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•  ”Hva slags datatyper og metoder som skal 
brukes, er ikke et prinsipielt, men et 
strategisk spørsmål: Valget av data og 
metoder avhenger i første rekke av hva slags 
samfunnsforhold og hvilke problemstillinger 
som skal belyses” (Gønmo, 2004:11)  





Hva slags metode?  

•  Intervjuer 
•  Observasjon 
•  Dokumentstudier 



 
OBSERVASJON 



•  ”Deltakende observasjon innebærer at 
forskeren selv samler inn data ved å se og 
høre på aktører mens de handler eller 
samhandler, uttrykker meninger eller er 
involvert i hendelser. For å kunne se og høre 
dette må forskeren være til stede der 
aktørene er, og når de aktuelle handlingene, 
meningsytringene eller hendelsene 
foregår” (Grønmo 2004: 141) 



Observasjon 

•  Røtter i sosialantropologien (etnografi) 
–  Preget av naturalisme 
–  Studere sosiale fenomener i sin naturlig situasjon 

•  Sosiologien: Chicagoskolen 
–  1920- tallet  
–  Eklektisme: bruk det som er tilgjengelig av 

metoder og perspektiver 



Hvorfor velge observasjon? 

•  Tilgang til sosiale situasjoner 
•  Fokuserer på det folk gjør, ikke det de sier at 

de gjør 
•  Pragmatiske grunner 

–  Lettere å få tillatelse - spesielt hvis 
intervjuobjektene er busy bees 

–  Tilgang til flere aktører samtidig 



Ulike roller 

•  Fullstendig deltaker (skjult) 
•  Observerende deltaker (åpen) 
•  Deltakende observatør (åpen) 
•  Fullstendig observatør (skjult) 
•  Interaktiv observatør (sosiale interaksjon) 
•  (Gold 1958 i Tjora 2010: 45) 



Registrere data 

•  Feltnotater, ti observasjons modi: 
–  Naive beskrivelser 
–  Generaliseringer 
–  Tolkning 
–  Undring 
–  Forklaring 
–  Kvantifisering 
–  Dramatisering 
–  Eksperimentering 
–  Reaksjon 
–  Vurdering   (Tjora 2010: 57) 



Utfordring: Påvirkning 

•  Forskningseffekt: ”dem man observerer blir 
handler annerledes når de blir observert enn 
det det ville gjort ellers” (Tjora 2010: 74) 

•  Omvendt forskereffekt: observatørene blir 
preget eller påvirket 



Utfordring: Hva skjer a? 

•  Usikkerhet 
•  Fagspråk 
•  Mye å ta inn på en gang 
•  Uoversiktlig 
•  Mange aktører 
•  Du kan bli avist 



Etiske vurderinger 

•  Informasjon til de som observeres 
•  Presentasjon av forskeren og 

forskningsprosjektet 
•  Skjult versus åpen observasjon 
•  Bruk av bilder eller video  



Internett-observasjon 

•  Hva er offentlig og hva er privat? 

•  ”I tilknytting til av tilgjengelige diskusjoner på 
Internett må vi vurdere hvorvidt de som deltar 
i disse diskusjonene, oppfatter dem som 
åpne eller lukkede. Som hovedregel må vi 
som forskere gi oss til kjenne for de andre 
brukerne” (Tjora 2010: 88) 





Summegruppe 

•  Burde en forsker bruke Twitter-meldinger i 
forskningen uten å informere brukerne? 
Hvordan kan burde man eventuelt gå fram for 
å bruke Twitter-meldinger i et 
forskningsprosjekt? 



INTERVJUER 



Ulike former for intervjuer: 

•  Dybdeintervju, fokusgrupper, fokuserte 
intervjuer 

•  Fellestrekk:  
–  Konstruerer en intervjuguide 
–  Opptak 
–  Transkribering 
–  Strategiske utvalg 
 



Utvalg 

•  ”Strategiske utvalg ... bygger ikke på 
tilfeldighetsprinsippet, men derimot 
systematiske vurderinger av hvilke enheter 
som ut i fra teoretiske og analytiske formål er 
mest relevant og mest interessant” (Grønmo 
2004:88).  



Utvalg 

•  Ikke noen gitt mal for hvor stort utvalget bør 
være  

•  Teoretisk metningspunkt: stort nok utvalg når 
en ny enhet ikke tilfører noe vesentlig nytt  

•  Et strategisk utvalg må tilpasses 
kompleksiteten i det teoretiske rammeverket. 

•  (Grønmo 2004: 98)  



Metoder for strategisk utvalg  

•  Case studier 
•  Kvoteutvelging (kvote innenfor kategorier)  
•  Slumpmessig utvelging (er du her?)  
•  Selvseleksjon (Jeg er med!)  
•  Snøballutvelging (Herr Jensen hadde en 

viktig rolle)  
•  Spontane intervjuer (der og da) 
•  (Grønmo 2004: 98)  



Dybdeintervju 

•  ”Målet med dybdeintervjuer er i hovedsak å 
skape en situasjon for en relativ fri samtale 
som kretser rundt noen spesifikke temaer 
som forskeren har bestemt på forhånd. Ved å 
skape en avslappet stemning og en 
noenlunde romslig tidsramme, ofte en time 
eller mer, er det meningen å få informanten til 
å reflektere over egne erfaringer og meninger 
knyttet til det aktuelle temaet for forskningen” 

•  (Tjora 2010: 90) 



Hvorfor bruke dybdeintervjuer? 

