
Gode råd i en intervjusituasjon 

Mange av NSGs ansatte og tillitsvalgte vil fra tid til annen ha personlig kontakt med 

journalister. Det kan være organisasjonen blir oppringt, og du er den som kjenner akkurat 

denne aktuelle saken best. Pressekonferanser, seminarer, utstillinger og andre arrangementer 

er også steder hvor våre representanter gjerne snakker med pressefolk. 

 

Det kan være vanskelig å gi generelle råd for hvordan man bør opptre i en intervjusituasjon. 

Det varierer etter hva slags intervju det er snakk om. Et saksintervju i Nationen om bruken av 

radiobjeller i et bestemt beitelag vil for eksempel avvike svært mye i formen fra et 

«lørdagsportrett» med en nyvalgt lokallagsleder i en lokalavis. Et nyhetsinnslag i Dagsrevyen 

vil være forskjellig fra begge de to andre eksemplene. 

I de fleste situasjoner kan du imidlertid ha nytte av følgende råd: 

 

 Få greie på forutsetningene! 

Hva skal artikkelen/innslaget handle om? Hvem leser avisa eller hører/ser 

programmet? Hva vil de vite? Er du rett person? Hvis du blir oppringt av radioen – tas 

samtalen opp på bånd? Hvis intervjuet skal brukes i en sending, må journalisten gi 

beskjed om at det gjøres opptak. Avisjournalister trenger ikke si fra om at samtalen tas 

opp, men i journalistenes «Vær varsom-plakat» står det likevel at skjult 

kamera/mikrofon bare skal brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen er at dette er 

eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. 

 

 Vær godt forberedt! 

Tenk gjennom hva du vil ha sagt. Bli klar over hva du synes og mener om den 

konkrete saken. Hvis du får en journalist på tråden, og du trenger betenkningstid eller 

tid til å samle noen papirer eller opplysninger, så be om å få ringe opp igjen litt senere. 

Husk å holde det løftet! 

 

 Snakk kortfattet og konsentrert 

Journalister er svært kresne lyttere, og er som regel kun interessert i det viktigste i 

materialet ditt, ikke alt sammen. 

 

 Start med hovedpoenget! 

Vent med bakgrunnsstoffet til etterpå. Begynn med det nye, eller det budskapet vi 

ønsker å nå ut til folk med. Ha hele tiden i bakhodet hva du vil med utspillet, og hvem 

vi ønsker å nå. 

 

 Forsøk å svare på de seks klassiske journalistspørsmålene:  
hva, hvem, når, hvor, hvorfor og hvordan. 

 

 Vit at du er eksperten! 

Si det du vet, bruk det du kan. Erkjenn det du IKKE vet, og si klart fra om det. Ikke 

vær rett for å si noe galt! Det er DU som vet hva som er riktig eller galt her. Du er 

eksperten. Det er derfor journalisten har kommet til DEG. 

 

 Si sannheten! Vær åpen! 

Lyv aldri i et intervju. Det kan bli fatalt. Vær så åpen som mulig. NSG er jo ikke en 

spesielt «hemmelig» institusjon. Ikke gi opplysninger «i all fortrolighet», men hvis du 



er nødt til det, så si fra om det først – ikke etter at du har fortalt det. 

 

 La deg ikke provosere! 
Argumenter ikke med journalisten. La deg ikke lure til å si noe du ikke mener. Hvis 

journalisten kommer med en provoserende påstand, så svar at «det kan jeg ikke være 

enig med deg i». Be om å få sjekke fakta du ikke kjenner til. 

 

 Ta det rolig! 
Forsøk å glemme all eventuell teknikk som båndopptakere og kamera. Konsentrer deg 

om den du snakker med. Se på det som en vanlig samtale! 

 

 Det er ingen katastrofe uansett! 
Om intervjuet gikk dårlig, så er det neppe skjedd noen katastrofe. Du trenger ikke 

overdrive din betydning i massemedia. Artikler og radio-/TV-programmer er 

døgnfluer. Få dager senere er det glemt av alle andre enn deg selv. Da er det noe nytt 

som er i fokus. Dessuten går neppe småfenæringa under på grunn av en tabbe i 

mediesammenheng. 

 


