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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...

1a)
Deltakende	observasjon

Observasjon	er	en	kvalitativ	forskningsmetode	hvor	man	er	interessert	i	å	se	individene	i	de
kontekstene/rammene	de	møtes	i,	og	handler	eller	samhandler	innenfor.	I	all	forskning	er	det	problemstillingen
som	avgjør	hvilken	metode	man	kan	benytte	seg	av.	I	den	første	fasen	av	et	forskningsprosjekt,	hvor	man
former	en	problemstilling,	er	det	viktig	å	være	klar	og	tydelig	på	hva	man	vil	med	prosjektet,	hva	man	ønsker	å
finne	ut	av	eller	ha	svar	på	eller	hva	som	er	formålet	med	forskningen.	Å	stille	slike	spørsmål	hjelper	med	"å
lage	en	vei"	for	valg	av	metode.	Repstad	sier	at	hvis	man	skal	studere	kriminalitet	er	det	svært	lite
hensiktsmessig	å	sette	seg	utenfor	en	gullsmed	å	observere	og	vente	på	at	noen	skal	utføre	et	ran.

Man	skiller	mellom	deltakende	observasjon	eller	passiv	observasjon.	Ved	deltakende	observasjon	tar
forskeren	aktivt	del	i	det	som	foregår	og	kan	stille	spørsmål	til	de	som	blir	observert.	Ved	passiv	observasjon
har	forskeren	en	distansert	rolle	og	observerer	fra	avstand.	Et	eksempel	på	deltakende	observasjon	er	Sverre
Lysgaards	studie	av	Arbeiderkollektivet	(2001).	Lysgaard	og	hans	forskningspartnere	var	interessert	i	å
studere	kollektivdannelse	blant	arbeidere	på	en	papir-	og	cellulosefabrikk	i	Moss.	Til	dette	brukte	de	i
hovedsak	deltakende	observasjon	(etterfulgt	av	kvalitative	intervjuer)	hvor	de	blant	annet	deltok	i	arbeidet	på
fabrikken,	observerte	ulike	handlingsmønstre	og	relasjoner	samt	stilte	spørsmål	til	både	arbeiderne	og	lederne.



ME-110	1	Praktisk	samfunnsforskning Candidate	5849

2/6

Deltakende	observasjon	forbindes	ofte	med	feltarbeid.	Et	feltarbeid	er	en	systematisk	datainnsamling	i	et
forskningsfelt.	"Feltet"	kan	være	eksempelvis	et	avgrenset	geografisk	område,	et	miljø,	en	organisasjon	eller
en	bedrift.	Fordelene	med	deltakende	observasjon	og	feltarbeid	er	at	forskeren	er	der	det	skjer	og	kan	få	tak	i
mye	relevant	og	viktig	informasjon.	Deltakende	observasjon	kan	også	være	en	forløper	for	det	mer	forberedte
kvalitative	intervjuet,	noe	som	blir	gjort	i	Lysgaards	studie.
Bruken	av	observasjon,	både	deltakende	og	passiv,	i	et	forskningsprosjekt	reiser	noen	metodologiske
problemstillinger,	blant	annet	forskningseffekt.	Med	forskningseffekt	mener	man	den	virkningen
observasjonen	har	på	de	som	blir	observert	ved	at	de	oppfører	seg	annerledes	enn	de	ellers	ville	gjort	hvis	de
ikke	var	under	"overvåkning".	Pål	Repstad	hevder	i	sin	bok	"Mellom	nærhet	og	distanse"	at	det	også	kan
tenkes	at	man	ved	passiv	observasjon	vil	få	forskningseffekt.	Han	sier:	"en	flue	på	veggen	er	veldig	irriterende
når	man	først	får	øye	på	den".	Det	er	også	verdt	å	merke	seg	at	faktorer	ved	ens	egen	rolle	som	forsker	som
eksempelvis	kjønn,	alder	og	etnisitet	kan	påvirke	forskningen,	både	i	observasjon-	og	feltarbeid	men	også	i
intervjusituasjoner.

