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Interview er en udbredt praksis i forbindelse med forskning, opgaveskrivning, kommunikation, journalistik og
på arbejdspladser ved bl.a. ansættelse. I alle tilfælde er hensigten at opnå systematisk og brugbar viden om de
områder, man spørger ind til. Men interviewet er en kompleks genre med mange faldgruber, og derfor er det
afgørende at planlægge grundigt og følge en stringent metodisk praksis. Interview i praksis giver praktiske
redskaber og guidelines til udførelse af kvalitative personlige interview – også kaldet dybdeinterview eller
uformelle interview. Bogen gennemgår interviewets stadier fra forberedelse over selve interviewet og til den
efterfølgende bearbejdning og formidling. Ud over at give praktiske guidelines sætter bogen fokus på en
række spørgsmål, der opstår i forbindelse med interviewet, bl.a. praktiske forhold som stedet for interviewet
og brug af båndoptager samt spørgsmål om etik, tavshedspligt og interviewpersonens ret til at afbryde
interviewet. Interview i praksis henvender sig til studerende, forskere og projektmedarbejdere samt til fagfolk,
der har interview som del af deres dagligdag. Jan Trost er professor emeritus i sociologi ved Uppsala
Universitet. Lise Jeremiassen er ansat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns
Univeristet.
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