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Diskursiva handlingar och resurser i talkshows med flerpartssamtal 

Abstract  

Discursive actions and resources in talk shows with multi-party interaction–  

a conversation analysis on the television program Skavlan  

This paper examines the function of narrative discourse in television talk shows. Basing our 

analysis on five episodes of the Swedish talk show Skavlan, we illustrate how narratives are 

initiated and elaborated by the participants of the show. The analysis shows that the 

institutional roles are challenged and that the roles vary between the host and the guests. The 

analysis also shows that when guests introduce and elaborate stories they use the same 

discursive actions and resources as the host. When participants enter an active role in their 

storytelling the host takes a more restrained role in which he lets the conversation evolve 

spontaneously. This analysis identifies yet another participant role which was not included in 

the studies of Ochs & Taylor and Thornborrow. The role appears when the host uses indirect 

form of address to both the studio audience and the overhearing audience. This role is relevant 

in the study of broadcast talk because of the very nature of television.    

Keywords:  Conversation analysis, Broadcast talk, Television, Talk show interview, 

Interactional organization, Group dynamic, Multiparty-conversation, Storytelling.      
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1 Inledning 

Talkshows har länge varit populära i USA och började dominera tv-tablån redan på 1950-

talet. En typ av talkshow som varit mycket populär är Late Night Entertainment Talk Show. 

Denna typ är ofta sympatiskt och lekfullt inriktad mellan programledare och gäst.
1
  

I talkshows, som bygger på storytelling, är programledaren redan i förväg bekant med de 

berättelser som ska framföras under programmets gång. Programledarens uppgift är att ”driva 

fram” berättelserna och se till att de förs fram till den primära mottagaren, det vill säga den 

icke-närvarande publiken och detta är således ett performance.
2
 Programledaren agerar olika 

beroende av programmets ämne, gäster och studiopublik. I de flesta talkshows uppstår, genom 

programmens kommunikativa ethos, en intim och familjär stämning mellan programledaren 

och den icke-närvarande publiken och denna stämning förstärks genom en aktiv 

studiopublik.
3
  

Typiskt för nutida talkshows är det speciella sätt att tala som Tolson omnämner som chat talk. 

Det som är specifikt för denna typ av tal är att det fungerar både underhållande och 

informerande och att ämnena tenderar att vara personliga och privata med en humoristisk 

framtoning. Samtalet följer inte den vanliga rollfördelningen vid intervjuer, utan den 

intervjuade kan ställa motfrågor till intervjuaren.
4
     

Forskningsfältet inom broadcast talk och studiet av talkshows är stort och forskare, som 

Thornborrow, Blum-Kulka, Eriksson, Norrick och Haarman, har visat att programledaren har 

en stor roll i att driva fram berättelser och skapa underhållningsvärde. Forskare som, 

Thornborrow, Garcia och Greatbatch, har också studerat program där flera deltagare 

medverkar, detta gäller dock hur studiopubliken är delaktig i skapandet av programmet. 

Flerpartssamtal i vardagliga samtal har också undersökts och Glenn visar att deltagarna i ett 

flerpartssamtal har större frihet då det finns fler aktörer som kan upprätthålla samtalets flöde.
5
 

I Sverige har talkshows fått ett nytt genomslag under senare år och ett flertal olika program 

har vuxit fram som Robins, Hellenius Hörna och Skavlan. De två förstnämnda programmen 

har tagit stor inspiration från amerikanska föregångare där intervjuer blandas med humor och 

sketcher. Skavlan har ett annorlunda format där fokus ligger på samtalet mellan gäster och där 

                                                           
1
 Timberg (2002) s 7 

2
 Thornborrow (2001) s 120 

3
 Haarman (2001) s 32 f 

4
 Tolson (2001) s 178 ff 

5
 Glenn (1989) s 145 f 
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gruppdynamiken är ett viktigt inslag.
6
 Programmet fick snabbt höga tittarsiffror och 

populariteten kan tänkas ligga i det speciella formatet med fokus på samtalet. Genom att 

undersöka hur detta samtal är uppbyggt kommer analysen att identifiera hur programmet har 

utformats för att engagera publiken och skapa delaktighet. En större förståelse skapas då för 

den relation som förekommer mellan programmet och dess mottagare, det vill säga 

programmets kommunikativa ethos. Denna studie avser, genom en samtalsanalys, att svara på 

vilka språkliga resurser som används av deltagare i talkshows med flerpartssamtal samt vilka 

diskursiva handlingsmönster som leder samtalet framåt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att identifiera hur kommunikativt ethos skapas i 

talkshows med flerpartssamtal, det vill säga hur programmets samtal är utformat för att 

engagera publiken och skapa delaktighet. En väsentlig aspekt av detta är hur programmets 

deltagare agerar tillsammans. Uppsatsens primära syfte är därför att undersöka hur berättelser 

initieras och leds vidare, det vill säga hur samtalet utvecklas, samt vilka deltagarroller som 

förekommer i talkshows med flerpartssamtal. Uppsatsen syftar också till att skapa en större 

förståelse för vilka handlingsmönster som deltagarna i programmet har, vilka språkliga 

resurser de använder vid berättande samt hur programmets flerpartssamtal struktureras och 

utvecklas. Analysen ska svara på följande frågeställningar:      

 Vilka språkliga resurser utnyttjar programledaren för att initiera berättelser? 

 Vilka diskursiva handlingar utför programledaren för att leda berättelsen framåt? 

 Vilka språkliga resurser utnyttjar gästerna för att initiera berättelser? 

 Vilka diskursiva handlingar utför gästerna för att leda berättelsen framåt? 

 Hur hanterar programledaren gruppdynamik?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av vad tidigare forskning kommit fram till inom de 

aktuella områdena samtalsanalys, broadcast talk, talkshows och flerpartssamtal. Därefter 

redogörs för de teorier som ligger till grund för analysarbetet. Hur analysen utförts och hur 

metoden tillämpats redovisas sedan och därefter följer analysen av programmet Skavlan med 

tillhörande slutsatser. Arbetet avslutas med en sammanfattning.  

                                                           
6
 Brännström (2010-10-21) 
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2 Tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning och studier som utförts inom de ämnen som är 

relevanta för uppsatsen. Studier om berättelsers uppbyggnad och deltagarroller, talkshows 

underhållningsvärde samt studier av flerpartssamtal presenteras. Slutligen redovisas hur vår 

studie förhåller sig till tidigare forskning.   

2.1 Berättelsers uppbyggnad och deltagarroller 

Thornborrow, Eriksson och Blum-Kulka har alla tagit utgångspunkt i hur man samtalar kring 

middagsbordet när de studerat talkshows. Thornborrows studie tar utgångspunkt i och 

utvecklar Ochs och Taylors studier om deltagarroller vid middagsbordet.
7
 Erikssons 

undersökning bygger på både Ochs och Taylors samt Thornborrows studie.
8
 Blum-Kulkas 

analys bygger istället på hennes egna studier inom området.
9
  

Thornborrow har studerat samtal från olika talkshows och undersöker hur deltagarnas 

personliga berättelser blir medierade. Hon är intresserad av vilken effekt denna medierade 

kontext har för hur historier berättas, hur de är inbäddade i prat och hur de är utformade för 

studiopubliken.
10

 Eriksson undersöker hur sex politikers personliga berättelser, i talkshowen 

Sen kväll med Luuk, interaktivt inleds, utarbetas och genomförs av deltagarna i intervjun.
11

 

Blum-Kulka är intresserad av hur berättelser framförs i det israeliska programmet With Meni, 

vad som gör en berättelse tellable och vem som kontrollerar dess tellability.
12

      

Thornborrows studie visar att berättelser i talkshows inte enbart framförs och berättas utan är 

noga inbäddad och utformad för den offentliga kontexten. Studien menar också att 

studiopubliken påverkar hur berättelserna produceras, ofta gemensamt, av den intervjuade och 

programledaren. En programledare kan också anamma olika deltagarroller. De kan 

introducera berättelser, vara primära mottagare och medberättare och de kan också 

problematisera berättelsen. Thornborrow anser att i en talkshow är programledarens roll som 

dramatizer av stor vikt då denna roll dramatiserar berättelsen som en föreställning med syfte 

att underhålla publiken.
13

  

                                                           
7
 Thornborrow (2001) s 117 ff 

8
 Eriksson (2010) s 533 f 

9
 Blum-Kulka (2001) s 94 f 

10
 Thornborrow (2001) s 117ff  

11
 Eriksson (2010) s 530 

12
 Blum-Kulka (2001) s 94 ff 

13
 Thornborrow (2001) s 136 f 
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Erikssons studie visar att programledaren bjuder in gästen till att berätta en historia som sedan 

utarbetas i ett samarbete genom olika tekniker utförda av programledaren. Programledarens 

handlingar, är enligt studien, i stor del orienterade mot att dramatisera berättelserna samt att 

leda fram det humoristiska i intervjuerna, vilket medför att studiopubliken får en aktiv roll 

genom till exempel skratt och applåder.
14

     

Blum-Kulka identifierar tre olika sätt att berätta en historia: a) Monlogisk, där historien 

huvudsakligen framförs av berättaren, och där programledaren spelar rollen som den aktiva 

lyssnaren. b) Pseudodialogisk, där historien framträder genom dikotomin fråga/svar-

sekvenser mellan programledaren och den intervjuade, och c) Dialogisk, där berättelsen 

framträder genom ömsesidig dialog mellan programledare och en eller flera av gästerna. 

Studien visar att dialogiskt samtal ofta förekommer då gästerna är kändisar eller andra 

offentliga personer medan pseudodialogiskt samtal förekommer i asymmetriska samtal med 

”vanliga” människor. Chansen för ett dialogiskt och levande samtal är större ju mer 

medieerfaren och offentligt känd en person är.
15

           

2.2 Programledarens roll och underhållning genom samtal 

Forskning inom broadcast talk fokuserar på hur programledaren agerar i olika talkshows för 

att underhålla studiopubliken och den icke-närvarande publiken. Norrick undersöker hur två 

programledare, Oprah Winfrey och Larry King, visar att de lyssnar, är engagerade, hur de 

fungerar som stöd åt de intervjuade samt hur detta kan påverka publiken och intervjuns 

utveckling.
16

 Haarman menar att talkshows primära syfte är att underhålla genom samtal och 

hon analyserar skillnader och likheter i hur detta underhållande tal är uppbyggt i olika 

talkshowgenres.
17

    

Norricks studie visar att programledarna utmanar de intervjuade på olika sätt för att göra 

samtalet mer levande och underhållande. Programledarens svar kan riktas till den intervjuade 

eller till publiken, och att de kan vara mer eller mindre påträngande eller manipulativa. Enligt 

studien är programledarens persona av avgörande betydelse för utformningen av intervjuns 

form.
18

     

                                                           
14

 Eriksson (2010) s 544 f 
15

 Blum-Kulka (2001) s 113 f  
16

 Norrick (2010) s 525 
17

 Haarman (2001) s 62 f  
18

 Norrick (2010) s 541 
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Haarman menar att ett gemensamt mål för alla talkshows är medial underhållning och visar i 

sin studie hur detta realiseras på olika sätt i de olika formaten. Studien visar att 

underhållningsvärdet för audience discussion shows är kopplad till uppbyggnaden av flera, 

kontrasterande röster i en gemensam konstruktion av mening medan det i issue-orientated 

shows är kopplad till bevittnande och självutlämnande. Underhållningsvärdet i trash 

programs ligger enligt studien i parodi och överdrift samt den aktiva studiopublikens roll.
19

 

2.3 Flerpartssamtal i vardagliga och institutionella situationer  

Tidigare forskning om flerpartssamtal har berört vardagliga och institutionella samtal. 

