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FALLBESKRIVNING 

 

Två unga kvinnliga studenter knackar på min dörr. De ska skriva uppsats om 
orsaksförklaringar till kriminalitet och i samband med det vill de intervjua interner, 
kontakt är redan etablerad och nu är de ivriga att komma igång. 

Exemplet innehåller en del metodologiska oklarheter men framförallt är det de etiska 
aspekterna som ställs på spets. Bör studenter intervjua interner inom kriminalvården, dessa 
personer befinner sig i en position där de kan känna att de inte kan säga nej, 
intervjusituationen kan dessutom upplevas som kränkande genom den stigmatisering som 
frågeställningarna kan innebära.  

Själv ser jag även framför mig hur dessa unga kvinnor kan möta vrede och aggressioner till 
följd av sitt ämnesval och även följas av detta sedan uppsatsen publicerats. Eller tvärtom, med 
de rapporter om kontakter mellan personal och interner där kvinnor och deras känslor 
utnyttjats i minnet, att de unga studentskorna kommer att vävas in i relationer de inte kan 
värja sig ifrån med negativa konsekvenser inför framtiden.    

Frågan jag ställer mig är vilket moraliskt ansvar jag har som handledare, gentemot dem som 
ska intervjuas och gentemot studenterna. Hur bör jag agera och i vilka etiska regler kan jag 
finna stöd för mitt beslutsfattande? Hur skulle mina mer erfarna kollegor resonerat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

	

   



7 
 

Uppsatsetik 

Om	etisk	problematik	i	studenternas	uppsatsarbete	
  

Abstract 

Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera 
frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med 
misstänkt eller bevisat fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student 
samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. 
Tyngdpunkten i denna rapport ligger på det senare, vad som kan benämnas uppsatsetik, och 
då särskilt etik i uppsatser kring och med människor. 

Den här studien, som har utförts vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, bygger på 
en enkät till utbildningarna, intervjuer, samtal och seminarier med erfarna handledare samt 
intervjuer med studenter. Därutöver har ett antal uppsatser granskats.  

Många uppsatser som bygger på empiri insamlad från informatörer eller sociala situationer 
demonstrerar en reflekterad hänsyn till det undersökta och en etisk uppmärksamhet från 
studenternas sida. I vissa fall uppstår dock situationer som medför etiska implikationer. 
Framförallt aktualiseras detta i samband med studenternas val av informatörer och studerade 
grupper. Detta gäller bland annat vid studier av det som brukar benämnas svaga grupper. Det 
är dock viktigt att uppmärksamma att det är kombinationen av syfte, frågeställningar och 
metod som sammanvägt konstituerar den etiska känsligheten och här kan etiska spänningar 
uppstå vid alla studier där personer ingår. Det resonemang som förs i den så kallade 
forskningsetiska vägningen, där angelägenheten av ny kunskap ställs mot 
individskyddskravet, är inte självklart tillämplig på studentuppsatser. Men det kan ändå 
övervägas i vilken mån studenter vid exempelvis vissa yrkesutbildningar bör kunna studera 
även etiskt känsliga frågor och situationer samt på vilket sätt detta i så fall bör föregås av 
formaliserad etisk prövning. 

Studien visar att handledarna inte har en enhetlig inställning till vilka former av datainsamling 
studenterna bör få göra och att det finns en osäkerhet angående regler och beslutsordning 
kring detta. Här konkretiseras frågor om ansvar gentemot de personer som ingår i studien men 
även frågor om ansvaret för studenterna, framförallt under faser av empiriinsamling. 
Noterbart är att studenterna i sina kontakter med studerade människor i viss mån företräder 
universitetet, vilket påverkar hur bilden av universitetets etiska förhållningssätt förmedlas.   

Rapporten avslutas med rekommendationer för en förbättrad uppsatsetik, som exempelvis att 
fakulteten bör överväga att uppmuntra utbildningarna till obligatoriska etiska reflexioner i 
uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i 
uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion gentemot 
utbildningarna samt överväga formulerandet av en övergripande fakultetsgemensam etisk 
policy för uppsatsarbeten.   
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Inledning	
 

Uppsatsskrivande är en av de viktigare delarna i den akademiska utbildningen och det 
examensarbete där studenterna utvecklar och sammanfattar de kunskaper de förvärvat under 
sin utbildning. Att handleda uppsatser och examensarbeten är också en av lärarnas 
huvuduppgifter. Som handledare och även som examinator av uppsatser har lärarna en viktig 
roll i att uppmärksamma studenterna på de etiska frågor och dilemman som kan uppstå i deras 
uppsatsarbete. Inom många av utbildningarna inom filosofisk fakultet, Linköpings universitet 
tillämpas forsknings- eller uppsatsetiska regler och etisk reflexion ingår som en del i 
uppsatsarbetet. Trots det finns det en osäkerhet kring vilka etiska förhållningssätt som gäller 
eller bör gälla för studenters arbeten. Det finns idag ingen inom universitetsvärlden 
gemensamt utvecklad syn på de etiska kraven för studenternas uppsats- och examensarbeten.  

I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband 
med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler 
vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid 
handledning och examination av uppsatser och examensarbeten. Tyngdpunkten ligger på det 
som kan benämnas uppsatsetik och då särskilt etik i studier av och med människor. Utifrån 
detta belyses möjligheterna och önskvärdheten för en gemensam etisk policy för examens- 
och uppsatsarbete vid Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.  

De grundläggande frågeställningarna blir därmed: 

I vilken mån regleras och bedöms studenters uppsatsarbeten i förhållande till etiska regler 
eller riktlinjer?  

Vilka former av etisk problematik aktualiseras i studenternas uppsatser? 

Hur kommunicerar och handlar handledare kring etiska dilemman i uppsatsarbetet? 

Vilka åtgärder kan rekommenderas för att förbättra det etiska förhållningssättet i studenternas 
uppsats- och examensarbeten? 

Metod	och	material	
Den föreliggande rapporten bygger på intervjuer, samtal och seminarier med universitetslärare 
samt även studenter från utbildningar vid filosofisk fakultet, Linköpings universitet. I 
materialet för studien ingår även ett antal uppsatser som illustrerande material. Tidigare har 
redovisats en sammanställning av den enkät som efterfrågade etiska koder och praxis vid 
ämnen och utbildningar vid fakulteten (Nikku, Andersson, 2011). Den sammanställningen och 
enkätmaterialet utgör en delstudie och ingår men särredovisas inte i denna rapport. Bilaga. 

De intervjuade lärarna, 10 stycken kommer från olika institutioner vid Filosofiska fakulteten. 
Urvalet av informanter har grundat sig på att intentionen att få en spridning av representanter 
för olika institutioner samt olika ämnen och utbildningar. Då man inom vissa 
utbildningsområden endast i mindre omfattning använder sig av ett empiriskt material som 
innefattar studier av och med personer är intervjuer genomförda även vid dessa delar men 
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färre till antalet. Underlaget ger därför en bild av vilken form av etisk problematik som kan 
uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete och som handledarna har att hantera men är 
inte en systematisk genomgång av omfattningen av etiska dilemman. Dessutom har tre 
intervjuer genomförts med studenter som skrivit uppsats inom utbildningar vid fakulteten för 
att även få en inblick i hur studenter kan uppfatta de etiska förhållningssätt som förmedlas.  
Intervjuerna är inspelade och delvis transkriberade. De intervjuade lärarna och studenterna är 
informerade om syftet med studien och har samtyckt till medverkan. 

Författaren har deltagit vid två seminarier om etik och handledning som anordnades under 
perioden för studien och anteckningar från dessa ingår i materialet. Därutöver har samtal förts 
om etik och handledning av studenter med representanter för de tre fakulteterna samt 
utbildningsvetenskap, vid Linköpings universitet samt två av universitetets experter på 
forskningsetik, båda engagerade i forskningsetiska kommittéer. Dessa samtal är inte inspelade 
utan anteckningar har gjorts i samband med samtalen. En mailkontakt med en av 
universitetets jurister ingår också i materialet. 

De uppsatser som ingår i materialet är företrädesvis sådana som nämnts i samband med 
intervjuerna. Sammantaget har 15 uppsatser granskats, av etiska skäl har titlar och författare 
till dessa inte angetts, då dessa framförallt tjänar som illustrationsmaterial. Det bör nämnas att 
alla exempel som återges i texten är hämtade från intervjuer och granskade uppsatser. 

Den föreliggande rapporten bygger på dessa intervjuer, seminarier, samtal och uppsatser samt 
den tidigare redovisade enkätsammanställningen. Materialet bildar tillsammans underlag för 
denna sammanställning och reflexion kring etik i studenternas uppsatsarbete. 

Disposition	
Övergripande kan etik i uppsatsskrivande beskrivas som innefattande tre breda 
problemområden. Dessa är fusk och plagiat, relationen mellan handledare och student samt 
forskningsetiska frågor i samband med insamling, bearbetning och presentation av empirisk 
data. Dessa problemområden kommer att beskrivas nedan.  

I fokus för denna studie har framförallt varit etiska frågor i samband med studier av och med 
människor. Detta fält som kan benämnas uppsatsetik och inom forskning motsvaras av 
forskningsetik har inte rönt motsvarande uppmärksamhet i litteratur eller etiska regler som 
fusk och plagiat eller relationen mellan handledare och student. Denna del är därför betydligt 
fördjupad i förhållande till övriga problemområden.  

