Andreas Føllesdal ©

Forskningsetikk - moralfilosofiske perspektiver 
I NESH 1995: Seks innlegg om forskningsetikk i samfunnsvitenskap og humaniora Oslo: NESH

- i et dybdeintervju om sorgreaksjoner hos skilsmissebarn begynner informanten å behandle forskeren som sin terapeut, og røper personlige opplysninger om andre.  Hvordan bør forskeren håndtere en slik situasjon?

- Hvilken holdning bør historikere ha til forespørsler om å skrive bedriftshistorie, eller å delta i offentlige komiteer som skal granske påståtte ulovlig virksomhet i nær fortid?  Bør historikere fungere som sannhetsvitner - som enkeltmennesker? 	- som profesjon?

- Hva slags akademisk frihet bør beskyttes av lovverket i et rettferdig samfunn?

- Bør forskere kunne lyve overfor forsøkspersonene om hensikten med et eksperiment?

- Hva slags ansvar har forskeren for virkningen av forskningsresultatene, når media fordreier konklusjonene?

- Hvilke motiver bør en forsker ha i valg av forskningstema: Personlig nysgjerrighet?  Politisk overbevisning?


Etikk, moral, og livssyn
Vi foretar ofte slike vurderinger, av handlinger, regler, organisasjoner, og personers karakter eller væremåte.  Etisk refleksjon tar sikte på å gjøre oss i stand til å foreta slike vurderinger på en mer systematisk og forsvarlig måte.
Når vi spør hvordan vi bør handle mot hverandre, eller hvordan samfunnet bør være innrettet, må vi blant annet se på hvilke regler og retningslinjer som vanligvis blir fulgt i dagliglivet: Hvordan handler enkeltindivider faktisk, og hvordan er samfunnet innrettet?  Dette er deskriptive spørsmål, om det vi skal kalle moralen: våre sedvaner og praksis, de normene som er kjent og som følges i samfunnet, og de verdiene som er allment akseptert.
Men vi får dessverre ikke tilstrekkelig svar på spørsmålene om hvordan vi bør handle ved å se hvordan folk faktisk handler, og hvilken praksis som har utviklet seg i samfunnet -- ved å avdekke og anvende "de alminnelige etiske verdier som har tilslutning i vårt samfunn" (St. meld. nr. 28 (1988-89) Om forskning s. 70).  Ofte finnes det nemlig ikke tilstrekkelig enighet -- for eksempel om "menneskeverd", "solidaritet" og "likeverd": det kan være uenighet, eller vi kan være i villrede om hva vi skal mene. Og ofte opplever vi at ulike vurderinger kommer til anvendelse, men at de er i konflikt når det gjelder enkelthandlinger eller bestemte situasjoner.  Jeg skal foreslå at etisk refleksjon er viktig for å løse slike moralske dilemmaer. 
Etikk kan forstås som moralens teori: organiseringen av våre normer og verdier -- om rett og galt -- som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte.  Når våre moraloppfatninger fremstår som et organisert og velbegrunnet helhetlig system kan vi snakke om en etikk.  I den tradisjonen vi her følger består etisk refleksjon i å ta utgangspunkt i aksepterte moraloppfatninger, og justere disse normene og verdiene innbyrdes.  Målet er å komme fram til en konsistent helhet som kan forsvares mot innvendinger.  Vi omtaler derfor ofte gjennomdrøftede og avgrensede områder av moraloppfatninger som en etikk: for eksempel ulike gruppers yrkesetikk.  Etiske teorier kan ta for seg forskjellige emner: for eksempel om individet er moralsk høyverdig, om bestemte situasjoner er moralsk gode, eller om en handling eller en praksis, for eksempel innenfor samfunnsinstitusjonene, er rettferdig. 
Individualetikk og sosialetikk
Det kan av og til være nyttig å skille mellom to typer spørsmål, selv om det er et klart samspill mellom dem.  I individualetikken vurderer vi spørsmål om hvordan vi som enkeltpersoner bør handle, og om hvilke holdninger og egenskaper vi bør tilegne oss for å være gode mennesker.  I sosialetikken reflekterer vi over hvordan samfunnet og samfunnsinstitusjonene bør være innrettet, om organisasjoner har moralsk akseptable normer, og om hvordan profesjonsutøvere bør handle.  
Disse to gruppene spørsmål har klare berøringspunkter: for eksempel blir vi som individer preget av det vi gjør i vårt daglige arbeid; og våre private, individuelle holdninger og verdier påvirker hvordan vi handler "på jobben".  Blant annet er det viktig å huske på at når noen foretar et handlingsvalg, blir også den handlende berørt: hun selv foretar seg noe, og dette vil være med på å prege hennes identitet eller personlighet: man blir slik man handler.

Livssynspluralisme
Det hevdes ofte at i alle fall sosialetikken må ta hensyn til livssynspluralismen i demokratiske samfunn. 
Vi vurderer mange livssituasjoner og muligheter forskjellig fordi vi har ulike oppfatninger om hva det gode liv består i, forskjellige menneskesyn, og forskjellig oppfatning om ansvarsfordelingen mellom samfunn og individ.  I dagens nordiske samfunn finnes det mange ulike livssyn med forskjellige etikker, både religiøse og ikke-religiøse overbevisninger og filosofier.  
Noen livssyn, og noen oppfatninger om individualetikk, er nok utilfredsstillende: de er inkonsistente, eller bygger på usanne premisser.  Men mange teorier om moralen kan ikke uten videre avvises som irrasjonelle eller urimelige.  Vi må forsone oss med at reflekterte og tilsynelatende moralske samfunnsmedlemmer i et demokrati med ytringsfrihet og religionsfrihet ikke vil bli fullstendig enige i livssyn.  Blant oss vil det finnes uforenlige, men likefullt gjennomtenkte og ikke klart urimelige livssyn, som enes i at de alle betrakter mennesker som likeverdige -- om enn på litt forskjellig vis.  I mangel av et bedre uttrykk, la oss kalle slike livssyn ikke urimelige livssyn.  
Denne livssynspluralisme er en ekstra utfordring for å finne løsninger på normkonflikter.  I forskningsetikken gir dette seg mange utslag:

- På den ene side forskere som ønsker å åpne gravhauger og undersøke skjeletter, på den andre side lokalbefolkningens religiøse overbevisning om at gravhauger og lik må være i fred;
- konflikten mellom en forsker som vil bruke offentlige midler til å avdekke at noen grupper misbruker overføringsordningene -- være det seg enslige mødre eller bedriftsetablerere -- og medlemmene av slike grupper, som ikke vil kunne fortsette som før.  Her vil vår vurdering delvis være avhengig av om vi mener at samfunnet idag behandler disse gruppene rettferdig.  

Det er flere ulike syn på hvordan vi bør leve, og om hvordan samfunnet bør være innrettet: om "hva slags samfunn, mennesker og miljø vi ønsker oss" (ibid).  Våre felles etiske vurderinger på mange samfunnsområder må ta hensyn til denne livssynspluralismen på en eller annen måte.