Thornborrow har undersökt hur berättelser framkallas, problematiseras och utvärderas av 

programledaren och övriga deltagare i den brittiska talkshowen Kilroy.
20

 Glenn har studerat 

hur gemensamt skratt organiseras i vardagliga samtal. Han undersöker hur och av vem skratt 

initieras samt hur skrattet blir accepterat som en gemensam aktivitet.
21

   

Hutchby menar att det finns likheter mellan institutionella situationer och den typ av 

talkshows som bland annat Ricki Lake och Jerry Springer tillhör. Han grundar sina idéer på 

tidigare forskning inom ämnet där man undersökt hur flera deltagare med motsatta åsikter 

interagerar i institutionella samtal. Han hänvisar främst till Garcias undersökning av medlande 

utfrågningar samt Greatbatch studier av debattprogram. Han hävdar att likheten i dessa 

situationer är att en programledare eller medlare bjuder in deltagare med oppositionella 

åsikter för att diskutera sina synpunkter, vanligtvis inför en studiopublik.
22

   

Thornborrow fokuserar på relationen mellan narrativ diskurs och den sekventiella 

utvecklingen av särskilda yttranden och värderande ståndpunkter. Hon undersöker hur detta 

utvecklas i talet, hur olika anpassningar utförs och hur detta förhållande utgör den 

karaktäristiska diskursen som finns i deltagarprogram som Kilroy.
23

  

Thornborrow kommer fram till att det finns en identifierbar struktur i dessa typer av program 

trots deras uppenbara kaotiska natur. Denna struktur är uppbyggd kring kopplingen mellan 

produktion av narrativa diskurser och berättelsens mottagande av programledaren och 

studiopubliken, där problematisering och utvärdering är centrala diskursiva resurser för 

utvecklingen av samtal. För det första menar Thornborrow att diskussionerna i programmet är 

                                                           
19

 Haarman (2001) 62 f 
20

 Thornborrow (2007) s 1437 ff 
21

 Glenn (1989) s 127 
22

 Hutchby (2006) s 71  
23

 Thornborrow (2007) s 1437 ff  
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uppbyggda kring valet av specifika handlingar som problematiseras av berättelsens mottagare. 

De problematiserande turtagningarna har en liknande design, de är antingen utformade som 

frågor eller som förklarande observationer. Problematiseringen innefattar två eller tre talare 

som adresserar berättaren direkt. Hon hävdar också att det finns utvärderande turtagningar och 

hävdar att dessa utgör en övergångsresurs för Kilroy eftersom de öppnar upp för nya deltagare 

att prata när problematiseringen är över. Utvärderingen innehåller en tydlig bedömning av den 

berättandes handling, vissa är i tredje person och på så sätt riktade till programledaren 

och/eller publiken istället för berättaren. Thornborrow argumenterar för att det finns ett behov 

av utvärdering av berättelsen för att kunna gå över till nästa berättelse och när en utvärdering 

har producerats, eller i vissa fall framkallats av programledaren, kan länken göras till nästa 

berättare. Hon menar att detta är ett mycket annorlunda sätt att avsluta en berättelse, jämfört 

med de sätt som ofta återfinns i andra mediala kontexter.
24

  

Glenn hävdar att en påtaglig skillnad mellan tvåparts- och flerpartssamtal är att deltagarna i 

ett flerpartssamtal har större frihet. Han grundar detta på att deltagarna i ett tvåpartssamtal 

gemensamt måste acceptera att skratt ska ske genom att en deltagare stimulerar till skratt och 

på så sätt måste skratta åt sitt eget uttalande. I ett flerpartssamtal, däremot, behöver inte alla 

deltagare medverka för att ett gemensamt skratt ska uppstå, detta medför en större variation av 

möjliga interaktionssituationer. Glenn identifierar två typer av deltagarroller i flerpartssamtal, 

den som stimulerar till skratt och de som stämmer in i skratt.
25

     

Hutchby menar att direkt adressering mellan deltagarna är vanligt förekommande i 

konfronterande talkshows och deltagare kan ibland uppmanas av programledare att 

konfrontera sina medgäster. Programledaren har en viktig roll inte bara genom att ställa frågor 

och att fungera som medlare, utan också att leda och underlätta diskussionens utformning. 

Garcia och Greatbatch menar däremot att turtagningsformatet spelar en viktig roll i huruvida 

konfrontation uppstår eller ej, åtminstone den grad av konfrontation som tillåts. De hävdar att 

en medlares närvaro ofta betyder att turerna struktureras genom denne. Detta på grund av att 

deltagarna endast kan legitimera sina uttalanden genom att svara på medlarens frågor och 

därför förekommer ytterst lite adressering deltagare emellan.
26

  

                                                           
24

 Thornborrow (2007) s 1447 ff 
25

 Glenn (1989) s 145 f 
26

 Hutchby (2006) s 71  



Diskursiva handlingar och resurser i talkshows med flerpartssamtal 

7 

 

2.4 Vår studie i relation till tidigare forskning  

Som ovanstående stycken visar har mycket forskning utförts på talkshows och samtal som 

underhållning. Fokus i dessa studier har legat på hur historier berättas, vilka diskursiva 

resurser som programledaren använder samt vad det är som skapar underhållningsvärde i 

programmen. Forskning har också utförts inom samtal med flera deltagare, både i vardagliga 

och institutionella samtal. Fokus har dels legat på hur oppositionella åsikter och konfrontation 

uppstår samt dels hur skratt organiseras i vardagliga samtal med flera aktörer. Hittills har 

ingen forskning inom broadcast talk berört den typ av talkshow som Skavlan tillhör där 

kombinationen av flerpartssamtal och gruppdynamik ligger i fokus. Analysen tar sin 

utgångspunkt i den tidigare forskningen som fokuserat på en programledares sätt att initiera 

och leda berättelser vidare. Det som är unikt för denna studie är dess fokus på gruppdynamik 

och hur både programledaren och gästerna agerar för att leda samtalet framåt.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

Följande kapitel redogör för de teorier som ligger till grund för analysen. Huvudteorin är 

Conversation analysis som redovisas nedan. Kortfattat beskrivs också tre viktiga begrepp 

inom studier av mediesamtal och slutligen redogörs begreppet kommunikativt ethos.   

3.1 Conversation analysis   

Conversation analysis, CA, utvecklades i USA av bland annat Sacks och har sitt ursprung i 

den sociologiska inriktningen etnometodologi. I CA studerar man hur människor skapar, 

återskapar och upprätthåller verkligheten genom socialt samspel. Den sociala ordningen 

uppfattas som något som arbetas fram och skapas genom social interaktion och inte som något 

befintligt som påverkar individernas handlingar.
27

 Man har som utgångspunkt att samtal följer 

vissa regler och att de har en tydlig struktur, och man intresserar sig för och beskriver hur 

deltagarna producerar och tolkar yttranden.
28

 Samtalsanalysen är en flerfaldig metod då det är 

en teori, en datainsamlingsmetod samt en metod för analysering.
29

  

Heritage, en av de forskare som förde in CA i medieforskningen, har formulerat tre 

grundantaganden som styr samtalsanalysen. Det första är att samtalandet är strukturerat. Det 

andra är att samtal formas i kontexten. Slutligen menar Heritage att analysen har sin grund i 

data. Detta innebär att samtalsanalytiker inte arbetar med teoretiska scheman utformade i 

förväg utan de arbetar alltid med det data som är tillgänglig för det specifika fallet. Vidare 

                                                           
27

 Bryman (2001) s 340 
28

 Moberg (2000) s 225  
29

 Bryman (2001) s 340 
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hävdar Heritage att ”man antar att sociala handlingar verkar i detalj och att samspelets 

specifika detaljer därför inte kan avfärdas som oviktiga utan att minska möjligheten att göra 

en sammanhängande och verkningsfull analys”. Inom CA är det av stor vikt att detaljerat 

undersöka transkriptioner av naturligt förekommande samtal då små detaljer som pauser och 

betoningar är en viktig del av det analytiska arbetet.
30

   

Hutchby menar att CA är den mest passande metoden för att analysera institutionella samtal 

men poängterar att det kan tyckas märkligt att tillämpa metoder som ursprungligen 

utvecklades i studier av vardagliga samtal till att analysera masskommunikation. Genom att 

tillämpa metoden på institutionella samtal kan man utnyttja det man vet om hur människor 

kommunicerar på interpersonell nivå och med hjälp av det kan man avslöja hur 

kommunikationen sker på en massnivå, åtminstone inom ramen för radio och tv.
31

   

Enligt ten Have skiljer sig samtalsanalysens tillvägagångssätt från andra samhälls-

vetenskapliga ämnen på flera sätt. Bland annat arbetar CA närmare sina fenomen än de flesta 

andra metoder och man arbetar med naturligt förekommande samtal snarare än konstlade. 

Samtalsanalysen ser mänskligt samspel som organisatoriska och sekventiella vilket innebär att 

när människor talar med varandra ska detta inte ses som en rad enskilda handlingar, utan 

snarare som en framväxande kollektivt organiserad händelse.
32

  

3.2 Interactivity, performativity och liveliness  

Tolson identifierar tre viktiga begrepp inom studier av mediesamtal: interactivity, 

performativity och liveliness. Dessa begrepp utgår från den grundläggande idén att 

mediesamtal behöver vara publikvänliga. Tolson menar att dessa tre begrepp tillsammans 

utgör en bra utgångspunkt vid analys av mediesamtal då de definierar broadcast talks speciella 

karaktär, vilket innebär att den talar till tittarna som om de vore närvarande genom levande 

och interaktivt språk. Men det faktum att publiken är frånvarande och inte kan svara gör att 

kommunikationen förvandlas från interaktion till ett performance.
33

         

Det första begreppet, interactivity, innebär att man genom ett särskilt sätt att tala i medier 

skapar en potentiell interaktion med de som lyssnar/tittar. Ett exempel på en sådan interaktion 

är när en programledare hälsar publiken välkommen till programmet trots att den frånvarande 
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publiken inte kan svara. Detta skapar en kvasiinteraktiv situation där programledaren försöker 

skapa en aktiv publik genom direkta tilltal som är mycket vanliga inom mediesamtal.
34

     

Det andra begreppet, performativity, menar att kvasiinteraktion ska förstås som en typ av 

framträdande. Med detta menas att man i en publik kontext med en närvarande publik kan 

anpassa sitt framträdande för att nå önskade reaktioner. När människor är involverade i till 

exempel tv-intervjuer är de inte bara bundna till en speciell samtalsdiskurs där frågor 

förväntas få svar. Dessa intervjuer är mer än bara konversationer mellan deltagare, de är 

uppenbart uppbyggda för den icke-närvarande publiken. Detta kan ses i hur de intervjuade 

ramar in och svarar på frågorna. Det kan också ses i hur de skiljer sig från vardagliga samtal 

då intervjuade i medierade kontexter talar längre, de förväntas inte bara att svara på frågan 

utan också utveckla svaren. De intervjuade förväntas tala till två primära mottagare, de andra 

deltagarna och publiken.
35

                

Det sista begreppet, liveliness, bygger vidare på de två tidigare begreppen och handlar om 

känslan av spontanitet i samtal. Trots att många program är förarbetade och manusstyrda ska 

ett samtal skapa en känsla av att det uppstår på plats och att det inte är förutbestämt. 

