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Kvale	  og	  Brinkmann	  -‐	  7	  gode	  råd	  om	  interview 
 
Steiner	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann	  har	  haft	  stor	  betydning	  for	  det	  kvalitative	  interview,	  og	  bogen	  “Interview	  
–	  introduktion	  til	  et	  håndværk”	  er	  grundbogen	  over	  alle	  grundbøger,	  når	  det	  kommer	  til	  interviews	  på	  
universitetet.	  Undertitlen	  er	  “introduktion	  til	  et	  håndværk”.	  For	  interview	  er,	  ligesom	  bordtennis	  og	  
glarmesterfaget,	  noget	  som	  kræver	  træning.	  Alle	  kan	  blive	  gode	  til	  at	  interviewe,	  hvis	  man	  arbejder	  hårdt	  
nok	  på	  det.	  Jeg	  har	  samlet	  7	  gode	  overordnede	  råd	  fra	  bogen.	  
	  

1:	  Mix	  åbne	  og	  lukkede	  spørgsmål	  
Lukkede	  spørgsmål	  begrænser	  oftest	  et	  svar	  til	  "ja",	  "nej"	  eller	  en	  kort	  besked.	  De	  er	  gode	  til	  at	  få	  andre	  til	  
at	  fortælle	  en	  helt	  bestemt	  ting.	  For	  eksempel	  "Kom	  du	  til	  tiden	  i	  morges?"	  Spørgeren	  er	  aktiv.	  Den	  
adspurgte	  er	  mere	  passiv.	  	  
Lukkede	  spørgsmål	  begynder	  typisk	  med:	  "Er...?,	  Gør...?,	  Hvem...?,	  Hvornår	  ..?,	  Hvor...?,	  Hvilken...?"	  
	  
Åbne	  spørgsmål	  kunne	  være:	  "Noget	  nyt?	  Hvad	  har	  du	  lavet	  på	  det	  seneste?	  Fortæl	  mig	  om	  dig	  selv?"	  	  
Åbne	  spørgsmål	  kræver	  indsats	  og	  tid,	  fordi	  svaret	  ikke	  er	  lige	  ved	  hånden.	  Ofte	  skal	  man	  tænke	  over	  noget,	  
man	  aldrig	  har	  tænkt	  på	  før,	  for	  at	  kunne	  svare.	  En	  konsekvens	  af	  dette	  er	  at	  åbne	  spørgsmål	  sjældent	  
bliver	  besvaret,	  eller	  kun	  besvaret	  halvt.	  	  
"Hvordan	  går	  det?"	  giver	  standardsvaret:	  "Okay".	  Det	  gør	  os	  ikke	  meget	  klogere.	  Derfor	  skal	  et	  interview	  
gerne	  være	  et	  mix	  mellem	  åbne	  og	  lukkede	  spørgsmål.	  En	  samtale	  med	  kun	  åbne	  spørgsmål	  vil	  være	  
uengagerende.	  Det	  er	  bedst,	  når	  både	  spørgeren,	  og	  den	  adspurgte	  kan	  skiftes	  til	  at	  være	  aktiv.	  
	  

2:	  Forsøg	  at	  være	  den	  interviewedes	  ligemand	  
Der	  er	  ingen	  grund	  til	  at	  imponere,	  ej	  heller	  at	  blive	  imponeret.	  	  
Prøv	  at	  se	  bort	  fra	  forskelle	  i	  alder,	  erfaring,	  uddannelse	  og	  social	  baggrund.	  I	  er	  nogle	  mennesker	  der	  taler	  
sammen	  -‐	  det	  er	  udgangspunktet.	  Vær	  jer	  selv	  under	  interviewet.	  Det	  må	  meget	  gerne	  være	  en	  positiv	  
oplevelse.	  Man	  kan	  hjælpe	  lidt	  med	  at	  starte	  med	  lette	  spørgsmål,	  byde	  på	  kaffe,	  vise	  lidt	  rundt	  og	  være	  
høflig.	  
	  

3:	  Hellere	  bevidst	  naiv,	  end	  forstilt	  klog	  
Det	  at	  være	  dum,	  er	  en	  stor	  fordel	  i	  rigtigt	  mange	  situationer.	  Ofte	  tror	  folk	  at	  de	  ved	  noget,	  eller	  kender	  til	  
noget	  og	  derfor	  tør	  de	  ikke	  spørge	  ind,	  af	  frygt	  for	  at	  virke	  dumme.	  Pak	  stoltheden	  sammen	  og	  spørg	  ind	  
alligevel.	  Det	  er	  farligt	  at	  være	  indforstået.	  
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4:	  Hvis	  du	  stiller	  2	  spørgsmål	  i	  en	  sætning,	  får	  du	  oftest	  kun	  et	  svar	  
En	  gammel	  journalist-‐sandhed.	  Hvis	  du	  stiller	  spørgsmålet	  “Hvornår	  står	  du	  op,	  og	  hvad	  spiser	  du	  til	  
morgenmad?”,	  vil	  du	  højst	  sandsynligt	  kun	  få	  svar	  på	  een	  af	  spørgsmålene.	  Gerne	  det	  som	  er	  mest	  
behageligt.	  Et	  spørgsmål	  af	  gangen	  tak.	  Tænk	  også	  gerne	  over,	  hvornår	  du	  har	  fået	  svar	  på	  dit	  spørgsmål.	  
	  