I den del som i första hand behandlar studier där personer ingår återges inledningsvis de olika 
inställningar till studenternas empiri och metoder som handledare ger uttryck för. I följande 
stycken diskuteras ansvar för i studier ingående personer, ansvar för studenter och i vilken 
mån det etiska ansvaret finns reglerat. Därpå följer en diskussion kring huruvida modellen för 
forskningsetisk vägning kan tillämpas då det gäller studenternas uppsatser. Utifrån bilden av 
uppsatsprocessens skilda faser åskådliggörs de etiska överväganden som kan uppstå i dessa 
faser vilket illustreras med exempel från genomförda intervjuer och granskade uppsatser.  



10 
 

En mindre överblick visar att det förekommer olika grad av formaliserad uppmärksamhet av 
uppsatsetik vid andra lärosäten i landet. Avslutningsvis återfinns reflexioner och förslag till 
förbättrad uppmärksamhet av uppsatsetik samt övervägande av fakultetsgemensamma etiska 
riktlinjer och former för uppsatsetik. 

  

Tre	etiska	problemområden	
Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av 
etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, 
problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med 
insamling, analys och presentation av data och empiri. Det är framförallt den sistnämnda 
delen som står i fokus i den här framställningen. Den följande områdesöversikten skall dock 
redogöra för samtliga delar av problemfältet. I de genomförda intervjuerna har det 
övergripande ämnet varit etik i studenternas uppsatsarbete därför har de också kommit att 
beröra etiska frågor i uppsatsarbetet i bred bemärkelse och givit empiriskt material och 
exempel inom alla de tre angivna problemområdena. 

Avgränsning	
Denna studie är inriktad på de utbildningar som bedrivs inom filosofisk fakultet vid 
Linköpings universitet och uppsatser som skrivs inom dessa. Därigenom utesluts vissa etiska 
problemställningar som aktualiseras inom andra utbildningsområden, exempelvis fysisk 
påverkan på människor genom behandling eller olika former av studier där djur ingår.  

Vid utbildningarna inom filosofisk fakultet förekommer även andra former av etiskt känsligt 
material som underlag för studenternas uppsatsarbeten än det som kan inräknas i studier av 
och med människor. I den enkät som utbildningarna inom filosofisk fakultet besvarat anges 
konfidentiell information, framförallt material som berör interna företagshemligheter i form 
av strategier och produktutveckling. Av de genomförda intervjuerna framgår att detta oftast 
inte innebär några problem i praktiken, studenterna brukar vara väl införstådda med vikten av 
begränsad spridning av just det materialet och det tillhör undantagen att delar av uppsatsen av 
konfidentialitetsskäl inte kan publiceras. Vid de fåtal tillfällen det inträffat har detta material 
lagts i bilaga som funnits tillgänglig vid institutionen.  

Fusk	och	plagiat	
Under senare år har fusk och plagiat kommit att stå i fokus för såväl den forskningsetiska 
uppmärksamheten som inom grundutbildning vid högskolor och universitet (Agrell, 2007, 
Forsman, 2007, Hallonsten, 2007, Hermerén, 2011). Studier visar på en oroande andel 
studenter som använt sig av plagiat och även långtgående otillåtet samarbete i uppsatser och 
andra former av examinationer (Hult & Hult, 2003, Hallonsten, 2007). Hallonsten visar hur en 
relativt hög andel studenter (över 30 %) uppger att de vid åtminstone enstaka tillfällen gjort 
sig skyldiga till kopiering och medvetet slarv med referenser eller att medvetet utelämna 
resultat som strider mot det man vill visa, beteenden som i forskarvärlden ses som 
utomordentligt oredligt beteende (s 100). Utifrån en sökning kan det också konstateras att den 
internationella vetenskapliga litteraturen som rör etik och uppsatsskrivande domineras av 
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studier kring plagiat. Ett starkt stråk i den aktuella forskningen inom det här området är 
frågeställningar kring användandet av nätet och digitala media i produktionen av uppsatser, 
examensarbeten och hemuppgifter. Detta har givetvis en förklaring i de möjligheter, på gott 
och ont, som nya tekniska plattformar för in i den pedagogiska situationen. Ur detta växer 
även affärsidéer: Det finns företag som erbjuder kunden en etisk granskning där man 
garanterar att det inskickade arbetet efter granskning och lämpliga korrigeringar inte 
innehåller något som kan spåras i konventionella sökmotorer så att frågor kring plagiat kan 
uppstå. Tjänsten innefattar såväl kandidat- som masteruppsatser och doktorsavhandlingar.  
Andra företag tillhandahåller en färdigskriven uppsats, från gymnasienivå till avancerad 
universitetsnivå och för den som kan betala produceras en doktorsavhandling av de, enligt 
hemsidorna, välmeriterade medarbetarna (dissertationwritingservice.org m.fl. ex.). 

Fusk och plagiat är inte okända företeelser för de intervjuade lärarna. Flera hade stött på det 
men företrädesvis i hemuppgifter och vanligast i form av att studenter samarbetat. I uppsatser 
menar lärarna att genom att följa arbetets gång så har man en inblick och inte minst ser man 
om eventuella språkliga skillnader skulle dyka upp i de skriftliga underlagen. Vid sådana 
tillfällen brukar man ta upp vikten av att referera nogsamt och hur man bör skriva med egna 
ord. Detta kan betraktas som en del av handledningen av det ofärdiga manuset och inte som i 
första hand studenternas försök till plagiat.   

Det som nämns i intervjuerna är att de empiriska underlagen vid några tillfällen har förbättrats 
mellan handledningar. Här ställs då handledaren inför valet att tillsammans med studenterna 
granska underlaget eller förlita sig på att en nogsammare bearbetning har gett det förbättrade 
och då vanligen mer omfattande och fylliga underlaget. 

En situation som kan tangera området oredlighet och fusk är samarbetssvårigheter mellan 
studenter i gemensamma uppsatsarbeten. Vid flera utbildningar skriver studenterna uppsats 
parvis. Det finns givetvis alltid en risk att det är den ena av dessa som drar det tyngsta lasset 
arbetsmässigt eller har en större kunskap och erfarenhet vilket kan innebära en ojämn 
arbetsinsats. Ett sådant förhållande kan även innebära en ogynnsam utveckling vad gäller 
tillägnande av kunskap och kompetens för den passivare studenten. Ofta försöker handledarna 
diskutera samarbetet och studenternas uppfattning om sina respektive arbetsinsatser i 
samband med handledningen. Att det någon gång under arbetets gång förekommer slitningar 
kan vara en konsekvens av den utvecklingsprocess som ett större arbete innebär. 
Samarbetssvårigheter i uppsats- och examensarbeten och förmågan att lösa dessa kan sägas 
ingå i studenternas mognad och utveckling av färdigheter. Det händer dock att handledare 
ställs inför djup osämja mellan skribenterna och även att det i efterhand framkommer åsikter 
om ojämlika arbetsinsatser. När det uppstår slitningar i relationen mellan studenterna har 
handledaren en roll i att fungera stödjande.  

Man kan notera att inte alla utbildningar vid fakulteten använder Urkund. Urkund är en 
nätbaserad tjänst som jämför den av studenten insänd uppsatsen gentemot en omfattande 
databas av texter, såväl publikationer som tidigare examinationsuppgifter. Ansvarig lärare 
erhåller en redogörelse och anvisning av ev överrensstämmelser och omfattning av dessa 
mellan studentens text och databasens texter. Med tanke på den stora mängd uppsatser som 
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idag finns tillgängliga via exempelvis Diva på nätet och de internettjänster som säljer färdiga 
uppsatser kan det finnas anledning för fakulteten och dess handledare att trots allt reflektera 
över möjligheterna att stävja nyttjandet av sådant material på ett oetiskt sätt.   

Sammanfattningsvis har tre etiska problemområden identifierats under rubriken fusk och 
plagiat; misstankar om empiriskt underlag som utökats eller övertolkats, ojämlik arbetsinsats, 
både ifråga om tid och kompetens, vid pararbete, samt risken för plagiat. 

Relationen	mellan	handledare	och	student	
Universitetslärare möter etiska frågeställningar i sina funktioner som forskare, som pedagog 
och som handledare. Jitka Lindén menar att det är den senare funktionen som fått minst 
uppmärksamhet. Lindéns egen forskning och de internationella studier hon refererar har 
framförallt fokus på etiska dilemman som kan uppstå i handledarrelationen, dvs. i relationen 
mellan lärare och student eller doktorand (Lindén, 1998, Goodyear, Crego, Johnstone, 1992). 
Lärarens etiska förhållningssätt gentemot studenter ur ett bredare perspektiv analyseras av 
Patricia Keith-Spigel et al. Här inkluderas etiska dilemman som kan uppstå vid exempelvis 
betygssättning eller etiska överväganden som aktualiseras vid möten utanför undervisningen 
etc. (The Ethics of Teaching 2002). Riktlinjer för professionen universitetslärare återfinns i de 
yrkesetiska reglerna (SULF, 2005a) vilka har föregåtts av omfattande diskussioner och 
förankringsarbete (SULF, 2005b). I dessa riktlinjer konkretiseras universitetsläraren i rollerna 
som lärare, administratör och forskare. Universitetens pedagogiska centrum har i flera fall 
publicerat studier och verksamhetsnära reflexioner kring lärar- och handledarrollen (Växjö, 
2007, UPC, 1998). Här återfinns också i viss mån de etiska aspekterna som kan uppstå i den 
asymmetriska bedömmarrollen (Bjuremark, 2010, Nikku, 2010). Viss kommunikation och 
diskussion förekommer även på nätet i dessa frågor, exempelvis på bloggen 
uppsatshandledaren.blogspot.se 

Många yrkesroller innefattar relationer som kan innebära etiska risker i form av utnyttjande, 
beroendeförhållanden etc. För att stävja detta eller enbart misstanken om oegentligheter anges 
i yrkesetiska regler var gränser bör dras och hur förhållningssätt bör utformas. Så finns i de 
yrkesetiska reglerna för universitetslärare påbud om att ha en professionell relation till 
studenter, vilket kan innefatta att undvika potentiellt störande utomprofessionella relationer 
(SULF, 2005). Vidare framhålls i de yrkesetiska reglerna vikten av att visa respekt för 
studenten och dennas åsikter samt att inta en rättvis hållning i betygssättning. I intervjuerna 
framkommer däremot andra exempel på etiska dilemman i handledning och examination av 
uppsatser. 

