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Sammendrag
I denne artikkelen presenterer vi to høringssvar til høringen om forskningsetikk som NESH publiserte høsten 2020
(Fürst m-fl. 2020, Sosialantropologisk institutt 2020). Utgangpunktet for høringen og høringssvarene er den nye
GDPR-forordningen som har en rekke praktiske konsekvenser for humaniora og samfunnsfagene, og ikke minst for
antropologer. I artikkelen kontekstualiserer vi høringssvarene ved hjelp av det vi kaller en stille import av naturviten-
skapelig vitenskapsteori og kvantitativ metodikk inn i kvalitative vitenskapsmetoder som deltakende observasjon og
etnografi. Vi analyserer høringsteksten og svarene utfra begreper som byråkratiske styringspraksiser og styringsrasjo-
nalitet. Vi viser at de nye forskningsetiske retningslinjene har konsekvenser, som at deltakende metodologi,
forskningsmessig frihet, åpenhet og etisk mot kommer under press. Krav om forhåndsgodkjenning av forsknings-
spørsmål, informert samtykke, anonymisering og hensyn til sensitivitet/ sårbarhet er eksempler på innsnevring av stu-
diefelt, metodiske tilnærminger, såvel som forskningsprosesser og skrivemåter. Styringspraksisene aktualiserer det vi
kaller en «stille» maktforskyvning som virker begrensende for vitenskapelig mangfold i forskning og undervisning.

Nøkkelord
Forskningsetikk/GDPR, kvalitativ og kvantitativ vitenskapsteori/metodologi, styringspraksiser og rasjonalitet, sår-
barhet, etterprøvbarhet, tverrfaglighet, anerkjennelse

Abstract
In this article we present two of the consultative responses to the document round for the new ethic guidelines for
research that was published by NESH autumn 2020 (Fürst m-fl. 2020, Sosialantropologisk institutt 2020). The back-
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ground for the consultative round is the new GDPR regulation that have several practical consequences for disci-
plines in the Humanities and Social Sciences, not least for Social Anthropology. The article contextualizes the con-
sultation texts focusing what we call a silent import of hard science and quantative methods into qualitative research
methods like participant observations and ethnography. We analyse the texts using concepts like management prac-
tises and governmental rationality. We argue that the new ethic guidelines for research has consequences that put par-
ticipant observation methodology, research freedom and openness as well as ethical courage under pressure. Require-
ment of beforehand approved research questions, informed consent, anonymity, ethical considerations of vulnerability/
sensitivity limit the fields of study, as well as methodological approaches, research processes and ways of writing.
Bureaucratic practices enact a power displacement, we argue, that limit diversity in research and education.

Keywords
Research ethics/ GDPR, quantitative and qualitative methodology, philosophy of science, governmentality, vul-
narability, verifiability, interdisciplinarity, acknowledgment

Innledning 
Høsten 2020 sendte Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og
humaniora (NESH) et revidert forslag av sine gjeldende forskningsetiske retningslinjer ut
på høring.1 Høringen gjelder den nye Personvernforordningen (GDPR) som skal styrke og
harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger innen EU. Denne for-
ordningen har en rekke praktiske og etiske konsekvenser for antropologer og andre kvalita-
tivt orienterte samfunnsforskere som vi finner det nødvendig å synliggjøre.

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i to innspill til høringen fra det antropologiske
fagmiljøet. Det ene høringssvaret er fra det vi kaller en «ad-hoc-gruppe» (Fürst m-fl.
2020)2, som med det videreførte arbeidet med temaet forskningsetikk publisert i Norsk
antropologisk tidsskrift (NAT nr.3/20). Det andre høringssvaret er fra Sosialantropologisk
institutt ved Universitetet i Oslo, forfattet av instituttleder Rune Flikke (Sosialantropologisk
Institutt. UIO 2020).

Vi i ad-hoc gruppen er opptatt av de praktiske konsekvensene som de strenge person-
vernreglene har, særlig etter innføringen av GDPR. Det gjelder for antropologiske forskere
generelt, men kanskje spesielt for de som forsker i tverrfaglige team, som innen helsefag.
Mange har erfart at antropologiens metoder oppfattes som problematiske, kanskje særlig
med tanke på anonymisering, informert samtykke og rekruttering av forskningsdeltakere
(de vi forsker på/ med).

Vårt formål med denne artikkelens grundige presentasjon av høringssvarene fra antro-
pologimiljøet er å bevisstgjøre antropologer som opplever problemer, særlig med Norsk
senter for forskningsdata (NSD) sine meldeskjema, men også byråkrater som forvalter
reglene og bestemmer hvilke forskningsprosjekter som får «grønne og røde lys». Tanken er
å inspirere til økt åpenhet og argumentasjon for kvalitetene som ligger i forskningstradisjo-
nen deltakende observasjon. 

I denne artikkelen ønsker vi også å tydeliggjøre det vi ser som en forskyving og en
«stille» modell eksport/import fra naturvitenskapelig vitenskapsteori og kvantitativ meto-
dikk inn i kvalitative vitenskapsmetoder som deltakende observasjon. Problemet er en kol-
lisjon mellom to «de to kulturer»3, eller to grunnleggende ulike logikker, noe som kan vise
seg når spørreskjemaer med kvantitativ/ statistisk rasjonale forsøkes tredd ned over kvalita-
tivt materiale som ikke lar seg uttrykke kvantitativt, fordi det ikke er spørsmål om hvor
mange/mye/ofte, men snarere hvorledes – altså å forstå, ikke forklare.

1. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH) 2020.
2. Ad- hoc gruppen består av Elisabeth L’orange Fürst, Camilla Hansen, Halvard Vike, Mari Ryst, Ragnhild Elise Jo-

hansen og Jan Ketil Simonsen.
3. Jfr. Snow, C. P.: The Two Cultures fra 1959.
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Etter innføringen av GDPR ser vi at retningslinjene for godkjenning av forsknings-
prosjekter, forvaltet av NSD, i liten grad skiller mellom kvalitativ og kvantitativ meto-
dikk. Forskyvingen skjer gjennom styringsordninger som fremmer ensretting av viten-
skapelige metodologiske praksiser, bruk av begreper og språk. Ved implementeringen av
GDPRforordningen ser vi at kvantitativ metodikk får stadig større og nærmest hegemo-
nisk plass i de forskningsetiske byråkratiseringspraksisene. Vi stiller oss undrende til at
ikke etikken som deltakende observasjon bærer på, og som vi mener ivaretar beskyttelse
av personer og grupper som studeres, ikke har fått mer likeverdig plass i de nye styrings-
praksisene. 