Begreppet bygger på det, inom broadcast talk, vedertagna begreppet liveness vilket syftar till 

att man försöker skapa en känsla av att programmen är livesända. Detta sker genom olika 

typer av direkt tilltal. De använder också olika kontextberoende indikatorer som syftar till att 

skapa en känsla av att programmet är livesänt för publiken. Närvarandet av en studiopublik 

skapar också en illusion av liveness genom involvering och engagemang.
36

  

3.3 Kommunikativt ethos  

Det främsta syftet med studier inom broadcast talk är att undersöka hur masskommunikation 

uppnås i en offentlig diskurs samt hur mediesamtal utformas för att nå publiken på ett 

specifikt, inkluderande och samarbetande sätt.
37

  

Inom detta område har Scannell myntat ett viktigt begrepp, kommunikativt ethos. Med detta 

begrepp menar han att samtal i radio och tv ska engagera publiken och skapa delaktighet. 

Detta uppstår inte naturligt utan är ett resultat av att man bland annat importerar den 

informella stilen från vardagliga samtal in i den medierade diskursen där publiken inte är 
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närvarande vilket gör samtalet till ett performance. Detta sätt att bygga in kommunikativt 

ethos i samtal har ökat i takt med den teknologiska utvecklingen.
38

  

Genom programmens kommunikativa ethos skapas en relationen mellan samtal och mottagare 

och Hutchby har identifierat tre huvudsakliga funktioner hos mediesamtal. 1) Det är en form 

av offentligt samtal som är orienterad mot en vardaglig interpersonell interaktion. 2) Det är en 

form av samtal som berör vissa systematiska strukturer och mönster av vardagliga samtal, och 

3) det är en form av samtal som är skapad åt en icke-närvarande publik som adresseras genom 

direkt tilltal.
39

     

4 Material och metod 

I detta kapitel presenteras det material som analysen baseras på, hur urvalet gått till och en 

kort beskrivning av programmen och de avsnitt som analyseras. Därefter redovisas hur 

samtalsanalysen tillämpats som analysmetod samt en genomgång av de begrepp som används 

i analysen. Slutligen presenteras hur analysens transkription ska utformas samt en diskussion 

om de eventuella problem som kan finnas i materialet och metoden.  

4.1 Material och urval 

Materialet som analyseras är avsnitt ett, tre, fyra, sex och nio från årets säsong av Skavlan. 

Urvalet har utförts utifrån kriteriet att merparten av gästerna ska tala skandinaviska. Detta 

urval har skett för att underlätta i analysarbetet och för att få ut så mycket som möjligt av 

transkriptionen. De engelsktalande gästerna, i de program som valts, har tagits bort med 

anledning av detta och på grund av fokusering på flerpartssamtal var inte en analys av den 

första gästen heller av intresse. Den del av programmet där en reporter intervjuar personer på 

stan kommer inte heller att analyseras, då denna del inte är av vikt för samtalet i programmet. 

Anledningen till att materialet omfattar fem avsnitt baseras på följande skäl: 

 för att undvika slumpmässiga programhändelser 

 för att synliggöra deltagarnas handlingsmönster 

 för att identifiera programmets kommunikativa ethos   

Inför analysen har programmen setts i sin helhet och därefter transkriberades programmen 

grovt för att exponera särskilda handlingsmönster som utförs av programledaren och gästerna. 

Dessa handlingsmönster har sedan kategoriserats och analyserats var för sig.     
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4.1.1 Sammanfattande beskrivning av programmet och aktuella avsnitt   

Tv-programmet Skavlan hade premiär i januari 2009 och är en gemensam satsning av 

Sveriges och Norges största icke-kommersiella kanaler, Svensk Television och Norsk 

Rikskringkastning.
 
Programmet fick från början en rekordartad tittarstatistik med närmare tre 

miljoner tittare vilket gjorde Skavlan till en av Europas ledande talkshows och fick, år 2009, 

ta emot tv-priset Kristallen för kategorierna Bästa programledare och Bästa 

underhållningsprogram.
40

 Programmet har två redaktioner, en i Stockholm och en i Oslo, och 

totalt arbetar tio personer inklusive Fredrik Skavlan redaktionellt. Manus författas av hela 

redaktionen där Skavlan har en central roll och han är även producent för programmet.
41

    

Studiodesignen i Skavlan är uppbyggd med fokus på samtalet. Deltagarna i programmet sitter 

i avslappnade fåtöljer som är placerade i en ringformation. I studion finns också en 

studiopublik men det är ytterst få gånger som kameran fokuserar på denna. Gästerna kommer 

in en, och ibland två, åt gången och de intar platsen närmast programledaren. Det är den som 

har denna plats som är i samtalets fokus. Gästerna roterar när nya deltagare kommer in och en 

gäst får lämna programmet tidigare då det bara finns plats för fyra gäster. I programmet 

återkommer också en reporter som intervjuar folk på stan om det aktuella ämnet.     

Det första programmet som analyseras är säsongens första avsnitt där Norges statsminister 

Jens Stoltenberg öppnar programmet. Samtalet berör ett flertal ämnen som Wikileaks, 

familjeliv och systerns missbruk. Vidare in i programmet diskuterar journalisten Elisabet 

Höglund och den norske komikern Harald Eija offentlig kritik. Som fjärde gäst får man möta 

den omskrivna skådespelaren Börje Ahlstedt som diskuterar om sin barndom, Dramaten och 

sin nya bok. Sista gästen är författaren Stieg Larsons livskamrat Eva Gabrielsson som 

samtalar om fenomenet Stieg Larsson, sin nya bok och förvaltarrätten av författarens verk.  

Det andra programmet som analyseras är det tredje avsnittet där musikalstjärnan Tommy 

Körberg öppnar programmet. Samtalet berör ett flertal ämnen som sitt artistliv, sin nya skiva 

och alkoholism. Vidare i programmet diskuterar sångerskan Lene Nystrøm, känd från gruppen 

Aqua, kändisskap, familjeliv och sin nya skådespelarkarriär. Som tredje gäst får man möta 

partiledaren Gudrun Schyman som diskuterar hennes politiska engagemang, kärlek och 

alkoholism. Gäster som inte analyseras är den amerikanske forskaren Philip Zimbardo och 

den amerikanske musikern Kurt Elling.    
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Det tredje programmet som analyseras är det fjärde avsnittet där journalisten Janne Josefsson 

främst berör ett kommande avsnitt ur sitt program, Uppdrag Granskning, där han reser runt i 

Norge för att besöka unga svenska gästarbetare. Kvällens andra gäst är den norska komikern 

Pernille Sørensen som diskuterar sina komiska framträdanden där hon gestaltar den norska 

kronprinsessan, sin nya show och vad det innebär att vara en ”duktig flicka”. Som tredje gäst 

får man möta den nyutnämnda hovsångerskan Malena Ernman som pratar om kungafamiljen, 

livet som operasångerska och sitt familjeliv. Vidare möter man Pär Johansson som är ledare 

för Glada Hudik-teatern som diskuterar om hur idéen till teatern föddes och hur den har 

utvecklats. Sista gästen i programmet är sångaren i det norska bandet Kaizers Orchestra, 

Janove Ottesen, som talar om bandets utveckling samt positiv och negativ kritik.        

Det fjärde programmet som analyseras är avsnitt sex där den förste gästen är den norska 

melodifestivalvinnaren Stella Mwangi som pratar om vinsten och sitt ursprung. Kvällens 

andra gäst är sportjournalisten André Pops som främst diskuterar det kommande vinter-VM i 

Holmenkollen samt rivaliteten mellan svenskar och norskar. Vidare i programmet möter man 

Sven-Bertil Taube som diskuterar livet, familjerelationer och gentlemannaskap. Som fjärde 

gäst får man möta författaren Bodil Malmsten som pratar om att flytta utomlands, att vara sig 

själv och att passa in. Programmets sista gäst är kompositören och producenten Andreas 

Kleerup som berättar om sin familj, sitt missbruk och sitt nya musikprojekt.  

Det sista programmet som analyseras är det nionde avsnittet där den första gästen är Petter 

Northug. Samtalet berör hans seger i VM, hans provokationer och hans skidkarriär i 

allmänhet. Vidare i programmet möter man den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt och 

hans norska kollega Erna Solberg som pratar om högerns framgångsvåg. Sista gästen i 

programmet är sångerskan Nina Persson som diskuterar om sin musikkarriär, sin sjukdom och 

sitt nya musikprojekt. Den brittiska professorn Sir Ken Robinson som talar om pedagogik och 

skolväsende analyseras inte.     

4.2 Metod 

Metoden som används för undersökningen är Conversational analysis. I den utgår man bara 

från den interaktionella kontexten, då utformningen av samtalet är beroende av föregående 

och följande yttranden.
42

 Analysmetoden är kvalitativ och ett grundläggande mål är att 

beskriva ett samtals strukturella organisering och de metoder som deltagarna i ett samtal 
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använder för att ömsesidigt förstå den sociala situationen de befinner sig i.
43

 Syftet är inte att 

förklara varför människor handlar som de gör, utan snarare att förklara hur de gör det.
44

 Hur 

deltagare producerar och tolkar yttranden är därför av stor vikt.
45

 Metodens fördel är att man 

arbetar nära sitt data samt att man gör detaljerade transkriptioner som tar hänsyn till olika 

nyanser i mänsklig interaktion.
46

  

I studien används begreppen handling och resurs genomgående och har i detta arbete 

definierats som olika sätt att agera i ett samtal. De används i studien för att beskriva de sätt 

som programledaren och gästerna handlar för att driva samtalet framåt. Ett annat begrepp som 

förekommer frekvent i studien är berättelse/berättelser som i detta sammanhang har fått en 

bredare innebörd. Begreppet syftar här till det institutionella sätt som ett samtal utvecklas, ofta 

genom, närhetsparet fråga/svar. Det behöver således inte handla om en historia som berättas, 

även om så ibland är fallet, utan det kan till exempel vara ett svar på en fråga, en åsikt eller ett 

konstaterande.    

