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Intervju og observasjon 



   «Når alt kommer til alt finnes det bare én 

metode i samfunnsforskningen, og det er 

evnen til å holde øyne og ører åpne!»  

    (Muntlig utsagn av Vilhelm Aubert) 



 

   «The focus of all qualitative research needs 

to be on understanding the phenomenon 

being explored rather than solely on the 

reader, the researcher, or the participants 

being studied.» (Creswell 2007: 3) 

 

 

 



Hva slags data vi prøver å få tak, avgjør 

hvordan det er aktuelt å intervjue og/eller 

observere.  

 

Mange måter å gjøre det på! 



 

 

 

Det teoretiske og empiriske 

forarbeidet har stor betydning, konf. 

Widerbergs artikkel 

 

 

 

 

 

(1) Skrev ned trøtthetsbilder fra barndommen, fra familie og venner 

(2) Intervjuet egen partner, foreldre, venner, kjente 

(3) Skrev trøtthetsdagbok i en måned 

 

•  Fra Bourdieu habitusbegrepet 

 

• Fra Dorothy Smith en utforskningsmetode som ikke har til hensikt å 

skrive om folk, men om det samfunnsmessige (mønstre, ordninger, 

institusjoner med mer.)  

 

• Fra Frigga Haug minnearbeidsmetoden  

 

Før undersøkelsen oppsummerer Widerberg og Lilleås dette i en hva de 

kaller en analyseskisse (s.223) 



Maktutredningen, fra forarbeidet 

• Hva er makt?  

• Hvilken metode kan brukes for å studere makt? Reputasjonsmetoden 

eller posisjonsmetoden (situerte utsagn og handlinger). 

• Hva får vi ikke tak i hvis vi velger den ene innfallsvinkelen fremfor den 

andre? 

• Hvor mange har makt, kan de studeres med spørreskjema til et 

representativt utvalg? 

• Hvis forskeren er mest interessert i de mektiges tenkning som ligger til 

grunn for deres beslutningsfatning, hvordan få tak i det? (Samtaler og 

dokumenter.)  

• Er det forskjell mellom ulike samfunnssektorer? (Næringsliv, politikk, 

forvaltning, organisasjoner, kulturliv, forskning, rettsvesen, kirken, 

forsvaret, mediene.) 

• Avviker elitens holdninger fra holdningene til folk flest? 



Profesjonelt forarbeid: 

På vei mot «Detatched Concern» 

(Renée Fox) 
 

 

• Emosjonell involvering 

 

• Normativt engasjement 

 

• Analytisk distanse 



En undersøkelse må planlegges –  

Tidvis skjer det i etapper 

 
• Approach 

• Strategies of inquiry 

• Method 

• Design  

 

  ”The design is the logical sequence that 

connects the empirical data to a study’s initial 

research questions and, ultimately, to its 

conclusions.” (Yin 2003: 20) 

 



«Som vi roper i skogen får vi svar?» 

 

 
• Et teoretisk informert design 

 

• Et problemdrevet design 

 

• «Grounded theory» preget utforskning 

 

Ulike tilnærminger kan være brukt i ulike deler av et 

konkret forskningsprosjekt. 

 



Intern konsistens i studien 

 

  

Teoretiske Briller 

 

Spørsmål (problem) ←↕→ Svar(funn) 

 

Data og metodologisk verktøy 

 



Fem utvalgte tilnærminger i kvalitative 

studier (fra Creswell 2007): 

 
• Narrative studier 

• Fenomenologiske studier 

• Grounded theory studier 

• Etnografi 

• Case studier  

 

    Ulike tilnærminger kan være brukt i ulike 

deler av et konkret forskningsprosjekt. 

 



Narrative studier 

 

• Personbiografier (flere ulike kilder) 

 

• Selvbiografi  (informantens egne refleksjoner 

   om formative erfaringer) 

 

• Oral history (informantens refleksjoner om  

   bestemte hendelsesrekker,  

   årsaker og konsekvenser) 

NB! Kontekst  



’On the Bus With Vonnie Lee’ 

(Angrosino, 1994) 

 
• Biografiske dokumenter om en mentalt 

utviklingshemmet person med spesiell oppvekst, 

• pluss selvbiografisk intervju over tid, 

• pluss observasjon  

 

Funn: For Vonnie Lie var bussreisen en stilisert metafor 

for personlig identitet og mestring.  

 

Generelt poeng: Mennesker kan begrepsfeste og 

kommunisere sin livshistorie som form og ikke bare 

som innhold.  



Fenomenologiske studier  

 

Stikkord: Levd erfaring 

 

Hvordan oppleves det for eksempel: 

- Å være CEO i et internasjonalt konsern som 

står overfor dokumentert korrupsjon? 

-  Å ligge i respirator gjennom flere uker? 

- Å bli mobbet? 

 

«Bracketing» 

 



’Cognitive Representations of AIDS’ 

(Anderson & Spencer, 2002)  

• Et målrettet utvalg av 41 menn og 17 kvinner med 

AIDS diagnose. Ikke forskers pasienter. 

• Intervju med spørsmål som: «Har du et mentalt bilde 

av HIV/AIDS?» «Hva slags følelser dukker opp?» 

«Hvilken betydning har dette i ditt liv?» 