En etisk problematik som kan uppkomma är då studenter och handledare har olika intressen i 
ett arbete. Det kan uppstå i de fall då studenterna utför sitt uppsatsarbete inom ramen för ett 
större forskningsprojekt. Handledaren kan ha ett intresse av att få en datainsamling genomförd 
och att den bearbetning som görs i viss mån inryms inom det större projektet. Det kan 
dessutom finnas en tidsmarginal som måste hållas för att projektet ska fortgå. Studenterna kan 
känna att den akademiska friheten i att pröva, misslyckas eller lyckas samt finna andra vägar 
är beskuren. En annan frågeställning som kommer upp är hur man hanterar studenternas 
bidrag i det fortsatta forskningsprojektet. Studenternas arbete och den färdiga uppsatsen kan 



13 
 

vara data som kommer att ingå i handledarens forskning och publicering. Samtidigt som 
exempelvis Vetenskapsrådet nämner vikten av att ge erkännande är forskningsprojektet och 
dess inriktning den projektansvariges uppslag och framskrivning inom vilket studenternas 
arbeten är en (mindre) del. Inom fakulteten förekommer olika former för att hantera 
studenternas insatser inom större projekt. 

Studenters uppsatsarbete som ligger i linje med handledarens forskningsområden är ofta 
berikande för båda parter. I de fall där uppsatsarbete och projektarbete sammansmälter är det 
av vikt att uppmärksamma inte bara det etiska förhållningssättet gentemot uppgiftslämnare 
utan även den formella etiken. Studenter som utför delstudier inom handledarens projekt 
arbetar med ett i förekommande fall etikgranskat projekt. I datainsamling ska det framgå att 
materialet är ämnat för såväl uppsats som forskning. I de fall där studenter arbetat 
självständigt utanför forskningsprojekt och kunnat påvisa intressanta och viktiga resultat går 
det inte att i efterhand konstruera ett forskningsprojekt och söka etikgranskning. Att ett 
projekt är etikgranskat är ofta en förutsättning för att kunna publicera artiklar i vetenskapliga 
tidsskrifter. Tidskrifterna och deras redaktörer fungerar därmed som en viktig funktion vad 
gäller vetenskapssamhället följsamhet till den etiska regleringen.   

En frågeställning som kanske i första hand är en kvalitetsfråga men som sammanfaller med de 
etiska frågeställningarna är det extra stöd utöver ordinarie handledning som studenter kan 
behöva under uppsatsarbetet. Inte minst blir det aktuellt när det gäller studenter med språkliga 
svårigheter och kanske ett annat förstaspråk än svenska. De intervjuade lärarna menar att man 
påpekar när den språkliga nivån innebär att uppsatsen innehåll ”skyms” och även att man 
uppmanar studenterna att ta hjälp av varandra för korrekturläsning.  

Det händer att den språkliga nivån i en uppsats genomgår en omfattande förbättring mellan 
handledarens granskningar. Handledarna menar att de då har en förhoppning att studenterna 
har tagit till sig anvisningar och på så sätt förbättrat sin förmåga. Vid en del utbildningar ser 
man inte den språkliga förmågan som det väsentliga, här väger själva idén, genomförande av 
försök, experiment etc och resultatredovisning tyngre. Vid andra utbildningar är den språkliga 
förmågan och textens framställning en viktig del i examinationsmålen. De flesta lärare anser 
inte att det ligger inom handledningsuppdraget eller tidsmarginalerna att bistå med omfattande 
språklig hjälp och granskning. Däremot händer det att de avsätter betydligt mer tid för att 
bistå en del studenter. Det sistnämnda kan väcka etiska funderingar då det kan innebära att 
studenter med samma svårigheter kommer att få olika stöd av handledare, vilket i 
förlängningen kan innebära en examen eller inte. 

I och med det vid många utbildningar rutiniserade förfarandet med ”rest” har betyget 
underkänd kommit att bli ett undantag. Intervjuade lärare menar att förfarandet i sig kan 
innebära ett etiskt dilemma genom att ett underkännande av studenternas arbete även kan 
uppfattas som ett underkännande av handledarens dvs en kollegas arbete. En långdragen 
process av kompletteringar riskerar att medföra en sänkning av kvalitén. Det finns därför all 
anledning att kontinuerligt diskutera handledning av uppsatser. 

Sammanfattningsvis kan de etiska frågeställningar som aktualiseras i relationen mellan 
handledare och student innefatta etiska frågor till följd av beroendeförhållanden eller 
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samarbetssvårigheter. Framförallt har det i intervjuerna förts fram etiska aspekter som 
aktualiseras i samband med kvalitetsaspekter. Här framkommer i intervjuerna dilemman kring 
rättvisa och ansvar för att studenterna slutför sina uppsatser. Inte minst aktualiseras detta i 
samband med studenter som har språkliga svårigheter, samt dilemmat i att underkänna eller 
genomföra en långdragen process av kompletteringar. Det som aktualiseras är rättvisa i stöd 
till studenterna och kollegialitet. Detta innefattar frågor kring vikten av kollegiets 
diskussioner kring konforma rutiner eller utrymme för variationer samt tangerar i hög grad 
kvalitetsaspekter på studenternas arbeten. 

Studier	av	och	med	människor		
Etiska frågor i insamlande av empiri och vidare bearbetning och presentation i uppsatsarbetet 
är ett område som överlappar med det forskningsetiska fältet. Forskningsetikens etablering 
har vuxit fram som en följd av många forskares intresse och omsorg för forskningsetiska 
frågor och om dem som på olika sätt berörs av forskningen. En andra anledning till denna 
uppmärksamhet är de övertramp och kränkningar som begåtts gentemot individer och grupper 
som beforskats. Detta har väl belysts internationellt av exempelvis Caplan, (1991) och 
Rothman, (1991). Även den svenska forskningen och dess etiska implikationer har varit 
föremål för uppmärksamhet. Människors tveksamhet till att bli kartlagda och granskade, 
åtminstone utan sin vetskap och medverkan, framgår i det tumult som det massmediala 
uppmärksammandet av Metropolitstudien åstadkom (Eriksson, Månson, 1991). Göran 
Hermerén är den svenska moralfilosof som mer än någon annan utrett den etiska teori- och 
begreppsbildning som aktualiseras inom forskningsetik och har därmed i hög grad bidragit till 
den svenska forskningsetiska lagstiftningen och policyn (ex 1986, 1996, 2011). Analys av 
forskningsetiska koder har gjorts av Bo Petersson (1994) som även diskuterat de 
moralfilosofiska grunderna för forskningsetiska ställningstaganden och forskningsetisk 
vägning (1998, 1999). Birgitta Forsman har genomfört omfattande studier av forskningsetik 
där hon bl a identifierat forskningsetiska problem inom olika vetenskapliga områden och 
inom olika faser av studier. I publikationen Vetenskap och moral särskiljs den 
inomvetenskapliga etiken, dvs forskningens kvalitet och forskarnas integritet från 
utomvetenskaplig forskningsetik, med vilket Forsman innefattar hänsynstagande till 
forskningsobjekt, människor och djur (2002). Forskare från skilda discipliner beskriver i 
antologin Etiska dilemman konkreta forskningsetiska överväganden de stött på i kvalitativa 
studier av människor och människors sammanhang (Kalman, Lövgren, 2012).   

Frågeställningarna som aktualiseras i uppsatsskrivande är till viss del de samma som inom 
forskning och studieområdet för detta kan benämnas uppsatsetik. Till skillnad från 
forskningsetik, som är ett ämne som idag kan anses som väl belyst och även är föremål för en 
kontinuerlig diskussion inom den akademiska forskningen, har inte uppsatsetik rönt vare sig 
etiskt eller pedagogiskt forskningsintresse av större omfattning. Några undantag finns som 
adresserar studenter som The Student´s Guide to Research Ethics vilket är en omfattande 
genomgång av forskningsetik, allt från begrepp, forskningsetiska kommitteérs arbete och 
fallbeskrivningar för vidare diskussion (Oliver, 2010). Även denna publikation är dock i 
högre grad inriktad på forskning och etik, dock är i flera länder kraven på studenternas etik i 
studier mer jämställda med forskningsetik än i Sverige.  
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Forskningsetik	versus	uppsatsetik	
I Sverige har vi en allmänt accepterad procedur för etisk reflexion och bedömning av 
forskning. I samband med anslagsframställan och den projektbeskrivning som åtföljer denna 
skriver de sökande forskarna även en etisk reflexion kring projektet. I de fall där så krävs 
inbegriper ansökan även en forskningsetisk prövning. Forskningsprojekt som involverar 
forskning med människor regleras genom lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor. Lagen om etikprövning innebär att projektet måste granska och 
godkännas av en regional etikprövningsnämnd. Det innebär att all forskning på människa som 
innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller sådana som berör lagöverträdelser, 
sådan forskning som innebär fysiskt ingrepp, eller avser att mäta fysisk eller psykisk påverkan 
av sådan, omfattas av prövning. Detsamma gäller forskning som innebär en uppenbar risk att 
skada en person fysiskt eller psykiskt samt forskning på biologiskt material som kan härledas 
till person.  

