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Oppgave 1a) I denne oppgaven skal jeg ta for meg hva det informerte samtykke handler om og deretter sette
det inn i en historisk sammenheng. Jeg vil til slutt vise noen begrensninger dette etiske prinsippet har.
 
Det informerte samtykke er en forutsetning for deltagelse i all forskning. Det er en basis i forskningen. Det
informerte samtykke kan blant annet spores i de forskningsetiske retningslinjene nedsatt av Den
nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (NESH). Disse retningslinjene er
konkertiseringer av forskningsetikken og tar for seg hva forskeren må søke å ivareta for at forskningen skal
være ansvarlig. Det informerte samtykke er en av de anerkjente, nedsatte forskningsetiske retningslinjene som
forskere og forskningsinstitusjoner er pliktige til å følge.
 
Man finner det informerte samtykke også som en av forsvarslinjene som Knut Ruyter gjør rede for. Når den
foregående forsvarslinjen, ansvar, ikke ivaretas tilferdstillende, opprettes det gradvis en ny forsvarlinje, nemlig
det informerte samtykke. Begrepet forsvarlinjer viser til et behov for at enkeltpersoner og samfunn trenger
beskyttelse mot sterke vitenskapelige, samfunnsmessige og økonomiske interesser. Opprettelsen av flere
forsvarslinjer handlet om at den enkelte tiltaket ikke viste seg å være tilstrekkelig beskyttelse. Det ble derfor
opprettet flere forsvarslinjer og sammen fungerer de som en forsvarsstrategi mot disse sterke interessene, og er
veisperringer/markører man ikke skal trå over i forskningen. 
 
Mange teoretikere anser det informerte samtykke som et etterkrigsfenomen, på bakgrunn av de mange
forsøkene som ble utført på krigsfanger i konsentrasjonsleirene som ofte endte med skade eller døden til følge.
Vi må allikevel lenger tilbake i tid enn dette for å finne opprinnelsen til det informerte samtykke. I 1990 utstedte
myndighetene i Preussen et direktiv for regulering av medisinsk forskning som inneholdt to sentrale veivisere
som vi i dag gjenfinner i all senere forskningsetikk. Det ene kravet bestod av at det skulle være "utvetydelig
tillatelse", mens det andre kravet omhandlet klinikklederens personlige ansvar for at direktivet ble fulgt. Dette
direktivet kan ses på som det tidligste dokumentet der medisinsk forskning ble regulert av andre enn
profesjonstøveren selv. "Utvetydelige tillatelse" er grunnlaget for det informerte samtykke. Forsøkspersonene
eller informantene skal gi sin tillatelse basert på hva forskningen går ut på, og ikke basert på en eventuel skjult
agenda. Samtykket skal være frivillig, og forsøkspersonene skal stå fritt til å trekke seg fra forskningen om de
ønsker det. Her til lands kan man også spore det informerte samtykkets spede begynnelse. Gerard Armauer
Hansen (1941-1912) var lege ved lepra sykehuset i Bergen. Han ble stilt til ansvar for å ha infisert bakterier inn i
pasientene sine for å bevise at spedalskhet var smittsomt. Hadde pasienten blitt spurt om tillatelse til å dette
hadde de neppe takket ja. 
 
Ofte vil det informerte samtykke trekkes frem som den viktigste av forsvarslinjen og som et
av de viktigste forskningsetiske prinsippene. Allikevel er det vist at det frie, informerte samtykke er en skjør
konstruksjon. Ofte vil samtykke være mer basert på tillit til forskeren enn på forståelse. Det informerte samtykke
kan også utfordres ved eksperimenter der deltakerene ikke blir gjort oppmerksomme på forskningen som
foergår eller ved observasjoner som gjøres skjult. Det kan argumenteres for at forsvarslinjene, inkludert det
informerte samtykke, er effektive når det kommer til beskyttelse av enkeltpersoner, men mindre effektive når det
kommer til å påvirke negative samfunnsmessige konsekvenser. 
 
Oppgave 1c) I denne oppgaven skal jeg ta for meg hva sentraltendens er, de viktigste målene for
sentraltendes og hvilke begresninger de ulike målene har. 
 
