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O. Innledning 

I Stortingsmelding nr. 89 1979-80, om h¢yere teknisk utdanning i 

Norge, s s det innledningsvis: "Det er av stor betydning a forsta 

ikke bare tekniske innretninger, systemer og prosesser alene, men 

ogs~ deres virkninger pA natur, mennesker og samfunn. H¢gre 

teknisk utdanning vil derfor fa sin innretning bestemt av behovet 

for slik inns ''. Det er neppe uenighet om at de fleste milj¢er 

som er ansvarlig for h¢yere teknisk utdanning i Norge, har vcert 

1 flinke til a f¢lge opp denne programerkl~ringen. ForhApent-

ligvis er Tsjernobyl-ulykken 26. april 1986 blitt en vekker. 

La meg i den forbindelse sitere litt fra en leder i sk Uke

blad nr. 23, 18. juni 1987. Tittelen pa lederen var "Teknologi & 

Etikk - et debattunderlag" og refererer til et debatthefte Norske 

Sivilingeni¢rers Forening har utarbeidet. 

''Likevel st~r teknologene daglig overfor etiske problemstillinger 

som ofte passeres uten at noen reflekterer over konsekvensene f¢r 

i ettertid. Rektor Inge L¢nning har uttalt at etikk er etterpa

klokskap. Tsjernobyl-ulykken med innskjerpingen av sikkerheten ved 

kjernekraftverk bade i ¢st og vest er et eksernpel pa det. NIF med 

president Sven p,H Holmsen i spissen ¢nsker a komme i forkant av 

problemene. Men det er vanskeligere enn noensinne. Utslagene av 

den teknolo9iske utviklingen er sa mye sty..Srre i dag. Samt:Ldig er 

avstanden mellom dem som konstruerer og planlegger og dem en 

ulykke vil ga utover blitt st¢rre. Slik tilfelle var ved det 

amerikanske selskapet Union Carbides giftutslipp i Bhopal i 

India". 



"NIF ¢nsker na a fa etikk inn som et naturlig element e i 

re teknisk utdanning og i sine etterutdanningskurs. De b¢r 

full st¢tte i Kultur- og vitenskapsdepartementet og i kul 

t~en i Stortinget og ved de re h¢gskoler og itet". 

Det er all grunn til A honorere Norske Sivilingen rs Forening 

for at de har fulgt opp sitt engasjement dette omradet ved a 
arrangere denne konferansen som en del av markeringen av Nordisk 
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sA over til selve foredraget. Mitt fagomrade er litelighets~ 

analyse der en gir det sannsynlighetsteoretiske grunnlag for a 
beregne paliteligheten til et system, dvs. sannsynligheten for at 

systernet :Eunksjonerer, nar paLitel til enkeltkomponentene 

systemet bestar av er kjent. Som motiverende eksempler pa interes

sante systemer kan nevnes kjernekraftverk og oljerigger. Med 

Alexander-Kielland katastrofen i 1980 og den allerede nevnte 

Tsjernobyl~ulykken i minne skulle det vcere lett a forsta at det er 

viktig b~de A gi undervisning og a drive forskning i p~litelig

hetsanalyse. 

Jeg vil komme tilbake til mitt spesielle interesseomradet etter a 
ha dr¢ftet andre sider av ''risikoproblematikk, beslutningsgrunnlag, 

kvantifisering av verdier". Innen tidsrammen for foredraget er det 

umulig a ga veldig dypt. Det meste av stoffet er imidlertid 

n~rmere belyst i boken Natvig (1987a), om enn organisert pa en noe 

annen mAte. Spesielt interesserte henvises til denne boken. 

1. Anvendelse av vitenskap som beslutningsgrunnlag 

La oss se pa dette i lys av den debatten om valg av fremtidig 

energiform i Norge som en hadde i slutten av syttiarene. Sentralt 

her var den innstilling (NOU 35 A,B) som Kjernekraftutvalget avga 

til Olje- og energidepartementet i oktober 1978. 

Vanl demokratisk tenkning tilsier at alle som rammes av eventu-

elle ulemper ~ og drar nytte av fordeler, skal ha rett til a ha 

innflytelse pa beslutningene. Skillet mellom ekspert og folk ser 

her ut til ~ g~ mellom dem som har tilgang pa data og teori, og 

dem som bare har en klar interesse i saken. 



Lett ige og apenbart kompliserte systemer for energ 

sammen med store datamengder og ugjennoms 

hold har g rt det vanlig a anta at de fleste av energi 

bare angar tekniske forhold. Selv om vi godtar at disse 

mange s som bare kan be es av loger, kl 

sjon 

sfor~ 

lene 
Q ' ogsa nar 

r, psyko~ 

lager og samfunnsforskere, 1 bare ekspertenes krets utvides, 

mens menigmann fortsatt st~r utenfor. La oss derfor se pa noen 

prinsipielle begrensninger for bruken av eksperter i slike saker. 

