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In contemporary society the media is part of the politics, or maybe, politics is part of the media. 
Whatever the case, they are important to each other, the media play a conclusive role in the connect 
between politics and citizens, and thus, results of election. The relation between the media and 
politics should continuously be studied and discussed in the continuously changing modern society.

This paper examines the practice of news journalism in interviews with swedish party leaders 
during the 2006 election period. Focusing on how the ideology of journalism and the professional 
identity of journalists affect the practice the researcher hopes to contribute to the further 
understanding of the area. Steven E. Clayman has studied broadcast political interviews and the use 
of tribune of the people-footing, which means that journalist's align with the public in different 
ways. Thus, delimitations of the study has been set to the analysis of how journalists use the TV-
audience, the studio audience, the people, the citizens, the voters and the common in a set of 
techniques during the interview.

The method used is conversation analysis which concentrates on utterances as actions within 
sequences of talk. The method is based on a model, developed by Sacks and Schegloff, of turn 
taking which describes the basic rules of conversation. It is a qualitative study of eight party leader-
interviews recorded during the 2006 election. The aim is to examine the professional identity of 
journalists as a tribune of the people, in the practice of their profession. The researcher aimed to 
answer two questions:

Does the interview structure contribute to enhance the role of the journalist as a tribune of the 
people?

Can patterns be found in the journalist's question-formulations which imply that the journalist is 
acting in the role as a tribune of the people?

Everything in the interview happen because someone has decided i should happen. The scene itself 
is perfectly planned to fit the aim of the interview, namely to mediate the interrogation of politicians 
to the people. Questions formulated by persons in the audience or persons at home watching the 
program constitute a resource to the interviewer, when the question is asked the interviewer can 
further interrogate the interviewee on the subject without having to explain why the question is 
worth asking. Further, the structure of the speech-exchange also creates resources for the journalist 
to stance him/herself as a tribune of the people. Four categories of aligning with the public was 
found in the material. The journalist can; (1) construct a hypothetical person and ask one or several 
questions on behalf of this person, (2) formulate a question on behalf of the people, (3) formulate a 
question on the basis of a indefinite crowd of people and (4) formulate a question on the basis of a 
definite crowd of people. 

The results implies that the journalists act as a tribunes of the people, more or less, throughout the 
interview situation. The question yet to be asked is if this only constitute resources in a struggle 
between different agendas or if it actually is imbedded in the identity of the journalist. The ideoloy 
is said to control, motivate and inspire. Thus, a tribune of the people stance creates resources and 
legitimizes the practice of journalism, but it also creates a place in society where journalism is 
needed.
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1. Introduktion
Det  har  skett  mycket  inom  media  det  senaste  århundradet,  inte  bara  med  avseende  på  den 
teknologiska utvecklingen, utan även i tankarna om och tankarna hos de som arbetar med media. 
Ekström, Kroon och Nylund menar att journalistiken under 1900-talet etablerades som en kraftfull 
och självständig social institution.1 Denna uppsats avser beröra en del av denna yrkeskår, nämligen 
nyhetsjournalistiken. 

Vi ser politiken genom en medierad bild. Media är arenan varigenom folket får veta vilka politiker 
som finns, vilka de är och vad de har att säga. Därmed är den medierade bilden av politiken och 
politikerna oerhört viktig för politiken och demokratin som sådan. Politiken har således förflyttats 
till media. Media har en stark position så till vida att de kan välja hur de avbildar politiken och 
politikerna,  detta  påverkas  av  det  politiska  systemet,  kommersialismen  och  journalistikens 
yrkesideologi. Politik, media och deras samband bör diskuteras och studeras på grund av relationens 
inverkan på politiken och därigenom demokratin. 

Forskare  menar  att  journalistikens  ideologi  skapas  inom  yrkeskåren,  den  produceras  och 
reproduceras hos medlemmarna och har sin grund i uppdraget att agera övervakare i medborgarna 
tjänst; att granska, informera och upplysa.2 I USA är det vanligt att nyhetstidningar kallas tribunes, 
termen härstammar från en tjänsteman i antikens Rom som representerade underklassen inför adliga 
domare.3 Den  svenska  översättningen  är  folktribun  och  med  det  menas  att  någon  eller  några 
representerar folket inför makt och auktoritet.  

Mark Deuze vid Indiana University har studerat den journalistiska identiteten och journalistikens 
ideologi.  Han skriver  att  journalistikens  historiska  utveckling  i  demokratier  kan  beskrivas  som 
framväxten av en professionell identitet, denna professionella identitet gör anspråk på en exklusiv 
roll och status i samhället. Detta baseras på och försvaras av deras ideologi.4 Med den journalistiska 
identiteten menar jag således en kollektiv yrkesidentitet, den kan liknas vid en roll som journalister 
inträder i när de utövar yrket. Yrkesidentiteten motiverar och styr journalisten, men den påverkar 
också hur resten av samhället ser på denne, den ger status och tillträde till dörrar som annars är 
låsta. Rollen har sitt ursprung i journalistikens ideologi.    

Deuze refererar till tidigare forskning när han nämner fem ideal som styr och motiverar journalister 
i  deras  yrkesutövning;  public  service,  objektivitet,  autonomi,  omedelbarhet  och  etik.5 

Professionaliseringen och ideologin utvecklas parallellt och driver varandra. Yrkesstolthet kommer 
av att det finns ett ”rätt” sätt att gör någonting på. Dessa idéer spelar stor roll, de kommuniceras 
mellan  människor  och  är  avgörande  för  hur  personer  hanterar  problem  på  individuell  basis.6 

Grupptillhörighet  och  gemensamma värderingar  och  regler  är  grundläggande  för  beteendet  och 
vilka människor är i sina yrkesroller. 

Journalistikforskningen har sett professionaliseringen av journalistkåren som en distinkt ideologisk 

1 Ekström, M, Kroon, Å, Nylund, M, News from the interview society, 2006, Nordicom, Göteborg, s.12
2 Deuze, Mark, What is journalism? Professional identity and ideology of journalist's reconsidered, Journalism 2005; 

6; 442
3 Clayman, Steven E., Tribune of the people: maintaining the legitimacy of aggressive journalism, Media Culture 

Society 2002; 24; 198
4 Deuze, M., 2005, s.442
5 Deuze, M., 2005, s.447
6 Lupia, A, McCubbins, M. D., Popkin, S. L., Elements of reason: cognition, choice, and the bounds of rationality, 

2000, Cambridge University Press, Cambridge, s.24
1



utveckling, framväxten av en ideologi som tjänar till att förfina och reproducera en konsensus om 
vad som är riktig journalistik. Deuze menar att ideologi inom journalistiken kan beskrivas som ett 
system av  värderingar  som karakteriserar  en  specifik  grupp,  detta  inkluderar  produktionen  av 
meningar och idéer inom gruppen. Det är en över tid intellektuell process, genom vilken summan av 
idéer och synsätt formas inom en specifik grupp, men också en process genom vilken andra idéer 
och synsätt exkluderas eller marginaliseras.7

En forskare vid namn Steven E. Clayman menar att; i och med framväxten av den professionella 
journalistiken,  har  yrkesutövningen  blivit  mer  aggressiv  och  granskande.  Detta  medför  att 
journalister  ibland  stöter  sig  med  det  offentliga,  och  att  speciellt  den  aggressivt  granskande 
journalistiken ifrågasätts. Utifrån detta menar Clayman att journalister utvecklat vissa praktiker för 
att legitimera yrkesutövningen. Till exempel genom att i intervjusituationer med elitpersoner, och 
speciellt  när  känsliga  eller  fientliga  ämnen  berörs,  ta  en  ställning  som  folktribun.8 Idealet  är 
definierat  i  ideologin  och  inbäddat  i  yrkesidentiteten.  Journalister  tar  denna  ställning  i 
intervjusituationen  och  legitimerar  därigenom  aggressiva  frågeformuleringar.  Nedan  följer  ett 
utdrag från en av Claymans artiklar.  
Ex. ABC Nightline, 6 June 1985, Nuclear Waste
IR = intervjuare
01 IR: Mister Pollard uh:: that’s- (.) kind of a f:ascinating 
02     .hhh background because I’m sure people are particularly 
03     concerned what would cause someone to resign. What do you 
04     mean: .hh when you say you felt the agency was not 
05     adequately protecting the public’s health ’n safety
På rad två i  exemplet  ovan ser  ni  hur intervjuaren tar  en ställning som representant  för  folket 
genom att påpeka att ”människor är speciellt intresserade av...”.9 

Mats  Ekström  undersökte  istället  partiledarintervjuer  med  fokus  på  olika talk  on  behalf  of  
positioner. Han menar att journalisten genom olika frågeformuleringar tar en position där han/hon 
talar  å  olika  gruppers  eller  personers  vägnar.  Journalisten  kan  då  antingen  ta  positionen  som 
medlem i en grupp eller som en företrädare för en grupp.10 I en tal å andras vägnar-position används 
nödvändigtvis inte en direkt hänvisning till folket, som i exemplet ovan. Därmed, menar jag, att 
man kan  använda tal å andras vägnar-modellen för att göra tydlig ytterligare en dimension av den 
journalistiska yrkesidentiteten som folktribun.

Utifrån tidigare forskning om yrkesideologin och yrkesutövningen kan man utröna en yrkesidentitet 
som  ligger  i  att  agera  folktribun.  Ideologin  och  idealen  däri  motiverar,  styr  och  legitimerar 
journalistens yrkesutövning. Genom att titta på journalisters yrkesutövning kommer denna uppsats 
diskutera journalistens yrkesidentitet utifrån ideologin som förkroppsligas i rollen som folktribun. 
Studien utförs på ett material som spelats in under valrörelsen 2006 där partiledare blir intervjuade 
inför valet. Detta är för journalisterna ett prestigefyllt uppdrag och därmed kan man tänka sig att 
idealen är viktiga i utförandet.  

7 Deuze, M., 2005
8 Clayman, S. E., 2002
9 Clayman, S. E., 2002, s.199
10 Ekström, M., 2008
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1.2 Syfte och frågeställning
Deuze  studerade  den  journalistiska  ideologin,  Clayman  undersökte  journalisters  ställning  som 
folktribun som en legitimerande resurs och Ekström undersökte olika tal å andras vägnar positioner. 
Studien som ligger för hand avser undersöka liknande ställningar och positioner hos journalister 
som ett tecken på att ideologin opererar och att journalisten agerar utifrån sin yrkesidentitet som 
folktribun. Syftet med denna studie är således att undersöka hur den journalistiska yrkesidentiteten 
som folktribun tar sig uttryck i yrkesutövningen, genom en analys av intervjuer med partiledare från 
valrörelsen 2006. 

1. Bidrar partiledarintervjuernas form till att förstärka journalistens roll som folktribun?

2. Kan man i journalisternas frågeformuleringar finna återkommande mönster som tyder på 
att journalisten agerar i rollen som folktribun?

2.1. I så fall, hur ter sig dessa mönster och vad gör de i intervjusituationen?

2 Tidigare forskning
I detta kapitel redogörs kort för den forskning studien utgår ifrån. Forskningen berör det område till 
vilket forskaren (alltså jag) bidra med ökad förståelse och kartläggning. Forskningen tas upp i en 
sammanfattning var  för sig. Denna samma forskning kommer att beröras och diskuteras genom 
hela uppsatsen, mycket av forskarens egna tankarna om ideologin, journalistiken och utövningen är 
hämtade från och inspirerade av denna forskning. Detta kapitel utgör endast en presentation.

Mark  Deuze vid  Indiana  University  har  skrivit  en  artikel  som  heter  ”What  is  journalism? 
Professional  identity  and  ideology  of  journalist's  reconsidered”.  I  sin  artikel  operationaliserar 
Deuze fem ideal-typiska värderingar som präglar den journalistiska ideologin. Vidare undersöker 
han  hur  dessa  värderingar  utmanas  och  förändras  i  den  nutida  kulturella  och  teknologiska 
utvecklingens kontext, till exempel i och med multikulturalism och multimedia. Han menar att; om 
det är så att journalisters professionella identitet kan ses som sammanhållen av det sociala cement 
som en yrkesideologi utgör, så visar hans analys hur journalistik i journalisternas själv-perception 
har kommit att betyda mycket mer än den modernistiska fördomen att berätta för folket vad de 
behöver veta.11

Deuze's  argument  baseras  på  en  förutfattad  mening  om att  den  globala  bilden  av  journalistik 
konstant och exponentiellt förändras. Därmed behöver man analysera och diskutera de huvudsakliga 
attributen  hos  dessa  förändringar  för  att  framgångsrikt  kunna  förklara  och  beskriva  samtida 
journalistik.  Dessa  förändringar  operationaliseras  i  hans  artikel  som  sammanstrålningen  av 
mediateknologi (multimedia) och socio-kulturell komplexitet (multikulturalism).12

Deuze  menar  att  förändringar  och  utveckling  bör  diskuteras  och  analyseras  i  koppling  till 
journalistiken, därför att samhället på intet sätt är statiskt.  Om journalister ska kunna  informera 
medborgare på ett sätt som möjliggör för dem att agera som medborgare, måste den journalistiska 
ideologin uppdateras, i takt med att samhället utvecklas.13

Deuze's  poäng är  att  tänka  om vad gäller  journalistiken  och  den  professionella  identiteten  hos 
journalister, inte för att det är något fel med professionen, utan för att det är viktigt att bibehålla en 
förståelse av vad journalistik är i ett alltmer komplext samhälle. Det är hans kontenta att ideologin i 
denna  förändrings-  och  anpassnings-process  tjänar  som  ett  social  cement  i  den  professionella 
11 Deuze, M., 2005, s.442
12 Deuze, M., 2005, s.450
13 Deuze, M., 2005
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yrkeskåren.14 
Steven  E.  Clayman menar  att  som  andra  samhälleliga  institutioner,  konfronteras  även  den 
amerikanska  journalistiken  av  ett  legitimerings-problem.  För  att  behålla  tillgången  till  maktens 
korridorer och nyhetskonsumenternas tillit, måste journalistkåren uppfattas som giltig och legitim. 
Detta gör de bland annat genom att ta en ställning som folktribun.15

Detta undersöker han genom att applicera  conversation analysis på intervjuer med regeringsmän. 
Clayman kommer fram till att journalister tar rollen som allmänhetens tjänare, men endast vid valda 
tillfällen. Denna praktik är speciellt vanlig vid undersökande eller fientliga utfrågningar. Mönstret är 
inte en slump – intervjuare dras till folktribun-ställningen vid sådana tillfällen för att neutralisera 
och legitimera sitt aggressiva utförande, och därmed öka pressen på motsträviga intervjupersoner. 
Clayman  noterar  att  praktiken  fungerar,  i  alla  fall  inom den  enskilda  intervjuns  ramverk.  Han 
märker  även  att  denna  praktik  som  en  form  av  neutral  hållning  nästan  aldrig  ifrågasätts  av 
intervjupersonerna,  faktum är  att  det  accepteras  och  ibland även  förstärks  av  intervjupersonen, 
genom att de riktar svaret på frågan eller motargumentet till påståendet till allmänheten. På så vis 
valideras och stärks journalistens neutrala position.16 

Fenomenet som diskuteras i Claymans artikel har en tydlig sociokulturell basis. Det skulle varken 
vara  så  utbrett  eller  så  effektivt  som det  är,  om  det  inte  var  för  det  amerikanska  samhällets 
demokratiska och kapitalistiska drivkraft. Stort värde läggs på individens rättigheter och egenskaper 
–  vare  sig  de  är  politiska  medborgare  eller  ekonomiska  konsumenter  –  ett  brett  omfång  av 
institutioner är utrustade för att tillfredsställa dessa intressen.17

Med tanke på detta, när intervjuare åberopar allmänheten i sitt dagliga arbete, mobiliserar de en 
kraftfull och symbolisk resurs. Clayman frågar sig om denna praktik sträcker sig bortom Amerikas 
kontext?  Clayman  kan  tänka  sig  att  liknande  legitimerande  retorik  kan  återfinnas  i  andra 
marknadsdemokratier, kanske påverkade av lokala variationer.18 