Hvis	man	som	forsker	benytter	seg	av	deltakende	observasjon,	er	det	noen	punkter	man	skal	være
oppmerksom	på	når	det	kommer	til	registrering	av	feltdata.	Når	man	er	i	et	felt	og	observerer	er	det	ofte	en
flom	av	informasjon	man	skal	ta	vare	på.	I	følge	Repstad	er	det	derfor	hensiktsmessig	at	hver
observasjonsperiode	ikke	varer	for	lenge,	slik	at	forskeren	får	med	seg	så	mye	informasjon	som	mulig	og	kan
gå	litt	til	side	å	skrive	ned	eksempelvis	feltnotater,	eller	et	refleksjonsnotat.	Han	nevner	to	ulike	måter	å
registrere	dataene	på:
1.	Deskriptiv	betraktning:	"Hva	er	det	man	observerer?"
2.	Analytisk	betraktning:	"Hva	tenker	man	som	forsker	om	det	man	observerer?"
I	tillegg	nevner	han	at	det	i	forkant	av	observasjonsperiodene	kan	være	gunstig	å	forme	en	observasjonsguide,
som	en	huskeliste	for	hva	vi	er	interessert	i	å	se	etter	eller	hva	man	kan	være	oppmerksom	på.

Det	er	også	knyttet	noen	etiske	retningslinjer	ved	bruk	av	observasjon	og	feltarbeid,	som	for	eksempel
informert	samtykke.	Noe	som	jeg	vil	komme	innpå	senere	i	min	besvarelse	i	oppgave	1e.

1c)
De	sentrale	elementene	i	en	forskningsprosess

Ole	Riis	presenterer	i	sin	artikkel	seks	ulike	punkter	for	å	beskrive	gangen	i	en	forskningsprosess:
Før	forskningsfasen:
1.	Tema/	valg	av	problemstilling
Forskningsprosessen:
1.	Design
2.	Utvalg
3.	Datainnsamling
4.	Dataanalyse
5.	Vurdering
6.	Konklusjon

1)	Før	man	går	i	gang	med	et	forskningsprosjekt	er	man	nødt	til	å	avklare	hva	det	er	man	vil	undersøke	og	hva
man	ønsker	å	få	svar	på,	eller	finne	ut	mer	om.	Man	er	nødt	til	å	finne	et	tema	og	deretter	forme	en
problemstilling.	En	problemstilling	kan	formes	som	et	spørsmål	man	ønsker	å	besvare	eller	belyse	i	løpet	av
forskningsprosjektet.	I	forskningsprosessen	må	man	1)	utarbeide	et	design	for	prosjektet.	Designet	forteller	oss
hvordan	vi	vil	gå	fram	for	å	belyse/besvare	problemstillingen.	Herunder	ligger	også	valg	av	metode:	"Hvilken
metode	er	mest	gunstig	å	bruke	for	og	belyse	problemstillingen	på	best	mulig	måte?"	Som	tidligere	nevnt	er
problemstillingen	avgjørende	for	valg	av	metode.	Ønsker	man	å	vite	omfanget	av	noe	velger	man	kvantitativ
metode	mens	hvis	man	ønsker	eksempelvis	ønsker	å	undersøke	hvordan	opplevelsen	av	noe	føles	velger
man	en	kvalitativ	metode.	2)	Videre	må	man	finne	ut	av	hvem	det	er	vi	ønsker	å	si	noe	om,	altså	utvalget.	Dette
kan	for	eksempel	være	studenter,	rusavhengige,	skoler,	organisasjoner	etc.	Deretter	må	man	finne	ut	av	3)
hvilke	opplysninger	som	skal	brukes	og	samles	inn.	Her	er	det	viktig	å	ha	gjort	et	godt	forarbeid	med
problemstillingen	før	man	går	i	gang	med	forskningsprosessen.	Hvis	man	har	en	for	vid	problemstilling	kan	det
være	problematisk	når	det	kommer	til	datainnsamling.	Da	kan	det	være	vanskelig	og	i	det	hele	tatt	vite	hvor
man	skal	starte	og	man	ender	fort	opp	med	data	man	ikke	trenger,	overflod	av	data	eller	data	som	ikke	kan
brukes.	Neste	steg	i	forskningsprosessen	er	4)	Dataanalyse.	Dalland	sier	at	"Analyse	er	et	granskningsarbeid
der	utfordringen	ligger	i	å	finne	ut	av	hva	materialet	har	å	fortelle"	Her	er	man	altså	interessert	i	å	finne	ut	av
hva	dataene/informasjonen	vi	har	samlet	inn	forteller	oss.	I	5)	vurderingsfasen	tolker	vi	svarene	og
eksempelvis	i	kvantitativ	metode	vurderer	om	svarene	kan	generaliseres.	Til	slutt	6)	konkluderer	man	på
bakgrunn	av	det	man	har	kommet	frem	til	i	forskningsprosjektet.	Ofte	vil	et	forskningsprosjekt,	da	spesielt	med
konklusjonen	i	spissen,	reise	nye	spørsmål	for	videre	forskning.

