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Abstract  
This study is conducted due the fact that politicians has started to perform in more celebrated 

forms of politics. For instance, through Margaux Dietz YouTube-series Partitempen, where 

all the Swedish party leaders attended. The purpose of the study is to examine the 

phenomenon celebrity politics, personalization and gender on the social media platform 

YouTube and how it takes expression in Partitempen. A qualitative approach is applied to the 

study, and the method used to answer the research questions is a conversation analysis and 

partly a multimodal method. The result of the study shows that celebrity politics and 

personalization are visible in the programs of Partitempen. It is also clear that there are both 

similarities and differences in the questions asked to the female respectively to the male party 

leaders.  

 

Keywords: qualitative study, conversations analysis, multimodal method, celebrity politics, 

personalization, gender, YouTube, Partitempen.  
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1. Inledning  
Söndagen den 9 september 2018 gick Sverige till val för att avgöra vilka partier och politiker 

som ska representera medborgarna i riksdag, landsting och kommun de kommande fyra åren. 

Under valtider försöker partierna på bästa sätt att framföra sina åsikter och budskap genom 

olika strategier. Inför valet 2018 blev det tydligt att politiker började framträda i mer 

celebritiserade former. Det blev också tydligt att kända influerare valde att ta ställning inom 

den politiska arenan (SVT, 2018). Exempelvis bjöd Bianca Ingrosso och Isabella Löwengrip 

in Annie Lööf till att sända live på deras Instagramkonton och den svenska influeraren1 och 

YouTubern 2 Margaux Dietz skapade YouTube-serien Partitempen. Samtliga partiledare 

valde att ställa upp i serien och syftet var enligt Dietz att ge sina följare chansen att lära känna 

de svenska partiledarna bättre (YouTube, 2018). 

 

Att samtliga partiledare valde att ställa upp i en YouTube-serie som Partitempen kan anses 

vara en del av den utveckling som kallas för “kändispolitik”. Politiker har idag blivit allt mer 

celebritiserade och personifierade, det vill säga att politiker har börjat visa upp en allt mer 

personlig sida och börjat använda sig av vissa element av kändisskap från populärkulturen för 

att öka sin popularitet. En annan del av kändispolitiken inkluderar de kändisar (från 

populärkulturen) som använder sin popularitet för att föra fram politiska budskap i 

offentligheten (Street, 2004, s. 435). Det är främst den delen av kändispolitiken där politiker 

är mer celebritiserade och personifierade som har kritiserats och som även ligger till grund 

för föreliggande studie (Street, 2014, s. 339). Kritiken av fenomenet har lett till diskussioner 

angående dess betydelse för demokratin. Kritiker menar att politiker är skyldiga att ge 

medborgare en informativ och saklig politisk information, och att det finns en risk att 

kändispolitiken eliminerar den politiska representationen, då representanten blir vald på 

grund av sin status istället för sin politiska kompetens. Forskare ställer sig därför frågan om 

                                                
1En influerare är en person som kontinuerligt försöker att nå ut och påverka sin omgivning. 

Detta görs mestadels genom sociala medier, exempelvis genom Instagram. Syftet för en 

influerare är bland annat att styra attityder (Ne.se).  
2 En YouTuber kan beskrivas som en influerare som publicerar sitt material på sociala 

medieplattformen YouTube (Wikipedia.org).  
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utvecklingen av personifierade och celebritiserade politiker försämrar politiken eller om den 

verkligen blir demokratisk och representativ (Street, 2014, s. 339–340)? 

 

En annan del inom kändispolitiken är att det föreligger vissa hinder för kvinnor att nå 

framgång i politiskt celebritiserade former. Kvinnor är idag allt mer synliga inom politiken, 

både nationellt och internationellt. I Sverige har vi fler kvinnliga partiledare än någonsin och 

har även ett av världens mest jämställda parlament. Trots detta visar forskning att när 

kvinnliga politiker lyfter sitt privatliv får det många gånger motta kritik (Van Zoonen, 2006, 

s. 290). 

 

Forskningen inom ovannämnda ämnesområden är omfattande. Däremot finns det en 

kunskapslucka i hur den nya sortens aktör (influerare) träder fram på den politiska arenan 

tillsammans med politiska aktörer i mer celebritiserade former, samt hur genus tar uttryck i 

den här sortens politiska kommunikation. Studien ämnar därför att undersöka fenomenen och 

hur de kommer till uttryck i Margaux Dietzs YouTube-serie Partitempen.  

 

1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka en modernare form av partiledarintervju, där partiledarna framträder i 

mer celebritiserade former. Detta görs för att få en förståelse för hur en sådan intervju kan 

bidra till att politiker blir celebritiserade och personifierade. Fokus kommer att ligga på 

konversationen mellan Margaux Dietz och fyra partiledare som framträder i YouTube-serien 

Partitempen. Vidare är syftet att studera om det framträder några genusbetingade skillnader i 

programmen beroende på om det är en kvinnlig respektive manlig partiledare som deltar.  

 

För att kunna uppnå syftet kommer följande frågeställningar att användas: 
F1: Hur är intervjuerna strukturerade när det kommer till interaktionen mellan 

programledaren och partiledarna?  

F2: Bidrar celebritiserade partiledarintervjun till att politikerna blir personifierade, och i 

sådana fall på vilket sätt? 

F3: Finns det några genusbetingade skillnader i programmen beroende på om det är en 

kvinnlig respektive manlig partiledare som deltar? 
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1.2 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen inleds med ett avsnitt om tidigare forskning. Efter det följer ett avsnitt där 

teoretiska utgångspunkter presenteras. Sedan presenteras val av metod och tillvägagångssätt, 

samt material och urval. Även en metoddiskussion om studiens validitet och reliabilitet tas 

upp här. Sedan presenteras analysens resultat som också diskuteras i samma avsnitt. Slutligen 

presenteras studiens slutsatser. 
 

2. Tidigare forskning  
 
Under följande avsnitt kommer en översikt av kunskapsläget att presenteras. 

Forskningsområdet kommer att presenteras genom tre identifierade teman: Celebrity politics, 

Politiker i talkshows samt Influerare.  

 

För att hitta passande artiklar har medie- och kommunikationsvetenskapliga databasen 

EBSCOhost använts, samt Google Scholar. De sökord som användes var bland annat 

“celebrity politics”, “micro-celebrities”, “social media”, “talkshows” och “personalization”. 

Sökningarna gav ett antal artiklar och till en början studerades artikelnamnet för att sedan läsa 

artikelns abstract. Om artikelns abstract passade inom ämnesområdet lästes hela artikeln.  

 

Slutligen fanns ett antal artiklar som var relevanta inom ämnena “celebrity politics”, 

“politikers deltagande i talkshows” och “micro-celebrities”.  Forskningen omfattar bland 

annat hur politiker celebritiseras genom sociala medier och förklaringar till fenomenet 

“Celebrity politics”. Både dess fördelar och nackdelar tas upp. Forskningen omfattar även 

studier om politikers deltagande i talkshows som visar hur dessa intervjuer kan skilja sig från 

traditionella intervjuer. Till sist förklarar tidigare forskning begreppet influerare, dess 

betydelse och vad yrket kan innebära. 

 

2.1 “Celebrity politics” som fenomen  

Flera forskare har studerat ämnet ”celebrity politics” (Ekman & Widholm 2017; Ekman & 

Widholm 2014; Street 2004; Marsh & Hart m.fl. 2010). I fortsättningen kommer begreppet 

“celebrity politics” att översättas till “kändispolitik”.  
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Ekman & Widholm (2017) har studerat hur svenska politiker använder Instagram för politisk 

visuell kommunikation. De analyserar olika typer av symbolisk konnektivitet och hur det 

uttrycks och används av svenska politiker. Studien visar bland annat att politiker inte längre 

är i lika stort behov av journalistiken för att kunna nå ut till en publik, då de själva blivit 

medieproducenter (Ekman & Widholm, 2017, s. 16–17). Resultatet visade även på att 

politikers visuella kommunikation på Instagram har en demokratisk och interaktiv potential 

men enligt det analyserade materialet utnyttjar politikerna inte interaktionen med allmänheten 

utan fokuserar istället på att skapa sin offentliga person (Ekman & Widholm, 2017, s. 28). 

Ekman och Widholm (2014) har studerat hur politiker blir celebritiserade genom att dels 

nämnas inom vissa kändisramar i nyhetsmedier men också genom att politikerna själva visar 

både professionella och privata sidor på sociala medier. Ekman och Widholm (2014) utgår 

från Carl Bildts Twitter för att studera hur en politiker kan visa upp både professionella och 

privata sidor från sitt vardagliga liv. Resultatet visade bland annat att Bildts användning av 

sociala medier har blivit ett effektivt verktyg för att hantera publiken (Ekman & Widholm 

2014, s. 518). 

Street (2004) har intresserat sig för kändispolitik och huruvida sådan politik kan vara 

demokratisk representativ. I artikeln diskuteras kändispolitiken utifrån två typer, dels de 

politiker som använder kändiskulturen i syfte att förbättra eller fördjupa politiska 

målsättningar, och dels de kändisar från (populärkulturen) som använder sin popularitet för 

att föra fram politiska budskap (Street, 2004 s. 437–438). Båda typerna har fått kritik och 

Street vill med sin artikel utmana kritiken och ta itu med de farhågor som finns med 

kändispolitiken (Street, 2004, s. 435–436). 

Marsh, Hart och Tindall (2010) har likt Street diskuterat huruvida kändispolitiken försämrar 

eller förstärker demokratin. De förklarar båda frågorna systematiskt och söker nå en 

förståelse för den moderna politikens funktion (Marsh & Hart m.fl.  2010) s. 322).  

 

2.2 Politikers deltagande i talkshows 

Van Zoonen och Holtz-Bacha (2000) har studerat hur holländska och tyska politikers 

personliga kvaliteter konstrueras i TV-talkshows. De har valt att undersöka ”personifiering”, 

ett komplext samspel mellan politikers personliga egenskaper och hur de framför dessa 

genom olika strategier och metoder (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000. s. 45). För att göra 
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detta har de valt att undersöka personifiering genom dimensionerna språk och position. De 

två dimensionerna undersöktes sedan ytterligare genom att se om politiker talar utifrån en 

personlig eller politisk position och med privat eller offentligt språk. Studien visade att 

konvergensen mellan det offentliga och privata, som är karaktäristiskt för talkshows, ställer 

nya krav på politikers kommunikation. Vissa politiker lyckades bättre, vissa sämre. Studien 

visade vidare att det inte fanns några större skillnader mellan Nederländerna och Tyskland, 

utan skillnaderna låg snarare i vilken typ av talkshow som studerades. Exempelvis hade den 

ena programledaren en ironisk stil och frågorna var mest relaterade till politik, vilket gjorde 

att politiker använde en politisk diskurs. En annan programledare hade en mer avslappnad 

stil, vilket gjorde att även politikerna kunde vara avslappnade och sig själva (Van Zoonen & 

Holtz-Bacha, 2000, s. 54–55). 

 

Eriksson (2010) har studerat intervjuer med politiker i talkshowen “Sen kväll med Luuk”. 

Eriksson konstaterar att intervjuerna ofta är informella och lekfulla samt strukturerade kring 

personliga berättelser om gästernas ”verkliga liv” (Eriksson, 2010, s. 529). Han menar också 

att en talkshow inte bara fungerar som en plats för politikernas självpresentation. Politikernas 

personliga berättelser utvecklas och utarbetas även i stor utsträckning i samarbete med 

programledaren, och detta samarbete syftar ofta till att utforska berättelsens humorpotential 

och skratt från publiken i studion (Eriksson, 2010, s. 544–545). 

 

2.3 Influerare  

Alison Hearn och Stephanie Schoenhoff har undersökt fenomenet “micro-celebrities”. I 

fortsättningen kommer “micro-celebrities” att benämnas som “influerare”. Författarna 

menar att nästan vem som helst kan bli en influerare. Kändisskap är något som olika typer av 

människor strävar efter att uppnå och det är inte längre enbart den traditionella kändisen som 

kan lyckas (Hearn & Schoenhoff, 2016, s. 195). Resultatet av studien visade bland annat att 

bara ett fåtal kan ha influerarrollen som försörjning (Hearn & Schoenhoff, 2016, s. 207).  

