Intervjuguide – MeCIn runde 1
[Hvordan guiden skal brukes:
Intervjuguiden er delt i kategorier, og under hver kategori er det noen få
hovedspørsmål. Pass på at alle hovedspørsmål dekkes i løpet av intervjuet (dette betyr
ikke at du må stille dem i samme rekkefølge som i guiden). Under hvert hovedspørsmål
er det kulepunkter med mulige oppfølgingsspørsmål. Du trenger ikke stille alle disse til
hver informant, i stedet bør du se an samtalens gang, hva det er behov for å utdype, og
hva som er relevant for den enkelte informant. Informasjon til informanter er markert i
kursiv og instruksjoner til intervjuer i klammer].

Innledning og informasjon
Takk for at du stiller opp på intervju!
Vi holder på med et forskningsprosjekt der vi er interessert i alle former for medie- og
kulturbruk i den norske befolkningen, og hvordan folk bruker ulike former for medier,
kommunikasjon og kultur til å få informasjon om det som skjer i samfunnet. Vi er først og
fremst interessert i hvordan du opplever dette ut fra hva som er viktig for deg i ditt liv.
Hensikten med intervjuet i dag er
• At vi skal bli bedre kjent med deg, dine interesser og medievaner
• Å snakke om hva vi ser for oss skal skje videre i prosjektet
• Å svare på dine spørsmål om prosjektet
Vi vil gjerne ta opp intervjuet hvis det er greit for deg. Både dette intervjuet, og annet
materiale vi samler inn, vil bli behandlet konfidensielt. Ditt navn vil ikke komme ut, og du
vil ikke kunne bli gjenkjent. Å delta er helt frivillig og dersom du skulle ønske å trekke deg i
løpet av prosjektet har du selvsagt anledning til det.
Vi kommer til å spørre om mye forskjellig, noe er kanskje mindre relevant for deg mens
andre ting er mer relevant å snakke om. Vi vil gjerne at du snakker så fritt som mulig, det
er ingen riktige eller gale svar, og bare still spørsmål underveis!

Bakgrunn
Kan du fortelle litt om deg selv?
•
•
•
•
•
•

Du nevnte at du [jobber som lærer/ studerer sykepleie/ er pensjonist], hvordan trives
du med det?
Kan du fortelle litt om familien din, om du bor sammen med noen…
Du nevnte at du har tre barn, hvor gamle er de?
Du nevnte at du er gift, hva jobber ektefellen din med?
Hvordan vil du beskrive nærmiljøet der du bor? Ser du for deg å bli boende i samme
område lenge? Hvorfor/ hvorfor ikke?
Hva liker du å gjøre på fritiden?
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•

Er du medlem av noen foreninger eller aktiv i organisasjoner?

Mediebruk
Kan du fortelle om hva du gjør en vanlig dag? Legg spesielt vekt på hvilke medier
du bruker i ulike situasjoner i løpet av dagen.
[Dette er et viktig spørsmål som det er meningen å bruke mye tid på. Vi er interessert i
fortellinger om informantens hverdagsliv, og i mediebruk sett i sammenheng med dette. Få
informanten til å fortelle, legg merke til hvilke medier som blir nevnt og still
oppfølgingsspørsmål ut fra dette.]
•
•
•
•

Du nevnte du leser aviser om morgenen, kan du fortelle litt mer om det? [Her er vi for
eksempel interessert i plattformer, stoffkategorier, lokal/nasjonal]
Du nevnte at du jobber turnus, hvordan er dagen og mediebruken annerledes når du skal
på senvakt i forhold til tidligvakt?
Du nevnte at familien ser på tv om kvelden, kan du fortelle litt mer om hva dere ser på
sammen?
Du nevnte at du…

Hvis vi går fem år tilbake i tid, hvordan var de medievanene du nå har beskrevet
annerledes da?
•
•
•

Hva har forandret seg i livet ditt?
Har interessene dine forandret seg? Hvordan?
Har tilgangen til ulike medier forandret seg? Hvordan?

Hvilket medium ville du savnet mest hvis det forsvant?
•
•
•

Hvorfor? Hva er det ved dette mediet du ville savnet?
Kan du tenke deg noen mulige erstatninger?
[Hvis informanten velger noe relativt nytt] Hvordan var livet ditt annerledes før du fikk
(eks.) smarttelefon?

Interesser, opplevelser, erfaringer
Kan du nevne et eksempel på et tema eller en sak du har vært opptatt av i det
siste?
•
•
•
•

Skjer det noe i lokalmiljøet ditt som du har en mening om?
Er det saker i nyhetsbildet du har vært opptatt av å følge med på?
Er de sakene du har nevnt nå noe du ofte diskuterer med andre? [Her er vi interessert i
både medierte og ikke-medierte arenaer]
Er det du har nevnt nå noe du får informasjon om i mediene? Hvilke medier er i så fall
viktige?
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•
•

Vil du si det er aktuelt for deg å diskutere saken/ temaet i sosiale medier som for
eksempel Facebook? Hvorfor/ hvorfor ikke?
Synes du det er viktig å følge med på de samme tingene som andre, for eksempel å se en
tv-serie mange snakker om? Eller følge med på sportsbegivenheter og lignende?

Er det noen former for kultur og underholdning du liker spesielt godt?
•
•

Kan du prøve å beskrive hva det er du liker ved [det informanten har nevnt]?
[Hvis nødvendig for å få informanten i gang]Kan du fortelle om en tv-serie du har sett, en
bok du har lest eller en film du har sett?

