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Nedenstående ’Paper in progres’ er en tidlig (og senere helt omskrevet) og referenceløs fremstilling af ’min’ 
interviewmetode, der blandt andet er kendetegnet ved at undlade transkribering. Interviewmetoden blev ud-
viklet videre og anvendt til empiriindsamling til min ph.d. afhandling fra 2010. Den ’endelige’ udgave af inter-
viewmetoden i artikelform, ”The Individually Focused Interview - Methodological Quality Without Transcrip-
tion of Audio Recordings”, kan ses HER. ASC 25.11.2016 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Om det fokuserede interviews fordele og ulemper 
I dette paper vises et eksempel på brug af fokuseret interview og der sammenlignes med den 

typiske udgave af det semistrukturerede forskningsinterview og diskuteres fordele og ulemper 

ved metodevalget. Konklusionen er, at det fokuserede interview under visse forudsætninger 

med stor fordel kan benyttes i stedet for den typiske udgave af det semistrukturerede forsk-

ningsinterview. 

 

En erfaring med brug af fokuserede interview 

I et tidligere arbejde som fuldmægtig på Herlev Sygehus, var jeg i 1999-2000 ansat som projekt-

medarbejder på ’Elektronisk booking forprojekt’. Arbejdet handlede om, hvorvidt og under hvilke 

forudsætninger, der kunne arbejdes videre med elektronisk booking på Københavns Amts sygehu-

se.1 

 

En væsentlig del af empirien bestod af indsamling af viden om holdninger og adfærd i forbindelse 

med den eksisterende anvendelse af elektronisk booking blandt sygehuspersonale. Det involverede 

personale spændte over flere faggrupper: Lægesekretærer, sygeplejersker, radiografer, sygehjælpe-

re, sygeplejere, jordemødre, ingeniører, reservelæger og speciallæger. 

 

Mit arbejde havde en stram deadline, data skulle i hus, men det var praktisk næsten umuligt at sam-

le det involverede personale til gruppeinterview på grund af deres travlhed og forskellige arbejdsti-

der. Og skulle det alligevel lykkes, ville en efterfølgende proces med transskribering og analyse 

formentlig tage meget lang tid. 

 

Resultatet blev interview med folk opdelt i faggrupper for sig med 1-3 personer ad gangen. Meto-

den kaldte jeg ”modificeret fremtidsværksted - en nedkortet version af brainstorm og forslag til 

løsninger”. Herefter vil jeg dog kalde det for ’fokuseret interview’. 

 

Forudgående fik de frivilligt deltagende interviewpersoner besked om formål med interviewet, at 

hvad der blev tilkendegivet ville være fortroligt og senere kun blive anvendt i anonymiseret form, 

og at alle udsagn ville skulle godkendes efterfølgende – der var altså ’fortrydelsesret’, selvom man 

vitterligt havde givet udtryk for det nedskrevne. Samtidig fik hver interviewperson besked på, at de 

kunne interviewes sammen med en kollega, hvis de var mest fortrolige med det – det skulle dog 

være samme faggruppe og fra samme afdeling. 

 

Interviewene var semistrukturerede og tematiserede med fem grundlæggende, korte spørgsmål, der 

på hver sin måde gik på holdninger og adfærd i forbindelse med elektronisk booking. Men det blev 

                                                 
1 Indførsel af elektronisk booking på Københavns Amts Sygehuse. Afrapportering fra forprojektet på Amtssygehuset i 

Herlev. Københavns Amt. Maj 2000. 

http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol17/iss19/1/
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kombineret med mine konstante uddybende, åbne spørgsmål. For eksempel: ”Hvad mener du med 

det?”, ”Kan du uddybe det?” eller ”Kan du give nogle eksempler?”. Eller blot ”Har du flere hold-

ninger til det…?”. Den interviewede fik på forhånd at vide, at selvom temaet var givet, så var alle 

typer udsagn i orden. 

 

De interviewedes udsagn blev skrevet ned i stikordsform, i nogle tilfælde dog også med fulde cita-

ter, hvis udsagnet af interviewer blev vurderet at være centralt eller at være en præcis og rammende 

formulering om temaet. Ved tvivl om et udsagns betydning blev dette gentaget med samme eller 

andre ord for med det samme at få bekræftet meningen med udsagnet. Udsagn, der af interviewer 

blev vurderet at være helt uden for temaet, blev ikke noteret i stikordsform. Der var dog opmærk-

somhed om ikke at udelukke analogiserende udsagn, der umiddelbart lød som ’uden for temaet’, 

men som dog kunne relatere til temaet. 