   

Alice Marwick och Danah Boyd (2011) menar att sociala medier har bidragit till en 

förändring av kändiskulturen. Dels har det att göra med hur kändisar produceras idag, och 

dels hur kändisskap utövas (Marwick & Boyd, 2011, s. 140). De menar att kändisskap kan 

utövas av ett flertal personer, exempelvis av bloggare, YouTubers eller andra sociala 
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medieanvändare. Exempelvis handlar det om situationer där personer når popularitet genom 

att publicera videos, blogga eller att synas på andra sociala medier (Marwick & Boyd, 2011, 

s. 141). Resultatet av studien visade att kända personer visar upp en intim och privat bild av 

sig själva på sociala medier (Marwick & Boyd, 2011, s. 140). 

 
 

3. Teoretiska utgångspunkter  
 
Under följande avsnitt presenteras de teorier som har legat till grund för uppsatsens analys. 

Avsnittet är strukturerat enligt följande: “Kändispolitik” med fokus på personifiering och 

genus, “Politiker och talkshows” och slutligen “Micro celebrities”. 

3.1 Kändispolitik  

Det engelska ordet ”celebrity” kan enkelt definieras som en person som tar plats i 

offentligheten via olika mediekanaler, med andra ord en person som syns på den offentliga 

scenen medan resten av oss tittar på. Den bredare definitionen innefattar en stor variation av 

offentliga människor (Street, 2011. s. 245). På senare tid har det skett en konvergens mellan 

underhållningsindustrin och politiken, vilket har gett upphov till det som här kallas för 

kändispolitik (från engelskans Celebrity politics) (Marsh, Hart & Tindall, 2010, s. 322). 

Kändispolitik kan både ses som en PR-strategi där politiker personifieras och framträder i 

celebritiserade former men också där kändisar använder sitt kändisskap för politiska syften 

(Wheeler, 2013, s. 1). 

  

Street (2011) karaktäriserar kändispolitik på två sätt. Det ena är de traditionella politikerna 

som använder vissa element från kändiskulturen i syfte att förbättra eller fördjupa politiska 

målsättningar. Mer specifikt definierar Street den här typen av kändispolitiker på följande 

sätt: 

  

● En vald politiker (eller en nominerad kandidat) som har bakgrund inom 

nöjesbranschen eller sport och som använder sig av denna bakgrund i det politiska 

framförandet. 

● En vald politiker eller kandidat som använder former eller associationer av 

kändisskap för att kommunicera sitt budskap och förbättra sin image. 
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● Politiker som deltar i olika typer av samtalsformer för att främja sig själva, 

exempelvis genom talkshows. 

● Politiker som använder olika tekniker och kunskaper som vanligtvis används för att 

marknadsföra kändisar. 

  

Den andra typen är de kändisar (från populärkulturen) som använder sin popularitet för att 

föra fram politiska budskap. Deras engagemang präglas av offentliga gester eller uttalanden 

som syftar till att förändra politiska beslut (Street, 2011 s. 245–246). 

 

Ett exempel på en strategi där kändispolitiken blir tydlig är när politiker väljer en annan typ 

av intervju som frångår nyhetsformen och berör mjuka värdena. Denna form av intervju har 

flera dimensioner, bland annat visas sidor av politikers personlighet som annars inte skulle 

komma fram, politiker ”förmänskligas” genom att deras privata sidor framträder, de når en 

bredare publik och de kan undvika politiskt svåra ämnen. Ett exempel på hur denna strategi 

har använts kommer från presidentvalet 2008, då Obama medverkade i olika celebritiserade 

sammanhang. Bland annat medverkade han i Ellen DeGeneres talkshow där han dansade 

tillsammans med programledaren (Street, 2011, s.240). Under det amerikanska presidentvalet 

2008 blev det även tydligt att flera icke-politiker, som exempelvis Aretha Franklin, Bruce 

Springsteen, Beyoncé och Tom Hanks uttalade sig politiskt på olika sätt. Det blev svårt att 

avgöra vart gränsen mellan underhållning och politik gick (Street, 2012, s. 346). 

  

Båda typerna av kändispolitik har fått kritik, exempelvis handlar kritiken om huruvida 

kändispolitiken underminerar den demokratiska representationen. Kritiken grundar sig främst 

på skillnaderna mellan det triviala (underhållningen) och det seriösa (politiken). De menar 

således att politiker är skyldiga att ge medborgare en informativ och saklig politik och att 

kändispolitiken som fenomen hotar principerna för en representativ demokrati. Bland annat 

menar de att när politiker tar till kändisknep, skapar det bilder och identiteter som inte har 

någon plats i en representativ politik. Med andra ord menar de att fokus hamnar på det ytliga 

istället för på det politiska innehållet. Vidare menar de att när ickepolitiker, som kändisar 

eller influerare, talar till folket, saknar deras röst legitimitet (Street, 2004, s.339–340). 

  

Ytterligare kritik handlar om teven som kommunikationsmedium, vilket har förändrat synen 

på hur politiker uppfattas. Tevens intimitet, användningen av närbilder och djupa 

konversationer mellan två personer, gör att fokus hamnar på politikers personliga kvaliteter. 



 8 

Resultatet blir att det personliga inslaget värderas högre än det politiska ledarskapet (Street, 

2011, s. 249). 

  

Street menar att större delen av kritiken är felriktad, åtminstone avseende att kändispolitiken 

har försämrat politiken. Båda typerna av kändispolitik har en lång historia med flera lyckade 

fall. Ett lyckat exempel från när en politiker anammade kändispolitiken var, som ovan nämnt, 

när Obama inför presidentvalet år 2008 framträdde i flera celebritiserade former, vilket 

resulterade i stor uppmärksamhet och spridning (Street, 2011, s. 250–251). För att kunna 

besvara kritiken på en djupare nivå menar Street att man måste se länken mellan politiken 

och den representerade. Kan användningen av populärkultur i politiken förstärka relationen 

mellan allmänheten och den representerade? Exempelvis menar Street att populärkulturella 

former av politiken kan tala till människor på sätt som de traditionella formerna inte kan. Han 

drar även en liknelse till dokusåpan Big Brother, där stor del av programmets popularitet 

bygger på att de tävlande deltagarna kan ses som representanter för ”vanliga människor”. 

Street menar att när de tävlande i Big Brother blev granskade av publiken var deras äkthet 

och trovärdighet något som blev avgörande, vilket skulle kunna kopplas till politiken (Street, 

2011, s. 252–253). 

 

3.1.2 Personifiering av politiker  
Utvecklingen av kändispolitik har skapat en ny typ av politisk kommunikation där politiker 

har blivit allt mer personifierade. Detta har gjort att det nära, personliga och intima hamnat i 

fokus och att politikernas trovärdighet och egenskaper blir allt viktigare. Personifiering kan 

också ses som en del av den process där det sociala livet individualiseras. Människor 

uppfattar sig själva och andra som individer snarare än representanter av kollektiv eller 

sociala grupper (Karvonen, 2009, s. 4).  

 

En del av politikers personifiering kan undersökas utifrån offentligt och privat språk. 

Offentligt språk karaktäriseras enligt Kress (1986) som något relativt abstrakt, socialt och 

politiskt. När politiker använder offentligt språk, talar de som en offentlig person snarare än 

en privat individ. Offentligt språk uttrycks ofta i skrift, men används också i politiska 

institutioner och processer. I kontrast mot det offentliga språket är det privata språket kopplat 

till privatlivet. När politiker använder privat språk talar de exempelvis om problem, utifrån 

egna erfarenheter och individuella handlingar. Den här typen av språk förekommer oftast i 

muntlig form men också i mediesammanhang (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s.48). 
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Språket är ett sätt att integrera och presentera sig själv, men det är inte enbart karaktäriserat 

av sin offentliga eller privata stil. Politiker kombinerar även offentligt och privat språk 

beroende på sammanhang. Politiker kan exempelvis tala från olika positioner, som från 

partiledarens politiska ställning eller utifrån en personlig ställning, exempelvis som förälder, 

make eller barn (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48). 

 

Van Zoonen och Holtz-Bacha diskuterar olika former av personifiering av politiker genom att 

undersöka dimensionerna språk och position. De två dimensionerna kan sedan undersökas 

ytterligare genom att se om politiker talar utifrån en personlig eller politisk position och med 

privat eller offentligt språk. Detta leder till fyra olika politiska diskurser och olika grad av 

personifiering (se figur 1). Den första diskursen innebär att en politiker talar utifrån en 

politisk position, genom att använda ett offentligt språk. Den andra diskursen innebär att en 

politiker talar utifrån en politisk position men med ett privat språk. Den tredje diskursen 

innebär att en politiker talar utifrån en personlig position med ett privat språk. Till sist 

innebär den fjärde diskursen att en politiker talar utifrån en personlig position och talar om 

sig själv utifrån abstrakta satser genom det offentliga språket, exempelvis genom att prata om 

sig själv i tredjeperson (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48–49). 

 

 

 

Figur 1: Van Zoonen & Holtz-Bachas personifieringsmodell (Van Zoonen & Holtz-

Bacha, 2000, s. 49) 
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3.1.3 Kvinnliga respektive manliga politiker 

Att kvinnor blir mer synliga i politiken har blivit allt mer vanligt, både nationellt och 

internationellt. Länder som Finland, Irland och Lettland har haft kvinnliga presidenter och i 

Tyskland valdes Angela Merkel till förbundskansler år 2005. Samma år blev Ellen Johnson 

Sirleaf den första kvinnliga presidenten på den afrikanska kontinenten. I Sverige har det 

också skett en förändring, då vi på senare tid har haft fler kvinnliga partiledare än någonsin 

och har därmed ett av världens mest jämställda parlament. Även inom populärkulturen har 

det blivit mer och mer vanligt att skapa en ny bild av politik, en bild som inte har varit lika 

accepterad tidigare. Exempelvis har amerikanska tv-serier, som Commander Chief, visat upp 

nya vinklar av politiken genom att porträttera en svart president, men också genom att visa på 

möjligheterna till att ett land kan ha en kvinnlig president (Van Zoonen, 2006, s. 287).   
 
Att politiker blandar in sitt privatliv i sitt arbete är vanligt idag, men när kvinnliga politiker 

lyfter sitt privatliv får de många gånger motta kritik. Antingen blir de utpekade för att vara 

“ovanliga” familjemedlemmar som prioriterar sitt yrke eller så får de höra att de är 

“ovanliga” politiker som fokuserar mer på exempelvis familjen istället för politiken. 

Konvergensen mellan det offentliga och det privata kan därför skapa problem för kvinnliga 

politiker och istället för att deras politik gynnas får de ständigt motta kritik om deras udda val 

av uppdrag. Att kvinnor blandar in det privata riskerar även att dra uppmärksamheten mot 

andra håll än det substantiella i politiken, vilket Van Zoonen (2006) menar kan vara 

anledningen till att många kvinnliga politiker tenderar att bara hålla sig inom den politiska 

sfären. Kändispolitiken verkar således fungera på olika sätt beroende på om det handlar om 

en manlig respektive kvinnlig politiker (Van Zoonen, 2006, s. 298–299). 

 

Inom politiken föreligger vissa hinder för kvinnor att kunna nå framgång.  Kvinnliga politiker 

är ofta de som får mer plats i medierna jämfört med manliga, och kvinnor kopplas därför ofta 

till massmedierna. Exponeringen är dock inte alltid relevant för det politiska arbetet. De 

kvinnliga politikerna syns offentligt oavsett om det är för saker som inte har med politik att 

göra. Det kan exempelvis vara ett uppslag om att en kvinnlig politiker har varit på en 

filmpremiär eller hur en kvinnlig politiker har gått klädd under ett event. När manliga 

politiker syns i massmedierna handlar det snarare om prestationer och att de har genomfört 

något som blivit framgångsrikt (Van Zoonen, 2006, s.290). 