Har du et eksempel på en kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg?
•
•

Hvorfor gjorde akkurat dette inntrykk?
Vil du si at denne opplevelsen forandret noe i holdningene dine eller hva du tenker er
viktig for deg?

[Hvis informanten ikke har kommet inn på sammenhenger kultur og samfunn]
Opplever du at det er noen former for kultur som handler om samfunnet?
•
•

Kan du gi ett eller flere eksempler der en kulturopplevelse fikk deg til å tenke på
samfunnsspørsmål?
Synes du det er viktig at [eks. musikk] tar opp denne typen temaer? Hvorfor?

Mangfold og demokrati
Synes du det er viktig å følge med på nyhetene? Hvorfor/ hvorfor ikke?
•
•
•
•

Synes du at de vanlige nyhetsmediene (aviser/tv/radio) tar opp det du synes er viktig?
Tenker du at de gir et riktig bilde av det som skjer i samfunnet? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvorfor mener du de gir et manglende eller uriktig bilde av hva som skjer? Hva savner
du eventuelt? (hvis relevant)
[Hvis informanten bruker mye sosiale medier ] Hva får du fra sosiale medier som du ikke
får fra tradisjonelle nyhetsmedier?

Hvordan bruker du sosiale medier (som for eksempel Facebook)?
•

•
•
•
•

Hvilke positive og negative sider ser du ved sosiale medier? [Eks. negative:
overvåkning/personvern, press/perfeksjonsidealer, eks. positive styrke vennskap,
tilhørighet til lokalmiljø, få interessant informasjon/perspektiver]
Ut fra det du er inne på nå, hvordan vil du si at sosiale medier fungerer sammenlignet
med tradisjonelle medier?
Hvordan henger din egen bruk av sosiale medier sammen med de positive og negative
sidene du ser? [Følg gjerne opp ut fra spesifikke sosiale medier informanten har nevnt]
[Hvis informanten ikke har nevnt Facebook, verken her eller under mediebruk] Har du
profil på Facebook? Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvor ofte bruker du Facebook og til hva?
[Spørsmål til de som bruker FB minst ukentlig, NB viktig å ta gode notater og gjerne
beskrive for opptakets skyld] Vi vil gjerne spørre deg om å sjekke Facebook nå, på
mobilen eller hva du måtte foretrekke. Kan du fortelle oss litt om hva som er i
nyhetsfeeden din? Vil du si at dette er ganske typisk for din Facebook-bruk?
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•
•

[Hvis informanten nevner nyhetssaker, samfunnsdebatt etc] Er dette noe du pleier å
klikke på? Kommentere? Like? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Hvis du selv skriver noe på Facebook, hva pleier det typisk å være? Fortell for eksempel
om noe av det siste du skrev på veggen din.

Opplever du at du får den informasjonen du trenger for å kunne gjøre deg opp en
mening om hva som skjer i samfunnet?
•
•
•

Du trenger ikke fortelle hva du stemmer, men pleier du for eksempel å stemme ved valg?
Hvordan gjør du deg opp en mening om hva du skal stemme eller om å ikke stemme?
I hvilken grad er medier viktige i denne sammenhengen?
I hvilken grad er det viktig for deg å snakke med andre om det som skjer i samfunnet?
Med hvem?

[Tilleggsspørsmål til informanter med minoritetsbakgrunn] Synes du det er viktig
at personer med minoritetsbakgrunn er synlige i mediene?
•
•

For eksempel som journalister, i sport eller i politikk, eller som skuespillere, musikere
eller komikere?
Hvorfor/ hvorfor ikke?

Avslutning
Avrunde intervjuet

• Er det noe du vil legge til ut fra de temaene vi har vært innom?
• Er det noe du vil legge til som vi ikke har spurt om?

Informasjon om dagbok og opplegg videre
Vi er jo interessert i å få vite mer om hvordan du bruker medier i hverdagen, og vi har også
lyst til å snakke med deg en gang til, om noen måneder, om disse tingene. I mellomtiden vil
vi gjerne at du skriver litt ned om din mediebruk, hvilke saker du er opptatt av og kanskje
dersom det er noe spesielt som skjer og påvirker mediebruken. Vi kaller dette en
”mediedagbok”. Vi vil at du skal skrive fritt og så mye du ønsker ut fra noen enkle spørsmål
vi stiller.
Vi har et lite skjema som du kan bruke, og du kan velge om du vil bruke det via nettet eller
ha det på papir.
[Hvis informanten foretrekker papirskjema] Papirskjemaet har vi her, sånn ser det ut. Her
er først et skjema som vi gjerne vil du skal fylle ut hver dag den første uken i oktober, og så
et skjema som vi vil du skal fylle ut en gang i uken tre ganger etterpå. Vi vil gjerne ta
kontakt med deg på telefon underveis i tilfelle du har spørsmål, og vi har et nummer du
kan ringe hvis det er noe du lurer på. Vi avtaler innsending av skjemaet med deg underveis.
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[Hvis informanten foretrekker nettskjema] Du får en e-post av oss med et lite skjema som
er veldig enkelt å bruke. Først vil vi du skal svare hver dag i en uke, og så en gang i uken tre
ganger etter hverandre. Vi regner med å sende deg første skjema helt i begynnelsen av
oktober. Vi sender deg påminnelser underveis på e-post, eller sms om du foretrekker det. Vi
kommer også til å ta kontakt underveis og du kan når som helst kontakte oss hvis du har
spørsmål.
Neste gang vi møtes vil vi snakke litt om hva du har skrevet ned, og da tar vi også med et
kino- eller bokgavekort som en liten takk for hjelpen.
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