5:	  Det	  er	  ikke	  din	  opgave	  at	  løse	  problemer	  under	  interviewet	  -‐	  vær	  nysgerrig	  
Du	  er	  ikke	  coach	  eller	  terapeut,	  og	  du	  skal	  først	  samle	  viden,	  før	  du	  kan	  drage	  konklusioner.	  Sørg	  for	  at	  
bruge	  rigeligt	  tid	  til	  at	  skaffe	  indsigt	  i	  problemstillingen	  før	  du	  begynder	  at	  løse	  den.	  	  
For	  en	  hammer,	  ser	  altid	  ud	  som	  et	  søm.	  De	  fleste	  mennesker	  tænker	  på	  løsninger,	  før	  de	  tænker	  på	  
problemer.	  Vi	  kan	  ikke	  undgå	  at	  lave	  problemløsning,	  men	  forsøg	  at	  skubbe	  det	  i	  baghovedet.	  Sørg	  for	  at	  
spørge	  nysgerrigt	  ind	  og	  pak	  dine	  første	  ideer	  lidt	  væk.	  
	  
Stop	  den	  du	  interviewer,	  hvis	  denne	  begynder	  at	  løse	  problemerne	  før	  tid.	  Vi	  skal	  nok	  komme	  til	  
problemløsning.	  
	  

6:	  Det	  er	  bedre	  at	  lægge	  folk	  ord	  i	  munden,	  når	  man	  er	  overfor	  dem,	  end	  bagefter	  
når	  man	  skal	  fortolke	  interviewet	  alene.	  
Vi	  går	  sjældent	  ind	  i	  en	  samtale,	  uden	  at	  have	  en	  ide	  om	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert.	  Disse	  forforståelser	  
er	  helt	  uundværlige	  for	  os,	  men	  kan	  samtidigt	  også	  være	  med	  til	  at	  lukke	  af	  for	  en	  masse	  muligheder.	  Du	  
kan	  ikke	  undgå	  at	  have	  din	  egen	  mening,	  og	  dine	  egne	  fordomme,	  i	  stedet	  må	  du	  være	  ærlig	  omkring	  dem,	  
og	  vise	  dem	  frem.	  
	  
Hvis	  du	  lufter	  en	  fordom,	  et	  lukket	  spørgsmål	  eller	  en	  ledende	  sætning,	  så	  har	  din	  “offer”	  trods	  alt	  chancen	  
for	  at	  protesterer.	  Du	  kan	  gøre	  det	  lettere	  for	  dem	  ved	  at	  sige	  “Nu	  provokerer	  jeg	  dig	  lige”,	  eller	  “nogle	  vil	  
måske	  sige”.	  Så	  inviterer	  man	  til	  at	  den	  adspurgte	  kan	  nuancerer,	  eller	  forsvare	  sig.	  
	  

7:	  Det	  handler	  ikke	  kun	  om	  det	  faktuelle,	  men	  om	  meningen	  bag	  det	  hele	  -‐	  spørg	  
ind	  til	  det	  mellem	  linjerne	  
Folk	  siger	  ikke	  alting	  lige	  ud.	  De	  kan	  skyldes	  mange	  ting,	  nok	  især	  at	  den	  viden	  der	  kommer	  ud	  af	  munden	  
på	  den,	  bliver	  skabt	  i	  det	  selvsamme	  nu,	  hvor	  de	  siger	  det.	  Altså:	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  så	  godt	  
gennemtænkt,	  mange	  kan	  faktisk	  bedst	  forstå	  deres	  ord	  efter	  at	  de	  er	  sagt.	  En	  sjældent	  gang	  kan	  der	  
selvfølgeligt	  også	  være	  tale	  om	  undvigelser	  og	  skjulte	  dagsordner.	  Som	  interviewer	  skal	  man	  prøve,	  at	  jagte	  
den	  mening,	  som	  ligger	  lidt	  dybere	  end	  det	  rent	  faktuelle.	  Gælder	  i	  høj	  grad	  om	  at	  kunne	  fornemme.	  Jeg	  os	  
prøve	  at	  se	  på	  dette	  eksempel.	  
	  
Elev:	  ”Jeg	  er	  ikke	  så	  dum,	  som	  mine	  eksamenskarakterer	  antyder,	  men	  jeg	  har	  dårlige	  læsevaner.”	  
	  
Spørgsmål	  1:	  “Hvad	  fik	  du	  i	  karakterer?”	  
Spørgsmål	  2:	  “Hvordan	  er	  dine	  læsevaner?”	  
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Spørgsmål	  3:	  “Mener	  du,	  at	  karakterer	  er	  en	  forkert	  måde	  at	  mål	  dig	  på?”	  
	  
De	  2	  første	  spørgsmål	  er	  gode	  og	  helt	  naturlige,	  men	  det	  tredje	  er	  en	  måde	  at	  forsøge	  at	  finde	  den	  dybere	  
mening	  i	  det	  som	  personen	  siger.	  Prøv	  det	  med	  jævne	  mellemrum,	  når	  du	  tror	  at	  der	  stikker	  noget	  dybere	  
under.	  