I	tillegg	til	Riis	sin	undersøkelsesmodell	vil	jeg	kort	redegjør	for	de	tre	ulike	vitenskapssynene	som	i	stor	grad
er	med	på	å	påvirke	både	forsker	og	forskningen,	for	eksempel	ved	valg	av	tema	og	metode.	Man	skiller	som
regel	mellom	tre	vitenskapssyn:
1.	Positivistisk	vitenskapssyn
Det	positivistiske	vitenskapssynet	forbindes	med	kvantitativ	metode.	Innenfor	dette	vitenskapssynet	er	man
opptatt	av	objektive	sannheter	og	fakta.	"Hvis	ikke	det	kan	telles,	så	teller	det	ikke"	er	et	typisk	positivistisk
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utsagn.	Samfunnsvitenskapen,	forskningen	og	forskerne	skal	være	verdinøytrale	i	følge	det	positivistiske
vitenskapssynet.	August	Comte	(som	i	noen	bøker	presenteres	som	sosiologiens	far)	er	blant	annet	sentral
innenfor	dette	vitenskapssynet.	Positivismen	har	blitt	kritisert	for	utsagnet	om	nøytralitet	da	kritikerne,	blant
annet	humanistene,	mener	det	er	umulig	å	forholde	seg	helt	verdinøytral	til	samfunnet	og	fenomenene	man
studerer.
2.	Humanistisk	vitenskapssyn
I	det	humanistiske	vitenskapssynet	er	man	opptatt	av	menneskets	indre	med	deres	forståelser,	fortolkninger,
relasjoner	og	handlinger.	Innenfor	det	humanistiske	synet	har	man	to	retninger:
i)	Hermeneutikken:	en	fortolkende	metode	der	man	er	interessert	i	å	se	på	individene,	deres	relasjoner	og
handlinger	i	sammenheng	med	de	historiske	og	kulturelle	rammene	(konteksten)
ii)	Sosialkonstruktivisme:	et	syn	på	samfunnet	som	går	ut	på	at	det	ikke	eksisterer	en	objektiv	virkelighet	slik
positivistene	hevder,	men	at	samfunnet	er	sosialt	konstruert	og	skapt	av	enkeltindivider.	Berger	og	Luckmann
er	to	teoretikere	innenfor	dette	vitenskapssynet	og	er	kjent	for	sin	bok	"The	social	construction	of	reality"
3.	Kritisk	vitenskapssyn
Det	kritiske	vitenskapssynet	oppstod	som	en	reaksjon	eller	en	motpol	til	positivismen	og	humanismen.	Innenfor
det	kritiske	vitenskapssynet	mente	man	at	positivismen	var	for	opptatt	av	objektive	sannheter	mens
humanismen	la	for	stor	vekt	på	menneskets	indre.	Innenfor	det	kritiske	vitenskapssynet	prøvde	man	derfor	å
bygge	en	syntese	mellom	positivismen	og	humanismen,	og	hovedidèen	var	at	samfunnsstrukturer	påvirker
enkeltindividene.

