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1.0 Innledning 

 

11. april 2014 publiserte «The Wall Street Journal» en artikkel med overskriften «Latin 

America is the worlds most violent region» (Luhnow, 2014). Gjengkriminalitet, 

narkotikakarteller og straffefrihet er et av de mange bekymringene latinamerikanske 

regjeringer står ovenfor i dag. FN har konstatert at den utbredte volden i Latin-Amerika er en 

«epidemi» og ser på regionen som den farligste i verden (Ojea,2014). Dette har vært et 

økende problem helt siden 90-tallet, men til tross for store likheter mellom de ulike landene i 

regionen er kontrastene store. Land som Argentina, Chile, Costa Rica og Uruguay har relativt 

lave mordrater, mens Brasil, Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras og Venezuela har 

høye til ekstremt høye mordrater (Briceño-León, Villavece, Concha-Eastman, 2008:752).  

 

Forskere har lenge vært opptatt av å finne ut av hvilke strukturelle betingelser som er relatert 

til variasjon i voldsnivå, men til tross for dette har en ikke kommet frem til en konsensus om 

hvilke kausale mekanismer som kobler strukturelle betingelser til sannsynligheten for mord 

og hva som forklarer de kryssnasjonale forskjellene. I denne oppgaven har jeg identifisert fire 

forklaringsvariabler som flere forfattere peker på at kan forklare høye mordrater, henholdsvis 

fattigdom, inntektsulikhet, svakt statsapparat, samt stor innflytelse fra organiserte kriminelle 

gjenger.  

I denne analysen skal jeg på en simpel måte illustrere hvordan man kan utføre en kvalitativ 

komparativ analyse ved å ta i bruk crisp-set for å sammenlikne årsaker til høye mordrater i 

Latin-Amerika. Dette er en analyse som delvis bruker hypotetiske data, og det vil derfor ikke 

være mulig å trekke sikre konklusjoner fra analysen. Det den derimot viser er hvordan det er 

mulig å ta i bruk teknikker fra kvalitativ komparativ metode for å utføre en slik 

sammenlikning. 

 

Først skal jeg presentere det teoretiske rammeverket, samt formulere fire hypoteser. Deretter 

redegjør jeg for metoden og videre presenteres dikotomisering av variablene. Videre 

identifiseres mulige nødvendige og tilstrekkelige betingelsene for utfallet og så utfører jeg 

boolsk minimering uten forenklende forutsetninger for å få så kompakte uttrykk som mulig. 

Til slutt diskuteres resultatene samt forslag til eventuelle forbedringer i en mer omfattende 

analyse. 
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2.0 Teoretisk rammeverk 

 

Mordratene i Latin-Amerika er ujevnt fordelt, men fordelingen er ikke bare geografisk - den 

viser seg også i ulike befolkningsgrupper. Noen forfattere som Briceño-León et. Al mener den 

kan forklares av ulike sosiale, politiske og kulturelle kontekster mellom og innenfor land 

(Briceño-León et. Al., 2008:756), mens andre er uenige og peker på at det er mulig å 

identifisere noen generelle faktorer (Chon, 2011:302). Generelt sett kan man si at det er 

tydelig at den høye voldsraten er en kombinasjon av en rekke faktorer. Regionen har i mange 

år vært preget av den blomstrende narkotikahandelen mellom landene, svake statsapparater, 

høy korrupsjon blant politiske ledere, militære og politi, samt fattigdom, inntektsulikhet og 

arbeidsledighet (Bull, 2015), (Chon, 2011:302). I tillegg peker flere forfattere på en høy 

machokultur og den spesifikke strukturen innad i de store byene, der det på grunn av stor 

befolkningstetthet og lite planlagt byutvikling har vokst frem soner som blir ekskludert fra 

resten av samfunnet. Dette fører blant annet til alternative mekanismer for sosial kontroll 

blant annet gjennom gjenger (Chon, 2011:302).  

Ut i fra dette har jeg valgt ut fire generelle forklaringsfaktorer som flere forfattere synes å 

enes om, henholdsvis fattigdom, inntektsulikhet, svak statlig effektivitet, samt stor innflytelse 

fra organiserte kriminelle gjenger. Jeg skal undersøke om det er mulig å finne en konsistent 

kombinasjon av disse årsaksbetingelsene som gir høye mordrater i latinamerikanske land. 

