
1

Etikk i Tekna – Temahefte 4

Etikk, ledelse, ansvar og usikkerhet

Artikler fra Magasinet Tekna 
2012, nr. 2, 3, 4 og 5

TEMA



2

Forord

Dette heftet inneholder fire artikler fra etikksidene i Magasinet Tekna i 2012. Magasinet presenterte i 2012 ett 
tema i hvert nummer og etikksidene fulgte opp disse med etiske utfordringer knyttet til ledelse, klima, pensjon 
og internasjonalt arbeidsliv. I artiklene reises noen spørsmål til refleksjon på disse områdene. Å bidra til etisk 
refleksjon er også formålet med dette heftet som også inneholder Teknas nye etiske retningslinjer med kom-
mentarer.

Heftet, slik det er fremstår er satt sammen av Anne Edholm i Teknas sekretariat.

Februar 2013
For Teknas Etiske råd

John Mikal Raaheim
sekretariatsleder
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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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4 om etikk og klima
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Vi har spurt i sekretariatene om hva som opptar dem akkurat nå?

Transparency International (TI) ble stiftet 
i 1993 av personer med en felles visjon om 
å samle krefter til systematisk kamp mot 
global korrupsjon.

Organisasjonen er internasjonal, med lokal 
forankring gjennom nasjonale sekretariater.  
TI publiserer jevnlig en korrupsjons-indeks 
som rangerer over 180 land. Ny indeks 
lanseres 5. desember. For mer informasjon 
se www.transparency.no. 

- Vi opplever økt bevissthet blant mange 
selskaper om at de er ansvarlige for uetiske 
handlinger hos leverandører og under-
leverandører, sier generalsekretær Guro 
Slettemark. 

– Vi utvikler anbefalinger om hvordan 
selskaper kan styrke antikorrupsjonsarbeidet 
i leverandørkjeden. Selskaper som driver 
internasjonalt må kartlegge korrupsjonsrisiko. 
Vi tilbyr analyser og verktøy for slikt arbeid. 
Vi mener norske selskaper må være del av 
løsningen på korrupsjons-utfordringene i 
landene de opererer i, ikke opptre slik at de 
blir en del av problemet.

Initiativ for etisk handel (IEH) er ressurs-
senter og pådriver for etisk handel stiftet av 
Kirkens Nødhjelp, LO, Virke og Coop i 2000.

Formålet er samarbeid for handel som 
fremmer menneskerettigheter, arbeids-
takerrettigheter, utvikling og miljø. IEH er 
organisert som en medlemsorganisasjon 
for bedrifter, organisasjoner og offentlige 
virksomheter. Medlemskap forplikter til 
kontinuerlig forbedringsarbeid og åpen 
rapportering på arbeidet. For mer 
informasjon: www.etiskhandel.no 

- IEHs medlemmer er ikke perfekte. Likevel 
erkjenner IEHs medlemmer at man må ta 
ansvar og arbeide aktivt for forbedringer 
for mennesker og miljø ved produksjon av 
varene som bringes til torgs. 

- Den største utfordringen, er alle de 
virksomhetene som fortsatt ikke erkjenner 
ansvar fullt ut, og heller ikke arbeider aktivt 
med dette.  Vi ser gjerne at flere forplikter 
seg til etisk handel, sier seniorrådgiver 
Henrik Mollatt.

Norges kontaktpunkt for ansvarlig 
næringsliv er en forpliktelse Norge har som 
medlem av Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD). 

Kontaktpunktet skal gjøre OECDs retningslinjer 
for ansvarlig næringsliv kjent og behandle 
påstander om brudd på retningslinjene der 
norske selskaper med internasjonal virksomhet 
er involvert. Kontaktpunktet består av fire 
personlig oppnevnte eksperter og har 
sekretariat i Utenriksdepartementet. For mer 
informasjon se www.ansvarlignæringsliv.no
 
Sekretariatsleder Hege Røttingen er på vei 
til FNs forum for menneskerettigheter og 
næringsliv, der hun skal holde innlegg på 
tirsdag om OECDs kontaktpunkt som ikke-
rettslig klageordning, for deretter å presentere 
en sak kontakt-punktet avsluttet gjennom 
mekling i World Legal Forum. Mari Bangstad, 
som er rådgiver og passer ”butikken” hjemme, 
arbeider med oppfølging av klagesaker og sier 
«en av de største utfordringene, særlig for 
små og mellomstore bedrifter, er å sette av 
tid og ressurser til å samle den kunnskapen 
og etablere de systemene som må til for å 
omsette gode intensjoner om å respektere 
menneskerettighetene til praksis».

