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Abstract 
As the 2010 Swedish election was closing in, there was a discussion about how the media 

represented the different party leaders in a differential and unfair manner. This study aims to 

identify if there were any differences in how four of these party leaders, Lars Ohly, Maud 

Olofsson, Fredrik Reinfeldt and Mona Sahlin were treated in four individual questioning 

sessions on Swedish television. Utilizing conversation analysis the study focuses on 

identifying differences in the usage of interruptions between the four different sessions. The 

study also analyzes the aggressiveness of the journalists’ questioning and how they designed 

their questions in the four different sessions. Results show some significant differences in 

how the four different party leaders were treated in their individual questioning sessions. 
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1. Inledning 

I september 2010 gick svenska folket till val. Det var ett val som på förhand utmålades som 

ett historiskt val, bland annat fanns det en chans för en borgerlig regering att bli omvald för 

första gången. Valrörelsen fick också stort utrymme i svenska medier. Vi har för avsikt att 

först och främst studera hur representanter för de olika partierna bemöttes i media. Redan före 

valet 2010 pågick en debatt som gick ut på att de svenska mediernas bemötande av, primärt, 

de båda statsministerkandidaterna var skev. I Aftonbladet den 13 september skrev till exempel 

”Den allierade journalisten” om det mediedrev man menade att Mona Sahlin utsatts för i de 

största svenska tidningarna.1 Innan hade även P1-morgon redogjort för en undersökning som 

Ekot gjort tillsammans med medieforskare Ester Pollack angående de fyra största svenska 

dagstidningarnas förstasidor under det gångna året. Undersökningen visade att Fredrik 

Reinfeldt presenterats på ett positivt sätt långt fler gånger än hans huvudmotståndare.2 I 

samma riktning gick resultatet när Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborgs 

universitet, presenterade sin undersökning den 27 oktober i Expressen. Hans slutsats var att 

skillnaden förekom särskilt tydlig i Expressen där tre av fyra artiklar varit starkt negativa 

gentemot Mona Sahlin.3

Undersökningen vi kommer utföra kommer istället rikta in sig på ett annat medium, närmare 

bestämt TV. Intressant blir att studera om det såg likadant ut i TV som i tidningar. 

Undersökningen kommer att studera fyra av SVT:s utfrågningar innan valet, två från 

respektive block. SVT är en så kallad public service kanal. Med det följer en rad krav som 

man ska leva upp till. På deras hemsida står bland annat att SVT ska vara opartiskt och fritt 

från inflytande av politiska krafter.
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1 Den Allierade Journalisten, Pressen mot Sahlin, Aftonbladet Hierta AB, 2010, hämtat 2010-10-25, 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article7773327.ab. 
2 Mona Sahlin och medierna, radio reportage, P1-morgon, 2010-09-03. 
3 Asp, K, ”Starkt negativ rapportering om Mona Sahlin i Expressen”, Dagens Nyheter AB, 2010, hämtat 2010-10-26, 
http://www.dn.se/debatt/starkt-negativ-rapportering-om-mona-sahlin-i-expressen-1.1172935. 
4 Hægerström, U, Frågor om företaget SVT: Vad är public service?, Sveriges Television, 2010, hämtat 2010-10-25, 
http://svt.se/2.60806/1.707572/vad_ar_public_service. 

 

 

Studien kommer ta utgångspunkt i conversation analysis (CA) och kommer även knyta an till 

tidigare studier gjorda på området, exempelvis tvågällande aggressiv utfrågning av Steven 

Clayman och John Heritage och även en studie om avbrott i politiska mediesamtal av Mats 

Ekström och Judit Bérczes. Detta eftersom vår studie kommer att fokusera på just dessa 

aspekter då bemötandet av politikerna i de olika programmen undersöks. 



5 

 

1.1 Bakgrund 

Den form för utfrågningar av politiker inför ett val som vi idag ser på TV kanske vi tror är 

något självklart och givet, något som alltid funnits. Inget kunde vara mer felaktigt. Det var 

egentligen inte förrän i slutet på 1960-talet som journalister började agera utifrån en egen 

agenda och ställa, som man själva vill beskriva det, kritiska frågor till partiledarna. 

Dessförinnan kunde partiföreträdarna räkna med att journalisterna skulle inta en ganska 

passiv och till och med hovsam attityd mot politikerna och mer upplåta programtiden till dem 

för att framföra sitt budskap oemotsagda. Under 1960-talet skedde en förändring av denna 

passiva attityd. Något som kanske bäst kan förklaras med den parallella utvecklingen mot 

ökad professionalism av journalistyrket. 1960- och 1970-talen innebar en förändring där det 

svenska samhället gick mot en ökad professionalism. De alltmer komplexa 

samhällsstrukturerna krävde att den här typen av specialiserade och legitima yrken växte 

fram. Fram växte yrken som miljöinspektörer, socialsekreterare och journalister. 

Journalisternas legitimitet vilade på två grundvalar: den påstådda förmågan att ur ett stort 

material välja ut det man bedömde som mest intressant för allmänheten samt förmågan att 

presentera detsamma för allmänheten. Båda dessa färdigheter får också stort utrymme i de 

kursplaner som styr utbildningen på Journalisthögskolan.5

Trendbrottet mot en mer aktiv journalistroll kom i 1968 års valrörelse då de tre O:na, 

Olivecrona, Ortmark och Orup, genomförde den första valutfrågningen där de själva styrde 

agendan och ställde kritiska frågor till politikerna. Reaktionen lät inte vänta på sig. Dåvarande 

högerpartiet (nu Moderaterna) tvingade till exempel fram en utredning vars uppgift var att 

undersöka om de tre O:nas sätt att fråga ut politikerna var tillåten. Det har alltså skett en 

förskjutning i hur makten över debattprogrammens utformning har fördelats. Från de tidiga 

åren i TV-historien där politikerna kunde framföra sina budskap ostört till dagens situation 

där makten glidit över alltmer till att det nu är journalisterna som helt och ensidigt bestämmer 

under vilka premisser programmen ska genomföras och det enda politikerna kan göra är att 

acceptera situationen eller avstå från att delta i programmen. Utvecklingen har varit successiv 

och partiernas inflytande har gradvis avtagit, men ända fram till 1980-talet förekom det 

förhandlingar mellan SVT och partierna om programmens utformning.

 

 

6

                                                        
5 P Esaiasson & N Håkansson, Besked ikväll! : valprogrammen i svensk radio och TV, Stift. Etermedierna i Sverige, Stockholm, 2002, s. 16, 
32 f. 
6 Esaiasson & Håkansson, s. 15, 84-110. 
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Värt att nämna är att politikerna klarligen ogillar denna utveckling. Undersökningar som 

gjorts vid Göteborgs universitet ger vid handen att riksdagens ledamöter anser att media är en 

av de mest inflytelserika aktörerna i det svenska samhället. Dessa ledamöter menar att 

medierna borde ha ett väsentligt mindre inflytande på samhället. Det är till och med så att 

ledamöterna gärna skulle se att press, radio och tv hade mindre inflytande på samhället än 

andra samhällsaktörer som till exempel finansmarknaden eller tjänstmännen inom stat och 

kommun.7

Parallellt med ovan nämnda maktförskjutning löper också en annan förändring. Tonen mellan 

journalister och politiker har skärpts genom årens lopp. Det här är en utveckling som inte bara 

gäller för Sverige utan generellt i det vi definitionsmässigt kallar de gamla väst-länderna, 

alltså länder med mogna demokratier med fri press och yttrandefrihet. Forskning av Clayman 

och Heritage visar till exempel att journalister agerade mer aggressivt gentemot president 

Ronald Reagan 1981 än mot presidenten Dwight Eisenhower 1954 i deras utfrågning av dessa 

under presskonferenser. Detta efter att ha undersökt frågorna som ställdes emot dessa utifrån 

vad de kallar fyra dimensioner av aggressivitet.
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I Sverige finns en motsvarande tendens när det gäller avbrott. Esaiasson och Håkansson visar 

i en undersökning att andelen avbrott och avbrottsförsök av samtliga ordöverlämningar

 Vilket är något vi kommer att återkomma till 

senare i uppsatsen. 

 

9 som 

skett vid partiledarutfrågningar från 1956-1998 har ökat markant. Esaiasson och Håkansson 

nämner även att uppmärksamheten kring valutfrågningsprogram leder till att journalisterna 

uppträder aggressivare än i mindre avspända situationerna.10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Esaiasson & Håkansson, s. 17 f. 
8 S Clayman & J Heritage, ‘Questioning Presidents. Journalistic Deference and Adversarialness in the Press Conference of U.S. Presidents 
Eisenhower and Reagan’ I M Ekström, Å Kroon & M Nylund (eds.), News from the Interview Society, Nordicom, Göteborg, 2006, s. 49-74. 
9 Esaiasson och Håkansson använder sig av den definitionen utan att exakt klargöra vad de menar med detta. De använder alltså inte den 
terminologi som är framtagen inom CA, vilket kan förklaras av att de båda författarna är statsvetare och inte medieforskare. 
10 Esaiasson & Håkansson, s. 120 f, 129. 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisterna i SVT:s valutfrågningar bemötte de 

fyra partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Mona Sahlin (S), Lars Ohly (V) och Maud Olofsson 

(C). För att få en bild av om det fanns skillnader i bemötandet av de olika partiledarna ska vi 

analysera hur journalisterna formulerade sina frågor till de olika partiledarna, samt hur ofta 

och på vilket sätt dessa avbröts och hur de hanterade dessa avbrott. 

 

1.2.1 Frågeställningar 
Konkreta frågor undersökningen söker svar på: 

• Hur formulerade journalisterna sina frågor till de olika partiledarna? Fanns det 

skillnader i vilken omfattning de olika partiledarna utsattes för aggressiv utfrågning?  

• I vilken omfattning avbröts de olika partiledarna? Hur hanterade partiledarna de 

avbrott de utsattes för och i vilken utsträckning var dessa avbrott aggressiva? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Det här avsnittet redogör för uppsatsens disposition och går kort igenom vad som tas upp i de 

kapitlen som följer. 

 

Nästkommande kapitel Teori och tidigare forskning innefattar en genomgång av CA och även 

tidigare studier som anknyter till uppsatsämnet och studier som uppsatsen tar utgångspunkt i. 

Dessa delas in i underrubriker efter områdena frågedesign och avbrott. 

 

Kapitlet Metod beskriver undersökningsprocessen. Kapitlet är indelat i två huvudavsnitt vilka 

innefattar frågedesign och avbrott. Transkriptionsnyckeln som använts i undersökningen 

återfinns också i detta kapitel. Fortsättningsvis följer även underrubriker vilka beskriver 

materialet och de avgränsningar som gjorts och metodproblem som stötts på under 

undersökningens gång. 

 

Det fjärde och mest omfattande kapitlet Analys omfattar undersökningen som gjorts gällande 

journalisternas bemötande av partiledare. Kapitlet delas tematiskt in i underrubriker efter de 

två huvudområdena frågedesign och avbrott. Kapitlet som följer efter analysen presenterar 

och diskuterar de slutsatser som kommits fram till. Även uppsatsens frågeställningar besvaras 

här. Sist återfinns en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2. Teori och tidigare forskning 
Det här kapitlet redogör inledningsvis för CA varpå kapitlet sedan delas in i två huvudavsnitt 

vilka berör frågedesign samt avbrott. 

 

2.1 Conversation analysis 

2.1.1 Kort introduktion 
CA riktar in sig på att analysera och förstå samtal som en grundläggande del i människors 

sociala liv. De tre personer som låg bakom CA:s uppkomst under 1960-talet var Harvey 

Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson. Dessa tre inspirerades i sin tur av Erving 

Goffman och Harold Garfinkel.11

Goffman såg organisationen av mänsklig interaktion som en egen social institution. Denna 

interaktion menade han även var grunden till allt annat i samhället. ”Interaction order” som 

Goffman själv kallade det är ett komplext nätverk av regler och förväntningar som människor 

måste anpassa sig till för att kunna uppföra sig på förväntat sätt i olika situationer. Goffman 

belyser även att ”face-to-face” interaktion är väldigt skör och kan lätt rasa samman om inte 

alla deltagare gör sitt och är tillräkligt delaktiga.

 

 

12

Garfinkel menade att all mänsklig handling och interaktion grundar sig i människors förmåga 

att gemensamt skapa mening av olika omständigheter och även agera utefter detta. Han 

menade att denna process av gemensamt meningsskapande var en förutsättning för 

koordinerade handlingar människor emellan.

 

 

13

Situtionalism är en gemensam utgångspunkt för såväl Sacks som Goffman och Garfinkel, 

vilket innebär att de, när de undersöker mänsklig interaktion, utgår ifrån situationer och inte 

individer. Man är alltså intresserad av hur deltagare hanterar olika situationer och inte vilka 

individuella egenskaper de har.

 

 

14

CA riktar, som tidigare nämnt, in sig på att analysera och förstå samtal som en grundläggande 

del i människors sociala liv. Det är inte ämnena i samtalen som är intressanta, utan istället är 

 

 

                                                        
11 J Sidnell, Conversation Analysis. An Introduction, Wiley-Blackwell, Chichester, 2010, s. 1, 6. 
12 Sidnell, s. 6 f. 
13 S Clayman & J Heritage, Talk in Action. Interactions, Identities and Institutions, Wiley-Blackwell, Chichester, 2010, s. 9. 
14 M Ekström & U Moberg, ‘Samtalsanalys (CA) I mediestudier’ I M Ekström (red.), Mediernas språk, Liber AB, Malmö, 2008, s. 93 f. 
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det de yttranden som görs och hur de tolkas och relateras till varandra. Fokus ligger på 

förståelsen av vad som pågår när människor samtalar med varandra och hur dessa samtal är 

organiserade.15 CA intresserar sig bara för det som är direkt observerbart i samtalen, det 

material som undersöks detaljgranskas på mikronivå. Det är viktigt att angripa materialet utan 

förutfattade meningar eller i förväg utformade hypoteser.16

2.1.2 Transkription 

 

 

Transkriptioner är grunden för det analytiska arbetet i CA. När material samlats in ska det 

transkriberas, alltså skrivas ned noggrant för att sedan kunna detaljganskas. Som 

samtalsanalytiker måste man träna sig på att upptäcka detaljer i samtal som man inte annars 

tänker på när man pratar själv, transkription är bästa sättet för detta.17 För att transkriptionen 

ska vara så lik det pratade samtalet som möjligt markeras detaljer i samtalet med olika 

symboler. Det som markeras kan vara t.ex. när en person höjer rösten, när överlappande tal 

sker eller avbrott i samtalet. En transkriptionsnyckel används för att kunna utläsa betydelsen 

av dessa symboler. Transkriptioner kan vara olika detaljerade, vilka detaljer som skrivs ned 

beror på vad som krävs för undersökningen.18

2.1.3 Samtalstur och turtagningssystem 

 

 

När man använder sig av CA är det vikigt att förstå att samtal infattar ett turtagningssystem 

som organiserar samtalets struktur och de sätt deltagare talar i olika turer. Turer är ett samtals 

centrala byggstenar.19 En tur är den sammanlagda tid en person talar eller har möjligheten att 

göra så innan nästa talare tar vid.20 Fördelningen av samtalsturen kan dock ske på olika sätt; 

om ingen annan börjar prata självmant kan t.ex. samma talare fortsätta, en annan talare kan 

också bli tilldelad turen av den som talar för tillfället.21 Turtagningen är en del av den 

sekventiella organisering som samtal innefattar.22 Turer relaterar till varandra och följer ofta 

upp vad som sagts tidigare i samtalet.23

                                                        
15 Ekström & Moberg, s. 90 f. 
16 U Moberg, ‘Analys av samtal’ I M Ekström & L Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 225 
ff. 
17 Sidnell, s. 23 f. 
18 Ekström & Moberg, s. 96 f. 
19 Sidnell, s. 36. 
20 Ekström & Moberg, s. 99. 
21 Sidnell, s. 43. 
22 Ekström & Moberg, s. 98. 
23 Clayman & Heritage, Talk in Action, s. 14. 