Första delen av analysen beskriver programmet ur ett makroperspektiv där programmets 

participation framework analyseras. Där utgår analysen från det sekventiella format som 

interaktion skapas inom samt deltagarnas sätt att adressera varandra.
 
Detta ger en bild av hur 

deltagarna kan förhålla sig till ett yttrande, till exempel genom att placera sig som direkt eller 

indirekt mottagare.
 47

    

Andra delen av analysen beskriver programmet ur ett mikroperspektiv och inriktar sig på hur 

berättelser initieras och leds vidare samt hur gruppdynamiken hanteras. Framträdande begrepp 

som är av relevans för vår undersökning är turtagning, sekventiell organisering, närhetspar, 

preferensstruktur och formuleringar. För att få en större förståelse för hur samtal byggs upp i 

programmet kommer analysen också att baseras på Ochs och Taylors teori om deltagarroller.  

Det första begreppet som tillämpas i analysen är turtagning. Detta begrepp innefattar idén om 

turtagning som en organiserad aktivitet och är en av de viktigaste idéerna i samtalsanalysen.
48

 

Det finns en uppsättning normer i ett samtal som skapar en ömsesidig förståelse för hur 

turtagningen ska ske, dock följs dessa inte alltid utan turer överlappas och två eller fler 
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personer kan exempelvis tala samtidigt.
49

 I nyhetsintervjuer och andra institutionella samtal är 

turtagningen i många fall ganska begränsad då turtagningarna ofta består av fråga/svar.
50

  

I vår analys är det intressant att undersöka hur turtagningen går till då samtalet inte är av lika 

strikt karaktär och talarbyte sker på olika sätt. Analysen tar utgångspunkt i de tre 

grundläggande sätt som ett talarbyte kan ske på som identifierats av Sacks. Det första är att 

nuvarande talare väljer nästa talare, det andra är att nästa talare tar turen själv och det sista är 

att nuvarande talare fortsätter sin pågående tur.
51

 

Ett annat viktigt begrepp som analysen kommer att ta hänsyn till är sekventiell organisering 

och detta begrepp är av stort intresse när man studerar mediesamtal då dessa är institutionellt 

begränsade.
52

 Deltagarna i ett samtal ska inte bara följa de normer som finns för turtagning, 

utan de ska också designa sina turer med en sekventiell position i åtanke. Analysen fokuserar 

på hur samtal produceras i sekvenser och på detta sätt blir det möjligt att få en djupare 

förståelse för hur deltagare uppfattar varandras yttranden och den befintliga kontexten.
53

  

Analysen kommer också att fokusera på begreppet närhetspar som innebär att två turer är 

nära förknippade med varandra där den första turen i princip alltid leder till att den andra 

delen av paret uppträder.
54

 Begreppet kommer att tillämpas för att analysera den sekventiella 

organisationen, även om en hel sekvens oftast består av fler än två turer.
55

 Begreppet 

närhetspar kan kopplas till ett samtals preferensstruktur som innebär att ett yttrande kan följas 

av ett prefererat eller icke-prefererat svar.
56

 En intressant aspekt av dessa begrepp är att man 

kan identifiera när problem uppstår i samtalet. Om den andra turen i närhetsparet inte 

överensstämmer med den första turen, det vill säga är icke-prefererat, kan det uppfattas som 

oförskämt eller, åtminstone, gör att man hamnar i en situation där reparation är nödvändig.
57

  

Hutchby har identifierar tre typer av formuleringar, stödjande, sammanfattande och 

kritiserande, och dessa kommer att användas i analysen för att förstå hur berättelser byggs upp 

i samtal. Stödjande formuleringar har funktionen att markera, genom till exempel ”mmm” och 
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”okej”, att ett yttrande är en nyhet för dess mottagare.
58

 Sammanfattande formuleringar 

fungerar som ett förtydligande av det som sagts till förmån för den icke-närvarande publiken, 

medan kritiserande formuleringar används för att problematisera ett tidigare yttrande.
59

      

I analysen tillämpas Ochs och Taylors teorier om deltagarroller som utvecklades i en studie 

om middagssamtal i amerikanska familjer. De konstaterade att berättandet av en historia oftast 

är inbäddad i sociala aktiviteter och att det involverar en rad olika deltagarroller. Genom att 

använda oss av denna teori ges en djupare förståelse för hur berättelser skapas i samtal och de 

olika rollerna är protagonist, elicitor, initial teller, primary recipient, problematizer och 

problematizee. Protagonisten är huvudpersonen i en berättelse, elicitor är den som efterfrågar 

en berättelse och fungerar som medberättare. Initial teller är en medberättare som uttrycker 

det första tillkännagivandet av yrkandet och primary recipient är den primära mottagaren av 

berättelsen. Problematizer är en medberättare som kritiskt påpekar eventuella problem och 

problematizee är den vars handling utsätts för kritik.
60

 Thornborrow har tillämpat Ochs och 

Taylors teori i studiet av talkshows och identifierat ytterligare en roll, dramatizer. Denna roll 

används för att beskriva hur en programledare handlar för att föra fram en berättelse som ett 

performance. Hon menar också att rollen som primary recipient ofta intas av programledaren, 

men i själva verket är studiopubliken och den icke-närvarande publiken som innehar denna 

roll.
61

   

4.3 Transkription  

En viktig del av samtalsanalysen är de transkriptioner man gör genom noggranna och 

upprepande iakttagelser av inspelad interaktion.
62

 Det är dock inte transkriptionerna i sig som 

är mest väsentlig för analysen utan det som är viktigast är den process där man genom 

upprepande observationer försöker återge det som faktiskt händer i en interaktion.
63

 Det är 

först vid repeterande iakttagelser som mönster i samtal kan uppmärksammas och genom en 

transkription får man en lättillgänglig åtkomst till ett brett utbud av interaktionssekvenser som 

kan analyseras i jämförande syfte.
64
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Analysen utgår ifrån Sidnells beskrivning om hur man ska förhålla sig till sina data för att 

skapa en valid och reliabel transkription. Han menar att man ska beskriva vad samtalets 

deltagare faktiskt säger utan att lägga in egna tolkningar och värderingar.
65

  

I tolkningen av transkriptionen bör man använda sig av det som samtalsanalytiker kallar för 

next turn proof procedure. Med detta menas att en handling kan fastställas utifrån den 

efterföljande reaktionen från deltagare eller studiopublik. Genom en noggrann transkription, 

där man återger det som faktiskt händer i samtalet, kan subjektiva tolkningar undvikas och 

studien blir reliabel och replikerbar.
66

   

Intervjuerna i programmet har transkriberats enligt den transkriptionsnyckel som utvecklats 

av Jefferson och denna återfinns, som bilaga, längst bak i arbetet. I varje 

transkriptionsexempel i analysen presenteras inledningsvis tiden för sekvensen, det program 

sekvensen är hämtad från samt de deltagare som medverkar.   

4.4 Metodproblem  

Ett metodproblem skulle kunna vara den mångfald av språk som förekommer i programmet. 

För att undvika detta fokuserar analysen på de samtal som sker med skandinaviska gäster, och 

delar där engelska förkommer har exkluderats då det inte är helt naturligt för Skavlan att 

intervjua på detta språk. Hans annars relativt lediga intervjuarstil blir ansträngd i en sådan 

situation och det som analysen fokuserar på kan, om dessa delar tas med, bli missvisande. 

Som nämndes i kapitlet ovan används i analysen det som samtalsanalytiker kallar för next 

turn proof procedure och som gör att man kan undvika subjektiva tolkningar i en analys. En 

tolkning är dock alltid subjektiv och en transkription ska alltid ses som en förenkling av 

verkligheten. Analysen är baserad på vår kunskap om samtalsanalysen som metod och är 

därmed ingen absolut sanning. Programmets interaktion har tolkats utifrån vår egen förståelse. 

Metoden är dock transparent och det är enkelt, som utomstående, att bedöma tolkningar och 

på så sätt kan problem upptäckas.       
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5 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel presenteras inledningsvis programmets Participation Framework för att skapa 

en större förståelse för det som analysen sedan fokuserar på. Därefter analyseras de olika 

handlingar som finns inom de valda tilltalsmönsterna och dessa exemplifieras. En analys av 

programmets deltagarroller ryms också inom varje handlingskategori.      

5.1 Participation Framework 

I programmet finns fyra grundläggande typer av deltagare och dessa är programledare, gäster, 

studiopublik och den icke-närvarande publiken. Det blir också framträdande vid närmare 

analys att inom dessa deltagartyper finns olika roller att inta och detta redovisas i följande 

kapitel. Åtta adresseringsmönster i programmet har identifierats och dessa är:   

 Programledaren tilltalar gäst  

 Programledaren tilltalar två eller fler gäster  

 Programledaren adresserar den icke-närvarande publiken  

 Programledare tilltalar studiopublik  

 Gäst tilltalar programledaren  

 Gäst tilltalar annan gäst  

 Gäst tilltalar alla deltagare 

 Gäst tilltalar studiopublik   

Analysen nedan kommer att fokusera på hur en programledare tilltalar gäster och hur gäster 

tilltalar varandra. Dessa tilltalsmönster är av relevans för uppsatsens syfte då de bidrar till att 

forma programmets flerpartssamtal och gruppdynamik. Det är genom en analys av dessa som 

programmets deltagares diskursiva handlingar och språkliga resurser kan identifieras.   

5.2 Programledaren initierar berättelser 

Programledaren använder sig av tre språkliga resurser för att initiera berättelser och de som 

identifierats är: 

 att programledaren ställer en fråga 

 att programledaren presenterar bakgrundsfakta som leder till en fråga 

 att programledaren gör ett påstående      

Den första typen av initiering från programledaren som identifierats är att programledaren 

introducerar en ny berättelse genom att ställa en fråga. Denna sekvens är hämtad ur avsnitt 

sex där en gästs nya film diskuteras och i samband med detta ställer programledaren en fråga.  
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(1)  26:26   Avsnitt 6   P: Programledare; G: Sven-Bertil Taube 

01 P:  -► hvor vikti vill du sij datt daä mä försoning ä då man blir äldre i live: 

02 G: .jo (.)ja tror dä ä ä viktit (.) å ja hoppas (.) a:tt man (.) kan agera 

03  då man blir äldre å förståndigare (.) å har lite mera tid också >kan  

04  försöka< ä:h ä:h vara på ett sätt som kan försona (.) dom dumheter äller 

05  (.) tillkortakommande man har (.)ä:h levererat tidigare (.) dä tror ja 

Då programledaren, på rad 1, ber gästen att berätta om vikten av försoning etableras rollen 

som elictor eftersom en berättelse efterfrågas. Turen ges över till gästen genom en fråga, på 

rad 2 till 5, som då intar rollen som initial teller genom att han är den som introducerar 

historiens kontext.  

En annan sekvens, då denna resurs kan identifieras, är från säsongens första program där 

programledaren intervjuar kvällens sista gäst. Frågan ställs av programledaren efter att gästen 

har presenterats.  

