en god yrkesutøver, tillitsvalgt, kol-
lega og medstudent
Opptre troverdig, gi ditt beste faglige og so-
siale 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 gjen-
nom samtale med andre. 

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 trover-
dig, nyskapende og modig. 



5

Eksempler for arbeid med etiske 
spørsmål

En måte å skape debatt på kan være å ta 
utgangspunkt i en beskrevet situasjon, fremsette 5 – 
6 påstander om denne. Deltakerne krysser så av for 
hvilke påstander de er enige/uenige i og deretter kan 
en gå gjennom teksten og drøfte hvorfor en har fått 
den fordeling som fremkommer.

Etisk regel:  Opptre  troverdig
Beskrivelse av situasjon

Utsprengte masser fra vegbygging blir mange steder 
benyttet til planering av områder for boligbygging. 
Særlig i områder med sulfidførende berggrunn, som 
på Sørlandet, kan dette være problematisk. Pyritt er 
det viktigste sulfidmaterialet i slike masser og danner 
sulfat og svovelsyre når det oksideres og kommer 
i kontakt med vann. Avrenning fra eksponering av 
sulfider karakteriseres blant annet ved lav pH og av 
høye konsentrasjoner av en rekke tungmetaller, som 
for eksempel bly. 

Problemstillingen møter vi alle steder der man 
har hentet eller henter masser fra ett sted og depo-
nerer dem et annet sted. Særlig på Sørlandet er 
boligområdene mange steder bygget på denne type 
masser. Vi møter slike forhold både i gamle og nye 
boligområder. Tungmetaller, som bly, kan renne av fra 
slike områder til drikkevann og drikkevannsbrønner, 
og også til bekker som renner forbi områder der 
barn leker, og også barnehager. Blyforurenset vann 
kan gi alvorlige helseeffekter, påvirke blodtrykk, 
nervesystem, lever og nyrer, og også arvestoffet ved 
langtids eksponering. 

Store økonomiske interesser står ofte på spill 
for en utbygger i slike områder, og denne ønsker 
seg derfor ikke i utgangspunktet en ugunstig 
analyserapport. Dette er en utfordring når man skal 
analysere prøver fra slike områder.

Utfordring til ettertanke eller meningsutveksling: 
Hvordan skal vi tilfredsstille vår oppdragsgiver, 
utbyggeren, når vi analyserer og rapporterer 
vannprøver fra slike områder, og samtidig gi en 
fremstilling av forholdene slik de faktisk er? Må vi 
ikke også ta hensyn til vårt eget faglige omdømme?

Påstander:
1 2 3 4 5

Enig Helt  uenig
     

A. Ikke påta seg oppgaven i frykt for at oppdrags-
giver vil endre resultatene.  

B. Kreve å få offentliggjøre resultatene av analysene 
uavhengig av oppdragegiver og grunneier.

C. Fremheve usikkerhet omkring fremtidig avrenning 
og muligheter for skadelige  effekter, som 
også kan tenkes hvis arbeidet utfylling skjer på 
beskrevet måte.

D. Foreslå avgrensing av området uten å begrunne 
hvilke skadelige effekter som er påregnelige.

E. 
F. 
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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)

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