Studenternas uppsatsarbete är inte i samma grad reglerad. Lagstiftningen om etikprövning 
exkluderar uttryckligen arbeten av studenter som icke varande forskning och därmed inte 
omfattad av lagstiftningen. Här ligger givetvis en rent praktisk aspekt då arbetsbelastningen 
för de regionala etikprövningsnämnderna skulle öka om det tillkom ett omfattande antal 
etikprövningar av uppsatsprojekt. Samtidig öppnar lagstiftningen och etikprövnings-
nämnderna för möjligheten till rådgivande bedömning även av uppsatsplaner. Av ekonomiska 
och tidsmässiga skäl är det vanligen forskningsanknutna projekt där studenter inbjuds att 
medverka snarare än enskilda uppsatsarbeten som kommer ifråga för denna rådgivning.   

De etiska överväganden som aktualiseras i uppsatsarbetet överlåts därför i hög grad till 
lärosätet, handledaren och studenterna själva. Den här studien visar att handledare ställs inför 
överväganden kring ansvar, avrådan, underkännande och godkännande av etiska skäl. Vidare 
visar studien att handledarna hanterar sitt beslutsfattande på olika sätt. En del institutioner har 
egna tydliga etiska regler och en nästintill formaliserad kollegial prövning av uppsatsplaner 
medan andra institutioner har en mer informell procedur. Det visar sig att handledarna kan ha 
en mer eller mindre tillåtande inställning till studenternas empiri. Denna inställning 
kompliceras dessutom av en eventuell bedömning av faktorer som vilken utbildning 
studenterna genomför eller de enskilda studenternas mognad, förmåga och erfarenhet. 

Handledarnas	ställningstaganden		
Handledarna som intervjuats har exempelvis haft att ta ställning till och tillsammans med 
studenterna diskutera empiri bestående av intervjuer med interner, barn i utsatta familjer, unga 
kvinnor med erfarenhet av hedersrelaterat hot, observationer av narkotikamissbrukare och av 
polisens ingripanden och omhändertaganden. Allt detta situationer som medför etiska 
implikationer.  

Många uppsatser och den däri ingående empiriinsamlingen fungerar utmärkt med nogsamt 
iakttagande av hänsyn och etisk uppmärksamhet. Studenterna utvecklas, också i sin etiska 
reflexion. Vid andra tillfällen går det inte lika bra. Exempel visar hur tilltänkta informanter 
med tidigare erfarenhet av familjehemsplacering ansett sig kränkta, hur informanters tidigare 
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straffpåföljder oavsiktligt avslöjats för närstående och hur utpekade intervjupersoner stämt 
uppsatsskribenter för ärekränkning.  

Som angetts skiljer sig grunderna för handledarnas ställningstaganden kring den etiska 
problematiken. I ett försök att kategorisera dessa kan följande urskiljas: 

- Förutom det av Vetenskapsrådet formulerade individskyddskravet gäller i etiskt 
hänseende än mer begränsade riktlinjer för empiriska studier som utförs av studenter, 
exempelvis vad gäller studier av personer i behandling, känslomässigt utsatta, i 
beroendeställning eller där minsta risk för negativt påverkan, misskreditering eller 
kränkande finns 

- Studenterna bör företrädesvis inte göra studier som skulle kräva forskningsetisk 
prövning om den skulle utföras av forskare 

- Studenterna bör inte genomföra studier som innefattar barn eller patienter inom hälso- 
och sjukvårdsområdet 

- Studenterna bör kunna genomföra studier där en forskningsetisk nämnd skulle kunna 
godkänna motsvarande studie inom ramen för en forskningsetisk prövning 

- Studenterna bör följa de forskningsetiska kraven på samtycke och konfidentialitet 
- Studenterna bör beakta etiska krav men bör samtidigt få möjlighet att exempelvis 

pröva de metoder som de utbildas i    
- Handledarnas bedömning av studenternas mognad och erfarenhet samt deras 

utbildning är avgörande för vilka studier de bör göra.    

De etiska överväganden som uppstår handlar om lärosätets, handledares och studenters ansvar 
gentemot de personer som ingår i studien. Här aktualiseras normer om respekt för integritet 
och att icke skada som en konsekvens av empiriinsamling, databearbetning och 
resultatredovisning. En studie kan medföra utpekande och känslor av stigmatisering för de 
ingående informanterna och observerade personerna eller väcka obehagliga minnen och 
känslor. Det är därför angeläget med en ansvarsfull etisk reflexion kring den tilltänkta studien 
och uppsatsen. Det är inte bara ansvaret för informanter och andra deltagare i datainsamlingen 
som aktualiseras utan även ett övervägande av ansvaret visavi studenterna. 

Ansvar	för	studenterna	
För lärosäten och handledare uppstår även överväganden om ansvar visavi studenterna. 
Studenterna ska skriva ett självständigt arbete som en del i sin utbildning. Inom ramen för 
ämnesinriktningen har studenterna oftast möjlighet till stor frihet i val av frågeställningar, 
metoder och empiri. Handledaren har en roll i att fungera rådgivande och ifrågasättande. 
Ibland kan man förutse viss problematik i datainsamling, i andra tillfällen inträffar det 
oförutsett. I intervjuer och uppsatser återfinns exempel på potentiellt riskfyllda situationer. 
Exempelvis kan de miljöer och personer studenterna möter innefatta traumatiska upplevelser, 
vistelser i en osäker miljö, inblandning i fysiskt våldsamma situationer eller passiv medverkan 
i brottliga handlingar.   

Genom okunskap riskerar studenterna att handla etiskt felaktigt. Det kan exempelvis innebära 
att ta emot mer långtgående förtroenden än som var ämnat, att ställas i en situation där man 
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betalar för information, att informanter känner sig tvingade till att delta i studien, att man 
oavsiktligt lämnar ut ej avsedd information eller inte lyckas i försöken till anonymisering.     

En särskild etisk problematik kan studenters vistelse och empiriinsamling i andra länder 
innebära, företrädesvis i länder lång bort med andra kulturer och instabilt politiskt läge. Här 
kan handledare känna en stor osäkerhet i att uppmuntra studenternas föreslagna arbete med 
tanke på deras säkerhet. Vidare kan vistelser i länder som inte tillämpar de etiska regler som 
exempelvis gäller i Sverige med avseende på barn och inom sjukvård leda till en 
empiriinsamling och ett datamaterial som är etiskt tveksamt. 

Medan de flesta uppsatsarbeten fortgår under lugna former inträffar även exempel då den 
etiska problematiken och ansvarsfrågor ställs på sin spets. Dessa fall innebär en möjlighet till 
prövning och reflexion av såväl regler som etiskt förhållningssätt. Ett uppmärksammat fall av 
examensarbete som ställde det ifrågavarande lärosätets etik och ansvar i fokus var studenten 
Anna Odell vid Konstfack som simulerade ett psykotiskt tillstånd och självmordsförsök med 
följden att hon blev omhändertagen av polis och psykiatrisk akutsjukvård. När det uppdagades 
att Odell agerade inom ramen för sitt examensarbete krävde landstinget såväl studenten som 
lärosätet på kostnaden för vården. Odell ställdes sedermera inför domstol och dömdes till 
dagsböter för oredligt förfarande och våldsamt motstånd men friades för falskt larm och 
skadestånd.  

I enlighet med Konstfacks etiska regler ligger det på institutionens ansvar att göra studenten 
medveten om de etiska eller/och juridiska frågor som projektet står inför. Som 
myndighetsrepresentant bör handledaren avråda från brott mot gällande lagar och föreskrifter. 
Dock, anger man, ”ligger det inte, annat än undantagsvis, på institutionens ansvar att få 
studenten att avstå från etiskt komplicerade aktioner, väl han/hon är medveten om 
konsekvenserna” (Konstfack). 

Ansvar	
En central fråga att diskutera är ansvaret vid studenternas uppsats och examensarbete. 
Lärosätet har ett ansvar vad gäller kvalitet på examinerade uppsatser och att bidra med 
förutsättningar och handledning för uppsatsarbetet. Samtidigt har studenterna ansvar för att 
driva arbetet och att använda vedertagna metoder, referera källor korrekt och framställa 
produkten med redovisning av metod, process och slutledningar. Det som här står i fokus är 
det etiska ansvaret gentemot informanter och för studenterna under arbetets gång. Under 
uppsatsskrivandet har studenterna stöd av en handledare. Handledarens uppgift är att vägleda, 
uppmuntra, kritisera och så småningom godkänna arbetet för seminariebehandling. Den 
ansvarsroll som handledaren kan ha och vad den innebär i förhållande till studenter och i 
uppsatsstudier ingående informanter är otydlig och förvånansvärt outvecklad i 
universitetslärarnas yrkesetiska riktlinjer (SULF, 2005). Trots den i övrigt grundligt 
välformulerade och tydligt framskrivna yrkesetiken för universitetslärare framstår denna del 
av handledarrollen som ouppmärksammad. 

