
Intervjuteknikk
Oppsummering etter forelesning 

Midt-Norge kommunerevisorforening

Jægtvolden fjordhotell, Inderøy 24. januar 2019

Brynjulf Handgaard



Deltakere

27.01.2019 Bunntekst 2

De skal si det, levere innhold.
Du skal føre i dansen med kildene.

Spørsmål er presise instrument.

Svar er funksjoner av de 
spørsmål som blir stilt.

Danse med kildene



Intervjuet – en form for samtale,
men skiller seg fra dagligsamtalen på følgende måter

• Asymmetrisk, en spør, den andre svarer.

• Samtalen føres egentlig for en tredjeperson.

• Hensikten med samtalen er å bruke utsagn fra den som svarer, i en 
offentlig sammenheng.

• Samtalen er avtalt og forberedt.

• Samtalen bygger på sterke konvensjoner.
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Hvordan styre i dansen?

• Ett mål

• To tanker i hodet

• Tre spor du kan følge

• Fire strategiske tips

• Fem sikre steg i dansen

•Verdens 10 beste spørsmål
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Ett mål

”Å  finne ut

noe

med hensyn på hvordan dette noe 

har endret seg eller skapt konflikt.”
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To tanker i hodet

1. Lytte

2. Styre 
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Tre spor

1. Beskrivelser

2. Forklaringer og argumenter

3. Fortellinger
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Beskrivelsen

• Det aller, aller viktigste

• Det nest mest viktige

• Det ganske viktige

• Det litt viktige

• Detaljer

Det aller, aller mest viktige
Det litt mindre viktige

Det ganske viktige
Det litt viktige

Detaljer
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Forklaringer

Belegg (B) Påstand (P)

Hjemmel (H)

Ryggdekning:

Dokumentasjon

Eksempel

Sammenlikning

fordi

så
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Argumentasjonshierarki

P1

B1

P2B2

P3

fordi

fordi

H2

H1



Fortellinger
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Motstand

Hjelpere

HP MÅL

Hoved-
person

Situasjoner Situasjoner SituasjonerSituasjoner
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Fire strategiske tips

1. Start enkelt

2. Velg spor

3. Lytt aktivt

4. Følg opp det informanten sier



Start enkelt

• Deltakere – unngå over- og underordnet i samme, kildekritikk 

• Sted – hjemme- eller bortebane, ev. nøytral grunn

• Situasjon – sitte el stå, helst runde bord, øyehøyde

• Kontrakt - tydelig

• Interesse – viktig å vise, nysgjerrighet viktig 

• Handling før vurdering og mening, hva før hvordan



Eksempel - forklaring

BRUKER- OG PÅRØRENDEMEDVIRKNING

• Er det tilstrekkelig brukermedvirkning ved din 
enhet/virksomhet?
• Hvordan begrunner du dette?
• Gi eksempler

• Får beboerne stå opp/legge seg når de vil?
• Får beboerne spise når de ønsker (kveld/natt)?



Alternativt – fortelling?

BRUKER- OG PÅRØRENDEMEDVIRKNING

• Hva gjør dere når ………….. ?
• Og så da ………………. ?
• Hva snakker dere om da da ……………….  ?
• Sjekkpunkt

• Døgnrytme
• Måltider



Lytt aktivt

• Nøkkelord ut fra mål

• Oppsiktsvekkende fakta

• Vagheter

• Metaforer



Følg opp – gjør informanten ansvarlig

• Intervjuet er en sam-tale

• Gjør intervjupersonen ansvarlig

• Følg opp det han/hun sier 
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De fem feiltrinn

1. Å ikke spørre

2. Å stille lange spørsmål

3. Å stille ladede spørsmål

4. Å lukke spørsmålene

5. Å stille ufokuserte spørsmål



Revisjonsintervju

” - Du har et budsjettansvar, ser jeg.”

” - Men tilbake til pasientflyt.  Hovedregelen er at du opereres to dager 
etter innleggelse.  Mange av sykehusene tar det jo dagen etter.”

