Samarbejde

Fokusgruppeinterview
Forbedringsafdelingen

– Drejebog til lederen og intervieweren

Rigshospitalet · Fokusgruppeinterview

Fakta
Mål:		
At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer
		
At få synliggjort flere perspektiver og synspunkter på et tema
		
Varighed:
Forberedelse: 1 time
		
Fokusgruppeinterview: 1 – 2 timer afhængigt af behov
		Opsamling
		
– skrive notat eller skrive væsentlige pointer på power point: 2 -3 timer
		
Formidling: præsentere på et P-Møde eller lignende: 1 time
Deltagere:

Medarbejdere, der samarbejder til hverdag. Mindst 3 - højst 10

Interviewer:	Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten, en medarbejder (eventuelt , en fra en anden afdeling) eller en konsulent.
Referent: 	Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten, en medarbejder (eventuelt en fra en anden afdeling) eller en konsulent.
Interviewets
form:		
Alle deltagere skal have et godt kendskab til temaet og være berørt af det.
Lokale:	Et rart lokale med plads til op til 10 personer.
Deltagerne kan med fordel sidde i en hestesko på stole uden bord.
Materiale til
interviewer:	Kopi af drejebog med egne forberedelsesnotater.
Spørgsmålene
Til uddeling
undervejs: 	”Spilleregler for fokusgruppeinterviews”
Evt. interviewets spørgsmål

Hvis jeres samarbejde er præget af mange konflikter, bør I bruge en ekstern konsulent som interviewer, opsamler og formidler.

Samarbejde
Materialet om samarbejde er udarbejdet af udviklingskonsulent Eva Thoft, Team Arbejdsliv og journalist Søren Svith, Periskop,
i samarbejde med konsulent Gitte Dahl, konsulent Henrik A. Eriksen og arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen fra Rigshospitalets
Arbejdsmiljøenhed.
Foto: Thomas Søndergaard. Layout: KROSCH.
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Sådan forbereder I et fokusgruppeinterview
Leder, interviewer og evt. relevante repræsentanter

ÀÀ Varighed ca. 1 – 1½ time

Tilpasning
•	Gennemlæs og tilpas drejebogen, så formen, indholdet og
tiderne passer til gruppen og til den eller dem, som skal interviewe.
•	Beslut hvem, det skal interviewe Det vigtige er, at der er tillid til
vedkommende eller at deltagerne opfatter vedkommende som
uvildig.
•	Indsæt passende pauser i programmet.
Afklar formål og deltagere
•	Afklar hvilket tema fokusgruppeinterviewet skal have.
•	Afklar hvad hvad I ønsker at få ud af interviewet:
•	Identifikation af problemstillinger eller indsatsområder?
•	Analyse af årsager og konsekvenser af forhold ved temaet?
•	Udvikling af ideer til forbedringer og indsatser?
Tilpasning
•	Hvem bør deltage i interviewet. Læg vægt på, at det skal være
personer, der er berørt af temaet, har kendskab til det og interesse i det.
Tilpasning
•	Hvis gruppen af relevante deltagere er større end 10, bør I
overveje at dele dem op i to fokusgruppeinterviews eller dele
temaet op i to undertemaer.

Indkaldelse
Tilpasning
•	Lav en indkaldelse som beskriver temaet, hvad der skal komme
ud af fokusgruppeinterviewet og de væsentligste spørgsmål.
Forbered spørgsmål
•	Udarbejd spørgsmål, som nuancerer og uddyber temaet
•		

Brug overvejende åbne Hv-spørgsmål – se eksempel

•		Lav ikke for mange spørgsmål, for så risikerer I, at interviewet bliver styret for meget af interviewerens perspektiv
i forhold til deltagernes. Pointen er, at der skal komme
mange forskellige perspektiver frem for at få belyst temaet
grundigt og alsidigt.
•		

Lav en vægtning af hvor lang tid, der er til hvert spørgsmål

Eksempel på spørgsmål til et fokusgruppeinterview
om stuegang:
NB! Det er afgørende vigtigt, at der er repræsentanter tilstede for alle de
faggrupper, som indgår i arbejdsprocessen stuegang!
1	Hvad synes I, fungerer godt ved stuegang? Kom med konkrete
eksempler.
2	Hvilke udfordringer eller problemer oplever I ved stuegang?
Kom med konkrete eksempler.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvordan synes I, en stuegang planlægges og organiseres
bedst?
Hvad skal ske hvornår og hvorfor?
Hvem skal gøre hvad og hvornår?
Hvem har ansvar for hvad og hvorfor?
Hvilke initiativer kan I tage allerede efter dette møde for at
optimere jeres stuegang?
Hvilke initiativer kan I tage på længere sigt for at forbedre
jeres stuegang?
Hvem har ansvaret for at følge op på indsatsen. Hvornår
bør det ske?
Hvordan og hvornår vil I evaluere jeres forbedringstiltag?

