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Haastattelujen runko 

Haastateltavat: #lupanäkyä-kuvan ottaneet 

Toimitettu myös haastateltaville noin 1 vko ennen haastatteluja 

 

 

Yleinen suhde selfieihin ja sosiaaliseen mediaan: 

 Miten määrittelisit selfien? 

 Miten paljon tai vähän yleensä otat selfieitä? 

 Miten paljon käytät sosiaalisia medioita? Mitä sosiaalisen median kanavia käytät? 

 

Oma #lupanäkyä-kuva: 

 Otitko #lupanäkyä-kuvan alkuperäisenä tarkoituksenasi jakaa se kyseisen aihetunnisteen 

alla?  

 Kokeilitko erilaisia tapoja ottaa #lupanäkyä-kuva? Jos kokeilit, mitä teit niillä kuvilla, joita 

et jakanut? 

 Miten päätit, minkä kuvan jaat #lupanäkyä-kuvana? 

 

 Muistuttaako #lupanäkyä-kuvasi muita kuvia, joita yleensä jaat sosiaalisessa mediassa? 

 Missä kaikkialla olet jakanut #lupanäkyä-kuvasi? Käytitkö kaikkialla aihetunnistetta 

#lupanäkyä? 

 Miten kuvailisit suhtautumistasi #lupanäkyä-kuvaasi ennen sen jakamista? Entä kuvan 

jakamisen jälkeen? 

 Saitko palautetta #lupanäkyä-kuvastasi? Jos, niin millaista palautetta? Keneltä? Erosiko 

palaute sen mukaan, mihin postasit kuvan? 

 

Läskimyytinmurtajat-yhteisö: 

 Koetko, että #lupanäkyä-kuviin liittyy sääntöjä? Jos, niin millaisia? 

 Missä määrin koet olevasi osa Läskimyytinmurtajat-yhteisöä? 

Haastattelujen arkistointi: 

 Saako tekstitiedostoiksi kirjoitetut (anonymisoidut) haastattelut tallentaa 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle?  



Haastattelujen runko 

Haastateltavat: ne, jotka eivät ottaneet #lupanäkyä-kuvaa 

Toimitettu myös haastateltaville noin 1 vko ennen haastatteluja 

 

 

Yleinen suhde selfieihin ja sosiaaliseen mediaan: 

 Miten määrittelisit selfien? 

 Miten paljon tai vähän yleensä otat itse selfieitä? 

 Miten paljon käytät sosiaalisia medioita? Mitä sosiaalisen median kanavia käytät? 

 

Oma #lupanäkyä-kuva: 

 Harkitsitko missään vaiheessa oman #lupanäkyä-kuvan ottamista? Miksi tai miksi et? 

 Jos olisit ottanut kuvan, millainen se olisi ollut? 

 

 Muistuttavatko #lupanäkyä-kuvat niitä kuvia, joita yleensä jaat sosiaalisessa mediassa? 

 Mitä ”lupa näkyä” -aihetunniste tuo mieleesi? 

 

Läskimyytinmurtajat-yhteisö: 

 Koetko, että #lupanäkyä-kuviin liittyy sääntöjä? Jos, niin millaisia? 

 Missä määrin koet olevasi osa Läskimyytinmurtajat-yhteisöä? 

Haastattelujen arkistointi: 

 Saako tekstitiedostoiksi kirjoitetut (anonymisoidut) haastattelut tallentaa 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Tampereelle? 

 

 

 


