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Helt siden innføringen av EUs personvernregulativ (GDPR) ble del av norsk lovgivning i
2018, har diskusjonene gått høyt i ulike samfunnsfaglige og humanistiske fagmiljø, ikke
minst i vårt eget. Behandling av personvernopplysninger, IT-sikkerhet og regler for datalag-
ring kan høres tilforlatelig ut, men opprettholdelse av alle detaljene i dette kompliserte lov-
verket hevdes å true den antropologiske forskningens egenart som har feltarbeidet som
kjerne. Uroen knytter seg til at vår forskningspraksis står i fare for å bli ulovlig, oppretthol-
delse av regelverket vil kunne endre vår faglige etiske praksis og på sikt også kunne begrense
vår evne til å utøve faglig etisk skjønn. Lovverket vil kunne føre til en tydelig ensretting av
forskningspraksis, da det er utformet med utgangspunkt i naturvitenskaplige og kvantita-
tive forskningstradisjoner og ikke tar høyde for de forskningsetiske utfordringene som lig-
ger i det antropologiske etnografiske prosjekt. 

Er boken «Håndbok i forskningsetikk og databehandling» av Haugen og Skilbrei en bok
som kan hjelpe oss til å løse opp i de utfordringene vår fagtradisjon opplever å stå ovenfor?
Både JA og NEI. 

JA: Det er to svært rutinerte samfunnsforskere med bred metodisk erfaring som har for-
fattet denne håndboken. Begge er medlemmer i NESH, den nasjonale forskningsetiske
komite for samfunnsfag og humaniora, og dermed svært godt kjent med de prinsippene
som styrer samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i Norge. De skriver med bak-
grunn i egen forskningspraksis og erfaringer fra NESH (s. 23). Boken er full av gode eksem-
pler på de dilemmaene som kan oppstå. Det er to forfattere på trygg grunn som skriver godt
og som gjør et felt som kan oppleves både tungt og ubegripelig både lettlest og begripelig. 

Forfatterne tar oss gjennom hvordan etikk og lovverk styrer forholdet mellom forskere
og det som forfatterne refererer til som forskningsdeltagere. De gir en svært god innføring
i hvilke juridiske og etiske forpliktelser vi har. Informert samtykke drøftes inngående og
begrunnes med behovet for å beskytte spesielt sårbare grupper og behovet for å sikre rettig-
heter for grupper med spesielle behov (s.61–72). Forskningens nytteverdi skal holdes opp
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mot belastningen det påfører forskingsdeltagerne (s.31). Dette er kjente problemstillinger
for alle som driver ulike former for velferdsforskning her hjemme. 

Enhver som har slitt med utformingen av sin første databehandlingsplan, ville være lyk-
kelig over å kunne ha denne håndboken tilgjengelig og i tillegg få forståelse for hvordan
man kan legge til rette for å kunne dele data, gjøre egne rådata tilgjengelige for andre, noe
som ikke er helt innlysende for en antropolog (s.121–142). Boken drøfter også de juridiske
og etiske perspektivene som styrer analyse og skriving. Utover regler for plagiat og god hen-
visningsskikk som er forpliktelser overfor forskerfelleskapet, omhandles også forsknings-
deltagernes integritet i den endelig tekstutformingen (s.144–145). Både konfidensialitet og
anonymitet styres helt inn i det endelige produkt både av juss og etikk. 

Som håndbok i forskningsetikk og databehandling er denne boken forbilledlig. Den vil
kunne gjøre det lettere for langt de fleste av oss å tilpasse oss dette nye systemet som vi refe-
rerer til som GDPR, og det er jo, vil jeg tro, også noe av hensikten. Er det tilpasse oss vi skal
og er tilpasse oss hva vi må, hvordan skal vi da gjøre det? Det skal sies at forfatterne under-
streker, om ikke alltid evner å tydeliggjøre i like stor grad, hvilke beslutningsmyndighet som
til slutt ligger i de ulike disiplinære forskerfelleskapene for utvikling av ulike standarder.
Uansett hvordan man snur og vender på dette fører GDPR til en universalisering av for-
skerpraksis. Det er ikke rart at det lugger noe i det antropologiske fagfelleskapet som har
hatt mangfold og diversitet som sitt varemerke. Hvorfor løser så denne boken ikke de utfor-
dringen det antropologiske fagfelleskapet opplever at vi står ovenfor? 

