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KUNNSKAPSARK (1.2) 
 

TAUSHETSPLIKT OG ANONYMISERING 
 
 

  
HVA ER TAUSHETSPLIKT?  

 

• Taushetsplikt er et forbud mot å gi opplysninger og informasjon 

som gjelder andre personer eller grupper. 

• Vi kan ikke fortelle til andre noe som gjør at de forstår hvem som 

har sagt det vi forteller eller skriver om.  

• Vi kan snakke om prosjektet vårt, tema og resultater uten å bryte 

taushetsplikten.  

• I forskning har både forskere og medforskere taushetsplikt.  

 

 

 

HVA ER ANONYMISERING?  

 

• Å anonymisere betyr at personer eller grupper som deltar i 

undersøkelsen beskrives på en måte som gjør at de ikke kan 

kjennes igjen.  

• For eksempel kan navn, kjønn, hvor de bor og alder byttes ut med 

oppdiktede opplysninger. Poenget er at ingen skal kunne kjenne 

igjen hvem det er som har gitt oss svar.  

• Data (for eksempel svar i intervju eller på spørreskjema) skal 

anonymiseres.  
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 DETTE ER VIKTIG! 

 

  

• Alle som jobber som medforsker og forsker må få informasjon om 

taushetsplikt.  

• Alle må skrive under på at han eller hun lover å holde 

taushetsplikten.  

• De som deltar i undersøkelser, skal være helt trygge på at det de 

svarer på spørsmål ikke fortelles videre på en måte som gjøre at 

andre kan forstå hva de har sagt.  

• Det er vanlig å anonymisere svarene, så andre ikke kan kjenne 

igjen hvem som har svart.  

• Det er viktig å passe på taushetsplikten, sånn at folk tør å være 

med på intervju eller å svare på spørreskjemaer. 

• Vi må oppbevare svarene vi får på intervjuer og spørreskjemaer på 

en trygg måte. På universiteter og høyskoler finnes det 

datamaskiner hvor svarene kan legges inn på en trygg måte. Hvis 

vi har svar på papir, skal disse låses inn i et skap. 

 

 

 

 

 

 

 

 