Uten n~rmere refleksjon er det vanl ~ anta at ledelsen for 

kraft er best kvalifisert til & behandle energisp¢rs-

m~l. For begrensede sider av konstruksjon og drift av et anlegg er 

dette start sett riktig. Utv vi sp¢rsm~lene til ~ gjelde 

berettigelsen av utbygging og vurdering av konsekvensene, ma vi 

ogs~ endre kretsen av kvalifiserte. Dersom de som engasjerer 

vitenskapsmenn sA ikke kjenner alle konsekvensene av en beslutning, 

og heller ikke kan gi fornuftige anslag pA sannsynlighetene for de 

ulike konsekvenser, 1 de risikere a sp¢rre feil eksperter eller 

unnlate A sp¢rre eksperter som sitter inne med viktig informasjon. 

Dette vil s~ kunne gi et feilaktig vurderingsgrunnlag. 

Hovedinnvendingen mot Kjernekraftutvalgets sammensetning var etter 

min mening mangel pa ekspertise i mitt eget fagomrade statistikk 

og sannsynlighetsteori. I tillegg kom den manglende ekspertise hos 

de konsulenter som ble benyttet pa dette omrade. Denne kritikken 

er tatt opp i Natvig (1979), som er et vedlegg til en innstilling 

fra en komite oppnevnt av Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet, Universitetet i Oslo, til A vurdere Kjernekraftutvalgets 

innstilling. 

I denne forbindelse kan det nevnes at den innstilling vedr¢rende 

tiltak mot kjernekraftulykke:c, som ble avgitt til Regjeringen i 

februar 1987 av et embetsmannsutvalg, har n¢yaktig de samme svak

heter. Det sarrune konsulentmilj¢ er brukt og det har ingenting 

lcert. Dette er tatt opp i Natvig (1987b), som er et vedlegg til en 

innstilling fra en komit~ oppnevnt av Det matematisk-naturviten

skapelige fakultet og Det medisinske fakultet, Universitetet i 

Oslo, til A vurdere Embetsmannsutvalgets innstilling. 



Sel v om vi na hadde korrunet fr em ti 1 et korrekt vurderingsgrunnlag, 

star vi jen med vanskelighetene til verdisettingen av de 

mulige konsekvensene. En er her n¢dt til a sette f.eks. verdien av 

¢kt kraftproduksjon opp mot verdien av A leve i et samfunn uten 

frykt for en mulig, og ikke helt usannsynlig 5 nasjonal kjerne~ 

kraftulykke med tilh¢rende konsekvenser for 1 helse og lj¢. 

Hvis n! verdigrunnlaget er forskjellig hos ulike grupper, vil de 

selv med felles vurderingsgrunnlag kunne 1'comme ut rned ulikt stand

punkt til kjernekraft uten at det er noe irrasjonelt i dette. 

Dette er ikke <let samme som at ikke den ene gruppe:n kan ta feil 1 

men for a bed¢mme dette ma vi forutsette at vi selv har korrekt 

verdimalestokk. Da er vi igjen utenfor ekspertenes kompetanse

grunnlag og inne i et felt hvor folk flest m~ godtas som menings

berettigede. 

En beslutning som gj¢r bruk av skapelig bakgrunnsmateriale 

betraktes ofte som s~r lt rasjonell. Man overf¢rer kanskje ogs~ 

forestillingene om sikkerhetsangivelsene fra bakgrunnsmaterialet 

p! beslutningene. Men beslutningene har ikke selv noen grad av 

vitenskapelig holdbarhet, de representer8r et produkt av verdi

tenkning og ekspertantagelser, der verditenkningen nettopp ikke 

egner seg for noen ekspertvurdering. Konklusjonen m~ bli at viten

skapsfolk og eksperter m~ brukes i forbindelse med vanskelige 

beslutninger om innf¢ring av ny teknologi. Dessuten har da s~rlig 

universitetene ekspertise i a finne frem til den rette sammen

setning av ekspertgruppen. Det er her vikt ~ bruke folk som er 

sa dyktige at de trygt kan formidle begrensningene i sitt eget 

fagomrade. Endelig ma deres oppdrag vaere a utarbeide et mest mulig 

objektivt vurderingsgrunnlag. Verdisettingen ma skje pa det 

politiske plan. 

2. Litt om beslutningsteori 

Beslutningsteori som formell disiplin ligger et sted i grense

landet mellom sosial¢konorn.i, statistisk grunnlagsteori og moral

filosofi. Den fors¢ker a besvare sp¢rsmalet "Hvordan b¢r jeg 

handle?" ut fra en antagelse om at den handlendes mal er gitt. I 

en viss forstand er det derfor tale om a finne de beste midler til 



~ realisere et gitt m~l. Vi skal her raskt si litt om fire grener 

av beslutningsteorien: 

a) !3eslutning under sikkerhet. Her antar at en person handler 

innenfor konstante (eller forutsigbare) og kjente omgivelser, 

med tanke p~ ~ realisere en eller flare verdier. Den profitt

maksimerende bedrift som kan ta prisene som gitt er et eksempel 

pa en slik ak 

b) Beslutning under usikkerhet. Her antar vi at de omg lser 

personen handler innenfor ikke er kjent eller lar seg forutsi 

med sikkerhet, men at det er mulig a ansla tallmessige sannsyn-

ligheter for de ul tilstander som kan komme pa tale. Bonden 

som skal ta hensyn til v~ruts ne n!r han velger mellom ulike 

kornsorter, er et eksempel pa_ en slik beslutningstager. 