Hvorfor etikk?
Hvorfor altså arbeide med etikk -- med teori?  Noen vil hevde at det å øke vår selvforståelse er av verdi i seg selv -- forskere, deriblant moralfilosofer, vil kanskje synes at et slikt svar er tilstrekkelig.  Etisk refleksjon kan også bidra til å bilegge uenighet om spørsmål det er viktig å komme til enighet om, selv i et samfunn preget av livssynspluralisme.  

Moralske dilemmaer: motstridende moralske vurderinger
Når vi vil vite om en handling er moralsk forsvarlig, henviser vi ofte til ulike verdier, eller til moralske normer.  Men ofte må vi konstatere at ulike verdier og normer støtter motstridende alternativer.  Forskjellige handlingsalternativer fremmer forskjellige, viktige verdier, og flere moralregler kan komme til anvendelse, men kreve forskjellige handlingsalternativer.  For å finne fram til hvordan vi bør handle kan vi derfor ikke nøye oss med å vite hvilke moraloppfatninger folk flest faktisk har -- selv om det er et viktig element.  I mange situasjoner er de allment aksepterte reglene uforenelige: minst ‚n må brytes.  Da må vi vurdere disse moraloppfatningene opp mot hverandre:

- Målet om å utføre profesjonelt arbeid, med god metode, tilsier at vi sikrer representative utvalg, men dette kommer i konflikt med målet om å respektere personers ønske om å ikke delta i forskningen;
- Kravet om kortsiktig nytte og ønske om fremtidige oppdrag tilsier at vi velger forskningstemaer og hypoteser på måter som overser viktige samfunnshensyn, eller noen berørte parter.
- Kravet om å være en lojal kollega kommer i konflikt med plikten til å påtale fusk i andres forskning.

Lignende problemer oppstår når vi vil veie flere hensyn ved å finne en "passe" middelvei mellom ytterlighetene.  Ofte viser det seg nemlig at vi er dypt uenige om hva som utgjør en "harmonisk" løsning, og hva det vil si å tilfredsstille alle hensyn tilstrekkelig.  Da har vi behov for å si mer enn simpelthen at "jeg synes at dette er passe trygt og passe imøtekommende".  Hvordan begrunner vi hvor den gyldne middelvei går, når andre er uenige med oss?
Etisk refleksjon: for å løse dilemmaer
Etisk refleksjon er ikke tilstrekkelig for å løse alle problemer, ei heller alltid nødvendig.  Men noen problemer kan uttrykkes og håndteres noe bedre ved å trekke på et rammeverk - begrepsapparat -- og systematisere våre moraloppfatninger.  Etisk refleksjon er nyttig for å vise hvordan våre standpunkter kan begrunnes, og hvor vi kan finne felles premisser.
Etisk refleksjon om hvordan våre moraloppfatninger henger sammen kan gi oss argumenter for å komme til enighet med andre parter når vi er uenige om hvordan vi bør handle, både ved å endre vår egen oppfatning, og ved å gi den andre parten grunner for å forandre sitt syn.  Etisk refleksjon kan altså hjelpe oss å håndtere konflikter, både i vårt eget sinn og mellom forskjellige parter som berøres av handlingsvalgene, når flere motstridende moralnormer kommer til anvendelse i konkrete situasjoner.  

Reflektiv likevekt
Vi utvikler en teori om våre moralvurderinger -- en etikk -- ved å begynne med våre moraloppfatninger -- intuisjoner -- både om enkeltsituasjoner og om relativt abstrakte, vage eller generelle normer og verdier: at samfunn bør behandle alle likt, og tilkjenne et visst frihetsrom rundt alle mennesker, osv.  
De forskjellige påstandene og oppfatningene i den normative teorien begrunner hverandre gjensidig når vi organiserer dem som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte.  Premisser og konklusjoner begrunner hverandre i "reflektiv likevekt".  De enkeltvurderingene vi har om konkrete situasjoner begrunnes "ovenfra": Denne bortfallsundersøkelsen er uforsvarlig fordi den strider med prinsippet om å behandle alle med respekt.  Og de generelle prinsippene vi holder fast ved begrunnes i sin tur "nedenfra", ved å påvise at disse prinsippene passer godt inn med de mange enkeltoppfatningene og etiske reaksjonene vi har:  vi begrunner kravet om samtykke ved å vise at det stemmer godt overens med våre moraloppfatninger om hva som er galt for eksempel med fordekt forskning.  
Det er ikke gitt at vi skal eller bør motiveres ut fra de overordnede prinsippene, men en slik teori gjør det mulig å forsvare våre standpunkter overfor noen av de som er uenige, ved å vise hvordan vårt standpunkt er del av et større, systematisk syn som det vil være lettere for andre å ta stilling til.

Hvorfor er det behov for refleksjon idag?
Vi ønsker å komme fram til moraloppfatninger som er uten selvmotsigelser, som kan forsvares, og som vi kan stå ved og leve etter -- enten hver for oss, eller i felleskap.  Vi må finne ut hvordan vi skal handle, og hvordan bør vi vurdere handlinger, når ulike normer og verdier kommer i konflikt.  Slike spørsmål presser seg ofte på idet nye rammebetingelser oppstår, eller når nye muligheter dukker opp. 
Forskning benyttes på nye områder, og samfunnsendringer bringer med seg nye insentiver og krysspress for forskere og forskersamfunnet m.h.t. valg av temaer og publiseringskrav i samfunnsvitenskapene og humaniora.  Vi oppdager at gamle regler ikke strekker til, eller kommer i nye konflikter.  I slike situasjoner er etisk refleksjon spesielt påkrevet. 
Refleksjon er ikke mulig hele tiden, men nettopp derfor er det viktig å kunne stoppe opp underveis for å vurdere kursen, for å identifisere og løse disse konfliktene, og kanskje fastsette regler som kan gjøre det lettere å ta beslutningen der og da.

Fem momenter for etisk refleksjon
Etisk refleksjon over moralske dilemmaer tar ofte utgangspunkt i en intuitiv opplevelse av situasjonen som problematisk, uten at vi helt kan sette fingeren på hva som er betenkelig.  Diskusjon om etiske verdier og normer kan derfor gjøre det lettere å uttrykke våre egne vurderinger.  Refleksjonen tar først og fremst sikte på å identifisere og bilegge de etiske konfliktene vi opplever.  Men refleksjon bidrar også ofte til at vi blir mer var for problemene, slik at vi ser og opplever nye etiske sider ved situasjoner.
Det etiske perspektivet jeg vil legge til grunn her er ett der regler og institusjoner har en sentral plass.  Vi forsvarer våre handlinger ved å vise at de er i samsvar med regler -- eller institusjoner -- som kan begrunnes.  
Slike begrunnelser krever at vi sammenligner konsekvensene av alternative regelverk for de parter som blir berørt av slike regler: hva står på spill?  Vi betrakter eksempelvis samtykke som ledd i en institusjonell prosedyre innenfor ulike samfunnsområder, der personen kan bestemme blant alternative utfall f.eks. innen medisinsk behandling eller forskning.  Vi må avklare hvilke konsekvenser det får å bruke samtykke som prosedyre, sammenlignet med andre beslutningsmåter slik som flertallsavgjørelser eller paternalistiske beslutninger foretatt av andre til mitt beste.
Fem forskjellige spørsmål må besvares i den etiske vurderingen av handlingsvalget en person står ovenfor, for å finne ut hvilket alternativ som er best, moralsk -- og totalt -- sett.  Flere av svarene bygger på hverandre, og prosessen krever derfor ofte at vi går frem og tilbake mellom spørsmålene inntil vi oppnår tilstrekkelig klarhet i alle perspektiver og spørsmål.