 Då turer bygger på varandra och vad som sagts 
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tidigare är det ofta svårt att förstå meningen av ett isolerat yttrande, att vara insatt i samtalets 

kontext har alltså också stor vikt för förståelsen av det.24

2.1.4 Institutionella samtal 

 

 

Att samtala är en av de färdigheter vi lär oss tidigt. Det finns en rad olika typer av samtal och 

varje samtal har sin struktur. Samtal är en social handling som produceras utifrån den kontext 

aktörerna befinner sig i. Denna kontext avgör också vilka regler och normer som ska gälla för 

respektive samtal. Ett vardagligt samtal skiljer sig till exempel från ett institutionellt samtal. I 

vår studie ska vi studera politiska utfrågningar i TV vilket är typiska samtal av den senare 

arten. I den typen av samtal företräder båda parter sina institutioner, i vårt fall journalistiken 

och politiken. Båda parter är där för att göra ett jobb, att fullfölja ett uppdrag. Parterna har ett 

gemensamt mål för intervjun. De ska, förvisso lite utifrån egna agendor, genomföra en 

intervju som ska klargöra var partiet x står i vissa frågor. I detta samtal finns det också regler. 

Det är intervjuaren som sätter agendan och ställer frågor och det är politikern som ska svara.  

Eftersom det är den ena parten som vet vad som komma skall blir det naturligt ett ganska 

asymmetrisk maktförhållande. Men också det är accepterat av parterna. Till sist är också den 

här typen av samtal organiserade så att de ska genomföras inför en fysiskt närvarande 

studiopublik samt en icke fysiskt synlig tv-publik.25

Men också inom detta utanpåverk finns det regler som aktörerna måste förhålla sig till. Det 

förekommer till exempel aldrig att utfrågaren bekräftar det politikern sagt med ett ”jaha, 

menar du så” eller liknande, något som är vanligt i vardagliga samtal. Orsaken till att en sådan 

reaktion uteblir är att frågan egentligen är ställd åt en tredje part, det vill säga åhörarna, tv-

tittarna. Meningen med frågan är att de ska dra sina slutsatser av svaret, inte utfrågaren. 

Dessutom markerar beteendet utfrågarens neutralitet. Det svar man fått innebär ingen ny 

information för utfrågaren. Denne antyder heller inte med en uppföljning om svaret är 

felaktigt eller ej.

 

 

26 Likaså vore det helt främmande för en politiker att till exempel säga ”det 

här måste jag komma ihåg” eller ”det här måste jag berätta för mina blockkollegor efter 

sändningen”. Det förekommer heller inte att politikern plötsligt ställer en fråga till 

intervjuarna.27

                                                        
24 Sidnell, s. 245. 
25 Ekström & Moberg, s. 89-111. 
26 M Nylund, Iscensatt interaktion. Strukturer och strategier i politiska mediesamtal, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 
2000. 
27 I Hutchby, Media Talk. Conversation Analysis and the Study of Broadcasting, Open University Press, Maidenhead, 2006, s. 126. 
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2.1.5 Kritik mot CA 
Även om CA genomgående är en bra teori för att förstå sig på samtal och social interaktion 

mellan människor har den fått viss kritik. Kritiken infattar bland annat att man inom CA bara 

intresserar sig för sådant som faktiskt framkommer i samtalet. Det kan ses om begränsande då 

det i vissa fall kan vara relevant att ta samtalsdeltagarnas bakgrund och relation till varandra i 

beaktning för att förstå sig på varför interaktionen utspelar sig som den gör.28

2.1.6 CA och undersökningen 

 

 

Uppsatsens undersökning kommer utgå ifrån CA genom att analysera den interaktion som 

sker mellan utfrågare och partiledare i SVT:s partiledarutfrågningar. Fokus kommer ligga på 

hur de olika politikerna blir bemötta. Avbrott och hur frågorna designas av journalisterna 

kommer undersökas. Vi avser att CA är en relevant teori för den här uppsatsen då genomgång 

av tidigare forskning visar på att CA använts i studier som angränsar till vår egen. Om man 

ska kunna dra några slutsatser utifrån vårt syfte måste samtal detaljgranskas och därav är CA 

användbart, då principen för CA är att noggrant transkribera och analysera samtal. 

 

2.2 Frågedesign 
Det första området uppsatsen fokuserar på gällande journalisters bemötande av politiker är 

frågedesign. Vi menar att det i frågornas utformning/design och vilka typer av frågor som 

journalisterna ställer ska gå att påträffa likheter och avvikelser i hur man bemött de utfrågade. 

Forskningsfältet gällande frågor och frågedesign är tämligen omfattande, inte minst av 

Clayman och Heritage. Nedan följer korta sammanfattningar av studier som gjorts inom 

området, sedan presenteras studier vilka uppsatsen kommer ta utgångspunkt i. 

 

2.2.1 Tidigare studier om frågor och frågedesign 
Clayman har skrivit artikeln Displaying Neutrality in Television News Interviews vilken bland 

annat undersöker hur intervjuare utformar frågor på sätt så att de kan behålla sin neutrala 

ställning. De kan använda sig av exempelvis inledande påståenden för att påvisa relevansen 

av sin följande fråga.29

                                                        
28 Ekström & Moberg, s. 117. 
29 S Clayman, ‘Displaying Neutraility in Television News Interviews’, Social Problems, vol. 35, no. 4, October 1988. Hämtat 2010-12-20, 
Communication & Mass Media Complete, s. 474-492. 

 Greatbatch och Heritage har i artikeln On the Institutional Character 

of Institutional Talk: The Case of News Interviews delvis behandlat samma ämne om 
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journalistens neutrala ställning och de inledande påståendena som föregår frågor. Fokus ligger 

dock mer på att undersöka hur turtagning utspelar sig under nyhetsintervjuer.30

Heritage och Roth undersöker frågor i nyhetsintervjuer i artikeln Grammar and Institution: 

Questions and Questioning in the Broadcast News Interview. De går in på bland annat hur 

frågor utformas grammatiskt och hur man kan koda och kvantifiera dessa.

 

 

31 Roth har även 

skrivit artikeln “Pop Quizzes” on the Campaign Trail: Journalists, Candidates, and the 

Limits of Questioning vilken behandlar fientliga frågor som ställs till politiker i valtider.32

Clayman och Heritage har i boken The News Interview. Journalists and Public Figures on the 

Air behandlat ämnet frågedesign. De redogör för en rad olika typer av frågor som journalisten 

kan använda sig av beroende på vilket syfte man har med frågeställningen. Det kan handla om 

att styra agendan, betona sin neutralitet kring ämnet eller att ha för avsikt att blottlägga den 

intervjuades svagheter. För allt detta finns olika beprövade metoder och dessa 

exemplifieras.

 

 

33 Designing Questions and Setting Agendas in the News Interview är en annan 

artikel också inom ämnet frågedesign vilken är skriven av Heritage. Artikeln går in på 

intervjufrågors komplexitet och går även den in på hur journalisten kan styra agendan genom 

utformningen av frågorna.34 Samma författare undersöker än mer om frågedesign i artikeln 

The limits of questioning: negative interrogatives and hostile question content. Fokus här 

ligger på negativtformulerade frågor och hur dessa används i nyhetsintervjuer.35

                                                        
30 D Greatbatch & J Heritage, ‘On the Institutional Character of Institutional Talk: The Case of News Interviews’ I D Boden & D 
Zimmerman (eds.), Talk & Social Structure. Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis, Polity Press, Cambridge, 1991, s. 93-
137. 
31 J Heritage, A Roth, ’Grammar and Institution: Questions and Questioning in the Broadcast News Interview’, Research on Language & 
Social Interaction, vol. 28, no. 1, Januari 1995. Hämtat 2010-12-20, Communication & Mass Media Complete. 
32 A Roth, ‘"Pop Quizzes" on the Campaign Trail: Journalists, Candidates, and the Limits of Questioning’, Harvard International Journal of 
Press/Politics, vol. 10, no. 2, 2005, s. 28-46. 
33 S Clayman & J Heritage, The News Interviev. Journalists and Public Figures on the Air, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, s. 
150-258. 
34 J Heritage, ‘Designing Questions and Setting Agendas in the News Interview’ I P Glenn C LeBaron & J Mandelbaum (eds.), Studies in 
Language and Social Interaction, Erlbaum, Mahwah, 2003, s. 57-90. 
35 J Heritage, ‘The limits of questioning: negative interrogatives and hostile question content’, Journal of Pragmatics, vol. 34, 2002, s. 1427-
1446. 

 

 

Studierna ovan är intressanta även för vår studie då vi kommer studera frågor och hur de 

designas och underbyggs med inledande påståenden. Även fientliga frågor i valtider och 

negativtformulerade frågor kommer undersökas av oss i utfrågningar inför svenska valet 

2010. 
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2.2.1.1 Tidigare studier som utgångspunkt för uppsatsen 

Avsnittet av undersökningen som innefattar frågedesign kommer ta utgångspunkt i artiklarna 

Journalistic Deference and Adversarialness in the Press Conference of U.S. Presidents 

Eisenhower and Reagan och Historical Trends in Questioning Presidents, 1953-2000 av 

Clayman och Heritage m.fl., vilka undersöker aggressiv utfrågning. Clayman och Heritage 

menar att om man kan definiera och kategorisera frågors fientlighet, kan man kvantifiera 

förekomsten av dessa typer av frågor i intervjuer av t.ex. politiker. Detta skulle i sin tur göra 

det möjligt att jämföra hur olika politiker har blivit bemötta av intervjuare.36

Vissa specifika designdrag i utformningen av frågor har visat sig uppfattas av 

samtalsdeltagare som påstridighet och aggressivitet i olika utsträckning.

 Det här tänket är 

något som vår undersökning kan anamma i dess undersökning av frågor, och då bidra med att 

visa hur utfrågningen skett av de svenska politikerna i vårt material. 

 

37 Beroende på hur 

frågorna ställs och hur de designas kan de sätta press på den utfrågade och begränsa dennes 

svarsalternativ i olika utsträckning.38 Clayman och Heritage tar upp, vad de kallar, fyra 

dimensioner av aggressivitet gällande frågedesign.39 Den första dimensionen, initiative, 

inbegriper vilken roll utfrågaren tar sig an. Den som ställer frågor kan vara passiv, men den 

kan också vara företagsam, initiativrik och framåt genom att sätta press på den utfrågade 

genom att designa komplexa frågor som på olika sätt begränsar svarsmöjligheterna för den 

utfrågade. Den andra dimensionen, directness, inbegriper de fall i vilka den som ställer 

frågorna går rakt på sak i sin utfrågning eller om denne utrycker sig mer indirekt på ett 

försiktigt sätt vilket inte uppfattas lika påstridigt, vilket in sin tur kallas indirectness. Den 

tredje dimensionen av aggressivitet, assertiveness, inbegriper de fall då utfrågaren ställer 

ledande ickeneutrala frågor som gynnar antingen ett ”ja”- eller ”nej” -svar. Den fjärde 

dimensionen av aggressivitet, adversarialness, inbegriper ställda frågor som är motstridiga, 

öppet kritiska och fientliga gentemot den utfrågade.40

                                                        
36 Clayman & Heritage, Questioning Presidents, s. 50. 
37 Clayman & Heritage, Questioning Presidents, s. 53. 
38 S Clayman, M Elliot, J Heritage & L McDonald, ‘Historical Trends in Questioning Presidents, 1953-2000’, Presidential Studies Quarterly, 
vol. 36, no. 4, December 2006, s. 563. 
39 Clayman & Heritage, Questioning Presidents, s. 52-74 
40 Clayman, Elliot, Heritage & McDonald, s. 561-580. 

 Dessa fyra dimensioner utgör grunden 

för det analyssystem vilket utformas och används i båda ovannämnda artiklar för att 

undersöka de frågor som ställs av journalisterna till presidenter. Att utgå ifrån dessa fyra 

dimensioner i ett analyssystem utvecklat av Clayman och Heritage är fruktbart även för vår 

undersökning av frågedesign. 
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Analyssystemet Clayman och Heritage utvecklar i artiklarna fokuserar mestadels på frågornas 

design och inte lika mycket på deras faktiska innehåll, även om detta inte ignoreras. Resultatet 

blir ett system som går att använda i komparativa studier av flera intervjusituationer. Att 

fokusera mer på frågornas design och uppbyggnad och inte så mycket på deras innehåll gör 

det lättare att placera in dem i kategorier vilket ökar systemets reliabilitet.41

I artikeln, Journalistic Deference and Adversarialness in the Press Conference of U.S. 

Presidents Eisenhower and Reagan görs en komparativ studie av de frågor som ställs till de 

amerikanska presidenterna Dwight Eisenhower och Ronald Reagan under ett flertal 

presskonferenser. Resultatet visar att journalisterna överlag är mer aggressiva gentemot 

Reagan.

 Fokus på 

frågornas design och utformning är något som även för oss kan göra det enklare att jämföra 

mellan de olika program vi avser undersöka, även om innehållet också kommer tas i 

beaktning. 

 

42 I artikeln Historical Trends in Questioning Presidents, 1953-2000 undersöks 

amerikanska presskonferenser från och med 1953 med president Eisenhower till och med 

2000 med president Clinton. Resultatet visar på en historisk trend av ökad aggressivitet från 

journalisternas sida över den undersökta perioden. De högsta siffrorna för respektive 

dimension av aggressivitet de uppmätte var, initiative 35 procent, directness 90 procent, 

assertiveness 15 procent och adversarialness 18 procent.43

 

 Även om vår undersökning inte 

inbegriper någon historisk aspekt vad gäller utvecklingen av journalisters aggressivitet i deras 

utfrågning kan dessa resultat ändå vara intressanta att jämföra med hur det ser ut i Sverige 

idag, vilket vår undersökning kommer kunna bidra till. 

2.3 Avbrott 
Det andra området uppsatsen fokuserar på gällande journalisters bemötande av politiker är 

avbrott, också det menar vi borde vara en markör för att undersöka likheter och avvikelser i 

hur man bemött de utfrågade. Forskningsfältet gällande avbrott inom nyhetsintervjuer är inte 

så omfattande. Nedan följer korta sammanfattningar av studier som gjorts inom området, 

sedan presenteras en studie vilken uppsatsen kommer ha som utgångspunkt. 

 

                                                        
41 Clayman & Heritage, Questioning Presidents, s. 52 f. 
42 Clayman & Heritage, Questioning Presidents, s. 52-74. 
43 Clayman, Elliot, Heritage & McDonald, s. 561-580. 
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2.3.1 Tidigare studier om avbrott 
I artikeln Power and affiliation in presidential press conferences, A study on interruptions, 

jokes and laughter undersöker Mats Ekström bland annat hur avbrott används av president 

George W Bush i presskonferenser. Syftet är att få en ökad kunskap av interaktionen som sker 

mellan presidenten och journalisterna. Metoden som används är CA, men även viss 

kvantifiering av innehåll sker för att påvisa att exempelvis avbrott är vanligt förekommande i 

presskonferenserna som undersöks.44 Avbrott tas även upp i Emmertsens artikel Interviewers’ 

challenging questions in British debate interviews, då hon undersöker 

konfrontationsorienterade nyhetsdebatter. Avbrotten i undersökningen avser mestadels sådana 

som sker mellan debattörer.45

2.3.1.1 Tidigare studie som utgångspunkt för uppsatsen 

 

 

Då vår studie avser undersöka hur avbrott i bemärkelsen hur politiker blir bemötta och ett sätt 

på vilken olikt bemötande kan uppstå mellan intervjusituationer är studierna ovan intressant 

då de tar upp olika sätt avbrott används på i nyhetsprogram. Uppsatsen kommer dock i första 

hand fokusera på avbrott som utförs av intervjuarna och inte den intervjuade, och inte heller 

avbrott mellan debattörer. 