Mål for sentraltendens dreier seg om hva det typiske svaret er, eller hvor tyngdepunktet i en fordeling ligger. En
fordeling vil i denne sammenhengen deie seg om de ulike verdiene enhetene har. En enhet er de vi forsker på,
eksempelvis elever, land, kommuner. Videre har vi variabler som er det vi forsker på som kan være ulike
kjennetegn eller egenskaper ved enhetene, eksempelvis alder eller høyde. Vi kan dele variablene inn i avhengig
variabel som vi antar blir påvirket, og uavhengig variabel, som vi antar er den som påvirker. Variablene kan vi så
dele inn i ulike verdier eller kategorier. For eksempel vil variabelen kjønn ha to ulike verdier: gutt og jente. Kjønn
er en kategorisk variabel med to verdier: gutt og jente. Vi har også kontinuerlige variabler, som for eksempel
høyde med verdiene 180 cm, 181 cm osv. 
 
Sentraltendens er et statistisk mål, og de vanligste måtene å måle sentraltendensen er ved hjelp av
gjennomsnitt og median. For å få et gjennomsnittsmål regner man sammen enhetenes verdier og deler deretter
på antall enheter. Svaret man får da vil være gjennomsnittet i den aktuelle fordelingen. Median foregår litt
annerledes. For å finne ut hva medianen er organiserer man enhetenes verdi i en ordnet fordeling, og trekker
deretter ut den midterste verdien. Dette vil være medianen. Både gjennomsnitt og median er to gode mål for
sentraltendens, men har begge sine begrensninger. Gjennomsnitt er et mål de fleste vil kunne forstå, men vil
kunne påvirkes av ekstremverdier. Et eksempel kan være i en skoleklasse der de fleste elevene er stort sett like
høye, vil en ekstra høy elev være med på å heve hele gjennomsnittet og kunne gi et skjevt bilde av elevenes
egentlige høyde. Median påvirkes ikke av ekstremverdier, men vil allikevel kunne gi et skjevt bilde. Et eksempel
kan være å undersøke ventetiden for kreftbehandling. Medianen vil kunne vise at ventetiden er 14 dager, men
gjennomsnittet vil kunne vise at den i realiteten er mye lengere. Sånn sett vil medianen virke misvisene. 
 
For å oppgi et så korrekt mål som mulig kan det vært hensiktsmessig å oppgi både gjennomsnittet og medianen
samtidig. Et enda mer korrekt mål for man hvis man i tillegg til dette også oppgir standardavviket, som viser hvor
mye verdiene varierer fra tyngdepunktet.  
 
Oppgave 1d) I denne oppgaven tar jeg for meg hva en elementær dokumentananalyse går ut på, ulike typer
dokumenter man kan analysere og når dokumentanalyse vil være aktuelt. Deretter tar jeg for meg hva man må
se etter før man går i gang med selve analysen og til slutt ulike analysestrategier i dokumentanalyse. 
 
En dokumentanalyse er en systematisk analyse av en en tekst/dokument for et forskningsformål, ved hjelp av
ulike analysestrategier. Dalland skriver at "analyse er et granskningsarbeid der utfordringen ligger i å forstå hva
materialet har å fortelle" Og det er nettopp dette vi skal gjøre i dokumentanalysen. Vi har en eller flere tekster
som vi ønsker å gjøre noe med for å forstå noe mer enn det vi gjør ved å kun lese teksten. Dette gjør vi for å få
kunnskap. Vi kan både ta i bruk primær- og sekundækilder i forskningen. 
 
En dokumentanalyse skiller seg ut ved at dokumentene vi analyserer ikke opprinnelig har blitt til for et
forskningsformål. De har blitt til av andre grunner eller av andre hensyn. Vi kan skille mellom offentlig,
tilgjengelig, publisert materiale (for eksempel en lov, en stortingsmelding), lukket materiale (materiale vi ikke har
tilgang på, men som vi må søke om å få tillatelse til, for eksempel rapporter i NAV-systemet) og privat materiale
(for eksempel brev, dagboknotater) En dokumentanalyse er en metode som på lik linje med andre metoder vil
være mer aktuell i noen situasjoner. En dokumentanalyse vil være aktuell i situasjoner der det er umulig å få tak
i data (eks. hvis informanten er død, er et barn eller av en eller annen grunn ikke kan gi fra seg data), hvis vi
ønsker å få fatt i hvordan folk tolket en spesiell situasjon eller hendelse eller når man ønsker å få fatt i hva folk
faktisk gjør. 
 