•  Studere meninger, holdinger og erfaringer 
•  Fenomenologisk perspektiv: å forså 

opplevelser og refleksjoner 
•  Må fokusere på informantens subjektivitet 

•  Pragmatiske hensyn 



Gjennomføring 

•  Skape en god setting for en god samtale 
•  Forskeren må ta ansvar for å drive samtalen 
•  Struktur:  

–  Oppvarmingsspørsmål 
–  Refleksjonsspørsmål (dele opp i temaer) 
–  Avrundingsspørsmål 
 
Opptak, må spørre 
 



Fokusgrupper 

•  Samle et antall informanter som snakker om 
et gitt tema 

•  6-12 deltakere  
•  Maksimal spredning eller homogene grupper 
•  Moderatorer styrer gruppa 



Strukturerte intervjuer 

•  ”Bruk av kortere intervjuer bør vurderes 
dersom temaet er sterkt avgrenset og man 
mener at tillit kan etableres relativt raskt i en 
intervjusituasjon, og når det ikke er er veldig 
følsomme eller vanskelig temaer som tas 
opp.” (Tjora 2010: 110) 



Etiske vurderinger 

•  Overhold løftene dine 
•  Gi mulighet til sitatsjekk 
•  Sjekk opp fakta det redegjøres for 
•  Behandl empirien med respekt 
•  Sannhetsprinsippet 



Summegruppe 

•  Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan 
møte ved bruke dybdeintervjuer? 



DOKUMENTSTUDIER 



•  ”Et vesentlig poeng med dokumenter er at de 
gir oss informasjon om et saksforhold 
nedtegnet på et spesielt tidspunkt og spesielt 
sted, og ofte med tanke på spesifikke lesere.  
Når vi bruker dokumenter som kilde, er vi 
derfor nødt til å sette disse i en kontekst: Når 
er de skrevet? Hvor er de skrevet, av hvem, 
og for hvilke lesere?” (Tjora 2010: 145)  



Forberedelser og utøvelse 

•  Avklare fokus 
•  Hvilke temaer skal belyses 
•  Finne teksten 
•  Kildekritikk 
•  Kontekstuelle vurderinger 
•  Representativitet 
•  Mening 



Årsrapporter 







Summegruppe 

•  Hvilke utfordringer står du overfor hvis du 
skal bruke en mediebedrifts 
strategidokumenter som kilde i en studie? 



ANALYSE AV KVALITATIVE DATA 



Fleksibilitet og endring 

•  ”I kvalitative studier blir data vanligvis 
analysert etter hvert som de samles inn. 
Analyse foregår hele tiden parallelt med 
datainnsamlingen, men etter hvert som 
studien utvikles, blir analysearbeidet en 
stadig mer dominerende del av prosjektet. 
Analysene blir så videreført og fullført etter at 
datainnsamlingen er avsluttet” (Grønmo 
2004: 245). 



Stegvis-deduktiv induktive metoden 

•  ”…arbeider vi i etapper fra rådata til 
konsepter eller teorier. Den ”oppadgående 
prosessen er å oppfatte som induktiv, at man 
jobber fra data mot teori. De ”nedangående” 
tilbakekoblingene er å oppfatte som 
deduktive, at man sjekker fra det mer 
teoretiske til det mer empiriske” (Tjora 2010: 
155) 



Å komme i gang med analysen… 

•  Hva er det som er viktig i min data 
(systematisering av empirien)? 

•  Hvordan kan jeg besvare problemstillingen? 
•  Hva er interessant i forhold til teorien jeg har 

brukt?  



Koding 

•  ”Arbeidsmetoden består av å starte med 
første transkripsjon eller renskrevne feltnotat 
og opprette koder, det vil si ord og uttrykk 
som beskriver avsnitt eller enda mindre 
utsnitt av datamaterialet. Deretter går man 
videre til neste transkripsjon og fortsetter 
med de samme opprettede kodene for dette 
dokumentet og eventuelt lager nye er det 
trengs” (Tjora 2010: 160) 



Kategorisering 

•  ”…består av å samle de kodene som er 
relevante for problemstillingen i grupper…
Som regel vil kategoriene danne 
utgangspunkt for hva vil vi ha med som 
temaer i analysen. Kategoriseringen 
strukturerer med andre ord undersøkelsens 
resultatdel” (Tjora 2010: 160) 



Matrise 
 
 
 
Respondent 
(redaktør i...) 

Begrunnelse 
for å tilby 
 
Økonomisk 

 
 
 
Demokratisk 

 
 
 
Teknologisk 

 
 
 
Praktisk 

Aftenposten ”Sitat” 

Bergens 
Tidende  

Harstad 
Arbeiderblad 

Jærbladet 

VG 



Utvikling av konsepter 

•  ”Med blikk på hvert hovedtema fra forrige 
stadium, og med relevante teorier og 
perspektiver i bakhodet, spør vi: Hva er det 
dette handler om? Finnes det en mer 
generell merkelapp på det (fenomenet eller 
problemet) vi ser? Finnes det noen teoretiske 
bidrag som allerede omtaler det eller som på 
en annen måte er relevant?” (Tjora 2010: 
161) 



Presentasjon av kvalitativ forskning 

 “Kvantitative undersøkelser har et stort 
fortrinn når det gjelder presentasjon, for 
eksempel i dagspressen, hvor fargerike søyle 
- og kakediagrammer oppfattes som mer 
sikker viten enn det som kun kan uttrykkes i 
tekst.” (Tjora 2010:29) 



Bruk av figurer 

Demokrati 

Økonomi 



Takk for nå.  


