
Intervjuteknikk
Roar Thon

Spesialkurs i intervju av blodgivere
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Kan du fortelle om deg 
selv?

Kan du fortelle litt om 
deg selv?

Fortell om deg selv?

Hvem er Roar Thon?

Fortell!

SUPERENKEL FORSKNING VISER 
AT DU FÅR FORSKJELLIGE SVAR 
AVHENGIG AV HVORDAN DU 
SPØR….
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Litt om meg og min erfaring
28 års praktisk erfaring innen avhørs-, intervju- og samtaleteknikk:

• Lensmannsbetjent i Sande
• Lensmannsbetjent i Røyken
• Etterforsker Forsvarets Narkotikagruppe
• Etterforsker Forsvarets overkommando
• Etterforskningsleder Forsvarets overkommando
• Etterforsker FNs ekspertkommisjon for etterforskning av krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia
• Saksbehandler i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

• Fagansvarlig for samtale- og intervjuteknikk i NSM

• Kursleder for Statens Helsetilsyn – Undersøkelsesenheten

• Er i dag fagdirektør for sikkerhetskultur i NSM.

Har utdanning fra Norge, Sverige og USA i avhørs-, intervju- og samtaleteknikk
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Naskeri

Krigsforbrytelser
Drap

Incest

Voldtekt
Ran

Vold

Bedrageri/Underslag

Tyveri

Ulykker

Trafikksaker

Narkotika

Krigsforbrytere
Drapsmenn
Pedofile
Voldtektsmenn
Ransmenn
Voldsmenn
Langere
Misbrukere
Tyver
Promillekjørere

Siktede
Mistenkte
Fornærmede
Vitner

Politikere
Direktører
Generaler
Diplomater
Offiserer
Soldater
Leger
Prester
Piloter
Journalister
Prostituerte
Dørvakter
Politi
Barn

Krig
Drap

Incest

Voldtekt
Ran

VoldVV

Bedrageri/Underslageag

Narkotikaka

Pedofili
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JEG KOMMER TIL Å SNAKKE OM
EN REKKE SELVFØLGELIGHETER

Problemet er bare at for de fleste av oss er det 
enklere å beskrive det som selvfølgeligheter 

enn å bruke dem i praksis!
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DERE MÅ SELV OVERFØRE DET JEG FORTELLER TIL 
DERES EGNE SAMTALER/INTERVJU

BRUK DERES EGEN ERFARING

8

Generelle utfordringer

SamtaleobjektSamtaleleder Tilhørere

Samtalemiljø Samtaletema
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Generelle utfordringer med samtale og intervjuer
Samtalelederen

Forberedt
Tar ledelse
Empatisk
Trygghet

Målbevisst
Taktisk

Lyttende
«Taus»

Objektivitet

Tema
«Lett»

«Vanskelig»
Følelsesmessig

Sensitivt
Profesjonelt/Privat

Miljø
Hjemmebane

Trygge omgivelser
Uforstyrret
Temperatur

Fysisk plassering

Samtaleobjektet
Uforberedt

Forsøke å ta ledelse
Usympatisk

Nervøs
Frykt

Usammenhengende
Taktisk manipulerende

Lukket
Troverdig/subjektiv

Fysiske behov
Pauser
Drikke

Mat
Søvn

Fysisk tilstand

KJEMI

«Fleksibel» «Tilstede»

TIDLIGERE SAMTALER
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Kontroller alle rubrikker i spørreskjemaet. 
Gjennomgå alle spørsmål som trenger utdypning: 

• Spør om bakgrunn (eks. hvorfor akupunktur, utført av autorisert 
helsepersonell, brukt sterilt engangsutstyr?)

• Status på sykdom i dag, brukes det medisiner (dose/behov), hvilke 
tidsrom er det snakk om. 

• Har blodgiveren vært gravid eller mottatt blodtransfusjon siden siste 
tapping

• Har du spist siste 2-3 timer? 

• Føler du deg frisk? 

• Har du vært frisk siden forrige tapping? 

• Er det greit å gi blod?
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• Har du hatt oppkast eller diare siste 14 dager? 

• Forkjølelse, feber eller vondt i halsen? 

• Har du åpne eller infiserte sår? 

• Har du brukt noen form for medisiner siste 14 dager, inkludert 
smertestillende eller andre reseptfrie midler? 

• Har du i løpet av siste halve året vært hos lege, på sykehus fått noen 
form for behandling? eller venter du noen form for behandling? 

• Har du blitt bitt av flått siste 4 uker?