Får vi går i gang med en elementær dokumentanalyse er det en rekke ting vi må ta for oss i dokumentet. Vi må
først og fremst finne ut av dokumentets type og opprinnelse. Det er viktig å finne hva dokumentet er kilde til. Vi
må spørre oss selv hvorfor dokumentet ble til og hvordan det ble til. Videre må vi spørre oss hvilket formål
forfatteren kan ha hatt for dokumentet. Finner vi ut av dokumentets type og opprinnelse kan vi finne ut av hva



det kan brukes til. Vi må også se på hvorvidt dokumentet er faktabasert eller om det er skrevet ut fra noen
sine tolkninger. Vi kan også spørre hvorvidt det har vært en forfatter i det hele tatt, eller om det var flere
forfattere. Det er spesielt fire viktige ting vi ser etter i dokumentet: Vi ser etter autensiteten og troverdigheten.
Dette kan blant annet handle om hvorvidt dokumentet er en original eller om det er en kopi. Det kan handle om
hvorvidt dokumentet har blitt tuklet med eller blitt forfalsket, og eventuelt hvem som ville hatt interesse av å gjøre
noe slikt. Videre må man se på dokumentets representativitet knyttet til den problemstillingen vi stiller og til
dokumentets betydning. 
 
Som sagt utføres dokumentanalyse ved hjelp av ulike analysestrategier. Jeg vil i det følgende presentere fire av
disse: 
Tekst- og innholdsanalyse: Denne analysestrategien handler overordnet om hva dokumentet inneholder. Man
ser gjerne på hva som forekommer i teksten (for eksempel antall ord), hvilke ord som kommer sammen og hvor
ofte ulike ord forekommer. Man beskriver altså hva teksten handler om og hvilke begreper som forekommer i
teksten.
Diskursanalyse: En diskurs er en samtale som går. Man kan for eksempel tenke seg at man snakker om hva
det vil si å være god. Samtalen går ved at man danner seg en felles arena der man kjenner igjen noen ord og
begreper og man får felles virkelighetsoppfatning. Dette er med på å sosialisere og disiplinere oss. I en
diskursanalyse analyserer man ord og begreper for å forstå hvordan diskursene virker. 
Begrepshistorie/begrepsanalyse: Denne strategien har som utgangspunkt at språket vårt aldri er nøytralt, og
at vi aldri kan beskrive verden nøytralt. Det ligger verdier i begrepene våre. I en begrepsanalyse ser man på
hvordan noen begreper kommer inn på noen arenaer, erstatter noen eller endrer noen. Et eksempel på dette
kan være at begrepet funksjonshemmet blir erstattet med begrepet fuksjonsnedsettelse. 
Mikrohistorie: I denne analysestrategien tar man for seg en enkelt enhet (for eksempel et lokalsamfunn, en
familie, et individ) også analyserer man dokumentet knyttet til den enkelte enheten for å kunne si noe om
samfunnet generelt. 
 
Oppgave 1b) I denne oppgaven skal jeg ta for meg hva kausalitet er, og forskjellen mellom kausalitet og
determinisme. Videre tar jeg for meg spuriøsitet og et eksempel på dette. Jeg tar til slutt for meg delvis
spuriøsitet og et eksempel på dette. 
 
Kausalitet kalles også for årsakssammenheng. Noe er årsak til noe annet, hvis det ene frembringer eller
produserer det andre. Det er en årsakssammenheng/kausalitet. Når man snakker om kausalitet snakker man
om tendenser, og ikke determinisme. Determinisme handler om at det ene alltid vil frembringe det andre. Ved
kausalitet er det litt annerledes. X kan frembringe Y, men ikke alltid. Et eksempel kan være at det er en
sammenheng mellom det å være storrøyker og det å få lungekreft. Men ikke alle storrøykere får lungekreft.
Dette avkrefter imidlertid ikke at det er en årsakssammenheng/kausalitet. 
 