1d)
Statistisk	generalisering

Statistisk	generalisering	er	et	begrep	som	utelukkende	gjelder	for	kvantitativ	metode.	Med	statistisk
generalisering	mener	man	at	det	man	finner	i	et	forskningsprosjekt,	altså	våre	funn,	også	vil	gjelde	utover
utvalget	til	populasjonen.	Fekjær	sier	at	for	å	kunne	generalisere	våre	resultater	er	det	noen	kriterier	som	må
være	oppfylt:
1.	Våre	operasjonaliseringer	må	være	gode.	Operasjonalisering	vil	si	at	man	konkretiserer	begrepene	og	at
man	måler	det	man	ønsker	å	måle.	Hvis	man	eksempelvis	vil	undersøke	folks	politiske	ståsted	kan	begrepet
politisk	ståsted	operasjonaliseres	til	folks	egenplassering	på	en	politisk	venstre-høyreskala.	Gode	og	konkrete
operasjonaliseringer	er	en	forutsetning	for	reliabiliteten	(påliteligheten)	til	en	vitenskapelig	undersøkelse.
2.	Et	annet	punkt	som	er	avgjørende	for	om	et	resultat	kan	generaliseres	omhandler	seleksjon/utvalget,	altså
hvordan	vi	velger	ut	de	vi	vil	si	noe	om	i	en	undersøkelse.	For	å	kunne	generalisere	må	man	foreta	et
sannsynlighetsutvalg.	Med	dette	menes	det	at	utvalget	må	være	helt	tilfeldig	trukket.	Et	sannsynlighetsutvalg
kan	også	sies	å	være	en	forutsetning	for	undersøkelsen	reliabilitet	(pålitelighet)	Hvis	vi	for	eksempel	vil	si	noe
om	studenters	politiske	ståsted	må	man	trekke	helt	tilfeldig	hvem	som	blir	"tatt	ut"	til	å	eksempelvis	besvare	et
spørreskjema.	I	tillegg	må	utvalget	være	representativt.	Det	vil	si	at	vi	har	trukket	ut	mange	nok	enheter	for
eksempel	studenter,	som	kan	representere	populasjonen	(for	eksempel	alle	studenter	ved	Høyskoler	eller
Universiteter	i	Norge).	Hvor	mange	enheter	(eller	antall	N)	som	må	trekkes	ut	for	å	kunne	være	et	representativt
utvalg	vil	variere	etter	størrelsen	på	populasjonen.	Hvis	vi	har	en	stor	populasjon,	som	for	eksempel	alle
studenter	ved	Høyskoler	eller	Universiteter	i	Norge,	kan	man	som	regel	ha	1000	enheter	(+-)	som
tommelfingerregel	for	å	få	et	representativt	utvalg.
3.	Det	siste	punktet	for	å	avgjøre	om	resultatene	er	generaliserbare	handler	om	signifikanstesting.	Kvantitativ
metode	er	en	deduktiv	metode,	noe	som	vil	si	at	man	tester	allerede	foreliggende	teori.	Dette	gjør	vi	ved	å	sette
opp	hypoteser	og	teste	dem	med	en	signifikanstest.	Vi	skiller	mellom	en	nullhypotese	og	en	alternativ
hypotese.	I	en	nullhypotese	antar	vi	at	det	ikke	er	sammenheng	mellom	den	avhengige	variabelen	(det	som
varierer	eller	blir	påvirket,	for	eksempel	politisk	ståsted)	og	den	uavhengige	variabelen	(en	forklaringsvariabel
som	påvirker	den	avhengige	variabelen.	I	eksempelet	om	politisk	ståsted	kan	"Tillit	til	politikere"	være	en
uavhengig	variabel).	Den	alternative	hypotesen	sier	at	det	er	sammenheng	mellom	den	avhengige	og	den
uavhengige	variabelen.	For	å	kunne	statistisk	generalisere	resultatene	må	disse	hypotesene	testes	ved	å	se
på	signifikansverdien.
I	kvantitativ	metode	bruker	man	dataprogram	for	å	behandle	informasjonen	vi	har	samlet	inn,	for	eksempel
dataprogrammet	SPSS.	SPSS	ordnet	dataene	for	oss,	gjør	dem	oversiktlige	og	setter	informasjonen	inn	i	de
tabellene	vi	måtte	ønske.	I	eksempelvis	bivariat	eller	multivariat	analyse	får	vi	opp	signifikansverdien	i
tabellene.	At	et	resultat	er	signifikant	vil	si	at	resultatet	ikke	er	tilfeldig	og	vil	gjelde	utover	utvalget	til
populasjonen.	Allikevel	kan	vi	aldri	si	noe	med	sikkerhet!	Derfor	er	signifikansnivået	et	slags	usikkerhetsnivå,
altså	hvor	mye	usikkerhet	vi	er	villig	til	å	godta	i	en	kvantitativ	undersøkelse.	I	samfunnsvitenskapen	operer	vi
med	5	%	usikkerhetsnivå,	og	det	er	verdt	å	merke	seg	at	dette	som	regel	(blant	annet	i	SPSS)	skrives	som
.05.	Signifikanstesting	sier	noe	om	validitetet	(gyldigheten)	til	en	undersøkelse,	og	validitet	forutsetter	høy	grad
av	reliabilitet.

1e)
Informert	samtykke

Informert	samtykke	omhandler	forskningsetikk.	Den	nasjonaletiske	forskningskomité	for	samfunnsvitenskap,
humaniora,	juss	og	teologi	(NESH)	har	utarbeidet	retningslinjer	for	forskningestikk	hvor	formålet	er	god,
redelig	og	ansvarlig	forskning.	Disse	etiske	retningslinjene	er	man	som	forsker	pliktet	til	å	følge,	etterstrebe
og	eventuelt	formidle	videre	til	studenter	hvis	man	i	tillegg	underviser.	Retningslinjene	omhandler	etikk	knyttet
til	forskning	på	enkeltpersoner,	barn,	og	utsatte	eller	sårbare	grupper.	I	tillegg	finnes	det	også	retningslinjer