Situasjonsanalyse
  1) Hvilke alternativer finnes for aktøren?
  2) Hva står på spill?  Hvem er part i saken?  Hvordan rammes eller hjelpes de?
  3) Hvilke normer kommer til anvendelse?

Etisk argumentasjon
  4) Hvordan løse normkonfliktene?

Implementering/iverksetting
  5) Hvordan sette handlingsvalget ut i praksis?

I det følgende vil jeg knytte noen kommentarer til hvert punkt, spesielt til nr. 4, som er moralfilosofiens område.

Hvilke handlingsalternativer finnes?
Hvilke muligheter har den som skal handle, for eksempel m.h.t. å velge forskningstema, forskningsmetode, informanter, eller formidlingskanaler? Dette krever dels en avklaring av hvem som er aktør: 

- forskeren
- forskerprofesjonen -- koordinerte forskere
- forskningspolitikeren

Det kreves også praktisk innsikt og erfaring om hvilke alternativer som reelt er tilgjengelige.  Mange hevder at beslutningstakerne ofte overser muligheter.  Det er viktig å unngå dette: vi må sørge for å få kreative innspill og nye vinkler, og sikre at kritiske røster ikke knebles.  Ofte er det fantasi og praktisk, faglig erfaring som skal til for å løse moralske konflikter: vi kan komme på nye, kreative handlingsalternativer som unngår å skade noen, og som behandler alle rettferdig.  Her er profesjonens samlede erfaringer viktige, og en utfordring for å håndtere etiske problemer er å få kanalisert kreative forslag tilbake i dialog med beslutningstakeren.
Etisk refleksjon blir spesielt viktig når slike nye løsninger ikke er mulige.  Da tvinges vi til å avklare for oss selv hvordan normene og verdiene bør harmoniseres.  

Hvem er part i saken?  Hvordan rammes eller hjelpes de?
Hvem berøres av  beslutninger med hensyn til valg av forskningstema, gjennomføring av forskningen, og bruk av forskningsresultatene?  Dette krever igjen avklaring av hva det er spørsmål om: ikke bare hvordan jeg skal handle her og nå, men hvilken handlingsregel jeg skal legge til grunn.  De berørte partene er ikke bare de som påvirkes direkte i dette handlingsvalget, men de som berøres direkte og indirekte av situasjoner der en slik regel vil følges.  Dette krever blant annet samfunnsvitenskapelig innsikt i hvordan normer og institusjoner preger og påvirker individers insentiver og handlingsvalg.  Det kan være mange berørte parter:

- Oppdragsgiver
- medarbeidere i forskningsinstitusjonen
- Overordnede
- Kolleger
- Forskerprofesjonen -- dens rykte, rekruttering og selvbilde
- de som blir utsatt for forskning
- samfunnsgrupper som blir utforsket
- Offentlige etater
- Tredjepart, offentligheten
- Forskeren selv: hennes egen overbevisning og idealer
- Forskerens familie
- Fremtidige generasjoner

Det er også viktig å få avklart hvilke legitime interesser som står på spill:

- Liv 
- Helse, fysisk og psykisk
- Økonomi -- inntekt, skatteregler, overføringer
- Arbeidsplass, arbeidsmiljø
- Privatliv 
- Myndighet over sin egen livssituasjon, myndighet til å fatte avgjørelser basert på sin egen vurdering av situasjonen.  Dette er en svært viktig interesse for mange.  Hvordan bør vi fordele slik beslutningsmyndighet -- formell 'kompetanse'?
- Selvbestemmelse -- forskningssubjektenes opplevelse av avmakt eller av uønsket innsyn i egen situasjon
- Frihet -- attraktive muligheter å velge mellom. 

Hvilke interesser og hvilke virkninger som teller, moralsk sett, er i seg selv viktige spørsmål: det er i utgangspunktet godt mulig at refleksjon omkring noen beslutningsregler ikke bør legge vekt på alle måter individer blir berørt på.  Forskning om virkninger av politiske beslutninger kan føre til at bestemte grupper blir identifisert som fattige, eller avmektige; forskning kan også medføre endringer i lover og regelverk som forhindrer ulovlige overføringer til bestemte grupper, eller til tetting av skatte-smutthull.  Bør slike virkninger av forskning telle mot at slik forskning skal bedrives?  Noen samfunnsborgere tar anstøt av at seksualvaner gjøres til gjenstand for forskning og offentlig drøfting, mens andre blir lettet.  Nylig har forskere forsøkt å undersøke om mennesker med mørk hudfarge diskrimineres ved ansettelser, ved å sende ut personer som later som om de søker jobb.  En mulig innvending er at slik forskning bør unngås fordi ingen bør føres bak lyset; en annen at arbeidsgivere vil kunne stemples som rasistiske.  Det er altså viktig å avklare hvilke virkninger av regler for samhandling som bør telle ved en etisk vurdering, og på hvilken måte.
Når vi spør hvordan regler skal fordele myndighet og kontroll mellom mennesker, blir det viktig å avklare hvor mye ansvar vi er villig til å ta for hverandre i forskjellige situasjoner.  Det er ikke uten videre gitt at vi kan kreve av hverandre å alltid fremme de dårligst stiltes kår,  eller at vi alltid bør la alle andres velvære veie like tungt, og like tungt som våre egne interesser, når vi skal ta avgjørelser.  
Ulike handlinger vil ha forskjellige virkninger på partene: ofte vil noen tjene, og andre vil tape.  Da blir det spesielt viktig å avklare hvordan vi skal avveie berørte parters interesser.

Hvilke normer kommer til anvendelse?
Vi forsøker å trekke paralleller mellom de ulike situasjonene, ved å vurdere om denne situasjonen er lik andre situasjoner på måter som gjør det mulig å behandle denne situasjonen på samme måte.  Ofte peker slike overveielser på mer generelle normer om at alle handlingsvalg av bestemte typer bør håndteres på følgende måte. 
En viktig måte vi avveier motstridende interesser på, er ved å henvise til ulike normer som kommer til anvendelse; regler og retningslinjer.  Ofte vil det være viktig å skille mellom juridiske regler, som sanksjoneres ved hjelp av statsmakt, og andre regler -- profesjonsetiske regler, som håndheves med andre midler, og de moralregler som kun sanksjoneres av sosialt press og internalisert opplevelse av rett og galt.
Det er flere normer som ofte nevnes: 

- Om alle menneskers likeverd -- Disse normene er nok vage, men det synes som at en tilfredsstillende forskningsetikk må kunne gi en eller annen tolkning av menneskeverd.  Ofte innebærer likeverdet for eksempel at svake parter skal vernes.
- Om rettferdighet, og om lik behandling.  Det å betrakte alle berørte parter som likeverdige innebærer ofte at alles interesser skal tas likt hensyn til, eller at prosedyrene må sikre likebehandling.  Men dette innebærer ikke alltid at alle må ende opp med samme resultat.  Hva slags likhet som er verdifull, og hvorfor, vil variere med den konkrete konfliktsituasjonen, og vil ofte bli vurdert forskjellig av ulike livssyn.
- Om sannhetskrav: å aldri lyve.  Dette kravet begrunnes av og til i respekten for menneskeverdet: det er galt å bruke andre som et middel.  Men dette kravet blir ofte firkantet i praksis.
- "Det felles gode" skal sikres eller fremmes.  Men hva er dette gode?  Og hvordan skal vi handle når ikke alles interesser kan fremmes i like stor grad?

