Innledning:









Få tillatelse til å bruke båndopptaker
Informere om informantens rett til å avbryte intervjuet når som helst
Antyde hvor lenge intervjuet vil vare
Presentasjon av oss (intervjuere)
Informasjon om oppgaven og hva vi kommer til å spørre spørsmål om (tema)
Si litt om betydningen av å være med på intervjuet, om tilbakemelding og om resultat
Hvordan dokumenteres intervjuet og hvordan behandles datamaterialet når prosjektet er
avsluttet
Sikre rett til å bruke dataene (lavt antall enheter gjør det at det ikke er mulig å garantere
anonymitet. Kan unnlate å bruke fullt navn eller bare bruke stilling?)

Faktaspørsmål:
Hvor lenge har du jobbet i Forsvaret / i Bataljonen / med innkjøp av forbruk (FFP)?
Hvilken stilling har du nå?
Hvor lenge har du sittet i nåværende stilling?
Tidligere erfaring/utdanning?

Tema: Innkjøpsprosessen
Beskriv steg for steg hvordan du bestiller forbruk (prosessen) i FFP, fra et behov oppstår til du har
varene på lageret ditt.
Er prosessen ulik for ulike typer forbruksartikler?
Har du en formening om hvor ofte du bestiller I FFP?

Tema: Kompetanse
Hvilken kompetanse har du som rekvirent?


Kurs, opplæring og/eller erfaringsbasert?

Tema: Sentralisering
Sett deg inn i tenkt scenario: Du får rollen som en sentral rekvirent i PBN. Du skal bestille alt forbruk
som bataljonen trenger.
Hva tenker du om en mulig sentralisering av rekvirentrollen i bataljonen?


Konsekvenser? Muligheter? Gjennomførbart?

Hvordan tror du en sentralisering av rekvirentrollen i bataljonen vil påvirke deg og din arbeidsdag?
Hva mener du en sentralisering vil ha og si for bataljonens operative evne?

Dersom du ikke hadde bestilt forbruk (rollen ble sentralisert), hadde du brukt tiden på noe annet?


Hva?

Tror du at en sentralisering vil gjøre avdelingen mer produktiv? Fleksibel? Skape merarbeid?
Hva mener du er styrkene og svakhetene ved å eventuelt fortsette med en desentralisert
innkjøpsorganisasjon?
Er du negativ eller positiv til sentraliseringen?

Tema: Eventuelt
Føler du at jobben du gjør som rekvirent er viktig?
Hvor ofte bestiller du i FFP?
Prosentandel av stillingen din bruker du på FFP?
Har du noe mer å tilføye?

