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Forskningsetisk forum 18. September 
Petroleumsforskning 

  

Rune Nydal, NENT-medlem 
Program for anvendt etikk, Institutt for filosofi og 
religionsvitenskap, NTNU 

Hvordan og på hvilken måte har forskningen et 
samfunnsansvar?  
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«De som vil ha en styrt avvikling 
av norsk olje og gass gjør det av 
hensyn til politikk – og ikke 
etikk. Og i Norge er det et 
overveldende flertall 
som legger rammene for hvordan 
vi skal utvikle og forvalte 
petroleumsressursene våre”  
 

Et politisk spørsmål 
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“Å si nei til kunnskap 
er en dårlig ide for en 
kunnskapsprodusent” 

«Forsøk på å stoppe 
petroleumsforskning ved å 
henvise til at det er uetisk, er 
et farlig feilgrep» 
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NENT: petroleumssaken handler om 
samfunnsansvar 

• NENT retningslinjer omhandler ikke bare personer 
og institusjoner som utøver forskning, men også 
instanser som påvirker forskning og de 
konsekvenser forskningen har. 

• Handler utfordringen i henvisning til ‘forskningens 
samfunnsansvar’ om at vi må utvide vårt tilvante 
forskningsetiske ‘smale’ forsknings-fokus til å 
omfatte et ‘bredere’ samfunns-fokus?    
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Det sentrale spørsmålet er 
om forskningens 
konsekvenser er å regne 
som forskningsetikk.  
 
Spørsmålet har 
vitenskapsteorisk karakter 

‘Smal’ og ‘bred’ forskningsetikk 
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Vitenskapsforståelse, forskningsetikk og 
samfunnsansvar   
”Research refers to an activity enabling 

us to test some hypothesis or to draw 
conclusions and contribute to 
knowledge” 

”Research ethics thus specifies the way 
researchers ought to conduct 
themselves when ..”  pursuing 
research  

 

Samfunnsansvar: produsere pålitelig 
kunnskap og trygg teknologi 

  
 

Ethics of 
scientific 
research. 
Schrader-
Frechette 
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‘Smale’ tilvante forskningsetikk 
1. Resultat: Sett av normer som skal sikre troverdig, 

valid kunnskapsproduksjon  
2. Prosess: Handlingsansvar i forskningsprosessen   

– Forskningsobjektet:  
• Mennesker, dyr, naturen   

– Forskningssamfunnet: 
• Tillit til profesjonen 

– Storsamfunnet: 
• Nytte/prioriteringer: politisk dialog om hva 

en forsker på. 
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1950-ties: “Ethics did not figure regularly  
in public discourse about science” 
 

“Nowadays .. the ethics of 
science occupies .. Media .. 
energizes scholarly books, 
journals, conferences and 
curricula ..” 

“Why must scientists become more 
 ethically sensitive than they used to be?” 
    John Ziman Science, Dec.4 1998 
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“the transformation of science into a new 
type of social institution”   
  

• Forskningsinstitusjoner blir store og kostbare 
• Politiske og økonomiske interesser får mer 

innflytelse 
• Forskning koordineres i større satsningsområder 
• Forskning byråkratiseres   
• Universitetene oppfordrer til  kommersialisering –  

skape koblinger til industri 
• Belønningssystemer og publiseringsformer endres 
•  … 
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Samfunnsansvar 

• Selv om en mener at forskningsetikken også må 
omfatte brede samfunnsmessige spørsmål er det 
ikke klart hva rollen til forskningsetiske komiteer 
skal ha  
 

• Petroleumssaken - et ‘test case’ for et uvant bredt 
forskningsetisk samfunnsfokus? 
 

•  I petroleumssaken har NENT en smal konklusjon 
som leder til et sett av brede spørsmål 
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Smal konklusjon  
– et svar som kan forsvares av en etikk-komite 

Er petroleumsforskning problematisk? 
• Tja - et spørsmål det er vanskelig å gi et svar på 
Er det ok om petroleumsforskingen samlet sett, 
passivt eller aktivt, hindrer omstilling? 
• Nei – det er det mulig å gi et tydelig svar på 
 
• Politisk?  
• Hinder kunnskap? 
• Forskningspolitisk? 
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Brede spørsmål – som vi må forvente at 
forskningsinstitusjoner søker svar på  

• Hva er de sentrale kunnskapsutfordringer vi står overfor, og 
hvordan skal vi møte dem?  

• Bidrar universitetene samlet sett til en videreutvikling av dagens 
samfunn, eller er den en konstruktiv aktør i å vri utviklingen?  

• Hva slags plass skal forskning som er med på å forlenge 
oljealderen ha på forskningsinstitusjonene?  

• Binder samarbeidet med petroleumsnæringen i for stor grad opp 
intellektuell kapasitet og kompetanse over tid?  

• Bidrar petroleumsfinansiert forskning til en legitimering av at 
en omstilling ikke haster? 


	Forskningsetisk forum 18. September Petroleumsforskning� 
	Et politisk spørsmål
	Slide Number 3
	NENT: petroleumssaken handler om samfunnsansvar
	Slide Number 5
	Vitenskapsforståelse, forskningsetikk og samfunnsansvar  
	‘Smale’ tilvante forskningsetikk
	Slide Number 8
	“the transformation of science into a new type of social institution”  � 
	Samfunnsansvar
	Smal konklusjon �– et svar som kan forsvares av en etikk-komite
	Brede spørsmål – som vi må forvente at forskningsinstitusjoner søker svar på 