2.1 Utfallsvariabel og betingelser 

Utfallsvariabel: Mordrate 

«Intensjonelt mord» defineres i denne analysen som «Når et menneske med hensikt bryter 

loven og forvolder en annens død»  (UNODC, 2015). «Mordrate» er antallet intensjonelle 

mord per 100.000 innbygger (UNODC, 2015).  

 

Første betingelse: Økonomisk ulikhet 

Økonomisk ulikhet viser seg å være en av de mest signifikante faktorene relatert til høye 

mordrater, da kryssnasjonale undersøkelser gang på gang har vist at mordraten har en tendens 

til å være høy i land med store ulikheter mellom fattig og rik, selv når man kontrollerer for 

konkurrerende variabler (Eisner, 2012:14). I gjennomsnitt har den latinamerikanske regionen 
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den høyeste GINI-koeffisienten i verden, og de få landene utenfor Latin-Amerika som har like 

koeffisienter har en tendens til å ha like høye voldsnivåer (Briceño-León et. Al., 2008:753). 

Indikatoren på ulikhet er landets GINI-koeffisient. Dette er et mål på hvordan fordelingen av 

inntekt er fordelt blant individer i et land. GINI-koeffisienten rangeres fra 0-100 der 0 

impliserer perfekt likhet og der 100 impliserer perfekt ulikhet.  

 

Hypotese 1: Høy ulikhet mellom fattig og rik er vil øke sannsynligheten for høy mordrate i 

land i Latin-Amerika. 

 

Andre betingelse: Fattigdom 

Fattigdom har i likhet med inntektsulikhet vist seg å være en viktig årsak til høye mordrater, 

da utviklingsland tenderer å ha en høyere mordrate enn mer utviklede land. For eksempel 

førte den nyliberale politikken som ble innført i en rekke latinamerikanske land på starten av 

90-tallet til høy inflasjon, høy arbeidsledighet og økende fattigdom (Chon,2011:302). Årsaken 

til at denne faktoren knyttes til høye mordrater i Latin-Amerika er at økonomiske utfordringer 

ofte har vist seg å føre til at individer deltar i ulovlige aktiviteter som for eksempel 

produksjon av cocablader, smugling av ulovlige stoffer, og tilslutning til paramilitære 

grupper. I tillegg vil fattigdom akkurat som økte forskjeller, føre til at flere tyr til vold for å 

oppnå materielle goder og høyere sosial status (Chon,2011:302).  

En mye brukt indikator for å måle fattigdom er Brutto Nasjonal Inntekt per innbygger (BNI), 

og jeg har derfor tatt i bruk dette målet for å måle fattigdom. Årsaken til at jeg har med 

«fattigdom» som en betingelse i tillegg til «ulikhet» er at alle landene i Latin-Amerika har høy 

ulikhet (noen høyere enn andre), men BNI har mye større kryssnasjonal variasjon. 

 

Hypotese 2: Lav BNI per innbygger vil øke sannsynligheten for høy mordrate i et land i Latin-

Amerika.  

 

Tredje betingelse: Svake statlige institusjoner 

Til tross for at de fleste landene i Latin-Amerika har gått gjennom store 

demokratiseringsprosesser de siste årene, har flere fortsatt klare autoritære trekk. Det har i 

økende grad blitt mer fokus på menneskerettigheter og styrking av rettsapparatet, men mange 

land har fortsatt en lang vei å gå. Forskere har også funnet bevis for at tilstedeværelse av en 

akseptert autoritet som organiserer makt og opprettholder lov og orden er assosiert med lavere 

nivå på vold. Da er det naturlig å tenke seg at det motsatte kan hamstre vold (Manuel, 2012: 
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22). Samtidig fører svake statsapparater til ineffektive rettssystemer og straffefrihet. Av den 

grunn tar mange lov og orden i egne hender (Briceño-León et. Al., 2008:756). 

Hypotese 3: Svake statlige institusjoner vil øke sannsynligheten for at et land i Latin-Amerika 

har høy mordrate.  

 

Fjerde betingelse: Sterk territoriell innflytelse fra organiserte kriminelle grupper. 

