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ME-110,	generell	informasjon
Emnekode:	ME-110
Emnenavn:	Praktisk	samfunnsforskning
	
Dato:	4.	desember	2017
Varighet:	5	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:
Ingen	hjelpemidler	tillatt
	
Merknader:
Alle	deler	av	oppgaven	må	besvares.	Del	1	teller	40	%		og	del	2	teller	60	%.
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være	anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 ME-110,	del	1
Gjør	rede	for	4	av	5	oppgaver.
De	4	besvarte	oppgavene	teller	40	%	av	den	samlede	karakteren.
	
Gjør	rede	for	hva	som	menes	med:

a.	 Deltakende	observasjon
b.	 Forskjeller	mellom	kausalitet	og	korrelasjon
c.	 De	sentrale	elementene	i	en	forskningsprosess.
d.	 Statistisk	generalisering
e.	 Informert	samtykke

	
Skriv	ditt	svar	her...

I	denne	oppgaven	har	jeg	valgt	å	besvare	oppgave	a	-	deltakende	observasjon,	oppgave	b	-	forskjeller	mellom
kausalitet	og	korrelasjon,	oppgave	c	-	de	sentrale	elementene	i	en	forskningsprosess	og	oppgave	e	-	informert
samtykke.
	
Oppgave	A
Deltakende	observasjon
Innen	kvalitativ	forskning	som	er	opptatt	av	å	undersøke	og	få	frem	dybdekunnskap	er	det	flere	ulike
forskningsmetoder	en	kan	anvende.	Det	er	intervju	(strukturert,	semi	strukturert	og	ustrukurert),	det	er	etnografi
som	til	vanlig	blir	oversatt	til	feltarbeid	og	som	ofte	kjennetegnes	av	både	intervju	og	deltakende	observasjon.	I
tillegg	har	vi	også	ulike	analysestrategier.
	
Det	er	ulike	former	for	observasjon,	men	den	mest	vanlige	av	dem	er	deltakende	observasjon.	Da	er	forskeren
aktivt	inne	i	et	felt	som	han	skal	studere,	er	på	feltet	sammen	med	dem	som	observeres,	og	de	som	blir
observert	vet	om	dette	på	forhånd.	Andre	former	for	observasjon	er	skjult	observasjon.	Her	vet	ikke	de	som	blir
observert	at	de	observeres,	noe	som	kan	reise	noen	etiske	problemstillinger	knyttet	til	blant	annet	informert
samtykke	som	jeg	skal	utdype	mer	i	oppgave	1e.	En	kan	også	ha	både	aktiv	og	passiv	observasjon	som	dreier
seg	om	observatøren	prøver	å	være	med	så	mye	så	mulig	rundt	på	feltet	og	å	oppleve	så	mye	som	mulig,	eller
passiv	hvor	observatøren	er	mer	tilbaketrukken,	og	bare	sitter	og	observerer	det	som	skjer.	Et	eksempel	på
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dette	er	"salmer	fra	kjøkkenet".	Dette	er	en	film	som	ble	laget	hvor	en	mann	sitter	på	en	høy	stol	inne	i	huset
som	observeres.	Etterhvert	som	tiden	går,	ser	en	at	denne	passive	observasjonen	blir	vanskeligere,	og
mannen	som	er	observatør	og	den	personen	som	blir	observert	begynner	etterhvert	å	utvikle	et	vennskap,	og
da	blir	denne	observasjonen	mer	enn	bare	observasjon.	Med	tanke	på	passiv	observasjon	er	det	særlige
utfordringer	knyttet	til	barn,	de	godtar	som	regel	ikke	bare	at	det	sitter	en	voksen	i	et	hjørne	på	rommet	og
noterer.
	
Deltakende	observasjon	er	som	sagt	den	mest	vanlige	formen	for	observasjon,	og	det	dreier	seg	om	at
forskeren	aktivt	er	med	på	det	som	skjer,	han	spør	gjerne	spørsmål	underveis,	og	tilegner	seg	feltet	på	denne
måten.	Det	som	er	viktig	å	tenke	på	i	forhold	til	observasjon	er	at	du	kan	utvikle	relasjoner	til	noen	av	de	du
observerer,	da	kan	det	bli	vanskeligere	å	forholde	seg	til	forskningen,	fordi	oppgavene	på	stedet	du	forsker,	kan
noen	ganger	nesten	bli	viktigere	enn	feltet	du	skal	observere.
	
I	deltakende	observasjon	har	du	som	mål	å	tilegne	deg	hvordan	de	ulike	menneskene	på	dette	feltet	opptrer.
Det	kan	da	være	lurt	å	se	på	hvem	som	snakker	sammen,	er	det	noen	alle	henvender	seg	til	ol.	Dette	er	med
på	å	skape	forståelse	for	hvilken	stilling	eller	plass	bestemte	mennesker	har	i	feltet.	En	utfordring	i	forhold	til	det
å	drive	med	deltakende	observasjon	er	at	du	ikke	har	mulighet	til	å	skrive	ned	det	du	observerer	til	enhver	tid.
Du	kan	ikke	gå	rundt	med	en	notatbok	hele	dagen.	Selfølgelig	kan	du	notere	når	du	er	med	på	møter	og
lignende,	men	utenom	er	det	mye	som	må	huskes.	Det	er	derfor	ikke	optimalt	at	en	deltakende	observasjon
foregår	over	et	veldig	langt	tidspunkt.
	
En	annen	utfordring	i	forhold	til	deltakende	observasjon	er	det	at	du	som	forsker,	og	det	at	de	du	forsker	på	vet
dette,	har	en	forskereffekt.	Forskereffekt	vil	si	alle	de	tingene	som	gjør	at	de	som	blir	observert	(informantene)
endrer	seg	i	forhold	til	slik	de	normalt	oppfører	seg	og	handler.	Alder,	utseende	og	væremåten	til	forskeren	er
også	noe	som	er	med	på	å	påvirke	forskereffekten.	Dette	er	da	noe	som	er	viktig	å	ta	med	i	betratkning	når	du
senere	skal	analysere	disse	observasjonene	du	har	gjort	deg.
	