(2)  38:22   Avsnitt 1   P: Programledare; G: Eva Gabrielsson 

01 P:  -► ä:h (.) >ni livde< ett väldit enkelt liv (.) >kan du försöka< je oss en  

02  bild av dä liv ni livde ihop 

03 G: mmm (.) >a dä va ju ja som hade hand om< (.) hushållskassan >så att säga<  

04  (.) så att ja (.) laga mat tillexempel (.) ja tog mä mej matlåder (.) 

05  Stieg däremot han tog aldrig mä några av de där matlådorna inte (.)  

06  utan han (.) rusade ut från- från där vi bodde (.) va- varje dag (.) 

07  >ut på stan< för att äta frukost på stan(.) å dä här jorde mej <vansinnig  

08  asså> (.) varenda dag va (.) likadant (.) ingen matlåda för lunch heller  

09  utan ä:h (2.5) spendera pengar på stan (.) å dä där= 

Genom att programledaren, på rad 1, ställer en fråga om det liv som gästen levde tillsammans 

med en känd avliden författare, ger han turen till gästen och i detta samspel uppstår rollen som 

elicitor, precis som i föregående exempel. Gästen som svarar på programledarens fråga, på 

rad 3 till 9, intar i denna sekvens rollen som initial teller då hon introducerar berättelsens 

kontext.   

Den andra typen av initiering från programledaren som identifierats är att programledaren 

introducerar en ny berättelse genom att presentera bakgrundsfakta som leder till en fråga. 

Denna sekvens är från avsnitt tre där programledaren leder in programmet i en ny berättelse 

genom att relatera till tidigare gäst och sammanföra den berättelsen med gästens egna 

erfarenheter.    
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(3)  31:53   Avsnitt 3   P: Programledare; G: Gudrun Schyman 

01 P:  -► vi hade (.) ä:h en kollega å dej i studion för >ett par uekor sen< (.)  

02  >Jens Stoltenberg< (.) norske statsministern= 

03 G: =mmm 

04 P: å da ä:h fråga ja dä lite om hur svag (.) man får vare som politiker (.) 

05  å han sa >allt för lite< (.) >allt för lite< svag (.) svart han=  

06 G: = a:h  

07 P: å jag tänker lite på din historia (.) å vi snacket ju lite om ä:h (.) mä  

08  Tommy här om alkoholism (.) å ä:h din historia (.) som har haft ä:h vart  

09  en offensiell alkoholproblemen tidligare (.) å:h å:h vart väldi öppen (.) 

10  ä:h även vart mä i läts däns (.) allså >ska vi danse< (.) å danse  >> 

11 G:                                                           [ja: (.) >> 

12 P: >> (.) å du har (.) f]ött på tv] [(.) å du har mycket ]levt ditt liv i >> 

13 G: >> den förra säsongen]           [ja:: (.) allt hehehe]  

14 P:   >> svenske offentligheten (.) ja ändre på (.) de å vara öppen mä (.)  

15     -► till exempel ett alkoholproblem (.) hur stigmatiserande har det vart för  

16  dej  

17 G: (1.5) ja:: (.) asså ja (.) jag tycker att det var väldit bra (.) att  

18  jag var de (.) de (.) ä:h dä va nog på tiden att någon vågade prata om det  

Programledaren börjar med att ge bakgrundsinformation genom att introducera berättelsens 

kontext och rollen som initial teller etableras på rad 1 till 2, 4 till 5, 7 till 10, 12, 14. Turen ges 

sedan över till gästen genom en fråga som är formad av bakgrundsinformationen, på rad 15 

till 16, och programledaren intar då rollen som elicitor. I denna sekvens ser man tydligt att 

programledaren i förväg är införstådd i berättelsen och man kan identifiera ytterligare en roll 

som programledaren intar, på rad 1 till 2, 4 till 5, 7 till 10, 12 och 14, som förbisetts av andra 

forskare. Denna roll innebär att programledaren skapar en större förståelse för berättelsen för 

den icke-närvarande publiken. I denna sekvens intar gästen rollen som primary recipient då 

hon på, rad 3, 6 och 11, använder sig av stödjande formuleringar för att leda berättelsen 

framåt och det är också henne frågan är riktad till.     

Ytterligare ett exempel som visar denna typ av resurs är från säsongens första program där 

programledaren diskuterar offentlig kritik med två av programmets gäster. Programledaren 

ger en kort genomgång av all den kritik som den ena gästen har utsatts för och efterfrågar 

sedan vad som är den värsta kritiken att få.  

(4)  16:53   Avsnitt 1   P: Programledare; G: Elisabet Höglund 

01 P:  -► = du har fått (.) du har fått (.) löp- löpsedler >tillexempel< Höglund på  

02  att du (.) både din arbetsinsats å:h å:h å:h >för ditt hår< å:h för di- di  

03  din ålder å allt möjligt (.) ja tecker (.) n- när man går ijenom ett sånt  

04     -► år (.) va är- (.) va var den värsta (.) <den allra värsta kritiken> du  



Diskursiva handlingar och resurser i talkshows med flerpartssamtal 

20 

 

05  fick >i året som jick< 

06 G: det är när kritiken blir pers- (.) förvandlas till pe- personangrepp (.) 

07  just det som du nämner (.) håret (.) rynkorna (.) >i den mån jag har  

08  några< (.) >jag vet inte< [(.) ål]dern framför allt (.) och att man är >>>  

09 Pub:                      [hehehe] 

10 G: >>> kvinna och att man ser ut som ett russin i ansiktet (.) och att  

11  ja man skulle egentligen helst (.) fly från denna jord å:h å:h sluta  

12  ta ut pensionen å sluta (.) å lämna scenen >så att säja< = 

 

På rad 1 till 3 ger programledaren en kort bakgrund till den fråga som han sedan ställer på rad 

4 till 5 och därmed etableras rollen som initial teller. Genom denna fråga etableras rollen som 

elictior då programledaren efterfrågar vad gästen anser vara den värsta kritiken att utsättas 

för. Även i detta exempel ser man att programledaren, på rad 1 till 3, intar en roll för att skapa 

större förståelse för den icke-närvarande publiken genom att förtydliga berättelsens kontext. 

Rollen som primary recipient delas av den aktuella gästen, som utvecklar den efterfrågade 

berättelsen, och studiopubliken, som involveras till skratt.    

Den tredje typen av initiering från programledaren som identifierats är att programledaren 

introducerar en ny berättelse genom ett påstående som i denna kontext uppfattas som en fråga. 

Detta exempel är från avsnitt nio där man, tillsammans med Sveriges och Norges partiledare, 

diskuterar högerns framgång. Programledaren påstår att det finns en skillnad mellan 

högerpartierna i Sverige och Norge. 

(5)  20:47   Avsnitt 9   P: Programledare; G: Erna Solberg 

01 P: -► .ar (.) ä:h dae ä än schillna:d som ä:r (.) är ganska tydli (.) å:h dä 

02  ä:r at (.) Reinfeldt utelokker ett sammerbeijte mä ä ytterste öjere 

03  partie i svärj[e (.) männ du: >> 

04 G:               [mm] 

05 P: >> är oppen for ett sammarbejit mä dä yttertse partie i Norge 

06 G: ja män dä ä to forsäller olie partier (.) asså Fremspartie ä ikke 

07  Svärjedemokarterna (.) Fremspartie ä: ed parti e som ä: somä: ja je 

08  menar ha en brädd politik ä ju ene mä dä are men som jah menine me 

09  en grund som vi kan smaerbejte mä (.) .dä träckene som Svärjedemokraterna  

10  ha som utgångspunkt >dä ha ikke Franspariti< 

Programledaren inleder sekvensen med att konstatera och förklara den skillnad som finns 

mellan de norska och svenska högerpartierna som representeras i studion och därmed, på rad 

1 till 3 och 5, etableras rollen som initial teller. Genom att gästen uppfattar programledarens 

påstående som en fråga, då hon på rad 6 inleder turen med att svara ja, intar programledaren 

rollen som elicitor och gästen rollen som primary recipient. Exemplet visar ingen tydlig 
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turfördelning utan den kan tolkas som en hybrid mellan att bli tilldelad och ta turen själv då 

ingen konkret fråga ställs utan gästen gör en tolkning av det påstående som programledaren 

utryckt. Likt föregående exempel ser man också att programledaren intar en roll, på rad 1 till 

3 och 5, för att den icke-närvarande publiken ska få en djupare förståelse för kontexten och 

detta sker genom att programledaren ger en bakgrund till den berättelse som efterfrågas.   

En annan sekvens som visar denna resurs är från avsnitt fyra där en gäst talar om sitt arbete 

med utvecklingsstörda personer. Programledaren introducerar ämnet genom att uttrycka ett 

påstående om att den aktuella gästen fick ett oönskat arbete.   

(6)  36:47   Avsnitt 4   P: Programledare; G: Pär Johansson 

01 P: -► du ä:h (.) jaj (.) vi ska ha en liten forklaring här till varfor du fick 

02  denna medaljen >för de bynnte ju< ejentligen med att du fick ett jobb du 

03  ejentligen inte ville ha: 

04 G: ja: ja drömde om att blir fotbollsproffs (.) ja brukar säja att min bästa 

05  kompis Tomas Brolin hamnade i världslaget å ja hamnade på en vedbacke 

06  med utväcklingsstörda 

I detta exempel kan man se att programledaren, på rad 1 till 3, konstaterar att gästen fick ett 

jobb han egentligen inte ville ha och rollen som initial teller etableras. Likt föregående 

exempel uppfattar gästen detta som en efterfråga av en berättelse och programledaren intar 

rollen som elicitor, på rad 1 till 3, och gästen rollen som primary recipient, på rad 4 till 6. 

Även här, på rad 1 till 3, framkommer den nya roll där programledaren tydliggör historiens 

bakgrund för den icke-närvarande publiken.   

Sammanfattningsvis visar analysen att programledaren alltid intar rollen som elicitor och 

gästen rollen som primary recipient då programledaren efterfrågar en berättelse. Rollen som 

initial teller skiftar mellan programledaren och gästerna och är beroende av hur 

programledaren väljer att inleda berättelsen. I dessa exempel har ytterligare en roll 

identifierats och denna har förbisetts av tidigare forskare. Rollen innebär att programledaren 

försöker skapa en större förståelse av berättelsen för den icke-närvarande publiken genom 

indirekta tilltal och denna roll är av stor betydelse vid en analys av talkshows i allmänhet då 

tv-program är uppbyggda för att underhålla den icke-närvarande publiken.      
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5.3 Programledaren leder berättelsen framåt 

Programledaren använder sig av fem diskursiva handlingar för att föra berättelsen framåt. De 

handlingar som identifierats är: 

 att programledaren ställer en följdfråga 

 att programledaren efterfrågar ett mer utvecklat svar 

 att programledaren använder responsstöd 

 att programledaren skämtar 

 att programledaren förtydligar det som sagts  

Den första typen av involvering av programledaren som identifierats är att programledaren 

använder sig av följdfrågor för att föra berättelsen framåt. Följande sekvens är från avsnitt tre 

där ämnet är kärlek och gästen har precis berättat att hon endast har sagt ”Jag älskar dig” till 

en person förutom sina barn och programledaren väljer att ställa en följdfråga.  