Styringspraksiser: sårbarhet og sensitivitet 
Vi anvender her Foucaults begrep om styringsrasjonalitet og styringspraksiser (Foucault
1978; Oppegård 2020) for å vise hvordan GDPR-forordningen, som styringsrasjonalitet4,
konkretiseres i praksiser. Foucault er opptatt av å undersøke mangfoldige praksiser. Vi vil i
denne artikkelen reflektere kritisk over hvordan styringsrasjonaliteten skaper nye former
for forskningsetikk med implikasjoner for metoder som deltakende observasjon og etno-
grafi. Med utgangspunkt i Foucaults analyser ser vi det slik at GDPRforordningen gjennom
bestemte former for rasjonalitet og praksiser synes å innsnevre mangfoldet i bruken av
vitenskapelige metoder. Vi ønsker å bidra til å motvirke denne utviklingen, og muliggjøre
større mangfold i forskningsetikken.

GDPR-forordningen forankres i to kjernebegreper, sårbarhet og sensitivitet. Disse kon-
kretiseres i hvordan personopplysninger formes som kategorier. Utgangspunktet er at indi-
vider som underlegges forskning skal beskyttes, slik at ikke informasjon uten samtykke
kommer på avveie. Begrepene sårbarhet og sensitivitet utgjør selve kjernen i styringsrasjo-
naliteten. Blant annet forvalter lovverket en regulering og tolkning av sannhet og gyldig-
hetsspørsmål om hvordan, hva og hvem som har definisjonsmakt til å forme hva som opp-
fattes som sårbart, hva som oppleves som tabubelagte tema, og hva som inngår som sensi-
tive personopplysninger.

GDPR-forordningen styrer altså hvordan vi kan forske på mennesker eller grupper som
oppfattes som sårbare. Videre defineres kategorier i forskningsetiske søknadskjemaer og
grunnlag for risikovurderinger. Kvantitative koder og dataklassifiseringer danner utgangs-
punkt for hva som betegnes som sensitivt empirisk materiale. Her omfatter selve klassifise-
ringen kategoriene grønne, gule, røde og svarte. Fargene rødt og svart omfatter det stren-
geste kravet til datamaterialets behandling av sensitivitet, samt personvernforordningen
som setter krav til datalagringssystemer. 

Gjennom en slik klassifisering forsvinner imidlertid de man forsker med (på) sine egne
oppfatninger av sårbarhet og sensitivitet. Dialogen mellom forskerne og deltagerne gjøres
ikke etisk relevant. Hva som betegnes som sensitivt, hvilken betydning det har og for hvem,
forskyves fra et fagetisk, forskningsbasert kunnskapsområde til en diskurs som omfatter en
styringsrasjonalitet og dominans basert på kvantitative kategorier og statistikk. Koding og
klassifisering av hva som betegnes som sårbart og sensitivt, skjer i tillegg i forkant av forsk-
ningsprosessen. Dermed blir sårbarhet og sensitivitet hverken gjenstand for empirisk
undersøkelse, dialog, samhandling eller kontekst. 

4. Vi har valgt begrepene styringsrasjonalitet og styringspraksiser for å belyse maktmekanismer og forskyvinger i
forskningsetikken. Det er flere oversettelser av Foucault’s begrep «governmentality» (1978): regjeringsformer,
regjeringskunst, styringslogikk, styringsregime, styringsmåte, styringsform og styringskunst. For videre lesning
se Sigurd M.N Oppegaard i Agora nr- 3–4 2020 om kontrollsamfunnet og nyliberalismen, og Foucault: Fore-
lesning om regjering og styringskunst. 
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Denne praksisen viser at kravet om beskyttelse av personopplysninger blir formet gjen-
nom kategorier som kjønn, etnisitet, rase, politisk, filosofisk og religiøs tilhørighet, og her
krever personvernet anonymisering. En slik styringspraksis omfatter en forskningsetisk
redegjørelse for hvordan anonymisering skal skje under innsamling av datamaterialet, men
etnografi og deltakende observasjon baserer seg på menneskelige subjekter, der tilhørighet
og identitet utgjør empirien. Her ser vi at en kvantitativ rasjonalitet overskygger muligheten
til å undersøke mangfoldige empiriske praksiser med utgangspunkt i livet slik det leves og
oppleves, i tråd med antropologiens epistemologi. 

De nye GDPR-reglene snur i utgangspunktet opp-ned på hvordan forskeren skal
nærme seg studiefeltet. Forskeren må tenke på hva som potensielt kan true personvernet,
og hvordan man kan iverksette beskyttelse. Et slikt utgangspunkt setter strengere rammer
for og forstyrrer et åpent forskningsdesign som ser det som basisk å gjøre seg kjent med
feltet og skape tillit. Det er derfor sentralt å reflektere over hva den nye «kvalifiseringsrun-
den» i søknadsprosesser gjør med forskeren og forskerens forhold til et empirisk materiale
som innhentes ved hjelp av kvalitative samtaler og ikke kvantitative, allerede fastlagte
spørreskjemaer. 

Videre setter GDPR-forordningen krav til samtaler gjennom kategorien tredjepersoner.
En tredjeperson kan fremkomme i samtaler og dialog, og forskeren skal nå også anony-
misere dennes identitetsmarkører og navn. Her ser vi en nøytralisering av subjekter – sub-
jektivitet og det relasjonelle aspektet ses som mindre gyldig. 

Informert samtykke har en sentral plass i GDPR-forordningen, og historisk har slikt
samtykke hatt en sentral plass i utviklingen av forskningsetikk (Ruyter, 2003). Spesielt
innenfor medisinsk forskning og eksperimentelle metoder brukt i studier av mennesker har
«ikke skade»-prinsippet formet utviklingen. Slik vi ser det, danner erfaringer fra slik medi-
sinsk forskning grunnlaget for rasjonalen som i dag fremtrer som modell for forskningse-
tikken generelt. I 1964 utformet Verdens legeforening Helsinkideklarasjonen, som bygger
på Nürnbergkodeksen (Tidsskrift for Den norske legeforening, 2001: 121, 752). I 2005 ved-
tok FNs medlemsland en deklarasjon for bioetikk og menneskerettigheter (UNESCO,
2005). Artikkel 8 omhandler temaet sårbare grupper og sårbarhet, og siktemålet er blant
annet å sikre at «særskilt sårbare individer og grupper gis adekvat beskyttelse og vern i
utviklingen og anvendelsen av medisinsk, vitenskapelig og teknologisk kunnskap». De uni-
verselle menneskerettighetene er nedtegnet i en rekke rapporter og dokumenter.5 

Som vi vil peke på under, blir det paradoksalt når visse personer/ grupper i samfunnet
(som for eksempel barn og personer med demens) ut fra sårbarhet og sensitivitet kategori-
seres som så forskningsetisk problematiske å forske på at de ekskluderes fra relevante
forskningsprosjekter. Denne «hensynsfulle» ekskluderingen kan også hevdes å komme på
tvers av menneskerettigheter og samfunnsansvar.