Når man tolker statistikk eller ser etter kausalitet er det en rekke fallgruver man kan gå i. Dette er fallgruver som
kan "lure" oss til å tro at vi står overfor kausalitet, når vi i virkeligheten ikke gjør det. En av disse fallgruvene er
spuriøsitet. Spuriøsitet er når en tilsynelatende årsakssammenheng mellom to fenomener egentlig er produsert
av en tredje, bakenforeliggende variabel som er årsak til begge fenomenene. Et eksempel kan være at det er en
årsakssammenheng mellom det å ta taxi hjem fra byen en sen lørdagskveld og det å ha vondt i hodet dagen
etterpå. Disse to fenomenene påvirkes av den tredje, bakenforeliggende variabelen alkoholinntak, som er årsak
til dem begge. Når man ser etter kauslitet er det derfor viktig å være oppmerksom på om det egentlig er en
samenheng mellom fenomenene, eller om det er noe annet, bakeforeliggende som frembringer dem. 
 
Man kan også snakke om delvis spuriøsitet. Ved slik delvis spuriøsitet er det imidlertid fortsatt en
årsaksammenheng mellom de to fenomenene. Et eksempel kan være at det er en sammenheng mellom det å
røyke og det å ha dårlig helse. Dette stemmer, men begge variablene vil kunne påvirkes av av den tredje
variabelen helsebevisthet som påvirker personen både til å røyke og til å ta generelt dårligere vare på helsen
sin. 
 
 
 
 
 
 

Besvart
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Oppgave 2a) Bildene ovenfor viser tre bilder av menn med sprøyter. De ulike mennene er drastisk forskjellige.
Den ene mannen ser ut til å være sprøytenarkoman, den andre ser ut til å være en student, mens den siste
mannen ser ut til å være en lege/sykepleier. De ulike bildene viser at mennene setter sprøyter, men på ulike
bakgrunner og av ulike grunner. Måten jeg tolker bildene på gjør at jeg velger å formulere problemstillingene
mine knyttet både til sprøytenarkomane og til de profesjonelle, og jeg forsøker å innlemme dem begge i
problemstillingene mine. 
 
Den første problemstillingen velger jeg å formulerer som følger: "Vil sprøyter som er satt av leger/andre
profesjonelle på legekontorer kunne redusere antall overdosedødsfall hos narkomane i Oslo?"
De andre problemstillingen velger jeg å formulerer som følger: "Ønsker sprøytenarkomane hjelp fra leger/andre
profesjonelle til å sette sprøyter riktig i Oslo?" 
 
Problemstillingene mine tar for seg først og fremst de sprøytenarkomane, men jeg innlemmer også de
profesjonelle i dem begge. Det er viktig at problemstillingen man formulerer i det hele tatt er forskbar. Det finnes
ikke-forskbare problemstillinger, som for eksempel problemstillinger som forsøker å predikere fremtiden. Dette er
viktig å styre unna. En problemstilling er viktig å ha før man setter i gang med forskning ettersom den er med på
å gi retning og fokus i arbeidet og det avgrenser temaet man ønsker å forske på. En problemstilling bør være
avgrenset, slik at man unngår å si lite om mye, men heller sier mye om lite. På grunn av dette har jeg avgrenset
problemstillingen min til å handle om sprøytenarkomane kun i Oslo, og ikke i hele landet. Dette gjør at jeg får en
mer avgrenset tilnærming og det vil være lettere for meg å vite hvor jeg skal hente inn dataene og hvor fokuset
mitt skal ligge.   
 
Oppgave 2b) Jeg vil ta utgangspunkt i problemstillingene mine hver for seg og begrunne hvilke metoder jeg ville
tatt i bruk og hvorfor jeg mener akkurat disse ville være hensiktsmessig for å få svar på problemstillingen min.
Jeg vil deretter forklare hvordan jeg ville ha utført forskningen ved å ta i bruk den/de ulike metodene. Jeg vil til
slutt ta for meg både fordeler og begrensninger de ulike metodene har. Jeg har valgt å både ta i bruk kvantitative
og kvalitative metoder for å få svar på problemstillingene mine. 
 