 

Kvinnliga politiker har länge blivit utsatta för kommentarer om sitt utseende. I och med 

utvecklingen av kändispolitik och personifiering har intresset för populärkultur, där kläder 
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och utseende är mer framträdande, fått mer uppmärksamhet. Detta har lett till att manliga 

politiker i högre grad har börjat få liknande kommentarer som kvinnorna. Den tyska 

förbundskanslern Gerhard Schröder fick exempelvis ofta frågan om han färgat sitt hår, och 

kritiker till den nederländske socialdemokraten Wounter Bos menade på att han endast var 

framgångsrik på grund av sitt utseende (Van Zoonen, 2006, s.297). 

 

Macdonald (1996) menar att kvinnor ofta förenas med representationer av femininitet, som 

exempelvis gåtfullhet, vård och omsorg samt sexualitet. Enligt Schwarzenberg (1997) måste 

därför kvinnliga politiker begränsa sig i sin användning av kändispolitik och maskera sin 

femininitet för att nå värdighet som politiker. Han menar också att kvinnor inte kan använda 

sig av ett manligt ledarskap, med exempelvis en bestämd stil, då det allt för ofta skulle 

konnotera sexualitet (Van Zoonen, 2006, s. 291–292). 

  

3.2 Politiker i talkshows 

Haarman (1991:1) definierar talkshows som en variation av olika televisionsformat där talet 

är en viktig del (Eriksson, 2010, s.531). Att politiker framträder i talkshows har blivit 

vanligare (Eriksson, 2010, s. 529). Intervjuer i talkshows är till skillnad från traditionella 

intervjuer mer informella och lekfulla i sin karaktär och de är primärt strukturerade utifrån ett 

personligt narrativ med frågor om det ”verkliga livet” (Eriksson, 2010, s.530). Narrativitet i 

talkshow-intervjuer kan ses som ett samarbete mellan programledaren, gästen samt 

reaktionerna från mottagarna, i form av exempelvis publiken i studion (Eriksson, 2010, s. 

530). I talkshows är huvudsyftet att engagera och underhålla tittarna. En del av detta är att 

”avslöja” något av gästernas personliga eller privata liv som kanske inte var offentligt känt 

sedan tidigare (Eriksson, 2010, s. 532). 

 

Som tidigare nämnts är talet viktigt för politiker. Malone (1997) argumenterar för att talet är 

det viktigaste sättet för andra att veta vilka vi är. Talet i TV erbjuder ett sätt för publiken att 

se och höra vilka politikerna är och att interagera med dem genom parasociala förhållanden, 

det vill säga att publiken kan identifiera sig med deltagaren på ett personligt plan. Talkshows 

erbjuder specifikt denna möjlighet men teven är också en källa till personifiering (Van 

Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 46). Politiker som deltar i talkshows kan tala från olika 

positioner, allt ifrån en position som politiker till exempelvis förälder. Positionen som 
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politikerna anammar beror på de koder och konventioner som programmet har (Van Zoonen 

& Holtz-Bacha, 2000, s. 51).  

 

Sammanflätningen mellan det offentliga och privata har skapat en slags intervju som utmanar 

politiker att utforma nya typer av politiska personligheter. Tidigare studier har visat att vissa 

politiker verkar ha svårt att anpassa sig till de koder och konventioner som finns i talkshows 

och vid flertal tillfällen har politiker haft svårigheter att anamma den informella och 

avslappnade stilen. Exempelvis genom att politiker svarar med en kall och seriös ton på något 

som var tänkt som ett skämt (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 55). Kritik har riktats mot 

att talkshows är en komplicerad kanal för politisk kommunikation. Talkshows behöver en 

slags presentation som ibland inte är lätt att få fram, särskilt för politiker som är vana vid 

andra typer av kommunikationsmönster (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48). 

3.3 Micro-celebrities  
 

Ett fenomen som vuxit fram under senare år och som intresserat forskare är “micro-

celebrities” (influerare) (Hearn & Schoenhoff, 2016; Marwick & Boyd, 2011). På sociala 

medieplattformar som Facebook, Twitter och YouTube kan “vanliga” människor presentera 

sig själva, och denna presentation ses i sin tur som en konstruktion av deras “persona”. Det är 

vanligt att individer filmar sin vardag som publiken sedan får följa via exempelvis YouTube. 

Influerare strävar efter att få många följare och efter att få göra betalda samarbeten med olika 

företag. På så sätt kan de få reklamintäkter och sponsring, och deras användning av sociala 

medier fungerar därför som en plattform för marknadsförare (Hearn & Schoenhoff, 2016, s. 

202–203).  
 

Hearn och Schoenhoff (2016) tar upp två typer av influerare, den ena kallas för SMI, vilket är 

en förkortning för ”social media influencer”. SMI är en influerare som jobbar för att uppnå 

ett slags kändiskapital. Detta görs genom att personen i fråga försöker att odla så mycket 

uppmärksamhet som möjligt, samt genom att skapa ett personligt varumärke via sociala 

medier. Det personliga varumärket kan i sin tur användas av företag och annonsörer för att nå 

ut till konsumenter. Den andra typen av influerare innebär bland annat att det finns en strävan 

efter att uppnå en slags kändisstatus, exempelvis genom att synas på YouTube eller andra 

sociala mediekanaler. Till exempel publicerar många influerare så kallade “vloggar” eller 

klipp på deras YouTube-kanal, där samarbeten med företag är en stor del. Det blir en 
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ekonomisk vinning för influeraren, samtidigt som det finns en strävan efter att få många 

prenumeranter och visningar (Hearn & Schoenhoff, 2016, s. 194).  

 

Begreppet influerare kan förklaras som en utövning av en självpresentation där publiken ses 

som fans. Populariteten bibehålls genom just fansen (Marwick & Boyd, 2011, s. 140). 

Influerare försöker vinna popularitet på internet genom att använda sig av videos, bloggar och 

sociala medier. Influerare beskriver ett slags beteende som hör ihop med det ökade intresset 

för “self-branding” och självpresentation (Marwick & Boyd, 2011, s. 141). 

 

Personer som redan är kända har börjat använda liknande strategier som influerare på sociala 

medier. Detta görs däremot för att kändisen ska kunna upprätthålla popularitet och image. 

Det handlar inte om att uppnå och skapa en kändisstatus (Marwick & Boyd, 2011, s. 140–

141). En skillnad som finns mellan de traditionella kändisarna och influerare är att de 

traditionella har en annan slags kontroll över alla delar som rör deras offentliga person. Som 

influerare på sociala medier finns inte den kontrollen (Hearn & Schoenhoff, 2016, s. 208). 

 

3.4 Tillämpning av teori 

Under följande avsnitt redovisas hur de valda teorierna används i analysen. Teorier om 

kändispolitik har bidragit med en förståelse kring fenomenet och huruvida Partitempen 

speglar eller nyttjar delar utav kändispolitiken. Teorier om kändispolitik har också givit en 

förståelse för personifiering och hur detta kan ta uttryck i en mer celebritiserad politisk 

intervju, som exempelvis i talkshows. Vidare har teorier kring kvinnliga respektive manliga 

politiker givit en förståelse för betydelsen av de skillnader som finns i programmen. En tydlig 

bild av vad en influerare är för något samt hur yrket fungerar har också klargjorts. 

Sammantaget bidrar teorierna till en bra förståelse för YouTube-serien Partitempen och hur 

kändispolitik, talkshow-format och genus står i relation till varandra.  

 

4. Metod och material 
Materialet till analysen består av Margaux Dietz YouTube-serie Partitempen. Metoden som 

används för att analysera avsnitten är en konversationsanalys, där syftet är att analysera 

samtalen mellan Dietz och partiledarna. Konversationsanalysen har valts ut på grund av 

Partitempens upplägg, där två personer sitter och pratar med varandra likt en talkshow. 
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Partitempen innehåller mer än endast ett samtal mellan två personer. Det förekommer bland 

annat semiotiska element, vilket ger konversationen en annan dimension. För att analysen ska 

fånga Partitempens karaktär kompletteras konversationsanalysen därför med en multimodal 

ansats.   

4.1 Material och urval  

En influerare som valt att ta plats inom den politiska arenan är Margaux Dietz, en svensk 

modebloggare och YouTube-profil. År 2014 startade hon en YouTube-kanal, och i oktober 

2018 hade hon mer än 191 000 prenumeranter. Dietz fick 2017 utmärkelsen Stora 

Influencerpriset och i början av 2018 blev hon utnämnd som Årets Influencer på ELLE-galan 

(wikipedia, 2018). Partitempen är en YouTube-serie som består av totalt åtta avsnitt 

beståendes av intervjuer likt en talkshow, där influeraren Dietz ställer frågor till partiledarna.  

 

I föreliggande studie har ett urval gjorts där fyra av de åtta programmen valts ut för analys. 

Med tanke på att studien inte fokuserar på partipolitik var det inte av vikt att välja politiker 

från både höger- och vänsterpartier. Däremot fanns det en vikt i att både ha kvinnliga och 

manliga politiker då genusaspekten är central i analysen, och därför valdes två manliga 

respektive två kvinnliga partiledare. De kvinnliga politikerna är Ebba Busch Thor 

(Kristdemokraterna) och Annie Lööf (Centerpartiet), och de manliga är Ulf Kristersson 

(Moderaterna) samt Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna). Det finns enbart två kvinnliga 

partiledare i Sverige och därför blev valet enkelt att göra. Gällande de manliga partiledarna 

valdes Kristersson på grund av sin relativt nya roll som partiledare, och Åkesson valdes på 

grund av all uppmärksamhet han fått i media för de åsikter han står för.  

 

Klippen som valts ut är mellan 16 och 19 minuter långa. Tillgången till Partitempen har varit 

på YouTube då klippen inte går att spara ned. Partitempen är av lättsam karaktär, vilket bland 

annat framkommer genom att avsnitten är redigerade och klippta. Till hög grad upplevs 

intervjuerna som naturliga samtal av åskådaren, och därför har en konversationsanalys 

tillämpats. Däremot är det av stor vikt att ha i åtanke att intervjuerna är redigerade i 

efterhand, vilket syns vid vissa sekvenser. En annan del av den lättsamma karaktären 

omfattas av att ljud- och bildeffekter har lagts till i avsnitten i efterhand, exempelvis genom 

roliga ljud och emojis (se figur 2). 
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Figur 2: Exempel på hur bildeffekter har applicerats i efterhand  

 

4.2 Metod  

4.2.1 konversationsanalys  

Konversationsanalysen har sitt ursprung i den akademiska traditionen etnometodologi. Enligt 

Holstein och Gubrium (1994) vilar konversationsanalysen på tre grundläggande 

förutsättningar. Den första innebär att det finns återkommande strukturella drag hos alla 

vanliga samtal. Den andra innebär att konversationer är kontextbundna. Den tredje och sista 

förutsättningen innebär att de två tidigare kännetecknar alla interaktioner, vilket i sin tur 

innebär att ingen detalj kan exkluderas av en interaktion (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 

123–124). 

 

Målet med en konversationsanalys var till en början att få fram en teknisk beskrivning av hur 

samtal mellan människor går till. Ett kännetecken hos konversationsanalysen är den strävan 

som finns efter att få en förståelse för sociala fenomen inifrån en praktik. Med andra ord 

strävar forskaren efter ett deltagarperspektiv, vilket i sin tur avser att forskaren strävar efter 

att observera och beskriva vad som är deltagarnas egna analyser av den pågående aktiviteten 

(Cromdal, 2009, s. 41–42). Som metod innebär konversationsanalys en analys av samtal, som 
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bryts ned i olika avsnitt eller delar. Vissa av dessa delar kan existera oberoende av innehållet 

i samtalet, vilket kan liknas med att en intervjuare ställer en fråga som den intervjuade sedan 

svarar på (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 124). Forskarens uppgift är att ta reda på hur 

människor i ett samtal visar hur de förstår sitt eget handlande, men även den andres. 