ME-110	1	Praktisk	samfunnsforskning Candidate	5849

4/6

knyttet	spesifikt	til	forskersamfunnet,	som	blant	annet	går	ut	på	at	man	skal	referere	korrekt	hvis	man	anvender
andres	arbeid	i	sine	undersøkelser,	retningslinjer	knyttet	til	medforfatterskap,	og	at	plagiat	er	strengt	forbudt.	
Informert	samtykke	er	en	av	NESH	sine	etiske	retningslinjer.	Informert	samtykke	går	ut	på	at	den	eller	de	som
forskes	på	skal	få	informasjon	om	hva	forskningen	går	ut	på,	hva	det	vil	innebære	for	den	enkelte	å	delta	i
forskningen,	hva	resultatene	skal	brukes	til,	hvordan	resultatene	skal	publiseres	og	hvem	som	har	finansiert
forskningen.	Det	er	viktig	å	huske	på	at	all	deltakelse	i	forskning	er	frivillig.
Forskningsprosjekter	hvor	man	anvender	personopplysninger	er	meldepliktig	og	skal	meldes	inn	til	Norsk
Samfunnsvitenskapelig	Datatjeneste	(NSD)	personvernombud.	Her	må	man	også	innhente	samtykke	fra
den	som	skal	forskes	på.	Samtykket	skal	være	informert,	forståelig	og	uttrykkelig.	I	tillegg	bør	det	informerte
samtykket	være	dokumentert.		Det	er	også	viktig	å	informere	den	som	er	med	i	et	forskningsprosjekt	at
opplysninger	om	h*n	vil	bli	anonymisert	eller	avidentifisert,	og	at	det	som	blir	delt	med	forskeren(e)	er
konfidensielt.	Allikevel	er	det	noen	unntak	knyttet	til	konfidensialitet/taushetsprinsippet.	Hvis	man	eksempelvis
får	opplysninger	om	eller	mistenker	at	et	barn	blir	utsatt	for	vold	eller	overgrep	skal	forskeren	melde	i	fra.	Det	er
også	etiske	retningslinjer	og	forholde	seg	til	når	det	gjelder	lagring	og	oppbevaring	av	personopplysninger,
blant	annet	at	de	ikke	skal	lagres	lenger	enn	nødvendig	og	slettes.	Dette	er	også	et	viktig	punkt	å	informere
deltakerne	om.

	

	

Besvart.

2 ME-110,	del	2
Langsvaroppgave
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...

Oppgave	2

I	denne	oppgaven	vil	jeg	beskrive	gangen	i	et	tenkt	forskningsprosjekt	av	kriminalitet	med	utgangspunkt	i	Ole
Riis	sin	forskningsmodell.Til	sist	vil	jeg	gjøre	rede	for	forskningsetikk	knyttet	til	prosjektet	og	drøfte	mulige
utfordringer	knyttet	til	en	studie	av	kriminalitet.

Riis
For	å	beskrive	gangen	i	forskningsprosjektet	vil	jeg	som	tidligere	i	oppgave	1c	forholde	meg	til	Ole	Riis	sin
modell.	Han	presenterer	syv	ulike	punkter	i	sin	artikkel	for	å	beskrive	gangen	i	et	forskningsprosjekt:
Før	forskningsprosessen:
1.	Tema/	valg	av	problemstilling:	Dette	steget	omhandler	hva	man	som	forsker	ønsker	å	undersøke,	belyse
eller	få	svar	på.	Valg	av	problemstilling	kan	"føre	oss"	videre	til	neste	steg,	valg	av	design.
Forskningsprosessen:
1.	Design:	Hvordan	skal	vi	gå	fram	for	å	belyse	problemstillingen?	Med	dette	steget	mener	man	hvilken	metode
man	vil	anvende	for	å	belyse	problemstillingen	best	mulig.	Valg	av	problemstilling	påvirker	i	stor	grad	hvilken
metode	man	som	forsker	benytter	seg	av.
2.	Utvalg:	Hvem	er	det	vi	vil	si	noe	om?
3.	Datainnsamling:	Hvilke	opplysninger	skal/burde	samles	inn	for	å	belyse	problemstillingen	på	best	mulig
måte?
4.	Dataanalyse:	Hva	forteller	dataene/informasjonen	oss?
5.	Vurdering:	Vurdering	og	tolkning	av	svarene
6.	Konklusjon:	Hva	har	undersøkelsen	kommet	frem	til?	Forekommer	det	nye	forskningsspørsmål	som	følge	av
undersøkelsen	og	vår	konklusjon?