Tekniken tenderar att  användas selektivt  av intervjuare,  i  de situationer de är  mest användbara. 
Referenser till publiken kan inte förutsägas eller förklaras enbart av generell kulturell omgivning, 
inte heller kan den sammanlagda frekvensen av sådana referenser hanteras som direkta indikatorer 
på  styrkan  hos  de  demokratiska  värdena  inom journalistiken  eller  samhället  i  stort.  Den  fulla 
förståelsen  av  denna  praktik  kräver  en  uppskattning  av  hur  den  mobiliseras  som resurs  inom 
nyhetsintervjuns interaktionella ramar – den specifika interaktionella omgivningen där den används, 
vad den gör eller åstadkommer i denna och hur den påföljande besvaras och hanteras. Att alliera sig 
med publiken är en ställning som journalister åkallar strategiskt för att hantera hinder och risker i 
sitt  yrke som uppkommer när de konfronterar viktiga offentliga personer i  strålkastarljuset.  Vid 
sådana tillfällen kan det vara extremt användbart att presentera sig själv som en folktribun.19  

Mats  Ekström  har  har  författat  Individuals,  Representatives  and  Deputies:  Talk  on  Behalf  of  
Positions in Broadcast Political Interviews.  Däri undersöker han tal å andras vägnar-positioner i 
politiska intervjuer. Ekström använder konceptet för att finna olika tal å andras vägnar-positioner 
och för att undersöka de olika tekniker som används av en talare när denne påstår sig representera 
en annan.20 

14 Deuze, M., 2005, s.455
15 Clayman, S. E., 2002
16 Clayman, S. E., 2002, s.210
17 Clayman, S. E., 2002, s.211-212
18 Clayman, S. E., 2002, s.212
19 Clayman, S. E., 2002, s.212
20 Ekström, M., 2008, s.2
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Ekström skriver att det vanligaste i politiska intervjuer är att intervjuaren tar en position som deputy 
(företrädare) för  folket  och  att  intervjupersonen,  politikern,  tar  en  position  som  representative 
(representant) för folket. Sända intervjuer med politiker är till för tittarna, programmen är noggrant 
konstruerade för en publik, men  journalisten talar inte bara till och för publiken och tittarna utan 
även, å deras vägnar, i en position som företrädare.21 

3 Journalistik och medieprat 
I detta kapitel berörs hur nyhetsjournalistiken utvecklats under 1900-talet och hur detta påverkat 
mediaflödet. Journalisternas roll har förändrats vilket förändrat journalistikens förutsättningar och 
gett dem tillgång till nya resurser. Professionaliseringen av yrket förde med sig nya tekniker och 
ramar för yrkesutövningen. 

Kapitlet  består  av teori,  forskning och egen reflektion,  syftet  med det är  att,  för läsaren,  ge en 
utgångspunkt i  den vidare undersökningen, men även att  redogöra för de tankar och tolkningar 
forskaren, alltså jag, utgår ifrån.   

3.1 Journalistikens framväxt och utveckling
Stig Hadenius och Lennart  Weibull  menar  att  framväxten av den ”nya” journalistiken beror  på 
medias förändrade roll. Det handlar inte längre om höger- eller vänstervridning inom media utan 
om maktförhållanden mellan media och samhälle. En naturlig kamp finns mellan ledande personer i 
samhället  och  journalister  –  om  vem  som  ska  bestämma  den  journalistiska  dagordningen. 
Journalistikens roll och villkor har förändrats, mest på grund av att medierna spelar en större roll 
idag än tidigare.22 

För  att  beskriva  framväxten  citerar  Hadenius  och  Weibull  Dagens  Nyheters  chefredaktör.  Han 
beskriver professionaliseringen av journalistkåren och förändringen av deras roll i samhället under 
det nittonde århundradet på följande sätt.

”I detta sekels början stod journalisten nere vid dörren och såg samhällets stöttepelare på podiet.  
(…) Journalisten hörde folket – vanliga människor – surra omkring sig. Det var en nyttig skola.  
(…) För vart decennium har mediefolket tagit ett steg framåt i salen. (…) Snart var journalisten  
framme och rätt var det var satt han/hon däruppe, bänkad bredvid … högheterna. Han hånler inte 
mer ty hånet skulle träffa honom själv.”23 
Citatet beskriver journalisternas övergång från att vara marginaliserade tidningsskrivare till att bli 
en etablerad profession.24 

Nyheter  har  varit  en  viktig  del  av  radions  och  televisionens  innehåll  sedan  deras  födelse.  De 
traditionella nyheterna var ofta monologer, där ett nyhetsankare förmedlade aktuella händelser. Idag 
finns nyhetsankaret kvar, men ett skifte har skett till  mer interaktionella nyheter, nyhetsankarets 
monolog kompletteras med bilder och delar av intervjuer.25 Det har också blivit vanligare att olika 
ankare talar med varandra inför kameran, som när de växlar från vanliga nyheter till sportnyheter, 
eller när de växlar från studion till en journalist som är på plats vid en aktuell händelse. Program 
som Nyhetsmorgon på tv4 är exempel där nyhetsmonologer, diskussioner och intervjuer växlas om 

21 Ekström, Mats, 2008 s.27
22 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Massmedier, en bok om press, radio och tv 8:e uppl., 2003, Bonnier, s.354 
23 Hadenius, S, Weibull, L, 2003, s.355
24 Hadenius, S, Weibull, L, 2003, s.355
25 Hutchby, Ian, Media Talk, conversation analysis and the study of broadcasting, 2006, Open University Press, 

England, s.121
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vartannat till ett interaktionellt gytter av nyheter och nutidsorientering. Så här skriver Hutchby:

”The result of this is that broadcast news messages are increasingly being generated in and through 
the production of talk in interaction. This encourages us to examine news talk, not only just in terms  
of it's role in the manufacture of news, but also in terms of the structures of interaction in which  
news talk take place, and which shape and constrain the very content of news messages.”26

Interaktion har blivit viktigare i själva nyhetsproduktionen, och den aspekten bör man ta hänsyn till 
när man studerar media.

3.1.1 Professionaliseringen och ideologin
Deuze  studerade  den  journalistiska  ideologin  och  diskuterade  dess  framväxt  i  samband  med 
professionaliseringen under det senaste århundradet. Ideologin beskrivs av honom som ett system 
av värderingar som karakteriserar en specifik grupp, detta inkluderar produktionen av meningar och 
idéer inom gruppen som också sker kontinuerligt. 

Weaver utförde en studie där hon genom att jämföra tjugoen länder kunde stödja påståendet att 
karakteristika  hos  journalister  är  liknande  i  stor  utsträckning  även  värld-vida.  Däremot  var 
meningsskiljaktigheterna i normer och värderingar för stora för att man ska kunna påstå att det finns 
någon  slags  universell  yrkesstandard  inom  journalistik.  Detta  beror  enligt  många  på  att  den 
universella  standaren påverkas av lands-specifika omständigheter  och olika kulturella  kontexter. 
Journalister i demokratier världen över delar alltså liknande karakteristika och åberopar liknande 
värderingar, men de applicerar dessa på olika sätt för att ge mening till sitt yrke. Man kan tala om en 
dominant yrkesideologi inom journalistik som de flesta nyhetsjournalister baserar sin professionella 
identitet och yrkesutövning på, men som tolkas, används och appliceras olika bland journalister 
världen över.27

Deuze's  menar  att  ideologin  är  en  samling  värderingar,  strategier  och  formella  koder  som 
karakteriserar professionell journalistik och som delas vida av dess medlemmar. Ideologin har även 
setts som ett instrument för journalister att naturalisera strukturer hos nyhetsorganisationen eller 
mediasamfundet  som  de  arbetar  för.  Speciellt  i  situationer  när  de  utsätts  för  kritik,  använder 
journalister ideologiska värderingar för att legitimera sin yrkesutövning. Forskning visar också att 
journalister lättare identifierar sig med yrket journalist än med det medium eller medieföretag som 
anställer dem.28 

Det finns fem ideal-typiska värderingar som ideologin grundar sig på: 

• Public service, journalister utgör aktiva samlare och spridare av information, ”övervakare”

• Objektivitet, journalister är opartiska, neutrala, objektiva, rättvisa och därmed trovärdiga

• Autonomi, journalister är fria och oberoende i sitt arbete

• Omedelbarhet, har en känsla för aktualitet och snabbhet, tydligt i konceptet ”nyheter”

• Etik, journalister har en känsla för etik, validitet och legitimitet29

Detta ideologiska perspektiv har global påverkan på journalistiskt  beslutsfattande.  Deuze menar 
som sagt att denna ideologi definierar vad som är journalistik. Idealen i sig definierar varför yrket 

26 Hutchby, I., 2006, s.121
27 Deuze, M., 2005, s.445
28 Deuze, M., 2005, s.446
29 Deuze, Mark, 2005, s.447
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behövs i uppdraget om folktribun, de skapar ett utrymme i samhället som skulle utgöra ett tomrum 
om inte journalistiken fyllde det. Statusen och resurserna som kommer med yrket legitimeras av 
idealen. Ideologin för med sig en roll och ett uppdrag – en yrkesidentitet. Deuze menar, som ovan 
nämnt, att idealen även utgör en resurs när journalistiken utsätts för kritik, journalister åberopar 
dessa  ideal  i  situationer  då  deras  yrkesutövning  ifrågasätts.  Det  är  en  process  varigenom 
journalistiken kontinuerligt uppfinns på nytt.

Hadenius och Weibull menar också att svenska journalister genom tiderna har haft stort förtroende 
för politiken, men mindre för storföretagen, bankerna och poliserna, och detta, menar de, har en 
grund i yrkesideologin. Inom den svenska journalistkåren var det viktigt att man tog ställning mot 
”makten och etablissemanget”. På så sätt kan sympatin inom yrket sägas vara ett utryck för att man 
är en ”kritiker av makthavarna”.  De även listar resultat från en studie 1999, vilken uppgift som 
svenska journalister då ansåg vara oerhört viktig, där vinner; 

”att  som  allmänhetens  företrädare  granska  den  verksamhet  som  utövas  av  de  inflytelserika  i  
samhället” 80 procent 

”att  ge  den  information  som  är  nödvändig  för  att  medborgarna  skall  kunna  ta  ställning  i  
samhällsfrågor” 75 procent 30 

Båda dessa uppfyller uppdraget att i agera folktribun och de kan relateras till de fem idealtypiska 
värderingarna.  Hadenius  och  Weibull  kommenterar  resultatet  av  ovanstående  undersökning  på 
följande vis.

”Medierna  skall  självständigt  granska  och  informera  och  inte  vara  beroende  av  till  exempel  
politiska partier. Mönstret ligger fast sedan 1980-talet.”31

I diskussionen om journalistik och media är  opinionsbildning och  agenda setting återkommande 
termer.  Journalister  sätter  dagordningen  genom  att  styra  vilka  frågor  som  blir  viktiga  i 
samhällsdebatten,  vilket  ger  dem  en  maktposition.32 En  studie  från  1989  visar  också  att 
journalisterna  själva  är  mycket  medvetna  om  detta.  Å  andra  sidan,  styrs  medieföretagen  av 
kommersiella krafter, och folket, som ju utgör konsumenterna. Hadenius och Weibull skriver att 
journalisten ständigt måste tänka på publiken och veta vilka ämnen som intresserar. Det finns flera 
krafter som styr media, men den journalistiska ideologin förutsätter att journalisterna agerar i god 
tro,  åtminstone  gentemot  folket.  Därmed kan man  se  yrkesideologin  som en  för  journalisterna 
balanserande grund, i ett samhälle som annars till stor grad styrs av kommersen. Samtidigt får det 
konsekvenser när en grupp människor styr vad som diskuteras i dagordningen.33 Bland annat har det 
framhållits att homogeniteten inom yrket kan leda till en bristande mångfald bland medieutövare 
vilket i sig leder till smala perspektiv i media. Att det existerar en samsyn inom yrket är något som 
journalisterna  själva  uppfattar  enligt  studien  från  1999,  fyra  av  fem anser  att  det  fanns  klara 
gemensamma värderingar inom redaktionerna.34 

Hadenius och Weibull nämner, även de, journalistens roll som folktribun och journalistens roll att 
agera företrädare för allmänheten, vilket går hand i hand med professionaliseringen av yrket och 
uppkomsten av aggressiv granskande journalistik. Professionaliseringen gick fortast på 70-80-talet 
påverkade journalist-kulturen.35

30 Hadenius, S, Weibull, L, 2003, s.359
31 Hadenius, S, Weibull, L, 2003, s.360
32 Hadenius, S, Weibull, L, 2003
33 Hadenius, S, Weibull, L, 2003
34 Hadenius, S, Weibull, L, 2003, s.360
35 Hadenius, S, Weibull, L, 2003, s.311-313
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3.1.2 Granskande journalistik och legitimitet
Professionaliseringen  och  framväxten  av  yrkesideologin  ledde  till  en  yrkesstatus  och  även  en 
yrkesplikt,  vilket  vidare  ledde  till  att  journalistiken  blev  mer  granskande.  Journalisterna  gräver 
djupare  och  mer  ivrigt  efter  information  om makten  och  auktoriteten.  Den  nya  journalistiken 
innebar mer aggressiv yrkesutövning.

Clayman menar att den aggressiva journalistiken numera ständigt kritiseras. För att journalisterna 
ska fortsätta ha tillgång till maktens korridorer och ha rätten att ifrågasätta elit-personer måste de 
om igen legitimera sin yrkesutövning, vilket förklaras av citatet nedan. 

”The media  have  to  attend  to  their  own legitimacy.  They  must  maintain  the  integrity  of  their  
relationship with the audience and also the integrity of  their  own self-image and of the social  
relationships that make up the profession of journalism.”36 

Legitimitet  är  inte  ett  statiskt  fenomen,  för  att  bibehålla  den  krävs  kontinuerligt  underhåll. 
Journalisters  legitimitet  ifrågasätts  både  av  de  personer  nyheterna  berör  och  folket,  eftersom 
journalister  om och om igen konfronterar  aktade och inflytelserika människor  och institutioner. 
Vissa  påstår  att  speciellt  den  aggressiva  journalistiken  har  gått  över  och  förbi  gränsen  för 
professionalism. Journalister har därmed tagit till sig en del praktiker för att behålla legitimiteten, 
bland annat genom att ge intrycket av att vara en del av folket eller att företräda folket. Rollen som 
folkets  tjänare  har  historiska  rötter  vad  gäller  journalistyrket  och  idealet  fortsätter  ha  en 
framträdande roll, inte bara som ett normativt ideal som journalister strävar efter, men även som en 
strategisk legitimeringsresurs. Det är inget sammanträffande att  tribune fortsätter  vara en vanlig 
benämning på en nyhetstidning.37 

3.2 Nyhetsintervjun 
I och med professionaliseringen av journalistiken under 1900-talet har nyhetsintervjun blivit allt 
viktigare i yrkesutövningen. Den användes mindre i början av århundradet och nu är den på sätt och 
vis  allestädes närvarande i  både nyhetstidningar och inom sändningsmedia.  De flesta  nyheterna 
byggs upp utifrån en eller flera intervjuer. I sin alltmer viktiga roll har nyhetsintervjun utvecklats, 
regler  och  ramar  har  satts  för  hur  en  intervju  ska  utföras.  Den  har  därmed  blivit en 
institutionaliserad form av samtal, det viktigaste med denna institutionaliserade interaktion är dess 
form,  fråga-svar.  Deltagarna i  intervjun vet sina roller,  intervjuaren frågar och intervjupersonen 
svarar. Regler och ramar bestämmer deltagarnas handlingar och om någon bryter mot dessa regler 
är det något som möts med negativ uppmärksamhet.38 

Institutionellt prat karakteriseras ofta av att en eller flera av deltagarna agerar utifrån sin institution 
relevanta  roller.  Journalister  frågar  utifrån  sin  roll  som  professionell  yrkesutövare  och  utifrån 
medieorganisationen som anställer dem, men de frågar även å tittarnas och publikens vägnar.39 I 
detta  presenterar  sig  journalisten  som i  allmänhetens  tjänst  och det  ger  även en  ställning  som 
objektiv, vilket utgör två viktiga delar i den journalistiska ideologin. 