Oppgave	B
Forskjeller	mellom	kausalitet	og	korrelasjon
Både	kausalitet	og	korrelasjon	er	begreper	som	er	sentrale	innenfor	kvantitativ	metode,	og	det	er	særlig	aktuelt
når	vi	analyserer	dataene	vi	har	fått	inn.	Mange	ganger	samler	vi	inn	data,	og	det	kan	se	ut	som	om	det	er	en
sammenheng.	Korrelasjon	handler	om	samvariasjon.	At	to	resultater	kan	samvariere.	Det	kan	hende	at	x
forekommer	fordi	y	skjer.	Men	det	kan	også	være	tilfeldig	at	de	forekommer	samtidig.	Et	korrelasjonsmål	for	å
måle	dette	er	Pearsons	R.	Det	handler	om	hvor	stor	grad	av	samsvar	det	er	mellom	to	ulike	variabler.	Innenfor
Pearsons	R	opererer	vi	med	tall	fra	-1	til	+1.	Minus	en	handler	om	at	det	ikke	er	samsvar	i	det	hele	tatt,	dersom
svaret	derimot	blir	pluss	en	vil	det	si	at	vi	har	et	perfekt	samsvar.	Det	er	veldig	sjelden	at	vi	får	et	perfekt
samsvar,	så	svarene	vil	nesten	aldri	komme	opp	på	pluss	en.
kausalitet	vil	derimot	si	årsakssammenheng.	At	årsaker	har	en	tendens	til	å	inntreffe	sammen,	eller	som
konsekvens	av	hverandre.	Dette	er	likevel	ikke	alltid	tilfelle	selv	om	det	kan	se	slik	ut.	Vi	kan	ta	et	eksempel.
Utsagnet	kan	være	at	foreldre	og	barn	har	påvirkning	på	utdanning	og	helsen	til	foreldrene.	Den	direkte
effekten	kan	være	at	foreldrene	har	positiv	påvirkning	på	barnas	utdanning,	og	at	de	velger	høyere	utdanning
på	grunn	av	foreldrene.	Eller	det	kan	være	motsatt.	At	det	at	barna	velger	en	høy	utdanning	har	konsekvenser
for	helsen	til	foreldrene.	Eller	det	kan	være	begge	deler.	Her	kan	altså	begge	deler	påvirke	hverandre,	men	vi
kan	likevel	ikke	si	noe	om	årsakssammenhengen.
I	denne	forbindelse	kan	det	være	aktuelt	å	også	trekke	inn	spuriøsitet.	Det	handler	om	at	det	ser	ut	som	at	det
er	to	faktorer	som	påvirker	hverandre,	men	egentlig	er	det	en	tredje	bakenforliggende	faktor	som	gjør	at	det	ser
ut	som	disse	påvirker	hverandre.	Ekesmpel	på	dette	kan	være	at	du	fordinder	Oslo	taxi	med	hodepine.	Men
den	tredje	bakenforliggende	årsakssammenhengen	egentlig	er	at	du	har	vært	ute	på	byen,	og	at	det	er	det	som
skyldes	at	du	både	tar	taxi	og	at	du	har	vondt	i	hodet.
	
Oppgave	C
De	sentrale	elementene	i	en	forskningsprosess
Forskningsprosessen	er	ikke	helt	lik	i	kvalitativ	og	kvantitativ	forskning,	men	det	er	flere	fellestrekk,	og	det	er
generelle	kategorier	for	hvordan	en	kan	gå	frem.	Ole	Riis	har	utviklet	en	modell	for	forskningsprosessen,	hvor
han	har	lagt	spesielt	vekt	på	syv	forskjellige	begreper.
Spørsmål
Design
Utvalg
Datainnsamling
Dataanalyse
Vurdering
Konklusjon
	
Spørsmålsfasen	er	en	viktig	og	tidkrevende	fase.	Her	har	en	fokus	på	at	en	må	finne	en	mulig	problemstilling
for	oppgaven,	hva	du	ønsker	å	studere.	Deretter	følger	en	prosess	hvor	du	finner	data/teori	som	er	knyttet	opp
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til	temaet.	Dette	gjør	du	for	å	finne	ut	hva	som	finnes	av	alleredeeksisterende	data,	og	hva	som	kan	suppleres,
og	eventuelt	hva	det	ikke	finnes	informasjon	om,	og	som	du	selv	da	må	prøve	å	finne	svaret	på.	Denne	fasen
her	er	relativt	lik	i	både	kvalitativ	og	kvantitativ	forskning.	Problemstillingen	kan	endres	underveis	i	begge	i
denne	første	fasen,	men	det	er	likevel	lurt	å	prøve	å	lage	en	tentativ	problemstilling	som	kan	hjelpe	deg	og
komme	igang,	og	som	kan	være	til	hjelp	for	å	finne	aktuell	data.
Det	som	er	viktig	å	påpeke	er	at	du	har	ikke	mulighet	til	å	endre	problemstilligen	etterhvert	i	den	kvantitative
metoden.	Det	er	for	sent	å	endre	den	etter	at	du	har	sendt	ut	et	spørreskjema	til	3000	mennesker.	Derfor	er	det
ekstra	viktig	at	du	er	god	til	å	formulere	denne	problemstillingen	tidlig.	Da	er	det	viktig	at	den	ikke	må	være	for
spiss,	men	heller	ikke	for	bred,	til	bredere	en	problemstilling	er,	jo	mer	uklar	blir	den,	og	jo	vanskeligere	blir	det
å	sortere	stoffet.	I	tillegg	får	en	ofte	mye	mer	informasjon	som	ikke	er	nyttig	dersom	du	har	en	bred
problemstilling.
	
I	designfasen	skal	du	mer	designe	hvordan	du	vil	gjennomføre	denne	forskningen.	Her	må	du	velge	om	du	vil
gjøre	en	kvalitativ	eller	en	kvantitativ	forskning.	Dette	velger	du	på	grunnlag	av	problemstillingen,	og	resultatet
du	ønsker	å	sitte	igjen	med.	Dersom	du	ønsker	å	få	svar	fra	mange	respondenter,	og	hvor	svaret	skal	kunne
generaliseres,	velger	du	gjerne	en	kvantitativ	metode.	Dersom	du	derimot	ønsker	en	dybde	i	det	du	skal
undersøke,	og	ønsker	å	få	svar	på	hva	enkeltmennesker	tenker,	føler	og	gjør	i	bestemte	situasjoner,	kan	heller
en	kvalitativ	undersøkelse	lønne	seg.	Her	er	det	også	lurt	å	tenke	på	hvilken	metode	du	vil	velge	innenfor	den
eventuelle	metoden.	Dersom	du	velger	å	anvende	den	kvalitative	metoden	kan	du	velge	mellom	blant	annet	å
gjennomføre	et	intervju,	observasjon,	etnografi,	eller	om	du	skal	se	på	ulike	tidligere	dokumentanalyser.
Dersom	du	derimot	velger	en	kvantitativ	tilnærming	er	det	mer	snakk	om	ulike	spørreundersøkelser	(surveys)
eller	eksperimenter.
	