NEI: Det er et par kapiteloverskrifter jeg som leser mangler i denne ellers så innholds-
rike håndboken, det ene omhandler dømmekraft og det andre makt: 

Ikke bare regler og universelle standarder, men faglig dømmekraft og skjønn. Det er ikke
nok å lære seg et regelverk eller beherske en metodikk. Etiske overveielser i kvalitativ etno-
grafisk forskning som er nært på sine forskningsdeltagere, dreier seg om forståelse og inn-
levelse, veie ulike avgjørelser, trekke på tidligere erfaringer og bruke sitt beste skjønn. Det
dreier seg om motivasjon, innstilling og engasjement, om å vurdere gode og mindre gode
konsekvenser og skjønne hvilke innvirkninger ens egne handlinger kan ha på personer og
relasjoner. En etisk bevisst forsker må rett og slett ha evnen til å forstå situasjonen, skjønne
hvordan andre har det, og la seg bevege av fordringen fra dem, vurdere konsekvens og ta
kloke og veloverveide avgjørelser. Dette utgjør hva vi kaller faglig dømmekraft og oppstår
gjennom solid faglig læring og faglig praksis innenfor spesifikke, ikke generelle fagområder.
I vår komplekse verden kan ingen standard eller regelverk forskuttere alle mulige hand-
lingsalternativer.

Andre samfunnsområder som har vært gjennom en slik «jussifisering» av fagfeltet, har
erfart at når jussen kommer inn går det faglige skjønn ut. Dette er en virkelighet som har
vært mye diskutert i helse- og omsorgssektoren. Man blir så engstelig for å bryte loven at
man blir usikker på sitt eget faglige skjønn. GDPR fordrer derfor mer av fagfelleskapet, ikke
mindre. Ikke mer – i kraft av å utvikle egne standarder, men mer i kraft av å finne måter å
opprettholde og videreutvikle godt faglig skjønn og en solid faglig dømmekraft som gjør
forskere i stand til å stå på egne ben. I mange antropologiske feltarbeid er anonymisering
ingen regel som enkelt kan opprettholdes. Jeg skrev i sin tid, lenge før GDPR, en PhD-
avhandling fra et stillehavssamfunn, hvor det viktigste av alt var at de kunne gjenkjenne sitt
eget navn som dem som hadde eierskap til og som delte sin kunnskap med meg. Noen år
senere var jeg med i et prosjekt som skulle kartlegge rusmisbrukernes oppfattelse av hjelpe-
tiltak. De var så glade for endelig å bli spurt om noe så helst, at de insisterte på å skrive
under med sitt eget fulle navn. Samtykke med all sine gode intensjoner om beskyttelse, kan
være like problematisk. I et vaksineprosjekt i India var jeg vitne til hvordan krav til å frem-
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vise samtykkeskjema innhentet av en forsker, ble av vaksineindustrien brukt til å nekte de
som ga samtykke den helsehjelpen som var lovet som kompensasjon for deltagelse i en
utprøving av vaksinen. Vi har vært vitne til hvordan medarbeidere i store globale
utviklingsaktører har truet lokale medarbeidere lenger nede i hierarkiet til å trekke sitt sam-
tykke for å stanse en publisering av en kritikk de var uenige i. 

Det finnes serier med slike problemstillinger som forskere må kunne stå i og vurdere
konsekvensene av. I slike tilfeller kan den mest nitidige normoppfyllelse og lovlydighet bli
svært urimelig og rigid, i noen tilfeller også et overgrep. GDPR som løftes frem som uav-
hengig av kontekst, gjør disse avveielsene vanskeligere, ikke enklere.

Et kapittel om Makt, kontroll og akademisk frihet er et annet fokus som jeg etterlyser i
denne håndboken. Håndbokens utgangspunkt og rasjonale preges av et noe nærsynt bilde
av at vi i all hovedsak studerer marginaliserte, sårbare grupper som skal få sine rettigheter
ivaretatt av GDPR. Etnografisk forskning av nettopp marginaliserte grupper handler også
om å utvide feltet til å studere makten og de maktkonstellasjonene som er med på å skape
den verden vi ser. Dette betyr at forskeren ofte befinner seg i svært krevende og politiserte
landskap, hvor ønsket om kontroll av både informanter og informasjon er satt i system.
GDPR er i slike situasjoner ikke til hjelp, snarere tvert imot. Det er godt kjent at databeskyt-
telsesforordningen er krevende for maktkritisk forskning. Kravene til måten data skal sam-
les inn på kan gjøre denne type forskning nesten umulig, selv når den kan sies å være i
offentlig interesse. 

For å oppsummere: Jeg kunne ønske håndboken øvde noe mer motstand og var tydeli-
gere på de utfordringene GDPR påfører forskersamfunnet. Det kan være å be om noe som
aldri var hensikten. En håndbok er en egen sjanger som skiller seg klart fra en fagkritisk
bok, eller en bok som er utformet for å skape debatt. Likevel, det kunne vært ønskelig om en
bok som kom ut i 2021 i større grad tok innover seg de utfordringene som har vært debat-
tert i ulike forskerfelleskap siden 2018 og det viktige arbeidet som stadig pågår for å ivareta
faglig mangfold og akademisk frihet i forskningsfeltet. Denne håndboken tydeliggjør at det
antropologiske faglige fellesskapet står foran en stor fagetisk oppgave i å ivareta antropolo-
giens metodiske egenart innenfor dette lovpålagte juridiske systemet.


