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FolkloristensFolkloristens etiskaetiska dilemmandilemman

►► FolkloristikenFolkloristiken studerarstuderar mmäänniskorsnniskors vväärdenrden, , 
ttäänkesnkesäätttt, , traditionertraditioner, , vanorvanor ochoch ritualerritualer

►► BaserasBaseras ppåå
►► intervjuundersintervjuundersöökningarkningar
►► frfråågelistorgelistor
►►deltagandedeltagande observationobservation
►►nnäätmaterialtmaterial
►►arkivmaterialarkivmaterial

►► FrFråågorgor kringkring etiketik äärr en del av en del av metoddiskussionenmetoddiskussionen
►►De De flestaflesta fföör en r en utfutföörligrlig etiketik--diskussiondiskussion i i sinsin forskningforskning
►► finnsfinns dockdock ingeningen automatikautomatik i i attatt ssåå skersker



ForskningsetikForskningsetik -- forskaretikforskaretik

1.1. ForskningsetikForskningsetik
–– hhäänsynnsyn tilltill de de somsom berberöörsrs av av forskningenforskningen

1.1. i i sambandsamband medmed ffäältarbeteltarbete ochoch publiceringpublicering av av ffäältmaterialltmaterial
2.2. i i sambandsamband medmed arkiveringarkivering ochoch anvanväändningndning av arkiverat av arkiverat 

materialmaterial

2.2. ForskaretikForskaretik
–– ForskarensForskarens relationrelation tilltill

forskningsuppgiftenforskningsuppgiften

HHäärr koncentrerarkoncentrerar jagjag migmig ppåå punktpunkt 1:1.1:1.



FFäältarbeteltarbete

1.1. SkyddarSkyddar vi vi vvåårara sagesmsagesmäänn i i tillrtillrääckligcklig gradgrad??
2.2. KanKan de de somsom intervjuasintervjuas ööverblickaverblicka

konsekvensernakonsekvenserna av av intervjunintervjun??
3.3. ÖÖvervverväägerger intervjunsintervjuns positivapositiva effekteffekt denden

negativanegativa??
4.4. GGöörr vi vi sagesmsagesmäännennnen rräättvisattvisa i i vvåårr analysanalys??

FrFråågornagorna harhar aktualiseratsaktualiserats i i sambandsamband medmed attatt vi vi vetvet attatt
intervjupersonernaintervjupersonerna//tredjetredje partpart llääserser//kankan ttäänkasnkas llääsasa
studienstudien de de ingingåårr ii



EtiskaEtiska riktlinjerriktlinjer 1/31/3
►► IndividskyddskravetIndividskyddskravet

Individer ska skyddas mot otillbIndivider ska skyddas mot otillböörlig insyn rlig insyn 
Individer fIndivider fåår inte utsr inte utsäättas fttas föör fysisk eller psykisk r fysisk eller psykisk 
skada, fskada, föörröödmjukelse eller krdmjukelse eller kräänkning. nkning. 

►► KonfidentialitetskravetKonfidentialitetskravet
Uppgifter om alla undersUppgifter om alla undersöökningens personer ska ges kningens personer ska ges 
ststöörsta mrsta mööjliga jliga konfidentialitetkonfidentialitet..
PersonuppgifternaPersonuppgifterna ska fska föörvaras prvaras påå ett sett såådant sdant säätt tt 
att obehatt obehööriga inte kan ta del av dem. riga inte kan ta del av dem. 



EtiskaEtiska riktlinjerriktlinjer 2/32/3

►► NyttjandekravetNyttjandekravet
material som handlar om enskilda personer ska bara  material som handlar om enskilda personer ska bara  
anvanväändas fndas föör forskningsr forskningsäändamndamåål vilka motsvarar den l vilka motsvarar den 
ööverenskommelseverenskommelse som trsom trääffats fffats fööre/i samband med re/i samband med 
skapandet av materialet.skapandet av materialet.