• Har du hatt nye eller tilfeldige seksualpartnere siste 6 måneder?

• Har du vært utenfor Norden de siste 6 måneder (angi dato) – hvor/hvor 
lenge? 

12

Utvikling av avhørs-,  
samtale- og intervjuteknikk
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Noen samtalemodeller
Inbau, Reid and Buckley (1949)
Senere - Reids 9 step to confession
USA

PEACE modellen (1992)
Preparation an planning
Engage and Explain
Account and Clarification
Closure
Evaluation
United Kingdom

Samtale og Intervju (NSM) (2000)
Forberedelse og planlegging
Kontaktetablering
Fri forklaring
Kontroll og oppfølging
Avslutning
Evaluering
Norway

K R E A T I V (2002) (Politiet) Norge

Kommunikasjon
Rettsikkerhet
Etikk og Empati
Aktiv bevisstgjøring
Tillit gjennom åpenhet
Informasjon
Vitenskapelig forankring
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HOVEDMÅL

Få svar på de spørsmål som danner 
grunnlaget for nødvendigheten av 

en samtale i utgangspunktet.
For å oppnå dette må vi være i stand til å skape en atmosfære 

som åpner for muligheten til en fortrolig samtale om et 
potensielt vanskelig tema. 
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PEACE modellen

16

Peace modellen er utviklet i et samarbeid mellom psykologer og etterforskere I England og Wales. 
Modellen ble utviklet for å forhindre og forebygge falske tilståelser som et resultat av en manipulativ og 
anklagende avhørsform.

Preparation and Planning

Engage and Explain

Account, Clarify and Challenge

Closure

Evaluation

En ikke-anklagende tilnærming for innhenting av informasjon gjennom samtaler med andre mennesker.

• Et avslappet samtaleobjekt er mer villig til å samarbeide
• Åpne spørsmål gir mer informasjon
• Mer behagelig for begge parter

PEACE modellen for avhør og intervju
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PEACE – samtale- og intervjuteknikk

Forberedelse og planlegging 
• Vi planlegger samtalen og samtalespørsmål

Kontaktetablering
• De første minutter i en samtale

Fri forklaring
• Samtaleobjektet snakker fritt

Kontroll og oppfølging
• Oppfølging av det som sies i den frie forklaring

Avslutning
• Oppsummering og avrunding av samtalen

Evaluering
• Evaluering av samtalen og samtaleresultatet

18

Fasene i planleggingen:

Strukturering

InnlæringProduksjon

Problematisering
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Forberedelse og planlegging
Våre egne forberedelser og planlegging av samtalen som vi skal gjennomføre

Praktisk
Hvorfor?
Hvem?
Hva?
Hvor?
Når?
Hvordan?

Mentalt
Egen motivasjon
Konsentrasjon
Dagsform
Objektivitet/Subjektivitet

• Strategi Plan for gjennomføring av samtalen
• Teknikk Teknisk gjennomføring 

(Kontakt, spørsmålstilling, kommunikasjonsflyt)

• Taktikk Valg av disposisjoner underveis
(Tema, overganger, kontroll og oppfølging)

20

• Skriftlig?
• Dokumenterbart?
• Gjennomlesing av sak
• Detaljer om saken bør innlæres
• Er ytterligere informasjonsinnhenting nødvendig?
• Hovedspørsmålene
• Oppfølgings- og kontrollspørsmål
• Strukturering 
• Taktisk fremgangsmåte
• Teknisk fremgangsmåte
• Forsøk å ha så mye info som mulig før samtalen starter
• Avsetting av tilstrekkelig tid?

• HVORFOR?
• Et ”must” for den uerfarne
• Bedrer gjennomføringen
• Bedre innlæring informasjon

• Tid til å lytte – i stedet for å  tenke 
ut neste spørsmål

• Tid til å lytte – i stedet for å lese 
(krever innlæring)

Forberedelse og planlegging
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Forberedelse og planlegging
Momenter for planleggingen

• Hva er målet?
• Hva har skjedd?
• Hva er relevant?
• Hva er belyst?
• Hva er dokumentert?
• Hva er ikke belyst?
• Hvem, hva, hvor, når, hvorledes…
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Forberedelse og planlegging - Tema
ETABLERINGEN AV TEMA

For å kunne holde oversikt på informasjon vi allerede har og behovet for mer
informasjon, bygger vi samtaleplanen og gjennomføringen av den på flere tema.

