Intervjuguide- Hvordan oppleves det å stå i personkonflikt i
internasjonale operasjoner?
Bakgrunn
Hensikten med å gjennomføre dybdeintervju er å innhente presis og korrekt data i tilknytning til
problemstillingen min. Jeg ønsker å gjennomføre intervju til fordel for spørreundersøkelse da jeg kan
la intervjuobjektene prate mer åpent med færre rammer og begrensninger. I en spørreundersøkelse
ville jeg ikke klart å innhente informasjon etter deres preferanser det vil være vanskelig å treffe flere
intervjuobjekt med en standardisert undersøkelse. I et intervju vil det også være enklere for
intervjuobjektet selv å styre samtalen den retningen de ønsker, og berøre de temaene de selv mener
er mest sentral for deres opplevelse.

Inngangsverdier
I intervjuet vil jeg innledningsvis gi noen grunnleggende inngangsverdier for hva jeg ønsker å få ut av
intervjuet. Dette ønsker jeg å formidle i form av enkle, åpne spørsmål slik at intervjuobjektet ikke
styrer eller begrenser svarene sine på bakgrunn av disse.
I forkant av intervjuet vil jeg imidlertid forberede noen spørsmål og tema jeg ønsker å lede
intervjuobjektet inn på. Disse vil fungere som en rød tråd eller holdepunkter i intervjuet. Jeg ønsker
allikevel å la intervjuobjektet styre samtalen slik at vi i størst mulig grad berører de tema som
intervjuobjektet selv mener er mest sentrale. Ved å stille åpne spørsmål vil det også gi rom for at
temaer jeg ikke har tenkt over kan bli viktige for oppgaven i sin helhet.

Forventninger
Før intervjuet begynner vil jeg spørre intervjuobjektene om deres forventninger til intervjuet.
Hensikten med dette er å avdekke deres inngangsverdier og eventuelle spørsmål før selve intervjuet
begynner. En slik uformell samtale vil også kunne øke tillitten.

Spørsmål
Spørsmålene vil som nevnt over være åpne og i størst mulig grad fungere som et hjelpemiddel for
både meg og intervjuobjektet.
I oppgaven min er jeg interessert i den subjektive opplevelsen av å stå i en personkonflikt i
internasjonale operasjoner. Jeg kommer derfor ikke til å stille spørsmål som baserer seg på noe
annet enn dette. Jeg kommer ikke til å stille spørsmål som krever navn, stilling, grad ol. til
tredjepersoner. Jeg kommer ikke til å stille spørsmål som krever at intervjuobjektet kommenterer om
han/henne handlet riktig/galt eller tilsvarende for tredjepersoner.

Ugradert – internt. Skal ikke videreformidles utenfor forsvarssektoren.

Avslutningsvis vil jeg gi intervjuobjektet muligheten til å komme med innspill eller spørsmål som
berører deres besvarelse i oppgaven.

Ugradert – internt. Skal ikke videreformidles utenfor forsvarssektoren.