Sosialantropologiens forskningsetikk
Sosialantropologi er vel det mest entydig kvalitativt orienterte av samfunnsfagene som stu-
derer levende mennesker i vår samtids samfunn. Her blir vitenskapelig metode og delta-
kende observasjon da også drøftet kontinuerlig, den er åpen og spørrende. Etikk, represen-
tasjon og selvforståelse i møte med studiefeltet blir diskutert både metodisk og teoretisk. I
norsk sosialantropologisk sammenheng har det ikke oppstått eksempler på saker preget av
faglige etiske overtramp (Vike og Fürst 2020). Slik sett skiller den deltakende observasjons

5. Belmont-rapporten (1979), Helsinki-deklarasjonen (2009), Council for International Organizations of Medical
Sciences (2002), FN Konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (2006).
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metoden seg klart fra behandlende og kroppslig eksperimentell forskning på mennesker. I
antropologifaget snakkes det om medforskere heller enn studieobjekter.

Sosialantropologi er et fag som studerer og avdekker maktforhold, så som marginalise-
ringsprosesser, undertrykkelse, diskriminering og også sårbarhet, da innenfor ulike kon-
tekstuelle virkeligheter og erfaringshorisonter. Hva som betegnes som sensitive data, av
hvem og for hvem, er relevante empiriske eksempler på forskningsetiske vurderinger.
Spørsmål om hva og hvordan sensitiv empirisk forskning klassifiseres, ses som forankret i
maktprosesser og dominansforhold. 

Deltakende observasjon som metode innebærer å bestrebe seg på å ikke påføre ideer,
verdier og væremåte på dem en studerer. Med utgangpunkt i deltakelse og samtaler i akti-
viteter med ulike personer formes nye innsikter. Det gjelder også forståelse for ulike verdier,
tenkemåter, levevilkår, aktiviteter og handlingsmåter innenfor ulike kontekster og sam-
handlingsformer. Modeller og tenkesett påføres ikke personer, men vokser heller frem fra
hverdagslivet og hva folk sier, tenker og er opptatt av. Hva som ikke bare sies, men også gjø-
res, doing, står sentralt i hva som undersøkes. 

I samtaler og gjøremål kan de som forskes på/med snakke om personlige forhold uten at
de selv mener det dreier seg om sensitivt materiale. Noen kan også uttrykke et sterkt ønske
om å fremheve sine posisjoner og erfaringer som en del av hverdagen og livet. Slik sett ligger
ansvaret hos forskeren å forvalte informasjon om kunnskap på en måte som ikke kan gjøre
skade. Forskningsetikken omfatter her ansvaret forskeren har for at materialet blir presentert
og skrevet om på måter som ivaretar respekten for menneskeverdet og prinsippet om å ikke
gjøre skade. Å skape tillitsbaserte relasjoner danner grunnlaget for å sikre empiriens gyldig-
het. Derfor blir rekrutteringsprosessen og hvordan en innhenter informert samtykke en del
av det å skape tillit til de menneskene en skal studere (Biehl and Petryna 2013). 

Innenfor antropologifaget ser vi ulike håndteringer og strategier i møte med GDPR-
regler og nytt lovverk. Utfra erkjennelsen om at metode og forsknings-etikk utgjør sentrale
diskusjoner i faget, prøver mange av forskerne seg på pragmatiske samarbeidsløsninger. I
slike sammenhenger ser vi også at flere kjenner på et ubehag, en undring og motstand mot
den dominansen som utøves i form av byråkratisk detaljstyring av forskningsprosessen. Det
nye regelverket oppleves også internasjonalt som problematisk og kritisk for antropologifa-
get (Blee 2011; Cross 2015; Humphris 2018).

Modellen, som nå med GDPR påføres alle fag, er et standardisert opplegg, som er inspirert
av en grunnleggende positivistisk vitenskapsforståelse. Dette idealet stammer grunnleggende
sett fra matematikkens norm om det enkle som det sanne og vakre. Idealet i samfunnsfag, og
tydeligst i kvalitativt orienterte, er snarere at sannhet kjennetegnes av kompleksitet. 

Byråkratiseringsprosessene vi står overfor setter nye krav til forskningsetikk der forske-
rens egen vurderingsevne ikke blir ansett som like gyldig som tidligere.

Vi står overfor en styringsrasjonalitet hvor mangfoldet i vitenskapelig metodikk og det
tverrfaglige samarbeidsfeltet er under press, noe vi mener bidrar til å innsnevre forsknin-
gens mulighetsrom. 

NESHs høring og antropologimiljøets høringssvar
Forskningens normer og verdier
NESH-høringens innledning bærer tittelen «Grunnleggende forskningsetiske prinsipper»
og fokuserer først på forskningens normer og verdier helt generelt (NESH 2020). I vår ad-
hoc gruppes høringssvar heter det: «Prinsippene som presenteres her er stort sett positive
og lette å slutte seg til. På det overordnete nivået ser vi få problemer for antropologifaget.
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Det er ved konkretiseringen av disse i praksis at problemer oppstår». (Fürst m-fl. 2020). Vi
skriver at det vi merker oss som særlig positivt er, som det heter videre i høringen, «vekten
på den vitenskapelige sannhetsforpliktelse» og at «forskningen skal være åpen, uavhengig og
kritisk» (ibid). 

Vi skriver videre: «Nettopp disse normene ligger til grunn for vår påpeking av problemer
som antropologifaget støter på når det gjelder å følge retningslinjene» (ibid). Dette fremstår
jo som paradoksalt. Noe av grunnen kan være den luftighet som preger fremføringen av
slike verdier uttrykt på et helt overordnet nivå. Det er nettopp forpliktelsen om sannhet og
åpenhet som antropologer får problemer med når det gjelder den nye styringspraksisen.
Kravet om forhåndsgodkjenning ved utfylling av skjemaer og om redegjørelse på forhånd
om spørsmålene som skal stilles til personer man møter i felten, truer åpenheten. Praksisen
vil kunne styre hva man som forsker får lov til å inkludere av kontekst for studien. Som vi
også hevder er det i konkretiseringen og praksis, altså på bakkenivå, i felten, at forsknings-
spørsmålene trer frem. Disse kan man ikke vite om på forhånd. I en artikkel i vårt tema-
nummer om forskningsetikk vises det helt eksplisitt hvordan et møte i praksis blir styrende
for hva slags informasjon forskeren får tilgang til (Hansen 2020). Godkjenninger og manu-
alisering inngår i styringspraksiser som New Public Management som påvirker praksis og
stykker opp og utfordrer den holistiske tilnærmingen som kjennetegner antropologiens
metodologi.