Det gjør det enklere å gjennomføre samtalen etter planen og sikrer at vi når målet med
samtalen

Vi kan ikke alltid forvente at samtaleobjektet vil holde seg til tema og det kan hende at 
samtaleobjektet introduserer nye tema, men slik er det å kommunisere med andre
mennesker.
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Forberedelse og planlegging - Tema

TEMA – Ulik oppdeling som vi benytter for å få svar på de spørsmål vi ha frem under 
samtalen.

OVERGANGER – bindeledd mellom de ulike temaene.

Oppdeling i tema gjør samtalen mer sammenhengende, selv om tema ikke 
nødvendigvis gjennomføres i tidsrekkefølge.

Temaene kan utvikles fra opplysninger i saksdokument, kilder eller med bakgrunn i 
andre behov.

Vi kan ha lette ufarlige tema og vi kan ha vanskelige og tøffe tema vi må igjennom.

24

TEMA 1
PERSONLIG

TEMA 2
PROFESJONELT

TEMA 3
RUTINER

TEMA 4
HENDELSE

TEMA 5
ERFARINGER
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TEMA 1
PERSONLIG

TEMA 2
PROFESJONELT

TEMA 3
RUTINER

TEMA 4
HENDELSE

TEMA 5
ERFARINGER

Fortell om 
deg selv

Du sa at du 
utdannet deg 

til….

Beskriv dine 
ansvars- og 

arbeidsoppgaver

Hvordan trives 
du som…

Beskriv en 
vanlig 

arbeidsdag

Du sa at 
mandag 12 mai 
ble en tøff dag 

på jobben…

Fortell!

Du nevnte at 
du lærte mye 
den dagen…

Utdyp det!

26

• Konfrontasjon/rett på sak  fremgangsmåte
• Innenfra og ut 

Oppklarende spørsmål med 1001 mulige svar

Kjernen i spørsmålet – f.eks Hvorfor?

Forberedelse og planlegging - Konfronterende
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Fri forklaring og oppfølgende spørsmål

Kjernen i spørsmålet til slutt.

Forberedelse og planlegging – Ikke konfronterende

28

Åpne vs. lukkede spørsmål
Tid og rom (Kognitive teknikker)
Empati (På godt og vondt)
Atmosfære (Valg av ord, bruk av humor etc)

Forberedelse og planlegging – TEKNISK FREMGANGSMÅTE

«Som du roper i skogen får du svar»
eller

«Det er så merkelig at jeg alltid får rett»
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«OM DU LATER SOM DU IKKE VET SVARET
SÅ VIL DU KANSKJE FINNE ET ANNET»

Åpne spørsmål er spørsmål som ikke kan 
besvares med ja eller nei. De krever  utdypende 
svar, og brukt på riktig måte vil de ofte lede til 
refleksjon, undring og tankeprosess i en samtale.  
Åpne spørsmål fungerer best når de stilles som 
korte konkrete spørsmål som er lett å oppfatte.

30

Åpne spørsmål
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HVORFOR ER IKKE 
HVORFOR MED?
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Kontaktetablering – Hva er det?
• Etablere grunnlag for tillit og fortrolighet
• Invitere til åpenhet/fortrolighet

• Forklare hensikten med samtalen
• Motivere/stimulere til god kommunikasjon

• Mulighet til å roe seg ned, samle tankene

• Skape forståelse for behovet for å gi oss utfyllende informasjon
• Skape innganger til temaene for samtalen

• Bli litt kjent med vedkommendes kroppsspråk
• Bli litt kjent med uttrykksmåte/ordvalg
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Kontaktetablering – Hva er det?

Før vi møter personen for første gang må vi være beviste på hvordan vi skal tilnærme 
oss personen.

Ulike personlighetstyper
Ikke tro for mye på dine egne forestillinger om hvordan er person er på forhånd, men 
tenk igjennom hvordan du vil takle ulike personer og deres måter å oppføre seg på.

Når vi først har møtt personen vil vi forhåpentligvis bevisst/ubevisst forsøke å tilpasse 
oss for å nå vårt mål med den kommende kommunikasjonstypen.

Bruk tid på kontaktetableringsfasen, men ikke fordi du er ”nysgjerrig”

Bruk deretter planlagte innganger til temaene eller bruk innganger fra da omspurte 
fortalte om seg selv for å komme inn på samtalens reelle kjerne.
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Kontaktetablering – Hva er det?