(1)  30:57   Avsnitt 3   P: Programledare; G1: Gudrun Schyman; G2: Tommy Körberg 

01 G1: asså jag vet inte om jag skulle beskriva det slösaktigt (.) <men för mej> 

02  (.) så (.) >i och med att< ja fick uppleva dom här känslorna i förhållande 

03  till mina barn (.) så blev det så (.) viktit att inte va slösakti mä 

04  [det (.) utan att man >> 

05 G2: [ºnä man ska vara sparsamº 

06 G1: >> (.) >att det skulle< verkligen <va så då> (.) att ja kände den här  

07  reservationslösa kärleken= 

08 P: -► = så- så hur va (.) hur gammel va du då du sa dä för förste gang  

09 G1: till en man [(.)]på dä viset (.) ja ja- vi va blublilopbopbop (.) ja va >> 

10 P:             [ja] 

11 G1: lite över femti 

Gästen pratar i denna sekvens om att den man hon lever tillsammans med nu är den första 

man hon sagt ”Jag älskar dig” till. På rad 5 kommenterar en annan gäst tidigare tur och i detta 

samspel skapas rollen som primary recipient. Gästen som är i fokus för det aktuella samtalet 

fortsätter sitt svar och programledaren intar rollen som primary recipient då han, på rad 8, 

frågar hur gammal hon var första gången hon sa ”Jag älskar dig”. Denna sekvens visar tydligt 

programmets gruppdynamik samt hur samtalet utvecklas genom flerpartsinvolvering då ett 

dialogiskt och avslappnat samtal uppstår.  

Nästa sekvens är från program tre där programledaren och gästen diskuterar omställningen 

från världsstjärna till flerbarnsmamma. Gästen som redan berättat att hon tycker att det är tufft 

får följdfrågan varför hon har skaffat fler barn.  
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(2)  18:33   Avsnitt 3   P: Programledare; G: Lene Nystøm 

01 P: du syns dä va tufft= 

02 G: =ja syns dä va kämpe tufft (.) ja syns dä (.) å >ja syns dä ä< väldi  

03  viktit att man snackar om dä (.) för ja syns dä ä perfekta bilder (.) å:h  

04  maler sin egen familj (.) ja syns dä är flykte (.) asså dä- dä- (.) ja-  

05  >ja tror icke på dä< 

06 P: -► men varför skaffade du en till då 

07 G: för ja tänkte (.) >viss ja inte< kasta mej ut nu (.)så kommer dä icke å  

08  ske 

Då programledaren, på rad 6, frågar gästen varför hon skaffade ett till barn intar han rollen 

som primary recipient då han visar på att han är mottagare av berättelsen. Då han ifrågasätter 

hennes val om att utöka sin familj intar han även rollen som problematizer, på rad 6, och 

eftersom gästens handlingar är det som kritiseras etableras rollen som problematizee.  

Den andra typen av involvering av programledaren som identifierats är att programledaren ber 

gästen att utveckla sitt svar för att föra berättelsen framåt. Följande sekvens är från säsongens 

första program där en av kvällens gäster diskuterar arvet efter sin livskamrat och om det finns 

ytterligare ett bokmanus. Programledaren ställer en fråga till henne men gästen ger ett icke-

prefererat svar och därmed omformulerar programledaren frågan.  

(3)  51:07   Avsnitt 1   P: Programledare; G: Eva Gabrielsson  

01 P: men är detta ejentligen din egendom  

02 G: (1.0) nä mä- (.) ja har (.) dä va mitt första förslag (.) eller dä va  

03  Per-Erik Nilsson (.) Exspos >dåvarande ordförande< som (.) la fram det  

04  förslaget (.) hösten tvåtusenfem (.) att om ja fick rätten att förvalta så  

05  skulle ja (.) pröva å avsluta det fjärde manuset= 

06 P: -► =men om det finns (.) å du vet var det är (.) >behöver du icke< ge ifra  

07  dä till (.) trots allt (.) de som lagli sätt äger dä  

08 G: nej men ja har så (.) nä: det behöver ja inte (0.5) dom har redan så 

09  mycket pengar (.) dä ä (.) nånstans finns det väl också en gräns tycker ja  

10  (.) nu är vi inne på moral ijen va (.) <hur mycket ska man skrapa ur  

11  botten av tunnan> för att sälja det minsta lilla fraktion av nånting som  

12  (.) Stieg möjligen kan ha skrivit (.) gör bissniss på annat (.)  

13  framförallt (.) gör nånting själva (.) <producera nånting själva> (.)   

14  det börjar bli besatt det här [(.) han är  

Genom att programledaren ifrågasätter om det är lagligt för gästen att behålla manuset, om det 

finns, och på så sätt kritiserar hennes handling, på rad 6 till 7, etableras rollen som 

problematizer. Han intar också, på rad 6 till 7, rollen som primary recipient då han agerar som 

mottagare av berättelsen. Då programledaren kritiserar gästens handlingar etableras en roll 

som problematizee.  
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Nästa sekvens är från avsnitt tre där en gäst diskuterar hur det kom sig att hon gifte sig med en 

bandkollega. Efter ett långdraget svar ber programledaren henne att utveckla svaret 

ytterligare.  

(4)  16:25   Avsnitt 3   P: Programledare; G: Lene Nystrøm 

01 G: = ja (.) våras föräldrar är väldi goa vänner (.) å våra mödrarna har  

02  i många år (.) prövat å sätta oss hop (.) å vi bara ehhh (.) icke  

03  en chans lixom (.) så vi är ute en afton i London å spiser (.) mä 

04  väldi många männsker (.) å då ska vi heim (.) å vi ska säja farväl till  

05  varandra: (.) ett lite farvä:lkyss (.) földes plötsli ut i en masse  

06  flammer emellan oss (.) å dä inte så i många dagars gr- grubbling å 

07  spekulering på (.) är detta riktit (.) dä föltes helt fel (.) på  

08  månge månge punkter (.) män också väldi rätt (.) han var ju bro:r min  

09  (.) som vi kände varandra på gott å ont å:h (.) som man vari sy mycke  

10  mä ijenom (.) men (.) en uke senare var vi jift (.) asså dä jick fort 

11 P: -► men va tror du dä va som gjorde att dä plötsligt= 

Programledaren intar rollen som primary recipient då han, på rad 11, agerar som mottagare av 

berättelsen.  Han strävar efter att få ut det mesta av berättelsen och rollen som dramatizer 

etableras, på rad 11, då han ber gästen att utveckla historien ytterligare. Denna sekvens följer 

tydligt de institutionella roller för turtagning som är vanliga i talkshows och intervjuer, där 

programledaren ställer frågor och gästerna svarar.  

Den tredje typen av involvering av programledaren som identifierats är att programledaren 

använder sig av responsstöd för att föra berättelsen framåt. Följande sekvens är från 

säsongens första program där programledaren frågar gästen vad han har ställt till med och 

syftar på den bok han har gett ut. 

(5)  27:17   Avsnitt 1   P: Programledare; G: Börje Ahlstedt; Pub: Publik 

01 P: = va ä dä du ställt till mä= 

02 G: ja: har inte ställt till (.) >ja ha skrivi en bok< [(.) å där ]ty- där >>> 

03 Pub:                                                    [hehehehehehehehe 

04 P: -►                                                    [ja just dä] 

05 G: >>> säjer ja va ja tycker om skådespelarkonsten [(.)] och jag riktar >>> 

06 P: -►                                                 [ja] 

07 G: >>> mej å tar upp som (.) ä:h exemepl (.) våra bästa skådespelare (.) våra  

08  bästa manliga i dä här landet (.) å så talar ja om att nåra av dom (.)ä:h  

09  (.) <poserar> (.) allså dom speglar sej själva genom publiken (.) dä  

10  tycker inte ja är bra skådespeleri (.) Persbrant ä posör (.) Kjäll  

11  Bergqvist ä en posör [(.) dä] ä dom- dom speglar sej själv genom rollerna= 
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Programledaren stödjer gästens berättande, på rad 4 och 6, genom att använda sig av 

stödjande formuleringar för att leda samtalet framåt och därmed etableras rollen som primary 

recipient. Dessa responsstöd kan egentligen inte ses som enstaka turer, utan de fungerar 

stödjande för den tur som gästen befinner sig i, som även har rollen som protagonist då han är 

huvudpersonen i berättelsen.  

Den fjärde typen av involvering av programledaren som identifierats är att programledaren 

lägger in en humoristisk prägel för att föra berättelsen framåt. Denna sekvens är från program 

tre där en gäst berättar om hur hon lever i ett äktenskapsliknande förhållande.  

(6)  25:07   Avsnitt 3   P: Programledare; G: Gudrun Schyman; Pub: Publik 

01 P: va är dä hos han som jör (.) ä:h (.) ä:h= 

02 G1: är bra [(.) >vad har han som dom andra inte hade< (.) han är nummer >> 

03 P:        [ja ja]                                   

04 G1: >> fyra[ (.)kan] ja säja (.) under >äktenskapsliknande förhållanden<  >>  

05 P:        [ja hehe] 

06  >>(.) å sen har dä ju varit kortare å sådär men = 

07 P: = så då har du haft fyra äktenskapsliknande förhållanden= 

08 G1: ja: precis [(.) långa] (.) i nästan i alla fall tio år  

09 P: -►            [a just ja] (.) å tre (.) skillsmässoliknande (.) processer 

10 Pub: hehehehe 

Programledaren intar, på rad 3, 5 och 7, rollen som primary recipient både genom stödjande 

och sammanfattande formuleringar. På rad 9 etableras rollen som dramatizer då 

programledaren tar fram det humoristiska i gästens yttrande och försöker få fram det mesta av 

berättelsen genom att bjuda in studiopubliken till skratt. På rad 10 intar studiopubliken rollen 

som primary recipient genom att skratta.  

Följande sekvens är från säsongens första program där en av programmets gäster berättar om 

hur hon träffade sin man. Programledaren ser det humoristiska i hennes uttalande och 

förtydligar det för den icke-närvarande publiken.  

(7)  24:22   Avsnitt 1   P: Programledare; G1: Harald Eija; G2: Elisabet Höglund; Pub: Publik  

01 G1: = nä ja har väldi stränge etiker på dä å aldri utnytje (.) kändiskapet=  

02 Pub: xxxxxxxxxxxxxx 

03 G2: du har aldri jort dä nä (1.0) men ja- men ja jorde dä 

04  inte för att ja- att ja sku- (.) ja utnyttjade inte mitt kändisskap (.)  

05  utan >ja jorde dä ju för att vara< snäll mot honom å:h å:h ja= 

06 P: -► = dä ä ju jättesnällt då mä så många [år 

07 Pub:                                      [hehehehe       



Diskursiva handlingar och resurser i talkshows med flerpartssamtal 

26 

 

Precis som i föregående exempel intar programledaren, på rad 6, rollen som primary recipient 

då han agerar som mottagare av berättelsen. Rollen som dramatizer etableras då 

programledaren, på rad 6, kommenterar det humoristiska i gästens uttalande. På rad 2 och 7 

kan man se att studiopubliken intar rollen som primary recipeint genom att de applåderar och 

skrattar.  