 

Avsnittet av undersökningen som innefattar avbrott kommer ta utgångspunkt i artikeln Avbrott 

i politiska mediesamtal. En studie av statsministerkandidaterna Persson och Reinfeldt i den 

svenska valrörelsen 2006 av Ekström och Bérczes. Författarna har undersökt hur 

utfrågningarna av de båda statsministerkandidaterna i valet 2006, Persson och Reinfeldt, 

förlöpte med just avseende på avbrott. Hur ofta avbröts politikerna och vad fick det för effekt 

på utfrågningen? Behandlades de olika och hur reagerade de på just avbrotten? Författarnas 

slutsats är att den då sittande statsministern Persson var mer konfliktorienterad än Reinfeldt 

vilket betyder att han i högre grad kämpade om att få behålla turen när han blev avbruten. 46

Den här artikeln är en bra utgångspunkt för delen av vår studie som avser undersöka avbrott 

som en markör vilken kan påvisa olika bemötande från journalistens sida gentemot 

politikerna. Artikeln använder sig av ett antal avbrottskategorier som vi kan utgå ifrån när vi 

 

 

                                                        
44 M Ekström, ‘Power and affiliation in presidential press conferences: A study on interruptions, jokes and laughter’, Journal of Language & 
Politics, vol. 8, no. 3, December 2009, s. 390-412. 
45 S Emmertsen, ‘Interviewers’ challenging questions in British debate interviews’, Journal of Pragmatics, vol. 39, no. 3, Mars 2007, s. 570-
591. 
46 J Bérczes & M Ekström, ’Avbrott i politiska mediesamtal. En studie av statsministerkandidaterna Persson och Reinfeldt i den svenska 
valrörelsen 2006’, Nordicom Information, vol. 30, no. 1, 2008, s. 5. 
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kodar avbrotten i vårt material. Vår undersökning kan således bidra med hur det här 

fenomenet såg ut i SVT:s utfrågningar inför valet 2010. 

 

3. Metod 
Det här kapitlet beskriver tillvägagångssättet under undersökningsprocessen. Inledningsvis 

följer en diskussion kring undersökningens reliabilitet. Kapitlet delas därefter in i de två 

huvudområdena frågedesign och avbrott. En transkriptionsnyckel återfinns också i kapitlet 

under rubriken 3.3 Transkriptionsnyckel. Även material och avgränsningar och metodproblem 

behandlas under underrubriker i slutet av kapitlet. 

 

För att få en hög tillförlitlighet i kodningen av avbrott och frågedesignen gjordes en 

gemensam kodning av ett program i sin helhet. Vi gick igenom varje fråga och avbrott var för 

sig för att se hur de var utformade och hur de användes. Utifrån den genomgången kom vi 

fram till att de kategorier vi använt oss av var tillförlitliga och vi enades om vad varje fråga 

och varje avbrott skulle uppfylla för kriterier för att placeras i de olika kategorierna. Därefter 

gjordes kodningen av de övriga tre programmen av var och en av uppsatsförfattarna var för 

sig. En fokuserade på frågedesignen och den andre fokuserade på avbrotten i programmen. 

Orsaken till det var dels tidsskäl men vi ville också att var och en skulle bli kompetent på 

respektive del och att vi därigenom skulle få en samstämmig kodning genom samtliga 

program. Den slutgiltiga kodningen gjordes alltså av uppsatsförfattarna var och en för sig. 

Nedan redogör vi för hur denna kodning och undersökningsprocessen gått till i detalj under 

avsnitten 3.1 Metod - frågedesign och 3.2 Metod – avbrott. 

 

3.1 Metod - frågedesign 
Undersökningen av frågorna började med att samtliga program studerades och alla frågor 

markerades och räknades samman för att få ihop det totala antalet frågeturer i programmen, 

dvs. de samtalsturer journalisterna ställer frågor till partiledarna. När detta var gjort 

studerades samtliga program än en gång för att placera in de olika frågorna i kategorier, även 

det program som tidigare studerats gemensamt studerades än gång för att säkerställa 

tillförlitligheten i de kategorier vi enats om. 

 

För att placera in frågorna i kategorier utgick undersökningen från den analysmodell som 

Clayman och Heritage m.fl. använt sig av i deras undersökningar av amerikanska 
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presskonferenser. Clayman och Heritage undersökte frågorna utifrån vad de kallar fyra 

dimensioner av aggressivitet. Som nämnt tidigare i kapitlet om tidigare forskning är dessa 

dimensioner, initiative, directness, assertiveness och adversarialness. Modellen är ett 

effektivt sätt att undersöka frågor utifrån dessa fyra dimensioner av aggressivitet genom att 

den inbegriper ett antal indikatorer för varje dimension av aggressivitet. För att en fråga ska 

kunna kodas som en av dimensionerna måste den inbegripa någon av den dimensionens 

indikatorer. För att förtydliga detta kommer varje dimension och dess indikatorer att beskrivas 

nedan. 

 

För att en fråga skulle kodas som initiative (när journalisten är företagsam, initiativrik och 

framåt) var den tvungen att inbegripa någon av dessa indikatorer: 

• Journalisten inleder med ett uttalande/påstående som bygger upp en kontext för den 

kommande frågan, t.ex. pressande påstående som begränsar svarsmöjligheterna för 

den utfrågade. 

• Journalisten ställer mer än en fråga i samma samtalstur, vilket ökar frågans 

komplexitet och begränsar svarsmöjligheterna.  

• Journalisten ställer en följdfråga. T.ex. när ett svar inte godkänns som tillräckligt av 

journalisten eller när de vill ta upp ett anknytande ämne. 

 

Ett exempel som kodats som initiative följer nedan: 

 
1. J2 eh det har ju blivit betydligt dyrare att va med i 

2.  arbetslöshetskassan sen ni fick makten å nästan en halv 

3. miljon människor har lämnat a-kassan eh i en tid av 

4.  väldigt hög arbetslöshet  

5.  vet du hur gör arbetslösa som saknar a-kassa 

6.   va lever dom på 

7.   hur klarar dom sig 

 

Det här exemplet indikerar på initiative eftersom journalisten här ställer flera frågor i samma 

samtalstur, vilket syns på raderna fem till och med sju. 

 

När det gäller directness (när journalisten går rakt på sak) så fungerar modellen på ett lite 

annorlunda annat sätt. Directness undersöktes istället efter dess motsats indirectness (när 
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journalisten frågar på ett försiktigt sätt). För att en fråga skulle kodas som indirectness var den 

tvungen att inbegripa någon av dessa indikatorer: 

• Journalisten använder sig av formuleringar som t.ex. ”Jag undra om…”, ”Får jag fråga 

om…”, ”Jag funderade precis på…”, ”Jag skulle vilja fråga…” eller ”Kan jag få 

fråga…” 

• Journalisten använder sig av formuleringar som t.ex. ”Skulle du kunna förklara?”, 

”Kan du säga om…”, ”Är du med på..”, ”Skulle du vilja berätta…” eller ”Vill du 

kommentera?” i sina frågor. 

 

Ett exempel som kodats som indirectness följer nedan: 

 
1. J1    du fotbollen dyker upp här och var det är en viktig del av  

2.     ditt liv har jag förstått vi har några kunskapsfrågor här  

3.     är du med på det 

 

Det här exemplet indikerar på indirectness eftersom journalisten här frågar på ett försiktigt 

sätt genom formuleringen ”är du med på det?”. Formuleringen ger den utfrågade, i det här 

fallet Ohly, möjligheten att säga att ”nej” att han faktiskt inte vill svara på några frågor om 

fotboll. 

 

Samtliga frågor som saknade ovannämnda indikatorer på indirectness kodades i sin tur istället 

som directness. Detta eftersom de då saknade den typen av formuleringar som kunde 

uppfattas som indirekta och försiktiga. 

 

Exempel på en fråga som går rak på sak och saknar indikation på indirectness syns nedan: 

 

1. J1 har du själv varit i afghanistan å har sett hur de är på  

2.  marken 

 

Här ställs frågan som sagt direkt och rakt på sak, journalisten använder sig inte av några 

formuleringar som tyder på någon försiktighet. För att den här frågan skulle kodats som 

indirectness hade den istället behövt vara designad exempelvis så här: ”Jag skulle vilja fråga 

om det är så att du har varit i Afghanistan och har sett hur det är på marken där?”. 
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För att en fråga skulle kodas som assertiveness (när journalisten ställer ledande ja/nej frågor) 

var den tvungen att inbegripa någon av dessa indikatorer: 

• Journalisten inleder med påståenden som gynnar antingen ett ”ja”- eller ”nej” –svar. 

• Journalisten formulerar sina frågor negativt på ett sätt som gynnar ett ”ja” -svar. Dessa 

frågor inleds t.ex. med ”Är inte det…”, ”Men blir inte det…”, ”Är det inte…” eller 

”Tycker inte du att…”. 

 

Ett exempel som kodats som assertiveness följer nedan: 

 
1. J1  men blir inte det effekten av det 

 

Det här exemplet indikerar på assertiveness på det sätt att frågan är formulerad på ett negativt 

sätt som gynnar ett ”ja” -svar. Formuleringen ”Men blir inte det…?” gör det lättare för den 

utfrågade att hålla med och säga t.ex. ”Jo det är sant så är det…” istället för att gå emot och 

säga t.ex. ”Nej så är det inte alls”. 

 

Frågor kodades som adversarialness (när journalisten ställer motstridiga, fientliga och öppet 

kritiska frågor) var tvungna att inbegripa någon av dessa indikatorer: 

• Journalisten inleder med påståenden som menar på att t.ex. den utfrågade politikerns 

politik är vilseledande, påstående som pekar på motsägelser, påståenden som påvisar 

oenighet inom t.ex. en utfrågad politikers parti eller politiska block, påståenden som är 

kritiska emot den utfrågade eller påståenden som ställer sig emot något den utfrågade 

sagt. 

• Journalisten ställer ansvarsutkrävandefrågor. Frågor som vill ha svar på t.ex. varför en 

politiker driver en viss politik. Frågor som ställer t.ex. en politiker till svars för något 

denne sagt eller gjort. Dessa frågor kan inledas t.ex. med ”Varför gjorde du…”, ”Hur 

kunde du…” eller ”Hur är det möjligt att du kunde…”. 

• Frågan som helhet är kritisk mot den utfrågade, t.ex. om frågans inledande påstående 

och frågan i sig är kritisk eller bara frågan i sig om inledande påstående saknas. 

 

Ett exempel som kodats som adversarialness följer nedan: 

 
1. J2  hur kunde ni innan ni ändra dom här reglerna hur kunde ni  
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2.   kräva att svårt cancersjuka människor skulle kastas ut i  

3.   arbetslivet på det sättet 

 

Exemplet indikerar på adversarialness genom att journalisten ställer en ansvarsutkrävande 

fråga. ”Hur kunde ni…” är en formulering som tydligt utkräver ansvar av den utfrågade. 

 

Det fanns även fall som saknade alla ovannämnda indikatorer, ett exempel syns nedan: 

 
1. J2  Mona Sahlin hur mycke tycker du att en liter  

2.  blyfribensin ska kosta 

 

Det här exemplet har inte kodats som något annat än directness då journalisten går rakt på sak 

med frågan, men den saknar alla ovannämnda indikatorer av inidiative, indirectness, 

assertiveness och adversarialness. Det är exempelvis inte en följdfråga då det är den första 

frågan som ställs till Sahlin i början av programmet, den inbegriper inget inledande påstående 

och är inte heller ledande på något vis, den är heller inte kritisk eller ansvarsutkrävande. 

 

Viktigt att nämna för att få en förståelse för kommande resultatredovisning i kapitlet Analys är 

att en och samma fråga kunde indikera på flera av de fyra dimensionerna och kunde således 

placeras i flera kategorier, då dessa inte är uteslutande kategorier utan bara ett sätt att 

undersöka den aggressivitet frågornas design innefattar. För att förtydliga så kan alltså en och 

samma fråga vara t.ex. både en följdfråga (alltså initiative) men det kan samtidigt vara en 

ansvarsutkrävande fråga (alltså adversarialness). 

 

När samtliga program och dess frågor hade undersökts utifrån ovannämnda indikatorer, kunde 

de också kategoriseras in under vilka dimensioner av aggressivitet de indikerade på. 

Resultaten sammanställdes sedan och fördes in i tabeller. Detta gjorde det sedan lätt att se hur 

många frågor i ett program som visade indikation på exempelvis initiative och det gjorde det 

även lätt att jämföra mellan de olika partiledarna.  

 

Som nämnt tidigare undersökte vi det fösta programmet gemensamt en gång för att sedan 

koda frågorna i samma program än en gång innan undersökningen av resterande tre program 

fortskred, detta för att säkerställa att analysmodellen höll måttet. Efter att det första 
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programmet hade kodats gemensamt och sedan individuellt av en av uppsatsförfattarna kom 

vi fram till att de båda tillfällena hade givit samstämmiga resultat. Vi har hållit hårt på att utgå 

ifrån indikatorerna och endast koda exempelvis en fråga som initiative om den inbegriper 

någon av indikatorerna på just initiative. I vissa fall har dock svårigheter och oklarheter 

uppstått, dessa har då lags åt sidan och sedan återkommits till efter att kodaren anskaffat sig 

lite mer erfarenhet och även stött på liknande fall. Vi menar på att vår studie av frågor har 

uppnått en ganska hög grad av reliabilitet och skulle kunna upprepas. Vi anser att om en 

annan forskare skulle undersöka frågorna utifrån ovannämnda indikatorer av de olika 

dimensionerna av aggressivitet skulle denne uppnå liknande reslutat. 

 

3.2 Metod - avbrott 
Avbrott är en handling där man gör våld på den andres rätt att avsluta en tur. Som vi nämnt är 

det nästan alltid journalisten som har den rätten i den här typen av studerade institutionella 

samtal. Men även om avbrottet görs av programledarna så är det den avbrutne som i stor 

utsträckning definierar vad det är för typ av avbrott han eller hon utsätts för. Det är genom att 

studera politikerns reaktion och agerande i samband med avbrottet som vi egentligen kan 

placera in det aktuella avbrottet i ett första kodschema. Därför har vi först markerat var i 

transkriptionen avbrottet sker och sedan studerat politikerns sätt att hantera detta. 

 

Vi har valt att kalla, i princip, samtliga tillfällen i materialet där journalisten börjar prata under 

politikerns samtalstur ett avbrott. Ekström och Bérczes (2006) har ett resonemang att detta är 

en alltför vid definition då det finns överlappande tal som inte alltid också är avbrott. 

Stödjande småord och stödjande överlappande tal är inte avbrott enligt dem. Och det håller vi 

med om och har därför valt att följa deras resonemang i den delen och avstått från att koda 

stödjande småord och stödjande överlappande tal som avbrott. 

 

Ekström och Bérczes skriver också att det finns turer där politikern är på väg att avsluta en tur 

när journalisten börjar ställa sin fråga innan politikern avslutat sin tur och menar att det inte 

heller alltid behöver kodas som ett avbrott. Det är naturligtvis sant men vi menar att vi inte 

kunnat göra sådana undantag. Det kan vara så att politikern var på väg att avsluta sin tur och 

att journalisten då passade på att påbörja en ny tur. Men det kan också vara så att politikern 

hade för avsikt att inleda en ny tur. Denna hade mer att säga egentligen men journalistens 

inpass fick politikern att avbryta turen mot sin egentliga vilja. För oss har det varit omöjligt 
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att i varje fall avgöra vilket avbrott som i så fall skulle tillhöra vilken av ovan nämnda två 

kategorier. Vi löste detta genom att koda alla sådana avbrott som sker i form av överlappande 

tal som just – avbrott. 