I flere urbane områder i latinamerikanske land har organiserte kriminelle grupper stor 

innflytelse og det er ingen tvil om at den økende volden særlig i Sentral-Amerika er forbundet 

med økende kontroll fra territorielle grupper over den transnasjonale smuglingen av 

narkotika. Ulovlig narkotikahandel er svært utbredt, noe som også i mange land assosieres 

med ulovlige markeder for våpen. Man ser altså at smuglingen av ulovlig kokain uten tvil har 

ført til økt vold, både mellom ulike territorielle grupper samt mellom smuglere og territorielle 

grupper (UNODC, 2012:21). Den høye mordraten i disse landene er også kombinert med at 

statsapparatene er for svake til å håndtere problemene (Briceño-León e t. Al., 2008:756).  

 

Hypotese 4: Tilstedeværelse av innflytelsesrike kriminelle gjenger vil øke sannsynligheten for 

at et land har høy mordrate i land i Latin-Amerika. 

 

Alle land som er å regne som latinamerikanske er inkludert, bortsett fra de karibiske landene. 

Årsaken til at disse er ekskludert er fordi jeg ikke fant fullstendig data på noen av disse 

landene. For ikke å sette opp hypotetiske data på for mange land og betingelser valgte jeg 

derfor å ekskludere dem fra analysen.  

 

3.0 Metode: Crisp-set QCA 

 

Kvalitativ komparativ analyse (QCA) er en analyseteknikk basert på boolsk algebra og 

mengdelære. Denne analysetypen er et nyttig verktøy å forbedre sammenlikninger på kryss og 

tvers av detaljerte casestudier i internasjonale regimer, og det er derfor jeg har valgt nettopp 

denne metoden. Fordelen er at selv med relativt liten N (lavt antall case) tillater denne 

analyseteknikken analytisk reduksjon av dataene (Stokke, 2007:3).  

 

Boolsk algebra handler om at man representerer hvert case som en kombinasjon av kausale 

forhold og utfallsforhold. Disse kombinasjonene kan sammenliknes med hverandre og 

deretter forenkles på en logisk måte, eller med forenklende forutsetninger (Rihoux, 
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DeMeur,2009:41). Crisp-set tar i bruk binomisk kodede data der et case gis medlemskapskåre 

enten 0 som betyr «ingen medlemsskap» eller 1 som betyr «fullt medlemsskap» på en variabel 

(Rihoux, DeMeur,2009:41). 

 

Kvaliteten på en QCA-analyse avhenger av hvordan man løser ulike utfordringer når en 

utfører analysen. Dette handler blant annet om valg av case og variabler, dikotomisering av 

variablene, om man finner kontradiktoriske konfigurasjoner og kontrafaktiske case 

(Yamasaki, Rihoux, 2009:4). Kontradiktoriske konfigurasjoner er case med samme 

kombinasjon av egenskaper som vi observerer med motsatt utfall. Kontrafaktiske case, også 

kalt «logical remainders» er konfigurasjoner av betingelser vi ikke har empiriske 

observasjoner på (Rihoux, DeMeur, 2009:16).  

Fordi dette er en oppgave der målet er å illustrere hvordan man kan utføre en kvalitativ 

komparativ undersøkelse for å undersøke fenomener som variasjon i mordrate, har ikke 

datainnsamling eller dikotomisering av variabler vært utført så nøyaktig som det ville vært 

hensiktsmessig å gjøre i en mer omfattende analyse. I en større og mer omfattende oppgave 

ville jeg også foretrukket å bruke fuzzy-set for dette datamaterialet, da variablene jeg tar i 

bruk er fingraderte og kan ha mange verdier. Når disse variablene dikotomiseres kan dette 

føre til betydelig tap av informasjon og mye mer overfladiske resultater (Yamasaki, Rihoux, 

2009:12). 

 

4.0 Empirisk analyse 

4.1: Dikotomisering av utfallsvariabel og betingelser. 

 

Mange variabler kan enkelt dikotomiseres, men med andre kan dette fort bli en mer kompleks 

prosess. Som forsker gjør man en risikobeslutning når man dikotomiserer og bestemmer hvor 

terskelen skal gå. Hvis man kalibrerer variablene feil kan dette ha fatale konsekvenser for 

analysen, og det er derfor svært viktig at dette gjøres så nøyaktig som mulig (DeMeur, 