  

Guro Slettemark
Generalsekretær
Transparency 
International (TI)

Henrik Mollatt
Seniorrådgiver
Initiativ for etisk 
handel (IEH)

Mari Bangstad
Rådgiver
Norges kontaktpunkt 
for ansvarlig næringsliv
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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. 
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BRY DEG OM SAMFUNNET

Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv 
virkning …

Forretningsideologi og etikk
“Time to market”, kvalitet og produktsikkerhet?

Forretningsideologi kan noen ganger representere en ut-
fordring. “Time to market”[1] er introdusert som begrep for 
“å måle” en virksomhets evne til å bringe frem nye produk-
ter raskt, helst raskere enn konkurrentene. Ifølge “time 
to market”-ideologien vil den som først lanserer et nytt 
produkt, eller en ny produktfor bedring, ha et konkurranse-
fortrinn ved å være alene om å kunne selge sitt produkt i 
tidsrommet før konkurrentene kommer på markedet med 
sine versjoner. Denne ideologien fører til et stadig press i 
retning av “mindre, bedre, billigere” produkter. 

Bilindustrien er et godt eksempel på hva en slik 
ideologi fører til. Bilindustrien arbeider praktisk talt med 
samme konsept når det gjelder fysisk “plattform” og 
design. Man konkurrerer nesten bare på ny software. Det 
er en intens konkurranse i tid, om det å få lansert nyvin-
ningene. Troen på betydningen av “time to market” gir for 
lite tid til å teste ut de nye løsningene. Resultatet blir feil 
på de nye bilene. I dag har nær sagt alle bilprodusenter 
problemer forårsaket av uferdige produktforbedringer 
som fører til at biler må kalles tilbake.[2],[3],[4] 

Utfordring til ettertanke eller meningsutveksling: 
Hvordan skal vi som fagfolk med ansvar for kvalitet, og 
sikkerhet knyt tet til produktene, og eget faglig om-
dømme, forholde oss til produksjon, markedsføring 
og en konkurransesituasjon som er styrt av “time to 
market”-ideologi? 
________________________________________

[1] Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Time_to_market
[2] Se: http://www.nrk.no/okonomi/toyota-tilbakekaller-
550-000-biler-1.7868609.html
[3] Se: http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.
php?artid=10024309
[4] Se: http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.
php?artid=591395

Vurder og kommuniser risiko …

Nullvisjon for dødsfall i trafikken
Er en nullvisjon mulig?

Rundt 1970 hadde vi årlig 500 trafikkdrepte. I dag er vi 
nede i 230 trafikkdrepte årlig. Samtidig er trafikken dob-
let siden 70-tallet. Vi har en nullvisjon for trafikkulykker 
og fagfolk vet hva som må til for at vi skal nærme oss 
denne. Vi kan prioritere vegstrekninger der det er mest 
og vinne og vi kan gjøre enkle og billige grep som omfat-
ter større deler av vegsyste met. Om målet er å få ned 
antallet drepte i trafikken vil det fag lig sett utvilsomt 
være riktig å sette en generell farts grense, lavere enn 
dagens, og skilte opp strekninger der man har en teknisk 
standard som gjør at man kan kjøre fortere. Å bygge 
midtdelere er et annet billig og effektivt tiltak. 

Men fagfolkene, blant våre kolleger, møter noen 
vanske lige spørsmål og valg. Vil trafikantene akseptere 
og respektere slike begrensninger. Det er jo ikke pop-
ulært å begrense bilistenes kjørglede med slike tiltak. Vi 
vet at slike forslag vil kreve stort politisk mot. Erfaring 
viser at politikere ofte ut fra sitt ståsted foretrekker, og 
argumenterer for, topp kvalitet på utvalgte ulykkesut-
satte vegstrekninger og ellers geografisk ”rettferdig” 
fordeling av innsats og bevilgninger. 

Det blir vanskelig å skille fag og politikk når du vet at 
dine faglig baserte forslag ikke vil nå frem.