 

Tidigare har vi nämnt att journalisterna tagit sig en allt större rätt att avbryta politiker i den 

här typen av intervjuer. Att journalisten avbryter har blivit ett vanligt inslag i den här typen av 

utfrågningar. Från 1970 till 2000 har andelen avbrott och avbrottsförsök legat ganska stabilt 

strax under 40 procent av den totala andelen turbyten.47

I programmen förekommer också sekvenser där programledaren sammanbinder sin tur med 

politikerns. Här har avvägningar gjorts utifrån mer noggranna analyser av vad som sker i 

samtalet för att avgöra om det handlar om ett avbrott eller inte. För att förstå detta krävs en 

 Det är alltså journalisternas avbrott vi 

fokuserat på i första hand. Detta för att det är relevant för vårt syfte men också, har det visat 

sig, händer det omvända ytterst sällan. I de fyra program vi studerade hände det på sin höjd en 

handfull gånger i varje program. 

 

Under den här typen av program förekommer det en mängd avbrott. Många är uppenbara, 

som när programledaren börjar sin tur trots att politikern inte pratat klart. Då uppstår ett 

överlappande tal som kan resultera i turkamp eller att någon part snabbt avslutar sin tur.  

Men det är också ganska tydligt att ett avbrott skett när politikern fullföljt en tur som till sin 

form är avslutad, men där det är uppenbart att politikern gärna hade fortsatt prata. 

Nedan följer ett exempel på detta, Sahlin är den som är intervjuad: 

 
150   ms vi har redan nu ett utrymme på en miljard för att börja 

151   knapra på skillnaden(.hh) 

152  pl det ska gälla många andra än förtidspensionärer 

 

Mona Sahlins mening skulle kunna vara en fullständig mening och därmed också en avslutad 

tur men i slutet av meningen drar Sahlin in andan för att sätta igång en ny tur. Detta sätter 

dock programledaren stopp för med att snabbt skjuta in sin tur. Denna typ av avbrott har 

kodats in som ett avbrott, kategori två, (se avbrottskategorier nedan) där politikern släpper 

turen i en så kallad naturlig paus. 

 

                                                        
47 Esaiasson & Håkansson, s. 127. 
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liten genomgång av när journalister avbryter och framför allt, varför de avbryter när de gör 

det. Vi börjar med att studera ett litet avsnitt ur intervjun med Reinfeldt: 

 
107   fr   när att lämna arbetslivet eller så också handlar det 

108        om ungdomar(.hh) 

109   pl   fast det var inget svar på Annas fråga 

 

Här är avbrottets syfte att påtala att politikern sagt en massa utan att för den skull besvara 

frågan. Det här är ett skäl, och ett mycket vanligt skäl, för journalisterna att stoppa en 

politiker som man bedömer sagt en massa utan att för den skull besvara frågan. Ett annat skäl 

för avbrott är om politikern bedömts vara för omständlig i sitt svar. Man vill med avbrottet 

hålla tempot uppe i programmet för att inte tittarna ska tappa intresset och byta kanal. Att 

avbryta för att begära ett förtydligande är inte heller ovanligt. Exempel från utfrågningen av 

Reinfeldt: 

 
256 fr   så reformer till slut kommer på plats och det vore   

257  väl[digt]- 

257 pl      [nu f]örstår inte jag vad du säger 

 

Avbrott används också av journalisterna om de vill ge utrymme för ett ämnesbyte eller för att 

ge plats för ett nytt moment i programmet. Ytterligare ett skäl är att man har ett antal politiska 

områden som man planerat att hinna med att fråga om under den stipulerade programtiden, 

och avbrott kan i vissa fall syfta till att korta ett långt svar för att hinna med sina frågor.48

Programledaren pratar inte i Sahlins tur, men är påpassligt med och tar turen omedelbart efter 

att Sahlin sagt ”biobränsle”. Detta sker så snabbt att Sahlin inte hinner signalera vad hennes 

 

 

Nedan följer ett exempel från Mona Sahlin-intervjun som visar på ett avbrott: 

 
11   ms  så att det går å få fram mer biogasmackar mer bilar som  

12   kör på biobränsle= 

13   pl  =men om ni vinner valet så vill ni rätt omgående höja  

14   koldioxidskatten 

 

                                                        
48 Ekström & Bérczes, s. 7. 



24 

 

vidare avsikter i turen var. Här måste man se mer på kontexten för att kunna avgöra om det 

handlar om ett avbrott eller inte. Här finns ingen inandning eller liknande att ta fasta på för att 

avgöra om detta är ett avbrott eller inte. Man måste se på andra indikatorer för att avgöra vad 

detta handlar om egentligen. Vi tolkar sekvensen som att ett avbrott skett då Sahlin befinner 

sig i en redogörelse där hon redovisar exempel på exempel på hur man ska gynna 

utvecklingen av alternativa drivmedel till bensin. Programledarna skjuter snabbt in sin fråga 

för att få stopp på ett ”mässande” som man inte vill ha i programmet. I detta fall handlar 

avbrottet om att man vill sätta stopp för en politiker som man anser vara lite för omständlig i 

sitt svar. 

 

Att yttranden sammanbinds utan paus förekommer i samtliga intervjuer. Att avgöra vad som 

är vad kan vara svårt. Här följer ett exempel från intervjun med statsministern som vi inte 

kodat som ett avbrott: 

 
795 fr detta gått lite snett men de är en ansträngning i att  

796  försöka nå fram till människor som det ska ses som en del 

797  av= 

798 pl =vad är det för missuppfattningar ni har att tampas med 

 

Återigen handlar det om att studera kontexten. Reinfeldt visar inga tecken, eller hinner inte 

visa några tecken, på att han vill fortsätta turen. Tittar man på andraturen är det vår 

bedömning att det här inte handlar om något avbrott av den typen vi redovisar ovan. 

Så detta har inte kodats som avbrott. 

 

Att koda avbrott är svårt. Vad är avbrott och vad är inte avbrott? Vi har kodat avbrotten enligt 

beskrivningarna ovan. Majoriteten av avbrotten ar varit ganska lätta att kategorisera. Vi menar 

att vi i denna del nått en ganska hög reliabilitet. Dels för att vi förfinat kodningen då vi kodat 

programmen flera gånger men framför allt därför att resultaten bekräftat tidigare resultat ju 

mer vi har förfinat kodningen. 

 

Den första kodningen som gjordes (den totala mängden avbrott) visade på ett spretigt resultat 

där siffrorna skiljde sig åt på ett anmärkningsvärt sätt. En ny kodning gjordes på hur avbrotten 

skett. Avbrotten delades in i sex kategorier. Resultatet av denna kodning bekräftade resultatet 
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av den första kodningen. Slutligen gjorde en tredje kodning om aggressiva kontra naturliga 

avbrott. Också resultatet av denna stärkte den bild vi fått fram i de tidigare kodningarna. 

Detta, menar vi, är en stark indikation på att reliabiliteten är hög i undersökningen med 

avseende på avbrott. Hade vi fått ett spretigt resultat mellan de tre kodningarna hade ett 

ifrågasättande av vår metod varit på sin plats. 

 

De sex avbrottskategorierna: 

• Politikern avbryts, släpper turen i en mening och överlåter turen till journalisterna. 

• Politikern ger sig, men i en naturlig paus. 

• Politikern konkurrerar om turen men ger sig och överlåter turen till journalisterna. 

• Politikern konkurrerar om turen och lyckas behålla den i konflikt med intervjuaren. 

• Journalisten påbörjar en tur men ger sig och låter politikern behålla turen utan 

konkurrens.  

• Politikern tystnar mitt i en mening, låter journalisterna genomföra sin tur, sedan 

fortsätter politikern på sin oavslutade tur utan att bry sig om det senaste inpasset. 

 

Studerar man dessa avbrottskategorier framgår det att de olika avbrotten också har olika 

karaktär. Särskilt tydligt är det med den första kategorin. Den är till sin form aggressiv. Den 

signalerar ett ganska tydligt ingrepp i politikerns tur från journalisternas sida. Politikern hade 

mer att säga men tillåts inte göra det. 

 

Den andra kategorin av avbrott är mildare till sin art. Här framstår det mer som ett samarbete 

mellan parterna där politikern väljer att avrunda sin tur samt överlåta den då denne blir 

avbruten.  

 

Följande exempel, vilket är hämtat från intervjun med Maud Olofsson, beskriver avbrott 

kategori tre, en lite annorlunda form av avbrott. Här handlar det om en konflikt om turen. 

Avbrotten kan beskrivas som aggressiva då politikern inte accepterar detta utan tar upp 

kampen om turen. 

 
557 mo så småningom kan kunna få en(.)ny arbetsplats(.hh) 

558 pl hittills har [ju inte >> 

559 mo              [sen skull- 
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560   pl  >>dennis fått jobb 

561 mo    nej 

562 pl   vad vad ska han göra måste han vara beredd på att flytta 

 

Olofsson blir avbruten, inte särskilt aggressivt, det finns en liten naturlig paus i slutet av rad 

557 då Olofsson gör en liten inandning och programledaren skjuter in sin fråga. Men 

Olofsson anser att hon har mer att säga, och försöker därför visa att hon vill få turen åter. 

Detta accepteras dock inte av programledaren som fullföljer sin fråga varvid Olofsson drar sig 

tillbaka och accepterar den nya frågeställningen. 

 

Nästa exempel är också hämtat från utfrågningen av Maud Olofsson och beskriver kategori 

fyra: 

 
683 mo ja men om man tittar hur hur dom här turordningsreglerna 

684  fungerar i dag så är det ju så att dom stora företagen  

685   dom avtalar ju bort så den otryggheten- 

686 pl men vi [pratar ju- 

687 mo        [finns ju  

688  redan idag 

 

Här markerar Olofsson att hon inte accepterar avbrottet. Hon fortsätter att prata och struntar i 

programledarens inpass och avslutar sin tur i strid med intervjuaren. 

 

Kategori fem är också ett avbrott men har en ganska följsam form. Här handlar det om en 

politiker som befinner sig i en tur. Programledaren påbörjar en tur men av någon anledning 

avbryter den ganska omgående och låter politikern slutföra sin tur till punkt. Inpasset är till en 

början aggressivt men i och med att programledaren avbryter sig direkt blir det inte hotande. 

Däremot blir det en ganska tydlig signal till politikern att det är dags för denna att avrunda sin 

tur, vilket också sker ganska omgående. Den här turen kan mer beskrivas som ett interaktivt 

samarbete där ingen gör våld på den andres rätt att tala.  

 

Den sjätte och sista kategorin är den som används minst. Den är till sin form inte särskilt 

aggressiv om man med det menar att det ska handla om kamp om turen eller brutala avbrott. 

Att det handlar om ett avbrott är ställt utom all tvivel. Det signalerar också politikern som gör 
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ett uppehåll i sin tur. Men till skillnad från övriga avbrott fortsätter politikern sin tur efter 

avbrottet och nonchalerar frågan helt och hållet. Det blir ingen kamp om turen. Det är 

möjligen oartigt att politikern inte bryr sig om frågan, men det är också alldeles uppenbart att 

avbrottet också skulle kunna uppfattas som oartigt, varför den här typen av turbyten är ganska 

effektiva ur politikerns synvinkel. 

 

3.3 Transkriptionsnyckel 
Nedan syns den transkriptionsnyckel som har använts i undersökningen av avbrott och som 

krävs för att läsa transkriptionsexempel. 

 

(.)     Paus kortare än 0,5 sekunder. 
   
[  ]   Överlappande tal. 
   
- Talaren avbryter sig själv, eller blir avbruten. 
 
= Yttrandena sammanbinds utan paus. 
 
>> Repliken fortsätter på ny rad. 
 
(.hh) Inandning. 
 

3.4 Material & Avgränsningar 

Vi har studerat fyra utfrågningar i SVT av fyra partiledare. Partiledarna var Lars Ohly, Maud 

Olofsson, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Programmens längd är knappt en timme och 

under den tiden är det två programledare som ställer frågor till en ensam politiker. SVT hade 

totalt sju utfrågningar med samtliga riksdagspartier, att välja Sahlin och Reinfeldt av dessa 

sågs som givet då dessa ledde respektive block och kandiderade för att bli statsminister. Ohly 

och Olofsson valdes för att få ett könsneutralt underlag och jämn fördelning mellan blocken. 

 

Programmen innehåller betydligt fler inslag än bara frågor från programledarna. Bland annat 

förekommer ett kortare inslag med en ”gatumusiker” som framför satiriska sånger om den 

aktuella politikern. I studion finns också en studiopublik som bjudits in av respektive parti 

och alltså kan förväntas aktivt påverka programmet med applåder eller skratt för att stödja sin 

partiledare. Vidare förekommer inslag med en tredje journalist som inbjuder lyssnarna att 

ställa frågor till politikerna via nätet. Han släpper fram vissa synpunkter och väljer också ut 
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vissa frågor från tv-tittarna som politikern får besvara. Vi har valt att avgränsa oss så att vi 

helt valt bort dessa inslag i vår analys. Detta trots att studiopubliken agerande i ett fåtal fall 

medverkar till att det blir avbrott i utfrågningen.  

 

3.5 Metodproblem 
Som nämnt tidigare har det i vissa fall uppstått svårigheter och oklarheter i kodningen. Ett 

annat metodproblem som dök upp i undersökningen gällande frågedesign var att 

analysmodellen som användes, som utgår ifrån Clayman och Heritage analyssystem av 

aggressiv utfrågning, till en början var utformat för amerikanska presskonferenser. Dessa har 

en annan inramning än SVT:s utfrågningsprogram. Detta medförde exempelvis att många 

frågor kodades som intitiative eftersom utfrågarna ställde följdfrågor gång på gång, något som 

journalisterna i amerikanska presskonferenser inte har lika stor möjlighet till då de 

konkurrerar om ordet med andra journalister från exempelvis andra tidningar.  

 

4. Analys 
Det här kapitlet omfattar den undersökning som gjorts gällande journalisternas bemötande av 

partiledarna i de fyra undersökta programmen. Undersökningen delas nedan in i de två 

huvudområdena frågedesign och avbrott. 

 

4.1 Frågedesign 
Det här avsnittet av undersökningen riktar in sig på utformningen av de frågor som ställdes 

till partiledarna i de fyra SVT utfrågningar som studerats. Undersökningen delas nedan in 

tematiskt efter de fyra dimensionerna av aggressivitet; initiative, directness, assertivness och 

adversarialness. 

 

4.1.1 Initiative 

Den första dimensionen av aggressivitet, initiative, handlar om, som nämnt tidigare, vilken 

roll journalisterna tar sig an som utfrågare. De kan vara passiva, men de kan också vara 

företagsamma, initiativrika och framåt genom att sätta press på den utfrågade genom att 

designa komplexa frågor som på olika sätt kan begränsa svarsmöjligheterna för den utfrågade. 

Efter att ha undersökt samtliga frågor utifrån de initiative indikatorer som presenterades i 
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avsnittet 3.1 Metod – frågedesign visade det sig att den här dimensionen av aggressivitet var 

vanligt förekommande i samtliga av de fyra undersökta programmen. 

 

Lars Ohly fick vid flera tillfällen mottaga frågor som inleddes av ett påstående som byggde 

upp en kontext för frågan och som på olika sätt satte press på honom, nedan syns ett exempel 

på detta: 

 
1. J2     hm de har ju kommit klagomål här om att det handlar så  

2.  mycket om skatter öh då kanske det passar bra med  

3.  rättspolitik den första juli i år skärptes straffen för 

4. grova våldsbrott där bland våldtäkt men ni röstade mot den 

5. lagändringen  

6.  varför det 

 

På rad ett till fem ovan agerar journalisten initiativrikt genom att bygga upp en kontext för 

frågan som sedan kommer på rad sex. Det inledande uttalandet bygger upp en press gentemot 

Ohly genom att nämna att han röstat emot skärpta straff för grova våldsbrott och våldtäkter. 

Detta sätter honom i en situation där han måste leverera ett rationellt svar. Det som händer i 

det här fallet är att Ohly börjar kritisera bestraffning som brottsbekämpningsmedel och börjar 

prata om förbyggande åtgärder. Detta leder till att journalisten forsätter med än mer pressande 

påståenden som menar på att Ohly tycker att det är okej att någon som begått grov 

misshandel, och näst intill dödat en annan människa, är fri efter ett år.  

