Intervjuguide
Intervju
Hensikten med intervjuet er å avdekke hva som interesserer
soldaten til å delta i militære operasjoner i Mali. Her vil jeg
stille åpne spørsmål for å ikke styre respondenten inn mot
mine forventninger.

Innledning
•
•

Hensikten med prosjektet og intervjuet
Samtykkeskjema
o Rettigheter og anonymitet

Egenpresentasjon
•

Hvem er jeg

Presentasjon av respondent
•

Hvem er respondenten?

Hoveddel
Starten i Forsvaret
•
•
•
•

Kan du fortelle meg hvordan din karriere i Forsvaret begynte?
Hva var det som motiverte deg til å komme inn i Forsvaret?
Var det noen spesielle episoder/grunner til at du ville inn?
Hvilke tanker hadde du rundt Forsvaret i forkant?
o Ville du inn?
o Hvor ville du tjenestegjøre?

Deltakelse i internasjonale operasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan opplevde du tjenesten i Forsvaret den første tiden/første året (før NORTAD)
Kan du fortelle meg hvorfor du valgte å delta i NORTAD-oppsetningen?
o Har du ønsket dette over lengre tid?
Hvilke tanker gjorde du deg da muligheten for å søke bød seg?
o Hadde du noen tanker om intops fra før?
Kan du si noe om hvilke tanker du gjorde deg da muligheten for å søke bød seg?
o Hadde du noen tanker om intops fra før?
Var det noen episoder/hendelser som spilte en rolle for deltakelse?
o Enten tidligere i livet eller i Forsvaret
Kan du fortelle om dine motivasjoner knyttet til Internasjonale Operasjoner?
Hva baserte du avgjørelsen på?
o Tok du avgjørelsen alene?
Hvordan reagerte dine nærmeste?
o Hva sa vennene?
Hvilke bemerkninger har du fått i ettertid av de nærmeste rundt deg?
o Hvordan påvirker det deg?
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•
•
•
•
•
•
•

Hva tenker du er de viktigste motivasjonsfaktoren for at du og andre unge velger å delta i en
krigsoperasjon – som Mali?
Hva er ditt utbytte av å delta på en slik operasjon?
Var du villig til å ofre livet om nødvendig?
o I så fall for hvilken grunn? Hvilken høyere ide skulle det være nyttig for
Har ditt syn på deltakelse i intops endret seg etter deltakelse?
o Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvilke tanker gjør du deg rundt eventuell ny deployering?
o Hva har endret seg?
Jobber du fortsatt i Forsvaret?
o Er det pga Mali?
Hvis du kan gi tips til andre som har mulighet til å melde seg, hva vil du si?

Avslutning
•
•
•
•

Noe du vil utdype eller legge til som vi ikke har vært innom?
Er det greit om jeg tar forbindelse hvis det skal dukke opp noen spørsmål i etterkant?
Greit om vi avslutter her?
Har du spørsmål i etterkant av intervjuet er det bare å ta forbindelse!
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