Tema/	valg	av	problemstilling
På	TV,	i	aviser	og	sosiale	medier	diskuteres	ofte	standarden	på	norske	fengsler,	hvor	mange	mener	at
kriminelle	har	det	for	godt	i	fengsel	her	hjemme	i	Norge	sammenlignet	med	blant	annet	fengsler	i	USA.	På	en
av	Norges	største	TV-kanaler,	NRK1,	har	det	blitt	sendt	programmer	for	eksempel	"Helene	sjekker	inn",	hvor
man	får	et	innblikk	i	hvordan	hverdagen	er	på	ulike	institusjoner	i	Norge,	blant	annet	i	fengsel.	Mange	sitter	da
igjen	med	et	inntrykk	av	at	de	innsatte	har	det	"for	godt"	når	de	skal	sone	straffen	sin.	Mange,	dog	avhengig	av
hvilken	type	kriminalitet/handlinger	man	er	blitt	dømt	for,	har	tilgang	på	TV,	playstation,	treningsrom	etc.		Derfor
vil	jeg	foreta	en	kvalitativ	undersøkelse	av	kriminalitet	hvor	jeg	er	interessert	i	å	finne	ut	av	hvordan	det	er	å



ME-110	1	Praktisk	samfunnsforskning Candidate	5849

5/6

sone	i	et	norsk	fengsel.	Stemmer	våre	inntrykk	overens	med	de	innsattes	egne	opplevelser	av
fengselsstandard	og	soningstid?	Problemstillingen	min	lyder	som	følger:	Hvordan	oppleves	soningstiden
for	den	enkelte	på	individnivå	i	norske	fengsler?	

Design,	utvalg,	datainnsamling	
For	å	belyse	min	problemstilling	vil	jeg	foreta	kvalitative	intervjuer	med	innsatte	i	norske	fengsler.	Fordeler	med
det	kvalitative	intervjuet	generelt,	og	i	dette	forskningsprosjektet,	er	at	man	kan	få	tak	i	informasjon	og	historier
som	går	i	dybden	fra	enkeltindividet	(den	innsatte)	selv,	med	deres	ord	og	uttrykk	samt	deres
virkelighetsforståelse	og	deres	meningshorisont.	I	tillegg	er	det	en	fleksibel	metode	ved	at	for	eksempel	et
spørsmål	leder	til	et	oppfølgningsspørsmål	osv.	For	å	få	tilgang	på	god	informasjon	er	det	noen	forutsetninger,
blant	annet	å	kunne	skape	en	god	samtale	og	stille	gode	spørsmål.	En	god	samtale	kjennetegnes	ved	at	den
flyter	godt	og	er	så	naturlig	som	mulig.	Det	kan	være	gunstig	å	bruke	en	intervjuguide	som	huskeliste	for	hva
man	ønsker	å	spørre	om,	eller	temaer	man	ønsker	å	berøre.	For	å	få	til	en	god	samtale	er	det	viktig	å	stille
gode	spørsmål.	I	hovedssak	sier	man	at	gode	spørsmål	i	et	kvalitativt	intervju	er	spørsmål	som	er	korte,	men
som	gir	lange	svar	og	man	skal	mest	mulig	unngår	lukkede	spørsmål	som	kan	besvares	med	"ja"	eller	"nei".
(Siden	en	av	fordelene	med	kvalitativ	intervju	er	å	få	informasjon	som	går	i	dybden)
Repstad	skiller	mellom	seks	typer	av	intervjuspørsmål:
1.	Introduksjonsspørsmål	som	man	innleder	"spørsmålsrunden"	med,	som	eksempelvis:	"Kan	du	fortelle	meg
om	dine	hverdagslige	rutiner	her	i	fengselet?"
2.	Oppfølgningsspørsmål,	som	kan	være	at	man	bekrefter	det	informanten	sier	ved	eksempelvis	et	nikk
etterfulgt	av	et	spørsmål	som:	"Kan	du	fortelle	mer	om	det?",	"Har	det	hendt	flere	ganger?"
3.	Klargjørende	spørsmål,	dette	er	spørsmål	som	er	med	på	å	bekrefte	eller	klargjøre	det	informanten	sier.	For
eksempel	spørsmål	som:	"Er	det	riktig	å	si	at	du	opplever...?"	eller	"Mener	du	da	at	...?"
4.	Direkte	spørsmål	er	spørsmål	som	(det	ligger	i	ordlyden)	er	direkte,	som	for	eksempel:	"Har	du	noen	gang
blitt	utsatt	for	vold	i	løpet	av	soningstiden?"
5.	Spesifiserende	spørsmål,	som	konkretiserer	for	eksempel	en	hendelse:	"Hvordan	reagerte	du	på	det?"
6.	Strukturerende	spørsmål	er	spørsmål	som	former	intervjuet	videre	for	eksempel:	"Nå	vil	jeg	gjerne	ta	opp	et
nytt	tema"