Påkallingen av sannhet, uavhengighet og kritisk tenkning viser til etablerte honnørord i
forskningen. Noe av problemet med de nye etikkreglene er at slike verdier kan trues når det
etnografiske feltarbeidet underkastes regler som kan forhindre tilgang til kritisk forskning.
Det kan for eksempel gjelde institusjoner som anvender det vi betrakter som overdrevet
strenge personvernshensyn. I praksis kan de hindre innsyn i og sann kunnskap om sårbare
personers situasjon, enten det gjelder barn, eldre, personer med funksjonsnedsettelser eller
demens (Fürst m-fl 2020). I slike tilfeller blir i realiteten forskningens samfunnsnyttige
ansvar som nevnt paradoksalt nok motarbeidet. I stedet kan det nettopp her være grunn til
å åpne for kvalitative metoder som ivaretar forskningsetiske hensyn på andre, likeverdige
måter enn dem som blir gitt utfra naturvitenskapelig logikk. Disse omfatter studier av sam-
handling av mer uformell art, taus kunnskap og ubevisste representasjoner.

Videre i høringens innledning om forskningens normer og verdier heter det: «Forsknings-
etikken omfatter også interne metodologiske normer, blant annet saklighet, klarhet, etterret-
telighet og etterprøvbarhet. Disse normene handler om at vitenskapelige metoder må følges
på en forsvarlig måte». (NESH 2020). Til dette kommenterer vi/ad-hoc gruppen at «normen
om etterrettelighet er selvsagt i både kvantitativ og kvalitativ forskning. Annerledes er det
med kravet om etterprøvbarhet. Det skyldes de ulike forskningsmetodene, der kvalitative
metoder ikke benytter kontrollerte forskningsdesign.» (Fürst, m-fl 2020). 

Det kan her nevnes at kildeetterrettelighet, som å formidle tid, sted og navnet på kilden
(forskningdeltakeren) er viktig i historiefag og sosialantropologi. Dette er informasjon som
ikke nødvendigvis er personopplysninger. For å ivareta et slikt etterrettelighetsprinsipp bør
forskeren kunne få aksept for at disse ikke skal være anonyme. 

Etterprøvbarhet i kvantitativ og kvalitativ forskning
Punktet om etterprøvbarhet er verdt utdyping all den stund det her fort assosieres med kon-
trollerte forskningsdesign, så som randomiserte kontrollgrupper, tverrsnittstudier, og sta-
tistiske metoder som påberoper seg sannhetsforpliktelse. Som ideal i naturvitenskapelig
orienterte studier, som medisin, legger man vekt på kontrollgrupper; at det går an å holde
en gruppe konstant mens man påvirker/stimulerer en annen gruppe, f.eks med medisine-
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ring. Med dyrestudier som modell (jfr. rotter som objekter) er poenget å studere hvordan
noe virker, å finne sammenheng mellom årsak og virkning. Dette kan gi god mening innen
medisinsk forskning og testing av behandling. I samfunnsforskning med mennesker som
studieobjekt/medforskere kan det bli vanskeligere å sikre slik kontroll/ konstans. Likevel er
det hva statistisk behandling prøver når man regner på sammenhenger mellom enheter og
variabler, og leter etter statistisk signifikans som tegn på evidens eller sannhet.

Innenfor psykologi er det vanlig å benytte observasjon av menneskelig atferd som
metode (atferdspsykologi). Forskeren registrer valg, handlinger eller reaksjoner en person
har i en situasjon, og analyserer dette utfra ideer om objektiv observasjon. Også innen hel-
sefag er det vanlig å anvende slik observasjon som metode, det vil si en kvantitativ metode
beslektet med behaviorisme. 

Slike kvantitative analyser brukes ikke i sosialantropologien. Idealet om etterprøvbarhet
og normen om det matematisk enkle, passer ikke i kvalitative forskningsdesign. Der spiller
alltid kontekst og menneskelig uforutsigbarhet inn. Det bidrar til at sannhet i kvalitativ
forskning kjennetegnes av kompleksitet.

Det kan være at begrepet etterprøvbarhet kan tenkes mindre strengt, men da er det nød-
vendig for antropologer å tenke nøye gjennom hvordan det skal kunne brukes og redegjøres
for innenfor kvalitative vitenskapelige rammer. I sosialantropologisk forskning er andre
begreper mer dekkende når det er tale om å etterprøve og bekrefte en studies gyldighet. Her
snakker man om sammenlikning (likheter og forskjeller), gjenkjennbarhet og gjenkjen-
nelse som eksempler på etterprøvbarhet. 

Det bør ikke glemmes at samfunnsfagene oppsto for å tilbakevise at mennesker og sam-
funn kan forstås innenfor naturvitenskapelige rammer. Fra rundt 1950- tallet ble det erkjent
at man trengte en vitenskapelig horisont som tar høyde for mennesker som noe annet enn
forutsigbar og determinert materie. Menneske- og samfunnsliv derimot er preget av end-
ring, refleksjon og en viss grad av frihet. 

På denne tiden dukket det opp kritiske innspill og motargumenter overfor det som etter-
hvert ble kalt positivistisk vitenskapsforståelse, den som betrakter bare det positivt gitte
(naturliknende) som eksisterende. Hans Skjervheim hevdet i 1959 med stor kraft at natur-
vitenskap benyttet i studier av samfunn førte til objektivisme. (Slagstad 1976). Etter studie-
opphold på «kontinentet» kom han hjem med store filosofer som tyske Edmund Husserl og
franske Jean Paul Sartre og Maurice Merleau-Ponty i bagasjen. Det etablerte fenomenologi
og eksistensialisme som grunnlag for en alternativ vitenskapsteori (ibid).

I første rekke var det positivismens norske far, Arne Næss (den unge), som representerte
«logisk empirisme», den britisk funderte kjerne i positivistisk tenkning og vitenskap (ibid.).
Denne filosofien representerte, ifølge positivismekritikerne, et fravær av det som kjenne-
tegner mennesker i samfunn; mening, intensjonalitet og subjektivitet. Mennesker er sub-
jekter, hevder de, det krever introspeksjon i psykologien, noe som også motsier behavioris-
men/ atferdspsykologien. I tråd med dette kritiserte sosiologen Dag Østerberg (1969) det
han kalte utvendighetstenkning. Han introduserte en dialektisk innvendighetstenkning som
alternativ for analyser av mennesker i samfunn. Det var viktig å erkjenne menneskers tve-
tydige situasjon som både-og, på en og samme tid subjekt og objekt (se Fürst 1995). Begre-
pene «kroppssubjektet» (Merleau-Ponty) og menneskelivets «faktisitet» (Østerberg) kan
begrunne at samfunnsforskere kan benytte både kvalitative og kvantitative metoder. Men-
neskers ytre, objektive/faktiske situering (klasse, bosted, gruppetilhøring, arbeid, utdan-
ning etc.) kan undersøkes kvantitativt. Vår indre, egen opplevde situasjon undersøkes mer
adekvat med kvalitative metoder. Det går også an å undersøke begge disse sidene av men-
neskers liv ved å bruke metodene parallelt, slik sosiologer gjør med metoden triangulering.
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Etisk mot 
I innledningen til høringen, stadig under avsnittet «Forskningens normer og verdier», heter
det videre: «Alle de vitenskapsinterne normene skal regulere forholdet mellom forskere og
sikre forskningens kvalitet. For å beskytte de interne normene har både forskere og
forskningsinstitusjoner en lovfestet akademisk frihet. Dette prinsippet er et grunnlag for
forskningens selvregulering og en forutsetning for at samfunnet kan ha tillit til forskning»
(NESH 2020). 