Rihoux, Yamasaki, 2009:4). I denne analysen har dikotomiseringen foregått relativt 

overfladisk, og jeg har tatt i bruk en kvalitativ teoretisk teknikk der man ved hjelp av sunn 

fornuft og empirisk kunnskap velger terskelverdier på betingelsene. Dette er mindre 

repliserbart enn hvis man bruker en mer mekanisk teknikk, der dikotomiseringen utføres mer 

nøyaktig (Yamasaki, Rihoux, 2009:14). I tillegg er det i flere av variablene få tall som skiller 

landene fra hverandre, så hvor jeg har valgt å sette en terskel kan derfor ha store konsekvenser 

for hvordan resultatene fra analysen ser ut. 
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Mordrate (Y): I følge tall fra FN var gjennomsnittlig mordrate i verden 6,9 per 100,000 

innbygger i 2011 (UNODC, 2011:9). På grunn av mangel på informasjon om hva som 

betegnes «svært høy», «moderat» eller «lav» mordrate har jeg derfor valgt å kategorisere alle 

land som har en mordrate høyere enn det dobbelte av denne raten (13,8) til «1» (fullt 

medlemskap) på variabelen «høy mordrate». Tallene på mordrate er fra 2012 og hentet fra 

data publisert av FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC, 2015).  

 

Inntektsulikhet (I): I følge Verdensbanken lå den gjennomsnittlige GINI-koeffisienten for 

verdens land på 38,8 i 2012 (Kiersz, 2014). Kart fra Verdensbanken over inntektsulikhet i 

verden indikerer at land med en GINI-koeffisient høyere enn 45 nærmer seg svært høye 

nivåer på ulikhet (Kiersz, 2014). Jeg har derfor valgt at land med verdi 0>45 på denne 

variabelen får verdien «0», og land med verdi 45<1 får skåren «1» i kategorien høy 

inntektsulikhet. Dette er en risikabel måte å dikotomisere variablene på, men på grunn av 

manglende informasjon om hva som tilsier høy og lav inntektsulikhet måtte man ta en egen 

avgjørelse. GINI-koeffisientene for hvert land er fra 2012 og hentet fra data publisert av 

Verdensbanken (The World Bank I). 

Fattigdom (F):  

Høy-inntektsland ble i 2011 definert av Verdensbanken som land med Brutto Nasjonal Inntekt 

per innbygger på 12,476$ eller mer. Lav-inntektsland regnes som land med en BNI per 

innbygger på 1,025$ eller mindre (The World Bank II). Jeg har derfor valgt å sette grensen på 

12,476$, så alle land som har en BNI lavere enn denne får derfor skåren “1” på variabelen 

“fattigdom”. Tallene på BNI er fra 2012 og hentet fra data publisert av Verdensbanken (The 

World Bank III).  

 

Svak statlig effektivitet(S): Skårene på denne variabelen er hentet fra Verdensbankens 

«Worldwide Governance Indicators», som er et mål på statlig effektivitet i alle land i verden. 

Dette er målt etter kvaliteten på offentlige tjenester, statlige institusjoner, grad av 

uavhengighet fra politisk press, kvaliteten på politikkutforming og gjennomføring samt 

troverdighet folk har til at regjeringen utfører politikken de lover (Kaufmann, Kraay, 

Mastruzzi, 2010:4). Her listes opp alle land i verden og hvert land kategoriseres i en av seks 

kategorier der land som ligger mellom 0-10 har svært lav statlig effektivitet og landene som 

ligger mellom 90-100 har svært høy statlig effektivitet. Tallene er fra 2010 (The World Bank, 
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2015). Jeg har valgt å gi alle land som er i kategorien 25-50 eller lavere skåre «1» på 

variabelen «svak statlig effektivitet», og alle land som er i kategorier over dette, skåren «0». 

Landene som kategoriseres som land med svak statlig effektivitet ligger da altså under 

medianen av alle verdens land på denne betingelsen. 

 

Gjengkriminalitet (G): 

Det er vanskelig å finne data på hvor utbredt organisert gjengkriminalitet er i hvert land og 

særlig i hvilken grad narkotikakarteller har innflytelse i ulike regioner. Fordi jeg mener dette 

er en substansielt viktig variabel å inkludere i analysen har jeg satt inn hypotetiske data for å 

kunne gjennomføre analysen. Dette har jeg gjort ut i fra egen kjennskap til casene og litteratur 

på feltet. De mellom-amerikanske landene Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador og 