  

Interviewet tog typisk under en halv time, nogle gange lidt mere, hvis den interviewede selv ville 

uddybe mere. Efterfølgende blev noterne på typisk 3-6 sider med det samme skrevet ind på PC, 

hvorefter det kom til at fylde1-2 A4-sider. Alle interviewpersoner fik senest dagen efter en uges 

frist til at kommentere de skriftlige udsagn med besked om, at rettelser var meget velkomne, hvis 

udsagn var forkerte, blev fortrudt eller skulle uddybes. Det viste sig, at næsten alle læste udkastet 

hurtigt, og der var også en del kommentarer, der så blev korrigeret. 

 

Efterfølgende stod jeg med godkendte udsagn fra 22 gennemførte interview med i alt 37 deltagende 

personer. Interviewene blev gennemført indenfor én måned i normal arbejdstid. De mange udsagn 

gav meget væsentlige bidrag til indholdet i den efterfølgende afrapportering. Analysen af udsagnene 

i de 22 gennemførte interview kunne gennemføres relativt hurtigt, fordi disse var korte (1-2 sider 

hver) og allerede var gennemgået én meningsfortolkning. Dermed kunne analysen stort set reduce-

res til yderligere meningsfortolkning (i begrænset omfang) og så ellers meningskategorisering. 

 

Nedenstående har jeg lavet en sammenligning af stadierne i det semitraditionelle, eller typiske in-

terview og det fokuserede interview. 
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Metodestadierne i forskellige typer interview2 

 

Stadium Semistruktureret interview        Det fokuserede interview 

Tematisering Ja. Formulering af forsknings-

spørgsmål  

Ja. Formulering af forsknings-

spørgsmål  

Design Jævnfør forskningsspørgsmål – 

åbne spørgsmål formuleres. Eti-

ske overvejelser om brug af ud-

sagn. 

Jævnfør forskningsspørgsmål – 

åbne spørgsmål formuleres. 

Etiske overvejelser om brug af 

udsagn. 

Interview Semistruktureret. Ved fokus-

gruppeinterview, bruges gruppe-

dynamik bevidst i udsagnsdan-

nelse, nye temaer i forståelsen af 

det overordnede tema kan opstå 

og udvikles i gruppen af inter-

viewede. 

Semistruktureret. ’Brainstor-

ming’. Journalistisk metode. 

Uklare udsagn søges uddybet. 

 

 

 

 

Kun nedskrivning af udsagn, der 

har at gøre med spørgsmål / tema. 

Meningskondensering, evt. narra-

tiv meningsstrukturering, og før-

ste verifikation, første menings-

fortolkning og -kategorisering 

sker under interview.  

Transskribering Optagelse og udskrivning af alle 

udsagn. 

Analyse Meningskondensering, -

fortolkning, -kategorisering,  

narrativ meningsstrukturering 

eller ad hoc analyser.  

Anden meningsfortolkning og 

meningskategorisering sker efter 

verifikation af alle anonymisere-

de interview. 

Verifikation Interviewedes verifikation af 

nedskrevne udsagn. Er evt. afkla-

ret via forhåndsaftaler om brug af 

udsagn. 

 

Den interviewede godkender det 

redigerede interview fra senest 

dagen efter interviewet. 

Rapportering Relativ langsom rapportering på 

baggrund af mange udsagn fra 

relativt få personer. 

 

Hurtig rapportering på baggrund 

af relativt få udsagn fra mange 

personer. 

 

                                                 
2 Metodestadierne er jævnfør Kvale S. 1997.  Indholdet i figuren er jeg alene ansvarlig for. ASC. 
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Diskussion 

De umiddelbare fordele ved det traditionelle interview er at flere udsagn fra det enkelte interview 

kan komme med, fordi det tager længere tid; er mere ’grundigt’ og ’kommer i dybden’.  

 

De umiddelbare fordele ved det fokuserede interview er opfyldelse af praktiske / pragmatiske hen-

syn (hurtigheden, hvormed det kan planlægges, udføres og afrapporteres). 

 

Hvilken interviewmetode så bedst? Svaret afhænger især af de praktiske muligheder, men også et 

principielt valg mellem ’at komme i dybden’ med mange udsagn fra relativt få interviewede, eller at 

få svar fra flere personer fra målgruppen. 

 

Jeg vil hævde, at det fokuserede interview kan vælges ikke alene ud fra praktiske / pragmatiske 

hensyn, men også ud fra kriterier om kvalitet i dataindsamlingen. 