I	utvalgsfasen	handler	det	om	å	velge	ut	hvem	du	skal	spørre.	Har	du	valgt	en	kvalitativ	tilnærming	handler	det
om	å	skaffe	seg	informanter	en	kan	intervjue	eller	observere.	Dette	kan	noen	ganger	være	vanskelig	og	det	kan
noen	være	fruktbart	å	ha	en	nøkkelinformant	innenfor	feltet	dersom	du	skal	bruke	observasjon.	Dette	er	en
person	som	har	spesiell	kunnskap/informasjon,	men	ikke	nødevendigvis	en	spesiell	rolle	innen	feltet.	Denne
personen	gir	deg	innblikk	i	feltet,	tar	deg	med	på	eventer	ol.	Døråpnere	er	også	et	sentralt	begrep	i	forhold	til
det	å	finne	informanter	i	kvalitativ	forskning.	Det	handler	om	at	dersom	du	har	kommet	i	kontakt	med	noen,	kan
disse	menneskene	igjen	vise	deg	mennesker	som	åpner	nye	dører	inn	til	feltet.	Det	som	er	viktig	i	forhold	til
dette	er	at	forskeren	er	rask	med	å	bygge	tillit.	Det	er	nemlig	tillit	som	gjør	at	mennesker	åpner	seg	opp,	og	da
kan	også	forksningen	din	bli	mer	fruktbar	og	nyttig.	Portvakter	er	personer	eller	grupper	av	personer	som	kan
gjøre	det	vanskelig	for	deg	å	komme	inn	i	et	felt.	De	stenger	feltet	for	deg,	i	god	tro	på	å	skåne	de	som	er	inne	i
feltet.	Et	eksemepel	på	dette	kan	være	i	en	barnehage.	Noen	av	de	som	jobber	i	barnehager	mener	at	barna
kan	ta	skade	av	å	bli	forsket	på,	og	de	fungerer	dersom	som	portvakter	i	forhold	til	denne	institusjoenen.
Snøballeffekten	handler	om	at	du	møter	noen	mennesker	som	igjen	leder	deg	til	nye	mennesker,	og	hvor	disse
menneskene	igjen	viser	deg	nye	mennesker.
Hvor	mange	informanter	du	skal	ha	i	kvalitativ	forskning	er	ikke	helt	klart,	men	en	bør	ha	et	sted	mellom	8-30.
Snakker	vi	om	kvantitativ	forskning	er	utvalgsfasen	en	litt	annen.	I	forskninger	som	gjelder	kvantitativ	forskning,
er	det	et	mål	om	at	en	skal	kunne	generalisere.	Det	handler	om	at	det	funnet	som	blir	gjort,	er	noe	som	er
representativt,	og	at	det	med	en	viss	sikkerhet	er	med	på	å	gjenspeile	befolkningen.	Dette	krever	da	at	utvalget
av	respondenter	er	utført	gjennom	sannsynlighetsutvalg.	Da	handler	det	om	at	utvalget	må	ha	skjedd	rent
tilfeldig,	at	en	bare	har	trukket	ut	helt	tilfeldige	mennekser,	statistisk	tilfeldig	utvalg,	at	du	velger	ut	fra	en	liste,
og	velger	en	viss	avstand	mellom	hver	person	på	lista,	i	tillegg	har	vi	stratifisert	utvalg.	Alle	disse	metodene	for
utvelging	av	informanter/respondenter	skal	med	en	viss	sikkerhet	kunne	representere	hele	befolkningen.
Dersom	en	har	ikke-sannsynlighetsutvalg	vil	det	si	at	undersøkelsen	ikke	kan	generaliseres,	og	da	blir	den
heller	ikke	representativ,	noe	som	gjør	at	den	både	reliabiliteten	og	validiteten	blir	svekket.
	
På	datainnsamlingen	handler	det	om	hvordan	du	skal	samle	inn	informasjonen	din.	Dersom	du	har	valgt
kvalitativ	metode	må	du	velge	om	du	ønsker	å	gjøre	intervjuer	eller	om	du	vil	utføre	observasjon.	Hva	du	velger
kommer	ann	på	om	du	ønsker	å	finne	ut	noe	spesifikt	om	hver	enkelt	person,	eller	om	du	generelt	mer	ønsker	å
observere	hvordan	folkene	på	et	bestemt	sted	oppfører	seg,	og	hvordan	praksisen	er	der.
I	kvantitativ	må	du	derimot	velge	om	du	har	lyst	til	å	sende	ut	et	spørreskjema	på	mail,	om	du	ønsker	å	ringe	og
gjennomføre	spørreskjema	via	telefon.	Eller	om	du	eventuelt	har	lyst	til	å	gjennomføre	et	eksperiment	som	går
ut	på	at	du	deler	en	gruppe	mennesker	inn	i	ulike	grupper,	og	hvor	den	ene	gruppen	blir	utsatt	for
årsakssammenhengen,	mens	den	andre	ikke	blir	det,	og	deretter	ser	du	hvilken	effekt	det	har.	Eksperiment	er
noe	som	egner	seg	bra	dersom	du	skal	prøve	å	finne	svar	på	om	det	er	årsakssammenheng	mellom	to
fenomen	(kausalitet).
	