Den lärare som fungerar som handledare för studenterna är vanligen disputerad och därmed 
genom sin forskarutbildning insatt i forskningsetiska regler och ställningstaganden. Att de 
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forskningsetiska avgörandena inte är enkla beslut visar det faktum att de regionala 
forskningsetiska kommittéerna ofta har omfattande diskussioner kring beslut och i flertal fall 
även kräver in kompletteringar och omarbetning av projektbeskrivningar före godkännande. 
Av det kan man dra slutsatsen att de etiska avgörandena är komplexa och kan kräva 
omfattande reflexion. De uppsatsetiska frågorna kan därför vara en uppgift som inte bör ligga 
på en enskild handledare utan innefatta ett kollegialt ansvar.   

Den juridiska inställningen från universitetets jurister är att det är studenten som har ansvar 
för innehållet i sin uppsats. Det ovan, från annat lärosäte, citerade dokumentet för stöd i etiska 
och juridiska frågor i handledning anger att lärarens ansvar sträcker sig till att göra studenten 
medveten om de etiska frågor som projektet står inför (Konstfack). Regeringen har dock 
angivit att utbildningsanordnaren har ansvar för att arbeten som utförs av studenter på grund 
eller avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former (prop 2007/08:44). 

För att hantera potentiellt integritetskänsliga uppgifter krävs omdöme och insikt i vad det innebär att hantera 
uppgifterna. Regeringen menar att det inte är rimligt att förvänta sig att studenter som genomgår utbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå med säkerhet hunnit tillägna sig kunskaper och insikter i den omfattning 
som krävs för att säkerställa skydd för de personer som medverkar i forskning. Studenter bör därför inte 
åläggas det ansvar som det innebär att bedriva verksamhet där människor medverkar och där det finns risk att 
skada dessa människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt (prop 2007/08:44). 

Handlingar som medför en risk för att skada människor fysiskt eller psykiskt är, någorlunda, 
möjliga att förutse i förväg och kan därmed i viss mån vara möjliga att undvika. Risken för 
integritetskränkning är betydligt svårare att förutse då människor har vitt skilda gränser för 
vad man betraktar som sin privata sfär och vad som är acceptabelt att andra individer har 
insyn i, vilka handlingar som kan accepteras samt vidare vilka personer man kan acceptera 
inom detta personliga fält (Nikku, 2003).   

Regeringen har via lagstiftningen angett vissa gränser och avser med personlig integritet 
rätten att erhålla respekt för sin personliga egenart och inre sfär och en rätt att inte utsättas för 
personliga störande ingrepp. De områden som särskilt pekats ut som riskfyllda är 
personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. I 
personuppgiftslagen går dessa under samlingsbegreppet känsliga personuppgifter (prop. 
2007/08:44). Att notera är även personuppgiftslagens skydd av personuppgifter om 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden (PU 21§). Detta avser framförallt då uppgifterna används i 
en strukturerad form. 

Tillämpning	av	etiska	regler	samt	etisk	reflexion	i	uppsatserna		
I en tidigare delrapport redovisas resultatet av en enkät riktad till studierektorer och 
programansvariga vid filosofisk fakultet där forskningsetisk undervisning, etisk reflexion och 
etiska regler för studenternas uppsatsarbete efterfrågades (Andersson, Nikku, 2011). 
Sammanställningen av enkäten visar att en stor del av de utbildningar vid Filosofiska 
fakulteten som besvarat enkäten förmedlar undervisning i forskningsetik för studenter som 
ska skriva uppsats och examensarbete. Hur denna kunskap förmedlas skiljer sig åt, det kan 
vara exempelvis i form av föreläsning, kurslitteratur eller handledning. Man kan här notera att 
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en stor del av utbildningarna, närmare hälften, inte har etisk reflektion som en obligatorisk 
punkt i själva uppsatsen. Det kan vara en konsekvens av de metoder och den empiri man 
använder sig av, exempelvis litteraturstudier eller dokumentanalyser. 

Vi kan, enligt enkätsvaren, konstatera att det vid studenters uppsats- och examensarbete vid 
Filosofiska fakulteten används material och metoder som kan innebära behov av etisk 
reflexion och nogsamhet. Datainsamling sker genom intervjuer, deltagande observationer, 
enkäter, ljud- och videoupptagningar samt även genom experiment och i samband med 
behandling. I materialet förekommer konfidentiell information, interna dokument som ej får 
spridas, utredningar och journaler. Drygt en tredjedel av de som besvarat enkäten anger att de 
förekommer att minderåriga intervjuas, observeras, besvarar enkäter eller på annat sätt ingår i 
det empiriska materialet. I vissa uppsatsarbeten har en etikgranskning skett genom att de 
skrivs inom ramen för ett forskningsprojekt. 

Inte alla utbildningar hänvisar studenter som skriver uppsats till en etisk kod. Av dem som gör 
det är det en majoritet som hänvisar till Vetenskapsrådets forskningsetiska kod, andra 
hänvisar till nationella eller internationella ämnesspecifika etiska koder eller egna etiska 
regler.  

Den vanligaste hänvisningen är till Vetenskapsrådets (tidigare HSFRs) forskningsetiska 
principer. Dessa är i korthet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Den etiska koden och de specificeringar som anges är väl kända. 
Vetenskapsrådet har dock ersatt den tidigare skriften på sin hemsida liksom på Codex, som är 
den omfattande samlingen av nationella och internationella etiska koder och regler för 
forskning, professioner samt yrkesområden, och hänvisar nu till en av dem utgiven rapport 
God sed i forskning (Hermerén et al, 2011) som rättesnöre i forskningsetiska frågor. 
Framförallt finns det en lagstiftning som anger när projekt kräver granskning i forskningsetisk 
kommitté innan det kan genomföras (SFS 2003:615).  Lagstiftningen innebär dock inte att 
forskning som faller utanför är etiskt problemfri, ”forskaren måste fortfarande beakta de 
etiska kraven så som de ställs i etiska kodexar och själv etiskt reflektera över sitt projekt” 
(Hermerén et al, s 21). 

De inom undervisning och uppsatsskrivande fortfarande tillämpade forskningsetiska 
principerna från Vetenskapsrådet och presentationen av dessa är tydlig, lättillgänglig och i 
hög grad relevant även för studenter under uppsatsskrivandet. Den presenterar fyra krav att 
förhålla sig till och erbjuder på så sätt en struktur för studenternas etiska reflexion. Det 
vanliga hos de utbildningar som i uppsatsskrivandet innefattar studier av och med personer är 
att studenterna som en påbjuden del i uppsatsen skriver en reflexion kring de eventuella etiska 
övervägande som studien har krävt. Inom flera utbildningar, även där intervjuer och 
observationer används i datainsamling för uppsatser men där studierna vanligen inte berör 
känsliga ämnen är dock inte etisk reflexion ett ingående moment. Till viss del återfinns etik i 
metodkurser och i studenternas metodbeskrivningar men inte alltid i termer av etik. Detta 
bekräftas av de intervjuer som genomförts med studenter som skrivit uppsats på C- eller D-
nivå för att även belysa uppfattningen om uppsatsetik från studentperspektiv. Alla tre 
studenterna hade läst en metodkurs i anslutning till uppsatsarbetet men endast en uppfattade 



20 
 

att etiska frågor hade aktualiserats, inte heller har etisk reflexion varit en obligatorisk punkt i 
själva uppsatsen. Två av studenterna hade genomfört intervjuer inom ramen för sitt 
uppsatsarbete. Vid en genomgång av uppsatserna konstateras dock att etiska aspekter har lyfts 
fram i uppsatserna exempelvis i samband med diskussioner kring hur intervjuer genomförts 
och i form av återkoppling och bekräftelse från de intervjuade. En reflexion som kan dras 
utifrån det är att etik sammankopplats och presenterats/uppfattats som en metodfråga snarare 
än som ett särskilt etiskt perspektiv.    

En svaghet i de forskningsetiska principerna är att de inte i större omfattning berör urvalet av 
informanter och uppgiftslämnare. Även om det inhämtas informerat samtycke av de i studien 
ingående personerna kan det av etiska skäl övervägas huruvida uppsatsstudier på 
grundutbildningsnivå bör genomföras exempelvis med medverkan av personer på 
behandlingshem, med psykiskt funktionshinder eller i en utsatt livssituation. Det finns alltid 
en risk för integritetskränkning eller andra negativa konsekvenser vilka kan vara till men 
särskilt för individer i så kallade utsatta grupper.  

Vägning	
Inom forskningsetik tillämpas ofta en forskningsetisk vägning mellan å ena sidan 
forskningskravet och å andra sidan individskyddskravet. Forskningskravets innebär att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Individsskyddskravet 
innebär å andra sidan att samhällets medlemmar inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Varken forskningskravet eller individskyddskravet är absoluta 
utan måste alltid vägas mot varandra (HSFR, 1996). Den forskningsetiska vägningen och 
strävan efter reflektivt eqvilibrium diskuteras inom forskningsetisk teoribildning och tillämpas 
i den forskningsetiska praktiken (Van den Burg, W. & van Willigensburg, T., 1998, 
Petersson, 1998). 

När det gäller studenternas självständiga arbeten innebär dessa en form av gesällprov där 
studenten visar de kunskaper och färdigheter han eller hon förvärvat under utbildningen 
snarare än utvecklar ny kunskap. Den forskningsetiska vägningen är inte tillämplig på 
motsvarande sätt som inom forskning. Samtidigt bör vi inte bortse från de värden som kan 
främjas genom uppsatsarbetet. Studenters självständiga kontakt och inhämtande av data samt 
bearbetning kan ha ett stort värde genom den kunskap och inte minst förståelse och respekt 
för människors levnadsförhållanden, uppfattningar och värderingar som tillägnas. Detta kan 
ha betydelse för den enskilda individens utveckling och även i en fortsatt yrkesutövning. 