Det  vanligaste  är  att  intervjuaren  går  direkt  från  svar  till  nästa  fråga.40 Intervjuaren  frågar  - 
intervjupersonen  svarar,  vilket  är  lustigt  eftersom intervjuaren  i  förväg  är  informerad  om vad 
intervjupersonen har att säga och är väl insatt i ämnena som berörs. Detta leder till en av de andra 

36 Clayman, S. E., 2002, s.197
37 Clayman, S. E., 2002, s.197
38 Hutchby, I., 2006, s.122
39 Ekström, M., 2008, s.2
40 Ekström, M., 2008 s.4 
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aspekterna av nyhetsintervjun, den är från början till slut skapad för  publiken. 

Bristen på continuers (mhm, aha), receipt tokens (ok, really), samt utvärderande tredje turer har 
också tolkats som indikatorer på att journalisten inte är den främsta mottagaren av svaret.41 Man kan 
tolka både frågeformuleringar å folkets vägnar och faktumet att receipt tokens och continuers 
uteblir som intervjutekniker i att framgångsrikt utfråga elitpersoner, men man kan även tolka dem 
som en naturlig del av journalistiken, som handlande utifrån en yrkesidentitet. Vidare kan man tolka 
faktumen som en konsekvens av båda delarna.

Nyhetsintervjun  är  viktig  i  medieringen  av  politik.  I  det  formella  utbytet  av  fråga-svar  mellan 
intervjuare och intervjuperson, söker journalisten hålla politikern till  svars i allmänhetens tjänst, 
medan politikern söker få fram sitt budskap.42 

Nyhetsintervjun har ifrågasatts ända sedan dess tidiga dagar på grund av sin konfrontationsmässiga 
natur. Journalister attackeras återkommande för överdriven aggressivitet, både av mediakritiker och 
under  intervjuer  av  förolämpade  intervjupersoner.  Legitimitet  att  ifrågasätta  makten  och 
auktoriteten måste tydligen förtjänas och upprätthållas. 

3.3 Tal å folkets vägnar  och ”Footing shifts”
I  intervjuandets ädla konst ingår att frekvent porträttera sig själv som representant för publiken 
menar Clayman och Ekström4344, frågorna ställs å publikens vägnar. Clayman citerar Mike Wallace 
från ”60 Minutes” för att exemplifiera detta förhållande.

”Telvision interviewers, folks like me, are kind of surrogate for you... None of us could keep our  
jobs for a day if we didn't ask the question that you, out there, wish that somebody had the common  
sense, or the nerve, or the foolishnes to ask.” 45

Ekström beskriver en modell som visar  talk on behalf of positioner, en person kan antingen tala 
utifrån sig själv, eller andra, i modellen delas tal å andras vägnar upp i representative (representant) 
och  deputy  (företrädare). När någon talar som en representant innebär det att de representerar en 
grupp  som  de  är  en  del  av.  Det  tydligaste  tecknen  på  att  någon  tar  en  sådan  position  är 
användningen av första persons pronomen, vi, oss, vår och så vidare. En företrädare, å andra sidan, 
talar för en grupp som han/hon inte är en del av. Denne person kan alltså bytas ut, eftersom denne 
inte har en social roll i gruppen vilken han/hon talar utifrån. Den företrädande positionen utmärker 
sig med tredje persons pronomen som de, deras, hon, han och så vidare.46 

När  en programledare öppnar ett  program tar  denne en position som representant  för  den som 
ordnar  programmet,  medieföretaget  eller  liknande.  Denna  roll  medför  kontroll  i 
sändningssituationen; när olika saker ska ske och hur bestäms av denna person. Den företrädande 
positionen,  tar  journalisten  när  han/hon  formulerar  frågor  utifrån  folket,  tittarna,  medborgarna, 
allmänheten och även andra grupper och personer.47  

Där  Ekström använde  sig  av  tal  å  andras  vägnar  ,använde  sig  Clayman av  ett  annat  begrepp, 
nämligen Goffmans  footing shifts,  vilket innebär att talaren kan uttrycka avstånd till ett yttrande 
eller en fråga. Begreppet skiljer mellan animator (producenten av det som sägs), author (personen 

41 Ekström, M., 2008 s.3
42 Hutchby, I., 2006, s.122
43 Clayman, S. E., 2002
44 Ekström, M., 2008
45 Clayman, S. E., 2002, s.198
46 Ekström, M., 2008 s.7
47 Ekström, M., 2008 s.9
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vars ord faktiskt uttrycks) eller principal (personen vars åsikt yttrandet uttrycker). Intervjuaren kan 
som animator uttrycka olika grader av authorship och principalship för de ord som sägs.48 För att 
översätta  till  svenska  kallas  dessa  kategorier  hädanefter   producent,  författare och 
huvudrollsinnehavare. Om journalisten citerar en annan person som uttrycker sin egen åsikt, i en 
frågeformulering ålägger han/hon därmed denne person både författarskap och huvudroll. Genom 
att  använda sig av footing shifts,  menar Clayman att  journalisten slår  två flugor i  en smäll,  att 
framställa sig själv som neutral och att ställa aggressiva frågor utan att själv anses ansvarig för 
dem.49 

Footing shifts och tal å andras vägnar är två begrepp som båda kan användas för undersöka uttryck 
för  den journalistiska yrkesidentiteten i  yrkesutövningen.  Jag menar  att  de visar  olika saker av 
samma fenomen.

3.3.1 ”Professional” eller ”populist”
Att tjäna allmänhetens nytta är något grundläggande för journalistik, men vad detta medför är en 
motstridig fråga.  Ett  perspektiv på public service är  främjande av medborgarskap – journalister 
tjänar  allmänheten  bäst  genom  att  rapportera  det  som  allmänheten  behöver  veta  för  att  bli 
välinformerade medborgare. Journalister ska ignorera nycker i allmänhetens åsikter och populära 
smak och istället sträva efter att objektivt bevaka regering och samhälle, även om detta resulterar i 
att  nyheterna  blir  tråkiga  och  opopulära.  Detta  perspektiv  uttrycks  oftast  ”backstage”  inom 
journalistik, i professionella tidskrifter och det avskilda nyhetsrummet. Alternativt kan journalister 
ta på sig en mer populistisk inställning och rikta in sig på de omedelbara angelägenheterna hos den 
vanliga individen. Detta perspektiv ter sig vara i allmänt bruk i journalistikens  ”frontstage”, där 
journalistisk  praktik  blir  allmänt  granskad.  Dessa  två  perspektiv  på  public  service  kallas 
”professional” och ”populist” och de har båda rötter i komplexa institutionella omständigheter i 
journalistikens  praktik.  Å  ena  sidan,  aspirerar  journalistiken  till  en  yrkesstatus,  vilken  i 
demokratiska länder är laddad med löften om ökad medborgarskap och demokratisk delaktighet. Å 
andra  sidan,  den  aktuella  journalistiken  praktiseras  inom kommersiella  företag,  som tävlar  om 
konsumenterna på en marknad. Professionella ideal uppmuntrar rapportering utan bry om vad som 
är  populärt,  men  marknadens  verklighet  pressar  åt  andra  hållet.  Med  detta  i  tankarna  ställer 
Clayman frågan; vilken sorts public service åberopar intervjuare när de refererar till publiken? Han 
menar  att  de  till  större  del  åberopar  den  populistiska  –  intervjuare  använder  folkets  viljor, 
önskningar och angelägenheter som språk, mer än de använder deras behov, krav och plikter som 
medborgare. Intervjuare refererar till vad folket är intresserade av, förbryllade och bekymrade över. 
Därmed menar Clayman att, i denna intensivt offentliga omgivning, tar den journalistiska personan 
en distinkt populistisk roll.50 

3.4 Sammanfattning
Nedan sammanfattas det viktigaste i vad som är skrivet i detta kapitel. Vidare för jag fram min 
tolkning av teorierna och den tidigare forskningen.

Professionaliseringen  av  yrket,  utvecklingen  för  journalistiken  från  att  vara  marginaliserade 
tidningsskrivare till att bli en professionell yrkeskår, förde med sig framväxten av yrkesideologin. 
Den grundar sig på idealen; public service, objektivitet, autonomi, omedelbarhet och etik, och både 
motiverar,  styr  och  legitimerar  journalisters  yrkesutövning,  vilket  resulterar  i  en  kollektiv 

48 Hutchby, I., 2006, s.127
49 Hutchby, I., 2006, s.129
50 Clayman, S. E., 2002, s.211-212
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yrkesidentitet,  en  roll  som  folktribun  utifrån  vilken  journalisten  agerar,  och  utifrån  vilken 
utomstående reagerar på journalistiken. Yrkesidentiteten för således både med sig status från en 
specifik social och professionell roll i samhället, samt legitimerings-resurser när denne ifrågasätts. 
Faktumet att  journalister  hellre identifierar sig med yrket än medieföretaget är ett  tecken på att 
ideologin  för  med  sig  mer  än  bara  praktiker  och  resurser,  den  är  en  naturlig  del  av  deras 
yrkesidentitet. Tal å folkets vägnar och ställningen som folktribun är något som tidigare forskning 
identifierat  i  yrkesutövningen,  vilket  jag vidare vill  undersöka,  men kopplat  i  koppling till  den 
journalistiska ideologin och den journalistiska yrkesidentiteten. 

Det professionella perspektivet ligger i konflikt med det populistiska, men egentligen kan båda ses 
ett uppfyllande av de idealtypiska värderingarna. Däremot är perspektiven intressanta i analysen av 
hur yrkesidentiteten tar sig uttryck och därmed något jag vill knyta an till i studien. 

Studien som ligger för hand avser undersöka huruvida denna journalistiska yrkesidentitet är synlig i 
journalisters yrkesutövning, den utgör en förlängning av beskrivningen och förståelse av dels hur 
nyhetsintervjun utgör en arena i vilken ett möte sker mellan två konkurrerande parter, å ena sidan 
journalisten som, i allmänhetens tjänst, vill avtäcka sanningen och å andra sidan politikern som vill 
fokusera på vissa ämnen och dölja andra. Mötet kontrolleras av vissa regler och  ramar som båda 
parter  måste  följa,  regler  som  institutionaliserats  i  en  specifik  form  av  samtal,  nämligen 
nyhetsintervjun.  Vidare  bidrar  studien  till  förståelsen  av  ideologins  och  yrkesidentitetens  roll  i 
avbildningen av politiken och andra ”makthavare”. 

4 Conversation Analysis
I samtalsanalys är språket och talet målet, yttranden ses som handlingar inom samtal. Man spelar 
in  naturligt  förekommande  samtal,  skriver  ut  dessa  och  utför  sedan  en  intensivanalys  på  de 
samspelssekvenser som framkommer i utskrifterna. Samtalsanalysen är på så vis samtidigt teori, 
metod för datainsamling och analysmetod. Samtalsanalytiker tar avstånd från i förväg formulerade 
teoretiska scheman. Det som ”kännetecknar talet och den sociala ordningens konstitutiva natur i  
varje empirisk situation är något som måste framgå av de data som är tillgängliga.”51 Två stycken 
begrepp  från  etnometodologin  från  vilken  samtalsanalysen  härstammar  är  speciellt  viktiga. 
Indexikalitet, innebörden av en handling (i det här fallet yttranden) är beroende av den kontext i 
vilken den används. Reflexivitet, utsagda ord utgör en viktig beståndsdel i den sociala värld de är del 
av. Reflexivitet innebär således i detta fall att prat inte bara är en representation av verkligheten, 
orden  betyder  mer  än  bara  att  stå  för  något  annat.  En  samtalsanalys  syftar  till  att  ”visa  de 
bakomliggande samtalsstrukturer som återfinns i samspelet och hur ordning skapas genom detta  
samspel”.52 Medan  andra  forskare  försöker  förstå  undersökningspersonernas  verklighet  genom 
pratet,  menar  samtalsanalytikerna  att  man  för  att  kunna  göra  det,  först  måste  förstå  specifika 
samtalskontexter. Man undviker externa slutsatser om innebörden av pratet och söker istället förstå 
pratet i termer av samtalssekvenser.53 

Conversation analysis  (CA) utvecklades inom den amerikanska sociologin under 1960-talet, och 
har sedan dess visat sig vara användbar i studier av tal i media. CA, som utvecklades för studier av 
vardaglig  interaktion,  har  potentialen  att  överskrida  gränsen  mellan  masskommunikation  och 
mellanmänsklig  kommunikation.  Genom  att  se  till  hur  vi  kommunicerar  ansikte  mot  ansikte 
avslöjas även mycket om hur kommunikation sker på massnivå. CA kan förstås som en del av 
lingvistiken och sociologin som på den tiden sökte utmana idéerna angående vardagligt språk. De 

51 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, Liber AB, Malmö, sid. 342
52 Bryman, A., 2001, s.341
53 Bryman, A., 2001, s.346
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såg mänskligt språk som en form av social praktik. De ville finna ett sätt att beskriva ord, meningar 
och deras betydelser i så abstrakta och generaliserade termer som möjligt. Detta innebar att förflytta 
språket från dess ursprungliga kontext. Inom Conversation analysis är fokus på sekvenser centralt, 
genom att koncentrera sig på att se hur yttranden produceras i turer, i interaktionella sekvenser kan 
man observera och analysera deltagarnas egen förståelse av varandras handlingar. Yttranden beror 
på vad som sagts innan.54 Yttranden är skapade utifrån kontexten och förnyar även kontexten, så till 
vida att de påverkar nästa tur.