• Tegninger fra 8 personer. 

• Bakgrunnsinformasjon om personen gjennom 

spørreskjema. 

• Informasjon om sykdommen fra journal.  

  

= «Mixed methods» 



«…an overall essence of the 

experience» 

 
• 178 signifikante uttalelser ble trukket ut av de 58 

ordrette intervjutranskripsjonene. 

 

• Disse ble sortert i klynger, det ble 11 klynger. Hver 

klynge handlet om ett tema; «den visse død», 

«kroppslig destruksjon», «fortært liv», etc. 

 

Funn: A textual description av det personen opplever, 

samt a structural description av omstendigheter, 

prognose, livssituasjon med mer, gir til sammen «an 

overall essence». 



Grounded theory studier 

 

Tanken er å oppnå forståelse av et fenomen og 

samtidig generere relevant teori. 

 

Det skjer ved å gå fra empiri til kategorier/koder 

og tilbake igjen i flere trinn. 

 

NB! Prosess, handling, interaksjon 

Observasjon, intervjuer, dokumentstudier 

 

 

 

 

 



‘Constructions of Survival and Coping by 

Women Who Have Survived Childhood 

Sexual Abuse’ (Morrow & Smith, 1995) 

• 11 ”survivors” startet i et flerårig prosjekt. 

• Innledende samtaleintervju, 40 til 60 min. 

• 7 av de 11 ble med i en interaktiv 

fokusgruppe. Vekt på overlevelse og 

mestring. Mest observasjon i de første 

møtene, så mer regi. 

•  4 personer ble invitert til å være såkalt ”co-

analysts” i tolkninger og begrepsfesting. 



”Evidentiary Adequacy” 

 

220 timer audio- og videotapes som 

dokumenterte 165 timer intervjuer, 24 timer 

gruppesesjoner og 25 timer oppfølging. 

 



Etnografi 

 

Studiet av mening, verdier og samhandling i 

avgrensede sosiale grupperinger.  

 

Langvarig deltakelse i feltet med varhet for 

språklige koder og observasjon av det folk 

gjør i sitt virkelige liv gir grunnlag for 

beskrivelse og forklaring.    



‘Rethinking Subcultural Resistance. 

Core values of the Straight Edge 

Movement’ (Haenfler, 2004) 

Forfatteren var gjennom 14 år selv medlem i den 

sosiale bevegelsen som vokste ut av 

punkbevegelsen. Deltok i ca 250 konserter, 

intervjuet 28 menn og kvinner, samlet dokumenter, 

bla avisartikler, musikktekster, nettsteder, sXe 

magasiner.  

 

Han identifiserer fem temaer som er individuelt og 

kollektivt meningsfylte: (1) rent liv (vegetar), (2) 

forpliktende sex, (3) selv-realisering (ikke stimuli), (4) 

spre budskapet, (5) progressivt engasjement 

(dyrevern, miljøbevegelse). 

 



Case studier  

 

Enkeltstudie av avgrenset system - for eksempel de 

norske jordmødrene eller en hendelse - eventuelt 

sammenlignet med ett eller flere tilsvarende 

systemer.  

 

Designet avhenger av forskningsspørsmålet.  

 

Kan ikke bli bra uten omhyggelig seleksjon av kasus 

med tanke på hva kunnskaps-utfordringen består i. 

 

Ofte blanding av kvalitative og kvantitative metoder. 



‘Campus Responce to a Student Gunman’ 

(Asmussen & Creswell, 1995) 

 
 

• Først en detaljert beskrivelse av episoden, så en 

kronologisk fremstilling av begivenheter gjennom to 

uker.  

• Situerer hendelsesrekken med info om byen, 

campus, bygget, rommet. 

 

• Kilder: Intervjuer (ikke med ”the gun-man” eller med 

de som fikk hjelp kort etter), observasjon, 

dokumenter, audiovisuelt materiale. 

• Funn: Fornektelse, redsel, sikring, beredskap på 

campus. Altså; en sosial-psykologisk og 

organisatorisk respons.  



Barn, utviklingshemmede, folk flest eller 

eliter – må intervjueren ta hensyn til det? 

 

- Symbolforståelse 

 

- Indeksikalitet 

 

- Språkets konnotasjoner 

 



Eliter og andre ”top-dogs” som 

informanter 

 

• Asymmetrisk relasjon i uvant retning 

• Forvalter interesser 

• Retorisk styrke 

• Karisma 

 

Konf. Engelstads artikkel 



Observasjon 

• I situasjonen…se og høre der og da, f eks på 

bussen. 

 

• Etnografisk feltarbeid… stole på prosessen. 

 

• Videoopptak…systematisk observasjon av 

en naturlig situasjon, f eks en konsultasjon 

mellom profesjonell og klient, oftest i tillegg til 

å være der. Eventuelt med etterfølgende 

intervju av aktørene hver for seg.  



Skrift i sand, eller……………..? 

• La ulike kilder supplere/belyse hverandre 

• La uavhengige kolleger gjennomgå 

metodebruk og tolkninger (samarbeid/ «peer 

review») 

• Revidere antakelsene/tolkningene i lys av 

sammenligning mellom flere kasus 

• Være bevisst egne forutoppfatninger 

• Ta tolkningene tilbake til informantene 