Når	en	har	gjennomført	selve	innsamlingen,	selve	undersøkelesen,	kommer	en	til	analysen.	Analysen	er	en
tidkrevende	prosess,	og	i	kvalitativ	metode	foregår	ofte	denne	parallelt	med	innsamlingen.	Du	tolker	og
analyserer	gjene	underveis,	og	dersom	noe	er	uklart	,	spør	du	informantene	dine	for	å	oppklare	dette,	i	stedet
for	selv	å	analysere,	og	muligens	tolke	feil.	Første	del	i	analyseprosessen	i	kvalitativ	forskning	handler	om
transkribering.	Ofte	har	du	informasjonen	fra	innsamlingen	på	film	eller	på	lydopptak.	Dette	må	da	skrives	over
på	pc	eller	papir.	Dette	er	ofte	noe	som	gjøres	av	andre	enn	forskeren	selv,	men	det	kan	være	fruktbart	at
forskeren	faktisk	gjennomfører	dette	selv	med	tanke	på	at	en	da	får	hørt	gjennom	det	som	er	sagt	en	gang	til,
og	at	dette	kan	være	bra	i	forhold	til	analysen.
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I	kvantitativ	er	det	meste	arbeidet	gjort	i	forkant	av	undersøkelsen.	Dette	krever	derfor	ikke	like	mye	etterarbeid
som	den	kvalitative	metoden	gjør.
I	begge		metodene	er	det	viktig	å	sette	seg	ned,	ordne	stoffet	systematisk,	gjerne	inn	i	kategorier	og	klasser.
Dette	gjør	at	du	som	forsker	kan	forstå	stoffet	bedre,	men	en	ulempe	med	det	er	at	du	forenkler	stoffet.	Det	som
er	spesielt	viktig	i	analysen	er	at	når	du	skal	skrive	noe	om	informantene/respondentene,	er	det	viktig	å	ta	det	ut
fra	det	som	er	sagt,	ikke	pynte	på	noe	av	det	dersom	det	er	uklart,	eller	ikke	passet	helt	inn	i	forhold	til	det	andre
du	har	skrevet.	I	tillegg	er	det	også	viktig	at	du	skal	prøve	å	se	etter	likheter	i	forhold	til	teorien	du	har	funnet	på
forhånd.	Er	det	noen	likheter	med	denne	og	det	den	empirien	du	har	samlet	inn?	Til	mer	det	går	an	å	kjenne
igjen	stoffet	fra	andre	forskningsresultat,	til	mer	gyldig	og	valid	blir	ofte	forskningen.	Og	også	dersom	flere
andre	forskere	er	enige	i	din	forskning,	jo	mer	nyttig	vil	denne	forskningen	bli.	I	analysefasen	skal	en	prøve	å
bygge	bro	mellom	empiri	og	teori.
	
I	vurderingsfasen	handler	det	om	å	vurdere	forskningen.	Er	den	valid.	Svarer	den	på	forksningsspørsmålet	og
også	på	problemstillingen.	Er	den	representativ?	Er	det	noe	jeg	kunne	ha	gjort	annerledes,	utrofmet
spørsmålene	annerledes	for	at	forskningen	skulle	gitt	enda	bedre	resultater?
	
Til	slutt	har	vi	konklusjonsfasen,	og	her	har	det	ofte	en	tendens	til	å	komme	opp	nye	spørsmål	som	kunne	vært
aktuelt	å	ta	videre	i	forskningen	dersom	forksningen	hadde	vart	over	lengre	tid.	Men	her	skal	du	konkludere.
Hva	har	du	kommet	frem	til?	Stemmer	det	med	tidligere	forskning?	I	tillegg	kan	der	være	lurt	å	skrive	seg	selv
inn	i	oppgaven.	Dette	er	fordi	en	har	verdisyn	som	kan	komme	indirekte	til	syne	gjennom	rapporten,	og	at	det
derfor	kan	være	med	å	prege	den.	Det	som	også	er	viktig	i	forhold	til	konklusjonsfasen	er	å	se	på	hvor	denne
forskningen	kan	brukes,	kan	den	brukes	på	andre	områder	enn	det	som	først	var	tenkt?
	
Oppgave	E
Informert	samtykke
I	forskning	er	det	flere	sentrale	etiske	retningslinjer	som	ligger	til	grunn.	NESH	(nasjonal	forskningsetiske
komite	for	samfunnsvitenskap	og	humaniora)	er	en	rettledende	og	veiledende	instans	i	forhold	til	ulike	etiske
problemstillinger	forskere	ofte	kommer	opp	i.	Deres	utgangspunkt	er	at	de	skal	fremme	god	forskningsetikk.	De
er	som	sagt	et	veiledene	organ,	men	ikke	et	dømmende.	De	legger	menneskerettigheter	til	grunn,	og	har	mye
fokus	på	det	med	Kants	kategoriske	imperativ	-	at	handlingene	du	utfører	skulle	kunne	være	en	allmenn	lov,	og
at	du	ikke	skal	behandle	noen	som	et	middel,	men	som	et	mål	i	seg	selv.
Det	informerte	samtykke	er	sentralt	i	forhold	til	dette.	Det	er	noe	som	vokste	frem	i	etterkrigstiden,	spesielt	etter
andre	verdenskrig	da	en	så	at	det	var	veldig	mange	som	hadde	blitt	forsket	på	i	konsentrasjonsleriene	uten	å
vite	verken	hva	de	var	med	på,	og	også	det	med	at	de	ikke	hadde	samtykket	til	å	være	med.
Det	informerte	samtykke	handler	i	all	hovedsak	om	at	forsker	er	pliktig	til	å	informere
informantene/respondentene	om	formålet	med	forskningen.	Hva	denne	forksningen	skal	brukes	til	og	hvor	den
eventuelt	skal	anvendes.	I	tillegg	skal	forskeren	informere	om	det	med	taushetsplikt	og	konfidensialitet,	og	at	all
form	for	data	som	innhentes	fra/av	en	person	kommer	til	å	gjøres	konfidensielt,	og	at	en	skal	fjerne	alt	som	info
som	kan	være	med	på	å	spore	denne	informasjonen	tilbake	til	informantene.	Det	er	også	veldig	strenge	regler
til	å	lagre	konfidensiell	informasjon.	For	å	kunne	få	lov	til	å	lagre	slik	informasjon	om	andre,	må	du	søke	til
NSD,	og	få	godkjenning	av	dem.
Det	kan	også	være	aktuelt	å	informere	om	hvor	lenge	denne	forskningen	skal	vare,	og	hvorfor	du	har	valgt	ut
akkurat	disse	menneksene	til	å	bli	forsket	på.	Dette	er	med	på	å	bidra	til	at	informantene	ikke	er	like	skeptiske
til	forskningen,	og	at	dette	kan	føre	til	at	du	bygger	tillit,	og	at	informanten	gir	deg	mer	info	enn	han	ville	gjort
hvis	ikke.	I	tillegg	er	det	viktig	å	tenke	på	at	dersom	du	skal	forske	på	barn	under	16	år,	er	du	nødt	til	å	spørre
foreldrene,	og	få	samtykke	fra	foreldrene	om	det	er	greit	at	barnet	deres	er	med	i	denne	forskningen.
Et	etisk	dilemma	i	forhold	til	det	med	informert	samtykke	er	at	dersom	en	har	valgt	å	være	skjult	observatør,	kan
du	ikke	få	dette	informerte	samtykke,	noe	som	er	en	utfordring.	Likevel	er	det	viktig	å	påpeke	at	denne	formen
for	observasjon	kan	være	nyttig,	hvis	dette	er	den	eneste	måten	å	forske	på	dette	feltet.	Et	eksempel	på	dette
kan	være	at	en	forkser	flytter	inn	på	en	institusjon	med	schizofrene,	og	oppfører	seg	slik	for	å	forske	på	de
andre	som	også	bor	der.	En	utfordring	med	dette	er	da	å	ikke	bli	oppdaget,	og	fordeler	med	dette	er	at	det	ikke
fører	til	noen	forskningseffekt.
	