Panama blir i en rapport fra United Nations Office on Drugs and Crime trukket fram som land 

der organisert gjengkriminalitet er svært utbredt (UNODC, 2012:21-30).  Disse landene får 

derfor skåre «1» på denne betingelsen. Landene Costa Rica og Nicaragua derimot viser seg å 

ikke ha like store problemer med dette som nabolandene og får derfor skåre «0». (UNODC, 

2012:21-30). I Sør-Amerika vet jeg ut i fra empirisk kunnskap at både Brasil, Venezuela og 

Colombia har hatt og fortsatt har problemer med kriminelle gjenger med stor territoriell 

innflytelse. Disse landene har derfor fått den hypotetiske skåren «1», og resten av landene får 

skåren «0».  I en mer omfattende analyse hadde det vært strengt nødvendig å gå mye mer 

konkret til verks for å måle denne variabelen ved å bruke mer tid og ressurser på å finne 

datasett eller gjøre en grundig analyse av hvert land og se på i hvor stor grad gjenger har 

innflytelse. Her er det også helt nødvendig med så fersk informasjon som mulig. 

 

5.0 Gjennomføring av analysen 

5.1 Sannhetstabell 

 

Først produseres en datamatrise med rådata for alle betingelsene. Deretter reformuleres 

datamatrisen til en såkalt sannhetstabell, som er en radvis opplisting av alle casene med 

verdier på betingelser og den avhengige variabelen. Tabell med rådataene representeres i 

vedlegg 1.  

Neste steg er å omkode rådataene til henholdsvis «1» og «0» på hver variabel, og føre opp 

konfigurasjonene i en sannhetstabell der hver logiske kombinasjon av verdier på de 

uavhengige variablene representeres som en rad med tilhørende utfall. For å gjøre dette har 

jeg tatt i bruk Ragins programvare fsQCA software. Den komplette sannhetstabellen er å 
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finne i vedlegg 2.  

Det første man må gjøre etter å ha dannet en sannhetstabell er å avgjøre en frekvensterskel. 

Ragin skriver at hvis man har å gjøre med få case burde frekvensterskelen være 1 eller 2 

(Ragin, 2008:46). Gitt det lave antall case i denne analysen har jeg en relativt moderat 

forventning om å finne konsistente kausalmekanismer for utfallet som har god dekning, og 

velger «1» som frekvensterskel. 

Neste steg er å bestemme hvilke konfigurasjoner som er delmengder av utfallet og hvilke som 

ikke er det. Ragin skriver at verdier under 0,75 er vanlig å regne som inkonsistente i crisp-set 

(Ragin, 2008:46). Av tabell 1 ser vi at alle konfigurasjonene med 1 på utfallsvariabelen har 

verdi «1» på konsistens. Det vil si at det ikke er noen konfigurasjoner som er kontradiktoriske 

case. Alle konfigurasjonene synes altså å være konsistente veier til høy mordrate.  

 

Med fire variabler er det 16 ulike logiske veier til et utfall – med boolsk språk: 2k  Y der 

«k» er antall betingelser og Y er utfallet. Vi har kun 9 observasjoner som representerer disse 

mulige kombinasjonene, og 7 er derfor kontrafaktiske case. Fem av konfigurasjonene gir 

positivt utfall, og 4 av kombinasjonene gir negativt utfall. Fordi vi har relativt lavt antall case 

og så mange som 7 kontrafaktiske case, er dette en utfordring for robustheten til resultatene i 

analysen. Dette er noe av det mest utfordrende i komparativ forskning, og ideelt sett burde 

man ha vurdert alle de 16 mulige konfigurasjonene for å gi en mest mulig utfyllende analyse. 

Problemet er at i samfunnsvitenskapen er det ikke alltid lite enkelt å vite hva slags utfall 

konfigurasjoner ville ha fått om de hadde vært empirisk observert, og dessuten kan det finnes 

noen konfigurasjoner som heller ikke er mulige i virkeligheten (Ragin, 2008:50). Fordi jeg 

ikke heller med rimelig sikkerhet kan si at noen av disse konfigurasjonene ville ha ført til 

positivt utfall vil jeg ikke ta dem i bruk for å utføre forenklende forutsetninger og de blir 

derfor eliminert fra tabellen og regnet som «falske» case. Den logiske minimeringen vil derfor 

foregå uten å ta i bruk forenklende forutsetninger. Dette er et klart eksempel på at det hadde 

vært hensiktsmessig å ha flere enheter med i analysen. 