►► Informationskravet Informationskravet 
forskaren bforskaren böör r informerainformera undersundersöökningens deltagare kningens deltagare 
om deras uppgift i projektet och de villkor som gom deras uppgift i projektet och de villkor som gääller. ller. 
de bde böör upplysas om att deltagandet r upplysas om att deltagandet äär r frivilligtfrivilligt och att och att 
de har rde har räätt att avbryta sin medverkan. tt att avbryta sin medverkan. 



EtiskaEtiska riktlinjerriktlinjer 3/33/3

►► SamtyckeskravetSamtyckeskravet
FFäältarbetaren mltarbetaren mååste ha de undersste ha de undersööktas ktas 
medgivandemedgivande
Samtycke fSamtycke fåår inte uppstr inte uppståå genom beroendegenom beroende
►►barnbarn
►►anstanstäälldallda



IntervjuavtalIntervjuavtal

►► Skriftlig Skriftlig ööverenskommelseverenskommelse mellan intervjuare mellan intervjuare 
och informantoch informant

Finns till fFinns till föör att skydda sr att skydda sååvvääl informant som l informant som 
intervjuare intervjuare 
►► jfr jfr personuppgiftslagenpersonuppgiftslagen

Informanten bInformanten böör kunna kr kunna käänna sig snna sig sääker i att ker i att 
lläämna ut information.mna ut information.
Det fDet fåår inte rr inte rååda ovisshet om materialets da ovisshet om materialets 
anvanväändning. ndning. 
Minskar risken vid eventuella missfMinskar risken vid eventuella missföörstrståånd. nd. 
BBöör framgr framgåå hur intervjuare och informant kommit hur intervjuare och informant kommit 
ööverens om hur materialet fverens om hur materialet fåår anvr anväändas i ndas i 
framtiden.framtiden.



1. 1. SkyddarSkyddar vi vi vvåårara sagesmsagesmäänn i i 
tillrtillrääckligcklig gradgrad??

►► AnonymiseringAnonymisering
angeranger inteinte namnnamn, , exaktexakt boningsortboningsort, , åålderlder..

►► AlltidAlltid äärr anonymiseringanonymisering inteinte mmööjligjlig
en en litenliten ortort ddäärr alla alla kkäännernner allaalla
personenpersonen kankan ha ha berberäättatttat//skrivitskrivit omom äämnetmnet i i andraandra
sammanhangsammanhang
►►EXEMPELEXEMPEL. . KrigsminnenKrigsminnen. . 

KKäändanda veteranerveteraner somsom gettgett utut bbööckercker intervjuasintervjuas. . 

►► AlltidAlltid äärr anonymiseringanonymisering inteinte öönskvnskväärdrd
folk folk villvill ffåå framfram sittsitt specialkunnandespecialkunnande
forskareforskare ppååstståårr attatt vi vi hhåållerller ppåå attatt ååtergtergåå tilltill en en synsyn ppåå
folkloren folkloren somsom en en anonymanonym kulturproduktkulturprodukt



2. 2. KanKan de de somsom undersundersööksks ööverblickaverblicka
konsekvensernakonsekvenserna av av attatt de de deltardeltar??

►►FrivillighetFrivillighet attatt delta i delta i undersundersöökningkning
►►äärr barnsbarns deltagandedeltagande nnåågonsingonsin frivilligtfrivilligt??

►►MEN vi MEN vi kankan hellerheller inteinte utgutgåå frfråånn attatt
mmäänniskornniskor inteinte fföörstrståårr vadvad de de gerger sigsig in i.in i.

EXEMPELEXEMPEL. . MinnesbMinnesbööckercker
IntervjuerIntervjuer omom minnesbminnesbööckercker visadevisade sigsig handlahandla
lika lika mycketmycket omom mobbningmobbning somsom omom vväänskapnskap. . 



3. 3. ÖÖvervverväägerger undersundersöökningenskningens
positivapositiva effekteffekt denden negativanegativa??