Opsamling og formidling
•	Planlæg opsamlingen efter fokusgruppeinterviewet. Det er
altid vigtigt at samle op og formidle en fælles forståelse af, hvad
interviewet kortlagde. Hvis interviewets deltagere er et udsnit
af afdelingens personale, er det endnu vigtigere at forberede,
hvordan alle bliver informeret og kan komme til orde i forhold til
interviewets resultat.
•	Beslut hvordan interviewets resultater skal bruges:
•	Udgangspunkt for diskussion på afdelingsmøde
•	Grundlag for arbejdsgruppers videre arbejde
•	Grundlag til ledelsens opgaveløsning og beslutninger
•	Grundlag for arbejdet i AM-gruppe eller MED
•	Hvis der er to fokusgruppeinterview om det samme tema, er det
vigtigt at tage stilling til hvem, der har kompetence til at samle
informationerne fra de to interview.
•	Beslut om der skal være en referent, der skriver ned undervejs.
Skal referatet skrives på flipover eller tavle så alle kan følge med,
eller på papir/PC. Hvad der er mest hensigtsmæssigt afhænger
også af, hvad I vil opnå med interviewet.
•	Beslut om der skal ligge et notat fra interviewet, eller om I formidler og fastholder resultaterne på en anden måde.
•	Beslut hvordan resultatet bliver formidlet videre til de relevante
målgrupper, altså fx resten af kollegerne, der er berørt af temaet,
beslutningstagere og andre afdelinger.
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Spilleregler for godt fokusgruppeinterview
Interviewer:
•
et er vigtigt at lytte og spørge nysgerrigt..
•
Spørg i stedet for at dømme, hvis noget virker uforståeligt, mærkeligt eller provokerende.
Deltager:
•
Alle betragtninger er relevante.
•
Spørg i stedet for at dømme.
•
Bidrag konstruktivt med dit perspektiv, din viden og dine erfaringer.
•
Respekter andres perspektiv, viden og erfaringer.
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Udførelse af fokusgruppeinterview

ÀÀ Varighed ca. 1 - 2 timer

3

Afrunding

Varighed: 5 minutter.
Formål: Skabe forventnings-afstemning om hvad resultatet skal
bruges til.

Indledning

ÀÀ Varighed: 10 minutter.

Formål: At gøre ramme og mål klare for alle.

Interviewer
•	Præsenter dig, hvis du ikke er kendt i forvejen. Præsenter herefter temaet og formålet med interviewet
samt spillereglerne.

Interviewer:
• Sig tak for bidragene.
•	Fortæl hvad der nu vil ske med det resultat, interviewet har
frembragt.
•	Fortæl hvornår deltagerne hører noget eller bliver inddraget
igen.
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Selve interviewet

ÀÀ Varighed: 1 – 2 timer

Formål: Indsamle uddybende viden om et tema ved at undersøge det fra forskellige perspektiver.

Interviewer
•	Præsenter det første spørgsmål og bed deltagerne om at give
deres svar en efter en.
•

Spørg uddybende, når alle har svaret.

•	Sæt gang i en mere løs dialog om spørgsmålet og de svar, der er
kommet frem. Grib ind, hvis diskussionen bevæger sig væk fra
temaet og formålet.
•	Når tiden er gået, eller der ikke er flere bidrag til første spørgsmål, går intervieweren videre til næste spørgsmål på samme
måde.
•	Vælg at skrive stikord ned undervejs på flip-over eller tavle for
at fastholde et fælles fokus på, hvad der er blevet sagt. Det kan
også være en opgave for referenten, hvis der en sådan.
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Spilleregler for godt fokusgruppeinterview
Interviewer:
•
et er vigtigt at lytte og spørge nysgerrigt..
•
Spørg i stedet for at dømme, hvis noget virker uforståeligt, mærkeligt eller provokerende.
Deltager:
•
Alle betragtninger er relevante.
•
Spørg i stedet for at dømme.
•
Bidrag konstruktivt med dit perspektiv, din viden og dine erfaringer.
•
Respekter andres perspektiv, viden og erfaringer.

Mere om samarbejde
På intranettet kan du finde flere værktøjer til at styrke
jeres samarbejde:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Samarbejde

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
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