CA fem principer

• Yttranden är ett medel att åstadkomma sociala handlingar

• Yttranden produceras i specifika interaktionella kontexter, och hur människor yttrar sig är 
beroende av denna kontext

• Samtal  är  ordnade,  vi  kan  finna  systematiska  mönster  och  strukturer  i  hur  människor 
använder samtal för att interagera

• Samtal är sekventiella, genom att fokusera på hur människor tar turer i samtal kan vi förstå 
hur de tolkar den omedelbara interaktionella kontexten, då turer relateras till varandra

• Det bästa sättet att analysera detta är att studera inspelningar av naturligt förekommande 
interaktion55

Nedan redogörs för transkriptionsnyckeln som används inom Conversation Analysis, för att kunna 
beskriva interaktionen så detaljerat som möjligt.
Transkriptionsnyckel
(.)             paus kortare än 0.5 sekunder
(2.5)           paus som varar 2.5 sekunder
[ prat ]        överlappande prat
= =             yttrandena sammanbinds utan paus
-               den talande avbryter sig
prat            understrukna ord markerar hörbar betoning
.prat           inandning föregår ord
hh/.hh          utandning respektive inandning
°prat°           uttalas med svag röst
(ohb eller ins) ohörbart tal eller inaudible speech
>>              repliken fortsätter på ny rad
PRAT            versaler anger högre ljudstyrka
ja:             förlängning av vokal
ja::            ytterligare förlängning av vokal
<prat>          långsammare prat
>prat<          snabbare prat
54 Hutchby, I., 2006, s. 21
55 Hutchby, I., 2006, s.24
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((skrattar))    metakommentar

4.1 Turtagningsystemet
Intervjun, debatter, ceremonier och vardagliga samtal är vad Schegloff och Sacks kallar  speech-
exchange-systems,  ungefär  ordväxlingssystem,  och dessa baseras på turtagning. Turer hittar vi på 
många ställen i vår vardag, i trafiken, butikskassan och så vidare, det handlar om en slags social 
organisation, vars karaktär involveras i många aktiviteter. I socialt organiserade aktiviteter, antyder 
turer en slags ekonomi, någonting värderas och man finner medel för att fördela det. Den som är 
intresserad  av  sociologin  bakom  tur-organisering  bör  vilja  bestämma  formen  hos  turtagnings-
apparaten, och hur denna påverkar distributionen av turer i de aktiviteter den opererar. Sacks och 
Schegloff skrev en artikel om just en sådan turtagnings-apparat för ordväxlings-system, de använde 
sig  av  inspelningar  av  vardagligt  förekommande  samtal  för  att  karakterisera,  i  dess  enklaste 
systematiska form, organisationen av turtagning i samtal och extrahera en del av intresse i denna 
organisation.56 

I ett samtal är det en person som talar åt gången, det växlas mellan olika talare, växlingarna är 
koordinerade  och  tekniker  används  för  att  fördela  turerna.  Sacks  och  Schegloff  fokuserar  på 
turtagningen per se, inte på dess effekter och konsekvenser i speciella kontexter. Däremot noterar de 
att  denna  förståelse  av  turtagningen  kan  belysa  andra  fenomen.  De  tycker  att  det  är  synd  att 
forskningen  på  samtal  alltid  är  situerad,  alltid  kom ur  och  var  en  del  av  deltagarnas  verkliga 
förutsättningar. De menar, av olika anledningar, att det borde finnas en formell apparat som verkar 
endast inom samtalets ramar, och inte behöver anknytning till situationen och kontexten.57

Utifrån materialet föreslår de en modell som visar turtagnings-systemet i samtal. De fastslår att det 
är ett system som hanteras  lokalt av deltagarna, alltså i situationen och nuet, samt att det är ett 
system som hanteras interaktionellt. Alla operationer är riktade mot nästa tur och nästa växling.58

Turtagnings-systemet är ett viktigt metodiskt verktyg när man ser till samtal; en part måste lyssna 
på och helst förstå turen innan för att kunna ge sitt bidrag till samtalet. Turtagning utgör alltså ett 
grundläggande ramverk för samtal, som Jack Sidnell skriver:

”Simply  put,  turns  are  the  basic  units  of  conversation  and,  as  Sacks,  Schegloff  and Jefferson  
pointed out, they are distributed within the economy of opportunities to speak.”59 
Sacks  bok  Lectures  of  Conversation,  som består  av  omskrivna  föreläsningar  av  Harvey Sacks, 
börjar med ett enkelt exempel. Detta är ett transkriberat telefonsamtal. 
Ex.1
1:   hello
2:   hello
1:   this is mister smith talking
2:   yes this is mister brown 
När Mr Smith säger ”hello”, och får även svaret ”hello”, detta är alltså en hälsning-hälsning. Nästa 
tur-par utgör en presentation-presentation. Detta kan te sig självklart och naturligt, men detta enkla 

56 Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel A., Jefferson, Gail, A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking 
for Conversation, Language, Vol. 50, No. 4, Part 1 (Dec., 1974),  s.696

57 Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G., 1974 s.696
58 Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G., 1974 
59 Sidnell, J., Conversation Analysis, an Introduction, 2010, Wiley-Blackwell, West Sussex, sid. 36
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exempel visar hur turerna i ett samtal organiseras utifrån varandra. 

I samtalet kan man finna närhetspar, ”hello”-”hello” är ett och ”this is mister smith talking”-”yes  
this is mister brown” är ännu ett. Hälsningen skapar förväntan om en hälsning tillbaka, precis som 
en presentation skapar en förväntning om den andre ska presentera sig.60 Turtagning i samtal är 
inget man tänker på när man befinner sig i situationen, däremot kan man genom att studera samtal 
se att parterna visar en hög lyhördhet angående samtalets dynamik.

En av Sacks regler är som sagt att, i ett samtal, är det en person i taget som gäller. Man strävar efter 
att minimera tillfällen med överlappande tal och tillfällen då det är tyst. Hur preserveras då  en i  
taget? Den naturliga slutsatsen vore att säga att, i ett samtal mellan två personer väntar helt enkelt 
den ena på att den andre ska sluta tala. Men så är inte fallet, för det första skulle detta leda till ett 
gap i talet, mellan turerna, alltså mellan en avslutad tur och innan nästa tur börjar. För det andra, 
skulle detta kräva någon slags signal för att märka ut slutet av en tur, hur ska annars den som väntar, 
kunna skilja mellan en paus i talet och ett avslut?Sacks lösning på detta förklarar även många av de 
undantag som följer med regeln, alltså överlappande prat och gap mellan turer.61 Nedan följer ett 
exempel.
Ex.2
01 Tourist: Has the park cha:nged much
02 Parky:   Oh:: ye:s
03          (1.0)
04 Old man: Th' Funfair changed it'n [ahful lot [didn'it
05 Parky:                            [Th-       [That-
06          That changed it  
Vad räknas då som en tur? Vi kan utgå från att det är det som kan höras som en tur. Exemplet ovan 
börjar med att turisten ställer en fråga om ”parken”, och hon väljer ingen direkt mottagare. Om man 
utgår från att både Parky och Old man har kunskap om parkens historia, vilket exemplet antyder, 
kan båda två förväntas svara på frågan. Notera ordet ”much” på rad 1, turisten förutsätter att parken 
har förändrats, frågan gäller egentligen om den har förändrats mycket. Parky svarar med ”Oh yes” 
på rad 2 vilket konfirmerar antagandet i frågan. Efter Parkys svar råder en kort paus innan Old man 
tillägger att det var tivolit som stod för förändringen. Parky konfirmerar detta på rad 6.62 

Vi börjar med att titta på uppbyggnaden av turerna, en part kan inte bygga en tur på vad som helst, 
till exempel skulle den första turen inte höras som en tur om den sett ur på något av dessa sätt.
Ex.2
01 Tourist: Has the 
Ex.2
01 Tourist: Has the park
Det är uppenbart ingen av dessa ovanstående exempel skulle kunna höras som en tur, i alla fall inte i 
denna sekventiella kontext. Däremot skulle nedanstående kunna höras som en tur.
Ex.2

60 Sacks, Harvey, Lectures of Conversation, 1995, Blackwell Publishing, Malden USA, sid. 6
61 Sidnell, J., 2010, s.38
62 Sidnell, J., 2010, s.40
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01 Tourist: Has the park cha:nged
Vad är det som gör detta? Varför fungerar vissa sammansättningar av ord som turer av prat, medan 
vissa inte gör det? Det verkar som att det handlar om någon slags grammatisk princip. Alla språk 
har regler och vem som helst kan se att allt  inte står rätt till med dessa icke-turer. Så gör även 
deltagarna i denna konversation med hjälp av sin infödda intuition. Sidnell poängterar också att 
grammatik inte kan ta oss hur långt som helst. I kontexten skulle inte heller detta räknas som en tur.
Ex.3
01 Tourist: Has
Däremot skulle det fungera i en annan kontext. 
Ex.3
00 Parky:   Did you say has or jazz
01 Tourist: Has
Så slutsatsen är att den sekventiella kontexten även är extremt viktig i vad som kan räknas som en 
tur av prat. Intonation är också relevant.63  Vi går tillbaka det ursprungliga exemplet (Ex.2). 
Ex.2
01 Tourist: Has the park cha:nged much
02 Parky:   Oh:: ye:s
03          (1.0)
04 Old man: Th' Funfair changed it'n [ahful lot [didn'it
05 Parky:                            [Th-       [That-
06          That changed it 
Parky är tyst  ända tills turisten avslutat ordet ”much”. Vad är det som gör att Parky förstår  att 
turistens fråga inte är slut efter ”changed”, ”Has the park changed” kan ju höras som en fullständig 
tur? Förmodligen har det och göra med intonation, rytmen och volymen i pratet.64 

Ett  samtal består  av enheter.  Sacks,  Schegloff  och Jefferson skriver att  dessa enheter  ”allow a 
projection of the unit-type under way, and what, roughly, it will take for an instance of that unit-
type to  be  completed.”65 Alltså,  precis  som ”Hello” lämnar  en öppning för  ”Hello”,  ”Hi”  eller 
”Good afternoon” lämnar även andra enheter förväntningar på eller öppningar för olika sorters svar. 
Sacks,  Schegloff  och  Jefferson  kallar  dessa  enheter  för  turn-constructional-units (tur 
konstruktionsenheter  hädanefter  TKE).  En  tur  kan  bestå  av  flera  TKE.  Som  tidigare  nämnt, 
turtagningen baseras inte på att en part väntar på att en annan ska avsluta sin tur. Nu kan vi börja se 
hur det egentligen går till. Den nästa potentiella talaren väntar inte på ett avslut av en tur av prat, 
den  snarare  beräknar  dess  möjliga  avslut  och  koordinerar  sina  egna  bidrag  med  vad  denna 
beräkning tillåter dem att förutse. Bevis finns som indikerar att systemet fördelar rättigheten att 
producera en TKE i taget, i slutet av varje TKE (tur konstruktionsenheter) finns det en möjlighet, 
men inte ett tvång, för en växling av talare. Dessa situationer kallar Sacks, Schegloff och Jefferson 
för transition-relvance-place (relevant växlingsplats RVP). Både aktuell talare och potentiella talare 
påverkar relevansen för växling av talare och möjliga avslut. Vid RVP (relevant växlingsplats) finns 

63 Sidnell, J., 2010, s.38
64 Sidnell, J., 2010, s.40
65 Sidnell, J., 2010, s.41
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det möjlighet för en potentiell talare att välja sig själv till nästa tur.  Genom att öka takten eller höja 
rösten kan den aktuella talaren rusa förbi RVP och därmed undvika att andra parter väljer sig själv 
som nästa talare. Vi tittar på Ex.2 igen.66

Ex.2
01 Tourist: Has the park cha:nged much
02 Parky:   Oh:: ye:s
03          (1.0)
04 Old man: Th' Funfair changed it'n [ahful lot [didn'it
05 Parky:                            [Th-       [That-
06          That changed it 
Parter i ett samtal orienterar sig till just sådana ställen som RVP (relevant växlingsplats) när de 
väntar på att börja sin tur och visar mycket hög lyhördhet för när dessa tillfällen närmar sig. På rad 
4 säger Old man ”Th' Funfair changed it'n”, redan här känner Parky av att  det  är  ett  RVP och 
försöker ge sig in i en tur, han avbryter sig när han märker att Old man inte är färdig, vilket är en 
slags reparationsmekanism. Några stavelser senare förekommer ännu ett RVP och Parky gör samma 
sak igen. Alla dessa versioner av turen är fullständiga, och de möjliga växlingspunkterna är alltså tre 
stycken.67

04 Old man: Th' Funfair changed it'n 
04 Old man: Th' Funfair changed it'n [ahful lot
04 Old man: Th' Funfair changed it'n [ahful lot [didn'it
Såhär skriver Jack Sidnell:

”... they monitor talk not only to find possible points of completion but to project and anticipate  
them before they actually occur. A point of possible unit completion is a place for possible speaker  
transition – what Sacks, Schegloff and Jefferson define as a transition relevance place.”68 

Parterna förutser möjliga avslut på enheter och ser därmed i förväg var en växling av talare kan ske. 
Överlappande prat sker ofta vid RVP, speciellt om det är många parter med i samtalet, det blir en 
slags tävling om nästa tur och därmed blir tidiga starter vanliga. Det finns också någon som kallas 
punkt för igenkänning (recognition point), då innebörden av en tur har förståtts av de andra parterna 
och detta kan också medföra att vissa parter försöker påbörja nästa tur. 69 Överlappande tal är inte 
ett tecken på att folk inte lyssnar på varandra i samtal, snarare tvärtom. Överlappande tal sker oftast 
på  specifika  ställen  i  en  konversation,  och  det  är  ett  tecken  på  den  hårfina  ordningen  i  hur 
människor talar med varandra. Avbrott är när en person avbryts när det inte finns någon som helst 
närhet till en RVP (relevant växlingsplats). Överlappande tal är snarare ett tecken på hur parterna 
noga följer och lyssnar till varandras tal. Sidnell menar även att avbrott innebär en konkurrens i 
handlingarnas följd, parterna tävlar om vad som ska ske.70  

Genom att intensivt analysera samtal på detta sätt kan man finna mönster och tekniker som används 
i samtal. Turtagnings-systemet är enkelt sagt det man utgår ifrån i Conversation Analysis (CA).

66 Sidnell, J., 2010, s.42
67 Sidnell, J., 2010, s.48
68 Sidnell, J.,2010, s.48
69 Sidnell, J., 2010, s.48
70 Sidnell, J., 2010, s. 53-54
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4.2 Fråga - svar
Intervjusamtalet består av fråga-svar, frågor har en form och kräver en viss grammatik, svar gör det 
inte. I Lectures on Conversation menar Sacks: ”A person who asks a question has the right to talk 
again after the other talks.”71 Sacks berättar en historia för att exemplifiera regeln.

”A young man gets on a train and sits down next to an older man. The younger one asks, ”Can you 
tell  me the time?” The older one says ”No.” ”What do you mean, no?” the younger man asks. The 
older man says, ” If I tell you the time, we will have to get into a conversation. You'll ask me where 
im going. I'll ask you where your going, it will turn out were going to the same place. I will have to 
invite you for dinner. I have a young marriageble daughter and I dont want my daughter to marry 
someone who doesnt wear a watch.””72

Inom CA ser man på yttranden som handlingar, till exempel, någon säger ”vill du ha skjuts”, det är 
ett erbjudande. En annan gång säger någon ”jag måste få skjuts”, det är ett krav. Om man tänker på 
”vill  du  ha  skjuts”  som  en  handling  skapar  det  även  förväntningar  på  svaret,  erbjudande-
accepterande/avböjning.73 
Ex.4
1 Per: vill du ha skjuts
2 Ann: nej tack
Om Ann sagt ja hade det varit ett  erbjudande-accepterande.  Ovanstående och liknande exempel 
som fråga – svar, hälsning – hälsning, krav – godtagande/avslag, kallas närhetspar.74

Sidnell om närhetspar;”given the first, the second is expectable, in it's occurence it can be seen as a 
second item to  the  first,  and in  it's  non-occurence  it  kan  be  seen  as  absent.”75 När  det  gäller 
yttranden och handlingar finns det också svar som är föredragna, eller  icke-föredragna (preferred 
and dispreferred answers). En person som ställer ett krav eller ger ett erbjudande föredrar oftast ett 
specifikt svar, som krav – godtagande.76 
CA ser till  relationen mellan  tekniker i att tala och  handlingar i tal inom sekvenser. Ett  annan 
situation som förtydligar yttranden som handlingar är när den svarande svarar på mer än frågan: ”Är 
din man polis?” ”Nej, han är....” denna fråga hade kunnat besvarats med ett enkelt ”Nej”. Sacks 
kallar detta:  ”an answer constructed by reference to the project of the question”.77 Den svarande 
möter handlingen i första pardelen av närhetsparet, som består i en  förfrågan om information om 
den svarandes makes yrke, genom att i den andra pardelen berätta vad han jobbar med.

Stora delar av samtal består alltså sekvenser av handlingar som hör ihop, handlingar som kan paras 
med varandra, till exempel hälsning-hälsning. På detta sätt skapar en fråga en öppning, plats eller 
kontext i vilken ett svar är relevant.

4.3 Clayman om frågeformuleringar
Clayman  har  studerat  journalisters  yrkesutövning  i  nyhetsintervjun  med  fokus  på  flera  olika 
aspekter, bland annat aggressivitet, journalisters ställning och tal å andras vägnar. I dessa studier har 
71 Sacks, H., 1995, s.49
72 Sacks, H.,1995, s.49-50
73 Sidnell, J., 2010, s.64
74 Sidnell, J., 2010, s.64
75 Sidnell, J., 2010, s.64
76 Sidnell, J., 2010
77 Sacks, H., 1995, s.56
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han använt sig av CA. Nedan redogörs för en del användbara operationaliseringar och kategorier 
från hans forskning.   

4.3.1 Aggressivitet
Clayman har bland annat studerat intervjuer med fokus på aggressiva frågeformuleringar och han 
menar att det finns fyra dimensioner av aggressivitet.

