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”Det kvalitative forskningsinterview er én 
af flere kvalitative metoder, og metoden
bruges alene eller i kombination med andre
metoder, såvel kvantitative som kvalitative.
Metoden er ikke i sig selv den rigtigste eller
vigtigste metode, men rigtig og vigtig, hvis
valget af metoden er velbegrundet.
De kvalitative metoder vil typisk blive
benyttet til naturalistiske studier, dvs. 
studier, der er præget af, at de må tage
materialet på dets egne, naturgivne betin-
gelser. Studier, hvor forskeren har indsamlet
det empiriske materiale på livets egne be-
tingelser, så at sige, og altså i ringe grad 
på grundlag af et tilrettelagt og kontrolleret
eksperimentelt design. Virkeligheden ’har
fået lov til’ at udfolde sig så uforstyrret, 
som det nu har været muligt, når der har
været en forsker til stede, og denne relative
uforstyrrethed anses som en pointe ved
metoden.”
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Hermed foreligger en opdateret og gennemrevideret 2.
udgave af Jette Fogs snart klassiske bog. Med samtalen 
som udgangspunkt handler om det kvalitative forsk-
ningsinterview, men adskiller sig fra andre bøger 
om emnet ved at koncentrere sig om de psykologiske
aspekter af denne type interviewundersøgelse.

Forfatteren tager udgangspunkt i interviewundersøgelsen
som en menneskelig og mellemmenneskelig proces
præget af de magtmæssige relationer, der altid findes, 
når mennesker mødes. Bogen behandler de moralske
aspekter, som er indlejret i hele forskningsprocessen. 
Den redegør for de psykologiske processer i interviewet,
for de kvalifikationskrav, som de stiller, og den viser 
veje til at blive en bedre interviewer.  
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1
Introduktion

Allerførst vil jeg sige, hvilken slags bog dette er, og hvilken slags
det ikke er. Det er en bog om selve det at interviewe; den handler
om interviewprocessen, om det at sam-tale i et bestemt professio-
nelt øjemed, det vil sige om mødet mellem forskeren og den
person, han af forskningsmæssige grunde vil interviewe. Læseren
skal til gengæld ikke forvente en manual, en bog fyldt med
anvisninger på tekniske håndgreb; af grunde, der vil fremgå
efterhånden, er det ikke en ,,how to do“-bog. Det vil sige, at den
udfylder sin særlige plads blandt de mere tekniske skrifter som
f.eks. Steinar Kvales bøger og artikler om kvalitativ metode (se
f.eks. Kvale, 1994, 1997). Det overordnede formål med bogen er
at yde et bidrag til at styrke forskerens kompetence med hensyn
til det at interviewe. Eftersom forskeren er henvist til at ,,bruge
sig selv“ i forhold til det andet menneske i interviewsituationen,
drejer bogen sig i vid udstrækning om de psykologiske processer,
der henholdsvis fremmer eller blokerer forskerens evner som
interviewer.

Jeg ser på interviewet – og den konkrete interviewundersøgelse
– som den menneskelige og mellemmenneskelige proces, det også
er. Det vil sige en proces, der er reguleret af de psyko-logikker,
som i øvrigt er virksomme i og blandt mennesker. Det vil også
sige en proces, som er præget af de magtmæssige relationer, der
altid er at finde, når mennesker mødes. Tilstedeværelsen af begge
dele er så selvfølgelig og så meget en tavs forudsætning, at den
meget let unddrager sig opmærksomheden. Som vejleder på
projekter har jeg ofte set, hvordan psykologiske processer på
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forskellige måder har spillet ind i undersøgelsen, det være sig i
interviewprocessen eller senere i forskningsprocessen.

Jeg opfatter altså de psykologiske processer mellem interviewer
og interviewperson – herunder de magtmæssige forhold – som
vigtige, og jeg mener, at de i vid udstrækning er bestemmende
for kvaliteten af den forskning, som kommer ud af alle bestræ-
belserne. Jeg kunne også formulere det sådan, at bogen rummer
et forsøg på at opkvalificere interview-virksomheden – gøre
forskeren bedre skikket til også at kunne udføre de første trin i
den kvalitative forskningsproces med alt hvad dette indebærer,
nemlig at være meget opmærksom på sine egne færdigheder og
sin egen involvering i forskningens temaer. Det er jo ikke uden
videre givet, at man er en god interviewer, fordi man er en god
forsker – det er vidt forskellige egenskaber, der kræves. Intervie-
wet er det grundlag, som undersøgelsen bygger på, og hvis jeg
f.eks. har lavet dårlige interview, fordi jeg ikke er god til hurtigt
at etablere og opretholde kontakt med et menneske, jeg træffer
for første og måske eneste gang, ja, så er mit empiriske materiale
et vaklende fundament for det videre arbejde. Uanset hvor skarpt
et hoved jeg er, får jeg problemer, eller bør jeg få problemer, både
mht. pålidelighed og gyldighed, når mit materiale som udgangs-
punkt er for ringe.

I dette første kapitel vil jeg give en introduktion til emnet og
herigennem vise, hvad perspektivet er, og samtidig vil den sam-
lede teksts hovedpointer og temaer forhåbentlig træde frem.

Processen

Det kvalitative forskningsinterview er én af flere kvalitative me-
toder, og metoden bruges alene eller i kombination med andre
metoder, såvel kvantitative som kvalitative. Metoden er ikke i sig
selv den rigtigste eller vigtigste metode, men rigtig og vigtig, hvis
valget af metoden er velbegrundet.

De kvalitative metoder vil typisk blive benyttet til naturalisti-
ske studier, dvs. studier, der er præget af, at de må tage materialet
på dets egne, naturgivne betingelser. Studier, hvor forskeren har
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