Det är inte självklart att det är etiskt riktigt att genomföra en studie där en utsatt grupp studeras. Jag hävdar 
dock att det finns fler argument som talar för än emot. Att genomföra en studie som handlar om unga 
kvinnors våldsutsatthet sänder signaler om att det är ett problem värt att fokusera på… (uppsats 15) 

Intervjuade handledare har fört fram åsikter om att det är först i den verkliga situationen som 
den etiska reflexiviteten och förståelsen skärps hos studenterna och att det därigenom finns ett 
värde att de ”utsätts” för denna.  

Att ändå ständigt vara medveten om detta etiska dilemma har bidragit till att jag varit mycket aktsam under 
intervjuerna, med ordval och liknande. (uppsats 1) 



21 
 

Det är inte alltid så att uppsatsidén genomförs på det sätt som den först var tänkt utan det kan 
bli en hemläxa att överväga och planera om. Allt för detaljerad styrning och omedelbara 
förbud kan bidra till att den egna etiska reflexionen inte förverkligas, menar en intervjuad 
handledare.      

I nästa stycke ska närmare granskas de etiska frågor och överväganden som kan aktualiseras 
under uppsatsprocessen. Utifrån uppsatsarbetet beskrivet som en process med olika faser 
diskuteras de etiska överväganden som student, och handledare, kan ställas inför, illustrerat 
med exempel hämtade från intervjuer och uppsatser.  

Uppsatsetik	
Inom det som här benämns uppsatsetik kan urskiljas tre faser i uppsatsprocessen som kan 
innefatta etisk problematik. Det är för det första under planering och empiriinsamling, för det 
andra under bearbetning och analys samt för det tredje i samband med examination och 
presentation av slutprodukt. Det är framförallt i den första delen, här kallad planering och 
empiriinsamling, som etiska avväganden krävs och grunden för en god etik i hela 
uppsatsarbetet läggs. I planeringsfasen har studenterna att fastställa riktlinjer för uppsatsen. 
De etiska överväganden som då kan uppstå ligger i val av informantgrupp, val av metod och 
även i formulerandet av uppsatsämne, syfte och frågeställningar. Det är också så att 
kombinationen av dessa överväganden bildar uppsatsarbeten med olika grad av etisk 
känslighet.  

Den etiska betydelsen vid val av informantgrupp kan illustreras med hur studien av ett ämne 
som upplevelser och bearbetning av sorg får en helt olik etisk känslighet om den ställs till 
professionellt verksamma som präster eller psykologer än om samma ämne och 
frågeställningar skulle tas upp med människor som oväntat förlorat en anhörig. I detta fall 
handlar det om respekt för människor i en utsatt situation och exemplet visar att det inte bara 
är grupper som vanligtvis betraktas som utsatta som kan inbegripas. Med utsatta grupper 
syftar vi ofta på minderåriga, människor med nedsatt autonomi eller under pågående 
behandling. När valet av informantgrupp är avklarat återstår att etablera den inledande 
kontakten. Man kan använda sig av exempelvis annonsering, etablerade kontakter eller en 
”gatekeeper” som här betyder en person som utifrån sin kompetens och position kan hjälpa till 
med att förmedla och rekommendera personer för studien. Här kan vissa etiska överväganden 
aktualiseras som huruvida det är lämpligt att studenter inom ramen för sin studie intervjuar 
boende på det behandlingshem där de själva arbetar vid sidan av sina studier. Detta utifrån det 
beroendeförhållande som föreligger. Även själva urvalskriterierna kan i denna fas innebära 
utpekanden av integritetskänsliga skäl som i exemplet där en lärare förmedlar kontakt med 
unga sexuellt aktiva gymnasieelever. Exemplet aktualiserar även frågor om vilka 
konsekvenser en vald frågeställning kan medföra för informanter då vissa ämnen kan leda till 
att tidigare obearbetade trauman framkallas. 

Betydelsen av metod ur etisk synvinkel visar exemplet öppna eller dolda observationer av 
polisens nattliga arbete kontra att göra intervjuer i efterhand med de tjänstgörande poliserna. I 
det förstnämnda fallet kommer även de personer som poliserna ingriper gentemot att ingå i 
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studien, dessutom med tvivelaktig möjlighet att inhämta samtycke, medan i det senare fallet 
det endast är de yrkesutövande personerna som med informerat samtycke ingår i studien.  

Den etiska betydelsen av studiens ämne, syfte och frågeställningar visar en jämförelse mellan 
två uppsatser skrivna utifrån intervjuer med gymnasieungdomar där den ena handlade om 
innehåll och lärande utifrån ett schemalagt ämne och den andra om informanternas sexualitet 
och identitet. Medan det förstnämnda inte innefattar en etisk problematik är det senare att 
betrakta som ett integritetskänsligt område. Samtidigt kan man understryka att även ett ämne 
som först kan tyckas etiskt okontroversiellt kan visa sig innehålla spänningar.  

Givetvis blir det sedan kombinationen av dessa redovisade val som slutligen avgör i vilken 
grad den planerade uppsatsen kan sägas innehålla en etisk problematik och därigenom 
föranleda etisk reflexion och eventuella förändringar innan den genomförs. 

Etiska normer för själva data- och empiriinsamlingen återfinns bland annat i de 
forskningsetiska principerna och är som nämnts väl kända och tillämpade i många av 
studenternas arbeten, om dock inte i alla. Den inledande fasen innefattar information om 
studien till de ingående samt inhämtande av samtycke.     

Bearbetnings- och analysdelen innefattar framförallt etiska krav på en transparent och korrekt 
redovisning. Här inbegrips att i enlighet med god vetenskap undvika oseriösa, tendensiösa 
eller alltför långt dragna slutsatser. Vidare ingår säker förvaring av data, att data endast 
används för det uppgivna syftet och att materialet förstörs efter uppsatsens färdigställande.  

Vad gäller den sistnämnda fasen bestående av presentation och publicering av det 
examinerade arbetet föregås denna av en god etik i de föregående faserna. Därutöver 
innefattas etiska krav på tillfredsställande anonymisering samt nogsamhet i formuleringar för 
att där undvika oaktsamma utpekanden, kränkningar eller misskreditering av i studien 
ingående personer. 

Den examinerade uppsatsen är ett offentligt material som vid de flesta lärosäten idag även 
publiceras elektroniskt. Många uppsats- och examensarbeten genomförs inom företag och 
organisationer. Återkoppling, skriftligen eller muntligen presenteras regelbundet. Här bör 
beaktas att lärosätet kvalitetsmässiga godkännande, vilket innefattar även etiska aspekter, 
inträffar först efter examination av arbetet och därför bör studenterna uppmanas att anstå med 
eventuella presentationer och offentliggöranden tills arbetet är godkänt.   

Genomlysningen av de tre faserna i uppsatsprocessen visar att det framförallt i upptakten och 
planeringen av uppsats och datainsamling kan finnas ett antal etiska överväganden men att det 
även fortgående finns anledning att uppmärksamma den etiska dimensionen.  

Lärosätets uppmärksammande av en god etik, etiska regler och etisk reflexion i 
uppsatsskrivandet kan ske vid olika delar av processen. I intervjuerna framkommer exempel 
på följande: etiska aspekter tas upp redan tidigt i utbildningen, i metodkurs före 
uppsatsarbetet, i uppsatsanvisningar, i planering och PM inför uppsatsupptakten, vid 
handledning, i uppsatsen i form av etisk reflexion kring det genomförda arbetet samt vid 
seminariegranskningen av uppsatsen.  
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Formaliserat stöd för studenter och handledare kan ske genom: tillämpning av etiska regler, 
krav på etisk reflexion i uppsats-PM, kännedom om etiska aspekter som tydliggjort mål i 
kursplaner samt lärarkollegiets gemensamma godkännande av uppsatsplaner inklusive de 
etiska aspekterna. 

En person vars funktion här inte i högre grad uppmärksammats är examinator av uppsatsen. 
Som företrädare för lärosätet innebär en bedömning vid examination ett myndighetsutlåtande. 
Därigenom fungerar examinator som garant för att studenten inhämtat och givit prov på 
erforderlig kunskap och förmåga. Enligt högskoleförordningen innefattar det även förmåga att 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter.  

Högskoleförordningen 1993:100 

För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

De granskade uppsatserna visar att studenterna i hög grad reflekterar över etiska aspekter i 
sina uppsatser. I många fall görs detta på ett föredömligt sätt men det finns även uppsatser där 
den etiska reflexionen saknas trots exempelvis konkret utpekande och särskiljande av 
minderåriga individer i deras skolmiljö. Vad som kan vara problematiskt är om examinator 
och handledare/studenter är utifrån etiska skäl oeniga om vilka studier studenter bör göra. En 
handledare kan ställa sig positiv till exempelvis observationsstudier medan en annan menar att 
studien i alltför hög grad innehåller moment av etiskt tvivelaktig karaktär. Kan examinator 
ställa sig bakom och godkänna en uppsats som han eller hon anser innehåller forskningsetiska 
betänkligheter? Och kan man underkänna en av en kollega sanktionerad och genomförd studie 
till följd av en som man själv uppfattar tveksam uppsatsetik?  