I tillegg vil mer spesialiserte normer gjelde for ulike yrkesgrupper -- for eksempel setter forskningssamfunnet sannhetssøking opp som en viktig verdi, som kan begrunne krav om forskningens frihet og forskningsinterne metodekrav.

Fire grep på normkonflikter
Hvordan går vi fram når slike moralnormer selv tilsynelatende er i konflikt?  Mange av de forskningsetiske utfordringene gjelder for eksempel konflikter mellom normen om verdien av vitenskap som en sannhetssøkende virksomhet, og menneskeverdet hos de som utforskes.  
Ofte kan vi altså finne nye alternativer som ikke bryter med noen viktig norm.  Vi kan få tak i viktige forskningsresultater uten å føre forsøkspersonene bak lyset; vi kan ofte sikre privatlivets fred ved å anonymisere data.  I tillegg kan vi løse normkonfliktene ved å uttrykke normene mer presist på forskjellige måter.

Avgrense anvendelsesområdet
Vi kan avgrense anvendelsesområdet for normene og verdiene.  Noen normer gjør krav på å være universelle og absolutt gyldige: de gjelder for alle, og skal komme til anvendelse i alle situasjoner.  Men andre normer er begrenset til bare å komme til anvendelse i noen situasjoner eller samfunnsområder.  Sannhetskravet teller ikke når vi spiller poker; på samme måte er det bestemte 'rollenormer' vedrørende forskning som ikke alltid teller:
   - Lojalitet til kolleger tilsier ikke at vi skal vende det døve øre til alle anklager om plagiat.
   - Forskningens sannhetskrav innebærer ikke at alt må utforskes og avdekkes, men at det som blir fremsatt som konklusjoner støttes av data i samsvar med fagets metoder.
   - Forskningens frihet: betyr den at universitetsforskere ikke behøver å rapportere til universitetet om sitt arbeid, eller at de kan sitte hjemme heller enn på kontoret?  Eller at forskere kan ta opp politisk brennbare temaer uten å risikere å miste sin stilling?

Rangordne reglene
Vi kan rangordne reglene, for eksempel ved å slå fast generelle prioriteringsprinsipper: 
- Lojalitet til kolleger tilsier at vi vanligvis ikke kritiserer deres forskningsprosjekter, men lojaliteten innebærer ikke at vi lar være å varsle dersom forskningsubjektenes helse settes på spill; 
- Idealet om å skaffe ny og viktig kunnskap får aldri medføre at personer skades fysisk mot sin vilje.
Veie verdiene ulikt
Vi kan veie verdiene ulikt: i en avveining vil hensyn veie ulikt: noen hensyn eller verdier uttrykt i retningslinjer ("man bør alltid .. ") kan telle mindre enn det som uttrykkes ved krav ("Man skal ...").  Ubehaget som oppstår ved å bli kategorisert av andre som "tradisjonell", eller ved å få sin adferd beskrevet i tekniske uttrykk, bør nok vanligvis telle, men er mindre viktig enn å få rede på hvorfor bestemte grupper ikke gjør bruk av de trygder eller overføringer de har krav på.
Skille mellom ideelle og ikke-idelle krav
Vi kan skille mellom ideelle og ikke-ideelle krav.  Noen regler bør gjelde uansett om alle andre handler moralsk eller ikke -- f.eks. m.h.t. å skade sårbare parter.  Andre regler tjener hovedsaklig til å koordinere våre handlinger, eller for å unngå uheldige system-virkninger.  Dersom slike regler ikke blir allment fulgt, er det ikke sikkert at det er moralsk påkrevet av noen å følge dem; det kan også hende at andre regler bør gjelde når vi vet at andre ikke handler som de bør.  Dersom vi vet at pressen ikke formidler resultatene med alle forbehold, kan det være forsvarlig å forenkle selv, langt utover det som god metode skulle tilsi -- for å være sikker på at hovedkonklusjonen blir formidlet.

Implementering
Når vi har kommet fram til en avgrensning og prioritering mellom normene og verdiene må vi avklare hvordan de kommer til anvendelse på handlingsalternativene.  Det vi ofte vil ha behov for, er nye, mer presise regler som dekker de konkrete situasjonene vi står oppe i: nye regler og rutiner for oss som enkeltindivider eller som profesjon, som slår fast hvordan vi bør handle i slike tilfeller, og hvordan eventuelle overtramp skal håndteres.


Om fordeling av moralsk ansvar
Allmennmoral og rollemoral
Mange av moraloppfatningene i samfunnet oppfattes som allmenngyldige: vi antar at disse reglene eller normene bør følges av alle, til enhver tid.  Men innen noen samfunnsområder avviker normene og verdiene fra de som er akseptert ellers.  Vi avgrenser altså anvendelsesområdet for noen normer og verdier.
Det virker noen ganger som om reglene i et slikt "område" strider med de normene som resten av samfunnet følger.  Innen næringslivet og i noen profesjoner hevdes det for eksempel ofte at det er en egen etikk og moral som skiller seg fra allmennmoralen men som likevel kan forsvares ut fra hvilken spesielle rolle eller funksjon disse utøverne har i samfunnet som helhet.  Dette gjelder kanskje også innen forskning -- kan vi lyve om eksperimentets hypotese for å få kunnskap som er viktig for samfunnet?
Normnivåer
I vår sammenheng -- for å drøfte spørsmål innen sosialetikk, eller innen profesjoner -- kan det være nyttig å skille mellom fire nivåer: individet, samfunnet, profesjonene, og organisasjoner.  Ulike moralske normer og verdier kan plasseres ut fra om de er del av en individualetikk, rettet mot individets holdninger, egenskaper og handlingsvalg; eller om de uttrykker deler av sosialetikken: noe av det vi vil forvente av samfunnet som helhet, av det som kreves av en organisasjon, eller av en profesjon.  Ulike moralske idealer, regler og verdier får dermed mer vekt på bestemte nivåer, eller for bestemte roller. 
Individualetikk
Moralregler og idealer som vedrører ens handlinger, motiver og livsførsel som enkeltindivid og privatperson.
Politisk etikk
Vi stiller noen moralske krav til et rettferdig samfunn som vi ikke nødvendigvis stiller til enkeltpersoner: lovene må sikre politisk medbestemmelse, likebehandling, lik respekt for alle livssyn o.s.v.
Profesjonsetikk
Yrkesregler er med på å gi en yrkesgruppe en bestemt samfunnsrolle: bestemte muligheter og et bestemt ansvar.  Ingeniøren, journalisten, juristen, legen, sosionomen, psykologen, forhandleren og bedriftslederen har forskjellige roller, og dertil hørende ansvar og "idealegenskaper".  
Organisasjonsetikk
Reglene for fordelingen av myndighet og ansvar oppover og nedover i en organisasjon -- i en undervisningsinstitusjon, i et departement, eller i et forskningsråd -- er delvis etiske spørsmål.  Hvor mye ansvar kan delegeres?  Hvor langt kan man forsvare seg med å vise til at man fulgte ordre eller organisasjonskulturen?