Initative (initiativ)  rör  i  vilken  utsträckning  intervjuare  lämnar  öppning  för  ett  brett  svar  från 
intervjupersonen eller ställer frågor som kräver mer specifika svar. En journalist kan till exempel 
ställa  en  enskild  fråga  som  intervjupersonen  får  svara  på,  men  han/hon  kan  också  formulera 
komplicerade frågor som kräver vissa svar, sådana kan innehålla antingen flera frågor i samma tur, 
eller en inledande formulering (information,  citat) och sedan antingen en fråga eller  fler.  Enligt 
Clayman  finns  det  tre  indikatorer  på  initiativ;  fråge-komplexitet,  fråge-kaskader   och 
uppföljningsfrågor.78   

Directness  (rättframhet)  rör  i  vilken  utsträckning  frågan  är  rakt  på  sak  eller  inte.  Vanligtvis 
formuleras frågor som indirekta när de hotar eller tränger mottagaren. I och med att journalistiken 
blivit  mer granskande och aggressiv menar Clayman att  rättframheten i  yrkesutövningen bör ha 
ökat. Indirekta frågor karakteriseras ofta av en fras som ramar in frågan i fokus, exempelvis som 
”skulle du kunna svara på” eller ”jag funderade just”.79 

Assertiveness (bestämdhet) rör i vilken utsträckning journalisten riktar in sig på ett ja- eller nej-svar. 
Detta kan ta form i frågor som inleds med ett uttalande som gör ett ja eller nej svar mer lämpligt, 
eller i negativt formulerade frågor; ”är det inte dags...”.80

Den fjärde dimensionen är hostility (fientlighet) som logiskt nog, rör i vilken utsträckning frågan är 
fientlig eller inte. Här skriver Clayman om tre olika sorter, en av dem är när frågan inleds med en 
formulering som är fientlig, den kan hänvisa till logik, moral eller motståndares åsikter. Ett annat 
exempel  är  när  hela  frågan  kan  bedömas  som  fientlig,  och  det  tredje  exemplet  är  när 
intervjupersonen  uppmanas  att  ta  ansvar  för  beslut  eller  policys,  så  kallade  ansvarsutkrävande 
frågor.81  

4.3.2 Allians med folket
Clayman har funnit flera exempel på hur journalister talar å folket vägnar eller som han ibland 
kallar det;  align with the public. I  sin artikel  Tribune of the people kom han fram till  att dessa 
tekniker ofta användes när intervjuaren frågar om känsliga ämnen, när han/hon kontrar, dömer eller 
kritiserar ett uttalande från intervjupersonen, försvarar sig själv eller andra och även i strävandet 
efter ett svar. Nedan följer exempel på hur allianser med folket kan se ut. Hänvisningarna till folket 
ser ni på rad 1-2 och rad 16. Intervjuaren sker få, i detta fall, presidenten att erkänna ett misstag och 
ta ansvar, inför folket. Det är ett tydligt exempel på hur journalister hämningslöst kan fråga eller 
uppmana om något som annars skulle leda till personligt fördärv, om denne bara uppger sig fråga 
utifrån den breda befolkningen.82  
Utdrag Clayman

78 Ekström, M, Kroon, Å, Nylund, M, 2006, s.54-57
79 Ekström, M, Kroon, Å, Nylund, M, 2006, s.59-60
80 Ekström, M, Kroon, Å, Nylund, M, 2006, s.63
81 Ekström, M, Kroon, Å, Nylund, M, 2006, s.67-71
82 Clayman, Steven E., 2002
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01 IR: .I:: would like to hear you sa:y I think the American
02     people would like to hear you say..hh (.) O:ne is::, (0.7)
03     the:re was probably mo::re (0.2) tha::n, (0.4) mista::kes
04     there was:: (0.7) wro:ngdoing (0.2) whether it was a
05     cri::me or not = yes it may have been a crime too:. (0.6)
06     Secondly:: (0.8) I did h (0.6) and I’m saying this without
07     (.) questioning the motives alright. I di:d h (0.2) abu:se
08     the power I had as President. (0.2) or:: ha::ve (.) not
09     fulfilled it (.) totality, .h (0.2) (eh)the
10     oath of office that- that’s the second thing, (0.2) And
11     thir::dly, (0.7) I: put the American peo- people through
12     two years of needless agony > an’ I apologize for that.
13     (0.9) And I: say that- (.) you’ve explai:ned your motives,
14     (.) I think tho:se > are the categories. < (0.7) And I
15     kno:w how > difficult it is for anyone, < and most of all
16     you: but I: think h (0.8) that (.) people need to hear it,
17     (0.4) and I think unless you say it, (0.6) you’re gonna be
18     hau:nted > for the rest of your life. <83

Det som han ber presidenten om är väldigt känsligt. Intervjuaren börjar och slutar med att påpeka 
att det här är något folket behöver. Han börjar dock på rad 1 med att säga; ”jag skulle vilja höra dig 
säga..”, men avbryter sig och säger istället; ”jag tror att det amerikanska folket skulle vilja höra dig 
säga”. Genom att på slutet upprepa sig förstärks journalistens position som representant för folket, 
och han avlägger sig allt personligt ansvar för uppmaningen.84

5 Tillvägagångssätt
Vem är  journalisten är  en  kvalitativ  studie,  inom kvalitativ  forskning  ligger  fokus  på  ord  och 
mening, och siffror är i stor utsträckning frånvarande till skillnad från kvantitativ forskning. Empiri 
och teori samspelar induktivt, alltså teorin generas på grundval av de praktiska forskningsresultaten. 
Den tradition från vilken samtalsanalysen härstammar kallas etnometodologi vilken; ”syftar till en 
förståelse av hur den sociala ordningen skapas och formas genom samtal och samspel.”85  

5.1 Val av metod och material
En  självklar  metod  för  att  undersöka  journalistikens  ideologi  skulle  vara  att  kombinera  en 
enkätundersökning med kvalitativa intervjuer  av journalister,  men att  det  är  en självklar  metod 
innebär oftast att det gjorts förut. Därför valde jag att undersöka journalistikens ideologi utifrån 
journalisternas  yrkesutövning.  På  materialet  hade  det  även  varit  logiskt  att  applicera  en 

83 Clayman, Steven E., 2002, s.202-203
84 Clayman, Steven E., 2002
85 Bryman, Alan, 2001, s.250
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retorikanalys,  men utifrån tidigare forskning drogs slutsatsen att  samtalsanalysen passade bättre. 
Samtalsanalysen ser yttranden som handlingar i samspelssekvenser, vilket tydliggör journalisternas 
formuleringar som medvetna och ibland även omedvetna handlingar. CA är även överlägsen i att 
tydliggöra detaljer i interaktionen som annars förbisetts.

Materialet  utgörs  av  åtta  tv-sända  partiledarintervjuer  som  tog  plats  under  valrörelsen  2006. 
Clayman menar  till  exempel  att  det  bästa  sättet  att  undersöka ställningen hos  journalister  som 
folktribuner är att analysera deras direkta konfrontationer med regeringsmän och elitpersoner, där 
intervjupersonerna får förklara och stå till svars för sina handlingar, till exempel tv-sända intervjuer, 
presskonferenser eller debatter.86 Vidare är partiledarintervjuer inför valet ett prestigefyllt uppdrag 
för journalister, där de sätts i  rollen att utmana makteliten i Sverige, något som bör leda till att 
uppdraget tas på allvar och att de journalistiska idealen blir viktiga i utförandet. En annan anledning 
till att materialet lämpar sig väl är att relationen mellan folket och politiker, dels att politikern vill 
locka väljare, representera partitrogna, samt att politikern dessutom står till svars inför folket. Vi är 
ju trots allt deras uppdragsgivare. Denna relation påverkar relationen journalist-politiker som i sin 
tur påverkar relationen mellan journalisten och folket. Partiledarintervjuer är således ett ypperligt 
material att utgå ifrån. För att få en närhet till folket och relationerna valde jag att titta på program 
med publikfrågor. De professionella idealen bör även vara tydligare och komma bättre till uttryck i 
svensk public service tv och därför valdes program från svt.

Materialinsamling och analysmetod har således utförts efter samtalsanalysens (CA) principer, som 
beskrivits ovan under egen rubrik. 

5.2 Beskrivning av materialet
Materialet är som sagt inspelade partiledarintervjuer från 2006. Ur det material som fanns att tillgå 
valde jag två olika program, Utfrågningen och Gomorronsoffan på Svt.  Vidare inkluderar  båda 
programmen publikfrågor, i Utfrågningen är publiken närvarande i studion och i Gomorronsoffan 
ringer de in och ställer sina frågor. Materialet var transkriberat och fanns även inspelat i .wmw-filer. 
Totalt omfattar det 312 minuter inspelat material och 6489 rader transkriberat material på A4 i 12 
punkter. 

Anteckningar fördes på återkommande mönster i transkriptionerna, vilka sedan kategoriserades och 
räknades för att avgöra vilka som var vanligast förekommande. Varje frågeformulering som ställs 
utifrån någon av dessa kategorier har räknats även om flera frågor hänvisar till samma fall, alltså 
om journalisten hänvisar tillbaka till en tidigare formulering. 

Syftet med att räkna de olika kategorierna var att få en överblick av vad som kunde undersökas, 
samt att se vilka sorters allians med publiken som var vanligast. 

5.3 Reliabilitet och validitet
Extern  reliabilitet  rör  i  vilken  utsträckning  en  undersökning  kan  upprepas  eller  replikeras. 
Problemet  inom kvalitativ forskning är  att  man inte  kan frysa en social  miljö.87 Journalistikens 
ideologi,  eller  snarare  dess innebörd,  förändras  och utvecklas i  takt  med samhället.  Innebörden 
tolkas  och  appliceras  olika  i  olika  kulturella,  teknologiska  och  landsspecifika  kontexter.  Till 
exempel diskuterar Deuze mångkulturalism, i och med att länder i västvärlden bli mer och mer 
mångkulturella bör idealens innebörd omtolkas och uppdateras. När ideologin utvecklas påverkas 
yrkesutövningen. Den externa reliabiliteten är därmed förhållandevis låg och minskar över tid rum. 

86 Clayman, Steven E., 2002
87 Bryman, Alan, 2001, s.257 
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Den interna reliabiliteten i min undersökning kan ifrågasättas i transkriberingen, jag utgick från ett 
redan  transkriberat  material.  Denna  transkribering  har  jag  dock  kontrollerat  och  gjort  mer 
djupgående  i  det  fall  som  analyserats.88 På  grund  av  att  forskaren  inte  är  delaktig  vid 
interaktionstillfället och begränsningar i den mänskliga hörseln är det dock ofrånkomligt att vissa 
detaljer och yttranden missuppfattas eller helt uteblir. 

Intern validitet betyder att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer 
och dennes teoretiska idéer. Genom att grundligt redogöra för forskningsprocessen och analysen, 
från observationer till  slutsatser, bibehålls den interna validiteten och det vetenskapliga värdet i 
studien.  Redogörelsen ökar även studiens  tillförlitlighet,  då läsare   av uppsatsen själva kan  ta 
ställning i hur säkra resultaten och slutsatserna är.89  När det gäller den interna validiteten är det 
nödvändigt att poängtera att kategoriseringen i studien är beroende av forskarens egna tolkningar av 
formuleringarna. Till en början delades frågeformuleringarna in i 10 kategorier, de kategorier som 
vid en närmre till tedde sig inkonsekventa och därmed ogiltiga räknades bort. Av de som fanns kvar 
lades fokus på de som förekom flest gånger i materialet. Angående kategorin bestämd folkgrupp bör 
man även ha i tankarna att en hänvisning till exempelvis till ”arbetslösa” beror på vilka ämnen som 
diskuteras i intervjun. Således kan kategorin förkomma fler gånger i vissa intervjuer beroende på 
vilka ämnen som berörs. Däremot användes kategorin i alla intervjuer, vilka ämnen som berörs i 
intervjuerna kan således bero på de direkta angelägenheterna hos folket.  

Extern validitet rör den utsträckning i vilken resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer 
och situationer. Ofta använder sig kvalitativa forskare av ett begränsat urval, vilket gör det svårt att 
generalisera utifrån undersökningen. Så är även fallet för denna studie. Jag vill ändå argumentera 
för att mina resultat kan öka förståelsen av andra situationer då journalistikens ideologi opererar, 
kategorierna kan användas som utgångspunkt i andra studier av journalistik. Ett annat begrepp som 
motsvarar  extern  validitet  är  överförbarhet,  en  kvalitativ  forskare  kan  skapa  så  kallade  täta 
beskrivningar av den miljö som studeras, på så vis kan de som läser uppsatsen själva avgöra hur 
pass överförbara resultaten är till andra miljöer.90

6 Analys och resultat
Detta avsnitt kommer redogöra för analysarbetet. Förarbetet till den mer intensiva analysen innebär 
en del analyserande i sig, för det första kan man se till hur intervjuerna är uppbyggda strukturellt, 
för det andra behövdes materialet göras mer överblickbart och detta skedde genom att dela upp det i 
olika ämnen. Den första rubriken redogör för denna föranalys, där olika återkommande mönster i 
materialet kategoriseras. Under en andra rubrik visar jag på strukturer jag fann i materialet och hur 
dessa påverkar journalistens position. Under de rubriker som följer det andra avsnittet exemplifierar 
jag de olika kategorierna. 

6.1 De fyra kategorierna
Fokus för studien ligger på den journalistiska identiteten, hur den görs tydlig i intervjusamtalet. 
Utifrån Deuze's för journalistikens idealtypiska värderingar, Claymans tribune of the people-footing 
och Ekströms representative- och deputy-positioner, kan alla sorters allianser med publiken, tittarna, 
väljarna och folket ses som ett tecken på att journalistikens ideologi opererar i yrkesidentiteten som 
folktribun.  En  genomsökning  av  materialet  gjordes  med  detta  i  fokus.  Användningen  av  olika 

88 Bryman, Alan, 2001, s.257
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återkommande tekniker kategoriserades in i de fyra olika fack ni ser nedan.  

1. Hypotetiska personer,  journalisten konstruerar  en hypotetisk person i  samhället,  utifrån 
denna ställs sedan frågan, totalt 29 fall återkom i materialet

2. Folket, frågan ställs  å  folkets,  tittarnas,  väljarnas,  konsumenternas  vägnar,  totalt  29 fall 
återkom i materialet

3. Obestämda personer, frågan ställs utifrån en obestämd eller flera obestämda personer, här 
räknas vissa användningar av man, många och de in, totalt 27 fall återkom i materialet

4. Bestämd  folkmassa,  frågan  ställs  utifrån  en  bestämd  grupp  människor,  handikappade, 
invandrare, arbetslösa, vuxna, barn, pensionärer, totalt 17 fall återkom i materialet

Alla dessa kategorier, förutom kategori 3 innebär att journalisten företräder folket och alltså tar 
positionen som deputy.  Vad gäller kategori 3 innebär till exempel användning av ordet ”man” att 
journalisten  tar  en  position  som  medlem  av  allmänheten  och  då  representerar  journalisten  i 
positionen  som  representative.  Vad  gäller  footing  shifts varierar  det  väldigt  mycket  inom 
kategorierna, men däremot kan man se vissa mönster. 

1. Både  authorship  (författarskap)och  principalship  (huvudrollsinnehavare)  åläggs  personen 
som konstrueras

2. Folket är huvudrollsinnehavare (principalship)  

3. I denna kategori varierar fördelningen 

4. Folkgruppen är huvudrollsinnehavare

6.2 Struktur - partiledarutfrågningar
Som de flesta mediesamtal börjar partiledarintervjuerna med en introduktion, se exemplet nedan. 
Denna introduktion förklarar varför intervjuerna sker,  det  återstår  fyra månader till  valet,  vilket 
underförstått  förmedlar  att  detta  är  en  del  av  Sveriges  televisions  valbevakning.  En  lång  rad 
program och nyheter är delar av denna samma valbevakning och detta är endast ett fragment av en 
större helhet. Användningen av ordet ”vi” på rad 2 är ett exempel på hur journalisten viar sig med 
mediefolket  som  ordnar  dessa  intervjuer,  medieorganisationen  och  sina  journalist-kollegor. 
Likadana ”vi” finns genomgående hela materialet, till exempel; ”ska vi byta ämne” eller ”här måste 
vi ställa en fråga”. Journalister representerar medieorganisationen och professionen hon/han är en 
del  av.  Denna  position  innebär  att  denne  agerar  utifrån  en  grupp  och  således  inte  kan  anses 
personligt ansvarig för aggressivt yrkesutförande. Dessutom innebär positionen som medlem i den 
journalistiska  yrkeskåren  handlingar  utifrån  en  yrkesideologi,  vilket  ytterligare  förstärker  en 
journalistens  roll  som  handlande  utifrån  en  yrkesidentitet.  Ideologin  i  sig  definierar  varför 
journalisten behövs, och därmed att utövningen, hur den än tar form, behövs.