Mottak av hovedpersonen

Presentasjon av oss selv

Forklare hva samtalen og hva den innebærer. (Hva slags informasjon er gitt mottatt på forhånd)

Praktisk informasjon (pauser, drikke, mat, andre avtaler, spørsmål som hovedpersonen måtte ha til 
oss)

La hovedpersonen presentere seg selv (Gi personen tid og rom til å slappe av og gi oss viktig 
informasjon til videre kommunikasjon)

Aktuelle forhold (Kan være mangeartet) (Personen skal få fortelle så fritt som mulig)

Kapteinsrollen
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DERE HAR FORKLART MEG
RAMMENE FOR SAMTALEN

OG VI ER FERD MED Å «STARTE»
HVA ER DET FØRSTE 

SPØRSMÅLET DERE VIL STILLE 
MEG?

36

«HVA SKJEDDE»?

«HAR DU FORSTÅTT DET JEG FORKLARTE DEG»?

«HAR DU NOEN SPØRSMÅL FØR VI STARTER»?

«HAR DU NOEN SPØRSMÅL»?

«SPØRSMÅL»?
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Kontaktetablering – Fortell om deg selv

De fleste av oss er vant til å presentere/fortelle om oss selv i ulike sammenhenger og 
jeg hevder at de fleste av oss har ulike script som er klare til å hentes frem avhengig av 
hvilke sosial situasjon vi befinner oss i når vi skal presentere oss.

Men å fortelle om oss selv er et forholdvis trygt område å starte i en dialog fordi det er 
opp til samtaleobjektet å velge hva han/hun er komfortabel med å snakke om. 

La samtaleobjektet fortelle – dropp dine kronologiske spørsmål – hold kjeft – lytt og 
bruk det samtaleobjektet forteller deg senere i samtalen.
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Fri forklaring – Avhengig av taushet

Taushet er GULL!

Hindrer avbrytelser
Gir vedkommende tid til å huske mer

SVÆRT vanskelig å anvende i begynnelsen
Kan være vanskelig rent sosialt
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Fri forklaring – Tema og progresjon i tema

FORTELL BESKRIV

KOMMER BARE SÅ LANGT 
MED ÅPNE SPØRSMÅL

RUTINER HENDELSE

?
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Kontroll og oppfølgingsfasen
De spørsmål som gjenstår for å oppsummere den sammenhengende forklaring, samt 
oppfølging av nye momenter som har dukket opp i det som tidligere er sagt.

Det vi ikke må glemme er hvorfor vi har denne samtalen. 
• Har vi dekket alle temaene
• Har vi nådd målet? 
• Hva gjenstår?

Tiden er inne for å samle trådene og få bekreftet om vi har oppfattet det som er fortalt 
oss så langt.
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Kontroll og oppfølgingsfasen – Spørsmål

Du sa at du gjorde slik…. og du oppfattet at…. mens andre rundt deg…

Har jeg oppfattet riktig om….

Har jeg forstått deg riktig…

Gjenta hva som skjedde når….
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Kontroll og oppfølgingsfasen – ?

Har dere noen gang hatt behov for å konfrontere 
samtaleobjekter?
• Unnvikende
• Direkte løgn
• Andre konflikter

Har dere noen gang hatt behov for å «maskere» det dere 
lurer på?
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Avslutning
Oppsummering

Ikke alltid naturlig å gjøre – Kan være gjort underveis eller under kontrollfasen
Han/hun oppsummerer vs. vi oppsummerer
Kan bidra til at ny og vesentlig informasjon fremkommer
Kan gi vedkommende et bilde av om er situasjonen god/dårlig

Tilføyelser
Gi uansett vedkommende en mulighet til å komme med tilføyelser eller mulighet til 
å uttale seg helt fritt på slutten av samtalen. Her kan ”løsningen” komme.

«Returbillett»
Gi en åpning for at vedkommende kan ta kontakt senere
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Avslutning – Alminnelig høflighet
Takk vedkommende for deltagelsen/oppmøte og ønsk vedkommende god 

tur hjem eller en fortsatt god dag!

Målet er en ”positiv” avslutning – uansett
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Evaluering
Eneste måte å bli bedre på – Bli bedre kjent – Kjenne egne styrker og svakheter

Hvordan opplevdes samtaleobjektet? 

Gode og dårlige løsninger

Taktiske valg underveis

Var planleggingen god nok?

Hva gjør du annerledes neste gang?
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• Hva slags krav har dere til dokumentasjon?

• Sikre et grunnlag for oppfølging over tid
• Sikre et grunnlag for forvaltningsmessige rettigheter
• Sikre at beslutninger/vedtak kan ”angripes”
• Sikre informasjonen for fremtiden

• Referatet er en del av saksdokumentene*
• Et audiovisuelt opptak er en del av saksdokumentene*
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Skriv forståelig!
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Fortell!
Evaluering