Forskarens uppgift är även att förstå individers samspel med varandra (Cromdal, 2009, s. 72).  

 

Trots att det är språkliga yttranden som mestadels studeras i en konversationsanalys, är det 

snarare sociala handlingar som anses vara det primära forskningsobjektet. Att en handling är 

social innebär att den har en mellanmänsklig funktion, och på så sätt blir den ett 

tolkningsobjekt. Deltagarna som ingår i samtalet tolkar varandras handlingar och det bildas 

till slut ett slags meningsskapande; individerna tillskriver varandra avsikter, känslor, tankar 

och kunskaper. När samspelet analyseras utifrån ett deltagarperspektiv är det viktigt att 

forskaren förstår och kontinuerligt beskriver deltagarnas egen förståelse av varandras 

handlande, men även sitt egna. Denna meningsskapande process kallas för ett sekventiellt 

förlopp, och innebär i korta drag att tolkningar mellan individer visas upp i nästa handling, 

vilka i sin tur tolkas av en medaktör. Medaktören visar sedan upp sin responderande 

handling. Den mest använda analysmetoden inom konversationsanalys kallas för sekventiell 

analys, vilken innebär att genom att forskaren studerar vilken respons en handling orsakar får 

denne tillgång till en handlings lokala funktion (Cromdal, 2009, s. 49–50). En central fråga 

som forskare vanligtvis ställer sig under konversationsanalysen är: Vad är det A gör när hon 

yttrar sig på detta sätt, och hur påverkar hon vad som är möjligt att göra för B? (Ekström, 

2008, s. 98).  
  

4.2.2 konversationsanalys - politiker och talkshows  

I beskrivningen ovan av konversationsanalys redovisas en beskrivning av metoden anpassad 

till mer traditionella (icke-medierade) samtal, vilket ofta innefattar spontana samtal. Däremot 

kan en konversationsanalys också anpassas till en medierad konversation, trots att den 

utspelar sig på ett annat sätt jämfört med ett traditionellt samtal (Eriksson, 2010, s. 532). 

 

I samtal förekommer ofta berättandet av historier på ett eller annat sätt. Historier berättas ofta 

i ett första skede av en person för att personen sedan ska få ett svar från den andra deltagaren 

som visar att den är beredd på att ta emot berättelsen, för att talaren sedan ska kunna fortsätta 

med berättelsen. Men under samspelet i en talkshow behöver gästen inte nödvändigtvis göra 

jobbet för att skapa plats för historien. Istället är programledaren ofta angelägen om att 
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initiera och avsluta berättelserna. Programledarens uppmaning till berättelser kan naturligtvis 

ta olika former, allt från att vara tydligt explicit (“berätta om x”) till att vara mer indirekta 

inbjudningar (Eriksson, 2010, s. 532). 

 

En viktig aspekt av samtalen i talkshows är att det ofta förekommer mer förberedelser och 

manus som är planerade i förväg. Förberedelserna innehåller ofta förintervjuer eller någon 

form av efterforskning om den aktuella gästen. Dessa förberedelser innebär inte 

nödvändigtvis att gästen informeras i detalj om vilken fråga som kommer att ställas under 

konversationen, men gästen vet i stor utsträckning vad samtalet ska handla om. Det betyder 

att programledaren ofta är bekant med berättelsen, vilket givetvis har konsekvenser för 

samtalet och hur det utarbetas. Ytterligare en aspekt som forskaren bör ha i åtanke är att det 

kan förekomma redigeringar i efterhand som kan komma att påverka innehållet (Eriksson, 

2010, s. 532). 

 

Berättelserna utvecklas och uppnås i nära samarbete mellan programledare och gäst, men det 

är programledarens ansvar att se till att berättelserna blir berättade. Tolson (1991) menar att 

talkshows går bortom det officiella fråga-svar-formatet. I allmänhet är talkshows-intervjuer 

av lekfull karaktär och rollerna i intervjun kan tillfälligt störas av det formatet. Exempelvis 

kan talkshow-formatet låta den intervjuade personen att ställa frågor. Vid sådana tillfällen blir 

talkshow-intervjun till handlingar av verbal improvisation där programledaren och gästen 

deltar på mer eller mindre lika villkor (Eriksson, 2010, s. 532). 

 

4.2.3 Centrala begrepp för tillämpning av konversationsanalys  
 
Tur och turtagning 
Inom konversationsanalysen brukar det talas om att samtal är organiserade i form av 

turtagning. Istället för skriftspråkets meningar och satser talas det i konversationsanalysen om 

turer och turkonstruktionsenheter (Ekström, 2008, s. 99). Tur i samtal kan förklaras som den 

period där en talare har ordet, rätten eller skyldigheten till att tala innan turen går över till den 

andra talaren. Turkonstruktionsenheter kan vara en kort stödsignal som ”mm”- eller ”aha”-

svar. Teorier om turtagning säger att deltagare i ett samtal i huvudsak pratar en i taget och att 

varje tur tas, erhålls och konstrueras i förhållande till föregående tur. För att delta på rätt sätt i 

ett samtal gäller det att lyssna på den som för tillfället har turen (2008, s. 99).  

 



 18 

Närhetspar 
Närhetspar är ett centralt begrepp inom konversationsanalysen. Det är ett begrepp som visar 

hur handlingar kan hänga ihop. Exempel på närhetspar är bland annat är 1) att fråga och 

svara, 2) att invitera och att acceptera/avböja, 3) att hälsa och att hälsa tillbaka och 4) att 

skämta och att skratta (Ekström 2008, s. 100). 

 

Preferensstruktur 
Ett begrepp som ligger nära närhetsparen är preferensstruktur. Andra delen i närhetspar kan 

delas in i prefererande och disprefereande svar. Prefererade svar kommer snabbt, kort, 

entydigt och utan garderingar. Disprefererande svar inleds med en kort paus, en fördröjning, 

tvekan och motivering (Ekström, 2008, s. 100–101).  

 

Turfördelningstekniker 
Turfördelningstekniker innebär att en deltagares tur håller på att avslutas. Deltagaren kan visa 

detta på flera olika sätt, och det kan bland annat innebära att personen börjar prata 

långsammare eller genom att denne uttrycker en avslutande mening. När en sådan situation 

uppstår kan deltagarna i samtalet medla om vem som står på tur för att få föra samtalet. 

Antingen fortsätter den som redan talat, eller så utser den tidigare talaren en ny talare. En 

annan deltagare kan även utse sig själv. I situationer där det är högt tryck om talutrymmet kan 

det finnas en aktör som fördelar turer bland de deltagande (Ekström, 2008, s. 101–102).   

 

Överlappning/samtidigt tal 
Samtidigt tal tar ofta plats vid turbytesplatser, då en deltagare tar över efter en annan. Under 

vissa samtal överlappar yttrandena varandra. Under andra samtal kan det hända att två 

deltagare börjar prata samtidigt, men någon av deltagarna brukar vanligtvis bli tyst efter en 

kort överlappning. En del överlappningar i samtal är av stödjande form. Detta innebär att 

talarna ger varandra uppbackning, och kan bland annat innebära att en deltagare säger “ja” 

som stöd gentemot den andra. Det överlappande talet kan både vara samarbetsorienterat 

genom bekräftande och stöd, men det kan även vara konkurrerande genom att en talare 

avbryter en annan (Ekström, 2008, s. 102–103).  

 

Avbrott 
Ett avbrott i ett samtal innebär att en talare påverkar den talande genom att börja prata, även 

fast den som talar inte har för avsikt att avsluta. Utgångspunkten för ett avbrott i ett samtal är 

att allt överlappande tal inte per automatik kan räknas som en avbrytning. En särskiljning 
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brukar göras mellan det avbrott som sker vid en turgräns, och det som utspelar sig när en 

deltagare börjar prata då det inte är en giltig turbytesplats. Ett avbrott kan därmed ses som 

antingen en bekräftelse eller som ett försök hos den som lyssnar att försöka dominera och 

styra samtalet. Beroende på hur talaren som blir avbruten reagerar, kan avbrottet ses som 

antingen ett samarbete eller som en konfrontation (Ekström, 2008, s. 103–104).  

 

Pauser/tystnader 
Pauser och tystnader i samtal uppstår vanligtvis när en deltagare avslutar sin tur och ingen 

annan tar över. Det som sker efter det är att samma deltagare som precis pratat fortsätter, och 

annars börjar en annan deltagare att prata. Pauser kan bland annat stå för eftertänksamhet, 

men kan även signalera tveksamhet (Ekström, 2008, s. 105–106).  
 

4.2.3 Den semiotiska aspekten  

Partitempen innehåller mer än endast ett samtal mellan två personer. Det förekommer bland 

annat semiotiska element, vilket ger konversationen en annan dimension. Därför blir den 

semiotiska aspekten en viktig del för att analysen ska bli komplett. För att få en 

helhetsförståelse av avsnitten har en multimodal metod använts i de fall där semiotiska 

element tillför något utöver det som sägs verbalt.  

 

En multimodal analys fokuserar på hur olika kommunikativa element skapas och samverkar. 

Med andra ord innebär den multimodala analysen studien av olika kommunikationsformer, 

som ljudeffekter, ljus och kroppsspråk. De olika elementen kan kommunicera gemensamt, 

eller skapa mening var för sig (Machin & Mayr, 2012, s. 9). I en produktion, som exempelvis 

Partitempen, väljs olika kommunikationsformer strategiskt ut för dess potential att väcka 

särskilda associationer och känslor och därmed kan betydelsebärande element identifieras 

(Eksell & Thelander, 2014, s. 165).  

  

Med en multimodal analys vill forskaren förstå valen av de visuella elementen för att komma 

åt de bakomliggande intentionerna. Människor gör alltid semiotiska val, både språkligt och 

kroppsligt för att framföra sina budskap. Det kan exempelvis handla om att dölja vissa 

aspekter och framhäva andra. Bilder kan även användas för att säga det som inte sägs med 

språket (Machin & Mayr, 2012, s. 30).  
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Valet av färg är ett viktigt val inom strategisk kommunikation. Färger gör att åskådaren 

snabbt kan bilda sig en känsla och uppfattning av det som visas och är ett element som får 

stor betydelse beroende på hur det används. Det kan vara allt ifrån färger som signalerar 

lycka, kunskap och kärlek till färger som tyder på olycka, okunskap, hat och ondska (Eksell 

& Thelander, 2014, s. 169). Även ljudeffekter har en stor effekt vid skapandet av vissa 

känslor. Valet av ljudeffekter kommer att leda åskådaren till särskilda känslor och 

värderingar (Eriksson, 2015, s.  27).  

4.2.4 Tillämpning av metod 

I ett första skede studerades och transkriberades YouTube-klippen. Analysen skedde sedan i 

två steg. Först analyserades avsnitten övergripande med fokus på studiomiljö och styling, 

ljudeffekter och programmets struktur. I andra steget valdes tre sekvenser ut för djupare 

analys. Sekvenserna som valdes ut i alla fyra avsnitt var “Snabba frågor”, “Challenge” och 

“Valtempen”. I sekvenserna har fokus varit på kändispolitik, personifiering och genus. För att 

illustrera resultaten i analysen presenteras delar av det transkriberade materialet genom flera 

utvalda exempel. 3  

 

Konversationsanalysen har tillämpats genom att studera samtalen mellan Dietz och 

partiledarna i varje intervju. Fokus har legat på de frågor som ställts av Dietz och hur 

politikerna har besvarat dessa.  

 

Den multimodala metoden är inte genomgående i analysen. Den har endast tillämpats i de fall 

där de semiotiska aspekterna tillför något utöver det som sägs i samtalen, exempelvis genom 

ljudeffekter och särskilda redigeringar.   

 

4.3 Reflektion av metod   

En kvalitativ analys innebär tolkningar och subjektivitet, vilket kan göra att det finns en 

bristande tillförlitlighet (Ekström & Larsson 2010, s. 16). Tolkningar som har gjorts av 

materialet kan således anses medföra en viss problematik gällande vissa aspekter.  