 

Även Maud Olofsson fick liknande frågor mot sig som inledes med ett påstående och på olika 

sätt ökade pressen mot henne, nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J1  inför valet tjugohundrasex föreslog ni att alla varor  

2.   oavsett varifrån dem kommer eller vilken typ av vara det  

3.  är ska ursprungsmärkas men det har ni inte genomfört  

4.  varför det 

 

Raderna ett till och med tre inbegriper ett inledande påstående som sätter press på Olofsson 

genom att nämna att de gick till val med ett förslag som sedan aldrig genomfördes. Påståendet 

begränsar svarsmöjligheterna för Olofsson då hon här måste komma med tillfredställande svar 
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på frågan på rad fyra. Det som händer i det här fallet är att Olofsson nämner höga kostnader 

som ett skäl till att förslaget inte genomfördes. Detta leder till att journalisten ställer ett flertal 

följdfrågor där denne vill ha svar på varför de inte tog reda på kostnaderna innan de drev 

frågan i förra valrörelsen. 

 

Fredrik Reinfeldt fick även han besvara frågor vilka inledes med påståenden, begränsade hans 

svarsmöjligheter och satte press på honom, nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J2  ni har gjort stora besparingar på sjukförsäkringen sen ni  

2.  vann valet  

3.  vet du hur mycke pengar handlar det om 

 

Här bygger journalisten upp en kort bakgrund på rad ett och två, vilken tar upp ett känsligt 

ämne och i sin tur leder till en komplicerad fråga för Reinfeldt att svara på på rad tre. Det som 

händer i det här fallet är att Reinfeldt försöker undvika att svara precist på frågan och försöker 

istället byta ämne. Detta leder till journalisten ställer flera följdfrågor för att försöka få ett mer 

precist svar. 

 

Mona Sahlin fick även hon flera frågor med inledande påståenden som byggde upp en kontext 

och på olika sätt var pressande och krävande för henne, nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J1  eh alla partier dom flesta tycks ju va överens om att  

2.  ungdomsarbetslösheten är den kanske stora politiska frågan  

3.  i den här valrörelsen så problemet för Sverige just nu  

4.  vad har ni för nya förslag som ni inte har testat förut   

 

Raderna ett till och med tre bygger upp kontexten genom att lägga fram ett såpass stort 

problem som ungdomsarbetslösheten, detta gör i sin tur att frågan på rad fyra blir krävande då 

den förutsätter att Sahlin faktiskt har nya förslag att förmedla. Det som sker i följande 

samtalstur är att Sahlin börjar prata om alliansens, som hon uttrycker det, meningslösa 

förslag. Journalisten rycker då genast in och vill ha svar på vilka deras förslag är för att Sahlin 

inte ska undvika frågan genom att prata nedlåtande om motståndet.  
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Flera frågor i samma samtalstur ifrån journalisterna var inte vanligt i något av de fyra 

undersökta programmen dock förekom det vid några tillfällen, nedan syns ett exempel från 

utfrågningen av Ohly: 

 
1. J1 men om dem inte är redo att ta över det ansvaret ni har ju  

2. pekat ut tjugohundratretton som ett sista datum  

3. vad händer då 

4. är du beredd och stanna kvar längre då 

 

Det här exemplet är taget från en del av utfrågningen som handlar om kriget i Afghanistan 

och svenska soldaters närvaro där. Ohly har tidigare i samtalet berättat att beskedet från de 

rödgröna är att samtliga svenska soldater ska vara hemmatagna senast år 2013 och att 

säkerhetsansvaret då helt ska vara överlämnat till den afghanska regeringen. På raderna ett 

och två framhåller journalisten ett möjligt scenario, att den afghanska regeringen kanske inte 

är redo då, för att sedan ställa två snabba frågor på raderna tre och fyra. Den första frågan är 

relativt öppen medan den direkt efterkommande frågan begränsar svarsmöjligheterna för Ohly 

och sätter genast press på honom. Det som sker i det här fallet är att Ohly medger att om 

något oväntat skulle ske måste nya diskussioner upptas. 

 

Även Olofsson fick vid några tillfällen ett flertal frågor mot sig under samma samtalstur, 

nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J2  men men var det inte mer genomtänkt än så när ni drev den  

2.  frågan  

3.  tog ni inte reda på det först är det nånting vi har råd  

4.  med och sen så driver man de  

5.  eller går ni andra vägen 

 

Det här exemplet är hämtat från en del av utfrågningen vilken behandlar ett förslag från 

centerpartiet, inför förra valet, om att ursprungsmärka alla varor. Detta genomfördes dock 

aldrig för att det visade sig vara för dyrt. Journalisten ställer här tre frågor, vilka börjar på 

raderna ett, tre och fem, innan Olofsson får chansen att prata igen. Dessa tre frågor på rad är 

ett tydligt exempel på företagsam utfrågning från journalistens sida och ställer Olofsson mot 

väggen varpå hon måste komma med en tillfredställande förklaring. Det som händer i detta 
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fall är att Olofsson menar på att det mest var något de tyckte var en bra grej och att man inte 

behöver fatta politiska beslut om alla åsikter man har inom partiet. Journalisterna nöjer sig 

inte med det svaret och forsätter ställa följfrågor och menar på att väljare kan känna sig lurade 

av detta. 

 

Reinfeldt fick även han mottaga flera frågor under samma samtalstur från journalisterna, 

nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J2 eh det har ju blivit betydligt dyrare att va med i 

2.  arbetslöshetskassan sen ni fick makten å nästan en halv 

3. miljon människor har lämnat a-kassan eh i en tid av 

4.  väldigt hög arbetslöshet  

5.  vet du hur gör arbetslösa som saknar a-kassa 

6.       va lever dom på 

7.       hur klarar dom sig 

 

Efter det inledande påståendet på rad ett till och med fyra följer sedan tre frågor på rad fem, 

sex och sju innan turen går över till Reinfeldt. Det här är klart icke passivt initiativrikt 

agerande från journalistens sida som med tre till synes liknande frågor ökar pressen efter varje 

fråga som ställs på rad. Den första frågan är ganska lättsam medan den tredje vill ha svar på 

om Reinfeldt faktiskt har någon koll på hur dessa människor klarar sig, om han ens kan sätta 

sig in i deras situation. Det som händer i det här fallet är att Reinfeldt försöker undvika frågan 

genom att prata om hur många som var utanför a-kassan redan innan alliansen tog över 

makten, detta tillfredställer inte journalisten varpå denne upprepar sin tidigare fråga. 

 

I Sahlins utfrågning var flera frågor i samma samtalstur ovanligt förekommande men ett fåtal 

fall fanns ändå att hitta, nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J2  men hur kan ni skriva nånting som kräver sån förklaring  

2.   varför ska man inte kunna läsa å förstå å så blir det rätt 

 

Det här exemplet är från ett avsnitt i utfrågningen av Sahlin som handlar om utrikespolitik. I 

avsnittet får Sahlin fortlöpande kritik om att deras dokument om en uppgörelse som gjorts 

gällande en rödgrön regerings krav på att USA ska stänga alla sina militärbaser utomlands är 
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vilseledande då hon samtidigt påpekar att dessa baser är viktiga för stabiliteten i vissa delar av 

världen. På rad ett och två ovan ställs två frågor på följd efter att journalisten tröttnat på att 

Sahlin måste förklara texten och att den inte går att förstå med en gång. Sahlin menar dock på 

att om man läser hela avsnittet, vilket journalisterna bara citerat en liten del av, är det 

begripligt.  

 

Följdfrågor var den vanligast förekommande indikationen på initiative i samtliga av de fyra 

undersökta utfrågningarna. Det är kanske inte så konstigt då det i dessa utfrågningar bara är 

två journalister som ställer frågorna och dessa samverkar kontinuerligt för att få så tydliga 

svar som möjligt från den utfrågade. De inleder ofta med ett specifikt ämne och sedan 

fortsätter de med följdfråga efter följdfråga tills de är tillfredställda med de svar de har fått ut 

av den utfrågade.  

 

Exempel från utfrågningen av Ohly syns nedan: 

 
1. J1 va vad tror du händer med dem här flickskolorna när  

2.  soldaterna lämnar 

3. LO jag har fått reaktioner från biståndsarbetare som säger  

4.  att dem till och med tror att det är bättre för 

5.  biståndsarbetet att inte sammanblandas med dem militära 

6.  insatserna det kan vara en risk en fara att vara allt för 

7. intimt förknippade med ett krig som är väldigt impopulärt  

8. J2  men menar du att det är biståndsarbetarna som ska skydda 

9.   flickskolorna från talibanerna 

10. LO nej dem menar tvärtom att deras tillvaro blir säkrare när 

11.   dem inte blir utsatta för angrepp beroende på de finns  

12.   militär personal i närheten  

13. J2  men vem ska skydda flickskolorna från talibanerna 

 

Exemplet ovan är hämtat från ett avsnitt i utfrågningen av Ohly som handlar om militära 

insatser i Afghanistan. Journalisterna har tidigare nämnt att svenska Afghanistankommitténs 

ordförande har sagt att det under den utländska truppens tid i Afghansistan blivit enorma 

förändringar för kvinnor och barn i landet. Det som tas upp är bland annat att nu går sex 

miljoner barn i skolan och att en tredjedel av dessa är flickor, till skillnad från under 
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talibantiden då endast en halv miljon totalt gick i skolan. Ohly menar på att detta inte beror på 

militär närvaro, varpå journalisterna ställer flera följdfrågor av vilka några kan ses i exemplet 

ovan. Frågan som börjar på rad ett är alltså ett följdfråga som uppkommer efter den här 

diskussionen. Svaret på rad tre till och med sju leder till ytterligare en följdfråga från 

journalisternas sida vilken inleds på rad åtta. Intressant är att även om Ohly egentligen inte 

försöker undvika att svara på frågan forsätter journalisterna ändå att leverera en liknande 

fråga på rad 13 då de inte godtar hans svar som tillräckligt.  

 

Följdfrågor var som nämnt innan vanligt förekommande i samtliga utfrågningar och nedan 

syns ett exempel från utfrågningen av Olofsson: 

 
1. J2   hur känns det att volvo har kinesiska ägare 

2. MO   ja jag tror att de var den bästa lösningen som stod och få  

3.    öh eftersom den gamla ägaren inte var beredd och behålla  

4.    de här det fanns inte jättemånga köpare som var beredd och  

5.    köpa volvo så tror jag ändå att det som kan hända nu det  

6.    är att volvo kan komma åt den kinesiska marknaden och det  

7.    kan ge möjligheter för volvo att vara kvar i sverige det  

8.    är svårt att veta men jag hoppas att det blir så  

9. J2   vad betyder kina som handelspartner till sverige 

10. MO ja de är ju en viktig handelspartner ja de är ju alla  

11.    länder i asien öh dem växer ju mycke mycke mer än vad både  

12.    europa och usa gör så det är klart att det är en viktig  

13.    handelspartner  

14. J1  men hur kan man moraliskt försvara att man handlar med en 

15.    diktatur 

 

Första frågan på rad ett öppnar upp ett nytt ämne i utfrågningen som journalisterna troligtvis 

vet att de kommer kunna ställa mer pressande följdfrågor om i det fortgående samtalet. Efter 

att Olofsson har levererat sitt svar på raderna två till och med åtta kommer första följdfrågan 

på rad nio. När även denna är besvarad kan journalisterna på rad fjorton till femton leverera 

ytterligare en följdfråga som i sin tur är mer krävande för Olofsson då den nämner att man 

faktiskt handlar med en diktatur.  
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Reinfeldt fick även han ta emot en mängd följdfrågor i sin utfrågning, nedan syns ett exempel 

på det: 

 
1. J1    men är det rimligt att en överläkare uppmanas att ta ett  

2.     jobb på Samhall 

3. FR    jag kan inte det enskilda fallet det rimliga är  

4.     naturligtvis att den arbetsförmåga som finns ska användas  

5. J1    men om han har sjuttifem procents arbetsförmåga 

6. FR    ja det är klart att vi alla tycker att har man en så lång  

7.     utbildning å en sån erfarenhet så ska naturligtvis det stå  

8.     arbetsmarknaden till förfogande det är självklart  

9. J1   så att försäkringskassan gör fel här 

10. FR  nä det är just det jag säger jag kan inte sitta här å döma 

11.     över en tjänsteman i ett ärende som jag inte känner till  

12. J2  men är så här ert sjuksystem ska fungera 

 

Exemplet är hämtat från ett avsnitt av Reinfeldts utfrågning som handlar om 

sjukförsäkringsreglerna. Journalisterna har tidigare tagit upp ett exempel om en överläkare 

som fick en stroke för ett tag sedan, men som kan och vill jobba vidare på 75 procent. 

Försäkringskassan har dock sagt nej och tycker att han ska ta ett heltidsjobb på Samhall. 

Frågan på rad ett till två är en följdfråga som upprepats med olika formuleringar från 

journalisternas sida efter att Reinfeldt försökt undvika den genom att bland annat säga att han 

inte kan kommentera enskilda fall. Journalisten forsätter fråga på rad fem varpå Reinfeldt 

medger att det är självklart att läkarens erfarenhet ska dras nytta av. Det här bjuder in till 

ytterligare en följdfråga på rad nio som är än mer komplex för Reinfeldt då den antyder att 

försäkringskassan gör fel. Svaret han levererar på rad tio till elva godtas inte som tillräckligt 

av journalisterna som inte vill släppa ämnet och formulerar ännu en följdfråga på rad tolv som 

är än mer pressande då den är kritisk mot deras sjukförsäkringssystem. 

 

Mona Sahlin fick också känna på journalisternas initiativrika utfrågande i form av följdfrågor, 

nedan syns ett exempel på det: 

 
1. J1  eh ni i dom rödgröna partierna är ju inte överens i den  

2.    här frågan ännu när får väljarna veta vad en rödgrön  
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3.    eventuell regering kommer å göra 

4. MS  ja utan å svara för detaljerat så kan jag titta så å säga  

5.   ganska snart  

6. J1  jo men ett beslut ska ju fattas nästan omgående  

7. J2      det är bara frågan om timmar alltså 

8. MS  ja  

9. J1  det kommer imorgon 

10. MS det kommer väldigt snart  

11. J1 vad innebär det beslutet 

 

Det här exemplet är hämtat från ett avsnitt i utfrågningen av Sahlin som handlar om beslutet 

gällande när de svenska soldaterna ska tas hem ifrån Afghanistan, ett beslut som inte var klart 

då utfrågningen av Sahlin gjordes. Frågan på rad ett till och med tre genererar ett svar från 

Sahlin vilket journalisterna inte godtar som tillräckligt varpå ett par kortare följdfrågor ställs 

på raderna sju och nio för att försöka få fram ett mer detaljerat svar från Sahlin. Efter att 

Sahlin har sagt att ett beslut kommer väldigt snart på rad tio passar journalisterna på att ställa 

ännu en följdfråga på rad elva. 

 

Hittills i undersökningen har det påvisats att initiative har utövats av journalisterna på ett 

flertal olika sätt i samtliga av de fyra undersökta programmen. För att lättare jämföra hur 

denna dimension av aggressivitet från journalisternas sida har utspelat sig mellan de olika 

utfrågningarna har en sammanställning gjorts. Detta för att komma fram till och tydligt visa 

hur många av frågeturerna i respektive program som visade indikation på just initiative. 

Nedan syns en tabell som visar detta. 

 
Partiledare Frågeturer Initiative Initiative % 

Lars Ohly 160 157 98,13 

Maud Olofsson 138 132 95,65 

Fredrik Reinfeldt 121 119 98,35 

Mona Sahlin 110 103 93,64 

 

I samtliga utfrågningar indikerade över 90 procent av frågeturerna på initiative från 

journalistens sida. Detta höga resultat beror delvis på att väldigt många följdfrågor ställdes till 

samtliga av de fyra utfrågade då journalisterna samverkade och fortsatte ställa pressande 

följdfrågor om det aktuella ämnet tills det att de var nöjda med svaret de fått.  
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4.1.2 Directness 
Den andra dimensionen av aggressivitet, directness, handlar om, som nämnt tidigare, om 

journalisten går rakt på sak i sin utfrågning eller om de utrycker sig mer indirekt på ett 

försiktigt sätt vilket inte uppfattas lika påstridigt, vilket i sin tur kallas indirectness. Efter att 

ha undersökt samtliga frågor utifrån de indirectness indikatorer som presenterades i avsnittet 

3.1 Metod – frågedesign visade det sig att indirectness var ytterst sällsynt i de undersökta 

programmen. Frågeturer som indikerade på detta förkom endast i två av de fyra programmen. 

