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Hvorfor interessere sig for etik som ingeniør 
og naturvidenskabelig fagperson? Det handler 
først og fremmest om at sikre din personlige 
integritet, altså din ”evne og vilje til at handle 
selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkom-
mende eller upassende hensyntagen til nogen 
eller noget”. 

IDA sætter etik på dagsordenen fordi teknologi 
præger Danmark i stadig stigende grad og har 
indflydelse på alle menneskers hverdag. Ofte 
uden at vi helt kan gennemskue hvordan.  
Det stiller krav til, at dem, der har viden og 
 kapacitet, er opmærksomme på alles vegne  
og reflekterer, stiller spørgsmål og siger fra, når 
det er nødvendigt.

Etik er ikke moral. Det er ikke IDAs opgave at 
opsætte detaljerede regelsæt for, hvad der er 
rigtigt og forkert. En etisk tilgang til verden er et 
værktøj til at sikre, at vi gør os vigtige overvejel-
ser, når vi udfører handlinger, der påvirker andre 
menneskers liv og når frem til gode begrundel-
ser for, hvorfor vi gør som vi gør.

IDAs forventer, at medlemmerne overholder 
lovgivningen i forbindelse med arbejdets udfø-
relse, men ikke alle dilemmaer er løst ved lov-
givning. Ingeniører og naturvidenskabelige kan-
didater har særlig viden på teknologiområdet. 
Derfor er det også vigtigt, at vi er særligt op-
mærksomme, fordi vi kan være det på  områder, 
hvor andre faggrupper ikke har muligheden.

IDA har derfor udarbejdet en guide for etik og 
teknologi til medlemmer af IDA. IDA opfordrer 
medlemmerne til at bruge guiden, så etiske 
overvejelser om teknologi bliver et kendetegn 
for IDAs medlemmer.

To gode etiske overvejelser, der kan hjælpe dig, 
når du skal beslutte dig for, hvad der er rigtigt 
og forkert:

Lighedsprincippet: 
Lige tilfælde bør behandles ens. Forskels
behandling kræver, at du kan pege på en 
 relevant forskel mellem tilfældene.  

Det betyder ikke, at alle altid skal behandles 
ens, men vil sige, at det er vigtigt at være op-
mærksom på og kunne komme med gode 
begrundelser for, hvilke årsager, der gør at 
 forskelsbehandling er på sin plads.

Offentlighedsprincippet:
Hvordan vil du have det med at læse om din 
egen beslutning eller handling i en landsdæk
kende avis eller på de sociale medier?

Dette er en god test for, om du faktisk kan 
 argumentere for, at du gør, som du gør.
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Faglig integritet: Ingeniører og naturviden
skabelige kandidater tager ansvar for 
 kvaliteten af deres arbejde

• Man holder sin viden ajour og erkender  
egne kompetencers begrænsninger. Man er 
ærlig om usikkerhed som følge af manglende 
viden og søger assistance hos andre, når det 
er nødvendigt.

• Man gør opmærksom på det, når man 
 opdager snyd og magtmisbrug.

• Man deler viden og indsigt med kolleger  
og samarbejdspartnere for at sikre bedst 
 mulige løsninger.

• Man udviser respekt for andres fag- og 
 ansvarsområde og anerkender deres arbejde. 

• Man arbejder for at afdække og  
imødekomme modtagerens reelle behov. 

• Man er transparent omkring egne interesser, 
som kan være i konflikt med ens arbejde.

Samfundsansvar: Som ingeniør og naturviden
skabelig kandidat er man bevidst om de sam
fundsmæssige konsekvenser af ens arbejde.

• Man reflekterer over og bidrager til åbenhed 
om konsekvenserne af ens arbejde og de 
 produkter og tjenester som udvikles.

• Man er åben om konsekvenser af ny  
teknologi og valgte teknologiske løsninger  
for mennesker, natur og miljø. 

• Man søger så vidt muligt at inddrage  
berørte parter i beslutninger.

• Man stiller gerne sine faglige kompetencer  
til rådighed i spørgsmål knyttet til natur-
videnskab og teknologi.
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