Problemstilling 1: "Vil sprøyter som er satt av leger/andre profesjonelle på legekontorer kunne
redusere antall dødsfall hos narkomane?"
Denne problemstillingen er aktuell i dag, da mange narkomane tar ufrivillige overdoser og/eller dør basert på at
sprøytene de tar i bruk er fulle av farlige bakterier, er ødelagt eller tas i bruk av flere narkomane etter tur. For å
få svar på denne problemstillingen min vil jeg ta i bruk eksperiment som metode. Et eksperiment kjennetegnes
av at man aktivt manipulerer det man tror er årsaken til noe annet (årsaksvariabelen). I dette tilfellet ville jeg tatt i
bruk et randomisert eksperiment, der jeg deler gruppen min med narkomane inn i to tilfeldige grupper. Den ene
gruppen vil få tilgang til et legekontor der det settes sterilisete og rene sprøyter for dem på riktig måte, mens den
andre gruppen, kontrollgruppen, ikke vil få dette tilbudet, men fortsette som vanlig. Etter eksperimentet, vil jeg
gå inn i gruppene med de narkomane og se om årsaksvariabelen (legekontoret) har utgjort en forskjell. For at
jeg skal kunne se noen forskjeller må eksperimentet mitt vare over en lengere periode. Slike eksperimenter må
vare over en lengere periode for at man skal få et så troverdig resultat som mulig. Jeg ville sannsynligvis
brukt minst ett år på å fullføre eksperimentet mitt. I et ranomisert eksperiment vil gruppene bli tilfeldig plassert i
gruppene, og dermed vet jeg også at de vil være like, og at en eventuell forskjell mellom dem vil være forårsaket



av den innførte årsaksvariabelen. Hvis eksperimentet mitt viser at innføringen av tiltaket er med på å redusere
overdosedødsfall grunnet dårlige spøryter/sprøyter satt feil, vil dette kunne bidra med på å fremme et forslag om
å innføre dette som et fast eller midlertidig tiltak som gis til alle sprøytenarkomane. 
 
Eksperimenter en en kvantitativ metode og datamaterialet består her av tall og statsitikk. Slike kvantitative
metoder er ikke interessert i informantenes meninger, opplevelser eller erfaringer, men er ute etter så tellbare,
konkrete, presise og objektive data som mulig. Selv om man går glipp av eventuelle viktige kvalitative data her,
har kvantitative metoder en stor fordel, nemlig at dataene egner seg godt for generalisering. Generalisering
handler om at resultatene man får vil kunne gjelder med stor sikkerhet også for en større gruppe. Dette er viktig
hvis man ønsker at resultatet man får også skal være gyldig for flere enn kun de som var med i de konkrete
eksperimentet. Et eksperiment er en av de aller beste metoden for å fastslå kausalitet (årsakssammenheng) og
er derfor en god metode for å se hvorvidt årsaksvariabelen jeg innførte har utgjort en forskjell. Slike
eksperimenter kan være med på å innføre nye og bedre tiltak som vil være positivt for grupper det gjelder. 
 
Det finnes imidlertid noen utfordringer med eksperimenter, og det kanskje mest fremtredende i denne
situasjonen er det etiske aspektet. Hvorvidt vil det være etisk riktig å kun innføre et tiltak man har tro på, til
kun den ene gruppen? Et tiltak vi har tro på kan redde liv, mens som bare en liten del av får nyte de (eventuelle)
godene av. Dette er et vanskelig etisk spørsmål, og er aktuelt også i mange andre situasjoner, for eksempel i
medisinske eksperimenter. En annen utfordring med dette eksperimentet, og andre eksperimenter generelt er at
det vil kunne være tid- og ressurskrevende å få det i stand. Man må alliere seg med legekontorer som er villig til
å være med på eksperimentet, man må få med forsøkspersonene på eksperimentet og man må finne gode
løsninger på hvordan eventuelle dødsfall skal registreres. Man må etablere gode avtaler og relasjoner med
deltagerene for å minske det eventuelle frafallet underveis. Dette kan være vanskelig med narkomane, da
 mange av dem har en tendens til å flytte mye på seg, forsvinne over lengere perioder, endre meninger osv. Det
informerte samtykke kan også problematiseres her, da det ikke er sikkert av de narkomane forstår hva de
samtykker til. 
 
