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Intervjuguide 

 

Før intervjuet starter: 

Presenter deg selv og prosjektet. Samtykkeerklæringen.  

Forsikre om anonymisering. 

”Si fra hvis det er noe du ikke vil svare på. Hvis du ønsker pause, eller avbryte intervjuet”.  

Da begynner vi med: 

1) Bakgrunnsinformasjon: 

Alder? 

Sivilstatus? 

Seksuell orientering? 

Er du åpen om din legning? 

Oppfatter du deg selv som maskulin/feminin?  

 

Hva driver du med til daglig? 

Bor du i storby/ lite sted? 

Fritid/interesser? 

 

Hvor ofte er du på internett? 

Hva gjør du der? 

Hvor ofte er du på Gaysir? 

Bruker du andre datingsider? 

 

Har du jevnlig kontakt med noen nå? 

Hvor mange har du hatt jevnlig kontakt med det siste året?  

Siste måneden? 

Evt. hvor mange av disse har du møtt offline? 

 

Har du møtt mange på nett det siste året som du har datet offline? 

 

Hva synes du om å bruke internett som sjekkested? 

Hvorfor har du profil på Gaysir? Hva ønsker du å få ut av det? Søker du forhold. Sextreff, 

annet.. 
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Sjekker du andre steder? Utesteder. Trening. Annet..  

Benytter du internett for andre typer seksuelle formål? Informasjonssøk, porno, erotisk chat, 

annet.. 

 

2) Kan du fortelle meg om den siste gangen du sjekket på nett? 

 

Hva syntes du om måten hun/han presenterte seg selv på i profilen sin?  

Hva var det ved henne/ham som gjorde at du følte deg tiltrukket? 

Opplevde du denne personen som spesielt maskulin eller feminin? 

Opplyste hun/han om sine seksuelle preferanser? 

Hvem var mest frampå/tilbakeholden? 

Husker du hvem som var mest frampå av dere i samtalen over internett? 

Opptrer du vanligvis slik? Er det sånn du opptrer overfor andre du snakker med, eller var det 

spesielt med han/henne? 

 

Ser du på tekst og bilde som like viktig når du skal vurdere en person over internett? 

 

Hvis du tenker deg at du ser en profil som du blir interessert i/får lyst til å ta kontakt med på 

Gaysir, hva vil du gjøre da? 

 

Hva skjedde videre?  

Ble det gjort avtale om videre kontakt? 

Om å treffes offline? 

 

- Det ble ikke noe mer. 

Hvorfor ble det ikke noe mer? 

Hva syntes du om det? 

Hadde du forventet noe mer? 

 

- Vi møttes offline. 

Hvem tok initiativ til dette? 

Hvordan ble det lagt fram/hva ble skrevet? 

Hvordan skulle treffet se ut/hva avtalte dere å gjøre? 

Hvor lenge hadde dere hatt kontakt før det ble foreslått å treffes? 
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Hva syntes du om å treffes ansikt til ansikt? 

Forventninger, glede, tvil.. 

 

Hva skjedde videre? 

Fortsatte dere kontakten? 

Utviklet det seg til noe mer? 

 

Hvordan syntes du denne prosessen var? 

Har du nå i etterkant noen tanker rundt den? 

Hva/hvorfor utfallet ble som det ble? 

 

3) Kan du fortelle om den mest positive opplevelsen du har hatt når du har sjekket på 

nett? 

Har du noe mer du kunne tenke deg å fortelle om denne hendelsen? Noen flere tanker i 

ettertid? 

4) Kan du fortelle om den nest negative opplevelsen du har hatt når du har sjekket på 

nett? 

Har du noe mer du kunne tenke deg å fortelle om denne hendelsen? Noen flere tanker i 

ettertid? 

 

På spørsmål 3 og 4 brukes de samme spørsmålene og stikkordene som i spørsmål 2. 

 

Har du andre hendelser eller ting du har opplevd på nett som du kan fortelle om? 

 

Er det noe mer du har lyst å si til slutt? 

 

Takk for intervjuet! 

 

Utseendet vs. Tekst.  

Seksuelle preferanser? Aktiv/passiv/begge deler/ingen spesielle. Er og søker. 

Grupper.  