Et	annet	punkt	som	er	sentralt	innenfor	det	informerte	samtykke	er	at	det	er	fritt.	Det	handler	om	at	dersom	en	av
informantene	plutselig	trekker	seg,	er	du	nødt	til	å	fjene	all	informasjonen	du	har	fått	fra	denne	informanten.	Det
er	ikke	lov	å	presse	informantene	til	å	bli	med	videre,	selv	om	hele	analysen	så	og	si	er	ferdig	skrevet.
	

	

Besvart.

2 ME-110,	del	2
Langsvaroppgave
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Deloppgave	2	teller	60	%	av	den	samlede	karakteren
	
Tenk	deg	at	du	skal	gjøre	en	studie	av	kriminalitet	eller	et	kriminelt	miljø.	i)	Beskriv	gangen	i	forskningsprosjektet
ii)	formuler	en	problemstilling,	og	iii)	gjør	rede	for	og	begrunn	hvilken	type	metodologisk	tilnærming	du	vil	bruke.
Ser	du	for	deg	noen	etiske	utfordringer	ved	en	slik	studie?
	
Skriv	ditt	svar	her...

1.	Gangen	i	forskningsprosjektet
2.	Problemstilling
3.	Metodologisk	tilnærming
	
Det	å	skulle	studere	kriminalitet	eller	et	kriminelt	miljø	kan	være	veldig	spennende,	men	det	kan	også	by	på	en
del	utfordringer.	Det	kan	være	vanskelig	å	få	kontakt	med	kriminelle,	i	alle	fall	dersom	de	lever	fritt	som
kriminelle,	og	ikke	har	blitt	straffet	for	det.	Selv	om	det	kan	være	vanskelig	å	komme	i	kontakt	med	kriminelle,
kunne	jeg	likevel	tenke	meg	å	valgt	en	kvalitativ	tilnærming.	Grunner	til	dette	er	fordi	jeg	ønsker	å	få	en
dybdeforståelse	for	hvordan	det	kan	oppleves	å	være	kriminell.	Hvordan	enkeltmennesker	som	selv	lever	i
kriminaliteten	opplever	det,	og	føler	det	på	seg.	Jeg	ønsker	å	få	frem	folks	meninger	rundt	kriminalitet,	og	det	at
mennesker	er	ulike	og	tenker	ulikt	om	blant	annet	hvorfor	de	har	blitt	kriminelle,	hva	de	selv	mener	om	det	ol.
Mennesker	er	sosiale	vesen	og	handler	fritt,	men	det	er	også	viktig	å	poengtere	at	de	kan	bli	påvirket	av	andre.
Det	kan	for	eksempel	være	diskurser	som	ligger	i	samfunnet,	og	som	er	med	på	å	bestemme	hvordan	folk
handler.	Jeg	ville	også	sett	om	det	er	noen	fellestrekk	som	går	igjen	hos	de	kriminelle,	om	noe	av	kunnskapen
som	kommer	inn	er	noe	som	kan	overføres,	om	det	er	mulighet	for	overførbarhet.
	
Til	å	begynne	med	ville	jeg	undersøkt	ulike	teorier	og	data	som	allerede	var	skrevet	fra	før	av	som	omhandlet
dette	temaet.	I	forhold	til	litteraturgjennomgangen	er	det	viktig	å	tenke	over	hvem	som	har	skrevet	dataen,	er	det
primær,	eller	sekundærkilder.	Det	er	viktig	å	finne	ut	hvem	som	først	har	sagt	noe	om	dette,	for	etterhvert	som
informasjonen	tas	og	videreformidles,	har	den	en	tendens	til	å	bli	litt	endret	på,	og	at	denne	informasjonen	ikke
stemmer	helt	med	den	infomasjonen	som	faktisk	har	kommet	frem	fra	tidligere	forskning.	Jeg	ville	skumlest	og
sett	gjennom	tidligere	forskning	på	feltet,	for	å	få	et	videre	blikk	på	hva	som	finnes	av	stoff	fra	før	av,	og	hva	jeg
eventuelt	må	fokusere	mer	på	i	min	analyse	for	å	være	med	på	å	belyse	problemstillingen.	Dersom	det	var
noen	områder	av	min	forskning	det	var	skrevet	en	del	av	fra	før	av,	ville	jeg	tatt	dette	med	meg	videre,	for	så	å
kunne	vurdere	denne	forskningen	opp	mot	min	egen	i	etterkant	(i	analysen).
	