Resterande frågor var alltså ställda rakt på sak och kodades därför som, directness.  

 

Lars Ohly mottog fyra frågor som indikerade på en mer försiktig och inte lite påstridig 

utfrågning från journalisterna, nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J1    du fotbollen dyker upp här och var det är en viktig del av  

2.     ditt liv har jag förstått vi har några kunskapsfrågor här  

3.     är du med på det 

 

Frågan ovan som på rad tre innehåller formuleringen ”är du med på det” är en indikation på 

indirectness då den åberopar Ohlys villighet att vara med och svara på frågorna om fotboll. 

Formuleringen ger Ohly möjligheten att svara ”nej”, alltså att han inte har lust att svara på 

några kunskapsfrågor om fotboll.  

 

Även Sahlin mottog fyra frågor som var formulerade på sätt som indikerade på indirectness, 

nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J2  det står ju det är ju så här som vi läser och jag skulle  

2.   vilja fråga dig vad innebär det om USA drar sig tillbaka  

3.   helt både från Koreahalvön 

 

Exemplet ovan visar på ett försiktigt sätt att fråga Sahlin om vad det skulle innebära om USA 

drar sig tillbaka från Koreahalvön. Formuleringen ”jag skulle vilja fråga dig” indikerar på 

indirectness och antyder på journalistens egen önskan att få reda på något.  

 

I tabellen nedan syns en sammanställning av undersökningen av direcness/indirectness i 

samtliga frågeturer från de fyra undersökta programmen. 
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Partiledare Frågeturer Directness Indirectness Directness % 

Lars Ohly 160 156 4 97,50 

Maud Olofsson 138 138 0 100,00 

Fredrik Reinfeldt 121 121 0 100,00 

Mona Sahlin 110 106 4 96,36 

 

Endast åtta av de totalt 529 frågeturerna i samtliga av de fyra undersökta programmen var 

formulerade på ett försiktigt sätt som indikerade på indirectness. Alla andra frågor saknade 

sådana formuleringar och kodades därför som directness. Endast Ohly och Sahlin fick frågor 

mot sig som indikerade på indirectness, men dock i mycket få fall. Överlag var frågor som 

indikerade på indirectness sällsynta eller helt uteblivna. 

 

4.1.3 Assertiveness 
Den tredje dimensionen av aggressivitet, assertiveness, inbegriper, som nämnt tidigare, de fall 

då journalisten ställer ledande ickeneutrala frågor som gynnar antingen ett ”ja”- eller ”nej” -

svar. Efter att ha undersökt samtliga frågor utifrån de assertiveness indikatorer som 

presenterades i avsnittet 3.1 Metod – frågedesign visade det sig att den här dimensionen av 

aggressivitet utövades av journalisterna i samtliga av de fyra undersökta programmen i olika 

utsträckning. 

 

Ohly fick mottaga dessa typer av frågor som bjöd in till antingen ett ”ja”- eller ”nej” -svar, 

nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J1     men det är inte bara forskare du titta på läkarna dem åker  

2.      till norge och jobbar för att det är bättre betalt än de  

3.      är i sverige med lägre skatt kanske dem skulle jobba i  

4.      sverige istället så skulle vi inte ha läkarbrist här  

5.      är inte det lika viktigt som dem här fotbollsspelarna  

 

Det här exemplet är taget från ett avsnitt i utfrågningen av Ohly som handlar om att 

elitfotbollspelare och även forskare ska kunna få lägre skatt för att de ska stanna i Sverige. 

Det inledande påståendet på rad ett till och med fyra bjuder tydligt in ett ”ja” -svar då det 

antyder att med lägre skatt skulle flera läkare troligtvis stanna i Sverige och vi skulle slippa att 
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ha läkarbrist. Även frågan på rad fem gynnar ett ”ja” -svar med dess negativa formulering ”är 

inte det lika viktigt…”. 

 

Även Olofsson fick i sin utfrågning mottaga frågor som indikerade på assertiveness, nedan 

syns exempel på detta: 

 
1. J2 men ni vill ju ha en obligatorisk ursprungsmärkning kan  

2. kan man det betyder ju bara en sak att man de är lag på 

3. krav på det ska stå varifrån det kommer  

4.     är det feltolkat 

 

Exemplet ovan är hämtat från ett avsnitt i Olofssons utfrågning som handlar om en fråga 

gällande obligatorisk ursprungsmärkning av alla matvaror som de drev inför valet 2006, men 

som sedan aldrig blev av. Endast påståendet i det här fallet gynnar ett visst svar och i det här 

fallet ett ”nej” -svar. Påståendet som börjar på rad ett och fortsätter till och med rad tre 

antyder på att de har sagt att de vill ha obligatorisk ursprungsmärkning och att det kan 

verkligen inte innebära något annat än att det ska vara lagkrav på detta. Formuleringen av 

frågan på rad fyra gynnar som sagt inget specifikt svar men i och med det inledande 

påståendet blir det svårt för Olofsson att svara något annat än nej, då påståendet menar på att 

”obligatorisk ursprungsmärkning” inte kan betyda något annat än just lagkrav på 

ursprungsmärkningen. 

 

Olofsson fick även hon frågor som var negativt formulerade och gynnade ett ”ja” -svar, nedan 

syns ett exempel på detta: 

 
1. J1  men du tycker att dem äldre inte ska sitta lika säkert på  

2.   sina jobb 

3. MO  nej jag tycker att vi behöver ha en större flexibilitet  

4.   och trygghet på arbetsmarknaden  

5. J1  men blir inte det effekten av det 

 

Exemplet ovan är hämtat från ett avsnitt ur utfrågningen av Olofsson som handlar om 

anställningstrygghet och turordningsregler gällande först in först ut principen, något som 

Olofsson är något kritiskt till då det gör det svårt för unga och invandrare. På rad ett till och 
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med två antyder journalisten att Olofsson tycker att äldre då ska sitta mer osäkert på sina 

arbeten, något Olofsson inte riktigt håller med om. Detta leder till att journalisten ställer en 

negativt formulerad följdfråga på rad fem, formuleringen ”men blir inte det…” gynnar ett ”ja” 

-svar. 

 

Journalisterna prövade även Reinfeldt med frågor som indikerade på assertiveness, nedan 

syns ett exempel på detta: 

 
1. J1  du behövde lite hjälp här verkar det som ja om man lägger  

2.   ihop dom här posterna då tolv och tjugotvå miljarder det  

3.   blir totalt trettifyra miljarder som ni har sparat in på  

4.   sjuka förtidspensionärer och arbetslösa  

5.   är de dom som har fått betala dom skattesänkningar som du  

6.   å ja har fått 

 

Exemplet ovan är hämtat från ett avsnitt ur utfrågningen av Reinfeldt som handlar om 

skattesänkningar och insparningar på sjukförsäkringen och även höjda a-kasseavgifter. Med 

påståendet på raderna ett till och med fyra förtydligar journalisten de stora summor pengar 

som har sparats in på sjuka, förtidspensionärer och arbetslösa. Denna framläggning av fakta 

från journalistens sida gör det svårt för Reinfeldt att svara något annat än ”ja” på den följande 

frågan på rad fem till och med sex. Frågan i sig är dock i det här fallet inte vinklad på något 

sätt som gynnar ett visst svar. 

 

Reinfeldt fick dock även han frågor som var negativt formulerade för att gynna ett ”ja” –svar, 

nedan syns ett exempel på detta: 

 
1. J2  är det inte lite larvigt  

 

Exemplet ovan är hämtat från ett avsnitt ur utfrågningen av Reinfeldt som handlar om en 

guide de nya moderaterna tagit fram för hur de ska se ut. Slipsar och pärlhalsband ska 

undvikas och även kostymer ska man vara försiktig med att ta på sig, allt för att se ut som en 

del av folket och inte bli ”missuppfattade”.  Den här konversationen leder till att journalisten 

ställer den negativt formulerade frågan i exemplet ovan. Den negativa formuleringen ”är det 

inte…” gör det svårt för Reinfeldt att svara något annat än ja. 
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I Sahlins utfrågning återfanns den här dimensionen av aggressivitet också, nedan syns ett 

exempel på det: 

 
1. J1  när rutavdraget infördes så skrev ju skatteverket bland  

2.   annat att det var viktigt för att minska svartjobben som  

3.   ju är ett stort problem också i Sverige  

4.   är det inte viktigt å minska svartjobben 

 

Exemplet ovan är hämtat från ett avsnitt i utfrågningen av Sahlin vilket innefattar en 

diskussion om rutavdraget för hushållsnäratjänster, något som Sahlin vill ta bort. Journalistens 

påstående på raderna ett till och med tre favoriserar ett ”ja” -svar på den följande frågan 

genom att lyfta fram svartjobben som ett stort problem i Sverige, och även genom att nämna 

att skatteverket ser rutavdraget som en viktig del i att minska dessa. Även frågan på rad fyra 

gynnar ett ”ja”-svar genom dess negativa formulering ”Är det inte…”. 

 

Hittills har undersökningen av den tredje dimensionen av aggressivitet, assertiveness, visat på 

olika sätt journalisterna ställt ledande ickeneutrala frågor till partiledarna i de fyra undersökta 

programmen. För att lättare jämföra hur denna dimension av aggressivitet från journalisternas 

sida har utspelat sig mellan de olika utfrågningarna har en sammanställning gjorts. Detta för 

att komma fram till och tydligt visa hur många av frågeturerna i respektive program som 

visade indikation på just assertiveness. Nedan syns en tabell som visar detta. 

 
Partiledare Frågeturer Assertiveness Assertiveness % 

Lars Ohly 160 53 33,13 

Maud Olofsson 138 34 24,64 

Fredrik Reinfeldt 121 27 22,31 

Mona Sahlin 110 24 21,82 

 

Resultaten av hur många av frågeturerna som indikerade på assertiveness skiljer sig ganska 

mycket mellan de fyra undersökta utfrågningarna, från ca en femtedel som lägst och ca en 

tredjedel som högst. Intressant är att Sahlin och Reinfeldt ligger i botten och bara drygt 20 

procent av frågorna mot dem indikerade på assertiveness, Sahlin fick minst sådana frågor men 

hamnade dock inte ens en procent lägre än Reinfeldt. Ohly fick mottaga flest frågor av den 

här typen och hamnande cirka tio procent över övriga. 
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4.1.4 Adversarialness 
Den fjärde dimensionen av aggressivitet, adversarialness, inbegriper, som nämnt tidigare, de 

frågor som är motstridiga, öppet kritiska och fientliga gentemot den utfrågade. Efter att ha 

undersökt samtliga frågor utifrån de adversarialness indikatorer som presenterades i avsnittet 

3.1 Metod – frågedesign visade det sig att den här dimensionen av aggressivitet utövades av 

journalisterna i samtliga av de fyra undersökta programmen i olika utsträckning. 

 

Ohly utsattes för flertalet frågor som indikerade på, adversarialness, nedan syns ett exempel 

på detta: 

 
1. J1  varför vill du sänka skatten för ålderspensionärerna  

2.   där då alltså det är egentligen fler jag tror var åttonde  

3.   som räknas som miljonär äh men inte för men inte sänka  

4.   skatten för ensamstående föräldrar som haft en betydligt  

5.   sämre ekonomisk eller som har ofta sämre ekonomsikt än 

6.   ålderspensionärerna  

7.   hur hur går det ihop 

 

Det inledande yttrandet på rad ett till och med sex ställer sig tydligt kritisk mot Ohlys förslag 

att sänka skatten för enbart pensionärer genom att jämföra dem med ensamstående föräldrar, 

vilka har det än sämre ekonomiskt. Frågan i sig på rad sju är även den kritiskt ställd emot 

Ohly genom att den är ansvarsutkrävande i sin formulering ”hur hur går det ihop?”. Exemplet 

ovan är som helhet kritiskt mot Ohly då både inledande delen och frågan i sig på slutet är 

kritisk.  

 

Olofsson utsattes även hon för liknande frågor, nedan syns ett exempel på detta:  

 
1. J1  under er regeringstid så har ju vattenfall också köpt en  

2.   del tillexempel det holländska kraftbolaget som använder  

3.   sig av väldigt mycket fossila bränslen kol och naturgas  

4.   hur går det här ihop 

Det inledande påståendet på rad ett till och med tre ställer sig kritiskt mot Olofsson genom att 

peka ut henne som ansvarig med formuleringen ”under er regeringstid”. Påståendet antyder 

även på vilseledande politik från Olofssons sida genom att länka samman Vattenfall med 
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fossila bränslen efter att Olofsson tidigare i konversationen nämnt Vattenfall som ett bolag 

som ska leda ”den gröna omställningen”. Även frågan i sig på rad fyra är kritiskt ställd mot 

Olofsson och den är ansvarsutkrävande i sin formulering ”hur går det här ihop?”. Exemplet 

ovan är som helhet kritiskt mot Olofsson då både det inledande påståendet och frågan i sig på 

slutet är kritisk. 

 

Reinfeldt fick också han mottaga frågor som indikerade på adversarialness, nedan syns ett 

exempel på detta: 

 
1. J2  jag tror vi är många som minns fall efter fall av  

2.   cancersjuka människor som berättade om deras fall att dom  

3.   skulle dom inte ha kvar sina deltidsjobb dom skulle söka  

4.   heltidsjobb å gå ut på arbetsmarknaden  

5.   hur kunde ni innan ni ändra dom här reglerna hur kunde ni  

6.   kräva att svårt cancersjuka människor skulle kastas ut i  

7.   arbetslivet på det sättet 

 

Exemplet är hämtat från ett avsnitt av utfrågningen av Reinfeldt vilket handlar om 

sjukförsäkringssystemet och de hårda protester som riktats mot detta. Det inledande 

påståendet på rad ett till och med fyra är kritsikt då det tar upp fall av cancersjuka som 

tvingasts ut på arbetsmarknaden. Även frågan på rad fem till och med sju är kritisk då den tar 

det inledande påståendet förgivet och bygger vidare på det, utan att ge Reinfeldt chansen att 

försvara sig gällande vad som precis sagts. Istället formuleras en kritiskt ansvarsutkrävande 

fråga ”hur kunde ni…”. Exemplet ovan är som helhet kritiskt mot Reinfeldt då både det 

inledande påståendet och frågan i sig på slutet är kritisk. 

 

I utfrågningen av Sahlin förekom också frågor som indikerade på adversarialness, nedan syns 

ett exempel på detta: 

 
1. J2  men du brukar ju själv påpeka senast idag såg jag på  

2.  nyheterna här att inkomstklyftorna ökar i Sverige den  

3.   relativa fattigdomen ökar å då väljer just  

4.   socialdemokraterna då att satsa en enorm summa 

5.   sjuttonånhalvmiljard på att sänka skatten för alla 
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6.   pensionärer även för dom som har mycket bra ekonomi  

7.   hur förklarar du det 

 

Det inledande påståendet på rad ett till och med sex är öppet kritiskt mot Sahlin och 

Socialdemokraterna. Detta genom att journalisten påpekar att Socialdemokraterna väljer att 

sänka skatterna för en samhällsgrupp som har det bra ekonomiskt ställt trots att Sahlin själv 

medger att fattigdom och inkomstklyftor ökar i Sverige. Frågan på rad sju är även den kritisk 

då den är ansvarsutkrävande i och med formuleringen ”hur förklarar du…” och den vill ha 

svar på varför de driver politiken om skattesänkningar för pensionärer med bra ekonomi. 