 

En intressant reflektion är om tolkningar kan vara vetenskapliga? Som forskare är det viktigt 

att inte låta enskilda upplevelser, erfarenheter och uppfattningar styra ens tolkningar 

                                                
3 Fullständiga transkriberingar av de utvalda sekvenserna finns hos författarna.  
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(Ekström & Larsson, 2010, s. 16), vilket är viktigt att ha i åtanke vid analysen. Människor 

kan tolka saker och ting på olika sätt, vilket i sin tur kan komma att påverka resultatet. Ett 

exempel från Partitempen är vid de sekvenser ljudeffekter används. En ljudeffekt som för 

någon uppfattas som humoristisk, kanske kan uppfattas som förlöjligande av en annan. Detta 

kan enkelt motverkas genom att dels koppla tolkningar och resonemang till teori för att 

förutsätta giltighet, och dels genom att vara transparant och genom att synliggöra 

tolkningsprocessen för att skapa tillförlitlighet (Ekström & Larsson, 2010, s. 17).   

 

En intressant aspekt att ha i åtanke vid analysen av Partitempen är att serien är i medierad 

form. Konversationen utspelar sig då på ett annorlunda sätt (Eriksson, 2010, s. 532). En del i 

detta är att det kan förekomma redigeringar som görs i efterhand, vilket bland annat kan 

innebära att vissa delar exkluderas. Det kan därför finnas en vikt i att ha kunskap och en 

medvetenhet kring produktionsförhållandena vid analysen.  

 
5. Analys  
 
Under följande avsnitt presenteras analysen av Partitempen. I ett första skede presenteras en 

övergripande beskrivning av hur programmet är upplagt. Under den övergripande delen 

beskrivs först studiomiljö och styling, ljudeffekter och till sist programmets struktur. Vidare 

analyseras Partitempen på en djupare nivå genom tre sekvenser; “Snabba frågor”, 

“Challenge” och “Valtempen”. Fokus i sekvenserna har legat på konversationen mellan Dietz 

och partiledaren samt fenomenen kändispolitik, personifiering och genus.  

5.1 Övergripande analys av Partitempen 

Upplägget i Partitempen skiljer sig från hur vi är vana vid att se partiledarna bli intervjuade 

och tanken med serien är, enligt Dietz, att publiken ska lära känna partiledarna bättre 

(Youtube, 2018). Klippen består av intervjuer likt en talkshow, snarare än en strikt intervju 

med politikerna. Avsnitten präglas av en avslappnad, lättsam stämning där politiska frågor 

blandas med mer personliga frågor. Intervjuerna spelas in i en studio, där Dietz sitter i en 

fåtölj och den intervjuade politikern sitter bredvid i en fåtölj. Kameravinklarna pendlar 

mellan en helbild på studion och närbilder på Dietz och den intervjuade politikern, beroende 

på vem som talar. Personerna bakom kameran blir också en del av produktionen då de vid ett 
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flertal tillfällen inkluderas i konversationen. Detta kan vara ett sätt för att avdramatisera det 

allvar och den seriositet som politiken vanligtvis präglas av.   

 

5.1.2 Studiomiljö och styling 

Stylingen av studion består av en svart bakgrund, rosa och guldiga fåtöljer, matchande bord, 

en guldfärgad matta, en hel del gröna växter och en teve i mitten. Dietz klädval är färgglatt, 

och även politikernas klädval är till stor del färgglada. Valet av färg är ett viktigt val då det 

gör att åskådaren snabbt kan bilda sig en känsla och uppfattning av det som visas. Det rosa 

och det guldiga kan vara färger som står för den glada och lättsamma stämningen medan det 

svarta kan konnotera till den mer seriösa delen av politiken (Eksell & Thelander, 2014, 

s.169). På bordet står en stor glasskål med godis, några vattenglas och två koppar. I 

produktionen av programmen görs medvetna val för att väcka särskilda associationer och 

känslor. Att det står en godisskål på bordet kan vara ett försök till att skapa en inbjudande och 

trygg “hemma”-känsla, jämfört med hur känslan skulle vara om enbart två vattenglas stod på 

bordet (Eksell & Thelander, 2014, s.165). Tillsammans skapar de olika kommunikativa 

elementen ett helhetsintryck där både lättsamma och mer seriösa inslag bidrar till helheten 

(Eksell & Thelander, 2014, s.165). 

5.1.3 Ljudeffekter  

Ytterligare ett element som är viktigt i Partitempen är ljudeffekterna. Dessa ljudeffekter kan 

påverka känslorna hos den som tittar och utan dessa skulle inte vissa delar i intervjuerna få 

samma betydelse (Eriksson, 2015, 27). De gånger intervjuerna har inslag av ljudeffekter kan 

de tolkas som humoristiska och roliga. Det kan exempelvis handla om korta sekvenser där en 

politiker säger någonting roligt eller någonting som kan upplevas som lite korkat. När 

ljudeffekterna sedan appliceras på sekvenserna förstärks den humoristiska, lättsamma 

stämningen som intervjuerna till största del präglas av. 

 

5.1.4 Programmets struktur  
 

Partitempen består inledningsvis av en sekvens där det framställs som att Dietz och den 

deltagande politikern verkar tro att kameran inte är på. Stämningen är genomgående 

avslappnad och de båda parterna sitter och småpratar och förbereder sig inför inspelning. 

Programmet sätter sedan igång med ett kort intro. Här visas först Partitempens logga upp med 
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de guldiga och rosa färgerna samtidigt som en glad, upptempo-låt spelas i bakgrunden. Efter 

att loggan tonats ut välkomnar Dietz politikern genom att småprata och fråga hur denne 

känner över att vara där. 
 
Partitempen består av sex moment, och i det första momentet av Partitempen får politikern 

visa upp ett föremål som symboliserar partiet. Politikern får sedan motivera valet av 

föremålet. Programmet går sedan snabbt över till moment två, som innefattar det som Dietz 

kallar för “Snabba frågor”. Frågorna präglas mestadels av en personlig och privat karaktär, 

men vissa av frågorna är mer politiska. Moment tre är en “Challenge” mellan Dietz och 

politikern, och skiljer sig från varje avsnitt. Utmaningarna handlar bland annat om att gissa 

namnen på barnvisor eller att genomföra en “five second rule-challenge”, där politikern inom 

fem sekunder ska säga tre saker inom ett särskilt tema. Det fjärde momentet kallas för 

“Valtempen” och går ut på att Dietz ställer lite mer seriösa frågor till politikern. Här ges 

utrymme för politikern att besvara frågorna och att föra fram sina åsikter. Moment fem heter 

“Bu eller Bä”, och går ut på att Dietz ställer vissa påståenden till politikern som denne sedan 

får ta ställning till genom att räcka upp en “bu”- eller “bä”-skylt (“bu” står för en negativ 

uppfattning och “bä” för en positiv). Det sjätte och sista momentet går ut på att politikern får 

en minut på sig att övertyga tittarna om varför de ska rösta på just det partiet.  

 

Därefter får politikern en fråga från föregående gäst som ska besvaras innan intervjuns slut. 

Efter det får politikern ställa en personlig fråga till nästa gäst. Slutligen får politikern tacka de 

som har tittat. Politikern uppmanar även tittarna att se på nästa avsnitt av Partitempen. 

 

5.2 Djupgående analys  

Under följande avsnitt kommer den mer djupgående analysen av Partitempen att presenteras. 

Avsnittet är strukturerat enligt följande sekvenser: ”Snabba frågor”, ”Challenge” och till sist 

”Valtempen”. Under de utvalda sekvenserna har alla tre fenomen, det vill säga kändispolitik 

personifiering samt genus berörts.  

 
5.2.1 Snabba frågor  

I samtal brukar det talas om att samtal är organiserade i form av turtagning.  I sekvensen 

“Snabba frågor” blir det tydligt att samtalen följer en viss turtagning, det vill säga att en 

person talar i taget och att varje tur konstrueras i förhållande till föregående tur (Ekström 

2008, s. 99). En annan central del inom samtal kallas för närhetspar och ett exempel på 
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närhetspar är det klassiska “att fråga och att svara”, vilket blir tydligt i den här sekvensen 

genom att Dietz ställer en fråga som partiledaren sedan svarar på (Ekström 2008, s. 99).  

Dietz börjar direkt att ställa frågor till partiledarna om exempelvis ålder och familj. Frågorna 

präglas av det personliga och intima och det blir tydligt att fokus är på politikerns personliga 

egenskaper och privatliv snarare än på politiken. Personifiering kan också ses som en process 

där det sociala livet individualiseras. Människor uppfattar sig själva och andra som individer 

snarare än representanter av kollektiv eller sociala grupper, vilket blir tydligt i Partitempen, 

då fokus är på partiledaren snarare än dennes parti (Karvonen, 2009, s. 4). 

 

Nedan följer ett exempel på hur både Dietz ställer personliga frågor men också på hur 

Kristersson väljer att bemöta dem. 

 

Exempel 1: Personliga frågor till Kristersson  
 
1. Dietz:   familj?  

2. Kristersson:  tre barn och en hustru alla är kvinnor så jag är ensam kille  

3. Dietz:   får du lära dig mycket om kvinnor?  

4. Kristersson:  jag kan mer om tonårstjejer nu än jag någonsin har kunnat förut 

5. Dietz:   haha jag förstår det är det någonting speciellt du har lärt dig?  

6. Kristersson:  det kan jag tyvärr inte gå in på haha 

7: Dietz:  haha 
 

Frågan om politikernas familj är en central del i “Snabba frågor”. Språket är ett sätt att 

integrera och presentera sig själv, men det är inte enbart karaktäriserat av sin offentliga eller 

privata stil. Politiker kombinerar även offentligt och privat språk beroende på sammanhang 

(Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48). Dietz ställer här en fråga om Kristersson har lärt 

sig mycket om kvinnor, vilket är en fråga som enkelt hade kunnat besvaras med ett “ja” eller 

ett “nej” men Kristersson väljer att svara “jag kan mer om tonårstjejer nu än jag någonsin 

kunnat förut”. Genom att Dietz besvarar turen genom att skratta uppfattas detta som ett skämt 

från Kristersson (Ekström, 2008, s. 98). I exemplet blir det även tydligt att Kristersson gärna 

pratar om sin familj på ett ytligt plan men när Dietz ställer en motfråga där Kristersson får 

chansen att berätta mer, säger han att det tyvärr inte är något han kan gå in på. Som nämnts 

tidigare i uppsatsen kan politiker tala utifrån olika diskurser (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 

2000, s. 48–49). Kristersson väljer här att tala utifrån en personlig position med ett privat 

språk, men på något sätt verkar han ändå vilja hålla på detaljer om familjen för sig själv. 
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Kristersson uttrycker att han inte vill gå in djupare på samtalet och avslutar meningen genom 

ett prefererande svar, det vill säga ett svar som är kort och kommer snabbt. Däremot gör han 

det på ett skämtsamt sätt och sekvensen upplevs lättsam då både Kristersson och Dietz 

skrattar (Ekström 2008, s. 100–101). 

 

Ytterligare frågor där personliga sidor kommer fram hos partiledarna är när Dietz frågar de 

om hur det kändes att bli mamma respektive pappa för första gången. Nedan följer två 

exempel på detta.   