 

Tabell 1 viser sannhetstabellen uten kontrafaktiske case, og inkluderer kun konfigurasjonene 

som består frekvenstesten. 
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Tabell 1: Sannhetstabell 

F U S G Utfall Antall case 

0 0 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 2 

1 1 1 1 1 3 

0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 2 

1 1 1 0 0 5 

F = Fattigdom målt i BNI       U= Ulikhet målt i GINI-koeffisient 

S= Svak statlig effektivitet      G= Utbredt og organisert gjengkriminalitet 

 

Av sannhetstabellen identifiserer vi  konfigurasjonene som gir vei til suksess og vei til ikke-

suskess: 

 

(A) fuSG + fUsG + FUSG + FuSG + fUSG  Suksess 

(B) fusg + fuSg + fUsg + FUSg  Ikke-suksess 

 

5.2 Nødvendige og tilstrekkelige betingelser 

Nødvendige betingelser er faktorer som enten er tilstede eller fraværende i absolutt alle case 

med et gitt utfall, hvis dette også støttes av annen kunnskap man har om utfallet (Stokke, 

2007:4) Av sannhetstabellen ser vi at alle casene med positivt utfall, altså svært høy mordrate 

har tilstedeværelse av kriminelle gjenger med sterk innflytelse i territoriet. Av de negative 

casene (land med lavere mordrater) ser vi fravær av denne betingelsen i absolutt alle case. Det 

er også interessant at vi observerer at hele fem case var representert av en konfigurasjon med 

høy ulikhet, fattigdom og svakt statsapparat, men ingen høy mordrate, nettopp på grunn av 

fravær av høyt nivå på gjengkriminalitet. Isolert sett er det tilsynelatende slik at 

tilstedeværelse av innflytelsesrike kriminelle gjenger derfor kan være en nødvendig betingelse 
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for høye mordrater i Latin-Amerika, noe som stemmer med hypotese 4. Det er like vel svært 

viktig å poengtere at dette er en konsekvens av mange faktorer som for eksempel fattigdom. I 

tillegg er skårene på denne betingelsen hypotetiske, og det er derfor umulig å konkludere dette 

med sikkerhet. 

 

Tilstrekkelige betingelser derimot kan identifiseres ved å finne kausale konfigurasjoner som 

er tilstede for minst ett case med det positive utfallet, men ikke i noen av casene med negativt 

utfall. (Stokke, 2007:4). Ser vi bort i fra at vi har 7 kontrafaktiske case som svekker 

robustheten til resultatene, ser vi at med frekvensterskel 1 er alle konfigurasjonene en 

konsistent og dermed pålitelig vei til utfallet. Da nærmer vi oss en antakelse om at alle 

betingelsene er tilstrekkelige betingelser for utfallet, og alle hypoteser viser seg å stemme.  

Vi kan derimot ikke vite hvordan de kontrafaktiske casene påvirker nødvendighets- og 

tilstrekkelighetstestene av kausale konfigurasjoner. Derfor kan vi heller ikke konkludere like 

sikkert med at dette er tilstrekkelige betingelser for et utfall når man har flere konfigurasjoner 

av variabler det ikke er observasjoner på (Stokke, 2007:4).  

 

5.3 Boolsk minimering av positive utfall 

 

Det siste vi gjør er å utføre boolsk minimering av uttrykkene som viser seg å være konsistente 

veier til utfallet. Boolsk minimering er reduksjon av et mer komplekst uttrykk til et kortere og 

mer sparsommelig uttrykk (Rihoux, DeMeur,2009:5). På denne måten finner vi frem til det 

enkleste uttrykket for kombinasjonen av variabler som gir en konsistent vei til et gitt utfall. 

Jeg skal kun gjøre de forenklingene man kan utføre uten å ta i bruk forenklende forutsetninger 

fordi jeg mener jeg ikke har nok empiri for å utføre forenklende forutsetninger for å få enda 

mer sparsommelige uttrykk. 