Utfordring til ettertanke eller meningsutveksling: Tenk 
deg inn i rollen som vegplanlegger. Hva gjør vi som fagfolk 
når vi vet vi ikke vil nå frem med våre råd? Gjør vi anbe-
falinger ut fra vårt beste faglige skjønn eller gjør vi tilpas-
ninger ut fra hva vi oppfatter som mulig å få til? Og: Er det 
etisk forsvarlig å etablere og å hevde at man arbeider mot 
en nullvisjon for trafikkulykker med dødelig utgang?

Etiske utfordringer til illustrasjon av Teknas etiske retningslinjer 

Nedenfor finner du et utvalg case som inviterer til etisk refleksjon rundt de etiske retningslinjene. Casene er 
illustrasjoner på en type refleksjon man kan gjøre under noen av de i alt 11 ”retningslinjene”. Vi kunne valgt 
andre eksempler invitert til refleksjon med andre innretninger. Eksemplene er hentet fra Teknas etikksider 
(www.tekna.no/etikk). Under fanen ”Etikk fra A til Å” finner du kommentarer til casene og også andre case. Har 
du forslag til alternative problemstillinger til belysning av retningslinjene tar vi gjerne i mot dine forslag som 
kommentarer til casene på nettsiden eller via telefon og e-post.
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Følg føre var-prinsippet …

Genteknologi og genmodifisering
Tukler vi med skaperverket? Skal noen ha eiendomsrett til liv?

Ved å flytte gener eller deler av DNA-molekyler fra en 
plante eller en organisme til en annen kan men endre og 
“forbedre” arveanlegg.[1],[2] I landbruket har man lang 
praksis for slik virksomhet, men moderne genteknologi 
åpner store nye om råder.

Her møter vi nye utfordringer avhengig av hvilket 
utgangs punkt vi og andre har. Med et moralsk eller 
religiøst utgangs punkt vil man kunne hevde at man 
krenker “artsbarrieren” eller “tukler med skaperverket”.
[3],[4] Fra et økologisk ståsted vil man være urolig for 
fare for og effekten av spredning av nye arveegenskaper 
til ville organismer. Med et helsemessig utgangspunkt 
vil man fokusere på potensiell risiko ved å spise mat fra 
genmodifiserte planter og dyr.[5] Fra et etisk ståsted vil 
man være opptatt av at store internasjonale selskaper 
ut vikler, patenterer og gjør seg til “eiere av liv”, og i neste 
omgang monopoliserer omsetningen av kornsorter.

Utfordring til ettertanke eller meningsutveksling: 
Kan vi tillate oss “å tukle med skaperverket” eller skal 
vi respektere mange menneskers forestilling om at 
skaperverket er ukrenkelig? Hvor stor vekt skal vi legge 
på mulighetene for spred ning av nye arveegenskaper til 
ville organismer? Hvilken vekt skal vi legge på mulige 
helseeffekter av det å spise mat fra genmodifiserte 
planter og dyr? Er det greit at selskaper som har gjort 
store investeringer i forskning og utvikling blir “eiere av 
liv” for å kunne sikre avkastning på sine investeringer? 

[1] Se: http://www.bion.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-
mat/
[2] Se: http://www.bion.no/temaer/genmodifiserte-dyr-og-
mikroorganismer/
[3] Se: http://www.forskning.no/blog/holst-jensen/259966
[4] Se: http://www.forskning.no/artikler/2004/
mai/1083762126.65 
[5] Se: http://www.tryggmat.net/genmodifisering.html 

VÆR EN GOD YRKESUTØVER, KOLLEGA OG 
MEDSTUDENT

Opptre troverdig, gi ditt beste faglige og sosiale bidrag 
til fellesskapet du er en del av som yrkesutøver og 
kollega …

Fagansvar og faglig ansvar
Faglig ansvarlig eller “viljeløs” teknokrat?

I vårt samfunn skal vi ha en kunnskapsbasert offent-
lig forvaltning som bygger beslutninger på fakta og 
kunnskap. Som offentlig ansatt plikter man å bruke sin 
fagkunnskap og å argumentere for alternative og bedre 
løsninger der man klart mener å se slike. Men samtidig 
må man være lojal mot vedtak når en beslutning er tatt 
av de som er satt til å fatte vedtak.

I “kampen” for å nå frem med “egne” antatt bedre 
løsninger må vi huske på at det meste “vi vet” er be-
heftet med usikkerhet, at det er grader av usikkerhet 
fra liten til stor. Det er nesten alltid er en viss grunn til å 
tvile. Vi må ta hensyn til usikkerheten.