Feiltrinn 1



Revisjonsintervju

”- Et spørsmål som har vært oppe, er dette med rehabilitering.

- Det synes jeg er et problem, og jeg synes at rehabilitering er det 
som går når økonomien skal – ikke sant?  Det er lite økonomi i det.  
Skal jeg fortelle hvordan vi har det, eller?

” - Ja, gjerne det.”

Feiltrinn 1



Revisjonsintervju MN

• Hvordan foregikk selve konsolideringsprosessen? Var det noen 
spesielle utfordringer? Hvor lang tid tok det å «komme på plass» i ny 
organisasjon?

• Hva mener du dere som museum har fått ut av konsolideringen? Er 
det lettere/vanskeligere å oppnå målsetninger etter konsolidering?

• Hvordan har utviklingen vært når det gjelder museets økonomi? 
Sterkere eller svakere etter konsolideringen?

Feiltrinn 2



Revisjonsintervju

« - Hvordan vet du som leder at du har kontroll på prosessen?»

« - Finnes det prosedyrer som beskriver hvordan rapportering skal 
gjøres?»

«- Vurderes behov for legetilsyn?»

Feiltrinn 3



Revisjonsintervju MN 

• Drives helsetunene i XX i tråd med regelverket?

• Er det praksis for å vurdere beboernes samtykkekompetanse ved din 
enhet/virksomhet??

Feiltrinn 3 ?



Revisjonsintervju MN

• Har dere fått til samarbeid på tvers? 

• Er den faglige virksomheten styrket etter konsolidering? 

• Er det tilstrekkelig brukermedvirkning ved din enhet/virksomhet?

• Er det noe som har blitt bedre/mindre bra etter konsolidering?

• Har konsolideringen inn til et «stor-museum» påvirket frivilligheten? 
Har museet venneforening e.l.?

Feiltrinn 4



Platte spørsmål?

• Kjenner du til hva praksis har vært for behandling av endringer i 
selskapsavtalen? 

• I fylkeskommunens museumspolitiske plattform er det krav om årlige 
handlingsplaner for alle museene – har dere det? 

• Forbedringspotensial på områder? 



Revisjonsintervju MN

• Hvordan synes du organiseringen innad i det konsoliderte museet 
fungerer?

• Hvordan oppleves fordelingen av midler internt i det konsoliderte 
museet?

• Kan du si noe om «ditt» museums arbeid/mulighet med forvaltning

• Kan du si noe om «ditt» museums arbeid/mulighet med fornying

«Kan du» – litt slappe og inviterer til forbehold

Feiltrinn 5 ?



Mulig fokusering?

• Hvordan synes du organiseringen innad i det konsoliderte museet 
fungerer?

• Hvordan fungerer løsningen med felles administrasjon?

• Hvordan fungerer samarbeidet med ledelsen i det konsoliderte 
museet i dag?

• Hvordan fungerer det at ledelsen sitter i samme lokale som den ene 
avdelingen?



Alternativt?

• Hva samarbeider dere om i dag som dere ikke gjorde tidligere?

• Hvem samarbeider – om hva?

• Hva samarbeider ledergruppene om?

• Hvilke faste møter har de? 

• Hvem deltar?

• Hva er agendaen  på disse?

• Hva kan forklare at ……. ?



Hvorfor 
er slike spørsmål et problem?
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Fem feiltrinn

1. Å ikke spørre

2. Å stille lange spørsmål

3. Å stille ladede spørsmål

4. Å lukke spørsmålene

5. Å stille ufokuserte spørsmål
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Fem sikre steg

1. Å spørre (konstruksjon)

2. Enkle spørsmål (konstruksjon)

3. Åpne spørsmål (konstruksjon)

4. Nøytrale spørsmål (forutsetninger)

5. Fokuserte spørsmål (fokus)



Gode spørsmål

• I situasjoner hvor beboer motsetter seg nødvendig helsehjelp, hva gjøres? Hvem 
varsles? Beskriv prosedyren!

• Hva er planene for lagring/deponi framover?