Etter	litteraturgjennomgangen	ville	jeg	formulert	en	tenkt	problemstilling	i	forhold	til	det	jeg	ønsket	å	få	svar	på.
Når	man	formulerer	en	problemstilling	er	det	viktig	at	den	ikke	er	for	bred,	det	kan	føre	at	du	får	veldig	upresise
data,	og	at	analysedelen	blir	veldig	omfattende	med	tanke	på	at	du	muligens	har	fått	mye	informasjon	som
faktisk	ikke	er	veldig	aktuell.	Det	er	bedre	å	ha	en	problemstilling	hvor	du	får	mye	info	om	lite,	i	forhold	til	å	ha
en	problemstilling	der	du	får	lite	info	om	mye.	Hvordan	du	formulerer	problemstillingen	har	også	noe	å	si	på
hvilken	tilnærming	du	har	valgt	-	kvalitativ	eller	kvantitativ	metode.	Det	en	er	mest	opptatt	av	i	den	kvantitative
forskningen	er	tall,	mens	det	er	dybdekunnskap	og	selve	teksten	som	er	det	sentrale	i	kvalitativ.	Min
problemstilling	er	formulert	ut	fra	at	jeg	har	valgt	en	kvalitativ	metode,	og	derfor	ønsker	å	få	en	dybdekunnskap
om	kriminalitet,	og	hvordan	de	kriminelle	selv	opplever	dette.	Jeg	har	begrenset	problemstillingen	min	til	et
avgrenset	område,	fordi	dette	er	med	på	å	spisse	den	inn	litt,	og	at	den	blir	mer	fokusert	på	det	jeg	skal	forske
på.	Det	som	også	er	viktig	å	få	frem	er	at	dette	kan	være	en	tenkt	problemstilling.	I	forhold	til	kvalitative
undersøkelser	er	formuleringen	og	endringen	av	problemstillingen	litt	mer	fleksibel	i	forhold	til	den	kvantitative
metoden.	En	kan	endre	problemstillingen	litt	underveis,	men	det	er	likevel	greit	å	lage	en	tentativ,	eller	en
foreløpig	problemstilling.	Dette	gjør	at	du	vet	hva	du	skal	lete	etter,	og	hva	du	skal	fokusere	på	i	forskningen.	
	
Problemstilling:
Hvordan	oppleves	det	å	være	kriminell	langs	Akerselva	i	Oslo?
	
Dette	er	en	problemstilling	hvor	jeg	ønsker	å	få	frem	hvordan	de	som	er	kriminelle,	og	som	lever	langs
Akerselva	i	Oslo	opplever	det	å	være	kriminell.	Det	er	mange	som	forbinder	dette	området	med	mennesker
som	er	rusavhengige	og	som	derfor	også	ofte	tyr	til	kriminalitet.	I	og	med	at	det	er	flere	som	har	slike	tanker,	har
jeg	lyst	til	å	belyse	dette	temaet,	og	også	få	frem	den	andre	siden	av	saken	nemlig	de	som	"snakkes	om".	Jeg
ønsker	å	snakke	med	informanter	om	hvordan	de	opplever	det	å	faktisk	være	kriminell,	samt	hvordan	de
opplever	at	andre	oppfatter	dem.
	
Ut	fra	denne	problemstillingen	og	det	at	jeg	har	valgt	en	kvalitativ	tilnærming,	vil	jeg	forske	på	denne
problemstillingen	gjennom	intervjuer.
Jeg	ville	prøvd	å	få	tak	i	informanter	som	var	kriminelle	og	som	bodde/oppholdt	seg	langs	Akerselva.	Det	å
finne	disse	informantene	kunne	bydd	på	en	del	utfordringer.	Det	er	ikke	lett	å	komme	i	kontakt	med	kriminelle
som	ønsker	å	snakke	og	å	bli	intervjuet	om	det	å	være	kriminell.	I	og	med	at	jeg	heller	ikke	kjenner	noen	som
er	kriminelle,	ville	dette	også	gjort	det	vanskeligere	for	meg	å	få	tak	i	informanter.	Jeg	tenker	derfor	at	en
mulighet	for	meg	ville	ha	vært	og	oppholde	meg	langs	Akerselva	en	periode,	observere	hva	som	skjedde,	og
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om	det	eventuelt	var	noen	jeg	kjente	igjen,	noen	gjengangere,	og	som	jeg	da	eventelt	kunne	prøvd	å	ta	kontakt
med	(dette	blir	da	en	form	for	metodetriangulering).	
Dette	kommer	nok	til	å	være	en	tidkrevende	prosess,	så	jeg	ville	nok	ha	satt	av	god	tid	til	forskningen.
Likevel	er	det	ofte	det	å	komme	igang	som	tar	lengst	tid.	Dersom	jeg	bare	hadde	fått	en	infomant,	kunne	denne
informanten	ha	ført	til	at	jeg	også	kom	i	kontakt	med	andre	mulige	informanter.	De	kan	fungere	som	døråpnere
inn	i	feltet	for	meg,	og	snøballmetoden/effekten	kan	også	hjelpe	meg	til	å	bli	presentert	for	nye	mennesker.	Noe
som	er	særdeles	viktig	i	forhold	til	det	å	få	tak	i	informanter	er	det	å	bygge	tillit.	Dersom	du	klarer	å	bygge	tillit
fra	starten	av,	medfører	ofte	det	at	du	kan	få	mer	og	bedre	informasjon	fra	informantene.
Allerede	første	møte	ute	på	gata	ville	jeg	nok	presisert	at	jeg	holdt	på	med	en	forskning	om	kriminelle	rundt
Akerselva,	og	lurte	på	om	de	kunne	tenke	seg	å	være	med.	Jeg	ville	presisert	til	dem	hva	som	var	formålet	med
forskningen.	Samtidig	ville	jeg	nevnt	det	med	informert	samtykke,	at	de	er	med	helt	frivillig	og	at	de	når	som
helst	kan	trekke	seg.	Noe	av	det	viktigste	tror	jeg	likevel	hadde	vært	å	presisere	at	jeg	har	taushetsplikt,	og
informasjonen	jeg	får	av	dem	skal	være	konfidensiell	(med	unntak	av	meldeplikt	og	avvergeplikt).	Dette	er	noe
jeg	tenker	er	viktig	å	få	på	plass	tidlig.	Det	kan	være	med	på	å	bygge	opp	tillit,	i	tillegg	kan	informantene	tenke
seg	at	dette	er	en	måte	en	kan	belyse	dette	temaet	også	fra	deres	side,	samtidig	som	at	de	får	være	nøytrale,
og	ikke	skal	kjennes	igjen	i	rapporten	som	senere	blir	skrevet.
	