Dette berømmer vi i ad-hoc gruppen i vårt svar. Når det også understrekes at «forskernes
individuelle ytringsfrihet» må ivaretas, er vi godt fornøyd, især når disse to grunnormene
settes i sammenheng med en tredje, nemlig etisk mot. Som det påpekes har normene over
liten verdi i praksis dersom de ikke blir forsvart under press. 

Alle disse normene som uttrykkes i høringen er det verdt å notere seg. Når forskere og
studenter sitter med søknads- og meldeskjemaer som oppleves som stadig strengere og
snevrere, og mange av formuleringene virker fjerne fra faget, er det grunn til å hente støtte
og argumentasjon ved hjelp av NESHs reviderte retningslinjer. Det kreves både etisk mot og
kreativitet for å finne løsninger som blir etisk mulige og som tar utgangpunkt i fagets viten-
skapelige referansepunkter. Dette som faktisk også støttes av NSD (se under) kan bidra til
større selvstendighet når det gjelder å argumentere for den forskningen en ønsker å gjen-
nomføre med godt faglig grunnlag utfra den antropologiske tradisjonens sterke kvalitative
metodikk. Det er vi fagfolkene som har kompetansen på vår side, noe vi må argumentere
for, og ikke byråkrater som forvalter generelle juridiske etikkregler som altså også inne-
bærer vitenskapsteoretiske divergenser.

I høringsavsnittet som vi her refererer fra, påpekes det at menneskeverdet er den grunn-
leggende verdien i de allmenne verdiene som er avledet fra samfunnets forventninger til
forskning i bred forstand. Poenget er at forskning som krenker menneskeverdet ikke er
etisk forsvarlig, «og dermed heller ikke god». Her utdypes at det er:

«(...) tre prinsipper som skal sikre deltakernes personvern, sikkerhet og velferd: respekt
for likeverd, frihet og selvbestemmelse, beskyttelse mot risiko for skade og urimelig belast-
ning og rettferdighet i prosedyrer og fordeling av goder og byrder» (ibid.) 

Disse prinsippene som skal sikres er hentet fra FNs Verdenserklæring om menneskeret-
tigheter som ble formulert i 1979. 

Anerkjennelse – av antropologisk metode
Neste avsnitt i høringens innledning heter» Ansvaret for forskningsetikken». I ad-hoc grup-
pens høringssvar skriver vi: «Her påpekes det at all forskning skal skje i henhold til anerkjente
forskningsetiske normer. Det bør presiseres at metoder og epistemologi er annerledes i kvali-
tative enn i kvantitative forskningsdesign, og at det må anerkjennes» (Fürst et-al. 2020).

Vårt anliggende her, som vi var inne på i innledningen, er den sterke fornemmelsen av
at meldeskjemaene (fra NSD) er bygd rundt kvantitative metoder, inklusive spørreskjemaer
tilpasset statistiske modeller, som jo sjelden brukes i antropologien. Det man skal krysse av
på i disse skjemaene føles ofte som irrelevant for antropologers feltarbeid og kan føre til en
følelse av fremmedhet og at noe er i veien med ens eget forskningprosjekt. I vårt høringss-
var etterlyser vi en eksplisitt anerkjennelse av deltakende observasjon som en vitenskapelig
metode helt på høyden med dem som for tiden nærmest har fått hegemonisk status (kvan-
titative, evidensbaserte o.l. metoder). I møte med dette vil vi minne om normene som er
presentert over om respekt og rettferdighet for annerledeshet, men den anerkjennelse vi
etterspør fra NSD og andre ser i tillegg ut til å kreve en viss kompetanse og også ydmykhet
overfor andre fags metoder og teorier, enn dem som synes å bli tatt for gitt. 
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I høringsteksten med referanse til § 4 i Forskningsetikkloven som omfatter forskeres
aktsomhetsplikt, står det: «Forskere skal opptre med aktsomhet for å sikre at all forskning
skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Dette gjelder også under forberedel-
ser til forskning, rapportering av forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter» (NESH
2020). Her trykkes det altså, nok uintendert, på et ømt punkt for antropologer som jobber i
tverrfaglige institusjoner, spesielt innen helsefag. Det blir tydeliggjort i flere av artiklene
som ble publisert i NATs Forskningsetikk nummer (3/20). Her klarlegges hvordan tverrfag-
lig arbeidende antropologer har opplevd problemer med å oppnå nettopp faglig/ metodisk
anerkjennelse (Hansen 2020; Rysst 2020). 

Tverrfaglighet
I vårt høringssvar til høringen skriver vi at når det gjelder tverrfaglige prosjekter, er det vik-
tig at det understrekes mer eksplisitt at ulike fag følger egne metodologiske normer, og at de
som samarbeider må respektere de andres/ fagenes forskjellighet. Etter vår erfaring brenner
det i mange tilfeller akkurat her. Vi uttrykker oss fagkritisk her, men det er nok et faktum at
forskere gjerne er opplært i sin egen metodologi og bare den. De har ofte ikke lært at det
finnes andre måter å gjøre forskning på, at andre typer problemstillinger krever andre typer
metoder som likevel er adekvate og fullt vitenskapelig på høyden. 

I grunnleggende tverrfaglige utdanninger og forskningsprosjekter som sykepleie og hel-
sefag, ser vi at det naturvitenskapelige hegemoniet er dominerende og at det kompliserer
anvendelsen av deltakende observasjon som forskningsmetode. Et eksempel vi kan vise til
er Kunnskapsbasert praksismodell, hvor modellen etterspør en felles skrivestruktur i
forskningsartikler. IMRaDstrukturen (introduksjon, metode, resultat og diskusjon/konklu-
sjon) skaper et ensrettet grunnlag for strukturerte systematiske sammenstillinger (revie-
wer). I en slik modell er plassen mindre for vitenskapelige tekster som bygger på en annen
skrivestruktur. Vi står her overfor tverrfaglige problemer som kan skyldes at de ulike fagene
som skal samarbeide har helt ulike oppfatninger og fagbakgrunner når det gjelder metodo-
logi og vitenskapsteoretiske forståelser. En bakgrunn for dette kan være de ulike sannhets-
idealene som ligger implisitt i fagenes utdanningspraksis. Det hadde lettet på situasjonen
om disse ble gjort eksplisitte, f. eks gjennom mer undervisning om vitenskapsteori.

Vi merket oss for øvrig at det i høringen oppfordres til en åpen holdning til og lesning av
de forskningsetiske retningslinjene. De skal også «bidra til å utvikle forskningsetisk skjønn
og refleksjon» (NESH 2020). Det er en oppfordring også til antropologer å ta dette på alvor.
Det er altså god grunn til å merke seg de åpninger som faktisk finnes her til tolkning, og til
å argumentere for ens egen faglige forståelse som god/ vitenskapelig nok.