Med en frekvensterskel på «1» har vi fem konfigurasjoner av betingelser som har tilstrekkelig 

dekning og konsistens for å føre til et utfall. Disse konfigurasjonene er: 

 

(A) fuSG + fUsG + FUSG + FuSG + fUSG  Suksess 

 

Den første logiske operasjonen for å forenkle uttrykket er minimering ut i fra parvis 

sammenlikning. Hvis vi finner ledd der en av dem er en mindre forbeholden påstand, altså at 

de er helt like bortsett fra på én kausalbetingelse kan denne betingelsen fjernes (Ragin, 

2008:38). Dette gjøres på alle ledd helt til man ikke kan forenkle uttrykkene mer. 
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FUSG + FuSG  FSG 

FUSG + fUSG  USG 

fUSG + fuSG  fSG 

fUsG + fUSG  fUG 

 

Vi får da det enklere uttrykket: 

(A) FSG + USG + fUG + fSG 

 

Med dette uttrykket kan vi igjen utføre en parvise sammenlikning: 

 

FSG + fSG  SG 

 

(A) SG + USG + fUG  Suksess 

 

Den neste logiske operasjonen vi kan utføre er å minimere ut fra impliserte påstander (Ragin, 

2008:38). Vi ser at SG er en delmengde av USG, og vi kan derfor forenkle uttrykket 

ytterligere: 

 

(A) SG + fUG  Suksess 

 

Dette uttrykket er det mest kompakte ut i fra de konsistente veiene til høye mordrater i et land 

uten å ta i bruk forenklende forutsetninger. 

 

6.0 Diskusjon 

 

Målet med en QCA-analyse er som oftest å lete etter logiske uttalelser som beskriver 

kombinasjoner av forhold som er tilstrekkelige for utfallet. Den mest kompakte likningen for 

positive utfall viser at en tilsynelatende tilstrekkelig betingelse for høy mordrate i et land er en 

kombinasjon av et svakt statsapparat i kombinasjon med tilstedeværelse av organiserte 

kriminelle gjenger, eller fravær av høyt nivå på fattigdom kombinert med høy inntektsulikhet 

samt tilstedeværelse av organiserte kriminelle gjenger. Denne kombinasjonen av egenskaper 

finnes ikke i noen av de negative casene, og vi nærmer oss derfor en antakelse om at dette kan 

være tilstrekkelige betingelser for positivt utfall. 
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I tillegg ser vi at i alle case der mordraten er høy har vi tilstedeværelse av utbredt organisert 

gjengkriminalitet, og i alle case med negativt utfall er denne betingelsen fraværende. Det kan 

derfor se ut til at dette kunne synes å nærme seg en nødvendig og tilstrekkelig betingelse for 

høy mordrate. Det er derimot viktig å huske på at dette er en overfladisk analyse og dataene er 

delvis hypotetiske. I tillegg har som tidligere nevnt dikotomiseringen av variablene store 

konsekvenser for hvordan analysen blir, og oppsettet er svært sårbart for målefeil. Det er 

derfor ikke mulig å trekke noen helt sikre konklusjoner fra denne analysen. Det analysen 

derimot kan gjøre er å gi en pekepinn på hvilken retning man eventuelt skal gå i en mer 

omfattende analyse, og den har identifisert hvilke variabler som kan synes å ha størst 

påvirkning på høye mordrater. Det er også nødvendig å poengtere at dette er en analyse kun 

med latinamerikanske land og nødvendige og tilstrekkelige betingelser for høy mordrate kan 

ikke generaliseres til andre land utenfor regionen, ei heller til de karibiske landene. 

 

For å trekke sikre konklusjoner er det helt nødvendig å gjøre en del forbedringer på analysen. 

For det første ville jeg utført en fuzzy-set-analyse med intervallskalerte variabler slik at man 

unngår tap av viktig informasjon når man dikotomiserer variablene.  

Det andre handler om valg av case. Det er en fordel å ha mange land i en QCA-analyse, både 

når det kommer til konsistensanalysen men også den logiske minimeringen. Hensikten er at 

man skal være rimelig sikker på at det ikke finnes kontradiktoriske tilfeller og har vi kun 

inkludert noen få enheter i analysen kan en ikke være sikker på at man unngår dette problemet 

(Rihoux, DeMeur, 2009:18). For å få mest mulig dekning og konsistens for resultatene hadde 

det altså vært hensiktsmessig å inkludere alle land i hele Latin-Amerika, da mordratene også 

er svært høy i land i Karibien. Da kunne man også ha satt en høyere frekvensterskel for å få 

mer dekning for resultatene.  