►►I I sambandsamband medmed intervjuerintervjuer: : 
PositivtPositivt: : BehovetBehovet attatt ffåå berberäättatta fföör en r en 
professionellprofessionell lyssnarelyssnare
NegativtNegativt: : rivariva uppupp gamlagamla ssåårr omom äämnetmnet äärr
kkäänsligtnsligt

►►EXEMPELEXEMPEL: : BerBeräättelserttelser omom barnafbarnaföödandedande
kvinnornakvinnorna varvar gladaglada åått attatt ffåå berberäättatta trotstrots attatt
upplevelsernaupplevelserna varvar starkastarka ochoch emotionellaemotionella



4. 4. GGöörr vi vi sagesmsagesmäännennnen rräättvisattvisa i i vvåårr
analysanalys??

►►ForskarenForskaren vridervrider ochoch vväändernder ppåå en en personspersons
erfarenhetererfarenheter

►►Folk Folk äärr mmåånana omom attatt framstframståå i i positivpositiv dagerdager
MEN MEN vadvad somsom äärr positivtpositivt äärr inteinte sjsjäälvklartlvklart
EXEMPELEXEMPEL: Black : Black MetalMetal--undersundersöökningkning
DenDen inreinre kretsenkretsen av Blackav Black MetalMetal anhanhäängarengare äärr
mmåånana omom attatt framstframståå somsom farligafarliga satansdyrkaresatansdyrkare



BehovetBehovet av av etisketisk fföörhandsgranskningrhandsgranskning
Hymy IIHymy II

►► 1)1) jotkajotka tehdtehdäääänn ilmanilman tutkittavientutkittavien tietoontietoon perustuvaaperustuvaa
suostumustasuostumusta

omomööjliggjliggöörr deltagandedeltagande observationobservation av av ststöörrerre gruppergrupper

►► 2) 2) jotkajotka kohdistuvatkohdistuvat alaikalaikääisiinisiin tai tai muihinmuihin vajaavaltaisiinvajaavaltaisiin
hhäärr äärr etisketisk fföörhandsgranskningrhandsgranskning nnöödvdväändigndig

►► 3) 3) jotkajotka merkitsevmerkitseväätt puuttumistapuuttumista fyysiseenfyysiseen
koskemattomuuteenkoskemattomuuteen

hhäärr äärr etisketisk fföörhandsgranskningrhandsgranskning nnöödvdväändigndig

►► 4) 4) joidenjoiden tarkoituksenatarkoituksena on on vaikuttaavaikuttaa tutkittavantutkittavan
kkääyttyttääytymiseenytymiseen tavallatavalla, , jokajoka voivoi vahingoittaavahingoittaa heitheitää

TolkningsbartTolkningsbart
VarVar ggåårr skiljelinjenskiljelinjen mellanmellan nyttanytta ochoch skadaskada??



SkaSka vi ha vi ha etisketisk fföörhandsgranskningrhandsgranskning??

►► NejNej
LederLeder tilltill öökadkad byrbyrååkratiseringkratisering
HarHar en en etisketisk nnäämndmnd denden kompetenskompetens somsom behbehöövsvs fföör r attatt
fföörstrståå forskningenforskningen ifrifråågaga??
EXEMPELEXEMPEL. . BerBeräättelserttelser omom barnafbarnaföödandedande
►►anvanväändende stadensstadens hhäälsovlsovåårdrd somsom fföörmedlarermedlare av av gravidagravida kvinnorkvinnor

–– etisketisk prpröövningvning
►► stadensstadens etiskaetiska nnäämndmnd hadehade ingeningen fföörstrstååelseelse fföör r kvalitativkvalitativ

forskningforskning

►► KanskeKanske
NNäärr det det ggäällerller minderminderåårigariga



HurHur ååtgtgäärdarda denden etiskaetiska
problematikenproblematiken??

►►HandledarensHandledarens//projektledarensprojektledarens ansvaransvar attatt
etiskaetiska frfråågorgor behandlasbehandlas

►►EtikenEtiken bböörr diskuterasdiskuteras underunder seminarierseminarier
►►Ett Ett etisktetiskt avsnittavsnitt bböörr ingingåå i en i en avhandlingavhandling fföör r 

attatt ffåå tryckningstillsttryckningstillstååndnd
►►I I refereereferee--procedurenproceduren bböörr etikenetiken popoäängterasngteras
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