c) Beslutning under uvitenhet. Her antar vi at det ikke er mulig a 
ansla tallmessige sannsynligheter, ikke engang ¢vre og nedre 

grenser for slike, for de ulike tilstander. Da de amerikanske 

romfartsmyndigheter skulle sikre seg mot den mul at de 

f¢rste romfarere fra rn~nen kunne bringe med seg ukjente og 

d¢delige mikroorganismer, sto de overfor et slikt problem. 

d) Strategiske beslutninger. Her antar vi at de omgivelser som er 

av betydning for personens beslutning, selv bestar av andre 

personer som st!r i tilsvarende beslutningssituasjoner. Den 

spillteoretiske situasjonen som da oppst!r, krever at alle 

personer tar hensyn til hverandres beslutninger for ~ kunne 

treffe sine egne beslutninger. Beslutninger om nedrustning er 

opplagt av denne typen. 

Det er opp til vitenskapsfolk og eksperter ~ formidle til det 

politiske milj¢ hva slags gren av beslutningsteorien aktuelle 

beslutninger h¢rer hjemme i. I forbindelse med snuingen av 

Alexander-Kielland plattformen i september 1983 gikk Veritas u.t 

og sa at sannsynligheten for at boligmodulen ville falle av var 

omkring 50%. Dette ga inntrykk av at en sto overfor en beslutning 

under usikkerhet. I praksis var imidlertid usikkerheten i dette 

anslaget sa stort at en i realiteten var langt n~rmere en beslut-

ning under uvi tenhet. ,Jeg skal komme tilbake ti 1 det te under 

dr¢ftingen av risikoaversjon. 



3. Litt om kostnads-nytteanalyse;c ~ avveining av verdier me~ 

uten markedspris 

Utbygging av f.eks. ulike energisystemer bar en rekke konsekvenser 

som det i:kke umiddelbart er lett a verdsette i kroner, som f.eks, 

rnilj¢¢deleggelser og sykdomsrisiko. Skal man kunne foreta en 

meningsfylt analyse av lke prosjekter man b¢r satse p~, m~ man 

imidlertid slike faktorer inn i analysen. 

A. innta det standpunkt at det er umulig, mc~ningsl¢st eller 

umoralsk a m~le verdier av milj¢¢deleggelser og helserisiko i 

kroner, innebcerer at analysen bare vil omfatte prosjektets 

inntekter og utgifter i vanlig forstand. Nar dette er de eneste 

sider ved ulike prosjekter man kan sammenligne, kan disse sider 

lett bli avgj¢rende for valg mellom ulike prosjekter, - eller man 

a vviser pros jekter rru=d referanse til mil j ¢hensyn uten noen 

rasjonell ning. 

I praksis forholder man seg ikke som om f .eks. mennesl::eliv eller 

enk•~lte naturrnilj¢er er "uerstattelige". V.i ville ik1<:e vcere 

villige til A betale hva som helst for ~ bevare et naturomrade 

eller bruke nesten alle samfunnets ressurser til A redusere 

ulykkesrisiko. Implisitt i politiske valg for samfunnsutviklingen 

ligger avveininger mellom slike "uvurderlige" faktorer og andre 

forhold som lett kan regnes i kroner. En kostnads-nytteanalyse ma 
bringe disse avveininger inn i analysen pa en akseptabel mAte. 

Ulike metoder har vcert fors¢kt benyttet for a tallfeste Verdier av 

goder uten markedspriser. Her finnes ingen udiskutable metoder som 

alle ville si reflekterer den rette verdi, men det ma allikevel 

arbeides med a finne frem til rimelige anslag for de konkrete 

prosjekter man matte vurdere. 

4. Risiko som forventet tap av nytte 

Risikobegrepet brukes upresist ikke bare i dagligtale1 men ogsa av 

sakalte eksperter. Kjernekraftutvalget (NOD 35 A, s.111) gir 

f¢lgende feilaktige definisjon: 



"ris ec sannsynlighet for en SS t konsekvens". 

Dette bl.a. til at utva s diskusjon av risikoaversjon 

bl sva~rt uklar. 

Den vanlige matematiske defi sjonen er: 

" siko er forventet tap av nytte". 

Det fruktbare i denne definisjonen vil fremg~ av den f¢1gende 

dr¢fting av risikoaversjon. 

5. Risikoaversjon som frykt for sjeldne storskader 

Ett viktig bidrag til moderne skadeforsikringsmatematikk er den 

nytteteoretiske behandlingen av forsikringstagerens og forsik

ringsgi verens risikovurderinger. Typiske eksempler pa problernstil

linger som kan studeres i denne teorien er: 

Hvorfor er forsikringsselskapet villig til ~ overta den risiko 

som forsikringstageren ¢nsker A kvitte seg med? 