 

Især vil jeg fremhæve det fokuserede interviews tidlige fælles meningskondensering og verificering, 

der giver en høj troværdighed af bearbejdede data. En anden fordel ved det fokuserede interview er 

den meget korte tid fra interviewets gennemførelse over godkendelse af det til analysens påbegyn-

delse. Dette skal uddybes: 

 

Meningskondensering, evt. narrativ meningsstrukturering og første verifikation sker under inter-

viewet. Den interviewede er dermed inddraget i både redigering og forståelse af det nedskrevne. 

Derved undgås eller minimeres misforståelser af udsagn og ’vilde tolkninger’. 

  

Den meget korte tid fra interview til den interviewedes godkendelse af den faktisk nedskrevne ver-

sion (én dag) mindsker risikoen for ændringer eller misforståelser, der alene skyldes erindrings-

forskydelser.  

 

Når meningskondenseringen og en evt. narrativ meningsstrukturering og første verifikation sker 

allerede under interviewet, mindskes omvendt også risikoen for interviewers / fortolkers ændringer 

eller misforståelser, der både kan skyldes erindringsforskydninger eller spekulative overfortolknin-

ger (’for meget’ tid til at tænke). 

 

Ved det fokuserede interview kan der være risiko for at væsentlige nye temaer og oplysninger sorte-

res fra af interviewer. Men da den fokuserede interviewforms hurtighed giver mulighed for at fore-

tage mange interview, mindskes den samlede risiko for, at væsentlige udsagn sorteres fra. Dels fordi 

udsagn med samme betydning ved andre interview jo ikke nødvendigvis også sorteres fra, og dels 

fordi et udsagn, der er frasorteret ved ét interview, kan vække genklang hos (den samme) inter-

viewer, der derfor bevidst ikke frasorterer det næste gang. Implicit i forståelsen af et ’væsentligt’ 

udsagn eller mening ligger her at udsagnet for at være betydningsfuldt, skal kunne genfindes hos 

flere i gruppen interviewede. Dermed giver det fokuserede interview med sin korte form god mu-

lighed for at gennemføre flere interview og dermed få bedre repræsentativitet.  

 

Omvendt kan det traditionelle gruppeinterview med transskribering have det problem, at mange 

usorterede udsagn fra relativt få personer bliver vanskelige senere at skulle sortere i; for kriterierne 

for sortering kan komme til at udgøres en black box. Det skyldes, at alle typer udsagn foreligger og 
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at meningsbetydningen og relevansen af disse principielt ikke kendes før analysens påbegyndelse, 

Altså kan man heller ikke forudgående opstille kriterier for selektion af udsagn, der vægtes i analy-

sen. 

 

Det lange tidspan i det traditionelle interview, ikke blot mellem interview og analyse, men også de 

mellemliggende faser; dvs. mellem interview og meningstydning og ad hoc analyser, kan føre til, at 

udskriften har en tendens til ”at blive til en uigennemsigtig skærm ml. forsker og den oprindelige 

situation” og at ”…opmærksomheden rettes mod det formelle registrerede sprog og det oplevede, 

de oplevede betydninger i den oprindelige samtale forsvinder.” (Kvale S.,1997). Det vil sige, der 

går noget meningsfortolkning tabt på grund af den langsommelige procedure. 

 

Transskriberingen i det traditionelle interview er ikke uproblematisk i praksis: Hvor meget der skal 

transskriberes afhænger af materialets karakter, undersøgelsens formål, tid, penge. Det vil sige, at 

ikke alt nødvendigvis udskrives; der kan være tale om et selektivt udpluk af data. Og der skal tages 

stilling til fortolkningsregler: Skal udsagnene transskriberes ordret ord for ord inkl. de ofte hyppige 

gentagelser eller skal interviewet omformes til en mere formel skriftlig stil? Skal hele interviewet 

gengives ordret el. skal den der transskriberer kondensere og sammenfatte nogle af de dele der ikke 

indeholder så meget relevant information? Skal man medtage pauser, betoninger, følelsesudtryk 

som latter og suk. Hvis pauserne skal med hvor detaljeret skal de angives (”pause”, i sekunder, 

etc.)? 

 

Konklusionen er, at det fokuserede interview under forudsætning af især en relevant tematisering og 

en ’indsigtsfuld interviewer’, der intuitivt og øjeblikkeligt er i stand til at sortere væsentlig fra min-

dre væsentlig information i forhold til forskningsspørgsmålene, med stor fordel kan benyttes i stedet 

for det traditionelle gruppeinterview. 