Forskerfellesskap og forskningsdeltakere
Det siste punktet under «De grunnleggende forskningsetiske prinsippene» i høringen er
«Forskningsetiske forpliktelser». I det følgende vises det til punktvise konkretiseringer som
videre i høringen sorteres under bokstavene A–E. Vi skrev i vårt høringssvar at vi bare kom-
menterte de tallfestete underpunktene der vi hadde noe særskilt å bemerke. 

Punkt A handler om «Forskerfellesskapet». Punktene 3 og 4 angår medforfatterskap og
vitenskapelig publisering, og punkt 9 deling av forskningdata. Her heter det: «Forsknings-
data bør gjøres tilgjengelig for andre så åpent som mulig» (ibid). I vårt høringssvar skriver
vi at dette idealet fra kvantitativ forskning også gjelder for den kvalitative, men, fortsetter vi,
«innenfor deltakende observasjon skilles det ikke metodisk og og vitenskapsteoretisk så
tydelig mellom datainnhenting og tolkning» (Fürst m-fl. 2020), og at det følger fenomeno-
logisk og hermeneutisk tradisjon6. Observasjoner av sosiale forhold er ikke «objektive», de
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skjer med et «alltid allerede» fortolkende blikk. «Datainnhenting er personlig, derfor er det
vanskelig å dele materialet med forskere som ikke har vært delaktige i den. Misforståelser
oppstår, sammenhenger og nyanser forsvinner ved manglende tilstedeværelse» (ibid). 

Vi fortsetter å utdype med å si at det ligger et etisk krav til gyldighet at forskerne deltar i
hele forskningprosessen. Kravet om tidlig deling av data, som kan oppstå ved tverrfaglig sam-
arbeid, blir problematisk, og forskningsbidragets originalitet kan svekkes. Vi hevder også at
det bør vurderes om etnografiske data kan fritas fra kravet om datadeling, fordi slike data kan
betraktes som intellektuell eiendom for forskeren som har samlet dem inn. Vi påpeker at dette
kan støttes av noe som nevnes under samme punkt, nemlig at «de som har samlet inn mate-
rialet har som hovedregel førsterett til å bruke det i analyser og til å publisere resultater»
(NESH 2020). Vi påpeker videre at vi finner støtte i setningen under: «Normer om åpenhet og
deling av data må balanseres mot andre forskningsetiske hensyn» (ibid). Her understreker vi
også som tidligere nevnt, at dette er viktig for antropologer som forsker i tverrfaglige prosjek-
ter fordi de ofte savner anerkjennelse fra forskere fra andre fag (Fürst m-fl. 2020).

Videre under høringens punkt 9 ble vitenskapelig publisering, medforfatterskap og
deling av forskningsdata tematisert. I vårt høringssvar skriver vi videre om skillet mellom
kvantitative og kvalitative metoder i denne sammenheng, og viser til innsiktene fra feno-
menologi og hermeneutikk. At observasjoner av sosiale forhold skjer med et subjektivt og
«alltid allerede» fortolkende blikk, kan begrunnes med en epistemologi som tilsier at våre
sanseerfaringer med nødvendighet er situert kroppslig (Merleau-Ponty 1962; Haraway
1988). Rent eksistensielt ser vi verden utfra vårt eget perspektiv, «i øyehøyde» og erfa-
ringsnært. I et slikt perspektiv er det ikke mulig å se noe uten fra et ståsted. Å påstå at man
kan se noe utenfra/ovenfra kaller Haraway et filosofisk «gudetriks» (ibid). Verden konstitu-
eres subjektivt innenfra, kroppslig og dermed følelsesmessig. Når vi under deltakende
observasjon innhenter data, gjør vi det ved hjelp oss selv som kroppssubjekter. Det betyr
også at data med en gang underlegges fortolkning. Gjennom våre kulturelle, samtidsmes-
sige og personlige erfaringer har vi alle utviklet en førforståelse for det vi ser. En annen ting
er at vi refleksivt og faglig, og i en viss forstand «objektivt», kan analysere det vi ser (jfr.
Harding 1986). Dette angår det antropologiske skillet mellom emisk og etisk.

Forskningsdeltakere og informert samtykke 
Punkt B handler om «Forskningsdeltakere», altså de man forsker med (på). Her blir infor-
mert samtykke et viktig spørsmål, og vi kommenterte punktene 14–17. 

Vi ser det som positivt at høringen er gjennomført når det gjelder å betrakte
«forskningsobjektene» som subjekter, altså som her, deltakere, men vi skriver i vårt svar at
vi synes at disse tenkes noe snevert. Det synes å bli tatt for gitt at forskningsdeltakerne
(medforskere) fullt ut forstår hva forskning er og hva hensikten med den er, og også deres
rolle i den. Vi spør; hva med personer som faller utenfor en slags implisitt «voksen» eller
«vestlig» norm, slik som barn og ungdom generelt, eller personer fra helt andre steder, kon-
tekster og kulturer? Hva med personer, yngre og eldre, med psykiske eller kognitive funk-
sjonsnedsettelser? Utfra antropologisk forskningserfaring, og ikke minst med den som
omfatter helse og medisin, mener vi, som påpekt over, at det er viktig å inkludere i forskning
også personer preget av annerledeshet i forhold til en smal norm. Dette også for å ivareta
samfunnsansvar og menneskerettigheter. I høringssvaret skriver vi: «Når det gjelder sam-
tykke og dokumenterbarhet, er det viktig å tilrettelegge for å løse disse utfordringene på
forskningsetisk alternative vis». (Fürst m-fl. 2020).

6. Her kan det henvises til klassikerne, hhv. Husserl (Ingarden1967); Gadamer (Slagstad 1967). 
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Et antropologisk viktig forskningstema som angår forskningsdeltakere inngår i punktet
«Unntak fra krav om samtykke». For antropologer er det viktig å notere seg at forskning
basert på «observasjon på åpne arenaer krever normalt ikke samtykke» (NESH 2020). Her
åpnes det for deltakende observasjon som er typisk for etnografiske feltstudier av mange
slag.

Det som skrives om anonymisering av forskningsdeltakere (pkt 20) er at forskere «må
sikre at anonymitet er ivaretatt hvis det er avtalt i samtykket» (ibid). Vi konstaterer i vårt
høringssvar at anonymitet altså ikke alltid er nødvendig, men «forskeren må vurdere etisk
om det likevel er det. I noen situasjoner kan deltakere ønske å ikke være anonyme» (Fürst
m-fl. 2020). Balansen mellom anonymisering og gjenkjennelse handler om hvordan etno-
grafien blir beskrevet, hva og hvordan det analyseres. For å sikre samtykke kan forsknings-
deltakerne også lese den ferdige teksten. Det er relevant å presisere at det er vanskelig å
gjøre kvalitative data anonyme nok uten at de blir helt meningsløse (Hansen 2020; Rysst
2020).