Den sista typen av involvering av programledaren som identifierats är att programledaren 

förtydligar det som sagts till förmån för den icke-närvarande publiken. Följande sekvens är 

hämtad från säsongens fjärde program där en gäst tillfrågats hur hennes kalender ser ut de 

kommande åren. Gästen ger ett prefererat svar som programledaren väljer att förtydliga.  

(8)  24:22   Avsnitt 4   P: Programledare; G: Malena Ernman 

01 P: asså berätta nå (.) va- va- volänge fo fra du ha väldi mycke uppdrag runt 

02  om på operascenär (.) hur lange ä din ä:h kalender ä:h fyllt nu ungefär 

03 G: >dä låter prätantiöst< å säga men i klassiska värden (.)vi är så sena 

04  med allting (.) vi spelar in en skiva tvåtusenfem och kommer ut  

05  tvåtusentolv> så att me tanke på det< så[ tvåtusenfjorton (.)ungefär 

06 P:                                         [a:] 

07    -► så du vet va du ska jöra fram till tvåtusenfjorton 

Programledaren intar, på rad 6 och 7, rollen som primary recipient då han agerar som 

mottagare av berättelsen. Programledaren väljer i denna sekvens att förtydliga gästens svar, på 

rad 7, genom en sammanfattande formulering för att skapa en större förståelse för den icke-

närvarande publiken. I och med detta förtydligande etablerar programledaren den nya roll som 

tidigare identifierats i analysen.  Gästen har, i denna sekvens, rollen som protagonist då hon 

är huvudperson i berättelsen.  

Den andra sekvensen är från säsongens första program där en gäst blir ombedd att berätta om 

det liv hon levde tillsammans med sin livskamrat. 

(9)  38:22   Avsnitt 1   P: Programledare; G: Eva Gabrielsson 

01 P: ä:h (.) >ni livde< ett väldit enkelt liv (.) >kan du försöka< ge oss en  

02  bild av dä liv ni livde ihop 

03 G: mmm (.) >a dä va ju ja som hade hand om< (.) hushållskassan >så att säga<  

04  (.)så att ja (.) laga mat tillexempel (.) ja tog mä mej matlåder (.) 

05  Stieg däremot han tog aldrig mä några av de där matlådorna inte (.)  

06  utan han (.) rusade ut från- från där vi bodde (.) va- varje dag (.) 

07  >ut på stan< för att äta frukost på stan(.) å dä här gjorde mig <vansinnig  

08  asså> (.) varenda dag va (.) likadant (.) ingen matlåda för lunch heller  

09  utan ä:h (2.5) spendera pengar på stan (.) å dä där= 

10 P:  -► = så dä va du som hade lite >ordning å reda< å lite kontroll (.) medans  

11  han va mera  



Diskursiva handlingar och resurser i talkshows med flerpartssamtal 

27 

 

Gästen ger, på rad 3 till 9, ett utdraget och otydligt svar och programledaren tar turen, på rad 

10, och väljer att förtydliga svaret genom en sammanfattande formulering. Denna handling 

gör att programledaren tilltalar icke-närvarande publiken genom indirekt adressering och han 

intar den nya roll som analysen har identifierat. Då programledaren, på rad 10, agerar som 

mottagare av berättelsen etableras rollen som primary recipient och gästen har genomgående i 

denna sekvens rollen som protagonist då hon är berättelsens huvudperson. 

Sammanfattningsvis visar analysen att programledaren alltid intar rollen som primary 

recipient men skiftar mellan att vara problematizer och dramatizer för att leda samtalet 

framåt. Likt föregående kapitel så intar programledaren den nya roll som förbisetts av tidigare 

forskning när han leder berättelser framåt. Programledaren använder sig här av 

sammanfattande formuleringar för att skapa en större förståelse för den icke-närvarande 

publiken. Gästernas roller är beroende av programledarens handlingar och de skiftar därmed 

mellan att vara problematizee, protagonist och primary recipient. I några exempel kan man 

också se att studiopubliken fungerar som primary recipient i form av skratt och applåder.  

5.4 Gästerna initierar berättelser  

Gästerna använder sig av två språkliga resurser för att initiera berättelser. De resurser som har 

identifierats är: 

 att en gäst ställer en fråga eller gör ett påstående  

 att en gäst presenterar bakgrundsfakta som leder till en fråga  

Den första typen av initiering från gäster som identifierats är att de introducerar en ny 

berättelse genom att ställa en fråga riktad till en specifik person som oftast har anknytning till 

det aktuella eller det ämne som tidigare diskuterats. Följande sekvens är från säsongens första 

avsnitt där programledaren och en gäst samtalar om hur hon och hennes man träffades. En 

annan gäst ställer då en fråga till den aktuella gästen angående det ämne som diskuteras.  

(1)  23:35   Avsnitt 1   P: Programledare; G1: Elisabet Höglund; G2: Harald Eija 

01 P: men ä dä rikti att du >i sin tid< jitte dej me ett fan (.) en som skre   

02  fanbrev te dej= 

03 G1: ja: ja men dä va[ ju inte 

04 P:                 [kan förklaringen ligga där] 

05 G1: nä::j (.) asså ja- dä va ju en ren tillfällighet att dä råkade vara på  

06  de sättet [(.)]men dä ä- dä ä ju inte så att jag på något sätt ä >>>  

07 G2:           [hoho] 

08 G1: >>> tacksam-  honom tacksam (.) för dä (.) men men ja- ja tycker att han  
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09  borde vara hårdare mot mej (.) >å kritisera mej< (.) han [kritisera mej  

10 G2:-►                                                          [få ja en  

11  förklaring til[l dette (.) dä va ett fan som sänt dej ett brev (.)] >>  

12 G1:               [ja                                               ja] 

13 G2: >> tog du kontakt å sen [blev dä romantik  

I sekvensen tar en gäst turen, på rad 10, genom att avbryta en annan gäst då han vill att hon 

ska utveckla något programledaren sagt tidigare. Han efterfrågar en berättelse, på rad 10 till 

11 och 13, och rollen som elicitor etableras. I och med efterfrågans formulering intar denna 

gäst, på rad 10 till 11 och 13, rollen som dramatizer då han försöker få fram det mesta av ett 

potentiellt performance. I denna sekvens syns det tydligt hur samtalet utvecklas som ett 

samarbete mellan flera gäster och chat talk framkommer. När denna typ av prat uppkommer 

är det svårt att identifiera den deltagare som har rollen som primary recipient då denna roll 

skiftar. Den gäst som vars historia efterfrågas intar, i denna sekvens, rollen som protagonist 

genom att vara berättelsens huvudperson.  

Den andra typen av initiering från gästerna som identifierats är att de introducerar en ny 

berättelse genom att presentera bakgrundsfakta som leder till en fråga. Sekvensen är från det 

tredje avsnittet där den aktuella gästen har redogjort för sina familjeförhållanden. En annan 

gäst tar turen och ställer en spontan fråga för att klargöra gästens politiska ståndpunkt i 

förhållande till hennes kärleksrelation.  

(2)  28:59   Avsnitt 3   G1: Lene Nystrøm; G2: Gudrun Schyman 

01 G1: -► ja ä så nytjäre på en ting (.) för dä ä (.) ja har ju hört lite om dej  

02  å (.) vad du står för [å (.) ] å så tänker jaj (.) asså nu går vi helt >>  

03 G2:                       [ja ja ] 

04 G1: >> in i feministiska petitesser (.) icke sånt- sån= 

05 G2: =ja ja  

06 G1: asså da är han en jentleman (.) får han lov till å (.) trite dej som en  

07  (.) kvinne (.) å öppne dörren (.) ta stolen ut= 

08 G2: = ja (.) nä= 

09 G1 =N:EJ 

I denna sekvens kan man, på rad 1, 2 och 4, se att den gäst som väljer att ställa en spontan 

fråga intar rollen som initial teller då hon introducerar kontexten för berättelsen. Vidare, på 

rad 6 till 7, etableras rollen som elicitor då hon efterfrågar en utveckling av berättelsen genom 

en fråga. Den gäst som frågan är riktad mot intar rollen som primary recipient då hon, på rad 

3, 5 och 8, stödjer samtalet med korta formuleringar. Hon har även rollen som protagonist då 

hon är berättelsens huvudperson. 
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Sammanfattningsvis visar analysen att gästerna använder samma diskursiva resurser för att 

initiera berättelsen som programledaren. Det första är att de ställer en fråga eller uttrycker ett 

påstående och det andra är att de berättar bakgrundsfakta innan frågan. Gästerna tilldelas 

därför i dessa sekvenser samma roller som programledaren gjorde i kapitlet som behandlar 

programledarens sätt att initiera berättelser. Dessa roller är elicitor, initial teller och primary 

recipient. 

5.5 Gästerna leder berättelsen framåt 

Gästerna använder sig av fyra diskursiva handlingar för att föra berättelsen framåt. De 

handlingar som identifierats är: 

 att en gäst ställer en följd- eller utvecklingsfråga 

 att en gäst använder responsstöd 

 att en gäst skämtar 

 att en gäst fyller i en annan gästs svar 

Den första typen av involvering från gästerna som identifierats är att de använder sig av följd- 

eller utvecklingsfrågor för att föra berättelsen framåt. Följande sekvens är tagen ur säsongens 

första avsnitt där en av programmets gäster tar turen och uttrycker ett påstående riktat mot det 

aktuella ämnets huvudperson. 

(1)  35:13   Avsnitt 1   P: Programledare; G1: Börje Ahlstedt; G2: Jens Stoltenberg  

01 P:  = ä de den svåraste rollen å vara Börje Ahlstedt är dä= 

02 G1: =dä ä den svåraste rollen (.) nånsin (.) å den får ja inge i betalt för  

03  (.) nä den är den svåraste rollen  

04 G2:-► men när ja höre på dej (.) så förstår man icke att du icke har språket me  

05  dah (.) du virker som en ganske (.) trygg person= 

06 G1: jo: men ja förlorar språket (.) när ja blir socialt osäker (0.5) dä 

07  ä dä som händer (.) ja får= 

08 G2: någre få männsker=  

09 G1: mmm (.) då fungerar dä  

10 G2: >å om någon kallar dej portis< = 

11 G1: ja men på scenen går det utmärkt (.) de- desto fler desto bättre ja  

Gästen ifrågasätter, på rad 4 till 5 samt 8 och 10, en annans gästs yttrande att han skulle ha 

svårt att tala inför folk och därmed etableras rollen som medberättare och problematizer. 

Detta bidrar till att den gäst som ifrågasätts tilldelas rollen som problematizee då det är hans 

yttrande som kritiseras. Han har även rollen som protagonist, då han är berättelsens 
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huvudperson. I denna sekvens förekommer även det som Tolson omnämnt som chat talk då 

gästerna, i denna sekvens, har ett avslappnat och dialogiskt samtal kring ett ämne.   