De ulike nivåene er ofte sammenvevd: organisasjoner så som universiteter og forskningsinstitutter må forholde seg til rammebetingelser som gis gjennom samfunnets lover og regler, profesjonenes regler, og til andre organisasjoners beslutninger.  Som enkeltindivid lever jeg i samfunnet, og samtidig skal jeg handle på vegne av en organisasjonen og kanskje en profesjon, men jeg vil også leve et godt, menneskeverdig og moralsk høyverdig liv i tråd med mitt eget syn på det gode liv.  Samfunnets rammebetingelser og profesjonens og organisasjonens krav og forventninger kan komme i konflikt med de normene som gjelder for enkeltindividets handlinger, slik at vår personlighet formes på måter som er uforenlige med individualetiske idealer.  
Lover og andre regler
Hvilke normer og regler bør gjelde på hvilket nivå?  For å vurdere om dagens lover er legitime, eller om vi for eksempel bør ha et eget profesjonsetisk regelverk for forskning, må vi altså avklare blant annet hvilke alternativer som finnes, og forventede virkninger for berørte parters interesser.  Svaret bygger blant annet på hvordan ulike regler, idealer og verdier blir håndhevet på de ulike nivåene.  
Vurderingen av sanksjonerte normer av juridisk art er bl.a. preget av at slike regler håndheves av myndighetenes maktapparat.  Denne funksjonen tilsier bl.a. institusjoner, offentlig kjente regler, forutsigbarhet.  Sanksjonene er alvorlige, og derfor må bevisbyrden håndteres slik at uskyldige sikres.  Siden reglene er uunngåelige for borgerne må de juridiske reglene selv også i stor grad respektere livssynsforskjeller.  
Imidlertid er ikke juridiske regler uttømmende -- det vil si at mange viktige etiske hensyn ikke blir ivaretatt tilfredsstillende gjennom rettsapparatet alene.  Dette gjelder blant annet profesjoners virksomhet.  Noen profesjoner kan ikke, eller rettere sagt bør ikke, detaljreguleres på alle områder av offentlige myndigheter:
Profesjonell ekspertise
Behovet for spesiell faglig kunnskap gjør det umulig for andre å fastslå om overtramp og feilvurderinger har funnet sted.
Profesjonens samfunnsrolle
Det kan være samfunnsmessige betraktinger til grunn for at profesjonen bør stilles fritt på visse måter overfor statsmakten - mediene har spesielle fullmakter av denne grunn, og lignende argumenter gjelder også for forskere og forskernes institusjoner.  Dette tilsier selvfølgelig ikke at medlemmene bør handle helt uten etiske føringer, men for eksempel at selvjustis -- m.h.t. visse emner --er den eneste forsvarlige måten å håndheve regler på.  Etiske problemer vil for eksempel oppstå straks andre blir påvirket av koordinerte handlinger /retningslinjer fra profesjonens side.  Når profesjonen har monopol på viktige goder, og profesjonen er beskyttet mot lovregulering, kan hensynet til svake parter kanskje tilsi at visse oppdrag ikke bør utføres.  Dette krever koordinering fra forskerprofesjonens side.
Profesjonelt skjønn
I profesjonsutøvelsen kan det jevnlig oppstår situasjoner der hensyn må veies, og handlinger bør styres av etiske vurderinger, men der de etiske problemene ikke unngås ved hjelp av generelle regler som kan håndheves.  Sosiale press og holdningspåvirkning kan være de eneste egnede måtene å sikre at slike hensyn tas i det daglige.

Rollemoral
Noen hevder at det finnes egne etiske spilleregler for forskere, eller for ulike profesjoner.  Hvordan skiller de seg fra "vanlig" moral?

- Noen ganger vil forskere hevde at de ikke bør holdes ansvarlig for om forskningsresultatene blir brukt på en uheldig måte av politikerne, eller slik at noen blir skadelidende.
- Forskere vil hevde at de noen ganger kan lyve for forskningssubjektene, i strid med det allmennmoralske kravet om å ikke lyve.
- Forskeren sies å ha en plikt til å frembringe pålitelig kunnskap, framfor å ta hensyn til andres ve og vel.  For eksempel kan en samfunnsforsker vite at resultatene vil bli brukt til å redusere overføringer til enslige mødre, eller til arbeidsløse.
- Forskersamfunnet mener at medlidenhet med svake parter ikke skal forhindre at vi varsler om at andre forskere bryter metodekrav eller plagierer.

Ofte foretar vi ulike vurderinger av hvilke regler som er viktige, og hvordan de skal avgrenses, avhengig av hvilke roller vi har:

 - Journalister vil legge mer vekt på å presentere sannheter enn å bry seg om hvilket omdømme folk får som et resultat.
- Advokater må fremme sin klients sak til og med mot svake motparter som har retten på sin side.
- Sosialarbeidere vil legge størst vekt på sin egen klients ve og vel i konfliktsituasjoner.

Å fastslå og fordele normer og verdier mellom ulike samfunnsnivåer er selvfølgelig ikke nok: vi må også spørre om en slik fordeling av moralsk ansvar er forsvarlig -- er det bare en tillatelse til å la egennytten florere uhemmet?  Er det forsvarlig at det eksisterer slike områder med spesielle normer, isolert fra allmennmoralen?  Kan slike avvik forsvares, eller er det en uakseptabel form for dobbelmoral? 

Fordeling av moralsk ansvar
En mulighet er å betrakte forskjellene mellom rolleforpliktelsene som uttrykk for en "moralsk ansvarsfordeling": det moralske ansvaret fordeles på forskjellige nivåer i samfunnet, og mellom forskjellige roller.  Dersom en moralsk ansvarsfordeling er berettighet, kan normkonflikter for aktører belyses, og ofte løses, ved å se hvilke hensyn som skal telle tyngst for aktører i ulike roller.  En viss fordeling av moralsk ansvar skjer tydligvis innenfor et komplisert samfunn: Det er forskjellige oppgaver, og forskjellige idealer knyttet til journalisten, legen, advokaten, politikeren, forskeren og den næringsdrivende.  Gjelder virkelig alle vanlige allmenngyldige moralregler for de som har bestemte roller?  Og hvis ikke, hvordan kan dette forsvares?