En tredje forbedring er valg av betingelser. Det er en rekke flere faktorer forfattere mener kan 

være årsaken til høy variasjon i mordrate blant landene i Latin-Amerika, og det kan derfor 

være hensiktsmessig enten å bytte ut noen av betingelsene, eller å legge til noen flere. Kanskje 

er det for eksempel unødvendig å ha med både inntektsulikhet og fattigdom som en 

betingelse, og man kunne byttet ut en av disse med arbeidsledighet eller i hvor stor grad det er 

lett å få tak i våpen.  

Til sist skal det påpekes at en trenger en grundigere forskningsprosess i forkant av prosjektet 

for å finne data som alle er samlet inn for samme år, og for å kartlegge nøyaktig i hvilke land 

kriminelle gjenger har stor innflytelse, og i hvilken grad dette påvirker landets 

sikkerhetssituasjon.  
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7.0 Konklusjon 

 

Det er mange årsaker til den høye volden i Latin-Amerika. Regionen har i mange år vært 

preget av den blomstrende narkotikahandelen mellom landene, svake statsapparater, høy 

korrupsjon blant politiske ledere, militære og politi, samt fattigdom, inntektsulikhet og 

arbeidsledighet. Dette er også konsekvenser av den turbulente historien til regionen. Forfattere 

kan derfor ikke synes å bli helt enige om hvilke faktorer som har størst påvirkning på den 

høye mordraten, så i denne analysen ble det valgt ut et knippe av betingelser for å se om en 

kombinasjon av disse kan gi en konsistent vei til positivt utfall.  

Ut i fra denne overfladiske analysen ser vi at svak statlig effektivitet i kombinasjon med 

utbredt gjengkriminalitet eller fravær av fattigdom i kombinasjon med høy ulikhet og utbredt 

gjengkriminalitet kan synes å være tilstrekkelige kausale konfigurasjoner for høy mordrate. 

Det kan også se ut til at utbredt gjengkriminalitet synes å nærme seg en nødvendig og 

tilstrekkelig betingelse for høy mordrate. Problemet er at fordi dette er en svært overfladisk 

analyse som også bruker hypotetiske skårer på en av variablene er det umulig å konkludere 

noe sikkert, men analysen kan gi en pekepinn på hvilke betingelser som kan ha en høy 

sannsynlighet for å være tilstrekkelige eller nødvendige. For å få sikre resultater er det helt 

nødvendig å utføre en mye mer nøyaktig analyse der valg av case, variabler og dikotomisering 

foregår på en mer tilfredsstillende måte. I tillegg kunne det vært aktuelt å bruke fuzzy-set i 

stedet for crisp-set, da du på denne måten sikrer at man ikke taper informasjon i 

dikotomiseringsprosessen.  
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9.0 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Rådata for alle land på alle variabler 

 Fattigdom:  Ulikhet: 

GINI-

koeffisient 

Svake 

statlige 

institusjoner 

Utbredt organisert 

gjengkriminalitet 

Mordrate 

Costa Rica 14,420 48,6  0 0 8,4 

El 

Salvador 

8000 41,8  1 1 41,5 

Guatemala 7,250 52,4  1 1 34,6 

Honduras 4,570 57,4  1 1 91,0 

Mexico 16,640 48,1  0 1 21,5 

Nicaragua 4,790 45,7  1 0 11,3 

Panama 19,930 51,9  0 1 17,2  

Argentina 14,715 42,5  1 0 7,0 

Bolivia 6,290 46,7  1 0 12,1 

Brasil 15,590 52,7  1 1 26,5 

Chile 21,580 50,5 0 0 3,1 

Colombia 12,240 53,5  1 1 30,7 

Ecuador 11,190 46,6  1 0 12,4 

Paraguay 8,470 51,8  1 0 9,7 

Peru 11,440 46,2  1 0 9,6 

Uruguay 20,220 41,3  0 0 7,9 

Venezuela 17,700 44,8  1 1 53,6 

Data hentet fra «United Nations Office on Drugs and Crime og The World Bank 

 

Vedlegg 2: Fullstendig sannhetstabell 
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Begrunnelse kandidat 3732 (3800) 
 

Hjemmeoppgaven din er den sterkeste delen av din eksamen, komiteen vurderte din oppgave 

som særs god. Følgende forhold har komiteen lagt vekt på ved bedømmelsen: 

 Det genereres gode hypoteser med basis i relevant litteratur.  

 Operasjonaliseringen av variablene er redegjort for detaljert og presist. 

Redegjørelsen for csQCA og gjennomføringen av analysen er gjort på en utmerket måte. 


