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Interviewguide til aktører 

 

Baggrund Beskrivelse 

Formål  At få dybdegående indsigt i, hvad det er i lokalsamfundet, der 
skaber modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme 
og i så fald indsigt i hvor stærk denne modstandskraft er 

 

Succeskriterier Interviewets leverance: 

 En optagelse af interviewet indeholdende svar på relevante 
forskningsspørgsmål 

Interviewets succeskriterium: 

 Informanten leverer relevant viden om emnet, samt oplever 
interviewet som trygt og relevant 

Kontekst Der foretages et eksplorativt studium som danner et empiriske grundlag for 
anbefalinger af, hvilke aktiviteter i lokalmiljøet der kan skabe 
modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme. 

Mennesker Interviewer og informant 

Miljø Neutralt og trygt miljø for informanten, hvor der samtidig er ro nok til det 
ikke skaber forstyrrelser for selve interviewet, men også for optagelsen 
deraf. 

Roller Interviewer:  

 Kompetent og erfaren interviewer 

Informanten: 

 Vidensbringer 

Metode  Spørgetekniske metoder som fx ladder og relativitet.  

 Aktiv involvering med visuelle temaer, der kan igangsætte 
refleksioner 

 Skalering af udsagnsbatteri 
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Tid  Tema og 
forskningsspørgsmål 

Interviewspørgsmål Materialer og metoder 

FØR Tema og 
forskningsspørgsmål 

Interviewspørgsmål Materialer og metoder 

 Relationsskabelse: 

Indledende snak over 
telefon om hvorfor dette 
interview og 
forventninger 

Tak fordi jeg måtte tage kontakt til 
dig. Dit bidrag betyder meget. 
Interviewet kommer til at handle om 
dig og dit lokalmiljø.  

Det er 100% anonymt og vil foregå 
som en almindelig samtale. Du 
behøver ikke forberede dig på noget, 
bare kom som du er. 

Telefon 

 Praktik Booke en aftale af ca. en times 
varighed et trygt og neutralt sted med 
ro 

 

Lokation 

UNDER Tema og 
forskningsspørgsmål 

Interviewspørgsmål Materialer og metoder 

2 min Intro og tillidsskabelse Endnu engang tak fordi jeg måtte 
tage kontakt til dig. Dit bidrag betyder 
meget. Interviewet kommer til at 
handle om dig og dit lokalmiljø.  

Det er 100% anonymt og vil foregå 
som en almindelig samtale. Jeg 
optager samtalen for bagefter at 
kunne huske dine pointer. Dit navn vil 
blive anonymiseret, så ingen vil 
kunne kende dig i det efterfølgende.  

Du er velkommen til at stille 
spørgsmål undervejs. 

Du vil sikkert opleve jeg tager noter 
undervejs, det kan være fordi du siger 
noget, jeg gerne vil huske til senere. 

 

Diktafon og ekstra 
batterier 

Plan B: Memo på tlf. 

5 min Baggrundsvariable; 
hvad er: (alder, 
uddannelse, arbejde, 
fritidsbeskæftigelse, 
bolig, familie, evt. børn 
og opvækst)  

 

Kan du fortælle lidt om dig selv?  
Alder, bopæl, beskæftigelse, familie 
 
Kan du fortælle lidt mere om din rolle i 
lokalsamfundet? 
 
Hvordan kan det være du gerne ville 
mødes med mig i dag? 
  
Hvad har du af forventninger til hvad 
vi skal tale om?  

 

 

20 min 

 

Afdækning af 
modstandskraft i 
lokalsamfundet: 

Informantens holdning 
til forskellige temaers 

Jeg har taget nogle kort med, hvor 
der står nogle ord som indgår i 
lokalmiljøet. Lad os prøve at tale lidt 
ud fra dem. De er ikke udelukkende, 
så er der nogle, der slet ikke giver 
mening tager du dem bare væk, og 

Små kort med ord på. 
Placer en masse små 
kort på bordet, der 
beskriver forskellige 
elementer af lokalmiljøet 
fx moskeen, væresteder, 
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betydning i 
lokalsamfund. 

Særlige hændelsers 
betydning for 
lokalsamfundet 

du er også velkommen til at skrive 
nogle nye.  

 

 Hvor spiller du en rolle i det 
lokalsamfund, du arbejder i? 
Vælg eventuelt flere kort. 

 Hvilke af disse oplever du har 
en betydning lokalsamfund, 
du arbejder i? Informanten 
taler her ud fra kortene. 

 Hvilke af disse oplever du 
overhovedet ikke har nogen 
betydning for 
lokalsamfundet? 

 Hvad synes du fungerer i 
lokalsamfundet? Bed om 
eksempler 

 Hvad synes du fungerer 
mindre godt? 

 Har det ændret sig efter 
[nævn den pågældende 
hændelse]? 

 Hvordan var det før? 
 

 Ellers lad os prøve at starte 
med denne (interviewer 
vælger et kort).  

Prob på hvad dette har af betydning. 
Vi skal ikke kun afdække midlet. men 
hvad den reelle modstandskraft er.  

 Hvorfor tror du lige netop 
[skolen] spiller en rolle? 

 Hvordan ville lokalsamfundet 
havde været, hvis [skolen] 
ikke havde været der? 

 

offentlige myndigheder, 
frivillige foreninger, lokale 
restauranter etc.  

 

20 min Afdækning af 
modstandskraft i 
lokalsamfundet: 

Validering af 
eksisterende forskning.  

Særlige hændelsers 
betydning for 
lokalsamfundet 

Placer 1 til 5-papkortene på bordet 
(eller gulvet) foran jer. 

Inden vi slutter har jeg nogle udsagn 
som jeg gerne vil have du placerer på 
en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 
”overhovedet ikke” og 5 er ”i meget 
høj grad”. Vi tager dem bare en efter 
en og snakker om dem undervejs. 

 

Tag dem en efter en og bed 
informanten placerer dem på skalaen. 
Husk at sige, hvad udsagnet er højt, 
så det kommer med på optagelsen. 

Spørg ind til: 

 Hvorfor har du valgt at 
placerer den der? Hvis muligt 
gå ned på skala. Og ikke 
her? Hvis muligt gå op på 
skalaen. Og ikke her? Bed 
om eksempler undervejs. 

12 udsagn på papkort, 
samt 1, 2, 3, 4, 5 på 
papkort.  
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 Har det ændret sig efter 
[nævn den pågældende 
hændelse]? 

 Hvordan var det før? 

2 min Debriefing Er der nogle ting, du ikke har fået 
nævnt? 

Hvordan synes du snakken har 
været? 

Har du nogle bekymringer om det vi 
har talt om? 

Jeg vil sørge for at anonymisere dig 
100% herefter. 

Tusinde tak fordi du ville bidrage. Det 
sætter jeg virkelig stor pris på. 

Vær opmærksom på 
succeskriteriet om at 
informanten går tryg 
derfra. 

 

 

EFTER Tema og 
forskningsspørgsmål 

Interviewspørgsmål Materialer og metoder 

 Sikring af øvrig data Nedskriv indtryk, stemning og andre 
pointer straks efter afsked med 
informanten  

Notesbog 

 