Hur	gör	man	på	andra	fakulteter,	högskolor	och	universitet?	
Det finns idag ingen övergripande nationell policy kring etik i studenternas arbeten. De etiska 
frågorna är dock uppmärksammade och en icke systematiskt överblick ger vid handen att det 
förekommer olika grad av formaliserad uppmärksamhet av uppsatsetik vid landets lärosäten. 
Här återfinns bl a följande former:  

- Hänvisning till de regionala etikprövningskommittéerna, vilka mottar även 
projektplaner på uppsatsnivå för rådgivning 

- Lokala etikkommittéer som ger rådgivande etiska granskningar av studentarbeten eller 
kliniska forskningsprojekt, exempelvis Etikkommittén sydost som samlar 
Linneuniversitetet, Blekinge tekniska högskola samt landstingen i Blekinge och 
Kalmar län 

- Lärosätens egen forskningsetiska nämnd vilka kan tillhandahålla anvisningar, verktyg 
för etisk egengranskning, samt prövar uppsatsplaner  

- De enskilda utbildningarnas utarbetade praxis för etisk granskning, kan bestå av ett 
lärarkollegium som formellt eller informellt diskuterar studenternas uppsats pm eller 
det kan innebära att studenterna skriver en regelrätt prövningsansökan till en fiktiv 
etikkommitté som examineras och godkänns innan uppsatsarbetet fortsätter  

- Lärosätet har formulerat egna övergripande etiska regler 
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- Enskilda utbildningar vid lärosätet har utarbetat etiska regler för studenternas uppsats- 
och examensarbeten 

- Vid studenternas uppsats- och examensarbeten hänvisas till Vetenskapsrådets etiska 
regler eller till ämnesspecifika etiska koder.   

Genom en slumpmässig granskning av ett mindre antal uppsatser från andra lärosäten kan 
man konstatera att de uppvisar samma variation av empiriskt material och troligen då också 
såväl en mer tillåtande som mer restriktiv inställning hos handledare.   

Betydelsen	av	en	tydlig	uppsatsetik	
Den genomförda studien av etik i studenternas uppsats- och examensarbete visar att dessa 
frågor i många fall hanteras utmärkt med nogsamt iakttagande av hänsyn och etisk 
uppmärksamhet.  Framförallt finns det en väl genomförd etik vad gäller inhämtande av 
informerat samtycke och anonymisering av informanter. 

Även om de flesta uppsatsarbeten bedrivs med en god etik finns även exempel på studier av 
och med människor där tillvägagångssätt och uppmärksammandet av de etiska aspekterna kan 
diskuteras. Framförallt handlar det om huruvida det är studier som bör göras av studenter på 
grundutbildningsnivå. Detta med hänvisning till bl a det som Högskoleverket anger som 
osäkerhet kring studenternas insikter och kunskap, utifrån det faktum att motsvarande studie 
inte kan genomföras av forskare utan föregående granskning av forskningsetisk kommitté 
eller utifrån att det är oklart gentemot vilka värden individskyddskravet balanseras då inte 
forskningskravet är tillämpbart.   

Handledaren har en central roll som vägledare, förstärkare av initiativ, eller som s.k. 
”gatekeeper” för att förhindra eller omstrukturera etiskt tveksamma studier. Handledaren får 
därigenom ett betydande ansvar, gentemot studenterna men även i förhållande till de 
informanter som eventuellt kommer att ingå i studenternas studier. Det saknas dock ett 
gemensamt förhållningssätt kring var gränserna för studenternas studier bör gå hos 
handledarna vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Inte heller inom samma 
institutioner och avdelningar har lärarna samma förhållningssätt vad gäller de etiska kraven 
vid uppsats- och examensarbete. Det beror dels på den otydlighet som finns gällande etiska 
regler för studenternas uppsats- och examensarbete men även på att utbildningarna vid 
fakulteten omfattare en stor bredd och följaktligen kommer att inbegripa studenter med skilda 
erfarenheter och kompetens. Huruvida det bör vara en bedömningsgrund för vilka studier 
studenterna bör genomföra är inte formellt fastställt. 

Studentperspektiv	
Ur ett studentperspektiv är det viktigt att tillägna sig förmågan till etisk reflexion vilken 
tydligt anges i målsättningen för kandidatexamen. Inte minst med tanke på att universiteten 
utbildar många studenter som i sin framtida yrkesutövning kommer att inneha arbetsuppgifter 
som till viss del liknar uppsatsarbete är kunskapen om hur man bedriver ansvarsfulla studier 
av människor av stor betydelse.  

Tillgängliga och tydliga etiska regler redan i planeringsstadiet av uppsatsarbetet underlättar 
för att därigenom det etiska perspektivet ska kunna beaktas redan i denna fas. Som analysen 
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visar är även handledare och examinatorers samsyn viktig då annars studenten riskerar att 
hamna mellan olika krav på uppsatsetiken i sitt arbete. Även en samsyn mellan handledare i 
kollegiet är att föredra då studenter annars kan uppleva en ojämlik behandling.  

Utifrån en genomtänkt och etablerad uppsatsetik minskar risken för att individer drabbas av 
obehag eller andra negativa konsekvenser i samband med exempelvis datainsamling för 
uppsatsarbeten. Det kan också innebära en tydligare diskussion och avvägning av eventuella 
risker för studenterna i samband med uppsatsarbetet.  

Vid studenternas kontakter med samhället i samband med uppsatsskrivandet förmedlar de en 
bild av högskole- och universitetsverksamhet. Allmänheten har ibland en vag uppfattning om 
skillnaden mellan studenters arbeten och forskning. För att säkerställa allmänhetens positiva 
uppfattning om högskolor och universitet samt dess representanter och verksamhet bör det 
vara av vikt att den universitetsgemensamma etiken håller en hög nivå.    

 

Rekommendationer	
Utifrån den föreliggande studien kan följande slutsatser och rekommendationer föreslås: 

 Med avseende på fusk och plagiat bör institutionerna och avdelningarna överväga att 
införa regelbunden granskning av uppsatserna genom Urkund eller liknande 
förfarande. 
 

 Med avseende på relationen mellan handledare och student aktualiseras normer om 
rättvisa och ansvar bl a till följd av det beroendeförhållande som föreligger. Här 
framträder vikten av att ge utrymme för kollegiets gemensamma diskussioner kring 
konforma rutiner eller utrymme för variationer, frågor som i hög grad tangerar 
kvalitetsaspekter på studenternas arbeten. 
 

 Med avseende på uppsatsetik 
- att fakulteten tydliggör ansvarsförhållandet då det gäller etiska aspekter vid 

studenternas examens- och uppsatsarbete 
- att överväga en utbildningsinsats för framförallt nytillkomna handledare med avseende 

på etik i studenternas uppsats- och examensarbeten. Detta skulle kunna infogas i 
universitetpedagogiska utbildningar i uppsatshandledning eller liknade 

- att undervisning i forskningsetik/uppsatsetik genomförs inom alla utbildningar på C-
nivå 

- att empiriinsamling, framförallt sådan som innefattar studier av och med människor, 
föregås av en skriftlig etisk reflexion. Den etiska reflexionen kan vara kortfattad men 
ändå en kontrollpunkt för att överväga eventuell etisk problematik 

- att en obligatorisk skriftlig etisk reflexion ingår i alla uppsatser och examensarbeten 
- att överväga och uppmuntra en kollegial bedömning av de etiska aspekterna i 

studenternas uppsatsplaner 
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- att överväga tillsättandet av ett etiskt råd vilket skulle kunna fungera som rådgivande 
organ och stöd för handledare, exempelvis genom att granska uppsatsplaner med etisk 
komplexitet    

- att överväga att inrätta en övergripande gemensam etisk policy för fakulteten. Med 
hänvisning till den bredd av utbildningar som bedrivs inom filosofisk fakultet bör den 
gemensamma etiska policyn vara övergripande och fakulteten bör överväga i vilken 
mån man bör överlåta till de enskilda utbildningarna att närmare fastställa kriterier och 
gränser för uppsatsarbeten som innefattar empiri med och om människor.  
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1. INLEDNING 
Uppsatsskrivande är en av de viktigare delarna i den akademiska utbildningen och det 
examensarbete där studenterna utvecklar och sammanfattar de kunskaper de förvärvat under 
sin utbildning. Att handleda uppsatser och examensarbeten är också en av lärarnas 
huvuduppgifter. Inte sällan förekommer etisk problematik i samband med studenters 
uppsatsskrivande, såväl vad gäller materialinsamling, bearbetning och analys samt 
presentation av resultat. Handledarens ansvar och grundvalarna för hur dessa dilemman bör 
hanteras är bristfälligt klargjorda och uppmärksammade1. 

Syftet med den övergripande studien är att identifiera och belysa den etiska problematik som 
kan uppstå i samband med studenters examens och uppsatsarbete. Detta inbegriper en 
kartläggning av etiska regler och rutiner för uppsats- och examensarbeten som tillämpas vid 
filosofiska fakultetens olika utbildningsområden. Vidare kommer handledare och 
examinatorers erfarenhet av etiska dilemman vid studenters uppsatsarbete att analyseras. 
Utifrån detta avser vi att belysa möjligheterna för en gemensam etisk policy för examens- och 
uppsatsarbete vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. 

Denna delrapport är en sammanställning av en enkät med syfte att övergripande kartlägga och 
belysa etiska regler och praxis vad gäller etisk reflexion vid uppsats- och examensarbeten hos 
institutioner och avdelningar vid filosofiska fakulteten. 