• Hva gjør du som virksomhetsleder for å vedlikeholde og utvikle kvaliteten i 
tjenestene som ytes?

• Hvordan dokumenteres situasjoner hvor beboere motsetter seg helsehjelp?

• På hvilken måte forsikrer du deg som virksomhetsleder at tjenestene som ytes på 
ved din enhet/virksomhet har tilfredsstillende kvalitet? Hva er dine viktigste 
sjekkpunkter?

• Felles tjenester (f.eks. digitale systemer) – hvilken effekt har dette evt. hatt?

• Hvordan begrunner du dette?
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Seks viktige ord 
– i denne rekkefølgen

Hva

Hvem 

Hvilke(n)

Hvor 

Når

Hvordan

Hvorfor – som vi skal være forsiktige med



Konsekvenser av gode spørsmål

• Du får folk til å snakke

• Du får folk til å lytte

• Du får folk til å åpne opp

• Du får folk til å tenke

• Du får intervjupersonen til å komme med 
informasjon

• Du gjør intervjupersonen ansvarlig

• Du får kontroll over situasjonen
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forutsatt at……..
• du passer klokka og kompasset,

• holder munn og hører etter og

• spør en gang til hvis du ikke skjønner  eller ikke får svar
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Husk

• Gode spørsmål er som reine vinduer!

• Usynlige spørsmål gir fargerike svar!

• ………………..      og de kan være ganske tøffe!
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Kontroll

• Spør ikke «hvordan» og ”hvorfor” før du har spurt ”hva”

• Finn punktene der  i.o. leverer innhold

…. dette er nøkkelordene dine

• Gå videre, eller stopp opp og be om utdyping!!
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Kunsten

• Når vi skal få i.o. til å vise seg fram, levere innhold, når vi vil 
presse, ikke lukk spørsmålet, men begrens temaet.

• Spør en gang til hvis du ikke får svar.



Oppsummering

DNA-et oppfølging!



Preger spm i Midt-Norge??
Basert på spørreskjemaene

•Veldig mange skrevne spørsmål 
• Greier dere å lytte oppmerksomt nok?

•Veldig mange lukka spørsmål, to av tre
• Får dere svar på det dere lurer på?

•Flest hvordan-spørsmål, få hva
• Får dere vite hva som virkelig har skjedd, eller bare om informantene vet 

hvordan ting burde vært?

•En god del vagheter
• Er informasjonen dere får konkret nok til å kunne initiere handling?



Til diskusjon

• INTERNKONTROLL (Sjekk dokumentasjon)
• Kan du beskrive internkontrollen ved din enhet/virksomhet?

• Har du i din avdeling en samlet beskrivelse av lov og regelverk som gjelder for utførelsen av tjenester ved 
din avdeling?

• Gir denne også en oversikt over hvordan myndighet, ansvar og oppgaver er fordelt ved 
enheten/virksomheten?

• Er alle nødvendige rutiner og prosedyrer skriftliggjort? 
• Har alle ansatte tilgang til rutiner og prosedyrer som gjelder for utførelsen av arbeid ved 

enheten/virksomheten?
• Er disse systematisert/samlet?
• Er de oppdatert?
• Har ansatte fått opplæring i disse rutinene/prosedyrene? Opplæring for nyansatte?
• Fører alle ansatte elektronisk pasientjournal?
• Bruker ansatte systemene?

• Har dere analysert risiko for manglende oppfyllelse av lov/regelverk?
• Hvilke områder har størst risiko for svikt/avvik?
• Hva har dere gjort for å redusere risiko?



Til diskusjon

• Er det praksis for å vurdere beboernes samtykkekompetanse ved din 
enhet/virksomhet??
• Hva ligger i begrepet? 

• Har ansatte fått opplæring i temaet samtykkekompetanse?

• I hvilke situasjoner gjør ansatte en vurdering av samtykkekompetansen?

• Hvilke vilkår må være til stede for å frata beboeren samtykkekompetansen?

• Har dere en rutine for vurdering av samtykkekompetanse? Hva bør skje?