En  presentation  av  Maud Olofsson tar  plats  och  därefter  ett  utbyte  av  artighetsfraser.  Artighet 
innebär ofta  närhetspar, eftersom artighet förväntas vara ömsesidig. I en sådan här situation kan 
artighet tolkas som en slags dekoration, eller kamouflage som ska ge intervjun en yta som gör att 
det liknar ett vanligt samtal mellan två eller flera personer. Syftet med intervjun är att ställa frågor 
till partiledaren inför publik och tittare, artigheten har ingen funktion i detta utom i presentationen 
inför tittarna. Både journalister och partiledare är medvetna om den roll de har i denna situation, och 
däri är artighet onödig. Därmed tolkar jag artigheten som en slags utsmyckning, genom att till ytan 
konstruera intervjun som ett vardagligt samtal sätts den inom en ram som tittarna känner igen.

Efter  det  utsmyckande  närhetsparet  välkomnande-tack vänder  sig  journalisten  till  tittarna  och 
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förmedlar att de kan ställa frågor till Maud via telefon, i samma tur benämner Rundström Maud i 
tredje person, fortfarande, när hon ger ordet till Bergström. Det är alltså tydligt att hon riktar sig till 
tittarna när hon utser nästa talare. 
Analys ex. 1 Gomorronsoffan
L = Journalist Lotta 
B = Journalist K-G Bergström
P = Maud Olofsson
01 L: jajamensan drygt fyra månader återstår ju till valet nu och
02    här i God Morgon Sverige fortsätter vi med våra
03    partiledarmorgnar .och idag är det centerledaren Maud
04    Olofssons tur välkommen hit
05 P: tack så mycket
06 L: och ni där hemma som vill ställa era egna frågor är 
07    välkomna att ringa till vår telefonsluss nu telefonnumren är
08    de vanliga 086630600 .eller 086638856 .kvart i åtta drar vi
09    igång telefonväkteriet och då svarar Maud Olofsson era
10    frågor .nu ska hon få svara på K-G Bergströms frågor
Den större delen av tv-sända partiledarintervjuer består, precis som alla intervjuer, av fråga-svar 
sekvenser där intervjuaren frågar och intervjupersonen svarar. Exemplet ovan visar att det finns 
andra institutionaliserade ramar och regler  för just  partiledarintervjun.  De intervjuer som denna 
uppsats undersöker har alla liknande inledningar. Dessa gör det tydligt att intervjun involverar fler 
än bara intervjuare och intervjuperson. Utöver inledningar utgör även sammanfattningar, avslut och 
förklaringar av vad som sker i programmet tydliga tecken på att det existerar fler öron och ögon än 
de som är närvarande i den fysiska intervjusituationen. 

De upprepade genomläsningarna av materialet resulterade i att ännu en struktur kunde kartläggas. 
Samma ämne berörs under flera frågeturer, vissa frågor formuleras utan hänvisning till en ansvarig 
tredje part. Journalisten tar positionen som både producent, författare och huvudroll. Frågan blev; 
om ämnet som berörs är legitimerat på ett eller annat sätt, kanske även frågeföljden får legitimitet. 
Vi tar ett exempel, det vi tittar efter är hur frågorna följer varandra.
Analysex. 2 Gomorronsoffan
B = Journalist Bergström
P = Maud Olofsson
I = Information 
01 B: är du feminist
02 P: ja
03 B: tycker du att män och kvinnor ska ha samma arvsrätt
04 P: ja
05 B: (.) men det är inte självklart för alla centerpartistiska
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06    riksdagskandidater .såhär sa trean på centerns riksdagslista
07    för Stockholm i en rapport för någr- några veckor sedan .och
08    vilka arvsregler som bör gälla för muslimer i Sverige
09 I: (.) mannen måste ta hand om en kvinna alltså om om han är är
10    brorsa eller pappa eller hennes man eller hennes son .det är
11    mannen som alltid ska ta hand om en kvinna .så att om hon 
12    ärver en del (.) öh så får hon behålla det för sig själv och 
13    mannen som äger två delar det är han som skulle ta hand om 
14    hennes försörjning
15 B: (.) .kan en sådan riksdagskandidat representera centern i
16    riksdagen
17 P: ja hon ställer ju upp på de värderingar som vi har och det 
18    här partiets inställning är ju att arvslagen som gäller i 
19    Sverige ska också gälla .d- alla de som bor här .och hon 
20    säger ju att hon vill inte ha några muslimska lagar som 
21    .gäller för muslimer utan hon ställer upp på den svenska
22    lagstift[ningen det räcker för mig]
23 B:         [men vad hon sä- vad hon  ] säger är ju att hon 
24    anser att det ska vara frivilligt för muslimer de ska få 
25    avgöra själva om det ska vara muslimsk rätt eller svensk
26    [rätt ]
27 P: [ja men] den grundläggande är att hon me- säger att hon
28    ställer upp på den svenska lagstiftningen
29 B: nej men det gör hon ju inte hon hon anser att det ska vara
30    frivilligt för muslimer i Sverige att avgöra om man ska
31    .tillämpa den muslimska rätten som ger kvinnor mycket mindre 
32    än mannen [hur kan-] hur kan du acceptera en sådan>>
33 P:           [men det ] hu   
34 B: >> riksdagskan[didat]
35 P:               [det som] är är att hon nä- på frågan ställer 
36    du upp på att du har samma lagstiftningar för alla så är 
37    svaret ja .och det är den grundläggande och det viktiga
38    .beskedet för mig
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((fortsatt resonemang, mer information och en upprepning från 
journalisten: ”hur kan du försvara en sådan riksdagskandidat”)) 

39 P: kan jag jag kan förstå den diskussionen som finns bland
40    muslimer därför att det finns andra traditioner och andra
41    regler [men kommer   man hit-]
42 B:        [kommer hon att stå kvar] på centerns riksdagslista =
43 P: = ja hon kommer att stå kvar på centerns riksdagslista
44 B: varför säger du inte att vi ville väldigt gärna ha en 
45    kvinna och en invandrare högt upp på riksdagslistan .men vi 
46    kollade inte vad hon hade för åsikter>>
47 P: (.) det är ju såhär i vå[rt  land  om vi har  många    ] >>
48 B:                       >>[och  därför  gjorde  vi  ett  misstag]
49 P: >> människor som kommer från andra kulturer och andra 
50    länder .så är det också så att det finns andra traditioner 
51    som kommer in i Sverige .öh och den diskussionen måste vi ju 
52    ha i de politiska partierna (.) men det vi är noga med att 
53    markera det är finns det svensk när det finns svensk 
54    lagstiftning som reglerar de här sakerna så är det det som
55    gäller i Sverige ingenting annat=
56 B: =har du någonsin offentligt erkänt ett misstag
57 P: (.) ja det har jag
58 B: (.) här har du haft chansen att göra det en gång till i så
59    fall
60 P: ja men det är inte för det första är det inte ens
61    partiordföranden som nominerar .öh riksdagsledamöter utan 
62    det gör [varje res- respektive för sin det vikti- ja men]
62 B:         [du är du är ansvarig för öh yttersta ansvar]
64 P: det viktiga är att man följer den svenska lagstiftningen att
65    man ställer upp på det .och vi har försäkrat oss om att hon 
66    gör det .sedan finns det andra traditioner som de bär med 
67    sig f- från sina hemländer men kommer man hit till Sverige 
68    så gäller de svenska reglerna den svenska lagstiftningen
69    ingenting annat = 
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70 B: = ja här har tittarna fått en god chans att se om om det
71    verkligen verkar som att hon är beredd att följa den den
72    svenska eller den muslimska .öh 
Det intressanta med detta exempel är att ett antal aggressiva, ansvarsutkrävande och direkta frågor 
ställs utan att journalisten ålägger någon eller några andra ansvaret för dem. Han agerar utifrån 
någon slags moralisk grund när han formulerar fråga efter fråga som är ansvarsutkrävande; ”hur kan 
du...”.  Genomgående  argumenterar  Maud  för  att  Bergström  missuppfattar  riksdagskandidaten. 
Frågeturen på rad 44-46 börjar  med ”varför säger du inte..” vilket innebär att  svarsturen enligt 
grammatiska principer bör inledas med ”därför att...”, vilket den inte gör. Istället går Maud in på 
den  kulturella  mångfalden  i  Sverige  som måste  diskuteras  i  riksdagen,  trots  att  det  hade  varit 
enklare att säga ”därför att det inte är sant”. Frågan är formulerad på ett sätt som gör att man inte 
kan svara hur som helst,  den är rättfram och har en hög grad av fientlighet. Av Claymans fyra 
dimensioner av aggressivitet uppfyller den tre. Den är även en aning chockerande eftersom det är en 
möjlig tolkning av situationen som är tagen ur luften, men det är ändå en möjlig tolkning som 
Bergström ville föra fram för tittarna, och kanske även just  för att provocera. Bergström är, med 
Goffmans begrepp, både  producent  och  författare för detta yttrande, men huvudrollsinnehavare är 
centerpartiet. Han håller sig ifrån att ålägga Maud hela huvudrollen vilket hade gjort formuleringen 
mer fientlig, på rad 48 mjukar han upp frågan genom att lägga till ”och därför gjorde vi ett misstag”. 
Den första delen av frågeformuleringen på rad 44-46 insinuerar en nonchalans och likgiltighet i 
centerns  politik,  medan vem som helst  kan  göra ett  ”misstag”.  På rad  56-59 förklarar  han  sin 
handling på rad 44-48 med att  han ville ge henne chansen att offentligt erkänna sitt misstag. Från 
början till slut redogör exemplet för aggressiv ansvarsutkrävande journalistik. 

Det sista yttrandet på rad 70-72 exemplifierar min poäng i detta avsnitt.  Bergströms aggressiva 
yrkesutförande legitimeras och giltighetsförklaras genom hans sista yttrande.  Å tittarnas vägnar, 
ställdes Maud mot väggen angående sitt val av riksdagskandidat, journalisten fyllde en roll som 
folktribun.

Ett  visst  ämne berörs  med flera  frågor  under längre partier  i  materialet,  varje frågeformulering 
innehåller inte en hänvisning till folket eller publiken. Man kan inte heller finna tecken på att varje 
fråga ställs å någon annans vägnar. Däremot kan man genom en överblick se att, trots att inte varje 
specifik fråga formuleras utifrån folket, så finns det ändå resurser för journalisten att ålägga någon 
eller  några ansvaret.  I  exemplet ovan finns det en Fråga med stort  F som utgör temat för hela 
utdraget; ”hur kan centern acceptera denna riksdagskandidat”. I exemplet kan man även se ett antal 
frågor  med litet  f;  ”tycker  du  att  män  och  kvinnor  ska  ha  samma arvsrätt”,  ”har  du  någonsin 
offentlig erkänt ett misstag” och så vidare. Eftersom frågan med stort F är genomgående kallar jag 
denna temafrågan, och på grund av att frågorna med litet f är underställda temafrågan kallar jag 
dessa följdfrågor. Frågan som påbörjar temafrågan kallas startfråga; ”är du feminist”. På detta sätt 
har hela materialet delats upp, i detta exempel tydliggörs hur en hel temafråga kan legitimeras med 
en  formulering,  även  om den formuleringen inte  kommer  förrän  i  avslutningen av  temafrågan. 
Poängen är alltså att följdfrågor som inte formuleras utifrån folket ändå har en grund i temafrågor 
som genom flera tekniker kan legitimeras som en fråga å folkets vägnar.

När journalisten anser att det är dags att byta ämne viar han/hon sig ofta med de andra journalisterna 
och  medieorganisationen.  Positionen  som  representant  förnyas,  och  övergången  markeras  för 
tittarna. En intressant aspekt gjordes tydlig i dessa situationer, nämligen att  reciept tokens ibland 
förekom i dessa yttranden. Se nedan på rad 2. 
Analys ex.3 Utfrågningen
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P = Fredrik Reinfeldt
R = Journalist Rundström
K = Journalist Knutsson
01 P: någonstans att bo =
02 R: = mm ska vi hoppa till nästa ämne =
03 K: = ja >då byter vi ämne<
På  rad  1  avslutar  Fredrik  en  svarstur,  slutet  på  den  turen  och  början  på  Rundströms  tur  är 
sammanhängande. Det hinner alltså aldrig bli tyst, Rundström börjar sin tur exakt samtidigt som 
Fredrik  avslutat  sin.  Detta  är  ett  exempel  på  hur  parterna  i  ett  samtal  hårfint  organiserar  sig, 
Rundström kände att RVP var förestående och tog sin tur när hon fick chansen. Det intressanta här 
är  ”mm” på rad 2.  Tidigare forskning har visat  att  reciept tokens  och  continuers   ofta uteblir  i 
institutionellt tal, men här ser vi ett ”mm”, det är något som stötts på lite här och var i materialet. 
Vid en närmre titt  insåg jag att  de används vid  specifika tillfällen.  De används för  att  avsluta 
politikerns svarsturer. Mm:et här används för att signalera att Rundström har tagit emot och förstått 
svaret,  det  är  alltså  en   reciept  token.  Signalen  meddelar  därför  att  Fredriks  tur  är  slut,  och 
Rundström tar ordet endast för att meddela att hon är färdig med sina frågor om ämnet. Därefter ger 
hon ordet till Knutsson. Sacks regel att den som ställer en fråga har rätt att tala igen efter att den 
andre sagt sitt och nyhetsintervjuns institutionaliserade regler säger att när svaret yttrats ska nästa 
fråga formuleras. Mm:et används som en teknik att avsluta Fredriks tur för att snabbt kunna gå 
vidare. Utdraget nedan kommer från samma intervju och exemplifierar samma teknik men inte vid 
ett byte av ämne. Se rad 2 och 4.
Analys ex 4 Utfrågningen 
P = Fredrik Reinfeldt
K = Journalist Knutsson
01 P: de här är ja väldigt engagerad [i så här vill ja ju svara>> 
02 K:                                [ja absolut (.) ja>> 
03 P: >>massvis ja   ] 
04 K: >>självklart mm] 
I ovanstående exempel ser vi ännu en reciept token. Knutsson vill  ställa en fråga, men Fredrik 
fortsätter prata, överlappande prat förekommer under vilket Knutsson säger ”ja absolut ja självklart 
mm”. Knutsson förmedlar att han har förstått och att Fredrik ska avsluta. Intervjun består som sagt 
till större delen av fråga-svar-sekvenser. Intervjuaren frågar och intervjupersonen svarar, när svaret 
är  mottaget och förstått ställs en ny fråga. Det är intervjuaren som har kontroll  över ordet,  här 
används en signal från vardagliga samtal för att signalera att Fredriks tur är slut. Reciept tokens och 
continuers används i vardagligt samtal för att skapa flyt, de är tecken på att den som yttrar dem är 
engagerad i samtalet. I dessa intervjuer används de snarare för att få intervjupersonen att avsluta sin 
tur.  

Varje intervju avslutas med att journalisten vänder sig till tittarna och talar om att intervjun eller 
programmet är  slut,  ofta  förmedlas information om nästa program. Positionen som representant 
förnyas ännu en gång.  