Hvilken pris (premie) er forsikringstageren villig til ~ betale 

for ~ fA forsikret en gitt risiko? 

Hvordan vurderes en lite sannsynlig storskade i forhold til en 

mer sannsynlig sm~skade? 

Vi betrakter en (potensiell) forsikringstager A, som vil bli 

omtalt som en person, men som godt kan vcere en bedrift, en 

forening eller en annen ¢konomisk enh,3t. A b~rer en risiko som kan 

paf¢re ham et formuestap i aret som kommer, for eksempel risiko 

knyttet til brannskade, vannledningsskade eller erstatningsansvar. 

Vi antar det er mulig a gi et enkelt tallmessig uttrykk for det 

velferdstap eller nyttetap A opplever ved a tape x kroner, og 

vi betegner dette nyttetapet l(x). Det kan umiddelbart synes 

rimelig a anta at tapsfunksjonen 1 er den rette linje l(x)=x 

vist i figur 5.1.a. I sa fall vurderer A et tap pa 20000 kroner 

til a vcere dobbelt sa alvorlig som et tap pa 10000 kroner. Slik 
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det imidlertid ikke a v~re. Det kan v~re vel s! rimelig ~ 

anta at tapet av de ste 10000 kroner er lettere a b~re enn 

tapet av de siste 10000 kroner, sorn kommer i tille9g~ jo bedre rad 

A har, desto lettere kan han unnv~re et gitt bel¢p. Hvis han pa 
forhand har tapt en betydelig del av sin formue, ka.n tapet av enna 

10000 kroner ha alvorlige personlige konsekvenser som tvangsauk

sjon og tap av kreditt, som f¢rer til vesentlig redusert leve

standard, og tap av sosial posisjon og prestisje. Disse synspunkt

ene taler for at tapsfunksjonen b¢r vokse brattere jo st¢rre tapet 

er, slik som st i figur 5.1 .b. Et marginalt tap p~ 10000 kroner 

vurderes da som mer alvorlig jo st¢rre tap A har lidd p~ forh~nd. 

l(x)=x 

0 x 

Fiq. ~.l .a. Rettlinjet taps
funksjon 

I llx) 

0 x 

Fig. 5 .l .b. Krum tapsfunksjon 

Det kan vises at hvis A ¢nsker forsikringsdekning til tress for 

at premien er h¢yere enn forventet skadebel¢p, sa er hans vurder~ 

ing av formuestap representert ved en oppadkrum.~et tapsfunksjon 

som i figur 5.1 .bog ikke ved en rettlinjet tapsfunksjon som i 

figur 5 .1 .a. Han har risikoaversjon som gj¢r a_t han heller vil ha 

en sikker premieutgift enn en lite sannsynlig star utgift, til 

tross for at premien "i gjennoms tt" er st¢rre enn tapet ved a 
b~re risikoen. 

I praktisk forsikring settes premiene atskillig h¢yere enn for

ventet erstatningsbel¢p fordi premieinntektene, foruten ~ dekke 

erstatningsutbetalingene, ogs~ skal dekke administrasjonskostnad

ene. Likevel forsikrer folk biler, hus og innbo, og bedrifter 

forsikres mot brann, lagerskader og produktansvar. Forsikrings

tagerens faktiske adferd samsvarer alts~ med antagelsen om oppad

krummet tapsfunksjon, og vi kan slutte at de har aversjon mot risiko. 



Ant a at A har valget mellom to sikoer R og S der R 

har lavest skadesannsynl mens S har tilsvarende 

skadebel¢p is skade skulle inntreffe) sl at forventet skade-

bel¢p pr. 

svarende 

blir det samme for begge risikoer. Det kan da til~ 

ses at A foretrekker ris 

P& grunn av risikoaversjon foretrekkes 

sjeldne, store skader. 

S fremfor risikoen R. 

, sm! skader f remfor 

Deter opplagte likhetspunkter mellom A's valg mellom risikoene 

R og S og samfunnets valg mellom kjernekraft, vannkraft og 

varmekraft. Hvis vi uten forbehold overf¢n=r resultatene over til 

problemet ! velge mellom ulike energiformer, kan de formuleres 

slik: 

To energiforsyningsalternativer som gir samme forventede skade 

pr. ar trenger ikke a bli vurdert som like risikable; 

et alternativ som medf¢rer forholdsvis hyppige uhell med mode

rate skadevirkninger vil (under ellers like forhold) foretrek

kes fremfor et alternativ som medf¢rer sjeldne men katastrofale 

skader. 

Spesielt f¢lger det at risikoen ved kjernekraft undervurderes 

dersom vi bare ser pa forventet skade pr, ar. Risikoaversjonen 

retter seg mot de mulige katastrofale kjernekraftulykker. 

I alle konkn~te sa.mmenligninger av risiko bruker Kjernekraftut

valget forventet skade som mAl for risiko. Dersom vi aksepterer 

analogien mellom individuelle risikovurderinger og vurderinger av 

store samfunnsmessige risikoer, mA de tallmessige uttrykk for 

risiko i utvalgets innstilling korrigeres for risikoaversjon. 