 
Problemstilling 2: "Ønsker sprøytenarkomane hjelp fra leger/andre profesjonelle til å sette sprøytene riktig i
Oslo?"
Uavhengig av hva eksperimentet eventuelt ville vise, kommer man ingen vei hvis ikke de narkomane ønsker å
være med på noe slikt. Er de narkomane jevnt over negative, vil et slikt eksperiment eller et eventuelt fremtidig
tiltak være meningsløst å innføre. Finner man imidlertid ut at narkomane er positive til en slik ordning kan dette
være aktuelt å i det minste prøve ut for en periode. For å få svar på denne problemstillingen vil jeg ta i bruk to
metoder, en kvantitativ og en kvalitativ. Jeg vil altså kombinere to ulike metoder (metodetriangulering) for å få et
så helhetlig svar på problemstillingen min som mulig. Fordelen med å ta i bruk både en kvantitativ og en
kvalitativ metode er at jeg får et tallgrunnlag å støtte meg på, samtidig som jeg får et mer dyptgående, kvalitativt
materiale i tillegg. Jeg vil derfor både kunne si noe om utbredelsen og de mer personlige meningene og
holdningene rundt temaet. 
 
Jeg vil først og fremst ta i bruk en spørreskjemaundersøkelse (survey) for å få svar på hvorvidt de narkomane i
Oslo er positive eller negative til et slikt tiltak. En spørreundersøkelse er et skjema med faste spørsmål og
svaralternativer som senere scannes eller "punches" for å gi svar på spørsmålet/spørsmålene man spurte
informantene om. En slik spørreundersøkelse kan sendes over internett og besvares via datamaskin eller mobil,
det kan gis via intervju, over telefonen eller det kan deles ut på gaten. I mitt tilfelle vil jeg oppsøke de narkomane
og be dem om å svare på spørreundersøkelsen ansikt-til-ansikt. Ettersom mange av dem bor på gaten, og heller
ikke eier egen telefon eller har tilgang til en datamaskin vil dette være den sikreste metoden for å få svar på
spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen vil bestå av spørsmål som omhandler hvorvidt de narkomane vil
være positive eller negative til hjelp fra leger/andre profesjonelle til å sette sprøytene riktig. Jeg vil ha faste
svaralterantiver, der deltagerene kan svare "JA", "USIKKER" eller "NEI" Med få og klare svaralternativer vil det
bli enklere for meg i ettertid å behandle dataene og få en oversikt hva de ulike narkomane mener. 
 
Spørreskjemaundersøkelser har en rekke fordeler. Det er en lett tilgjengelig metode og man kan spørre om stort
sett hva som helst. Dette kan blant annet handle om mer personlige meninger og holdninger som kan være
vanskelig å finne for eksempel i registrene eller finne ut av ved hjelp av eksperiment. For å å måle holdninger og
komplekse begreper er den beste metoden å ta i bruk kvalitetssikre indekser. Da har man en rekke spørsmål
som omhandler samme tema. Man lager deretter et samlemål på hva deltagerne har svart på de ulike
spørsmålene. En spørreundersøkelse egner seg som sagt godt til generalisering og det er en mindre tid- og
ressurskrevende metode takket være den vitenskapelige utviklingen. Vi kan ved hjelp av datamaskiner
produsere en rekke skjemaer på kort tid, og man kan scanne skjemaene og få svar på resultatene raskere enn
før. Det finnes imidlertid også noen begrensninger. Informantene som svarer kan ta spørreundersøkelsen lite
alvorlig og avgi uriktige svar. Dette kan være med på å gi skjeve resultater. Den kanskje største utfordringen til
spørreundersøkelser imidlertid er det økende frafallet. Hvis det er slik at vi kun får svar fra 20-30 % av de vi
spør, må vi sette spørsmålstegn til resultatene vi får. Ofte vil det også være seleksjon i de som ønsker å svare
på undersøkelsen. De som ikke svarer, skiller seg ofte fra de som faktisk svarer. Dette kan også være med på å
gi skjeve resultater. En siste utfordring dreier seg om at alle ikke vil kunne svare på spørreundersøkelsen, selv
om de gis ansikt-til-ansikt. Dette kan gjelde narkomane med dårlig språk eller narkomane som ikke kan norsk i
det hele tatt. 
 
