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Recensioner och presentation av litteratur

Jan Foght Mikkelsen
Dybdegående interviewfortolkning. Tre problemstillinger
København: Hans Reitzels forlag, 2015, 184 p.

Det er høyst velkomment med mer metode-
litteratur om intervjufortolkning. I kvalitativ 
forskning er analysen en vesentlig og likevel 
lite omtalt del av forskningsprosessen. Hva 
er det egentlig som skjer når man tolker data 
samlet inn gjennom intervju, fokusgrupper og 
lignende metoder? Hvordan kan man lykkes i 
å komme i dybden og se ting i materialet som 
ikke er opplagt, men likevel sant og viktig? 
Hvilke praktiske, etiske og vitenskapelige av-
veininger innebærer fortolkningen? 

I boken Dybdegående interviewfortolkning. 
Tre problemstillinger setter Jan Foght Mikkel-
sen fortolkning i sentrum. Boken retter seg 
mot studenter i medie- og kommunikasjons-
fag, men tar opp spørsmål som bør være rele-
vante og interessante også for forskere. 

Boken er kort, og den er presist avgrenset. 
Forfatteren gir ikke noen bredt anlagt innfø-
ring i ulike analysemetoder, men sikter seg 
inn mot en bestemt form for ”dybdegående” 
eller, lett fornorsket, dyptpløyende fortolkning. 
Dette er tilnærminger som søker å finne fram 
til implisitte betydingsmønstre og som går 
utover ren kategorisering og kondensering. 
Av ulike dyptpløyende tilnærminger velger 
forfatteren å konsentrere seg om såkalt symp-
tomal fortolkning, som utgår fra et teoretisk 
rammeverk der mistankens hermenuetikk og 
Goffmanns teorier om selvet spiller en ve-
sentlig rolle. På denne måten framheves en 
enkel, men sentral utfordring ved intervjume-
toder: Mennesker – inkludert informanter i 
forskningsprosjekter – er ikke helt og fullt 
rasjonelle, sannferdige og gjennomskuelige 
for seg selv og andre. Hvordan kan forskeren 

fortolke et intervjumateriale og komme fram 
til innsikter som ikke er opplagte for infor-
mantene?

De tre problemstillingene det vises til i tit-
telen gjenspeiles i bokens deler, der den første 
tar for seg dyptpløyende fortolkning som fe-
nomen, den andre fokuserer på etikk, og den 
tredje på validitet. 

I første del introduseres kort noen meto-
diske og teoretiske premisser, før disse anven-
des på et konkret eksempel: fortolkning av et 
fokusgruppenintervju med unge kvinner om 
lesning av bladet iForm. Det valgte eksempe-
let viser på en pedagogisk og treffende måte 
hvordan paradokser og motsetninger i inter-
vjuteksten kan utforskes og forklares gjen-
nom fortolkning. Samtidig kommer en svak-
het ved boken til syne her, ved at den ellers 
gode analysen framstår som løsrevet fra annen 
relevant forskning. Studenter oppfordres til 
å formulere innledende forventninger ut fra 
problemstilling, sunn fornuft og allmenn vi-
ten (s. 50), men hva med tidligere forskning? 
For det valgte eksempelet om bladlesning og 
skjønnhetsidealer blir dette ekstra påfallende, 
ettersom forskningslitteraturen om kvinners 
magasinlesning byr på omfattende debatter 
om nettopp selvfremstilling, motsetninger 
mellom forskerantagelser og informantutsagn, 
og ubevisste påvirkningsprosesser den enkelte 
ikke kan gjennomskue.

Bokens andre del, om etikk, er kanskje den 
mest spennende å lese. Etter å ha oppfordret til 
mistenksomhet er det prisverdig at forfatteren 
også tar på alvor de etiske overveielsene dette 
innebærer: Hvilken makt ligger i fortolknin-
gen? Er forskeren en respektløs bedreviter som 
påpeker informantenes manglende innsikter 
om seg selv? En interessant diskusjon viser 
hvordan forskjellige momenter – fra teorier om 
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fragmenterte selv til forskningsetiske hensyn 
til anonymitet – kan settes i sammenheng med 
maktforhold og bidra til en etisk og vitenska-
pelig holdbar analyse. 

I tredje og siste del tematiseres validitet. 
Her fortsetter flere av de sentrale diskusjonene 
fra tidligere deler, med en god problematise-
ring av hva et intervju egentlig er og hvilke 
innsikter man kan forvente at intervjufortolk-
ning frambringer. Dessverre er denne delen 
noe knapp, og slutter brått. Boken er i det hele 
tatt svært kort – bare om lag 130 sider. Den 

gir mye å tenke på, men også et ønske om mer. 
Som anmelder bør man helst forholde seg til 
bokens premisser, i hvert fall når de er så tyde-
lig presentert som her, og ikke etterlyse at for-
fatteren egentlig burde ha skrevet en litt annen 
bok – men det er svært fristende å ønske seg at 
Foght Mikkelsen hadde skrevet en lengre, mer 
omfattende innføring i intervjufortolkning, 
som fortsetter de interessante diskusjonene 
og også inkluderer flere tilnærminger og mer 
varierte eksempler. 