Exemplet ovan är som helhet kritiskt mot Sahlin då både det inledande påståendet och frågan 

i sig på slutet är kritisk. 

 

Undersökningen av den fjärde dimensionen av aggressivitet, adversarialness, har visat att 

journalisterna ställde den här typen av frågor till partiledarna i samtliga av de fyra undersökta 

programmen. För att lättare jämföra hur denna dimension av aggressivitet från journalisternas 

sida har utspelat sig mellan de olika utfrågningarna har en sammanställning gjorts. Detta för 

att komma fram till och tydligt visa hur många av frågeturerna i respektive program som 

visade indikation på just adversarialness. Nedan syns en tabell som visar detta. 

 
Partiledare Frågeturer Adversarialness Adversarialness % 

Lars Ohly 160 63 39,38 

Maud Olofsson 138 39 28,26 

Fredrik Reinfeldt 121 42 34,71 

Mona Sahlin 110 29 26,36 

 

Resultaten gällande adversarialness skiftar ganska mycket mellan de fyra undersökta 

programmen. Intressant är att Sahlin ligger lägst här och fick alltså procentuellt minst frågor 

som indikerade på adversarialness, 26,36 procent. För Reinfeldt däremot indikerade 34,71 

procent av frågorna på adversarialness, vilket är en ganska stor skillnad gentemot Sahlin. 

Ohly fick mottaga flest av den här typen av frågor. 

 

 



45 

 

4.2 Avbrott 
Det här avsnittet av undersökningen riktar in sig på avbrott. I tabellen nedan kan man se att 

antalet avbrott skiljde sig åt mellan de fyra programmen.  

 

Partiledare 

Avbrottskategorier 

Antal (Procent) Totalt antal avbrott 

 1 2 3 4 5 6 

Lars Ohly 49 (65) 3 (4) 15 (20) 3 (4) 3 (4) 2 (2) 75 

Maud Olofsson 63 (60) 2 (2) 25 (24) 8 (7) 5 (5) 1 (1) 104 

Fredrik Reinfeldt 29 (60) 7 (14) 3 (6) 1 (2) 4 (8) 4 (8) 48 

Mona Sahlin 34 (52) 6 (9) 9 (14) 4 (6) 6 (9) 6 (9) 65 

 

I det här delkapitlet kommer vi att redogöra för våra resultat utifrån tabellen ovan. 

Undersökningen delas nedan in i underrubriker som tar upp de olika kategorierna av avbrott 

som förekom i de fyra undersökta programmen. Vi ska försöka lyfta fram det specifika i varje 

kategori och se vilka slutsatser vi kan dra. 

 

4.2.1 Politikern avbryter turen (kategori ett och två) 
Som anges i rubriken föredrar vi att slå ihop de båda första kategorierna då de är av likartad 

karaktär och då vi tror att det ökar läsbarheten. Likaså gör vi med kategori tre och fyra medan 

vi låter kategori fem respektive sex få egna underrubriker. 

 

Den politiker som flitigast använder sig av kategori ett och två är statsminister Reinfeldt. I 

cirka 75 procent av avbrotten väljer han att avstå turen utan kamp. Detta kan jämföras med de 

övriga tre som gör på samma sätt vid ungefär hälften av gångerna. Utfrågningen av Reinfeldt 

sker i ett ganska långsamt tempo. Statsministern svarar ganska långsamt på frågorna och gör i 

princip genomgående så att han tystnar omedelbart när han blir avbruten. Han lyssnar på 

avbrottet och anpassar sin svarstur till den ställda frågan. Detta beteende har också Ekström 

och Bérczes (2006) identifierat: ”Reinfeldt stoppar direkt betydligt oftare när han blir 

avbruten. Reinfeldt konkurrerar dessutom mer sällan om turen och det är bara i två fall som 

han konkurrerar och behåller turen när han blir avbruten”, skriver de i sin undersökning. 

Och den bilden kan vi bekräfta. I vårt material ser vi att av de 48 avbrotten släpper han turen 

direkt eller avrundar snabbt i 36 fall.  
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4.2.2 Konkurrens om turen (kategori tre och fyra) 
När det gäller kategorierna tre och fyra visar Ekström och Bérczes (2006) att dåvarande 

statsminister Göran Persson gärna ägnade sig åt den här typen av turkamp. De visar också att 

detta medförde att denne också framstod som en konfliktsökande politiker som inte alls 

accepterade att bli avbruten påsamma sätt som till exempel Fredrik Reinfeldt. 

 

Också i den av oss studerade utfrågningen tar Reinfeldt upp kampen om turen vid endast ett 

fåtal tillfällen. Vid fyra tillfällen (om man lägger ihop kategori tre och fyra) tar han upp 

konkurrensen om turen och i tre av dessa ger han upp kampen och överlåter den till 

programledarna. Detta betyder att han vid endast ett tillfälle tar upp kampen och också ser till 

att behålla den. Debattstilen blir mjuk och lyssnande och agerandet präglar också den låga 

graden av aggression och kamp i samtalet. Även i denna del skiljer sig Reinfeldt från de andra 

partiledarna, och även om detta också skedde i avsnittet ovan är skillnaden mellan Reinfeldt 

och de övriga tre anmärkningsvärt stor i denna del. 

 

En som får höga siffror i denna del är centerledaren Maud Olofsson. Hela 31 procent av 

gångerna hamnar hon och programledarna i någon form av kamp om turen. Nedan följer ett 

exempel på ett replikskifte i Olofsson-intervjun som är ganska typiskt:  

 
107  mo   vi kan ju verka för saker och ting i samh[ället i övrigt] 

108  pl            [jamen ni vill]e   

109   ju ha en obligatorisk ursprungsmärkning kan man kan 

110        man det betyder ju bara en sak att man de är lag på krav 

111  på att [det]>> 

112         [nä] 

113                    >>ska stå varifrån det kom[mer]eh(.)>> 

114  mo                  [näm]en det behöver 

115  det ju- 

116  pl     >>är det feltolkat 

117  mo  det behöver det ju inte betyda de kan ju betyda att vi 

118  tycker att näringen ska märka och att dom ska [tala om]- 

119  pl                                                  [obligat]          

120  orisk vad betyder det 
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121  mo   ja men vi kan ju tycka att näringen ska ägna sig eller 

122  ska visa för konsumenterna att äh hur ursprunget kommer 

123  eller vad det kommer ifrån öh [och sen]- 

124  pl           [men be]tyder  inte     

125  obligatoriskt nånting 

 

Den här typen av meningsutbyten är ganska vanligt förekommande i Olofssonintervjun. Vid 

flera tillfällen uppstår den här typen av kamp om turen, vilket också får till följd att en mängd 

nya avbrott noteras på bara ett fåtal sekunder. Liknande sekvenser finns i alla intervjuer men i 

t.ex. Reinfeldtintervjun har vi bara identifierat två sådana sekvenser medan vi kan notera att 

det finns 14 stycken i Olofssonsprogrammet. 

 

Trots att centerledaren avbryts såpass ofta reagerar hon inte på något avbrott med fientlighet. 

Hon signalerar aldrig aggressivitet eller missnöje över att bli avbruten. Ser man till hela 

kontexten framstår hon inte alls särskilt konfliktsökande och aggressiv trots att avbrotten är 

såpass många. Istället signalerar Maud Olofsson en acceptans för programformen. Hon vet 

under vilka premisser hon är där och har accepterat själva programformatet och samarbetar 

med programledarna. 

 

Härvidlag har vi identifierat en skillnad mellan Olofsson och Ohly. Lars Ohly tar upp, i likhet 

med Olofsson, kampen om turen vid ett stort antal tillfällen. Vid 39 tillfällen, av totalt 86 

avbrott, alltså nästan hälften av gångerna, väljer Ohly att signalera att han inte accepterar 

journalisternas avbrott. Han inte bara signalerar detta med att ta kampen om turen, han visar 

också sitt missnöje rent verbalt vid några tillfällen: 

 
248  pl  men nu svarar du inte på frågan min fråga var att om ni 

249        kommer att om du vill att ni höjer skatterna utöver de ni 

250       redan kommit överens om 

251  lo  jag ber om ursäkt för att jag tyckte det var viktigt med  

252       ett bakgrundsresonemang   

 

Syftet med Ohlys ursäkt är inte att ursäkta sig (rad 251) utan att markera att han tycker det 

borde vara tillåtet med lite längre resonemang kring komplicerade politiska frågor. Det 
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framstår som att han inte accepterar programformen. Vi vill med ytterligare ett exempel 

belysa det missnöje som Ohly visar med intervjuarna. 

 
549  pl   fast det är väldigt bra för väljarna att få veta vad som- 

550  lo   men det är kul att det bara är rättspolitiken kvar som ni 

551       kan haka upp er på vi har ju levererat fråga efter fråga 

 

Även detta inpass från Ohly är tydligt. Här levererar han en kritisk synpunkt på 

programledarnas frågestil. Han känner sig trängd och utsatt av programledarna. De ”hakar 

upp” sig (rad 551) på saker med sina frågor. Och han är inte bekväm med den situationen. 

Det i sig kan utgöra en förklaring varför just den här utfrågningen förlöper på det sätt som 

sker. Ohly har inte accepterat de roller som tilldelats de tre aktörerna. Han förstår säkert att 

det är ett institutionellt samtal där utfrågarna sätter agendan och styr samtalet och han har 

tackat ja till att delta i utfrågningen. Ändå kan han inte låta bli att försöka konkurrera om 

turerna och att markera sitt missnöje också på andra sätt mot programmets format och 

utfrågarnas agerande. 

 

Under rubriken Bakgrund redogör vi för en undersökning som säger att svenska politiker 

generellt tycker att journalister har för mycket makt. Samtidigt är samma politiker också 

ganska eniga om att det är en utveckling man inte gillar. Tvärtom skulle man gärna se att 

denna yrkesgrupp fick betydligt mindre makt att styra politiken och sätta gränser för 

politikernas villkor. Lars Ohly kan, mot bakgrund av vad som framkommer i SVT 

utfrågningen, antas vara en person som håller med i dessa tankebanor. 

 

När det till sist gäller Mona Sahlin innehåller programmet en form som till stora delar liknar 

utfrågningen av Fredrik Reinfeldt. Hon svarar också lågmält och ganska långsamt på 

programledarnas frågor. Det totala antalet avbrott stannar vid 65 i Sahlins fall, visserligen fler 

än Reinfeldt men färre än Ohly (75) och väsentligt färre än Olofsson (104). Men också här 

finns en skillnad gentemot Reinfeldt, hon har fler noteringar när det handlar om att försöka 

konkurrera om turen. Totalt gör hon detta vid 13 tillfällen, något som ligger en bra bit över 

Reinfeldts fyra noteringar. Sahlin signalerar också otålighet med utfrågarna vid några 

tillfällen. Inte lika tydligt som Ohly men irritationen finns där. Vid ett tillfälle säger hon till 

exempel att hon försöker redogöra för ett resonemang ”i lugn och ro” något som indikerar att 
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hon inte alls är tilltalad av att inte få utveckla sina resonemang i just - lugn och ro – utan att 

bli avbruten. 

 

4.2.3 Journalisten börjar på en tur men ger sig (kategori fem) 
Denna kategori används inte så ofta, men i denna del är det programledarna som är de som 

definierar hur turen utvecklas. De gör en framstöt för att ta turen av politikern men av någon 

anledning väljer de att avstå turen. Den här kategorin är den som har de mest jämna 

noteringarna. I programmet med Ohly händer det vid fyra procent av avbrotten medan det i 

Sahlins fall skedde vid nio procent av fallen. Avvikelserna är såpass marginella att vi väljer 

att inte lägga fokus på detta utan konstaterar bara att resultatet var ganska lika i denna del 

mellan programmen. 

 

4.2.4 Politikern gör en paus men fullföljer sitt svar efter pausen (kategori sex) 
Det här är den kategori som används minst. Maud Olofsson använder den vid endast ett 

tillfälle medan Sahlin använder den sex gånger. Hon blir avbruten, väljer en första defensiv 

åtgärd, alltså släpper in intervjuaren som just tagit turen, låter denne fullfölja turen för att 

sedan fortsätta på sitt tidigare svar. Som vi ovan noterat är detta en teknik som inte framstår 

som särskilt fientlig, även om det är politikern som är den som får sista ordet i det turbytet. 

Antalet avbrott av den här typen är såpass marginella att vi också här endast väljer att 

konstatera att denna kategori inte används särskilt flitigt av någon aktör. 

 

4.2.5 Aggressiva avbrott 
Detta avsnitt har för avsikt att granska journalisternas avbrott. I de föregående avsnitten 

handlade det om hur politikerna agerade när de blev avbrutna. Nedan redogör vi för de 

resultat vi kommit fram till då vi studerat själva avbrotten lite mer i detalj. När och hur skedde 

de? Hur många aggressiva avbrott gjordes och fanns det någon skillnad i antalet aggressiva 

avbrott mot en viss politiker? 

 

Avbrott är en störning i den ideala bilden av hur ett samtal går till med överenskomna 

turbyten och ömsesidiga överlämningar. I ett medierat samtal däremot är det en medveten 

störning som används av journalisterna.  Det finns flera syften med detta. Ett är helt enkelt att 

man vill stoppa en politiker från att prata om annat än det den ställda frågan handlar om. Detta 

finns det många exempel på i de studerade programmen. 
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Men alla avbrott är nu inte av exakt samma karaktär. En del avbrott är mer aggressiva än 

andra. Ett avbrott kan vara ett avbrott som syftar till att ställa en fråga för att komma fram till 

en gemensam bild kring det man pratar om, för att klargöra för varandra att man pratar om 

samma sak. Ett avbrott kan också vara stödjande om programledaren går in och förtydligar 

något som politikern säger på ett mer omständligt sätt. Båda dessa exempel är till sin art inte 

särskilt aggressiva. De hotar inte politikern på något sätt, de gör förvisso våld på politikerns 

samtalstur, dennes rätt att tala till punkt, men de är inte aggressiva och uppfattas heller inte 

som aggressiva av den som blir avbruten. Den här typen av avbrott är mer eller mindre 

nödvändiga i vissa sekvenser i ett samtal och förekommer som en naturlig del i alla 

pratsituationer. Aggressiva avbrott förekommer säkert också i de flesta samtal men i den typen 

av intervjuer som vi granskat är det en del i journalisternas strategi att använda sig av 

aggressiva avbrott. För det finns ju möjligheter att ställa den här typen av frågor utan att 

avbryta mitt i en samtalstur. Men avbrotten används medvetet av programledarna.  

 

Vid en noggrannare analys av avbrott gäller det att definiera hur de aggressiva avbrotten 

skiljer sig från de som är mer, låt oss kalla dem, naturliga. Här handlar det också mycket om 

hur avbrottet tas emot, vad som händer i svarsturen. Den enklaste definitionen är att säga att 

när det uppstår en kamp om turen har ett aggressivt avbrott skett för då signalerar den 

avbrutne att denna inte accepterar turtagningen. Det är dock att göra det lite för enkelt för sig. 

Använder man en sådan definition får man inte med alla aggressiva avbrott. Det vi till slut 

valt att definiera som aggressiva avbrott är när det sker mitt i en tur som inte är avslutad eller 

där det inte finns några tecken på att den som pratar signalerar att han eller hon är på väg att 

avrunda turen. Här ett exempel från intervju med Reinfeldt: 

 
364  fr   helt fel det är klart att vi alla kan ta till oss av en  

365  [sån beskrivning] 

366 pl    [men hur låter d]en här historien i dina öron 

367 fr   ja det eh jag kan inte exakt fallet [hur det ligger>> 

368 pl           [men är det rimligt>> 

369 fr >>till bakom]- 

370 pl   >>att en över]läkare uppmanas att ta ett jobb på Samhall 

371 fr   jag kan inte det enskilda fallet det rimliga är 

372   naturligtvis att den arbetsförmåga som finns ska användas  
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Här syns två avbrott som vi kodat som aggressiva, (366, 368). Båda är av samma art och 

syftar till att ställa politikern till svars i ett för moderaterna känsligt politiskt ämne. Inte vid 

något av avbrotten signalerar Reinfeldt att han är på väg att avsluta sin talandetur. Reinfeldt 

försöker däremot efter varje avbrott rätta sig efter de nya förutsättningarna (rad 367 och rad 

371) för att svara på fråga men blir återigen avbruten. 