27



6.3 Kategori 1 – Konstruktion av hypotetiska personer
Nedan ser  vi ett typiskt exempel på kategori 1, den hypotetiska personen är;  en 22-åring som 
klarat sina studier bra som är välutbildad som inte får några jobb. Frågeformuleringen på rad 1-3 
uppmanar Göran att svara Rundström vilka råd och förklaringar Göran har att erbjuda denna 22-
åring. Detta sätter journalisten mellan den hypotetiska 22-åringen och Göran. Rundström blir en 
mellanhand och en förmedlare, med Ekströms begrepp företräder hon den hypotetiska 22-åringen i 
positionen som deputy. Det finns många 22-åringar som är välutbildade därute som kämpar för att 
få ett jobb,  därför formuleras frågan såhär, Rundström frågar utifrån en samtida stereotyp.

Exemplet är ett klipp ur en temafråga om jobben och de talar om att det socialdemokratiska 
valmanifestet inte innehöll tillräckligt många jobbsatsningar. Göran Persson menar att det inte alls 
är så och förklarar att de tänker sänka arbetsgivaravgiften för de som anställer unga.
Analys ex. 5 Utfrågningen
R = Journalist Rundström
P = Göran Persson
01 R: men Göran Persson vad s- vad säger du till en 22-åring som 
02    har klarat sina studier bra som är välutbildad men inte får 
03    några jobb
04 P: .hh till en 22-åring som har klarat sina studier bra och är
05    välutbildad så säger jag att du har alla förutsättningar att 
06    få ett arbete
07 R: för så [ser ] ju verkligheten inte [ut]
08 P:        [det-]                      [jo] det gör det visst
09    det för en 22-åring som är välutbildad .men däremot så ser
10    det sämre ut en 17-åring som inte har fullföljt    
11    gymnasiet .där skulle jag sätta in stöten där ska vi göra
12    mer därför att de ungdom[arna]de kommer att komma i kläm>>
13 R:                         [.hh ]
14 P: >>ann[ars]
15 R:      [men] alltså den där 22-åringen har ju kanske inte 
16    alla eh er- är välutbildade då men har ju ändå sällskap utav 
17    tiotusentals andra svenska unga människor som inte får något 
18    jobb vad tror du får för effekt [att man börjar sitt>> 
19 P:                                 [.hh det får det får det>> 
20 R: >>vuxenliv på det sättet]  
Frågeformuleringen på rad 1-3 kräver ett specifikt svar och den är rättfram, däremot är den inte 
särskilt fientlig, den totala aggressiviteten är inte hög. Däremot är den definitivt en frågeformulering 
där journalisten tar en ställning som folktribun och företräder folket. 
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Notera att Göran delvis kopierar konstruktionen i sitt svar på rad 4-6; ”till en 22-åring som klarat 
sina studier bra och är välutbildad säger jag...”. När journalisten i sina frågor utgår från folket, är det 
svårare för politikern att vara undvikande eller låta bli att svara, på grund av att detta skulle kunna 
tolkas som att politikern undviker att svara folket. Göran svarar inte på frågan, men han döljer det 
genom att  nästan  svara  på  frågan.  Han  borde  svara  på  vad  han  säger  till  en  22-åring  som är 
välutbildad som  inte får något jobb, istället svarar han på vad han säger till en 22-åring som är 
välutbildad.  Han svarar alltså inte på frågan. På rad 15-20 utgår Rundström från 22-åringen igen, 
men ställer en annan fråga; ”vad får det för effekt att man börjar sitt vuxenliv på det sättet” och får 
ett svar. Den frågeformuleringen är ännu mindre aggressiv, notera ”22-åringen har ju kanske inte...” 
på rad 15 och avbrottet och stakningen på rad 16. Rundström ändrar situationen hon målat upp till 
en mindre definitiv situation. Vidare är själva fråga ”vad tror du...” mer öppen och vädjar även till 
Görans kunskap om människor i stort. Av Claymans fyra dimensioner av aggressivitet skulle man 
möjligen kunna utröna rättframhet i denna frågeformulering. Göran kan svara praktiskt taget vad 
han vill på denna fråga och får således en chans att bygga upp en egen självpresentation.

Denna sekvens gör tydlig en kamp mellan journalist och partiledare, det är tydligt att de inte vill 
samma sak, journalisten vill förmedla vissa saker till tittarna och publiken, medan partiledaren vill 
säga sitt.  Görans icke-svar som en handling är ett  brott  mot  intervjuns regler,  men ett  väl  dolt 
sådant. Liknande brott förekommer genom hela materialet och de kan i ett vardagligt samtal liknas 
vid att en hälsning skulle besvaras med ett  krav, det skulle vara oartigt och i en jämlik vardaglig 
situation skulle det inte accepteras.

6.4 Kategori 2 – Frågeformulering utifrån folket
Temafråga  sex  i  Utfrågningen med Lars  Ohly handlar  om politikers  avstånd till  folket  och att 
politikernas livsförutsättningar skiljer sig från andras livsförutsättningar. Nedan ser vi startfrågan 
och en följdfråga för tema sex. Startfrågan är formulerad mot ett ja-svar, genom att ställa frågan på 
detta sätt antyder Knutsson att det finns ett problem med Lars livstil. 
Analys ex. 6 Utfrågningen 
K = Journalist Knutson 
01 K: finns det ett problem för dig som vänsterledare att leva ett
02    lättroget liv och bo i Stockholms innerstad och ha en bra 
03    lön din dotter går i friskola
04 P: nej (.)
05 K: inga problem ser du med detta påverkar inte det din 
06    trovärdighet
07 P: nej
Båda dessa frågor har en hög grad aggressivitet. I frågan på rad 1-3 målas en bild upp av Lars liv, 
Lars kan inte protestera mot den bilden som målas upp eftersom den är sann, trots de specifika 
sakerna som tas upp är noga utvalda för att ge ett intryck. Detta tyder på en hög grad av initiativ hos 
journalisten. Frågan kapslas inte in i några som helst förmildrande ord som ”tror du att det möjligen 
skulle  kunna  finnas  några  problem...”,  vilket  antyder  en  hög  grad  av  rättframhet.  Frågan  är 
formulerad mot ett ja-svar, vilket antyder hög grad av bestämdhet. Knutsson förutsätter att det finns 
ett problem vilket antyder hög grad av fientlighet. På rad 5 förtydligar Knutsson vad Lars ”nej” 
innebar och lägger även till partiet om trovärdigheten. Frågan på rad 5-6  återknyter till startfrågan 
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och är i sig själv smal, rättfram, bestämd och fientlig, vilket förhöjer känslan av aggressivitet.  

Nedan följer analysexempel 7 som utgör slutet på temafråga sex, tilläggas bör att vänsterpartiet är 
emot privatisering. Exempel på kategori 2, folket, finns på rad 3, 9 och 15, ”varför ska människor rösta 
på vänsterpartiet”, ”varför får inte alla människor få välja själva” och  ”ska inte alla få välja då vilken 
skola”. 
Analys ex. 7 Utfrågningen
R = Journalist Rundström
P = Lars Ohly
K = Journalist Knutson
01 R: = men om du ska gå före när det gäller bostadspolitik när 
02    det gäller skolpolitiken till exempel och så lever precis
03    tvärtom själv [(.) varför] ska människor rösta på>>
04 P:           [.ja alltså ]
05 R: >>vänsterpartiet då
06 P: öh ja ska säga en sak öh öh min dotter (.) blir jag väldigt
07    upprörd om man drar in henne i en diskussion här öh hennes 
08    val och de är hennes egna [de gör ho-]
09 R: hennes eg        n  a [mm varför] får inte alla människor 
10    få välja själva då
11 P: de gör hon utan påverkan från mig (.) .hh och jag tycker 
12    inte att det är märkligare att hon väljer den skola som 
13    passar henne bäst än att jag fortsätter att åka tunnelbana 
14    fast den har  privatiserats=
15 K: = men ska inte alla få välja då vilken skola de ska gå i
16 P: öh jo valet ska finnas men det ska finnas inom kommunala 
17    skolan  och här finns det inte den utbildningen inom 
18    kommunala skolan  det ska vi se till att det finns i 
19    fortsättningen 
Även denna sekvens är intressant när man tittar på å ena sidan Rundströms yttranden och å andra sidan 
Lars yttranden. Från rad 1 till 14 talar de båda om helt olika saker. Redan på rad 3-4 ser vi hur Lars vill 
påbörja sin tur vid den relevanta växlingsplatsen (RVP) efter ”själv”, just eftersom det är hänvisningen 
till hans dotter i tur konstruktionsenheten (TKE) på rad 2-3; ”och så lever du precis tvärt om själv” som 
upprör honom. Han avbryter sig och låter Rundström avsluta frågan. Genom att avsluta frågeturen på 
rad  1-5  med  ”varför  ska  människor  rösta  på  vänsterpartiet  då”  refererar  Rundström  tillbaka  till 
Knutssons yttrande om trovärdigheten i början av temafrågan, vilket tyder på att temafrågorna hänger 
samman.  Om journalisterna  refererar  tillbaka  till  yttranden  kan  även  andra  resurser  hämtas  inom 
temafrågorna. Frågan ställs utifrån ”människor”, vilket legitimerar och giltighetsförklarar frågan, samt 
ger Rundström en neutral position. Frågorna på rad 1-3, 9-10 och 15 är alla mycket direkta, däremot är 
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det den första frågan på rad 1-3 som visar på motsägelsen i Lars livstil och således antyder fientligheten. 
Följdfrågorna bygger på formuleringarna både i början av temafrågan och frågan på rad 1-3 i detta 
exempel. Att angripa politikers privatliv kan vara riskfyllt därför att privatliv/yrke i dagens samhälle 
anses skilda från varandra, till exempel ska chefen inte bry sig om vad en av hans anställda gör på 
fritiden. Genom att ålägga ansvaret för frågan på ”folket” kan journalisterna riskfritt ställa dessa frågor, 
utan att deras professionalitet ifrågasätts. Journalister kan alltså vara aggressiva, bara de är det för någon 
annans skull. På rad 15 tar Knutson turen och omformulerar Rundströms fråga från rad 9-10, och då 
svarar slutligen Lars på rad 16-19. Jämförelsen mellan ”varför får inte alla människor få välja själva då” 
på rad 9-10 och ”men ska inte alla få välja då vilken skola de ska gå i” på rad 15 gör tydlig hur enkla 
omformuleringar kan göra en fråga mindre aggressiv. ”Varför ska inte alla människor få välja...” antyder 
att Lars inte tycker att alla ska få välja, trots att han får det. Men ”ska inte alla få välja” gör inte det, 
vilket gör frågan betydligt mindre aggressiv. Den första frågan (9-10) är ansvarsutkrävande den andra 
(15) är det inte. Att alla dessa tre följdfrågor ställs utifrån folket, kan bero på att ämnet är känsligt och 
riskfyllt eftersom det är en kränkning av politikerns privatliv. 

På rad 9 ser vi för övrigt ytterligare ett exempel på hur ”mm” används för att avsluta en tur.

6.5 Kategori 3 – Frågeformulering utifrån obestämda personer
Temafråga 1 i Utfrågningen med Maud Olofsson handlar om familjepolitiken och en del i den berör 
barnomsorgen. Vad gäller familjepolitiken så menar Maud att det är  valfrihet som är det ledande 
ordet. Man ska kunna välja barnomsorg, antingen att köpa från staten eller ett privat bolag. Där det 
inte  finns  något  barnomsorgsalternativ  ska  man,  som  föräldrar,  kunna  gå  ihop  och  ordna 
barnomsorg. På rad 5, 6 och 7 ser vi exempel på kategori 3 – obestämda personer, på rad 3 säger 
Rundström; ”varför ska man...”. Ordet  man hänvisar till någon allmän person i samhället, vi kan 
inte utröna vem hon talar om, det gäller alltså en obestämd person. På rad 6 upprepar hon samma 
ord.  Här  kan  det  vara  nyttigt  att  poängtera  att,  som  tidigare  nämnt,  jag  inte  räknar  samma 
formulering två gånger även om flera hänvisningar förekommer i samma yttrande. Det här är två 
frågor, ”varför ska man göra det...” är en fullständig frågetur, och ”varför kan man inte fortsätta på 
den förskolan som finns idag...” är också en fullständig frågetur. På rad 7 fortsätter Rundström; 
”som ju många haft så mycket glädje av”. Ordet många är här också ett exempel på kategori 3, men 
den andra frågeturen som utökas med ”som ju många...” och innehåller två hänvisningar är alltså 
bara räknad en gång.
Analys ex. 8 Utfrågningen
P = Maud Olofsson
R = Journalist Rundström
01 P: .och så säger vi att de barnomsorgslösningar som inte har 
02    något pedagogiskt inslag .de kan köpa det från från andra 
03    delar som har det .och ja- jag tror att vi måste tänka 
04    nytt .alltså   [vi lever på tvåtusentalet och då ska-]
05 R:                [men vadå varför ska man göra         ] det 
06    egentligen varför kan man inte fortsätta på den förskolan 
07    som finns idag som ju många ändå haft så mycket glädje utav 
08    och varit nöjda med 
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09 P: ja fast det är ju också många som säger såhär .ja behöver
10    barnomsorg nu och då säger kommunen ne:j varsågod och vänta 
11    ett halvår (.) .och då står man där och som förälder och så 
12    vad gör jag då då (.) jag har inget alternativ om om jag nu 
13    får ett nej från kommun (fortsätter)
Rundströms yttrande på rad 5-8 är ett ifrågasättande av Mauds argument på rad 2-4, ifrågasättandet 
består  i;  ”varför  ska  man  tänka  nytt  egentligen”.  Om  man  ser  till  nästa  TKE  (tur 
konstruktionsenhet); ”varför kan man inte fortsätta på den förskolan som finns idag”, ser man att 
det är två frågor som följs av ännu en TKE som förklarar de två frågorna,  varför förändra något  
som  fungerar. I  denna  förklaring,  som  ska  legitimera  de  ifrågasättande  enheterna,  används 
formuleringen ”som ju många haft så mycket glädje utav...”, ”många” används här för att legitimera 
ifrågasättandet. Detta bidrar, utöver användningen av ”man”, till Rundströms tal å andras vägnar-
position.  Notera  att  ”man”  i  denna  sekventiella  kontext  ger  Rundström  tal  å  andras  vägnar-
positionen   representative.  Detta  försvagar  hennes  professionella  objektivitet,  därmed  är 
användningen av ”många” på rad 7, som sätter henne i positionen som deputy,  ett sätt att till ytan 
återfå objektiviteten. 
I Mauds svar på rad 9-13 ser vi även att hon svarar utifrån ”många” och ”man” vilket är intressant. 
På grund av att journalisten avslutar sin tur med; ”som ju många ändå haft så glädje utav” används 
samma ord i Mauds svarstur på rad 9; ”ja, men det är också många som säger såhär...” Därefter går i 
in i en berättelse i första person som sätter henne i rollen som ”man”. Även Clayman noterade att 
det är vanligt att politikern svarar utifrån de/den journalisten frågar utifrån. Det är i samtal naturligt 
att en fråga besvaras på samma sätt som den ställdes, man kan likna det vid hälsningar, det vanliga 
är att man använder samma hälsningsfras. I intervjusituationen innebär detta att politiker ytterligare 
förstärker journalistens position, eftersom den bekräftas i svaret.