 

Exempel 2: Personliga frågor till Busch Thor  

1. Dietz:   hur kändes det att bli mamma första gången? 

2. Busch Thor:  livet blev så gränslöst på något vis jag blev     

3.    hög efter att jag fått barn  

4.    jag bara sprängde alla begränsningar  

5.    jag kan göra vad som helst 

6.    men samtidigt blev livet också väldigt sårbart  

7.    väldigt skört jag är mycket mer sårbar nu  

8.    därför att jag har sån otrolig stark kärlek till de här två små 

 

Exempel 3: Personliga frågor till Åkesson  

1. Dietz:  hur kändes det att bli pappa för första gången?  

2. Åkesson:  aa men det är ju jättehäftigt  

3.    plötsligt var vi tre lite obeskrivligt så  

4.    alltså alla säger ju “åh vad det var stort” och det är det verkligen 

5.   så jag rekommenderar det 

 

I de två exemplen ovan utnyttjar Dietz sin tur genom att ställa frågor som kan anses ha en 

mer privat och personlig karaktär, och de är inte av en typisk politisk karaktär. Att ställa en 

sådan typ av fråga kan vara ett sätt av Dietz att komma åt det “verkliga livet” och personen 

bakom den politiska aktören (Karvonen, 2009, s. 4). Busch Thor och Åkesson väljer också att 

besvara frågan utifrån en personlig position och ett privat språk, genom att tala utifrån 

personliga erfarenheter och upplevelser (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48–49). Till 

skillnad från det korta och direkta prefererade svaren upplevs dessa svar som mer 

eftertänksamma och motiverande (Ekström 2008, s. 100–101). I dessa exempel följer Dietz 

och partiledarna en slags turtagning där det blir viktigt för Dietz att vara avvaktande och 
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lyssna på den som för tillfället har turen, i det här fallet Busch Thor och Åkesson (Ekström, 

2008, s. 99).  

 

Familjefrågorna kan även betraktas utifrån ett genusperspektiv. I ett första anseende kan 

frågorna om familjesituationen vara frågor som oftare ställs till kvinnor än män, i alla fall 

med tanke på de gamla normer som finns kvar än idag och med tanke på att kvinnor ofta 

förenas med representationer av femininitet (Van Zoonen, 2009, s. 291–292). Men i detta 

fallet får både de kvinnliga och manliga partiledarna samma fråga, vilket kan ses som ett 

medvetet val av Dietz att ställa samma frågor till både kvinnor och män.  

 

Intervjuer i talkshows präglas ofta av ett personligt narrativ och avslöjanden om det “verkliga 

livet” (Eriksson, 2010, s. 530), vilket också framträder i Partitempens frågor.  

 

Exempel 4: Personlig fråga med Kristersson  

1. Dietz:   Har du någon hobby? 

2. Kristersson:  det har jag ganska många faktiskt allt från jag är gammal gymnast 

3.   jag är gammal tävlingsgymnast  

4. Dietz:   elitgymnast alltså? det är ju…  

5. Kristersson:  aa, det får man nog säga fast det var ett tag sedan  

6. Dietz:   imponerande! har du tävlat mycket? 

7. Kristersson:  ja jag har tävlat mycket jag har en kropp som är mer lämpad för 

8.   gymnastik än basket så att säga   

                

Följande exempel sker tydligt genom närhetsparet “att fråga och att svara”. Kristersson väljer 

ovan att svara utförligt på frågan och han kommenterar även att hans kropp är skapt för en 

viss sport. Här blir det tydligt, att när frågan endast handlar om Kristersson själv, är det 

enklare för honom att vara mer privat. Man kan säga att han talar utifrån en personlig position 

med ett privat språk om sina hobbys (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48–49). 

Ytterligare en sak som blir tydligt är när Dietz säger “elitgymnast alltså? det är ju”, är att det 

märks att Dietz inte var klar med sin tur men ändå börjar Kristersson att prata. Detta kan ses 

som en överlappning i samtalet och Dietz hanterar överlappningen genom att bli tyst och 

genom att fortsätta lyssna på Kristersson. Överlappningar kan både vara samarbetsorienterad 

och konkurrerande. I det här fallet kan Kristerssons överlappning ses som konkurrerande då 

han avbryter Dietz snarare än att fylla i med stödord, däremot upplevs det ingen 

konkurrerande känsla emellan dem (Ekström, 2008, s. 102–103). 
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Exempel 5: Fråga till Busch Thor 

1. Dietz:  har du gjort något olagligt någon gång?  

2. Busch Thor:  ja jag har kört för fort 

3. Dietz:  har du åkt fast? 

4. Busch Thor:  mm 

5. Dietz:  ne? 

6: Busch Thor:  mm jag blev tagen i en omkörning  

7. Dietz:  kände de igen dig? 

8. Busch Thor:  nej jag var mamma på vift solglasögon och min mans jacka  

9. Dietz:  du var utklädd? (skrattar) 

10: Busch Thor:  det hjälper inte (skrattar). man får inte köra för fort  

 

Även exempel fem har en tydlig “att fråga och att svara” karaktär men närhetsparet “att 

skämta och att skratta blir också tydligt (Ekström 2008, s. 100). Dietz försöker här att 

engagera sina följare genom att ställa privata frågor som kan “avslöja” något om Busch Thor, 

i det här fallet något olagligt (Eriksson, 2010, s. 532). Busch Thor väljer att besvara frågan 

utifrån en privat position genom att erkänna en personlig erfarenhet som hon har varit med 

om, men genom ett offentligt språk då hon anammar en seriösare ton och pekar på att det hon 

gjort är olagligt (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48–49). Hon svarar även prefererande 

genom att ge korta och entydiga svar (Ekström, 2008, s. 100–101). Politiker kan ha svårt att 

anpassa sig till de koder och konventioner som finns i talkshows (Van Zoonen & Holtz-

Bacha, 2000, s. 55). Talkshows behöver en slags prestation som ibland inte är lätt att få fram, 

särskilt inte för politiker som är vana vid andra typer av intervjuer (Van Zoonen & Hol 

Bacha, 2000, s. 55). Busch Thor verkar dock ha fattat poängen och svarar med en seriösare 

ton samtidigt som den lättsamma karaktären fortfarande är tydlig genom skämt och skratt 

(Eriksson, 2010, s. 530). 

 

Något som stack ut bland alla intervjuer i sekvensen “Snabba frågor” utifrån ett 

genusperspektiv var en fråga som enbart ställdes till de kvinnliga partiledarna men inte till de 

manliga. Frågan handlade om partiledarna hänger in sina kläder i garderoben eller om de 

slänger de på golvet när de kommer hem.  

 

Exempel 6: Fråga till Busch Thor 

1. Dietz:  slänger du dina kläder på golvet 
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2.    eller hänger du in dom direkt på kvällen? 

2. Busch Thor:  nej jag lägger de på skötbordet 

3. Dietz:   på skötbordet? 

4. Busch Thor:  mm  

5. Dietz:  fräscht haha 

6. Busch Thor:  haha det går att ha vissa synpunkter på det här  

7.    det har min man eh men de hamnar de hamnar på skötbordet  

8.    grejen är att när jag kommer hem eh, då kommer först en Birger 

9.    springandes och Elise har precis börjat gå så hon kommer på släp 

10.    och sen kommer det då en Bella vår hund 

11.    som bara rundar och mosar två barn och ska fram först  

12.      då blir det att jag klär av mig och sen hänger av mig 

13.    och då hamnar allt på skötbordet 

 

Frågan som ställdes till Busch Thor och Lööf är tydligt orienterad mot det privata och 

vardagslivet och har ingenting med politik att göra. Med tanke på frågans karaktär samt att 

den enbart ställs till de kvinnliga partiledarna gör att Dietz trycker på de mer kvinnliga och 

mjuka värdena. I denna sekvens följer inte Dietz den utveckling där manliga politiker i högre 

grad har börjat få liknande frågor som kvinnliga politiker (Van Zoonen, 2009, s. 297).  

 

En sådan typ av fråga är även ett sätt av Dietz att komma in på politikernas vardag och som 

åskådare får man en inblick i det “verkliga livet” bortom all politik och seriositet (Eriksson, 

2010, s.530). Det hade kunnat tänkas att Busch Thor skulle begränsa sig i sitt svar, vilket 

hennes svar “mm” tyder på. Det kan ses som en turfördelningsteknik där hon vill avsluta 

meningen men när Dietz tur fortsätter med “fräscht haha” väljer Busch Thor att öppet och 

ärligt att tala utifrån en personlig position med ett privat språk om hur hon gör med kläderna 

när hon kommer hem (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 55). Genom att båda skrattar 

uppfattas denna sekvens som både lättsam och skämtsam.  

 

Männen blir i samma sekvens frågade om vad de har för livsmotto, vilket inte kvinnorna blir. 

Det blir en kontrast mellan det val av frågor Dietz riktar till de manliga respektive kvinnliga 

politikerna. Att de kvinnliga partiledarna får en fråga om kläder och de manliga partiledarna 

får en fråga som ger en mer professionell framtoning, kan ses utifrån historien där kvinnor 

ofta har synts genom sin femininitet och män genom sin prestation (Van Zoonen, 2006, 
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s.290). Denna kontrast skulle kunna ses som ett val som Dietz gör medvetet, men det skulle 

också kunna bero på en vana som ligger kvar i gamla normer och konventioner.  

5.2.2 Challenge  
 
Under sekvensen ”Challenge” får partiledarna olika sorters utmaningar, som de med största 

sannolikhet inte stöter på i sin politiska vardag. Bland annat får Busch Thor göra en ”Karaoke 

Challenge”. I de olika utmaningarna visar politikerna en helt annan sida av sig själva. 

Samtliga partiledare agerar utifrån en personlig position och genom ett privat språk, men på 

olika sätt. Exempelvis sjunger Lööf, Busch Thor både sjunger och dansar och Åkesson och 

Kristersson visar en lättsam stil genom skratt. Med andra ord präglas denna sekvens generellt 

av mycket skratt och lättsamhet (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48–49). Nedan följer 

ett utdrag ur konversationen mellan Busch Thor och Dietz. 

 

Exempel 7: Challenge mellan Dietz och Busch Thor  

Dietz drar en lapp med ordet “fly” på.  

1. Dietz:   fly on the wings of love fly baby fly (sjunger och dansar) 

2.     haha 

3. Busch Thor:  haha är det dina nya dansmoves som kommer in här nu? (gestikulerar 

   med armarna och härmar Dietz dans)  

4. Dietz:  haha ja exakt 

 

I exemplet ovan syns ett tydligt närhetspar i konversationen. Det sker i form av skämt och 

skratt, där både Dietz och Busch Thor skrattar med i samtalet (Ekström, 2008, s. 100). Det 

skapas en närhet mellan dem och stämningen blir skämtsam, dels på grund av att Dietz 

skrattar, men det ligger även i att Busch Thor svarar med skratt (Ekström, 2008, s. 100). 

Genom den här utmaningen får vi se en avslappnad och lättsam sida av Busch Thor. En 

politiker gör alltid semiotiska val, både språkligt och kroppsligt (Machin & Mayr, 2012, s.30) 

och att Busch Thor väljer att sjunga och dansa i programmet kan vara ett sätt att vilja visa 

andra mer lättsamma sidor av sig själv (Street, 2011, s.240). Även Lööf får göra en utmaning 

som liknar Busch Thors. Skillnaden är att Lööf ska gissa barnvisor. 

 

 

Exempel 8: Challenge mellan Dietz och Lööf 

1. Dietz:   yes då är det dags för parti-challenge och Annie 



 30 

2.    du har ju valt challenge idag  

3. Lööf    ja och vi ska gissa barnvisor och det ska bli spännande  

4. Dietz:   reglerna är jätteenkla, vi kommer att höra en låt och 

5.   den som först då kommer på vilken låt det är skriker sitt namn 

6. Lööf   jag är ju så här vinnarskalle så jag kommer ju liksom ställa mig upp 

   (skrattar och gestikulerar) 

7. Dietz   haha ja jag ser det redan nu ba (gestikulerar) 

8. Lööf   haha ja 

9. Dietz  är vi redo? 

10. Lööf  ja vi är redo! 

 

Även i detta exempel syns ett närhetspar i form av att båda deltagarna skämtar och skrattar. 