Lada, dels ufokuserte spørsmål?

Forhør – kunnskap om hva de bør gjøre – ikke hva de gjør

Hva er opplæring? Hva er rutine?



Forhør eller fortelling?

• Er det tilstrekkelig brukermedvirkning ved din enhet/virksomhet?
• Hvordan begrunner du dette?

• Gi eksempler
• Får beboerne stå opp/legge seg når de vil?

• Får beboerne spise når de ønsker (kveld/natt)?

• Vurder alternativt?
• Hva gjør dere hvis?

• Gi eksempler
• Får beboerne stå opp/legge seg når de vil?

• Får beboerne spise når de ønsker (kveld/natt)?
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Spørsmålsliste?

Nøkkelordene kan ikke planlegges!

Derfor er det problematisk å ha med seg ferdigskrevne 
spørsmål til intervjuet.  
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Følge opp

T
e
m
a

Trigger

Lukka spørsmål
(ofte med påstander)

Åpne spørsmål (ofte nøytrale)          

Smalt

Spørsmål 2a: 
- Så du blir ikke …..?” Spørsmål 2b:

Hvem er du da?

Vidt

Svar: ”Bare lyst til å være artist. Har
bestemt meg for hva slags person jeg
vil være.”

Spørsmål 1: ”Hva gjør
oppmerksomheten med deg?”

Svar: “David Palmer. Har rågivere, 
men bestemmer sjøl. Bare en som får
bestemme over meg.”

https://www.youtube.com/watch?v=wdCQPq4jX2M

https://www.youtube.com/watch?v=wdCQPq4jX2M


Referat fra MN-interjvuer

Hva kunne vært fulgt opp?
• Konsolidering og økonomi

• XX forteller at det fra starten var mye motstand mot konsolideringen av museene i 
området. Man så ikke den gangen at det kunne vært positivt å samarbeide. 

• XX fortalte at konsolideringen har gått rimelig bra, men at det er mye som fortsatt ikke er 
på plass, blant annet når det gjelder kontroll på økonomi i hver avdeling. 

• XX forteller at det er uenighet internt i det konsoliderte museet om fordelingen av 
pengene i potten. Hans museum får en viss del fra Riksantikvaren. Resten av pengene 
kommer fra den felles fordelingen i det konsoliderte museet. XX sier at man føler seg 
underbemannet i forhold til hva man skal ta vare på. 

•

• Et eventuelt overskudd i driften går i dag til å sikre framtidige pensjonsforpliktelser i det 
konsoliderte museet. 



• Dialog internt i det konsoliderte museet

• Det er ifølge XX altfor få faste møter på tvers av museene i det 
konsoliderte museet. Han forteller at samarbeidet innad i det 
konsoliderte museet fortsatt ikke er godt nok, selv om man sikkert har 
fått noe ut av konsolideringen. XX forteller at det i flere år ikke har 
vært gjennomført ledermøter, og mener disse burde vært avholdt 
minst en gang i kvartalet. XX forteller at det er et styrevedtak på at 
direktør skal ha kontordag en gang i uken et annet sted nærmere 
andre museer i den konsoliderte enheten, men XX har ikke registrert 
at dette har blitt gjennomført. 

•
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• å ha målet for øye,

• øra på stilker,

• ryggen rak,

• tunga rett i munnen.

Strategien
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Den gode intervjuer
må være

•Kunnskapsrik

•Meget kritisk, men meget vennlig

• Svært nysgjerrig

• Ekstremt oppmerksom

Metodikken kan oppøve ferdigheter    og utnytte eller 

kompensere for karakteren.



Verdens 10 beste spørsmål
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1. Hvordan da?

2. ?

3. Hva skjedde?

4. Hva mener du?

5. Hvorfor?

6. Hvilke valg står du overfor?

7. Hvordan var det?

8. Hva fikk deg til å forandre mening?

9. Hva gikk gjennom hodet ditt?

10.Gi meg et eksempel!



Litteratur om intervjuteknikk


