for å reparere skadene? Ville medie-Norge
ha formidlet temaet i en lett og beundrende
tone? (s. 130–131)
De fleste informantene er rekruttert
gjennom Reform ressurssenter for menn,
og flere av dem ”har hatt kontakt med det
offentlige hjelpeapparatet i forbindelse med
samlivsbrudd og barnefordeling” (s. 36).
Min første innvending er at dette burde
kommet tydeligere frem ettersom fortellingene bærer preg av de særegne konflikter
som oppstår i slike situasjoner. Det hadde
vært ryddig med en mer inngående diskusjon om hvordan dette kan påvirke innholdet, særlig siden det kun er én side av saken
som kommer frem i studien.
Min andre innvending er at jeg gjerne
skulle sett at studiens konklusjon ble mer
utførlig drøftet i boken. Fjell argumenterer
for at en ny passivitet fører til en forskyvning av innholdet i begrepet ”hegemonisk
maskulinitet” (s. 83). Hun har et kapittel
om menns passivitet og kommer tilbake til
dette mot slutten av boken, men bruker lite
plass på å forklare hva hun legger i denne
konklusjonen. Det er fortsatt uklart for meg
hva hun mener at en slik forskyvning innebærer og hva slags konsekvenser den har.
Min tredje og siste innvending gjelder
intervjusitatene i begynnelsen av boken.
Fjell har valgt å åpne med et sitat der en
mann forteller at han som reaksjon på vold
fra sin kvinnelige partner tar tak i øret
hennes og drar henne med seg: ”Da ble hun
rasende, for da hadde jeg tatt i henne. At hun
tar i meg, er greit. At jeg tar i henne, er en
forbrytelse”. Jeg forstår at Fjell her vil vise at
vold mot menn og kvinner oppfattes
forskjellig. Det er likevel synd at det første
som møter leseren er et sitat der mannen
utøver fysisk vold mot sin partner – ettersom
det nå for en gangs skyld skal handle om
voldsutsatte menn. Det er spesielt uheldig
ettersom det er et funn i studien at mennene
sjelden gjengjeldte volden de ble utsatt for.
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Når disse tre innvendingene er lagt på
bordet, vil jeg understreke at dette er en
god og viktig bok om et lite beskrevet tema.
Den kan brukes som en innføring for de
som aldri har vært borti temaet før. Den
kan også brukes som en kunnskapsoppdatering eller oversikt for dem som er godt
kjent med voldsfeltet.

Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.)
2013. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt.
De nasjonale forskningsetiske komiteene,
Oslo. 110 sider.

Anmeldt av Anders Gustavsson
Forskningsetik har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat diskussionsområde.
Personlig integritet skall skyddas både vid
insamling, arkivering och vetenskaplig analys. I Norge finns det forskningsetiska
kommittéer såväl för samhällsvetenskap och
humaniora (NESH) som för naturvetenskap
och teknologi (NENT). Sekreteriatsledarna
för båda dessa kommittéer, Hallvard Fossheim respektive Helene Ingierd, har gett ut
en antologi som problematiserar forskares
tystnadsplikt i relation till plikten att till
myndigheter anmäla samhällsfarlig och
straffbar verksamhet som man kan komma i
kontakt med vid fältarbeten. En samvetskonflikt kan uppstå som inte är lätt att hantera
för forskaren. Denna plikt kan hota tilliten
mellan forskare och forskningsdeltagare som
är så viktig för att få ett framgångsrikt fältarbete. Artiklarna i denna antologi, som sätter
frågorna om anonymisering i fokus, framlades första gången vid ett seminarium som
anordnades av NESH och Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 2010.
Inom norsk och nordisk kulturvetenskaplig forskning har Bente Gullveig Alver