I tillegg til spørreundersøkelse vil jeg ta i bruk kvalitativt intervju. Et kvalitativt intervju er en av flere kvalitative
metoder, men er allikevel en av de mest brukte. Grunnene til dette er at metoden tas i bruk på tvers av fag som
sosiologi, psykologi, etnografi og sosialt arbeid. Metoden tas også ofte i bruk sammen med andre metoder. I det
kvalitative intervjuet skal man forsøke å overta den andres ståsted, som innebærer intens forskning og detaljert
og rik kjennskap til liv og omstendigheter til den som studeres. Kvale og Brinkmann (2007) skriver at i det
kvalitative intervjuet skal intervjueren forsøke å sette seg inn i den intervjuedes livsverden, det vil si at intervjuet
skal være til hjelp for å forstå sentrale temaer i aktørens situasjon og virkelighetsoppfatning. Man skal forsøke å
overta den andres perspektiv. Samtalen er her det viktigste verktøyet, og intervjueren skal forsøke å lede den
som studeres inn mot bestemte temaer eller problemstillinger, men aldri mot bestemte meninger om ulike
temaer eller problemstillinger. Kvalitativt intervju er en god metode for å få tilgang til informantenes meninger og
perspektiver. Og det er nettopp dette jeg ønsker med metoden, å få frem mer personlige og nyanserte meninger
og begrunnelser som jeg kan bruke i tillegg til talldataene jeg får fra spørreundersøkelsen. Jeg vil utforme et
kvalitativt intervju med en rekke spørsmål som vil være med på å synliggjøre hva de narkomane mener om
saken. Spørsmålene vil være forhåndsplanlagte, men jeg vil stille dem i den rekkefølgen som føles naturlig. Det
er et ustrukturert intervju og jeg er ute etter informantenes egne meninger som ikke kan tallfestes eller måles på
noen måte. 
 
Den største fordelen med kvalitativt intervju, slik det er med andre kvalitative metoder, er at man får tilgang til
informantenes dypere meninger og erfaringer. Dette kan være med på å farge helhetsinntrykket man får og man
kan sette seg bedre inn i informantenes situasjon. Slike personlige ytringer vil kunne påvirke hvorvidt ulike
myndigheter tar et forslag eller resultater seriøst, mer enn upersonlige grafer og målinger gjør. Dette kan også
være med på å skape debatt i samfunnet. Ettersom kvalitativt intervju er en av de mest brukte metodene
innenfor kavlitativ forskning viser dette at det er en god metode for innhenting av data. Metoden er mye brukt
grunnet prinsippet om å sette seg inn i den andres perspektiv. Kvalitativt intervju har imidlertid også sine
begrensninger. Det er spesielt knyttet til generalisering, ved at slike kvaliative metoder ofte er mindre egnet å ta i
bruk hvis man ønsker å si noe om en større gruppe. Dette er en metode rettet mer spesifikt mot den gruppen vi
velger å undersøke. 
 
Som jeg har vist i oppgaven min vil ulike problemstillinger kunne besvares best ved hjelp av ulike metoder.
Hvilket vitenskapssyn vi har vil påvirke hva vi anser som gyldig kunnskap og hvilke metoder vi anser som best
for å innhente slik gyldig kunnskap. Vi må vurdere hvilken metode som egner seg best for å gi et mest mulig
helhetlig og pålitelig svar på problemstillingen vår. De metodene vi tar i bruk vil kunne påvirke hvilke data og
resultater vi sitter igjen med etter undersøkelsen er blitt utført. Det er viktig at forskningsprosessen vår er fri for
unøyaktigheter og at dataene våre er prinsippielt tilgjengelige for de som ønsker å se igjennom dem, gjøre en
reanalyse eller gjøre en replikasjon. Vi må være påpasselige med å sikre deltakerene våre anonymitet og
konfidensialitet, vi må sikre deltagerne rett til privatliv og ta hensyn til menneskerverdet. Vi må også sikre at
datamaterialet vårt holdes skjult for uvelkomne. Vi må holde oss innenfor de anerkjente, forskningsetiske
retningslinjene på vårt område og vi må ha redelighet i forskningen vår. Er vi gode forskere kan forskningen vår
resultere i viktige, samfunnsmessige endringer. 
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