Utfordring til ettertanke eller meningsutveksling:
Hva gjør vi som saksbehandler i det offentlige om vi 

har tatt inn over oss at vi ikke kan vite noe helt sikkert og 
fortsatt klart mener at vi har rett, att et vedtak fattet av 
rette myndighet er feil og at det kan gi svært uheldige 
konsekvenser? Hva kan vi gjøre da? Og hva gjør vi da? 

Opptre med integritet og åpenhet …

Utrederetikk og analyseetikk
Kan vi tilfredsstille både oppdragsgiver og samfunn?

Utsprengte masser fra vegbygging blir mange steder 
benyttet til planering av områder for boligbygging. Særlig 
i områder med sulfidførende berggrunn kan dette være 
problematisk. Pyritt er det viktigste sulfidmaterialet i 
slike masser og danner sulfat og svovelsyre når det oksi-
deres og kommer i kontakt med vann. Avrenning fra eks-
ponering av sulfider karakteriseres blant annet ved lav 
pH og av høye konsentrasjoner av en rekke tungmetal ler, 
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som for eksempel bly. 
Problemstillingen møter vi alle steder der man har 

hentet eller henter masser fra et sted og deponerer 
dem et annet sted. På Sørlandet er boligområder 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 
for eksempel barnehager og andre områder der barn le-
ker. Vi vet at blyforurenset vann kan gi alvorlige helseef-
fekter, påvirke blodtrykk, nervesystem, lever og nyrer, og 
også arvestoffet ved langtidseksponering. 

Men 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 av avren-
ning fra slike områder.

Utfordring til ettertanke eller meningsutveksling: 
Hvordan kan vi tilfredsstille en oppdragsgiver, som er 
utbygger, når vi analyserer og rapporterer vannprøver 
fra slike områder, og samtidig gi en fremstilling av for-
holdene slik de faktisk er? Hvordan skal vi ta hensyn til 
vårt eget faglige omdømme i en slik situasjon?
 
Vær lojal og pålitelig …

Eiendomsrett til kunnskap
Ansattes kunnskaper eller arbeidsgivers eiendom?

Å skille egen kompetanse og eget kontaktnett fra det 
som er arbeidsgivers “eiendom” kan være en utfordring. 
Det meste vi kan noe om ligger i datafiler som lett kan 
flyttes, til egen PC og/eller til arbeid hjemme. Noen opp-
gaver er kanskje så interessante at deler av fritiden blir 
brukt til utviklingsarbeid til nytte for arbeidsgiver, men 
også slik at det løfter den ansattes kompetanse. 

Kunderelasjoner er i utgangspunktet profesjonelle. 
Men også her kan det over tid bli etablert vennskapsre-
lasjoner mellom ansatte og representanter for kunder. 

Loven sier at den som skaper et åndsverk, har opp-
havsrett til verket. [1],[2] 

Utfordringer til ettertanke og meningsutveksling: 
Hva kan du som ansatt ta med deg når du slutter hos en 
arbeidsgiver? Hodet ditt må du uansett ha med deg, men 
hva med kunnskap og relasjoner? 
________________________________________
[1] Se: http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html
[2] Se: http://www.magma.no/kunsten-aa-lede-kunnskapsm-
edarbeidere

Samarbeid, vær støttende, gjør andre gode …

Lederetikk
Om å være seg selv som leder?
Mange av Teknas medlemmer blir etter hvert ledere. 
Noen har evnen til å se seg selv utenfra og beholder 
denne. Mange reflekterer kanskje ikke så mye over sin 
form og sine væremåter som ledere. Noen har kanskje 
ikke evnen til å se seg selv og utvikler heller ikke denne. 

Ledere blir ofte ledere fordi de er de fremste blant 
likemenn. Man er utdannet og kvalifisert som ekspert 

og blir i tillegg tatt opp blant de utvalgte som leder. Har 
man da ikke krav på å kunne være seg selv? Og hva med 
det å være tydelig som leder? 

Utfordring til ettertanke eller meningsutveksling: 
Hvordan forholder man seg som leder til en konflikt med 
en medarbeider der ens egen lederstil blir tema? 

Du finner flere case på Teknas etikksider (www.
tekna.no/etikk) under fanen ”Etikk fra A til Å”.



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