Dietz ställer även en fråga där hon frågar “är vi redo?” vilken Lööf besvarar med “ja vi är 

redo!”, vilket är ytterligare ett närhetspar i samtalet (Ekström, 2008, s. 100). Under samtalets 

gång börjar Lööf att skratta och gestikulera. Dietz besvarar denna lättsamma jargong genom 

att skratta och gestikulera tillbaka (Ekström, 2008, s. 98). Lööf visar i exemplet upp en sida 

som politiker i seriösare sammanhang ofta inte visar. Men det intressanta är när Dietz säger 

“Annie du har ju valt Challenge idag”, vilket tyder på att Lööf är väl medveten om vad som 

väntar. Detta tyder på att partiledarna är förberedda på intervjun. Detta är en viktig aspekt i 

förståelsen av analysen då det kan komma att påverka samtalet och hur det utvecklas 

(Eriksson, 2010, s. 532). Förmodligen hade politikerna inte agerat med samma lättsamhet och 

entusiasm om de var helt oförberedda på de olika momenten i Partitempen. 

 

Det blir i partiledarnas olika utmaningar tydligt att de kvinnliga partiledarnas utmaningar är 

aningens “kvinnliga” och stereotypa. Speciellt Lööfs utmaning där hon skulle gissa barnvisor, 

vilket kan visa på de kvinnliga värdena av att vara mamma (Van Zoonen, 2006, s. 291–292).  

 

Exempel 9: Challenge mellan Dietz och Kristersson  

1. Dietz:  den här challengen då som du har valt är en förkortnings-challenge 

2.    här ligger en liten kortlek 

3. Kristersson:  mm 

4. Dietz:   du kommer att få börja så du drar ett kort  

5.    och sen ska du säga vad som står på kortet 

6.    och så ska jag förklara förhoppningsvis då om jag vet vad ordet är 
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I exempel nio blir det som inom konversationsanalysen kallas för tur och turtagning synligt. 

Kristersson besvarar Dietz med en turkonstruktionsenhet i form av en kort stödsignal - “mm”, 

vilket tyder på att han förstår vad hon menar (Ekström, 2008, s. 99). Jämfört med de 

kvinnliga partiledarnas utmaningar var det manliga politikernas utmaningar av en mer 

“seriös” och vuxen karaktär. När kvinnorna fick som utmaning att sjunga och dansa fick 

istället Kristersson förklara förkortningar av ord, en utmaning som kan anses vara av en mer 

manlig och kunskapsorienterad karaktär. Att de båda kvinnliga partiledarna fick så pass 

stereotypa utmaningar för kvinnan kan åter tolkas utifrån gamla normer och konventioner 

som finns kvar om femininitet (Van Zoonen, 2006, s. 291–292). Det hade varit intressant att 

se en manlig partiledare sitta och nynna på barnvisor.   

 

Åkessons Challenge gick ut på att inom fem sekunder säga tre saker av ett särskilt påstående. 

Se exempel tio nedan.  

 

Exempel 10: 5 second rule-challenge mellan Dietz och Åkesson 

(1) 

1. Dietz:   tre saker man inte bör säga i en debatt eller på youtube? 

2. Åkesson:  fan, helvete satan 

2. Dietz:  perfekt då får du dra nästa till mig 

3. Åkesson:   ja juste tre landskap i Sverige? 

4. Dietz:  lappland västerbotten skåne neej joo (skriker och skrattar) 

5. Åkesson:  (småskrattar) är västerbotten ett landskap verkligen? 

6: Dietz:   en ost va? 

7: Åkesson:  nej det är säkert rätt  

 

(2) 

1. Dietz:   tre saker man inte ska göra som politiker  

2. Åkesson:  svära göra bort sig slåss den var lite fuskig tycker jag 

3. Dietz:   ja tack för en god match 

4. Åkesson  tack själv tack så hemskt mycket!        

 

En central del i Åkessons utmaning är ett närhetspar i form av “att fråga och att svara”. Både 

Dietz ställer frågor till Åkesson, och vice versa (Ekström, 2008, s. 100). Svaren är 

genomgående av en prefererad prägel då svaren från både Dietz och Åkesson kommer snabbt 

och utan tvivel (Ekström, 2008, s. 101). Den här utmaningen upplevdes inte lika rolig, vilket 
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givetvis kan bero på vem det är som deltar och vilken typ av utmaning politikern får. Som 

åskådare upplevdes även en distans mellan Dietz och Åkesson. Detta kan vara ett sätt från 

Dietz att markera sina egna politiska åsikter och distansera sig från Åkessons politiska 

ståndpunkter. Distansen kan också bero på att det som brukar diskuteras som normaliseringen 

av Sverigedemokraterna, inte lyckas till hundra procent. Trots den mer distanserade 

stämningen mellan Dietz och Åkesson uppstår ändå en slags närhet mellan dem genom olika 

sociala handlingar som de utför, bland annat genom att Dietz både skriker och skrattar och att 

Åkesson besvarar detta genom att småskratta tillbaka (Ekström, 2008, s. 98). 

 

En annan intressant aspekt är de semiotiska aspekterna då de ger ytterligare en dimension av 

konversationen. I den första delen av exemplet får Åkesson svara på saker man inte bör säga i 

en debatt eller på YouTube och han ifrågasätter även om Västerbotten är ett landskap. När 

han sedan i andra delen av exemplet får svara på tre saker som man inte ska göra som 

politiker säger han bland annat “svära”, samtidigt som ett klipp från när han svarade “fan, 

helvete, satan” spelas upp och “göra bort sig” samtidigt som ett klipp från när han svarade “är 

Västerbotten ett landskap verkligen?” visas. Valet av vissa effekter leder åskådaren till 

särskilda känslor och värderingar (Eriksson, 2015, s. 27) och utan dessa klipp hade 

utmaningen troligtvis inte upplevts som lika rolig. Bilder och videoklipp kan även användas 

för att säga det som inte sägs med språket. Detta kan vara ett sätt från produktionen att 

försöka förlöjliga Åkesson. Det kan också handla om humoristiska skäl, då huvudsyftet i 

talkshows ofta är att engagera och underhålla tittarna (Eriksson, 2010, s. 532). 

 

5.2.3 Valtempen  
 
I momentet “Valtempen” ändrar intervjuerna form och får en seriösare ton. Frågorna börjar 

istället handla om politik och då förändras även språket i stor utsträckning. Likt sekvensen 

“Snabba frågor” präglas denna sekvens av “tur och turtagning” och närhetsparet “att fråga 

och att svara”.  Dietz ställer politiska frågor som partiledarna svarar på. I denna sekvens blir 

svaren också mer utförliga och det ges mycket utrymme till att lyssna på talaren som för 

tillfället har turen (Ekström, 2008, s. 99–100).  

 

Exempel 11: politisk fråga med personligt svar från Åkesson  

1. Åkesson:  det saknas tycker jag ett brottsofferperspektiv i den debatten alltså 

2.   det är väldigt mycket prat om att vi måste vårda kriminella och vi ska 
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3.   med sociala insatser hjälpa dem att ta sig ur och så och det är säkert 

4.   bra jag är förvisso brottsoffer och så och många är det 

5. Dietz:  mm 

6. Åkesson:  man saknar den här rätten till upprättelse man känner inte att 

7.   samhället tar det man blivit utsatt för på allvar 

8. Dietz:  hur har du varit ett brottsoffer?  

9. Åkesson:  jag blev misshandlad en gång när jag var ja det var 15–20 år sedan nått 

10.    sånt och jag tyckte det var ganska obehagligt å vara med i den här 

11.    rättegången alltså man känner sig nästan som en kriminell själv när 

12.    man blir förhörd ingen tror på dig han som hade slagit mig ljög han 

13.    hade kallat dit sina kompisar som vittnen dom ljög och han blev 

14.    heller inte dömd för det  

 

Ur utdraget syns en turkonstruktionsenhet i form av att Dietz uttrycker sig med “mm” efter 

att Åkesson har pratat. I det här fallet skulle det kunna anses vara en signal som visar på att 

Dietz stödjer, eller förstår, det Åkesson pratar om (Ekström, 2008, s. 99). Dietz ställer 

dessutom en fråga mitt under samtalets gång till Åkesson, “hur har du varit ett brottsoffer?”, 

vilket skulle kunna ses som ett avbrott. Att Dietz väljer att ställa denna fråga kan ses som ett 

försök från hennes sida att försöka styra samtalet mot det mer privata och därmed ge Åkesson 

möjligheten till att berätta om sina egna erfarenheter. Detta kan vara fördelaktigt för Åkesson 

då det visar på att han vet vad han pratar om. Med tanke på att Åkesson reagerade positivt 

genom att fortsätta berätta om det som hänt honom, kan det anses att han upplevde frågan 

mer som en bekräftelse eller ett stöd i det han pratade om (Ekström, 2008, s. 103).  

 

Många av de tidigare exemplen har visat på det privata och personliga men i exemplet ovan 

anpassar Åkesson språket utifrån andra premisser. I exemplet pratar Dietz och Åkesson om 

vad Åkesson anser vara det största samhällsproblemet idag. Han börjar med att tala om ett 

politiskt problem utifrån en politisk position och ett offentligt språk men han gör snabbt 

därefter ett hopp. Från att Åkesson säger “jag är förvisso brottsoffer” ändrar han språket till 

att tala utifrån en personlig position och ett privat språk och ger exempel utifrån sig själv. 

Detta kan vara ett sätt för honom att förstärka det relativt abstrakta med egna erfarenheter 

(Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48). Nedan följer ytterligare ett exempel på hur 

Åkesson talar om en politisk fråga utifrån ett privat språk. 

 

Exempel 12: Personlig/politisk fråga från Dietz till Åkesson  
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1. Dietz:   du sa att det är några saker som du inte tycker men som partiet tycker 

2.    vad är det vill du ge oss någonting? 

3. Åkesson:   nä det är naturligtvis ingenting egentligen 

4. Dietz:   men någonting måste du kunna bjuda på? 

5. Åkesson:  eeeh ja men jag tycker att partiet borde kunna driva 

6.   dansbandsmomsens avskaffande lite bättre 

7. Dietz:  dansbandsmomsen? 

8. Åkesson:  Jaa, nää (flinar) 

9. Dietz:  berätta vad är det? 

10. Åkesson:  om du ska ha tillställning på din lokal och det ska dansas där och 

11.   du bjuder in en orkester som spelar så kallad bruksmusik då är det 

12.   högre moms än om Beyoncé kommer och spelar till exempel 

13.   det tycker jag är orättvist 

 

I exemplet ovan ställer Dietz en fråga som Åkesson svarar med “eeeh”. Detta kan vara en 

signal för en paus eller tystnad, vilket skulle kunna stå för eftertänksamhet hos Åkesson eller 

att han tvekar i sitt svar. I andra turen av frågan svarar Åkesson dessutom med ett 

disprefererande svar -  “jaa, nää”, vilket tyder ytterligare på en tveksamhet eller att han är 

medveten om att svaret måste låta bra (Ekström, 2008, s. 105–106). Det som gör detta 

exempel extra intressant är hur konversationen framställs i programmet. Efter att Åkesson 

berättat att han tycker att partiet bör driva dansbandsmomsens avskaffande bättre syns det att 

Åkesson börjar flina och kort därefter syns det att han tänker säga något i liknelse med “jag 

skojade”, men precis då klipps bilden och åskådaren får istället se förklaringen av problemet. 

Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke, då sådana här typer av konversationer både är 

planerade i förväg men också redigeras i efterhand, vilket kan komma att påverka bilden av 

politikern, i det här fallet Åkesson (Eriksson, 2010, s. 532). 

 

En viktig del av personifiering av politiker är hur de visar sina privata sidor. I exemplet nedan 

talar Lööf om vikten att visa sig “bakom kulisserna”.  

 

Exempel 13: Lööf om att “gå bakom kulisserna”  

1. Dietz:  på tal om det här med psykisk ohälsa så är det ju väldigt många unga 

2.   tjejer som mår dåligt idag, hur ska vi lösa det problemet?  