I	kvalitative	intervjuer	skiller	man	mellom	forskningsspørsmål	og	intervjuspørsmål.	Forskningsspørsmål	kan
være	tema/spørsmål	man	ønsker	å	belyse	som	for	eksempel	"Har	den	innsatte	et	godt	sosialt	nettverk	innad	i
fengselet?",	med	et	konkret	intervjuspørsmål:	"Har	du	noen	nære	venner	her	inne?".	Temaet	nettverk	er	et
sentralt	tema	som	jeg	mener	kan	være	interessant	å	belyse	i	mitt	forskningsprosjekt,	da	jeg	antar	at
betydningen	av	et	sosialt	nettverk	påvirker	opplevelsen	av	å	være	i	et	fengsel.	Under	temaet	sosialt	nettverk
tenker	jeg	at	det	i	tillegg	også	kan	være	hensiktsmessig	å	undersøke	betydningen	av	det	sosiale	nettverket	på
utsiden,	som	for	eksempel	besøk	fra	familie.	Er	det	slik	at	de	innsatte	som	hyppig	får	besøk	av	familie	eller
nære	venner	utenifra	synes	at	soningstiden	blir	bedre	eller	enklere?	Eller	er	det	motsatt?	At	hyppige	besøk
forverrer	situasjonen	ved	at	de	innsatte	stadig	blir	påminnet	om	livet	utenfor?	Også	spørsmålene	nevnt	over
som	omhandler	hverdagslige	rutiner	og	betydningen	av	trygghet	vil	være	interessant	å	spørre	de	innsatte
om.	I	mange	fengsler	får	de	innsatte	tilbud	om	skolegang	og	blir	tildelt	ulike	arbeidsoppgaver,	dette	mener	jeg
kan	være	sentralt	å	spørre	om	i	mine	intervjuer	for	å	undersøke	betydningen	av	rutiner	knyttet	opp	til	egen
opplevelse	av	soningstid.	Oppleves	skolegang	og	arbeidsdeltakelse	inne	i	fengselet	som	betydningsfullt	for
den	enkelte?	Påvirker	dette	egenopplevelsen	av	soningstiden	ved	at	de	gjør	noe	som	er	meningsfullt	for	dem
selv?	Oppleves	det	i	det	hele	tatt	som	meningsfullt	for	den	innsatte	eller	føles	det	som	tvang?	Hva	med
trygghet?	Føler	de	seg	trygge	i	fengselet?	Dette	er	ulike	temaer	jeg	tenker	kan	være	relevant	å	undersøke	i	mitt
forskningsprosjekt.

Dataanalyse,	vurdering	og	konklusjon
Når	man	velger	å	foreta	kvalitative	intervju	benytter	man	seg	som	regel	av	en	lyd-	eller	båndopptaker	for	å
registrere	datamaterialet.	I	analysedelen	må	dette	transkriberes,	det	vil	si	at	det	som	blir	sagt	på	lydopptakeren
blir	skrevet	ut	ord	for	ord.	Her	er	det	etiske	retningslinjer	knyttet	til	at	man	skal	korrekt	gjengi	det	informanten
sier.	Analysearbeidet	i	kvalitativ	metode	er	krevende,	og	et	av	punktene	som	kjennetegner	kvalitativ	metode	er
at	det	er	mer	etterarbeid	enn	forarbeid	i	kvalitative	undersøkelser.	I	motsetning	til	kvantitativ	metode	hvor	det	er
mer	forarbeid,	for	eksempel	i	utformingen	av	et	spørreskjema,	enn	etterarbeid.
Som	tidligere	nevnt	i	oppgave	1c,	forklarer	Dalland	ganske	enkelt	at:	"Analyse	er	et	granskningsarbeid	der
utfordringen	ligger	i	å	finne	ut	av	hva	materialet	har	å	fortelle".	Hva	er	det	de	innsatte	sier	i	intervjuene?
Hvordan	er	deres	egenopplevelser	av	soningstiden?	Stemmer	det	overrens	med	inntrykkene	mange	har	om
soning	i	norske	fenglser?	Reiser	mine	vurderinger	og	konklusjon	noen	nye	forskninsspørsmål	knyttet	til	temaet
om	kriminalitet?

