Riktlinjer för kandidatarbete på Chalmers

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning
Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet:
- bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och
där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
Denna bilaga syftar till att vara ett stöd dels för studenter i analysarbetet och dels för examinatorer
och handledare i deras bedömning. Det finns också stöd i form av korta filmer om etik på
Studentportalen som studenterna uppmanas att se.5 Vid examinationen skall gruppens prestation
bedömas i planeringsrapporten, samt där det anses vara relevant även i rapporten (enligt HISSkriterierna), presentationen och oppositionen.
I planeringsrapporten skall gruppen skriva en kortare text där de bedömer om samhälleliga och
etiska aspekter behöver beaktas och analyseras vidare i uppsatsen/rapporten. Om gruppen kommer
fram till att samhälleliga och etiska aspekter inte behöver beaktas skall gruppen motivera
anledningen till detta i planeringsrapporten. Examinatorn ansvarar för att bedöma texten i
planeringsrapporten efter hur väl gruppen resonerar och drar slutsatser kring etiska och samhälleliga
aspekter på det egna projektet. Examinatorn gör även en egen bedömning av relevansen av etiska
och samhälleliga aspekter i projektet och avgör sedan om studenterna ska analysera sådana aspekter
även i uppsatsen/rapporten. Om så är fallet ansvarar examinatorn även för att bedöma den analys
som görs där utifrån följande grund:
−
−
−
−

inte missat några av de uppenbart relevanta etiska aspekterna (värdena) för projektet,
på ett klart och tydligt sätt beskrivit de etiska aspekter (värden) som är eller kunde ha varit
relevanta,
diskuterar både för- och nackdelar med projektet ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv,
på ett adekvat sätt motiverar de eventuella beslut de tagit med koppling till detta.

För att uppnå tydlighet och fullständighet använder sig studentgruppen med fördel av
beslutsanalysmodellen nedan. Genom arbetet med beslutsanalysmodellen kan studenterna även i
vissa fall välja mindre problematiska metoder (genomförande) eller slutmål (utfall) för studien och
därmed göra de ursprungliga etiska problemen mindre. Modellen kan användas både för att göra en
inledande bedömning i planeringsrapporten och sedan – i de fall examinator bedömer det relevant –
i uppsatsen/rapporten. Observera dock att studenterna inte skall redovisa i texten hur de har gått
igenom respektive steg i modellen utan istället fokusera på de insikter och resultat som den kan ha
gett dem. Beroende på vad studenterna har kommit fram till kan det vara relevant att redovisa detta
på olika ställen i rapporten så som: inledning (bakgrund, motiv, avgränsningar), metod, diskussion.
Beslutsanalysmodell för kritiskt tänkande om etiska frågor
Denna modell är tänkt att användas så att gruppen går igenom frågorna en gång och svara på dem
preliminärt. När gruppen gjort detta kan de gå igenom frågorna igen för att fördjupa analysen.
1. Vilka etiska aspekter (värden) är relevanta för projektet?
Det finns några få centrala etiska aspekter vilka alltid är viktiga att undersöka om de är relevanta –
och om så är fallet – uppfylla dessa. Dessa är att vi inte ska göra skada, vi ska göra nytta, och vi ska
inte inskränka på andras autonomi och integritet. Att göra nytta ska här tolkas brett: både den
4

Ibland används även begreppet värden likalydande med aspekter.
Etik på Studentportalen: http://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/kandidat-ochexamensarbete/Sidor/Etik.aspx
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inomvetenskapliga och utomvetenskapliga nyttan är relevant. Till exempel kan det vara så att ett
projekt inte har någon specifik nytta för samhället men att det ändå finns goda skäl att genomföra
det eftersom det skulle tillföra något intressant och relevant till grundforskningen. Beroende på
projektet kan det finnas andra relevanta aspekter att ta hänsyn till.
2. Hur kan vi genomföra vårt projekt för att undvika etiska problem med vår metod?
Givet att gruppen ska genomföra ett visst projekt kan det finnas en rad olika sätt som det kan utföras
på där vissa genomföranden är mer problematiska än andra. Ett exempel är ett projekt där
studenternas frågeställningar kan undersökas med djurförsök. Här bör diskuteras om djurförsöken
kan ersättas med andra typer av försök, alternativt använda färre djur, göra försöken mindre
plågsamma och så vidare. Ett annat exempel är ett projekt har som mål att utveckla en teknisk
lösning för att minska människors ångestproblematik. Studenterna har tänkt testa denna lösning på
sina vänner och bekanta. I ett sådant projekt är det viktigt att vara medveten om och diskutera att
metoden kan medföra problem för deltagarnas välbefinnande.
3. Vad kan det finnas för nytta eller etiska problem med det sannolika resultatet (utfallet) av
projektet som man bör ta hänsyn till?
När projektet är genomfört kan det bidra med nytta till både forskning och samhälle. Det är viktigt att
beskriva nyttan i konkreta termer och också beskriva om projektets färdigställande riskerar att leda
till skador på olika sätt. Ett exempel är ett projekt som genomförs i en stadsdel med målet att öka
tryggheten och delaktigheten för de boende genom en boendedriven innovation, där man bör
fundera över vad som troligt händer efter det att projektet avslutas.
4. Vilka berörs av projektets genomförande eller av det sannolika resultatet (utfallet) av projektet?
Hur berörs de? Finns det etiska problem kopplat till detta som man bör ta hänsyn till?
Vid en etisk analys av ett projekt är det av yttersta vikt att fråga sig vilka som berörs av projektet
samt på vilket sätt de påverkas. Till exempel, om ett projekt syftar till att genmodifiera grödor så att
de blir mer resistenta mot bekämpningsmedel så kan en effekt av detta bli när dessa grödor kommer
ut på marknaden att de bönder som arbetar med dessa grödor i fattigare delar av världen tar stor
(ekonomisk och/eller fysisk) skada av detta. Eftersom skador på redan utsatta grupper kan bli extra
allvarliga från ett etiskt perspektiv, bör denna sorts överväganden få stor vikt.
5. Vad bör vi göra om vi inte hittat några relevanta etiska aspekter (värden) rörande projektet?
Om studentgruppen har gått igenom steg 1-4 ovan och analyserat sitt projekt och projektets möjliga
effekter utan att hitta några relevanta etiska eller samhälleliga aspekter byter gruppen analysnivå
(systemnivå). Beroende på vilken nivå projektet analyseras på kan den utom- och inomvetenskapliga
relevansen bedömas på olika sätt. Till exempel, gruppens projekt är att i slutändan bidra med att
tillsätta en extra skalärboson till standardmodellen. Gruppens projekt i sig aktiverar antagligen inte
några relevanta etiska aspekter i sitt genomförande eller i sitt utfall. Ändå går det att tänka sig att
resultaten i det större forskningssammanhanget, som studenternas projekt bidrar till, kan ha en rad
olika positiva och negativa implikationer för både forskning och samhälle. Ett annat exempel kan vara
ett projekt med syfte att bidra till effektivare bränsleanvändning av lastbilar som kan leda till mindre
utsläpp och billigare drift för det enskilda fordonet, där en högre systemnivå kan vara dieselfordons
roll i ett transportsystem där negativa konsekvenser kan vara ökade alternativkostnader för
utvecklandet av motorer som inte drivs av fossila bränslen. När studenterna bytt analysnivå, går de
igenom steg 1 till 4 igen.
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