 

Resultat aggressiva avbrott 

Partiledare 
Aggressiva avbrott 

Antal (Procent) 
Totalt antal avbrott 

Lars Ohly 48 (64) 75 

Maud Olofsson 67 (64) 104 

Fredrik Reinfeldt 22 (46) 48 

Mona Sahlin 38 (58) 65 

 

Reinfeldt utsätts för totalt 22 avbrott som vi kodat som aggressiva. Räknar man dessa avbrott i 

procent ser man att han ligger en bra bit under de tre övriga partiledarna.  Det här stärker 

bilden av att utfrågningen av honom sker under ganska harmoniska former. Vi har tidigare 

identifierat få turbyten i det programmet, vi har också identifierat att han söker strid om turen 

vid endast ett fåtal tillfällen när han blivit avbruten och nu kan vi också konstatera att han 

utsätts för minst aggressiva avbrott. En förklaring till det kan vara att han vid såpass få 

tillfällen tar strid om turen. Han har också ett taltempo som är lugnt. Det gör att han lämnar 

ganska många platser i de olika turerna, oftast i form av pauser, där en mer smidig turtagning 

är möjlig. 

 

Programmen med Ohly och Olofsson visar på liktydiga resultat när det gäller aggressiva 

avbrott. De utsätts för aggressiva avbrott vid 64 procent av avbrotten vilket är väsentligt högre 

än Reinfeldt men också högre än Sahlin. I likhet med Reinfeldt håller också Sahlin ner sitt 

tempo när hon svarar på frågorna. Något som kan förklara att deras resultat är lite lägre än 

Olofsson och Ohly. Som vi redan nämnt förekommer väsentligt fler sekvenser med kamp om 

turen och överlappande tal i Olofssonintervjun. Vid 67 avbrott av de totalt 104 handlar det om 

aggressiva avbrott. Första exempel under rubriken 4.2.2 Konkurrens om turen (kategori tre 

och fyra) ovan redovisar hur också Olofsson avbryts mitt i en mening av programledarna. 

Hon signalerar inget missnöje utan försöker anpassa sitt svar till den nya situationen men blir 

då avbruten igen. 
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5. Diskussion & slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur journalisterna i SVT:s valutfrågningar bemötte de 

fyra partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Mona Sahlin (S), Lars Ohly (V) och Maud Olofsson 

(C). För att få en bild av om det fanns skillnader i bemötandet av de olika partiledarna har vi 

analyserat hur journalisterna formulerade sina frågor till de olika partiledarna, samt hur ofta 

och på vilket sätt dessa avbröts och hur de hanterade dessa avbrott. 

 

Konkreta frågor undersökningen sökte svar på: 

• Hur formulerade journalisterna sina frågor till de olika partiledarna? Fanns det 

skillnader i vilken omfattning de olika partiledarna utsattes för aggressiv utfrågning?  

• I vilken omfattning avbröts de olika partiledarna? Hur hanterade partiledarna de 

avbrott de utsattes för och i vilken utsträckning var dessa avbrott aggressiva? 

 

Formuleringen av frågorna till de olika politikerna var likt i vissa avseenden och olikt i andra. 

Den första dimensionen av aggressivitet, initiative, visade ganska jämna resultat över lag. 

Reinfeldt fick procentuellt sett flest av den här typen av frågor, Sahlin fick minst. Ohly 

hamnade på nästan lika höga siffror som Reinfeldt, Olofsson däremot slutade mittemellan de 

båda statsministerkandidaterna. Många initiativrika frågor, framför allt följdfrågor, ställdes till 

samtliga partiledare vilket i sin tur ledde till höga siffror då mer än 90 procent av alla frågor 

indikerade på initiative i samtliga undersökta utfrågningar. Det här beror troligen på 

upplägget av programmet då det genomgående är samma två journalister som kontinuerligt 

kan sätta press på den utfrågade. Jämför man med Clayman och Heritage historiska 

genomgångar av amerikanska presskonferenser där det istället är flera journalister som måste 

dela på ordet är resultaten skiljande. Deras högsta siffra för initiative var 35 procent. Dock 

sträcker sig deras undersökningar endast fram till år 2000 vilket med stor sannolikhet också 

avspeglar sig på skillnaderna i resultaten av samtliga dimensioner av aggressivitet jämfört 

med de svenska partiledarutfrågningarna 2010.  

 

Den andra dimensionen av aggressivitet, directness, visade även den ganska jämna resultat 

överlag. Frågorna till samtliga partledare gick överlag rakt på sak, endast Ohly och Sahlin fick 

frågor mot sig som var ställda på ett lite mer försiktigt sätt, men detta i ytterst få fall. Dessa 

resultat var snarlika med Clayman och Heritage högsta notering av directness vilken låg på 90 

procent. 
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De två sista dimensionerna av aggressivitet, assertiveness och adversarialness var där vi 

började se tydligare skillnader i hur journalisterna bemötte de olika partiledarna. Sahlin fick 

procentuellt sett minst frågor mot sig vilka indikerade på assertiveness, cirka 22 procent. 

Reinfeldt hamnade knappt en procent över och Olofsson bara någon procent över det. Ohly 

fick mottaga helt klart flest av den här typen av frågor, cirka en tredjedel av hans frågor 

indikerade på assertiveness. Dessa resultat skiljer ganska mycket jämfört med Clayman och 

Heritage högsta notering av assertiveness vilken var 15 procent. Fortsättningsvis visade även 

som sagt undersökningen av den sista dimensionen av aggressivitet på skillnader mellan hur 

de olika partiledarna blev bemötta. Sahlin klarade sig undan bäst även här, då cirka 26 procent 

av hennes frågor indikerade på adversarialness och Olofsson hamnade bara någon procent 

över det.  Siffran för Reinfeldt var något högre än så, men även här råkade Ohly mest illa ut 

då nästa två femtedelar av frågorna mot honom indikerade på adversarialness. Även dessa 

resultat skiljer sig ganska kraftigt gentemot Clayman och Heritage högsta notering av 

adversarialness vilken hamnade på 18 procent.  

 

Intressant att påpeka gällande dessa resultat av hur journalisterna utsatte de olika politikerna 

för aggressiv utfrågning är att det fanns klara skillnader i vilken omfattning de olika 

politikerna utsattes för de olika, framför allt de två sista, dimensionerna av aggressivitet. Vad 

som också är intressant är att ställa dessa resultat i relation till de undersökningar Asp och 

Pollack gjorde av tidningar. I tidningar visade det sig att Sahlin hade framställts mer negativt 

än Reinfeldt. I SVT:s TV -utfrågningar bemöttes dock Sahlin mer skonsamt än Reinfeldt i 

avseendet aggressiv utfrågning. Vad detta berodde på är dock svårt att säga någonting om. 

 

När det gäller avbrott är det ett beteende som innehåller en högre grad av direkt interaktion 

mellan aktörerna än förberedda frågor. Således är samspelet mellan utfrågare och utfrågad av 

större vikt i denna del än när det gäller frågedesign. När ett avbrott sker kan mycket hända. Vi 

har identifierat sex olika vägar som den påföljande turen kan ta. I exemplet Reinfeldt händer 

det dock inte speciellt mycket. Han släpper turen och tillåter på så sätt avbrottet i högre grad 

än de övriga tre, ett beteende som också Ekström och Bèrczes (2006) identifierat i sin studie. I 

Olofssonprogrammet händer det desto mer. Vid betydligt fler tillfällen tar hon upp kampen 

om turen, ibland ser hon till att behålla den och ibland släpper hon den. Vi tror att vi finner 

förklaringen i dessa skillnader mycket i politikerns beteende. Reinfeldt släpper turen ofta och 

avbrotten blir få. Olofsson gör tvärtom och avbrotten blir många. Det finns en interaktion 
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mellan parterna som inte nog kan poängteras. Det verkar, i vårt material, som att 

journalisterna ”triggas” av en partiledare som inte accepterar förutsättningarna för 

utfrågningen och som markerar detta med att till exempel ta upp kampen om turen vid fler 

tillfällen. Det skulle förklara de mångtaliga avbrotten i Ohly och Olofsson-utfrågningarna.  

 

Det är inte bara politikern som är satt under press i dessa utfrågningsprogram, samma sak 

gäller för programledarna. De ska leverera ett bra arbete och det finns en mängd regler och 

förväntningar som de vill leva upp till. Esaiasson och Håkansson nämner att 

uppmärksamheten kring valutfrågningsprogram leder till att journalisterna uppträder 

aggressivare än i mindre avspända situationerna. Det finns alltså en personlig kemi mellan 

aktörerna som säkert har en inverkan på både bemötande och programmets utformning. I den 

här delen vill vi förklara skillnaderna mycket med politikernas beteende, som i sin tur 

påverkar programledarnas beteenden. Är partiföreträdaren engagerad och gärna tar debatten i 

form av kamp om turen ger det en viss form av samspel. Är denne irriterad på hur han/hon 

blir bemött och dessutom signalerar det på olika sätt får man ett helt annat program. Om den 

utfrågade är avvaktande och tillbakadragen och gärna släpper turen om denne blir avbruten 

får man ytterligare en annan energi i programmet och därmed en lägre notering av avbrott. 

 

När det gäller vilken typ av avbrott politikerna utsätts för visar de resultaten också att det 

finns skillnader i bemötandet. Det viktigaste vi tycker oss kunna utläsa av våra resultat om 

aggressiva avbrott är att den bild som träder fram i den delen förstärker den bild vi fick av att 

studera avbrottskategorier. Analyserna ger en ganska tydlig bild av att programmet med 

Reinfeldt är det som är lugnast. Han utsätts för avbrott och han utsätts för aggressiva avbrott 

men avbrotten är färre och andelen aggressiva avbrott är färre. Han visar heller aldrig några 

tendenser på att vara irriterad på programformen eller på hur utfrågningen genomförs. 

Därefter kommer Mona Sahlin som generellt får högre noteringar i dessa kategorier än 

Reinfeldt men lägre än de övriga två. Hon signalerar också vid ett fåtal tillfällen att hon inte är 

helt bekväm med programmets format men har en relativt hög tolerans när det gäller de 

avbrott hon utsätts för. 

 

Angående Lars Ohly och Maud Olofsson noterades det betydligt fler avbrott i deras 

utfrågningar än utfrågningarna av de båda statsministerkandidaterna. De drabbas av flera 

aggressiva avbrott och noterar också fler turer där det uppstår en kamp om turen än de övriga 
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två. Olofsson har flest avbrott men signalerar ingen irritation över detta. I stället verkar hon 

gärna ta debatten under de premisserna och signalerar istället att hon mycket väl inordnar i det 

asymmetriska maktförhållandet mellan henne och programledarna. Detta gör inte Lars Ohly 

som markerar vid flera tillfällen att han inte tycker om att bli avbruten. Lägger man dessutom 

ihop att han är den som utsätts för flest öppet kritiska frågor samt många aggressiva avbrott 

kanske det kan räcka som förklaring till att han så tydligt markerar missnöje med 

programledarnas sätt att bemöta honom. 

 

Sammantaget kan man säga att politikerna bemöts olika i de fyra programmen i avseende på 

avbrotten och vilka frågor som ställts. Vissa avbryts oftare än andra. I vissa program är det 

betydligt vanligare med konkurrens om turen än i andra. Vissa utsätts för fler aggressiva 

avbrott än andra. Vissa (läs: Ohly) utsätts för fler öppet kritiska frågor än andra och vissa (läs: 

Ohly) får svara på fler icke-neutrala ledande frågor än andra.  

 

Sammanfattning 
Redan innan valet 2010 avgjordes förekom det en debatt om hur medierna framställt de olika 

partiledarna. Kärnan i den diskussionen gick ut på att sittande statsministern Fredrik Reinfeldt 

hade framställts på ett mer positivt sätt i svenska medier än till exempel socialdemokraternas 

partiledare Mona Sahlin. Mycket av debatten kretsade kring hur detta skett i tidningar, särskilt 

i kvällstidningarna. Vi har i vår studie valt att analysera hur SVT:s valprogram Utfrågningen 

avlöpt med avseende på programledarnas bemötande gentemot de fyra partiledarna, Lars Ohly 

(V), Maud Olofsson (C), Fredrik Reinfeldt (M) och Mona Sahlin (S). För att göra detta 

använde vi oss av conversation analysis (CA), vilket är lämpligt för den här typen av analyser 

då man vill studera samtal på mikronivå för att kunna förklara varför saker och ting blir som 

det blir i program av den här typen. 

 

För att upptäcka skillnader i bemötandet har fokus legat på två huvudområden, dels hur 

programledarna formulerat sina frågor till partiledarna och dels på hur avbrott använts i 

programmen. Till grund för vår studie har framförallt tre tidigare forskningsrapporter legat. 

När det gäller frågedesign har vi använt artiklarna Questioning Presidents: Journalistic 

Deference and Adversarialness in the Press Conference of U.S. Presidents Eisenhower and 

Reagan och Historical Trends in Questioning Presidents, 1953-2000 av Clayman och 

Heritage m.fl. som en grund och utgångspunkt för vårt arbete. I delen om avbrott har vi 
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använt Mats Ekström och Judit Bérczes artikel Avbrott i politiska mediesamtal. En studie av 

statsministerkandidaterna Persson och Reinfeldt i den svenska valrörelsen 2006 som en 

grund för det arbetet. 

 

Analysen visar att de fyra partiledarna bemötts olika i flera avseenden. Dock inte i alla. När 

det gäller två av dimensionerna av aggressivitet, initative och directness har vi identifierat ett 

ganska snarlikt bemötande gentemot de fyra aktörerna. I de andra två, assertiveness och 

adversarialness upptäcktes dock tydliga skillnader i bemötandet. När det gäller assertiveness, 

alltså ledande icke-neutrala frågor som gynnar ett ”ja”- eller ”nej” -svar, hamnar till exempel 

Lars Ohly på en ganska hög notering, 33 procent, där de övriga partiledarna ligger cirka tio 

procent under dennes notering. Likaså har vi identifierat skillnader i resultatet när det handlar 

om adversarialness, alltså frågor som är motstridiga, öppet kritiska och fientliga gentemot 

den utfrågade. Också här hamnar Lars Ohly högst med en notering på 39 procent vilket kan 

jämföras med Sahlins 26 procent. 

 

I avsnittet om avbrott identifierar vi också där en ganska stor skillnad i bemötande. Bara 

genom att göra en så enkel analys som att identifiera och sammanställa den totala mängden 

avbrott i respektive program finner man att det skiljer avsevärt mellan de olika programmen. 

Antalet totala avbrott i utfrågningen av Maud Olofsson blev 104 medan antalet avbrott i 

Reinfeldt-programmet stannade vid 48. Men också vid en djupare analys framträder 

skillnader. Statsminister Reinfeldt utsätts till exempel för minst aggressiva avbrott. Vid 22 

tillfällen (46 procent) av gångerna använde sig programledarna av aggressiva avbrott när de 

ställde sina frågor. Motsvarande siffra för Ohly och Olofsson är 64 procent.   

 

I vår studie har vi också granskat hur partiledarna agerat när de blivit avbrutna. Även där har 

vi identifierat ganska stora skillnader. Fredrik Reinfeldt är den som till exempel konkurrerar 

minst om turen. Oftast avslutar han sin tur omgående då han blir avbruten. Endast vid ett fåtal 

tillfällen tar han upp kampen om att få behålla turen, ett beteende som avviker starkt från till 

exempel Maud Olofsson som gör detta vid 31 procent av gångerna. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att skillnaderna i bemötande är stora. Dock följer detta inte några blocklinjer 

utan de skillnader vi identifierat är helt på individnivå. 
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