Selve	innsamlingsprosessen	ville	jeg	nok	ha	brukt	relativt	god	tid	på.	Jeg	hadde	prøvd	å	gjennomført	flere
intervjuer	med	samme	informant	over	tid.	Da	har	jeg	mulighet	til	å	lage	et	forskningsspørsmål	(spørsmål	som
du	ikke	stiller,	men	som	er	med	på	å	belyse	det	du	øsnker	svar	på,	og	som	også	må	henge	sammen	med
problemstillingen)	til	hvert	intervju,	og	hvor	jeg	kan	ha	fokus	på	ulike	tema	hvert	intervju,	og	hvor	disse	temaene
(forskningsspørsmålene)	belyste	problemstillingen	min	fra	flere	vinkler.	Jeg	ville	da	kanskje	kunne	fått	mer
nyansert	informasjon	og	også	mer	informasjon	enn	jeg	hadde	gjort	med	bare	et	intervju	med	hver	informant.	
Det	at	vi	møtes	flere	ganger,	gjør	at	både	informanten	blir	kjent	med	meg	på	et	dypere	plan	samt	at	jeg	også
blir	kjent	med	informanten,	og	at	det	da	lettere	kan	føre	til	at	informanten	forteller	sensitiv	og	nyttig	informasjon	i
forhold	til	forskningen.	Eks.	det	at	han	åpner	seg	mer	opp	etterhvert	som	forholdet	blir	mer	og	mer	bygd	på	tillit.
	
Når	jeg	først	har	fått	kontakt	med	noen	av	informantene	og	de	har	sagt	ja	til	å	være	med	på	forskningen,	ville
jeg	ha	forberedt	et	semistrukturert	intervju	for	første	møte.	Det	handler	om	at	det	er	planlagt,	jeg	har	skrevet	ned
spørsmål,	men	intervjuformen	er	likevel	åpen	og	fleksibel.	Om	en	hopper	frem	og	tilbake	i	spørsmålene	gjør
ikke	dette	noe,	bare	jeg	hadde	fått	svar	på	de	spørsmålene	som	var	aktuelle	for	forskningen.	Jeg	hadde	laget
en	intervjuguide	hvor	det	stod	noe	om	hvilke	spørsmål	jeg	skulle	stille,	eventuelle	tilleggsspørmål,	og	dette
ville	da	ha	vært	en	huskelapp	for	meg,	men	ikke	en	slavisk	oppskrift	på	hvordan	jeg	skulle	utføre	intervjuet.
Fordeler	med	dette	et	at	det	kommer	til	å	gi	deg	mye	relevant	info,	for	du	passer	på	å	holde	deg	til	tema,
samtidig	vil	du	heller	ikke	få	altfor	mye	informasjon	som	ikke	er	relevant	for	deg	(slik	du	fort	får	i	et	ustrukturert
intervju).	Et	godt	intervju	kjennetegnes	med	gode	spørsmål.	Jeg	ville	derfor	brukt	tid	på	å	formulere
spørsmålene	jeg	skulle	stille	informanten.	Gode	spørsmål	blir	kjennetegnet	med	at	de	er	brede,	og	at	en	kan
svare	så	mangt	innenfor	spørsmålene.	Likevel	er	det	viktig	at	de	ikke	er	for	brede,	da	dette	kan	medføre	at
informantene	ikke	helt	skjønner	hva	de	skal	svare	på	dem.	Noe	av	det	viktigste	er	at	du	ikke	stiller	ja/nei
spørsmål.	Dette	fører	til	at	det	er	du	som	styrer	samtalen,	og	et	godt	intervju	er	kjennetegnet	med	det	motsatte,
at	du	lytter	mest,	mens	informanten	forteller	og	svarer.
	
I	intervjuene	ville	jeg	brukt	en	båndopptaker.	Jeg	ville	tatt	opp	hele	intervjuet.	Selv	om	det	fører	til	veldig	mye
arbeid	i	etterkant	av	intervjuet	ville	jeg	likevel	valgt	denne	måten	å	få	med	meg	informasjonen	på	fordi	det
medfører	at	jeg	kan	følge	mer	med	på	det	informanten	faktisk	sier,	i	stedet	for	å	konsentrere	meg	om	å	få	notert
alt	som	sies.	Jeg	kan	da	være	mer	til	stede,	og	vise	at	jeg	henger	med	blant	annet	med	oppfølgingsspørsmål
og	det	å	bruke	begrep	som	"ja",	"mm",	"jeg	skjønner".	Dette	er	med	på	å	vise	at	jeg	er	interessert	i	det
informanten	har	å	si,	noe	som	igjen	kan	medføre	at	informanten	føler	at	informasjonen	han	gir	er	interessant	og
viktig,	som	igjen	kan	medføre	at	han	forteller	mer.
	
Selv	om	jeg	mest	sannsylig	har	truffet	flere	av	disse	informantene	før	første	intervju,	kan	det	være	viktig	å	få	til
en	god	start.	Jeg	hadde	kanskje	derfor	prøvd	å	åpne	med	litt	humor.	Dette	kan	gjøre	at	informanten	klarer	å
slappe	mer	av,	og	at	han	opparbeider	seg	lettere	tillit	til	deg	som	forsker.	I	tillegg	hadde	jeg	nok	også	påpekt
det	med	informert	samtykke,	taushetsplikt	og	konfidensialitet.
Det	å	finne	et	område	å	gjennomføre	intervjuet	på,	er	også	veldig	viktig.	Det	er	viktig	å	gjennomføre	intervjuet
på	et	sted	hvor	informanten	kan	føle	seg	trygg,	gjerne	innenfor	kjente	rammer.	Det	å	intervjue	på	en	kafe	er
gjerne	ikke	en	veldig	godt	egnet	plass	med	tanke	på	at	det	er	mange	folk	rundt,	og	at	det	kan	være	et	høyt
støynivå.	Det	viktigste	i	forhold	til	dette	er	at	informanten	føler	seg	ivaretatt,	og	at	han	ikke	føler	seg	truet	i
forhold	til	plassen	vi	gjennomfører	intervjuet	på.
	