Sannsynlighetene for de forskjellige typer og grader av skade ved 

energiproduksjon er ikke n¢yaktig kjente. Sannsynligheten for 

anleggsulykker kan nok anslas tilfredsstillende fra statistiske 

data, mens sannsynligheten for alvorlige uhell med en ny reaktor

type ma anslas ut fra teoretiske studier og begrensede data om 

andre, ikke helt tilsvarende anlegg og blir derfor beheftet med 

stor usikkerhet. Muligheten for feilvurdering av skadesannsynlig

heter kommer inn som et overordnet usikkerhets- og risikomoment, 

som ut fra risikoaversjonsbetraktninger gar i disfav¢r av de 

energiformer som har de minst sikkert anslAtte skadesannsynligheter. 



La oss som et konkret eksempel se pa personrisikoen ved snuingen 

av Al elland plattformen. Det norske Ver ae hadde p~ 

forh~nd regnet ut at det forventede antall menneskeliv som lle 

g~ tapt i 1¢pet av den fjortendagers oden operasjonen skulle 

" vare, var omtrent 0.1. Betrakter en dette som en sanneynli pa 

0.1 for at ett menneskeliv skulle g~ tapt, virker det sv~rt udra

matisk. En hovedinnvending mot det som ble offentliggjort om risi

koen forbundet med snuoperasjonen, var at det ikke ble gjort klart 

hva slags ulykker som kunne skje. Det en fryktet mest var at 

boligmodulen skulle falle av og f¢re til en kollektiv d¢dsulykke 

for besetningen pa en eller begge hjelpelekterne. Utfra tallene 

til Veritas var sannsynligheten for en slik ulykke, der gjennom

snittlig 15 mennesker ville omkomme, 0.002 vel og merke hvis 

kriteriene fra Veritas ble innfridd av operat¢rselskapet. Skjedde 

ikke det, ville sannsynligheten for en slik ulykke vcere 0.01. 

Disse tallene i seg selv samt den store usikkerhet som var knyttet 

til dem, gjorde at jeg 3. september 1983 utfra risikoaversjons

betraktninger gikk ut i Aftenposten og kalte snuoperasjonen for 

ren gambling med menneskeliv, Oppslaget ble avsluttet som f¢lger 

"Sel v om det tross alt er en stor sannsynlighei: for at det lar se9 

, er gj¢re a snu Kielland-plattformen uten at noen skal miste 1 

risikoen allikevel sA star at det etter min mening ma v~re en 

etisk avveining om man ¢nsker a utsette noen for denne risikoen i 

forhold til det man ¢nsker a oppna ved operasjonen. Selv mener jeg 

at en sa h¢y risiko bare kan godtas dersom det er snakk om en 

n¢dsituasjon der formalet er ~ forhindre at et start antall andre 

mennesker skal omkomme". 

Et spesielt tankekors er det at Kielland-fondet utfra et slags 

etisk fundament klarte ~ presse gjennom en etter min mening klart 

uetisk beslutning. En annen sak er det at de 250 millioner kroner 

sorn ble benyttet til det som i alle fall i ettertid ma kunne 

l<arakteriseres som en "gigantisk teknologisk egotrip", ville gjort 

underverker om de var brukt til opprustning av teknologisk 

orientert forskning og undervisning. 



6. Statistisk kvalitetskontroll av industrielle prod~kter 

Dari kvalitetskontroll av industrielle produkter er b~de u¢ko-

nomisk for leverand¢ren og etisk uakseptabelt for forbruker og 

samfunn. Spesielt uakseptabelt er det s dArlige industrielle 

produkter gir opphav 1 ¢kt risiko for liv, helse, milj¢ og 

materielle verdier. 

Kvalitetskontroll har tradisjonelt v~rt stikkpr¢ver av ferdig 

produserte artikler. Det japanske kvalitetsarbeid basert p~ 

statistiske metoder startet p~ 1950-tallet med amerikanske l~re

mesb::re. ,Japanerne har vcert rnest opptatt av a bygge kvali tet inn i 

selve produksjonsprosessen. Ma~let er feilfrie produkter som ikke 

krever etterkontrolL Et stikkord er "robust kvalitet" som betyr 

at produktets egenskaper er lite f¢lsomt overfor mindre varia-

s joner i komponentenes egenskaper og i produksjonsbetingelsene. 

Rundt 1980 matte amerikanerne erkjenne at det n~ var japanerne som 

hadde noe A l~re fra seg p~ omr~det. Dette er n~ revitalisert som 

forskningstema for statistikere i USA. Kanskje norske statistiske 

lj¢er burde stimuleres til satsing pa dette felt? 