I vårt høringssvar skriver vi videre at «i etnografien er det viktig å få frem nyanser og
sammenhenger på en måte som gjør materialet gjenkjennelig for deltakerne i forskningen
På den måten viser forskeren datamaterialets gyldighet» (Fürst m.fl. 2020). For å kunne
belyse forskjeller og likheter kan det være vesentlig å beskrive «variabler» som kjønn, alder
og bosted, uten at det tenkes å behandles statistisk (jfr. krav i NSDs meldingsskjema). Det
forskningsetiske hensynet som må sikres her er at disse opplysningene ikke kan spores til-
bake til den enkelte forskningsdeltaker. Her blir det viktig med skrivemåte, i den kan forske-
rens etiske bevissthet og ansvarlighet tydeliggjøres. 

Endelig, i punkt 23 tematiseres «Lagring av forskningsmateriale». Dette angår person-
opplysninger direkte. Vi spør om ikke reglene her er spesielt relevante for kvantitative data,
bruk av statistikk og datamaskiner. I antropologisk forskning skrives feltdagbøker oftest pr.
hånd. Da vil «persondata» oftest inngå som vesentlige aspekter ved datamaterialet som ikke
kan sikres separat uten at materialet mister sin mening. I tillegg hevder vi at mye taler for at
«antropologer må få beholde sine feltdagbøker så lenge de ønsker. De publiserer stadig
artikler der tidligere innsamlet materiale benyttes videre og gir grunnlag for sammen-
likning» (ibid). Dette er en måte kvalitativ etterprøvbarhet kan sikres innenfor antropologi-
faglige rammer. 

Høringssvaret fra SAI
I høringsinnspillet fra SAI merket vi oss at det også her uttrykkes at høringen har mye bra
ved seg som endringsforslag. Først påpekes det som fremstår som en mangel, at det under
metoder stadig omtales intervju, spørreundersøkelser og observasjon, men sjelden eller
aldri brukes begrepene ‘etnografisk feltarbeid’ eller ‘deltakende observasjon’. Etter det heter
det: «Den etnografiske metoden er en særegen form for kunnskapsproduksjon som har en
viktig samfunnsmessig verdi. Samtidig stiller den iblant litt andre krav til etikk (og gir andre
begrensninger) enn de nevnte andre metoder» (SAI 2020).

På bakgrunn av denne innsigelsen foreslår SAI noen endringer i høringsteksten som
angår punkt 9, Deling av forskningsdata (som også vi har kommentert). Som forslag til
utdyping av den foreliggende teksten om at åpenhet og deling av forskningsdata må balan-
seres mot andre forskningsetiske hensyn, hevdes det at dette også kan være aktuelt «i for-
bindelse med etnografisk feltarbeid, der tolkningen av avidentifisert materiale vanligvis
krever inngående kunnskap om sosial og kulturell kontekst» (SAI 2020). Videre foreslås det
som et innskudd i setningen der det i høringen heter: Det kan være slik at vilkårene for
samtykke er uklare, «at samtykke er gitt på grunnlag av en tillitsrelasjon mellom forsker og
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forskningdeltaker eller at vilkårene i samtykket faktisk blokkerer for videre deling av konfi-
densiell informasjon (jfr. pkt 23)» (ibid).

SAI har også et svar til punkt 14, «Samtykke til å delta i forskning» (som vi også kom-
menterte over). Det heter her at etnografiske feltarbeid «er en særlig utfordring når det gjel-
der samtykke, både fordi det kan vare over flere år, og fordi det ofte er basert på tillit som
bygges opp gradvis over tid» (ibid). Videre foreslås det følgende tilføyelse til teksten i punkt
17, «Unntak fra krav om samtykke» (som ellers roses): « Det finnes flere mulige unntak fra
kravet om samtykke. Dette kan for eksempel gjelde forskning som ikke innebærer direkte
kontakt mellom forsker og deltaker, når opplysningene er lite sensitive og ikke identifise-
rende, og der forskningen har en verdi som klart overstiger ulempene som kan påføres del-
takerne» (ibid). 

Ved siden av den viktige vektleggingen av tillit som svært betydningsfull i kvalitativ
forskning foreslår SAI også noen justeringer som gjelder spesielle utfordringer ved etnogra-
fisk feltarbeid, nemlig situasjoner der «det ikke er praktisk mulig å innhente samtykke fra
alle som til enhver tid befinner seg i den sosiale sammenhengen der deltakende observasjon
finner sted» (ibid). 

Magasinet Forskningsetikks intervju med NSD
Etter publiseringen av ad-hoc gruppens temanummer om forskningsetikk (NAT 3/20) ble
noen av oss kontaktet av magasinet Forskningsetikk. Journalisten ønsket å lage et oppslag
om dette nummeret, de fant problematikken vår viktig. Intervjuet ble publisert under titte-
len «Personvernregler skaper antropologiproblemer» (Forskningsetikk (3/20 s. 20–21). I
ingressen het det: «GDPR og økende vekt på personvern tvinger antropologisk forskning
inn i en altfor trang boks, mener forskerne på feltet. De ønsker større forståelse for sin viten-
skapelige metode» (ibid). Journalisten fortalte oss på telefon at de også hadde kontaktet
NSD for at de skulle kommentere våre uttalelser og at hun hadde valgt å publisere det i
samme nummeret som intervjuet med oss. 

Overrasket kunne vi under overskriften «Mulighetene er flere enn mange tror» lese det
som fremsto som at vi overdrev våre bekymringer i høy grad. NSDs avdelingsdirektør
avviste det mang en antropolog, og ikke minst studenter i faget, hadde erfart, nemlig at
NSD opptrådte som portvoktere for etisk holdbar vitenskap. Det var feil oppfattet, sa direk-
tøren, «NSD skal bare være en veiviser». Til dette kan vi spørre: Hva kommer det da av at
antropologer flest oppfatter at det er NSD sin oppgave å gi grønne og røde lys for hva som
er akseptabel forskning, at de faktisk har beslutningsmyndighet? 

I dette nummeret av magasinet Forskningsetikk presenteres NSD som et «nasjonalt
arkiv for forskningsdata og kompetansemiljø for personvern i forskning». Det de skal passe
på og fremme, heter det her, er at forskningen holder seg innenfor rammen av regelverket
for personvern. 

