
 

Svårt att studera makten 
2012-12-05 

Forskaren måste sätta ned foten om någon försöker stänga dörren för fältstudier. Det 
menar Stefan Sjöström som bland annat undersöker maktrelationer inom psykiatrin. 

– En forskare får inte ge upp. Vi måste vara beredda att ta konflikter för att komma åt 
mönster som är viktiga att belysa. 

Tidningen Curie tar upp forskningsetik i tre artiklar. 
Stefan Sjöström är docent i socialt arbete vid Umeå universitet. Han undersöker bland 

annat makt och maktrelationer inom psykiatrin och har märkt att det kan vara svårt att få 

tillräcklig insyn. Psykiatrin vill inte alltid öppna dörrarna för fältstudier. 

– Organisationer, fält eller kulturer som är av intresse att studera har i regel grindvakter 

som måste passeras innan det är möjligt att påbörja datainsamlingen, konstaterar Stefan 

Sjöström. 

Svårt granska makten 
Ofta är det företrädare för starka professioner som läkare och jurister eller yrkesroller 

som chefsöverläkare, klinikchefer, rådmän eller advokater som sätter hinder i vägen. De är 

vana vid någon form av kollegial granskning, men blir sällan granskade av utomstående. 

– Om jag vill intervjua en patient om tvångsvård måste jag acceptera ett nej. Men om det 

handlar om en läkare som tillämpar tvångsvård är det inte individen jag intervjuar utan 



myndighetsutövaren. Då bör jag inte backa för att personen inte vill vara med, säger 

Stefan Sjöström. 

Utmärkande för grindvakter är makten att säga nej. De anför praktiska hinder och 

hänvisar till att forskningen kan störa den ordinarie verksamheten. De kan också hävda 

antingen klientens eller maktutövarens integritet. 

– Vi är generellt dåliga på att komma åt att studera grupper som har makt. Men det är vårt 

ansvar att inte ge upp. Att påstridigt förklara att det inte går att göra avkall på centrala 

inslag i projektet kan skapa förtroende för forskaren och beveka grindvakten, säger Stefan 

Sjöström. 

Erbjuder återkoppling 
Forskaren kanske måste vara beredd på motstånd och redan från början tänka ut lösningar 

på praktiska eller organisatoriska hinder. Hur framstår projektet ur grindvaktens 

perspektiv, och hur kan det presenteras för att inte uppfattas som hotfullt? 

I antologin Etiska dilemman, som kom ut tidigare i höst, berättar Stefan Sjöström att han 

försökt hjälpa till med vardagliga sysslor när han har varit ute på fältarbeten. Bäddat 

patienters sängar, städat, dukat, diskat. 

Ett annat alternativ kan vara att erbjuda återkoppling när studien är färdig eller föreslå 

föreläsningar om något ämne som kan intressera personalen på just den arbetsplatsen. 

Det kan också vara klokt att välja grindvakt, genom att undersöka om det finns någon 

inflytelserik person som är välvilligt inställd. 

En mellanchef kan förankra projektet hos sina medarbetare, och kontakterna kan flyta 

ännu smidigare om högsta chefen ger sin välsignelse – förutsatt att den personalgrupp 

som ska studeras inte känner sig tvingad att delta. 

”Nu är det någon som ska hänga över axeln här och sen kommer det en rapport som visar 

på alla fel vi gör.” 

– Om man kan peka på hur brister i organisationen kan leda till problem på golvet är det 

lättare att få stöd hos personalen, säger Stefan Sjöström. 
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Studie av bloggar väcker etiska frågor 
2012-12-05 

Studier av sociala medier kan leda till en komplicerad forskningsetisk balansakt. Det 
märkte doktoranden Eva I Svedmark när hon började undersöka varför människor 
använder nätet till djupt personliga samtal om svårigheter i livet. Tidningen Curie tar 
upp forskningsetik i tre artiklar. 
Alla bloggar och fora som ingår i Eva I Svedmarks etnografiska studie är helt öppna och 

kan betraktas som offentligt publicerade. Därför krävs ingen etikprövning. 

Själv anser hon att privata texter på nätet kan uppfattas som samtal och tyckte därför att 

hon skulle begära ett så kallat informerat samtycke. 

Eva I Svedmark, doktorand vid Umeå universitet, började följa en ung kvinna som 

bloggade om sin ätstörning och fick hennes klartecken till att ingå i studien. 

Snart ändrades blogginläggens karaktär. Flickan skrev att hon var besatt av sin ätstörning 

och att hon äntligen fått motivation att svälta sig i evigheter. 

Triggad av forskarens närvaro 
Vetskapen om att hon var observerad tycktes trigga den unga kvinnans sjukdom. Till sist 

tog forskaren kontakt med henne och talade om att hon inte var intresserad av 

ätstörningen utan skälet till att man avslöjar sitt innersta i ett forum på nätet. 

– Då blev jag utkastad ut hennes liv, kontakten bröts och hon satte lösenord på sin blogg, 

berättar Eva I Svedmark. 



Sedan dess har hon gått in för att vänta med att be om informerat samtycke tills 

materialinsamlingen är klar. 

En annan kvinna tog sitt liv medan studien pågick. Eva I Svedmark hade följt henne i flera 

år utan att ta kontakt. 

– Jag var förvånansvärt oförberedd på min egen reaktion. Alla riktlinjer och modeller i 

världen hade inte kunnat förbereda mig för de känslor som drabbade mig. 

Forskningsetiska riktlinjer vill skydda informanten från skada, men vem skyddar 

forskaren? Till vem vänder man sig när den man studerar väljer att dö? Ringer man en 

kollega? Psykologen? Får man gråta, skriver Eva I Svedmark i antologin Etiska dilemman 

som kom ut tidigare i höst. 

Oväntade etiska problem 
Kvinnans död har skapat oväntade etiska problem. Ska hon kontakta de anhöriga för att be 

om deras tillstånd att använda materialet? Eller kan hon se det som fritt tillgängligt, när 

det inte längre finns en fysisk person bakom texterna? Eva I Svedmark funderar ännu på 

om hon ska använda den data hon samlat in i anslutning till denna kvinna. 

Svedmark betonar att forskning som bedrivs i digitala miljöer ofta ställs inför nya 

utmanande forskningsetiska dilemman genom situationer forskaren inte alltid kan förutse. 

– Därför behöver vi hantera forskningsetik som en pågående process, något som bör följa 

och guida forskaren genom forskningsprojektets alla faser. 
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