La OBS konkretisere ved a se n~rmere p~ prevensjonsteknologi og 

ta utgangspunkt i en artikkel av Berthold GrUnfeld i Aftenposten 

6. mars 1976. I et regnestykke her antar han at prevensjonsmidlene 

gjennomsnittlig har en sikkerhet pa omkring 95%, hvilket betyr at 

5 av 100 kvinner blir u¢nsket gravide i 1¢pet av et ar til tross 

for bruken av prevensjonsmidler. P~ denne bakgrunn skriver ban: 

"Dagens prevensjonsteknologi er altsa ikke bedre, og sett i f'or

hold til det ¢nskede antall barn pa ca. 2 i gjennomsnitt er det 

langtfra tilfredsstillende. Derfor ma vi akseptere abortene som 

den 2. frontlinje mot den u¢nskede graviditet. Vi ma i hvert fall 

akseptere den dersom vi skal overlate til enkeltmennesket selv a 
treff:e b.eslutningen om hvor mange barn det skal sette til verden". 

I et tilsvar i samme avis 24. mars samme ar skrev jeg bL a.: 

"Hvorfor bruke to prevensjonsmidler hvorav det ene er abort nar en 

kan bruke to prevensjonsmidler hvorav ingen er abort? 



Hvis en f.eks. r spiral pluss kondom og antar for enkelhets 

skyld at de hver for seg har en s 95%, vil de samlet gi 

en s r he t pa 9 9 . 7 5 % • Er en s p es i e 1 t ressert i a barn, 

og benytter et pessar i tillegg (og med antatt sikkerhet 95%), 

oppnas en samlet sikkerhet pa 99.9875%. Og enna har vi sceddrepende 

krem og P-piller i bakh!nd. Poenget er f¢lgende: 
0 • k 1 . d ,. c 0 0 Pa tross av dagens prevens]onste no og1 er et mu_ig a oppna sa 

star grad av sikkerhet en te ¢nske hvis bare viljen er til 

stede. 

For dem som ikke har et slikt assortert utvalg av prevensjons

midler for hAnden, anbefales f.eks. ~ bruke flere kondomer utenpa 

hverandre. Dette kan virke umiddelbart latterlig og leder naturlig 

til neste sp¢rsmal. Er n¢dt til a akseptere dagens prevensjons

teknologi? Er vi spesielt n¢dt til a akseptere at et parti p~ 

72000 kondomer blir godkjent for salg pa det norske markedt hvis 

av et tilfeldig utvalg pa 300 av disse opptil fire tillates ~ v~re 

beheftet med hull? (Hull mindre enn 25 mm fra halsringen regnes 

ikke). Hvis en produsent leverer et parti pa 72000 kondomer der 

gjennomsnittlig hvert 50, eksemplar har hull, vil han likevel ha 

en sannsynlighet pa 28.2% for a fa partiet gjennom kontrollen. 

Dette virker i h¢yeste grad betenkelig. Et rimelig krav fra for

brukernes synspunkt ma v~re hvis en velger ~ teste bare 300 eksem

plarer, at ingen av disse har hull. Da vil produsenten ovenfor ha 

en sannsynlighet pa 0.3 promille for a fa partiet godkjent. 

Bestemmelsene over er fastsatt av Sosialdepartementet i 

"Forskrifter om kvalitetskontroll av kondomer tilvirket av gummis 

latex eller lignende materialer" og gjort gjeldende fra 1. april 

1974. En b¢r her i tillegg merke seg at det i paragraf 3 bare 

kreves at holdbarhetsdato skal vcere angitt pa pakningen, selve 

datoen synes a V<Ere overlatt til produsenten a bestemme". 

Det f¢rste hovedpoeng er at selv om paliteligheten av den enkelte 

komponent (som her prevensjonsmiddel) er for darlig, kan et system 

av komponenter bli palitelig nok. Dette er nettopp hensikten med 

fagfeltet palitelighetsanalyse. 



Det andre hovedpoeng er at de forskrifter om kvalitetskontroll av 

kondomer som er nevnt, faktisk er gjeldende og i dag hvor trus-

selen om en AIDS-epi over osi::;, Spesiallege Svein-Erik 

Ekeid i Helsedirektoratet sa til meg pr. telefon, da ban ble 

konfrontert med disse opplysningene, at disse forskriftene m!tte 

vurderes p~ nytt. Det gleder meg. Det er politisk vilje det s r 

p! her - den n¢dvendige teknologi for ~ forbedre kvaliteten 

prevensjonsmidlene er sikkert til stede. 

0 pa 

7 Palitelighetsanalyse som analyse av sannsynligheten for at et 

system funksjonerer etter intensjonene 

Med paliteligheten til et system menes, som tatt opp i innled

ningen, sannsynligheten for at systemet funksjonerer etter inten

sjonene. Eksempler pa systemer utover kjernekraftverk og olje

rigger er r¢rledningssystemer, utskytningsanlegg og varslingssy

stemer for kjernefysiske vapen, vaskemaskiner osv. Det kan vcere 

underforst!tt at vi bare betrakter systemet i en bestemt tids

periode (f.eks. et ar) og under spesielle ytre forhold (en ser 

f.eks. bort fra krigshandlinger og sabotasje). Videre mA en klar

legge hva som menes med a funksjonere etter intensjonene. For 

kjernekraftverk og oljerigger kan det vcere a unnga alvorl 

ulykker som nedsmelting av kjernen eller utblasninger. Det som 

videre er karakteristisk for systemer er at de er satt sammen av 

komponenter pa en mer eller rnindre komplisert mate. 