3. Lööf :  det är ju så många anledningar till varför man mår dåligt i dag några 

4.   av de kvinnor eller unga tjejerna som jag har mött mår ju dåligt på 
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5.   grund av att man blivit utsatt av sexuella övergrepp eller sexuella 

6.   trakasserier man har blivit utnyttjad över nätet man har skurit sig 

7.   själv till exempel det där tar ju rakt in i hjärtat och det vi behöver göra 

8.   där är ju att se till att även internet blir en trygg plats en annan del att 

9.   man mår dålig handlar ju om den här stressen och pressen man kan 

10.   känna att leva det perfekta livet det är ju så viktigt att vi som syns 

11.   mycket också visar den andra sidan att man får följa med bakom att det 

12.   inte är bara glamour eller att det inte är enkelt att få ihop ett liv med 

13.   stress och press och karriär och barn jag till exempel har varit ganska 

14.   öppen med att säga att jag var nära på att gå riktigt in i väggen för ett 

15.   antal år sedan psykisk ohälsa är mycket tabu och det måste vi bryta 

 

Utdraget ovan är ett tydligt exempel på hur närhetsparet att fråga och att svara kommer till 

uttryck. Dietz ställer en fråga i början av samtalet och efter det ges Lööf utrymme till att 

besvara denna (Ekström, 2008, s. 100). Lööfs svar är omfattande, och hon tillåts att svara 

utan några avbrott från Dietz. Kanske beror det på att tempot i Lööfs svar håller samma takt 

och även att hon inte tvekar eller pausar något. Inte heller är det någon hård konkurrens om 

talutrymmet, vilket gör att Lööf får prata ostört (Ekström, 2008, s. 101–102). Lööf väljer i 

exemplet ovan att tala utifrån en politisk position men med ett privat språk. Lööf berättar om 

de kvinnor hon mött och visar på de erfarenheter hon har. Detta exempel visar tydligt på hur 

Lööf väljer att lyfta både vikten med att visa det som “sker bakom kulisserna” men också 

genom att hon berättar om ett exempel där hon själv varit nära på att gå in i väggen. 

Vanligtvis brukar programledaren i talkshows ha som mål att “avslöja” något av gästernas 

privata liv, som kanske inte var offentligt känt sedan tidigare (Eriksson, 2010, s. 532). Men 

här är Lööf snabb på att vara öppen och transparent redan från början, kanske för att hon är 

medveten om vikten av trovärdighet hos politiker idag (Karvonen, 2009, s. 4). 

 

Det var en specifik del som stack ut i “Valtempen”. Exemplen nedan är två utdrag från när 

Dietz talar med Busch Thor och Lööf om hur det är att vara en kvinnlig politiker. 

 

Exempel 14: Ett utdrag av konversationen mellan Dietz och Busch Thor 

1. Dietz:   du är ju verkligen en ung framgångsrik kvinna 

2.    hur är det att vara i den positionen du är?  

3. Busch Thor:  så här Fram tills nyligen eh  
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4.    hade Alliansen 75 % kvinnliga partiledare 

5.    alltså Annie Lööf, Anna Kindberg Batra jag 

6.   och sen Jan Björklund 

7.    det är faktiskt för första gången i mitt liv som jag är med i ett  

8.    sammanhang där kvinnorna är i majoritet 

9.    i och med att jag var höggravid när jag valdes som partiledare  

10.    för ett parti som en del då tidigare förknippats med 

11.    “ja men ni vill ju bara att folk ska vara hemma” 

12.    nej, men vi vill att folk ska kunna bestämma själva  

13.    över sin föräldraledighet 

14.    vill du vara hemma mycket eller lite 

15.    så fick jag också mycket sådana kommentarer 

16.    folk skrev i insändaren i tidningen och jag kommer aldrig glömma  

17.    en som publicerades som avslutades just med 

18.    “stackars Ebbas bebis” 

19. Dietz:  fy 

20. Busch Thor: den tog hårt 

 

Exempel 15: Ett utdrag av konversationen mellan Dietz och Lööf 

1. Lööf:  det är ju precis de här kommentarerna som träffar tycker jag  

2.   jag var hemma sju månader med Ester men jag jobbade lite under tiden 

3.   dels fick jag skam för att jag inte var på jobbet  

4.   det vill säga “du är ju partiledare, hur kan du vara föräldraledig?” 

5.   och sen när jag var på jobbet då fick jag såhär  

6:   “är inte din dotter det viktigaste i ditt liv som du fick?” 

7.   jo, det är klart hon är hon är den absolut viktigaste 

8.   jag skulle kunna ta bort allt för att göra henne alltså 

9.   om hon skulle behöva det  
 

 

Både i exempel 14 och 15 syns tendenser av pauser hos både Busch Thor och Lööf. Busch 

Thor använder ord som “eh” och “alltså”, och Lööf uttrycker sig också genom att använda 

ord som “såhär” samt “alltså”. Det skulle kunna ha att göra med att frågorna som Dietz ställer 

till både Busch Thor och Lööf är av en seriös karaktär, vilket gör att de båda partiledarna vill 

ge ett bra och genomtänkt svar. I de här två exemplen handlar det antagligen om en 
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eftertänksamhet hos politikerna för att kunna ge ett korrekt svar, snarare än någon tveksamhet 

(Ekström, 2008, s. 105–106). I exempel 14 med Busch Thor syns även en ganska allvarlig ton 

i samtalet. Busch Thor berättar om en del av de negativa kommentarer hon fått av människor 

angående hennes roll som politiker och som mamma. Dietz betonar det Busch Thor säger 

genom att säga “fy.”, vilket kan vara en handling från Dietz sida för att visa medlidande 

gentemot Busch Thor (Ekström, 2008, s. 98).   

 

Busch Thor och Lööf pratar i exempel 14 och 15 utifrån en politisk och personlig position 

med ett privat språk (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s.48–49). När kvinnliga politiker 

blandar in sitt privatliv i politiken blir de antingen utpekade för att vara “ovanliga 

familjemedlemmar eller så får de höra att de är “ovanliga” politiker (Van Zoonen, 2006, 

s.298–299). För kvinnliga politiker verkar det vara svårt att hitta balansen mellan det privata 

och offentliga, vilket dessa två exempel visar tydligt på. Konversationen som utspelas mellan 

Dietz och Busch Thor visar tydliga tecken på att hon som kvinnlig politiker har andra 

förutsättningar i sitt arbete jämfört med en manlig politiker, och även att hon befinner sig i en 

mer utsatt situation. Busch Thor konkretiserar hur hon hamnat i en situation där hon fått 

motta kritik för att hon blandar in sitt privatliv i sitt politiska arbete. Hon är ett tydligt 

exempel på hur en kvinnlig politiker ses som just en “ovanlig politiker”. Exempel 15 visar 

också på hur Lööf som kvinnlig politiker får ta emot kritik för att hon var nybliven mamma 

och jobbade samtidigt, och alltså hur det kan se ut när en kvinnlig politiker ses som en 

“ovanlig familjemedlem” (Van Zoonen, 2009, s. 298–299) 

 

6. Slutsatser 

Efter analysen av Partitempen har det blivit tydligt att frågornas struktur och interaktionen 

mellan Dietz och partiledaren skapar en slags närhet mellan parterna, dels genom skämt och 

skratt men också genom programmets upplägg och frågornas lättsamma karaktär (Ekström 

2008, s. 100). Det har också blivit tydligt att personifiering är en stor del av serien. En del av 

personifieringen är att personliga egenskaper och privatliv står i fokus snarare än politiken 

(Karvonen, 2009, s. 4). Personifiering blir egentligen tydligt redan i första momentet “Snabba 

frågor”, där Dietz ställer frågor som präglas av det personliga och intima. Det blir också 

tydligt att fokus är på partiledaren snarare än på dennes parti, vilket är en del av politikers 

personifiering (Karvonen, 2009, s. 4). Genom att ha studerat hur intervjuerna är strukturerade 

när det kommer till interaktionen mellan programledaren och partiledarna, har det upptäcks 



 38 

att frågornas struktur och vilka frågor som ställs från Dietz får en betydelse för personifiering 

men även för bilden av politikerna. Intervjuer i talkshows är till skillnad från traditionella 

intervjuer mer informella och lekfulla i sin karaktär och de är primärt strukturerade utifrån ett 

personligt narrativ med frågor om det “verkliga livet” (Eriksson, 2010, s. 530). Dietz ställer 

exempelvis frågor om familj och hobbys, vilka bidrar till att åskådaren får komma in bakom 

kulisserna i politikernas vardag och därmed skapas en mer personifierad bild av politikerna. 

  

En intressant slutsats är att språket har en viktig betydelse för hur personifiering kommer till 

uttryck hos politikerna (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 46). Skärmen som medium 

erbjuder ett sätt för publiken att se och höra vilka politikerna är och att interagera med dem 

genom parasociala förhållanden. Publiken kan med andra ord identifiera sig med deltagaren 

på ett personligt plan. Talkshows erbjuder specifikt denna möjlighet men skärmen är också en 

källa till personifiering (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 46). Politikerna blandar privat 

och offentligt språk beroende på sammanhang och situation. Ibland väljs en mer personlig 

position och i andra fall väljs en mer politisk ställning, vilket påverkar hur politikerna blir 

uppfattade (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 48–49). Exempelvis märktes det tydligt i 

sekvensen “Valtempen” att intervjuerna ändrade form och fick en seriösare ton, vilket i sin 

tur förändrade politikernas språk i stor utsträckning jämfört med första sekvensen “Snabba 

frågor”, där politikerna genomgående intog en personlig position och ett privat språk. 

  

Personifieringen bidrar också till det som kallas för kändispolitik. Sammanflätningen mellan 

det offentliga och privata har skapat en slags intervju som utmanar politiker att utforma nya 

typer av politiska personligheter (Van Zoonen & Holtz-Bacha, 2000, s. 55). I Partitempen blir 

det tydligt i momentet “Challenge” där partiledarna får olika sorters utmaningar, som de med 

största sannolikhet inte brukar stöta på i sin politiska vardag. Politikerna visar här upp en helt 

annan sida av sig själva och sekvensen präglas av lättsamhet och mycket skratt. Den här 

typen av intervju kan vara ett sätt för politiker att ”förmänskligas” genom att deras privata 

sidor framträder. Det kan även vara ett sätt för dem att nå en bredare publik och att undvika 

politiskt svåra ämnen. Efter analysen av Partitempen blir det alltså synligt att en mer 

celebritiserad partiledarintervju bidrar till att politikerna personifieras på flera olika sätt. Dels 

genom Partitempens upplägg och frågornas karaktär men också genom politikernas egna 

agerande och användandet av ett personifierat språk. 

  

En annan intressant slutsats är att personifieringen och kändispolitiken inte bara tar uttryck på 

olika sätt beroende på vilka frågor som ställs och sättet som partiledaren besvarar frågorna 
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på, utan också också beroende på kön. Inom politiken har det länge varit vanligt att kvinnor 

och män får frågor av stereotypisk karaktär, där kvinnornas frågor är mer fokuserade på de 

mjuka värdena och inte alltid av politisk relevans. Männen har istället fått frågor som 

fokuserar på deras kompetens och framgång (Van Zoonen, 2006, s. 290). Det blir tydligt i 

Partitempen att det föreligger vissa genusbetingande skillnader och att dessa normer och 

konventioner ligger kvar hos Dietz i frågorna hon ställer och i de utmaningar som väljs ut. 

Samtidigt blir det också synligt att hon i vissa fall försöker ställa samma frågor till både 

kvinnorna och männen. 

  

Kändispolitiken har fått mycket kritik angående huruvida kändispolitiken underminerar den 

demokratiska representationen. Kritiker menar att när politiker tar till kändisknep, skapar det 

bilder och identiteter som inte har någon plats i en representativ politik. Med andra ord menar 

de att fokus hamnar på det ytliga istället för på det politiska innehållet (Street, 2004, s.339–

340). Huruvida politiken fortfarande blir demokratisk representativ trots att kändispolitiken är 

en stor del av Partitempen, blir däremot svårt att besvara genom föreliggande analysresultat. 

Det vore därför intressant att vidare göra en liknande analys där publikens uppfattning av 

celebritiserade och personifierade politiker är i centrum. Uppfattas sådan politik som 

demokratisk representativ av publiken? Och finns det några skillnader i uppfattningen 

beroende på om det är en manlig eller kvinnlig politiker som anammar kändispolitiken? 
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