Intervjuguide – MeCIn runde 2
[Denne intervjuguiden bør tilpasses til hver informant sin dagbok, samt første intervju i
den grad transkripsjoner er tilgjengelig. Dette innebærer individuell tilpasning av flere
spørsmål, men også at intervjuet som helhet i stor grad bør innrettes ut fra hva og hvor
mye den enkelte informant har svart. Dermed bør guiden brukes fleksibelt i
intervjusituasjonen]
Informere om hensikt med intervju: Vi er interessert i omtrent samme tema som sist, men
vil gjerne snakke med utgangspunkt i mediedagboken. [Repeter informasjon angående
konfidensialitet og personopplysninger etter behov].

Innledning
Hvordan har du hatt det siden sist?
Hvordan var oktober, perioden med mediedagbok, i livet ditt?
• Var det noe spesielt som skjedde? (hendelser, reiser, jobb, familie, sykdom)
• Har dette påvirket mediebruken din?
• Vil du si at din mediebruk i dagbokperioden var typisk for deg?
Hvordan opplevde du dagboken?
• Var du med hele måneden, eller i perioder?
• Med ukentlig skjema, pleide du å fylle ut litt etter hvert eller alt til slutt?
• Var spørsmålene greie å svare på? Var det noen du husker som vanskelige eller
lite relevante?
• Opplevde du at du ble mer bevisst på egen mediebruk i løpet av måneden?
• Ble du overrasket over noen av dine egne svar eller vaner?
• Andre refleksjoner?

Mediebruk
[Sjekk hver enkelt dagbok og forsøk å legge merke til medievaner som går igjen flere
ganger: eks. bruker mobil mye, leser aviser til helgefrokost, radio i bilen, nevner
Klassekampen, får nyhetstips på Twitter osv. Still spørsmål etter behov for å klare opp
uklarheter, få informant til å fortelle mer. I mange tilfeller vil dette integreres i andre
spørsmål.]
Vi ser at [å lese papiravis/ bruke Twitter/ lese Klassekampen osv osv] er nevnt et par
ganger i dagboken din. Kan du fortelle mer om…?
• Har det vært sånn lenge?
• Når begynte du å lese/ bruke/ høre på…?
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Vi ser at du bruker sosiale medier [til å…/ i form av…/ ikke i liten grad].
• I hvilken grad er sosiale medier viktig for deg?
Skulle du ønske at du brukte mer/ mindre tid på bestemte medier? Hvorfor/ hvorfor
ikke?
Hvis vi du tenker litt tilbake i tid, er det spesielle hendelser i livet ditt som du vil si har
forandret eller preget mediebruken din på noe vis? Kan du fortelle om det?

Nyheter, saker, tema
[Her må det stilles spesifikke spørsmål basert på den enkeltes dagbok]
Vi ser at du var opptatt av [SAK 1].
• Kan du fortelle litt mer om hvorfor det interesserte deg?
• Var det noen medier som utmerket seg som spesielt viktige for å følge med på
den saken?
• Diskuterte du saken med andre?
• Brukte du sosiale medier til å innhente informasjon om saken?
• Diskuterte du saken i sosiale medier?
[Gjenta evt for SAK 2]
Mange av våre informanter var opptatt av det amerikanske presidentvalget. Hvor mye
fulgte du med på den saken? Hvorfor/ hvorfor ikke?
• Hva synes du om mediedekningen av valget her i Norge?
• Brukte du internasjonale medier til å følge med? Hvilke? Hvorfor?
• Har du fått tips om artikler eller annet relatert til valget i sosiale medier?
• Hva tenker du om medienes rolle i valgkampen? Har de gjort en god eller dårlig
jobb med å gi informasjon? Var det for mye omtale? Feil perspektiver som ble
vektlagt?
En andre saker vi merket mange var opptatt av var dopingsaken til Therese Johaug.
Fulgte du med på den saken? Hvorfor/ hvorfor ikke?
• Synes du mediene bør ta opp denne typen saker? Hvorfor/ hvorfor ikke?
• Var det noe i medieomtalen du reagerte på?
Hva tenker du har vært de viktigste nasjonale sakene de siste månedene (oktobernovember)? [Her er vi ute etter den norske medieoffentigheten]

Kultur og underholdning
Har du hatt noen gode kulturopplevelser (bok, kino, film, musikk, spill etc.) den siste
måneden?
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[Hvis relevant] Vi ser av dagboken at du [var på teater/ konsert/ kino/
kulturarrangement], kan du fortelle litt mer om det?
• Hvem var du sammen med? Diskuterte du med andre?
[Hvis relevant] Vi ser av dagboken at du så på [Skavlan/ Brennpunkt/
Folkeopplysningen/ annet] på tv.
• Hva tenker du om det programmet?
• Hvem så du sammen med? Diskuterte du med andre?
Mange har fulgt med på NRK-serien SKAM, som også har skapt mye debatt i samfunnet.
Har du fulgt med på serien? Kjenner du til den?
• Hvorfor/ hvorfor ikke?
• Har du diskutert med andre?
• Hva tenker du om temaene serien tar opp?

Case: TV-serier [planlegg gjerne et alternativ for informanter som er
spesielt opptatt av andre kulturuttrykk]
Liker du å se på TV-serier? Hvorfor / hvorfor ikke?
• Fortell litt om hva slags type tv-serier du liker, og hva slags tv-serier du kanskje
ikke liker?
• [Hvis informanten ikke liker/ser på TV-serier grav dypere]
I dagboken skrev du at du så på [SERIE], kan du fortelle litt mer om det?
• Hva er det som gjør denne TV-serien bra?
• Viser serien frem noe som du synes er problematisk, kult, eller urettferdig, eller
interessant på andre måter? Hva?
• Hvem sympatiserer du med i serien? Hvorfor?
• Var det noe i serien som gjorde deg glad, sint eller trist? Hva?
• Følte du at serien ga innblikk i eller kunnskap om noe? I så fall hva?
• Vil du si at serien er ren underholdning for deg?
• Fikk serien deg til å tenke på noe som skjer i samfunnet eller kulturen?

Mangfold og demokrati
Vi spurte sist om du synes det er viktig å følge med på nyhetene. Hva tenker du om det
nå?
• Er det viktig å følge med hele tiden? Hvis du for eksempel ikke får med deg
nyheter en dag eller uke, hva føler du da?
• Har perioden med å skrive ned nyhetssaker du legger merke til endret noe i hva
du tenker om dine egne nyhetsvaner?
• Har du et eksempel på at en nyhet har utløst begeistring eller engasjement hos
deg? Hvilken sak? Hvorfor?
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•

Har du et eksempel på at en nyhet har utløst sinne eller redsel hos deg? Hvilken
sak? Hvorfor?

Hvordan vil du vurdere medienes betydning opp mot andre ting (eks. jobb, venner,
familie) når det gjelder det å holde deg oppdatert om saker i samfunnet du synes er
viktig?
Har du vurdert å engasjere deg mer direkte i forbindelse av noen av sakene du nevnte i
dagboken?
• Eks. skrive leserinnlegg, diskutere i sosiale medier, skrive under på opprop, delta
i demonstrasjoner
• Hvorfor/ hvorfor ikke for hvert punkt?
• Er det noen type saker som du ser for deg ville utløse den type engasjement hos
deg?

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?
Takke for deltagelse!
• Kinogavekort/ bokgavekort
• Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål i ettertid
• Vi skal gjennomføre en survey til våren med 2000 respondenter, og vil gjerne
sende deg et spørreskjema i den forbindelse.
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