Forskningsetikk
Som	tidligere	nevnt	har	den	nasjonaletiske	forskningskomité	for	samfunnsvitenskap,	humaniora,	juss	og
teologi	(NESH)	utarbeidet	etiske	retningslinjer	som	forskeren	er	pliktet	til	å	følge,	som	blant	annet	omhandler
hensynet	til	menneskeverd	og	privatliv,	anonymisering,	konfidensialitet	og	informert	samtykke.	Immanuel	Kant
er	en	av	de	store	teoretikerne	innenfor	etikk	og	er	kjent	for	sitt	kategoriske	imperativ:	"Du	skal	handle	slik	at	du
kan	ville	at	din	handlingsregel	skal	bli	gjort	til	allmenn	lov"
I	et	prosjekt	slik	som	mitt,	er	det	viktig	at	man	innhenter	et	informert	samtykke.	Informert	samtykke	vil	si	at	den
eller	de	som	forskes	på	skal	bli	informert	om	hva	forskningen	går	ut	på,	hva	det	vil	innebære	å	delta	i
forskningen,	hvordan	resultatene	er	tenkt	brukt	og	hvordan	de	skal	presenteres	samt	hvem	som	har	finansiert
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forskningen.	Skal	man	anvende	personopplysninger,	som	i	mitt	forskningsprosjekt,	er	prosjektet	meldepliktig
og	skal	meldes	inn	til	Norsk	Samfunnsvitenskapelig	Datasenter	(NSD)	personvernombud.	For	å	kunne	ta	i
bruk	personopplysninger	må	man	innhente	samtykke	fra	den	enkelte	og	samtykket	skal	være	forståelig,
uttrykkelig	og	informert.	Med	andre	ord	er	det	viktig	at	den	som	deltar	i	forskningsprosjektet	forstår	hva	det	vil
innebære	å	delta	og	at	h*n	er	informert	om	både	hva	forskningen	går	ut	på	men	også	med	hensyn	til
personopplysningene.	NESH	har	retningslinjer	knyttet	til	bruk	og	lagring/oppbevaring	av	personopplysninger
og	datamateriale,	og	man	skal	informere	deltakeren(e)	om	dette.	Datamaterialet	skal	ikke	lagres	lenger	enn
nødvendig	og	skal	slettes.	Som	regel	i	kvalitative	intervjuer	benytter	man	seg	av	lyd-	eller	båndopptaker	for	å
registrere	informasjonen.	Dette	skal	informeres	om	og	man	må	innhente	samtykke	fra	den	enkelte	for	å	få	lov	til
å	benytte	seg	av	lyd-	eller	båndopptak.	Det	er	også	viktig	å	understreke	for	informantene	at	det	de	velger	å	dele
er	konfidensielt	mellom	forsker	og	informant,	samt	at	opplysninger	om	dem	skal	bli	anonymisert	og
avidentifisert.	Her	er	det	som	tidligere	nevnt	i	oppgave	1e,	et	unntak	i	forbindelse	med
konfidensialitetsprinsippet.	Får	man	som	forsker	informasjon,	opplysninger	eller	har	mistanke	om	at	noen
eksempelvis	blir	utsatt	for	vold	er	man	pliktig	til	å	melde	ifra.	Katrine	Fangen	opplevde	dette	i	sin	etnografiske
undersøkelse	av	Blitzmiljøet	på	90-tallet.	Hun	hadde	en	mistanke	om	at	en	voldelig	hendelse	eller	et	voldelig
opprør	skulle	finne	sted,	men	hadde	ingen	informasjon	om	når	det	eventuelt	skulle	foregå,	hva	som	skulle	skje
eller	hvor	det	skulle	foregå.	Siden	hun	ikke	hadde	tilstrekkelig	informasjon	men	kun	en	svak	antakelse,	valgte
hun	og	ikke	varsle	politiet.	Dette	reiste	noen	etiske	spørsmål	omkring	hennes	handlinger	som	NESH	vurderte	i
ettertid.	Lignende	problemstillinger	som	dette	tenker	jeg	at	man	som	forsker	kan	stå	overfor	når	man	forsker	på
kriminalitet	eller	kriminelle	miljøer.	Spesielt	da	det	i	det	siste	har	vært	flere	saker	i	media	omkring	opptøyer	i
norske	fengsler.
	

	

Besvart.