Jukka Laaksonen, finsk senter for straling og kjernekraftverk

sikkerhet, har sagt f¢lgende om Tsjernobyl-ulykken: 

"Den farlige tilstanden i reaktoren ble frembrakt av operat¢rer 

som ikke hadde tilstrekkelig kunnskaper i reaktorfysikk og som 

med vilje br¢t minst 6 viktige operasjonsregler. 4 av disse var 

slik at uten brudd pa denne t::!ne regelen, ville ulykken vcert 

unngatt. Det som utl¢ste ulykken var en test av an generator. 

Ulykken var av en slik art at den umulig kunne vcert forutsett 

av en risikoanalyse. De begivenheter som inngar i slike sikker~ 

hetsanalyser av kjernekraft er blitt standardisert for 15 ar 
siden!". 
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Det Tsjernobyl~ulykken gjorde var bl.a. a sette sp¢rsmalstegn ved 

sikkerhetsanalyser av store tek:nologiske system~r. 

Ved anvendelse av 1 li tsanalyse pA slike systemer st~r en 

over for f¢ 1 

i) Mangel pa data 

ii) Mangel pa kunnskap om pali teligheten av de menneskc::lige 

komponenter 

iii) Mangel " kunnskap pa 

iv) Mangel 0 kunnskap pa 

om 

om 

kvali teten av datamaskinprogrammen(~ 

avhengighetene mellom komponentene. 

Dette gj¢r at det er umulig ~ gi noen gode anslag p~ sannsynlig

heten for st¢rre ulykker med slike systemer. A bruke risiko- og 

palitelighetsanalyser til a gi ryggdekning for politiske avgj¢n31-

ser om kontroversielle teknologiske systemer, er derfor ofte h¢yst 

lsomt. Hvis imidlertid den politiske avgj¢relsen er tatt, kan 

disse disiplinene bidra helt vesentlig til a forbedre systemenes 

palitelighet. Dette er nettopp tilfellet for norsk offshore

virksomhet og svensk kjernekraftindustri. 

I,a oss igjen pr¢ve a konkretisere. I magasinet Nature var det en 

art 1 29. mai 1986 om en nesten-ulykke ved en fransk kjerne-

fysisk reaktor i Le Bugey. Denne skjedde 14. april 1984. I fokus 

var et n¢dbatteri som skulle gi 48 volts spanning over en av 

kontrollkretsene til reaktoren. I stedet for at spenningen falt 

momentant til null ved feil, slik det antas i dagens risikoana

lyser, falt den sakte ned til 30 volt over en tretimers periode. 

Dette ledet til at reaktoren koblet seg av leveringsnettverket, 

men fortsatte med full kraftproduksjon. Da sa n¢dkj¢lingen av 

reaktorkjernen holdt pa a svikte, var en noer katastrofe. Nature 

skriver at "dette viser at sikoanalyser ikke bare ma ta i 

betraktning et ja eller nei 6 funksjons- eller feiltilstand., for 

hver komponent i reaktoren, men ogsa muligheten for redusert 

fun1<s jon". 

De amerikanske professorene Barlow og Proschan initierte i 1978 opp

byggingen av en palitelighetsteori der komponenter og system nettopp 

beskrives mer nyansert enn ved ~are funksjons- og feiltilstand. 



Gjennom att 
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e har Univers etet i Oslo statt helt sentralt i 

av denne teorien. En har ogsA p~vist hvordan 

slik teori kan anvendes kraftforsyningc'> emer og r¢rledn 

nettverk offshore. Videre er effektive datamaskinprogrammer p~ 

dette under utvLkling. Tempoet her er avhen9ig av forsta .. -· 

else for at slik programutvikling er en ig del av informa-

s jonsteknologien, og av at utbyggingen av dette nasjonale satsings

omrade komrner t gang for alvor. 

I et Nordisk Teknologiar kan det v<:ere verdt a nevne at en i 1980 

stiftet Society o.f Reliabil Engineers - Scandinavian Chapter 

for A minske avstanden mellom risikoanalysens teori og anvendelser 

i Norden. Denne skandinaviske avdelingen har na over 300 medlemmer 

og er sva=rt slagkraftig ogsa_ i inbs:rnasjonal skala. Arlig arran.:;r

eres et symposium der teoretikere og praktikere m¢tes. Befrukt~ 

ningsprosessen gar imidlertid for tregL I tillegg star Universi

tetet i Oslo og Tekniska H¢gskolan i Link¢ping bak et Nordisk 

Forskerkurs til sommeren i palitelighetsteori med anvendelser. 

Ledende amerikanske og nordiske professorer foreleser. 