Delstudien innefattar en skriftlig enkät till studierektorer och programansvariga vid fakulteten. 
I enkäten efterfrågas huruvida forskningsetiska aspekter ingår i undervisningen, eventuella 
hänvisningar till etiska koder, om etiska reflexioner sker i uppsatsen samt lärarkollegiets 
diskussioner kring etik i uppsatsarbeten. Därutöver efterfrågas vilken form av empiriskt 
material som studenterna hanterar i samband med sina arbeten.    

1.1 Bortfallsanalys 

Enkäten skickades via e-mail till 65 studierektorer och programansvariga vid filosofiska 
fakulteten, Linköpings universitet. Två veckor senare sändes en påminnelse. Totalt besvarades 
enkäten av 31 st. Då enkätstudien kommer att följas av en intervjustudie med företrädare för 
fakultetens lärare kommer såväl frågor som svar från enkäten att följa upp vid detta tillfälle. 
Med hänvisning till att denna uppföljning kommer att ske skickades ingen ytterligare 
påminnelse ut.  

Vår uppfattning är dock att svarsfrekvensen är relativt låg och vi har sökt analysera 
bakomliggande orsaker. Enkäten besvaras anonymt men en anledning som vi kan utläsa av 
materialet är att företrädare för vissa ämnen inte uppfattar att frågeställningarna är relevanta 

                                                 
1 Föreliggande studie är en komplettering och fördjupning av Anders Nordgrens översikt över Etiska problem i 
grundutbildningen (2009) med specifik inriktning på etiken vid uppsats‐ och examensarbeten. Dessa etiska 
dilemman uppmärksammas bristfälligt i SULFs Etiska riktlinjer för universitetslärare (2005). Studenters 
examens‐ och uppsatsarbete faller inte heller automatiskt in under gängse forskningsetiska anvisningarna eller 
lagstiftning då det exempelvis explicit i den senare anges att högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå 
inte faller in under forskning eller behöver granskas enligt etikprövningslagen. 
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för dem då deras studenter inte skriver den form av uppsats där en etisk problematik 
uppträder, detta kan exempelvis gälla för språkliga ämnen eller utbildningar där studenterna 
inte använder den form av empiriskt material som omfattar personkontakter eller personliga 
uppgifter. Enkäten kan även ha skickats i flera exemplar till samma avdelning men till olika 
mottagare varpå dessa kan ha valt att besvarat enkäten i samråd.  

Som även påpekats i kommentarerna inbegriper våra frågeställningar inte alla former av etisk 
problematik som kan aktualiseras i uppsatser och examensarbeten. Vi har exempelvis inte alls 
berört frågor om fusk och plagiat då de till stor del ligger utanför denna studies syfte. En 
bredare ansats i frågebatteriet kunde medfört att fler av de tillfrågade hade känt sig berörda 
och besvarat enkäten. 

Vår erfarenhet visar att den etiska problematiken kan vara svåridentifierad och det etiska 
perspektivet kan vara relevant att tillägna sig för studenter på olika utbildningar. Vi kommer 
därför att beakta spridningen i den kommande datainsamlingen för att kunna belysa etiska 
perspektiv inom uppsats och examensarbete på skilda utbildningarna inom fakulteten. 

1.2 Sammanfattning av resultat 

Av de besvarade enkäterna kan vi utläsa att en stor del av de utbildningar vid filosofiska 
fakulteten som besvarat enkäten förmedlar undervisning i forskningsetik för studenter som 
ska skriva uppsats och examensarbete. Hur denna kunskap förmedlas skiljer sig åt, det kan 
vara exempelvis i form av föreläsning, kurslitteratur eller handledning. Vi vill här notera att 
en stor del av utbildningarna, närmare hälften, inte har etisk reflektion som en obligatorisk 
punkt i själva uppsatsen.  

Inte alla utbildningar hänvisar studenter som skriver uppsats till en etisk kod. Av dem som gör 
det är det en majoritet som hänvisar till Vetenskapsrådets forskningsetiska kod. Noterbart är 
att Vetenskapsrådets forskningsetiska kod inte längre används eller publiceras på Codex, som 
är den omfattande samlingen av nationella och internationella etiska koder och regler för 
forskning, professioner och yrkesområden. De svenska forskarna hänvisas istället till den av 
Vetenskapsrådet publicerade God forskningssed (2011) samt i förekommande fall 
forskningsetisk prövning enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460).  

En mycket hög andel av de utbildningar som besvarat enkäten anger att lärargruppen för 
diskussioner kring etiska aspekter som aktualiseras i studenternas uppsatser. Omfattningen 
och innehållet i dessa är av intresse att följa upp i den kommande intervjustudien.   

Vi kan konstatera att det vid studenters uppsats- och examensarbete vid filosofiska fakulteten 
används material och metoder som kan innebära behov av etisk reflexion och nogsamhet. 
Datainsamling sker genom intervjuer, deltagande observationer, enkäter, ljud och 
videoupptagningar samt även genom experiment och i samband med behandling. I materialet 
förekommer konfidentiell information, interna dokument som ej får spridas, utredningar och 
journaler. Drygt en tredjedel av de som besvarat enkäten anger att de förekommer att 
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minderåriga intervjuas, observeras, besvarar enkäter eller på annat sätt ingår i det empiriska 
materialet.  

Resultat och synpunkter som framkommit i enkätstudien kommer att följas upp och fördjupas 
i de kommande intervjuerna med lärare vi filosofiska fakultetens utbildningar. 
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2. RESULTAT 
 
 
 

 
 
Figur 1 
 
 

Enkäten inleddes med frågan om forskningsetik ingår i undervisningen för studenter som 
skriver kandidat eller magisteruppsats. Majoriteten, 29 personer, har svarat ja och endast 2 har 
svarat nej. 
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Figur 2. 

 
 
De som svarat ja på föregående fråga ombads att uppge på vilket sätt som forskningsetik 
åskådliggörs i undervisningen. Flera svarsalternativ kan anges. Enkätens resultat visar att 
forskningsetiken främst förekommer i handledning men även som föreläsningar och i 
kurslitteratur. I några fall diskuteras och hanteras forskningsetik även under särskilt avsedda 
seminarier. I åtta svar uppges att forskningsetik även kan förekomma i andra former än de 
angivna. Exempelvis uppger man att forskningsetik i stället förmedlas via skriftlig 
kursinformation eller specifikationer för uppsatsskrivande alternativt har man under tidigare 
metodkurser, som inte är i direkt anslutning till uppsatsen, bearbetat etik i forskning.  
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Figur 3. 
 
 

I den tredje frågan i enkäten efterfrågas om studenterna hänvisas till någon forskningsetisk 
kod. Resultatet visar att 15 av de tillfrågade uppgett Vetenskapsrådets forskningsetiska kod 
medan några få hänvisar till en egen kod alternativt andra förekommande koder. Exempel på 
andra förekommande koder är de antropologiska koderna SANT och AAA. Inom psykologi 
hänvisar man vanligen till APA medan man inom datalogi förhåller sig till ACMs etiska kod. 
Vissa hänvisar i stället studenterna till kursanvisningar och kurslitteratur alternativt till 
Centrala etikprövningsnämndens hemsida (www.epn.se) som informerar om etikprövning av 
forskning som avser människor eller känsliga personuppgifter enligt lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor.  
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Figur 4. 

 

Frågan om etisk reflektion är en obligatorisk punkt i uppsatserna har ungefär hälften av de 
tillfrågade besvarat med ja och hälften med nej. Att en så stor andel besvarat frågan med ett 
nej är angeläget att följa upp.   
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Figur 5. 

 
 
Den femte frågan gäller huruvida lärarkollegiet för diskussioner kring etiska aspekter i 
studenternas uppsatser. Resultatet visar att dessa diskussioner är vanligt förekommande då 26 
av de tillfrågade svarat ja på frågan medan endast tre har svarat nej. Två har i stället valt att 
inte besvara frågan. Att det förekommer diskussioner i en omfattande andel av 
lärarkollegierna ser vi som en positiv möjlighet för att erhålla fruktbara synpunkter och 
material för den fortsatta studien om etik i studenternas uppsatser och examensarbeten.  
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Figur 6.  

 

När det kommer till vilken eller vilka former av empiriskt material som används som underlag 
i uppsatserna visar resultatet att intervjuer och enkäter är vanligt förekommande samt även 
deltagande observationer. I 21 svar anges andra typer av empiriskt material. Exempel på detta 
är offentlig dokumentation, sekundärdata, utredningar och journaler inom det sociala fältet, 
statistik och kulturhistoriska artefakter. Man uppger även att experiment och behandling 
ibland kan utgöra empiriskt underlag men även video och ljudinspelningar samt data som 
samlas in från internet genom netografi och intervjuer på så kallade chatforum.  
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Figur 7.  

 
 
Nästkommande frågar berör huruvida minderåriga personer på något sätt ingår i det empiriska 
material som samlas in. Cirka en tredjedel, 11 av dem som besvarat enkäten anger att det 
förekommer att minderåriga ingår i materialet. 
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Figur 8.  

 
 
I den sista frågan efterfrågas om det förekommer någon annan form av etiskt känsligt material 
som underlag för studenternas uppsatser. 12 av dem som besvarat frågan har svarat nej medan 
17 i stället svarat ja och uppger etiskt känsligt material som exempelvis konfidentiell 
information från tjänstemän, personlig eller juridisk information och utredningar inom social 
verksamhet. Det vanligaste svaret är dock material som berör interna företagshemligheter i 
form av strategier och produktutveckling.  
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