En begrunnelse for en slik ansvarsfordeling går ute på å henvise til en usynlig moralsk hånd.  Adam Smith viste at enkeltaktørens beslutninger i et marked kan sikre effektiv utnyttelse av ressurser for samfunnet, selv om enkelthandlingene foretas for å fremme egeninteressen.  Tilsvarende kan vi kanskje tenke oss at et rettferdig og godt samfunn kan tillate at aktører handler i tråd med ulike rollenormer som til og med er i konflikt med allmennmoralen, såfremt systemet som helhet er moralsk akseptabelt.
Dersom fordelingen av moralske ansvar kan forsvares kan det tenkes at forskersamfunnet kan prioritere å finne ny kunnskap og innsikt i vårt samfunn, kultur og verdier -- delvis på bekostning av visse allmennetiske normer -- sålenge andre institusjoner og avdelinger tar seg av ulike andre oppgaver.  Moralfilosofien drøfter blant annet om når en slik ansvarsfordeling er forsvarlig.  Hvilke innvendinger kan reises mot en slik fordeling, fra ulike berørte parter:
- Hva skjer med oss som mennesker over tid dersom vi konsekvent skyver ansvaret for andres ve og vel fra oss?  
- Hva skjer dersom fordelingen svikter ved at noen blir latt i stikken?  
- Hva skjer dersom noen ikke gjør sin del i ansvarsfordelingen?

Noen etiske hovedtradisjoner
Når normer eller verdier kommer i konflikt kan de justeres i forhold til hverandre slik som vi har sett ovenfor.  Vi forsøker altså å besvare spørsmålene om hvordan jeg bør handle, om hvordan et rettferdig samfunn bør være innrettet, om hva slags karaktertrekk vi bør ha, eller om hvilke krav vi må stille til profesjonsrollene og samfunnsnivåene, ved å se på normene som en helhet.  
Overgripende etiske teorier tar sikte på å løse konflikter mellom normer og verdier for å kunne besvare disse spørsmålene ved å fremstille normene i et enhetlig system.  
Noe alle systematiske etiske teorier har felles er at de tar mennesker alvorlig -- de aksepterer likeverd som en grunnleggende forutsetning: at vi på en eller annen måte må ta hensyn til alle berørte parters interesser.   Vi må imidlertid avklare hva som teller som legitime interesser.  Dette vil det være uenighet om -- vi må bli enige om hva enkeltpersonens velferd består i.  Kanskje det finnes en fellesnevner for alle våre interesser -- helse, utfoldelsesmuligheter, subjektiv opplevelse av velvære.  Eller kanskje vi ikke kan forvente enighet om hva som skal telle som våre interesser, gitt livssynspluralismen.  Hvis ikke full enighet kan forventes, blir oppgaven å finne ut hva som er rimelig å legge til grunn som et mål på interesser, et mål som er nøyaktig nok til å la oss tilpasse normene mot hverandre.  
Et annet sentralt problem er hvordan vi skal håndtere handlingsvalg og valg mellom normer der forskjellige parter vil rammes på forskjellige måter.  Noen vil få det bedre, andre vil få det verre.  Mange tradisjoner vil for eksempel være enige i at den handlingen, den moralregelen, eller det systemet av regler er riktig som best "fremmer det felles gode."  Men hva det felles gode består i vil vi ikke være enige i.  Forskjellige etiske teorier vil gi forskjellige svar til og med på dette spørsmålet, selv om de altså er enige i at alle i utgangspunktet skal behandles som likeverdige.  Den grunnleggende norm er altså at alles legitime interesser skal tas hensyn til.  Men i noen konflikter mellom normer må vi avklare hvilke interesser som skal telle, og hvordan alle parter kan tas tilbørlig hensyn til, når ikke alles interesser kan fremmes.
Det finnes mange forskjellige måter å skille mellom forslag til etiske teorier. Det er ikke plass her til å ta opp alle de forskjellige teoriene som det kan være verdifullt å se nærmere på, så som ulike former for sinnelagsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk o.s.v.  La meg kort skissere tre av de hovedtilnærmingene som ofte brukes, og som umiddelbart virker fruktbare med hensyn til forskningsetikk.

Livssynsbasert etikk
En helhetlig etikk basert på et fullstendig, gjennomarbeidet livssyn vil gi svar på hvordan samfunnet bør være innrettet, og om hvordan vi skal handle, ved henvisning til de verdiene som dette livssynet gir uttrykk for.  Mange religiøse livssyn, for eksempel, eller livssyn som hevder at en bestemt livsform er den moralsk beste, vil se det som naturlig at samfunnet som helhet tar sikte på å fremdyrke mennesker med slike egenskaper og en slik overbevisning.
Et generelt problem med slike tilnærminger i våre samfunn er at vi ikke kan forvente enighet oss imellom om hvilket livssyn som skal legges til grunn for samfunnets normer og verdier, og i sosialiseringen av barn.  De samfunnsmedlemmene som har andre livssyn behandles da ikke som likeverdige, vil man kunne hevde.
Spørsmålet blir selvfølgelig da hva vi ellers kan bygge en etikk på.

Utilitarisme
Utilitarisme -- nytteteori -- besvarer slike spørsmål med utgangspunkt i enkeltpersonenes lykke eller preferansetilfredsstillelse.  Teorien behandler alle som likeverdige ved at alles lykke teller, og teller likt.  (-- dyrs lykke vil også naturlig telle med).  Vi bør handle slik at lykken for alle berørte parter tilsammen blir så stor som mulig.  For hvert handlingsalternativ summ‚rer vi derfor lykken for alle berørte individer.  Den handlingen er riktig som gir størst mulig netto lykke; alle andre handlinger er mindre riktige; samfunnsinstitusjonene bør være innrettet slik at totallykken blir så stor som mulig.
Blant problemene med denne tilnærmingen kan det være verdt å nevne to:

- Utilitarismen stiller tilsynelatende veldig store krav til oss: vi bør alltid bestrebe oss på å fremme den totale lykke så mye som mulig, heller enn å f.eks. ta oss av oss selv eller våre nærmeste -- med mindre en slik ansvarsfordeling selv er å foretrekke på utilitaristisk grunnlag, selvfølgelig.
- Noen hevder at menneskeverdet blir truet: Utilitarismen betrakter alle som likeverdige i den forstand at alles lykke teller, og teller likt, når det gjelder begrunnelser.  Men likefullt, i praksis kan noen tilsidesettes fullstendig, dersom andre er tilstrekkelig tjent med det.  Ut fra dette perspektivet var eksperimentene utført på fanger i tyske konsentrasjonsleire under krigen etisk problematiske, men ikke fordi menneskeverdet ble tilsidesatt.  Eksperimentene var moralsk forkastelige fordi fellesnytten av den kunnskapen man fikk var for liten, og at eksperimentene ble så godt kjent at de forårsaket frykt og avsky-reaksjoner hos andre.