En kan kanskje fa inntrykk av at palitelighetsteorien pa sikt vil 

1¢se alle sikkerhetsproblemer knyttet til store teknologiske 

systerner. Dett.e har jeg liten tro pa. Et eksempel er faren for 

kjernefysisk krig ved uhell. Utfra det jeg vet om dette problemet 

f¢ler jeg meg totalt overbevist om at det ikke har noen tekno~ 

sk 1¢sning. En reduksjon av arsenalet av kjernefysiske vapen 

vil derimot opplagt medf¢re en lavere, men fortsatt ukjent sann

synlighet for kjernefysisk krig ved uhell. Det fins f¢lgelig en 

politisk vei a ga. Heldigvis begynner en a innse dette na. 

8. Hvordan inkorporerer en de samfunnsmessige og etiske 

problemstillinger i teknologiutdannelsen? 

La meg starte med a besk ve hvordan dette gj¢res innen mitt eget 

fagomrade. Fra h¢sten 1981 ble det opprettet et nytt grunnemne i 

maternatisk statistikk, innf¢ring i palitelighetsanalyse Oppret

telsen av dette emnet er en del av utbyggingen av teknologisk 

orienterte studieveier Ned Universitetet i Oslo, og ble gjort 

mulig ved at Stortinget varen 1981 ekstraordin~rt bevilget en 
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amanuensisstilling. Betydningen av fagomradet ble 1.rnderstreket ved 

at Stortinget fulgte opp med ~ et professorat fra 1. juli 

1985. Emnet er en innledning til avanserte s er, men er ogsa 

passende som st¢ttekurs i andre retser og som dere~ og 

etterutdanning for realister og ingeni¢rer. 

Innholdet i kurset er f¢rst og fremst a_ gi det sannsynlighets

teoretiske grunnlag for A beregne liteli til et system. 

Denne delen har et klart matematisk preg. I tillegg presenteres 

imidlertid case~studier fra anvendt pal lighetsanalyse av bl.a, 

folk fra Det norske Veri tas. Endelig er en viktig del a se pali te

lighetsanalyse i et samfunnsmessig perspektiv. En av hovedhensikt

ene med boken Natvig ("I 987a) er a dekke behovet for undervisnings

materiell til denne delen av emnet. Dette er samlet i bokens 

f¢rste halvdel "Risikoanalyse og Sarnfunn". Det jeg har gjort i 

dette foredraget er rett og slett a ta opp hovedpunkter fra pensum 

her. For ~ vise at dette stoffet er viktig gis det hver gang 

sp¢rsmal herfra til eksamen. 

Vare erfaringer med denne integrering er sv~rt gode. For det 

f¢rste far vi pa denne mAten et levende kurs. For det andre f~r 

studentene se teknologi og etikk i sanunenheng innen et fagomrade -

en unngar a servere teknologi i et et.isk vakuum og etik1< i et 

teknologisk vakuum. For det tredje er dette en effektiv m.3.te a 
formidle slik 12ring pa. Tilsammen svarer denne delen til h¢yden 

to ukers effekti v studietid n.3.r den presenteres i sanunenheng med 

det ¢vrige stoffet. Faktisk er vi sa forn¢yd at vi mener at 

studentene v!re har lite igjen for a ta godkjente samfunnsfaglige 

eller andre godkjente emner utenfor realfagene, svarende til minst 

et halvt ars effektiv studietid, for ~ oppna siv.ing.graden. Svak

heten hos vare kandidater ligger snarere pa teknologisiden. 

Tilsvarende burde en kunne gj¢re i andre teknologisk orienterte 

grunnemner ved Universitetet i Oslo. Dette passer godt inn i den 

hovedprofil utdanningen her i Oslo har. En har en passe hard 

studiebelastning som gir tid til fordypning utover pensum og 

aktiviteter utover studiet. I tillegg er skikkelig tid avsatt til 

en forskningsoppgave. Kort sagt prioriterer en a utvikle den 

kritiske evne hos studentene. Dette gj¢r det lett a innpasse 

etiske problemstillinger i de ulike fagomradene. 



Hvordan dette skal gj ved NTH ,ar 1 vanskeligere ~ besvare. 

En 0 ' ma 1. a.Ile fall ikke s nye kurs ned i halsen allerede 

toppede studenter uten at andre kurs fjernes. I en artikkel i 

Aftenposb::?n 8. februar i sp¢r rektor Kavlie "Kan vers-

,3studiene s" '? Det kan de sikkert, men N'rH s fabrikkpro~ 

duksjon av studenter er inspirasjonskilde - jeg har selv 

jobbet ved samlebAndet der oppe. Jeg tror at NTH's studenter mA f~ 

langt st¢rre anledning til fordypning om de p~ en effektiv m~te 

skal f~ integrert etiske problemstillinger i sin teknologiutdan

nelse. Tilsvarende kan en ikke vente at teknologer i arbeidslivet 

skal kunne ta hensyn til de etiske s r av et prosjekt i et 

arbeidsmilj¢ med knappe tids ster, mye overtidsarbeid og 1 

tid til fordypning. 

Det fins hverken lettvinte eller billige 1¢sninger for a ruste opp 

norske teknologer til ~ kunne ta samfunnsmessige og etiske 

problemstillinger langt alv~rligere i s daglige arbeid. Det kan 

imidlertid pa sikt bli langt dyrere a la vcere a gj¢n~ noe. 
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