i Bergen gjort sig särskilt känd för att diskutera forskningsetiska aspekter till hjälp för
andra forskare. Hennes bidrag inleder antologin. Hon är skeptisk till en skärpt anmälningsplikt för fältforskare som har gjort sig
gällande i Norge under senare år. Förtroendet mellan forskare och forskningsdeltagare kan bli lidande med tanke på framtida undersökningar. Alver exemplifierar
sin framställning med egna erfarenheter
från insamling av sensitivt material vid
intervjuer och observationer. Närheten
mellan forskare och informanter betonas.
Om man i förväg skulle framhålla anmälningsplikten till polis och barnskyddsmyndigheter, menar Alver att detta skulle
”blokere vort indpas i bestemte miljøer,
som det kan være vigtigt at få indblik i” (s.
21).
I de följande kapitlen utvecklar fyra
samhällsvetare problematiken kring anonymisering och anmälningsplikt och de specialiserar sig på utsatta grupper. Arne Backer
Grønningsæter diskuterar erfarenheter från
studier av hivpositiva personer som skulle
kunna utgöra en smittofara för sin omgivning. Hur skall man ta hänsyn till samhällets kunskapsbehov? Grønningsæter verkar
i likhet med Alver skeptisk till en allomfattande anmälningsplikt. Han skriver: ”Det
er datasett for eksempel i prosjektene om
hivpositive som jeg ville være meget skeptisk til å gi til andre” (s. 47). May-Len
Skilbrei som forskat inom fält med mycket
kriminalitet menar att forskarens tystnad
kan uppfattas som en form av acceptans,
vilket är problematiskt om man får kännedom om övergrepp och våld. Anmälning
kan hjälpa dem som är offer för kriminalitet. Skilbrei exemplifierar från egen uppdragsforskning inom prostitutionsmiljöer i
Norge. Ragnhild Bjørnebekk, som är forskare vid polishögskolan, är orolig för att
tystnadsplikten kan hindra användningen
av det insamlade forskningsmaterialet.

Därför bör lagstadgade begränsningar i
tystnadsplikten förmedlas i förväg till informanterna så att de inte blir besvikna i efterhand när de har gett samtycke till att delta
i ett forskningsprojekt.
Denna antologi har satt fokus på
svårigheter med ett absolut anonymitetskrav. Detta är väsentligt inte bara med
tanke på lagstadgad anmälningsplikt vad
gäller kriminella handlingar, som varit i
centrum i denna bok. Anonymitetskrav ger
även begränsningar vid lokalstudier om
man inte får upplysa om ort utan bara om
region, i Norges fall ett fylke. Så är fallet
med arkiveringen av de minnesinsamlingar
som genomfördes över hela Norge 1964,
1981 och 1996. Detta material förvaras på
Norsk Folkeminnesamling i Oslo och har
numera även gjorts tillgängligt digitalt. Vid
jämförelse med Sverige är de norska anonymitetskraven mer omfattande. Personvärnet är mer uttalat i Norge, vilket i princip är bra för de medverkande individerna
men det kan samtidigt vara begränsande
för forskningsmöjligheterna. En total anonymisering försvårar publicering av fotografier där både lokalorten och informanterna kan identifieras av dem som känner
miljön. Fotografier är viktiga källor inte
minst vid studier av ritualer, hantverkskunnande och social interaktion. Dessutom har
vi de uppgiftslämnare som inte vill vara
anonyma utan snarast är attraherade av att
få framträda med namn. Hur skall man tillvarata respekten för deras önskemål? Detta
behöver också diskuteras ur forskningsetisk
synpunkt. Tidningarna anonymiserar ju
inte när de gör personintervjuer.
En annan forskningsetisk företeelse
som borde diskuteras gäller hur forskaren
behandlar information som är tillgänglig på
internet. Detta har jag blivit varse vid
studier av minnessidor över avlidna. Här
finns tillgängliga texter och bilder som forskaren behöver hantera med varsamhet och
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empati. Jag har t. ex. avstått från att använda otäcka foton som föräldrar lagt ut
gällande dödfödda barn. Den här recenserade boken utgör en viktig pusselbit inom
den forskningsetiska diskussion som hela
tiden måste fortsätta med tanke på att
kulturforskningen står inför nya utmaningar vid hanteringen av arkiv-, intervjuoch internetmaterial.
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Boken kan lastes ned eller fås tilsendt gratis
på:
http://www.etikkom.no/Vart-arbeid/Hva
-gjor-vi/Bestilling-av-publikasjon/