Kontrakt-etikk
Kontrakt-etikken ser moralen som uttrykk for et ønske om å alltid handle mot hverandre i samsvar med regler vi kan forsvare overfor hverandre.  Kontrakt-etiske tilnærminger hevder at de riktige moralreglene er de reglene som vi kan forvente enighet om på fritt, utvunget grunnlag blant alle berørte parter som har som et overordnet mål å nå fram til slik enighet.  Hvorvidt vi kan forvente enighet om nytte-maksimering som et sentralt prinsipp, evt. på visse samfunnsområder, er da et åpent spørsmål.
Vi handler dermed riktig, og forsvarer våre handlinger overfor hverandre, ved å vise til at handlingene er i overensstemmelse med regler som ingen rimeligvis kan motsette seg.  De svakes stilling blir ofte tillagt spesielt stor vekt, fordi en viktig innvending mot foreslåtte moralregler er at  "det finnes alternative regler der ingen må lide så mye som jeg må lide under disse reglene."  Slike innvendinger må da belegges ved å vise til hvilke interesser som rammes.  Det er altså ikke slik at deontologiske teorier avviser konsekvens-betraktinger, men heller at teoriene ikke ser det som påkrevet å maksimere et gitt gode. 
Et par problemer med denne tilnærmingen er verdt å nevne:
- Er det virkelig slik at moralen dypest sett har å gjøre med regler vi kan forvente mulig enighet om?  
- Hva er rimelige grunner for å motsette seg en regel?  Den generelle kontrakt-etiske tilnærmingen krever at vi også har en teori om verdier: hva består det gode i, og hvilke interesser er det derfor som teller?

Teleologisk og deontologisk etikk
Noen religiøse livssyn og utilitariske teorier er eksempler på teleologiske, eller konsekvens-etiske, tradisjoner i etikk.  Teleologiske teorier har en generell struktur der den riktige handlingen fremstår som den som maksimerer ett gitt gode.
Kontrakt-etiske tradisjoner, slik jeg skisserte dem her, er ikke teleologiske, men er eksempler på det noen kaller deontologisk etikk.  Slike teorier avviser enten at vi kan definere hva som er godt i diskusjoner om moral løsrevet fra etiske hensyn, slik som rettferdighetsbetraktninger for eksempel; eller at det ikke alltid er riktig å handle slik at dette gode blir så stort som mulig.  

Forskningens funksjon
Mange av de viktige verdi- og normkonflikter som oppstår i forskningsvirksomheten kan avklares uten å ta stilling til om forskning kan sette seg ut over allmennmoralen, og uansett om en teleologisk eller en deontologisk tilnærming er mest i overensstemmelse med våre moraloppfatninger.  
Imidlertid understrekes det ofte at forskningen bør nyte godt av frihet på forskjellige måter.  Dette frihetskravet må begrunnes, og sannhetsidealet må presiseres.  Slike begrunnelser kan vise til forskningens rolle.  Hva slags frihet som forskere og forskningen bør nyte godt av må for eksempel avklares ved å se på hvorfor frihet er nødvendig for at forskningen kan utøve slike funksjoner i samfunnet.
For å avklare slike spørsmål er det utilstrekkelig å vise til hvor viktig forskningsvirksomheten er for forskeren.  Selvutfoldelse og nysgjerrighet er ikke gode grunner til å begrunne at samfunnet bør bevilge midler for en hobby, eller eventuelt at slik utfoldelse bør kunne sette seg utover allmene etiske regler.  Begrunnelsen må isteden henvise til hvilken funksjon forskning har i samfunnet, og vise at bestemte regler, friheter og forpliktelser er nødvendige for at den funksjonen skal kunne utøves.  
Forskning i samfunnsvitenskap og humaniora stiller særegne etiske problemer som ikke løses ved å overta argumenter utviklet for andre yrkesgrupper.  Mange av disse særegne problemene oppstår, og krever gode svar, på grunn av denne forskningens spesielle rolle i våre demokratiske og livssynspluralistiske velferdssamfunn.  

Forskning som redskap
Mye samfunnsforskningen spiller en viktig rolle i samfunnet som premissleverandør for økonomiske og politiske beslutninger, blant annet for å fremme forskjellige mål.  Beslutningene er ofte viktige, med store og omstridte konsekvenser for oss alle.  Samtidig kan livssynspluralismen skape spesielle problemer for forskning innenfor en demokratisk velferdsstat, der politiske beslutninger i stor grad skal bygge på kunnskap om virkninger av ulike tiltak på enkeltpersonenens velferd.  Hvordan respektere andre gruppers normer f.eks. om privatlivets fred?  Hvilket syn på hva som er viktige bestanddeler i det gode liv bør være utslagsgivende, når 'velferd' forstås forskjellig av forskjellige mennesker?

Forskning som korrektiv
Samfunnsforskning og humanistisk forskning har en nytte eller funksjon i vid forstand, i tillegg til et rent instrumentelt perspektiv for å oppnå allerede gitte mål.  Vi er ofte sterkt uenige i beslutningene som foretas: oppdragsgiverne, forskerne, forskningssubjektene og de som påvirkes av beslutningene kan mislike verdipremissene, beslutningsprosessen eller beslutningene som følger.  
Det er uenighet i samfunnet om hva som er det felles gode.  I den grad forskersamfunnet har monopol på metoder for innhenting av ny kunnskap, eller som garanti for sannhet, medfører det et visst ansvar for å la forskjellige syn bli undersøkt.  Det er derfor viktig å kunne utforme og utforske alternativer, og vurdere resultater kritisk -- i frihet fra politisk styring.    Slik frihet betyr ikke nødvendigvis ansvarsløshet, men frihet fra styring fra andre parter, spesielt fra politisk kontroll.  Dette innebærer heller ikke at alle sannheter bør avdekkes -- og formidles -- f.eks. om hvor rasistiske nordmenn er, sammenlignet med andre nasjonaliteter.  Ei heller at forskeren bør være fri fra en allmenn plikt til å ikke skade.

Forskning som refleksjon
Samfunnet og grupper i samfunnet benytter seg også av forskningsresultatene for å forstå, vurdere og forandre sine egne verdier -- forskning i historie, etnologi, folklore, filosofi, psykologi, sosiologi, og teologi er sentral for å oppnå dette.  Forskningen gjør oss bedre i stand til å orientere oss i omverdenen.  Forskning øker vår selvinnsikt og forståelse, ved å avklare og vurdere egne og andres tradisjoner, sosiale prosesser, verdier og holdninger.  Forskning som gransker kulturarven og sosiale prosesser kritisk, bidrar også til å revidere og forme våre verdier, institusjoner og holdninger.  Fri, kritisk og nyskapende forskning er blant annet nødvendig for å avklare hva som er i samfunnets og individets interesse.  Slik innsikt i våre egne tradisjoner, normer og verdier er fremtidsrettet: våre beslutninger idag påvirker hva vi formidler til morgendagen.  

Forskning som modell
De metodekrav forskersamfunnet stiller til etterrettelighet, respektfylt kritikk og begrunnelser tjener som en modell for hvordan vi kan bilegge uenighet i samfunnet.  Beslutningstakere i samfunnet erklærer at de legger vitenskapelige resultater til grunn, og uttrykker dermed tillit til vitenskapelig metode -- og til praksis.  Vitenskapelige metodekrav er dermed blant de sentrale delene av den kulturen som formidles av forskningen.  Vi må derfor stille høye krav til forskningens etterrettelighet, for at den ikke på en uheldig måte selv skal preges av ubegrunnede fordommer og verdivalg det ikke gjøres regnskap for.  