Dette lovverket aktualiserer forholdet mellom etikk og juss, spesielt knyttet til informert
samtykke. Ifølge Personvernloven Kapittel 2.§10 om Rådføringsplikten etter § 9 annet ledd
gjelder tilsvarende når personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9
nr. 1 skal behandles for vitenskapelige eller historiske forskningsformål på grunnlag av den
registrertes samtykke. Personvernloven aktualiserer også behandlingsansvarlig og databe-
handler i kap 4 avsnitt 2, noe som gjør at kontrollinstanser i større grad styrer forskningen.
Det viser seg at Riksrevisjonen har en sentral rolle for å kontrollere etterlevelsen av lovver-
ket ved universiteter og forskningsinstitusjoner. Vi spør om det faktisk er den institusjonen
som har den reelle makten? Og at den har det fordi den kan pålegge bøter for overtredelser?
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Slik vi har forstått det, er jus et tolkingsfag. Det innebærer vel at regelverket må tolkes
utfra ulike faglige kompetanser? I og med at metodene som benyttes i ulike samfunnsfag
faktisk er svært forskjellige, spør vi om ikke personvernsspørsmålene må bli deretter? Er det
ikke slik at personvernsspørsmål i kvalitative metoder, som i antropologifagets deltakende
observasjon, må behandles utfra kontekst og forskningsdesign?

I intervjuet med NSDs avdelingsdirektør sier hun seg glad for at NAT løfter frem person-
vern- og etikkutfordringer i antropologifaget. Hun ønsker god dialog med forskningsmiljø-
ene og mener mye kan løses i fellesskap. Det er da interessant, men uheldig at såvidt mange
opplever problemer i denne kommunikasjonen. Ett spørsmål er om de som opplever store
problemer kanskje representerer andre grupper antropologer enn de som synes at kommu-
nikasjonen går greit. Kanskje er det særlig antropologer som forsker i tverrfaglige miljøer
som opplever problemene som store? 

NSD-direktøren synes å legge mye av skylden for problemene på antropologene selv.
Hun sier at forskerne må være mer bevisste på hva de legger opp til i forskningsprosjektene
sine, og at de må begrunne valgene sine tydeligere. Vi finner det interessant og verdt å
merke seg at hun her synes å åpne for større dristighet i søknadene og for en tydeligere
argumentasjon for fagets vitenskapsteoretiske styrke. Uansett mener vi at det også er nød-
vendig at vurderingsinstanser og portvakter utviser større forståelse for helt adekvate, vel-
begrunnete vitenskapsteoretiske forskjeller mellom ulike fag. 

Avslutning
Vi har i denne artikkelen tydeliggjort at NESHs høring om de forskningsetiske retningslin-
jene for samfunnsvitenskap og humaniora, samt høringssvarene til den, innebærer en rekke
muligheter. Vi mener at de ulike forskningsetiske praksisene, slik de fremkommer, er rele-
vante å undersøkes etnografisk. Vi ser det for eksempel som ønskelig å undersøke nærmere
hvordan forskningsetikkens ensrettethet blir til. Det samme gjelder hvordan maktmekanis-
mene fungerer, og hva slags styringsrasjonalitet som klassifiserer forskningsetikken i
bestemte retninger. Det er også verdt å undersøke hvordan de nye GDPR-forordningene
blir fortolket i praksis.

Vi håper at høringen og innspillene til den vil engasjere til en bredere fagdebatt. Vi har
understreket argumenter for antropologifagets vitenskapelighet, og pekt på at det kan stilles
større krav om etisk mot i forskningen. Det utspant seg da også en debatt i vinter (2020–21)
over flere numre av Morgenbladet, der en statsviter reiste krav om nøytralitet, objektivitet
og etterprøvbarhet i samfunnsforskningen og mente at det burde innføres et «svanemerke»
for nøytralitet i forskningen (Wig 2020). I den sammenheng foreslo han at forskerne kan
avkreves å legge ut sitt datamateriale, slik at andre forskere kan gjøre replikasjonsforsøk,
altså etterprøve dem. Han foreslo også at hypoteser kunne registreres på forhånd før data
ble analysert slik at de ble åpne for innsyn. 

Dette forslaget viser med all tydelighet den viktige forskjellen mellom ulike samfunnsfag
og bruken av kvantitative versus kvalitative forskningopplegg, slik vi har redegjort for over.
Flere antropologer tok da også til motmæle mot denne statsviteren, eksempelvis en under
overskriften «Wigs forslag vil rødmerke mye kvalitativ forskning» (Sletner 2021). Hun
påpeker at det her er grunn til å problematisere begrepet «nøytral», og hevder at det nettopp
er erkjennelsen av at vi ikke er objektive, samt hvordan vi antropologer jobber rundt den
erkjennelsen som gjør vår forskning vitenskapelig. Hun peker på verdien av refleksivitet, over
en selv og andre i datainnsamlingen, når det gjelder å generere troverdig og allmennyttig
kunnskap om menneskers liv, helt i tråd med våre resonnementer i denne artikkelen. 



CAMILLA HANSEN OG ELISABETH L’ORANGE FÜRST100

Vi har vist at de nye GDPR-forordningene tydeliggjør et viktig vitenskapsteoretisk skille
i samfunnsforskning og tverrfaglig vitenskap. Høringsrunden om forskningsetiske ret-
ningslinjer har aktualisert etnografi og deltakende observasjon som en åpen og under-
søkende metode som former viktig kunnskap som andre metoder ikke har tilgang til. Sår-
barhet fremstår som et atskillig mer komplekst spørsmål enn ved første øyekast. Sårbarhet
betyr ikke bare noe man må holde seg unna, men også noe som forskere kan avhjelpe gjen-
nom kritisk forskning som kan avdekke maktforhold. Standardiserte forordninger av hvor-
dan og hva sensitivitet og sårbarhet utgjør og hva som oppfattes som tabu, kan føre til at
færre personer i samfunnet blir delaktige i forskningen. 

Bruk av antropologiens metoder bidrar til å oppdage nye forhold gjennom å undersøke
det som blir tatt for gitt. Gjennom tillitsrelasjoner og samhandling får forskeren tilgang til
andre studiefelt enn kvantitativ metode har adgang til. På grunn av forordninger som
GDPR står vi i dag overfor en stille forskyving av styringspraksiser fra en relativ åpenhet til
en som yter press, både på åpenheten og den akademiske friheten. 

Vi avslutter med å hevde at forskningsetikk innen deltakende observasjon og etnografi i
dag krever et større fagpolitisk engasjement for å ivareta faglig integritet, etisk mot og
mangfold i metodologiske tilnærminger. Vi har derfor i denne artikkelen vist at antropolo-
giens metode er under press og at de nye GDPRreglene representerer en fare for åpenheten
som er selve grunnlaget i etnografisk metode og vitenskapsteori. De byråkratiske styrings-
praksisene og kunnskapsregimene vi nå er underlagt, kan føles både fremmede og truende.
Vi velger å tro at mye handler om kunnskapsløshet og uintenderte konsekvenser, snarere
enn bevisste maktstrategier. Uansett peker begreper om styring og hegemonier på
makrostrukturer som utspiller seg bak våre rygger. Her utkrystalliserer det seg nye, viktige
forskningstemaer som det er god grunn til å forske videre på.
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