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Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.  

 

Sensur på eksamen faller fredag 9. desember kl. 14.00. Sensuren publiseres på Studentweb fra ca 

kl. 14.30 samme dag.  

 

Sensuren regnes som mottatt av studentene når den publiseres, med mindre gyldig fravær kan 

dokumenteres. Vi minner om at kandidater som ønsker begrunnelse må søke om dette til 

instituttet senest 1 uke etter sensur har falt. Frist for å klage på karakteren er tre uker etter at 

sensur har falt. Dersom du har bedt om begrunnelse for karakteren, er fristen for å klage tre uker 

etter du mottok begrunnelsen. 

 

Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne + vedlegg. 

 

Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen.  

 

 

Husk å notere deg kandidatnummeret ditt.  

 

 

LYKKE TIL! 
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Eksamen OLA 4020, høsten 2013 

 

 

 

Du skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. I oppgave 2 besvarer du 

enten oppgave 2A eller 2B. 

Oppgave 1 teller 1/3 og oppgave 2 teller 2/3 av den endelige karakteren. 

Begge oppgaver må være bestått. 
NB! Skriv så hardt at kopien blir leselig. En sensor skal lese denne også.  

 

 

OPPGAVE 1  

 

Gi en kort fremstilling av tre av de fire temaene 

1. Signifikans 

2. En fenomenologisk tilnærming. 

3. Casestudier 

4.  “If you torture the data long enough, it will confess to anything.”  (Sitat 

av Ronald Coase in Darrell Huff's book How to Lie With Statistics, 1954). 

 

 

OPPGAVE 2  

 
Besvar én av de to følgende oppgavene:  

Enten 2A: 

Beskriv og diskuter forhold mellom ontologi, epistemologi og metodologi i et naturalistisk og 

konstruktivistisk perspektiv. 

 

Eller 2B: 

Diskuter eksperimentets muligheter og begrensninger i samfunnsvitenskapelige analyser.  

Ta gjerne utgangspunkt i vedlagte tabell 9 fra studien til Finseraas m.fl. (2015) «Exposure to 

female colleagues breaks the glass ceiling – evidence from a combined vignette field 

experiment». 
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Vedlegg til oppgave 2B 

Utdrag fra Finseraas m.fl. (2015):  

“There are significant gender differences in labor market outcomes across the world. In 

particular, there is a large under-representation of women at higher levels of the corporate 

ladder. In Europe, women account for less that 12 percent of board directors, despite 

accounting for 45 percent of the labor force (Pande and Ford, 2011), and less than 15 percent 

of executive officers in US Fortune 500 companies are women (Bertrand et al., 2014). This 

vertical segregation is commonly referred to as the glass ceiling. […]   

A common argument in favor of female quotas is that exposure to female colleagues 

and leaders is necessary to change biased perceptions. To increase our understanding of the 

role biased perceptions and discrimination play for the glass ceiling, we ran a vignette 

experiment on recruits in the Norwegian Armed Forces. At the end of 8 weeks of booth camp, 

the male soldiers are asked to evaluate a candidate for a squad leader position. The soldiers 

were either asked to evaluate a male or a female candidate, which was decided by random 

draw. Except for the gender specific name, the male and the female candidate had identical 

qualifications. As soldiers are randomly allocated to rooms during this period, a random 

sample of the male soldiers were "treated" with female soldiers as room mates and colleagues 

(a room defines a squad in the boot camp). Hence, we are able to study how random exposure 

to female soldiers affect the male soldiers.” (Finsereaas et.al. 2015, side 1) 

 

Ytterligere forklaring til tabell 9: 

Tabell 9 viser resultater fra en regresjonsanalyse gjort med kun den mannlige delen av 

utvalget. Spørsmålet er om grad av eksponering for kvinnelige medsoldater har betydning for 

vurdering av kvinnelig vs mannlig kandidater. Utfallsvariabelen er en skår på vurdering av 

kandidatens egnethet, og tabellen viser estimater for tre variable: "Female candidate" er 

hvorvidt det er en mannlig eller kvinnelig kandidat som er vurdert, "Share of women" er andel 

kvinnelige soldater på rommet, og den siste er samspillsleddet mellom disse to variablene. 

Den siste raden i tabellen der det står "Platoon and Session FE" kan dere se bort fra her.  