6.6 Kategori 4 – Frågeformulering utifrån bestämd folkgrupp
Följande  exempel  är  ett  utdrag  ur  en  temafråga  om jobben.  På  rad  1-9  sammanfattar  Knutsson 
moderaternas jobbpolitik vad gäller a-kassan och avlutar på rad 10 med en fråga utifrån en bestämd 
folkgrupp – de arbetslösa. På rad tolv används ”de arbetslösa” igen och på rad 17 används ”de” som en 
hänvisning till  ”de arbetslösa. Sekvensen kan beskrivas med att Knutsson försöker förstå logiken i 
politiken, ska man tvinga de arbetslösa att söka jobb genom att ge dem sämre ekonomi?. Poängtering av 
moraliska motsägelser och bristfällig logik antyder fientlighet enligt Claymans fyra dimensioner. Här 
kan vi igen se ett exempel på kampen mellan journalist och politiker. 
Analys ex. 9 Utfrågningen
K: Journalist Knutsson
P: Fredrik Reinfeldt
X: Publiken applåderar
01 K: men det är ju så att [ni för att kunna göra de här>> 
02 X:                      [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>> 
03 K: >>insatserna du talar om så föreslår ni en rad besparingar>> 
04 X: >>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxx>>
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05 K: >>bland annat på a-kassan] [(.)] ersättningarna ska sänkas>> 
06 X: >>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
07 P:                            [ja ]
08 K: >>till 65 procent efter trehundra dagar för en ensamstående 
09    och efter fyrahundrafemtio dagar för en öh som har familj  
10    (.) varför behövs det så stora besparingar på de arbetslösa
11 K: = men det är alltså mycket medveten politik att försämra 
12    a-kassan för de arbetslösa för att tvinga dem att söka jobb 
13    för att klara sig ekonomiskt =
14 P: = alltså (.) utgångspunket är att hh den verkliga ohälsan 
15    följer på att inte arbeta=
16 K: = jomen >förstår du vi- så att vi är överens om det< det är
17    syftet med politiken att de ska få en sämre ekono[mi ]
18 P:                                                  [nej] me- 
19    ne:j det är inte alls syftet syftet är att de ska få ett 
20    jobb .och jag vill [hel- jag vill-      ] 
Fråga-svar  är  ett  närhetspar  och  enligt  de  institutionaliserade  reglerna  och  ramarna  för 
nyhetsintervjun  bör  svar  komma  efter  fråga  och  vara  ett  svar  på  frågan.  Men,  väldigt  ofta  i 
materialet är sekvenserna osammanhängande, här gäller det de två första turerna. Frågan på rad 11-
13 börjar  med;  ”men det är  alltså  en mycket  medveten..”,  det  är  en ja eller  nej  -fråga och det 
fördragna  svaret  är  ”ja”.  Fredrik  svarar  varken  med  ja  eller  nej  och  börjar  istället  tala  om 
utgångspunkten för jobbpolitiken. Detta resulterar i att Knutsson på rad 16 visar att han har tagit 
emot Fredriks svar genom att säga jomen, ”jo” utgör en signal på att han har förstått, ”men”  visar 
att  han vill  invända något.  Sedan lägger  Knutsson till  ”så att  vi  är  överens om det”  innan han 
omformulerar frågan  på rad 16-17. ”Så att vi är överens om det” antyder att han vet att han har rätt, 
han  behöver  bara  få  det  bekräftat,  och utgör  ytterligare  en  provokativ  handling  från Knutsson. 
Yttrandet på rad 16-17 är egentligen heller inte formulerat som en fråga, utan som ett påstående 
som Fredrik antingen kan protestera mot eller acceptera. Fredrik håller inte alls med och protesterar 
delvis i överlappande prat på rad 17-18.  Knutsson aggressiva och provocerande yrkesutförande 
legitimeras här i att han företräder de arbetslösa.

6.7 Publikfrågor 
Publikfrågor har en direkt legitimerande effekt. Politikers grundläggande roll är att  representera 
folket. Vi väljer representanter till riksdagen. Att stå till svars inför folket är därmed en naturlig del i 
politiken. Samtidigt vill politikerna locka till sig väljare. Fokus ligger som sagt inte på relationen 
mellan publik-politiker, men journalisternas relation till publiken påverkas av denna. Politikerns roll 
inför folket är en resurs för journalisten, just eftersom denne kan legitimera frågor genom att ställa 
dem  utifrån  publiken  och  folket.  Publikfrågor  utgör  en  referens  till  folket,  ungefär  som: 
”medborgarna behöver höra...”. Programmen som undersöks använder sig båda av publikfrågor,  att 
de är konstruerade på detta sätt påverkar direkt hur journalisterna kan ställa frågor. Genom att utgå 
från en publikfråga får journalisten en naturlig ingång till ett ämne eller en fråga, han/hon motiverar 
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varför frågan är relevant, framställer sig som neutral och objektiv, samt ger en grund till eventuella 
följdfrågor.. Vidare fastställer han/hon sin roll som professionell yrkesutövare, en i allmänhetens 
tjänst  -  auktoritetens  övervakare.  Alltså,  att  temafrågan  i  kommande  exempel  inleds  med  en 
publikfråga  leder  till  att  ansvaret  för  följdfrågorna  lyfts  från  journalisten.  Utdraget  utgör  alltså 
startfrågan för teman om jobbpolitiken med Fredrik Reinfeldt i  Utfrågningen, samma temafråga 
som berördes i förra avsnittet.
Analys ex. 10 Utfrågningen
P = Fredrik Reifeldt
R = Journalist RundströmGenom
K = Journalist Knutsson
01 P: någonstans att bo =
02 R: = mm ska vi hoppa till nästa ämne =
03 K: = ja >då byter vi ämne< å då är det dags för en publikfråga
04    igen å det är en publikfråga om jobbe:n
05 T: hej ja heter (ohb) å (.) ja har (.) upplevt arbetslöshet 
06    höger och socialdemokratiska regeringar (1.0) i många val 
07    ja fått löften om bättre arbetsmarknad nu min fråga är 
08    nämligen såhär nu när ni (.) mycket konkret vill försämra 
09    dom arbetslösa vill ja gärna höra lika konkret hur kan ni
10    tänka- tänker skaffa ett arbete för mig (.) tack
11 P: (.).hh vi har ju föreslagit alltså j- va- ja grundproblemet 
      är att (fortsätter)
Tittaren ställer sin fråga och Fredrik svarar tittaren. Efter att Fredrik svarat ställer journalisten ett 
antal följdfrågor. Därför är tittarfrågorna en viktig del av konstruktionen av programmet, och de 
utgör en resurs för journalisterna i deras yrkesutövning. 

7 Sammanfattande diskussion och slutsatser
Professionaliseringen av journalistyrket  pågick  under  hela  1900-talet,  den  förde med sig  en  ny 
uppfattning om journalistiken och framväxten av en yrkesideologi. Ideologin bestämmer vad som 
kan räknas som riktig journalistik, utifrån idealen som definieras inom ideologin motiveras, styrs 
och legitimeras journalisternas yrkesutövning. Yrkesstolthet har sitt ursprung i en känsla av att man 
har ett uppdrag, att det finns en mening med det man gör. Det journalistiska uppdraget ligger i att 
agera  folktribun,  att  som allmänhetens  företrädare  granska  den  verksamhet  som utövas  av  de 
inflytelserika i samhället och att ge den information som är nödvändig för att medborgarna skall 
kunna  ta  ställning  i  samhällsfrågor.  Samtidigt  med  professionaliseringen,  framväxten  av  den 
professionella identiteten och framväxten av ideologin utvecklades tekniker och praktiker för att 
genomföra uppdraget. Nyhetsintervjun var en praktik som skapade mer levande information. Från 
att vara en praktik bara vissa journalister använde sig av i början av århundradet blev den från 70-
talet och framåt en självklar del av nyhetsjournalistiken, idag är den oumbärlig inom yrket. Den 
granskande och aggressiva journalistiken kom hand i hand med resten av utvecklingen under det 
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senaste århundradet.

Nyhetsintervjun i sig ger spelrum för många olika tekniker både hos journalist och politiker. De 
representerar båda olika grupper och organisationer och söker utifrån de regler och ramar som är 
satta utföra det uppdrag som ålagts dem i intervjun. Journalisten har ett övertag eftersom det är 
dennes arena och hemmaplan, mediefolket har planerat och designat situationen. Däremot kommer 
förmodligen media mer och mer blir även politikers arena och hemmaplan, men tanke på den i 
utsträckning de figurerar i media. 

Men, denna studie fokuserade bland annat på hur intervjusituationens form bidrog till att förstärka 
journalistens  roll  som  folktribun.  För  det  första  är  denna  sortens  direktsända  nyhetsintervju 
utvecklad för att till ett första intryck te sig som ett vardagligt samtal, hälsningsfraser, artigheter, 
skämtsamma finurligheter sätter situationen inom en ram som publiken och tittarna ”förstår sig på”. 
En fascinerade aspekt är att yttranden lånats från det vardagliga samtalet, men givits en helt annan 
innebörd, utifrån de regler som existerar för detta institutionaliserade samtal.  Reciept tokens som 
vanligtvis  används  för  att  visa  engagemang  och  förståelse,  används  av  journalisterna  under 
partiledarintervjuerna istället för att avsluta politikerns svarsturer. De regler och ramar som existerar 
för detta specifika samtal, som är inspirerat av vardagligt tal, har skapat ett metaforiskt spel, där 
både journalist och politiker skickligt spelar utifrån sina respektive uppdrag.

I intervjusituationen kan journalisten om och om igen förtydliga sin position som representant för 
medieföretaget  och  professionen  journalist.  Jag  menar  att  yrkesideologin  förkroppsligas  i  en 
yrkesidentitet  och  därmed är  dessa  representerande  handlingar  oerhört  viktiga.  Dels  förtydligas 
yrkesrollen för politiker, tittare och publik, vidare förklarar det varför journalisten är där och i vilket 
syfte. Redan där menar jag att yrkesutövningen är legitimerad. Journalisten kan aldrig bli personligt 
angripen för sin yrkesutövning, han/hon är där i mån av en yrkeskår. Om kritik lyfts fram är det mot 
journalistiken i sig inte mot den enskilde journalisten. 

Relationen till  publiken och tittare skapar resurser i partiledarintervjuer, att de över huvud taget 
lyssnar  eller  tittar  fastställer  journalistens  roll  i  intervjusituationen.  Vidare  är  relationen mellan 
politiker  och publik  något  som utnyttjas  av journalisterna.  Politiker  ska representera  folket  och 
locka väljare. Detta utgör en resurs för journalisten, politikern är där för att svara på folkets frågor 
som journalisten formulerar i sin yrkesidentitet som folktribun.

Resultatet av min andra frågeställning tog sin form i fyra kategorier av frågekonstruktioner som 
journalisterna  använde  sig  av.  I  materialet  fann  jag  återkommande  mönster  i  olika  typer  av 
frågekonstruktioner. Dessa tog sin form i fyra olika kategorier; (1) konstruktioner av hypotetiska 
personer,  där  journalisten  ställde  sin  fråga  utifrån  en  samtida  stereotyp,  (2)  frågeformuleringar 
utifrån  folket,  där  journalisten  ställde  frågor  å  folkets,  tittarnas,  väljarnas  eller  konsumenternas 
vägnar, (3) frågeformuleringar utifrån obestämda personer, där journalisten ställde frågor utifrån en 
obestämd allmänhet och (4) frågeformuleringar utifrån bestämda folkgrupper, där frågorna ställdes 
å pensionärers, arbetslösas, vuxnas eller barns vägnar. Alla dessa kategorier och säkert många fler 
frågetekniker  används  av  journalister  för  att  legitimera  frågor,  men  även  i  ett  uppfyllande  av 
uppdraget att agera folktribun. 

Upplägget  med  temafrågor  gör  att  en  frågeföljd  kan  legitimeras  och  giltighetsförklaras  av 
tittarfrågor,  konstruktioner av hypotetiska personer, frågeformuleringar utifrån folket,  obestämda 
personer och bestämda folkgrupper.    

De fyra kategorierna utgör tekniker som används av journalister för att legitimera yrkesutövningen, 
presentera sig i sin yrkesidentitet som folktribun, och även för att möta de tekniker som politiker 
använder för att hantera intervjusituationen. Men, enligt min tolkning utgör tal å andras vägnar, 
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footing-shifts  och andra allianser med folket,  publiken,  väljarna eller  medborgarna inte  bara en 
medveten  teknik  och  resurs,  de  kommer  naturligt  av  journalistens  självbild  som  folktribun. 
Yrkesidentiteten skapar mening och är ett resultat av uppdraget som ideologin definierar. Att utge 
sig  som en företrädare för folket  utgör  en resurs inom nyhetsintervjuns ramar,  en teknik att  få 
kontroll  i  kampen mellan politiker och journalist,  men yrkesidentiteten existerar inte bara inom 
intervjun, den är en del av journalisten och allestädes närvarande i yrkesutövningen.

Clayman  menar  att  folktribun-ställningen  utgör  en  legitimeringsresurs  i  aggressiv  journalistisk 
yrkesutövning. Jag håller med honom men menar att den är mer än så, för mig utgör den mer än en 
teknik och en resurs. Fenomenet tal å andras vägnar inom intervjusituationen menar jag skapas i 
yrkesidentiteten, när journalisten blir journalist, att den sedan används som en legitimeringsresurs är 
inget  jag  förnekar.  Vidare  är  Claymans  slutsats  om  att  journalistiken  har  tagit  en  populistisk 
inriktning sann, men idag är samhället i sig personligt och individualistiskt. Individen är det viktiga 
och då är det inte förvånande att journalistiken utvecklats med resten av samhället. Public service 
idag måste konkurrera med den kommersiella median, då konsumenterna idag har så många andra 
kanaler varigenom nyheter och nutidsorientering medieras. Om det förr var självklart att betala för 
en autonomisk, objektiv, etisk och omedelbar mediekanal är det idag inte lika självklart. Detta är 
något som kan tänkas ha sin grund i det nya individualistiska samhället, där det personliga valet, 
självständigheten och detta fullkomliga fokus på att dela med sig som sprider sig via internet är 
centralt.      

Jag förutsätter att skvaller har existerat inom det mänskliga släktet sedan de första orden yttrades. 
Någon form av journalistik har nog alltid funnits. När yrket professionaliserades och etablerades i 
samhället, blev det självklart något annat än det varit tidigare. Jag vill dock argumentera för att 
historiska rötter och företeelser alltid påverkar vad något utvecklas till. Utveckling kommer ur att 
något har varit och det som var innan påverkar det som blir. Journalister idag utövar sitt yrke utifrån 
en  yrkesideologi  som bär  på  en  lång  historia.  Deuze  menade att  ideologin  utgjorde  ett  socialt 
cement, och det är något jag håller med om, ideologin gör journalistiken som institution mer tålig. 
Den är förändringsbar, men den står också fast när omgivningen kastas om eller snabbt förändras. 
Journalistik är i hög grad ett ideologisk yrke. Ideologin definierar varför journalistik behövs i det 
moderna, komplexa samhället där makt är något vi är rädda för, och där samtidigt makten är så 
ojämnt  fördelad.  Journalistiken  finns  för  att  balansera  den  ojämna  fördelningen,  för  att  agera 
mellanhand i relationen mellan vanliga människor och makten. Faktumet att detta är den roll som 
journalistiken utsett åt sig själv, och som folket accepterat att de tagit, menar jag har konsekvenser 
för  yrkesidentiteten.  Konsekvenserna  ligger  möjligen  i  en  social,  kollektiv  dimension  av 
journalistiken som i journalisternas självperception ger bilden av att de utför ett uppdrag och ett 
mycket viktigt sådant i dagens västerländska samhälle. Däremot är det viktigt att reflektera över 
vilka konsekvenser detta kan ha för politiken och demokratin. Det är viktigt att fundera på vilken 
effekt  det  har  att,  som i  nyhetsintervjun,  mötet  mellan  journalist  och  politiker,  och  därigenom 
politikerna och folket, sker inom ett ramverk som kan liknas vid ett spel där en kamp mellan olika 
parter tar plats. Det är också viktigt att fundera på i vilken utsträckning homogeniteten inom den 
journalistiska  yrkeskåren  påverkar  ideologin,  eftersom  journalistiken  reproduceras  inom  dess 
medlemmar. Att ta ställning mot makten och etablissemanget behöver inte alltid innebära att man 
skyddar folket. 

Vidare, om tekniker och resurser skapas inom journalistiken genom att använda ställningen som 
folktribun,  skiftar  genast  fokus  från  uppdraget  till  att  försvara  sin  grupptillhörighet  och  sin 
profession. Journalistiken bibehåller sitt  värde endast om journalisterna i god tro söker uppfylla 
uppdraget  som  definieras  i  ideologin,  annars  kommer  även  ideologin  som  legitimeringsresurs 
mjölkas ur.
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