Jeg	ville	nok	også	gjennomført	disse	intevjuene	med	samme	personer	med	et	visst	mellomrom	mellom	hver.
Det	er	da	større	sannsynlighet	at	personen	har	noe	nytt	å	fortelle	meg,	samtidig	som	at	jeg	får	informasjonen	litt
på	avstand,	kan	se	litt	på	den	informasjonen	som	kom	frem	i	tidligere	intervju,	og	eventuelt	se	om	det	er	noe	av
dette	som	er	uklart	og	som	jeg	bør	oppklare,	eller	om	det	er	noe	jeg	spesielt	legger	merke	til,	og	vekker	stor
interesse	hos	meg,	og	kan	være	høyst	aktuelt	i	forhold	til	problemstillingen.
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Når	jeg	omsider	hadde	vært	ferdig	med	innsamlingen,	ville	analysedelen	starte.	Da	hadde	jeg	samlet	all	den
informasjonen	jeg	hadde	fått.	Jeg	hadde	startet	med	transkriberingen.	Dette	er	en	veldig	tidkrevende	prosess,
men	det	er	også	en	veldig	viktig	prosess.	Her	får	nemlig	jeg	som	forkser	mulighet	til	å	høre	gjennom	alle
samtalene	på	ny,	noe	som	også	kan	føre	til	at	jeg	hører	noe	som	jeg	ikke	fikk	med	meg	i	intervjuet	ol.	I	tillegg	er
dette	bra	i	forhold	til	det	at	jeg	får	med	meg	alt	av	latter,	gråting,	usikkerhet	og	lignende	som	er	knyttet	til
samtalen	(noe	som	også	tas	med	i	transkriberingen).
Etter	at	transkriberingen	er	gjennomført	begynner	jeg	å	systematisere	stoffet	og	informajsonen	jeg	har	fått.	Jeg
kategoriserer	og	klassifiserer	infoen.	Det	er	ingen	oppskrift	på	hvordan	man	skal	analysere.	Men	et	poeng	her
er	at	du	skal	få	frem	funnene	i	forskningen.	Er	det	noen	likheter	(overførbarhet),	hva	er	veldig	ulikt.	Hvordan
oppleves	det	å	være	kriminell	langs	Akerselva.	Det	er	viktig	å	få	frem	hvordan	informantene	opplever	det,	ikke
pynte	på	utsagenene.	Et	annet	mål	her	er	at	en	skal	bygge	bro	mellom	teori	og	empiri.	Jeg	ville	derfor	sett	på
om	det	er	noe	av	den	dataen	jeg	har	samlet	inn	som	stemmer	overens,	eller	ligner	på	data	som	tidligere	har
kommet	frem	ved	tidligere	forskning.
	
Til	slutt	ville	jeg	vurdert	om	det	var	noe	jeg	kunne	ha	gjort	annerledes	i	forhold	til	gjennomføringen	av
forskningen.	Var	det	noe	jeg	burde	ha	tenkt	mer	over	på	forhånd,	eller	eventuelt	gjort	på	en	annen	måte.	Og	til
slutt	kommet	med	en	konklusjon	og	gjort	hele	forskningen	klar	for	det	området	forskningen	var	utført	for.	I	tillegg
kan	det	også	være	aktuelt	å	se	på	om	forskningen	også	kan	være	aktuell	i	forhold	til	andre	områder	som	du
egentlig	ikke	i	utgangspunktet	hadde	tenkt	over.	Og	om	du	faktisk	har	svart	på	problemstillingen	din.	Det	som
også	kan	være	aktuelt	for	meg	er	å	skrive	meg	inn	i	oppgaven.	Det	handler	om	at	jeg	har	verdisyn,	som	gjerne
indirekte	kommer	til	syne	i	måten	jeg	skriver	på,	og	at	det	derfor	kan	være	lurt	å	gjøre	leserne	bevisst	på	dette.
Dette	er	mest	akutelt	å	gjøre	mot	slutten	av	forskningsrapporten.
	
De	etiske	utfordringene	dette	kunne	ha	medført	har	jeg	nevnt	litt	inni	teksten	underveis.	Men	eventuelle	andre
etiske	utfordringer	denne	type	forskning	kunne	ha	medført	er	det	i	forhold	til	det	taushetsplikt	og
konfidensialitet.	Ofte	i	en	forskning	får	du	sensitiv	informasjon,	og	i	all	hovedsak	skal	du	ikke	fortelle	denne
informasjonen	videre.	Likevel	er	det	unntak	her,	som	også	kan	være	aktuelt	i	forhold	til	mennesker	som	er
kriminelle.	Det	handler	da	spesielt	om	meldeplikt	og	avvergeplikt.	Dersom	en	av	informantene	mine	hadde
kommet	med	informasjon	om	at	en	annen	person	satt	inne	for	noe	han	ikke	hadde	gjort,	eller	at	en	av
informantene	mine	snakket	om	å	gjennomføre	en	kriminell	handling,	da	har	jeg	meldeplikt,	og	kan	ikke	lenger
holde	på	informasjonen	i	forhold	til	taushetsplikten	min.
	
I	tillegg	kan	en	etisk	utfordring	til	dette	være	at	informantene	kan	være	redde	for	å	bli	oppdaget.	De	kan	være
redde	for	at	informasjonen	jeg	utgir	i	etterkant	kan	være	med	på	å	oppdage	dem.	At	informasjonen	som
kommer	frem	i	forskningsrapporten	kan	føre	til	at	de	blir	gjenkjent,	noe	som	igjen	kan	føre	til	at		de	kan	trekke
seg	underveis	i	forskningen,	og	som	også	medfører	at	jeg	kan	tape	mye	relevant	informasjon.	Det	er	derfor
særdeles	viktig	for	både	meg	og	også	for	informantene	at	jeg	gir	beskjed	om	at	all	form	for	informasjon	som	kan
spores	tilbake	til	dem,	vil	bli	slettet	og	endret.	Det	er	hvertfall	veldig	kjedelig	om	jeg	nesten	er	helt	ferdig	med
rapporten	og	jeg	da	får	en	telefon	fra	en	av	informantene	som	forteller	meg	at	han	ikke	ønsker	å	være	med	på
forskningen	lenger.	Da	fører	det	til	at	jeg	må	fjerne	all	informasjon	fra	denne	informanten.
	
Vi	kan	også	si	at	denne	gruppen	her	er	en	marginalisert	gruppe,	og	at	det	kan	derfor	være	vanskelig	for	dem	å
svare	ja	til	å	i	det	hele	tatt	være	med	på	denne	type	forskning.
Dette	kan	også	medføre	mer	usikkerhet	knyttet	til	det	å	være	med	på	et	forskingsopplegg.	Det	kan	variere	fra
dag	til	dag	om	personen	ønsker	å	stille	til	intervju,	eller	om	det	må	gjennomføres	en	annen	dag.	Dette	fører	da
til	at	jeg	som	forsker	må	være	relativt	fleksibel,	og	ikke	planlegge	alt	for	mye	langt	frem	i	tid.

	

Besvart.