Om moralfilosofiens rolle
Hvordan kan etisk refleksjon og moralfilosofi (og moralfilosofer) bidra til forskningsetikk, og bidra til at etiske komit‚er, bl.a. innen forskningsetikk, kan gjøre sin jobb bedre?
Noen ganger henviser vi til moralske normer i den tro at slike påminnelser vil få umoralske mennesker til å handle riktig.  Med hensyn til forskningsetikk kunne man tenke seg at filosofiens rolle ville være viktig i forkynnelsen for forsker-kandidater.  Slike forsøk på å endre andres adferd kritiseres ofte som moralistisk, og er betenkelig av flere grunner.  Etikk i vår forstand er viktig av andre grunner: for å avklare hva vi mener er riktig og galt, for å løse en del problemer når vi nok vil handle riktig, men ikke vet nøyaktig hva som da kreves.  
En annen rolle for filosofien kunne være å forvalte den rette etiske teori, for å revidere de verdier forskere og komit‚er har slik at normene og verdiene stemmer med det rette livssyn som filosofien har direkte adgang til.  Etisk refleksjon slik jeg har introdusert det her har imidlertid en annen rolle enn å omvende "de umoralske", og tanken om å komme fram til en reflektiv likevekt gir avkall på en spesiell moralsk sans for etiske sannheter som kun erverves gjennom filosofiske studier, fjernt fra praktisk erfaring og konkrete valg.   
Etisk refleksjon kan imidlertid være holdningsskapende, på flere måter.
a) Diskusjoner kan hjelpe deltakerne å sette ord på sentrale etiske verdier og perspektiver, for å gjøre det lettere å håndtere og presentere disse verdiene for andre som en legitim grunn for handling. 
b) Etisk refleksjon kan også bøte på uvitenhet og mangel på erfaring i å oppleve situasjoner som etisk ladde.  Gjennom diskusjoner og tilførsel av nye perspektiver kan deltakere bringes til å se hva som faktisk står på spill: "her lider tredje part", "her utnyttes svake", "her føres uskyldige bak lyset".
c) Etisk refleksjon kan også gi oss ferdighet i å se hvordan våre verdier kommer til anvendelse i konkrete situasjoner, og hvordan våre ønskede holdninger derfor må ytre seg i daglig praksis.
d) Til sist kan etisk refleksjon avklare hvilke verdier og holdninger vi selv faktisk har som individ, og hvilke holdninger vi vil ha.  Hva slags menneske vi vil være, og hva slags samfunn vil vi være med å skape?  Denne avklaringen vil styrke noen av våre holdninger, og kan bidra til at vi oppnår en mer integrert personlighet.  

Etisk refleksjon kan forberede oss i forkant på å håndtere dilemmaer på en mer tilfredsstillende måte, for eksempel slik at vi etablerer skrevne og uskrevne rutiner for å hanskes med eller unngå kinkige situasjoner, både som enkeltpersoner og som grupper, profesjoner og samfunn.
Innsikt i hvordan vi bør handle forutsetter at ens mandat er klart, at vi vet konsekvensene av handlingene, handlingsalternativene, og fristelsene vi blir møtt med.  Dette krever innsikt i historie, faktisk praksis, moralpsykologi og samfunnsinstitusjoner, og filosofi har ingen spesielle kompetanse innen disse feltene.
Hvilken rolle er da igjen for moralfilosofien?  Filosofien tjener som en gartner i argumentene.  Kravet til konsistens er viktig for å sørge for at premisser og konklusjoner holder mål logisk: at ikke argumentene glipper på sentrale punkter, at begrepene -- 'frihet', 'respekt' -- er entydige og presise nok.  I tillegg har filosofer arbeidet mye med de generelle problemstillingene, og kan peke på premisser, distinksjoner og perspektiver som kan holde stand mot vektige innvendinger.
Det er ingen grunn til å tro at abstrakt moralfilosofi er relevant for å løse alle moralfloker i forskningshverdagen.  De færreste etiske problemer skyldes mangelfull innsikt i skillet mellom ideell regelutilitarisme og kontraktetikk for ikke-ideelle forhold.  Imidlertid krever løsninger på noen -- men langt fra alle -- moralske problemer dypsindig filosofisk refleksjon, og omhyggelige argumenter.  
De krever at filosofer -- og andre -- henvender seg til andre samfunnsmedlemmer med velreflekterte spørsmål -- og svar -- som har vært drøftet av mange moralfilosofer.  Vi må komme til enighet om hva slags fordeling av ansvar og myndighet vi bør ta sikte på m.h.t. sannhetssøking og nytte.  Vi må avklare hvordan ansvar og myndighet bør fordeles mellom oss, for at vi alle skal kunne ta del i et samfunn som er verdt å beholde, med lover vi bør følge, og med mulighet for alle til å leve rike, gode, og moralske liv.  Vi må finne ut hvordan vi kan ha et bestemt levebrød, med bestemte idealer, uten å gå på akkord med våre andre etiske verdier -- både de vi alle har som samfunnsborgere, og de verdier hver av oss har som kanskje ikke deles av alle andre.

Konsekvensetikk: Noen etiske teorier vil hevde at handlinger, handlingsregler eller institusjoner må vurderes kun ut fra hvor gode eller dårlige konsekvenser de har (konsekvensetikk) -- i hvilken grad de fremmer et bestemt mål, så som menneskelig velferd.  Deontologisk etikk: Andre andre teorier vil hevde at handlinger eller institusjoner kan være riktige eller påkrevet selv om noen alternativer forsåvidt ville ha bedre konsekvenser totalt sett.  Respekten for enkeltmennesket kan for eksempel tilsi at vi ikke misbruker noen for å skaffe oss viktig kunnskap, selv om den totale velferd ville være større dersom vi tillot bestemte eksperimenter (eksempler)

 Metaetikk tar et skritt tilbake fra handlinger og institusjoner, og analyserer isteden etiske uttrykk, og diskuterer spørsmål som om i hvilken forstand etiske påstander er objektive, om de er sanne eller usanne, eller om de bare uttrykker følelser. 

Rollemoral -- dobbeltmoral?
Moralisme består blant annet i å anvende moralregler utover sitt egentlige anvendelsesområde, ved å insistere på at de samme reglene gjelder for alle mennesker i alle situasjoner, uten å akseptere at gyldighetsområdene må avgrenses.
Slik moralisme bli ofte fremstilt som latterlig, men samtidig utfordrer den forsøkene vi gjør på å avgrense moralnormene, og det forslaget til "moralsk ansvarsfordeling" som vi skisserer her:

- Hvordan kan vi forsvare å splitte opp moralen på denne måten, med ulik vekting og forskjellige krav, for eksempel avhengig av hvilken rolle og hvilket mandat den handlende har?  
- Hvordan kan vi begrunne slike avgrensninger, avveininger, prioriteringer mot beskyldninger om simpelthen å slå fast en dobbeltmoral?  
- Hvordan kan vi forsvare slike avveininger mot andre som vil prioritere annerledes mellom normene og verdiene? 
 

Er slike moralske vurderinger bare spørsmål om "smak og behag", eller artige variasjoner i hva folk "syns" om ting?  Nei, det virker som om vi mener at noen standpunkter er gale, eller i alle fall mindre riktige enn andre, og at noen standpunkter er mer velbegrunnede enn andre.  Dette kommer blant annet til uttrykk i situasjoner med moralske dilemmaer.