Nästa sekvens är från avsnitt fyra där en gäst redogör för sin relation till kungafamiljen och en 

av programmets övriga gäster, som brukar göra parodi på den norska kronprinsessan tar turen 

och ställer följdfrågor.  

(2)  30:58   Avsnitt 4   P: Programledare; G1: Malena Ernman; G2: Pernille Sørensen;  

             Pub: Publik 

01 G1:     [ja har dansat me Mä- Mättemarit också] 

02 G2: -► haru de hurdan danser hun he he 

03 G1: hon dansar som du- du skulle ha *demonstrerar dansen* så: (.)de tar vi se 

04 G2: di tar vi siden de må vi höre mer om 

05 P: jah känner nu har tusen fråger om da har naj men  

06 Pub: hehehehehehehehe 

07 G2: -► men kan hun nån- kan hun nån såne snuskiga sanger  

08 G1: Mättemarit hon kan nog dom flesta av alla 

Den gäst som ställer två följdfrågor, på rad 2 och 7, intar rollen som medberättare och till viss 

grad också dramatizer, då hon ställer en fråga som inom kontexten kan uppfattas som 

humoristisk. Rollen som primary recipient intas av programledaren, på rad 5, där han 

kommenterar berättelsen. Även programmets gäster intar denna roll, på rad 2, 4 och 7, där de 

involveras i samtalet i form av frågor. Studiopubliken är ytterligare en primary recipient då 

de, på rad 6, skrattar. Likt föregående exempel uppstår i denna sekvens chat talk då samtalet 

har en avslappnad karaktär utan tydliga institutionella roller.  

Den andra typen av involvering från gästerna som identifierats är att de använder sig av 

responsstöd för att föra berättelsen framåt. Följande sekvens är från säsongens första program 

där en av programmets gäster berättar hur det gick till då hon träffade sin man för första 

gången och en annan av programmets gäster uppmuntrar hennes historia.  

(3)  24:01   Avsnitt 1   G1: Elisabet Höglund; G2: Harald Eija  

01 G1:                          [nej nä men dä ä en lång historia [(.) ] men >>>   

02 G2: -►                                                            [okej] 

03 G1: >>> vi åt (.) vi hade (.) vi åt asså en lunch (.) direktsändning i   

04  Radio Stockholm [(.) ]han ville träffa mej (.) å äta lunch >mä mej< i >>>  

05 G2: -►                 [okej] 

06 G1: >>> Radio Stockholm (.) å då >ställde jag upp på dä< (.) för man ska vara  

07  trevli mot sina tittare [(.)] och och då gjorde ja - å sen så (.) >>>  

08 G2: -►                          [ja] 

09 G1: >>> ä:h ja så jick dä som dä jick=  
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På rad 2, 5 och 8 använder en av gästerna stödjande formuleringar för att driva berättelsen 

framåt och rollen som primary recipient etableras. Den gäst som återger hur hon och hennes 

man träffades, tilldelas rollen som protagonist då hon är berättelsens huvudperson.    

Nästa sekvens är hämtad ur programmets tredje avsnitt där en av gästerna berättar för en 

annan av programmets gäster att hon varit småförälskad i honom och han är involverad i 

berättandet.  

(4)  12:15   Avsnitt 3   P: Programledare; G1: Lene Nystrøm, G2: Tommy Körberg 

01 G1: ja >vet du va< (.) jaje: (.) ja träff dej fort- (.) asså ja gick förbi dej  

02  på flyplatsen på tispunt (.) å så var dä (.) jaj (.) hade icke i fölserna  

03  att du visste vem ja va (.) så ja skynte mej väldia (.) för jag könte mej  

04  så dum (.) för ja hade ropat ut (.) hej Tommy [(.) ] ja var hel- ja >> 

05 G2: -►                                               [hehe] 

06 P: >> va väldi förälskat i dej [(.) i mang]e år (.) ja dä var ja  

07 G2: -►                             [nämen å::h] 

08 P: å hur responderade han på dä  

09 G1: ja men jo (.) du sa he:j [(.) men ja] (.) ja men ja blev väldi star >>  

10 G2: -►                          [gjorde ja] 

11 G1: >> struck [(.) så] jaj (.) skynte mej vidare (.) mä blussene kinder  

12 G2: -►           [nämen                            nämen] 

Likt föregående exempel intar en av gästerna rollen som primary recipient, på rad 5, 7, 10 och 

12, och använder stödjande formuleringar för att driva samtalet framåt. Då båda gästerna har 

en framträdande roll i berättelsen kan de båda ses som protagonister.   

Den tredje typen av involvering från gästerna som identifierats är att de lägger in en 

humoristisk prägel. Följande sekvens är från säsongens första avsnitt där programledaren 

frågar en gäst hur han reagerar på kritik. En annan av programmets gäster kopplar frågan till 

tidigare diskussion genom att skämta. 

(5)  21:44  Avsnitt 1   P: Programledare; G1: Jens Stoltenberg; G2:Harald Eija;  

            G3: Elisabet Höglund; Pub: Publik 

01 P: = men vurdan är det mä- ä: för dej (.) asså har ä:h du lite samme  

02  reaktionsmönster som Harald hehe [när du får kritik (.) eller va]   

03 Pub:                                  [hehehehehehehehehehehehhehehhe] 

04 G1: hehe icke sån fysisk (.) kroppen mi reagerar helt annolunda hehe=  

05 Pub: =he[hehehehe]                                                          

06 G2:    [vurdan r]eagerar du [ä:h du (.) nynner   

07 G1:                         [nä ja bli ganska ]kanske lite såndär (.) lite  

08  stram asså= 

09 G3: -► = >blir du trög i mag[en< 

10 Pub: hehehehehehehehehehehehehehehe 
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I denna sekvens intar studiopubliken, på rad 3 och 10, rollen som primary recipient då de 

skrattar. En av gästerna intar också denna roll, på rad 6, då han ställer en kort fråga. Genom 

att en gäst tar turen, på rad 9, och lyfter fram det humoristiska i situationen etableras rollen 

som dramatizer och primary recipient. Gästen försöker på detta sätt få fram det mesta av 

berättelsen och skämtar om en pågående diskussion. I denna sekvens framkommer chat talk 

då flera deltagare deltar i samtalet på ett mycket dialogiskt sätt och de frångår sina 

institutionella roller.  

Nästa sekvens är från det fjärde programmet där en av gästerna berättar om när hon blev sjuk 

mitt i ett uppträdande. En annan av programmets gäster kopplar yttrandet till en tidigare 

diskussion genom att skämta.   

(6)  19:58   Avsnitt 4   P: Programledare; G1: Janne Josefsson; G2: Pernille Sørensen;  

             Pub: Publik 

01 P: du höll på å dö å pubbliken [bare skrattar 

02 G1:                             [ja ja de ä som Tommy Coo[per när han dog asså 

03 G2:                                                      [där är klownens  

04  driste sorti alltså å så men så så: te slutt troddi di på 

05  maj osså osså sajer jah(.) men så vill man juh så garna hålle opp man 

06  vill juh ha go: stämning så jah sa: dä ja jah ä tillbake om fem 

07  minuter åsså löpte ja ut åsså bara styrtede ja en co:la: å spiste 

08  too bananer sakert skalde av too svensker 

09 G1: -► ha ha två svenskar ja som skalade bananer du fick dom skalade va 

10 Pub: Hehehehhehehehxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En av gästerna intar, på rad 9, rollen som dramatizer då han, likt föregående exempel, kopplar 

ämnet till tidigare diskussion, tar turen och lyfter fram det humoristiska i situationen genom 

ett förtydligande. Rollen som primary recipient intas dels av en av gästerna, på rad 9, då han 

kommenterar berättelsen och dels av studiopubliken, på rad 10, då de skrattar.     

Den sista typen av involvering från gästerna som identifierats är att de fyller i föregående 

talares svar för att föra berättelsen framåt. Följande sekvens är från säsongens första avsnitt 

där programledaren frågar två av gästerna, vars arbete innebär att man driver med andra 

människor, om de borde tåla kritik själva.  

(7)  21:27   Avsnitt 1   P: Programledare, G1: Elisabet Höglund; G2: Harald Eija  

01 G1: ja: de säjer ju (.) reklam- i reklambranchen >säjer man de< (.)  

02  all reklam är bra (.)även den dåliga va: (.) å:h >det kan man väl< [säja=  

03 G2: -►                                                                    [<på  

04  förste är ros> (.) <på andre ris> (.) <men på tredde är ingenting> (.)  
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05  asså (.)dä bästa ä ju å få[ (.)ble [hyl]let ja ja  

06 P:                           [respons] 

07 G1: -►                                    [>jo men det ä klart att det är de:<  

08  (.)°de ä det ju naturligtvis=° 

Genomgående i denna sekvens samarbetar gästerna fram berättelsen genom att fylla i 

varandras svar och på så sätt tar turen från varandra genom minimal överlappning. Därmed 

etableras rollen, på rad 3 till 5 och 7 till 8, som medberättare. Chat talk uppstår i sekvensen då 

samtalet är dialogiskt och avspänt. Programledaren deltar också i sekvensen och förtydligar 

ett tidigare uttalande, på rad 6, för att skapa en större förståelse för den icke-närvarande 

publiken.     

Nästa sekvens är från avsnitt sex där en gäst blir tillfrågad av programledaren om han anser 

att programmets andra gäst är en gentleman.  

(8)  18:23   Avsnitt 6   P: Programledare; G1: André Pops; G2: Sven-Bertil Taube 

01 P: va ar v- va tycker du Andre ä ikke dä har du mött han[ ä Sven Bertil innan 

02 G1:                                                      [mm]                   

03  a: vi har träffats än gång tidigare ockä ja håller absolut mäd attä 

04  Sven Bertil ä en jäntläman å ä dä känns ä när man träffar en sån 

05  person .ä: att- attä män dä ä nån sorts värdighet ä: kände ja av då ä 

06  dä va på nationaldagen svenska nati[onaldagen (.) ä: så va ja >> 

07 G2:                                    [ja just dä] 

08 G1: >> programledare å Sven Bertil va där å uppträdde å dä kändes där 

09  direkt när du klev på scenän å vi ä: pratade lite grann å:e dä va 

10  underbart du hade på dej dinne: bröllopskostym (.) kommer  

11  du[ ihåg dä    

12 G2: -►   [ja dä hade ja ju [ja] just dä än vit [(.)] ä: kostym ja har väl inte >> 

13 G1:                     [ja]                [ja] 

14  >> haft på mej den sen dess (.)en vit kostym ja 

15 G1: -► å: dän satt lika[ bra (.) när du va å sjöng hur >> 

16 G2:                 [>ja<] 

17 G1:  >> många år va dä äfter bröllopet 

18 G2: -► a:ä: dä ä näste tjugo år[ (.) femton tjugo år 

19 G1: -►                         [a å: den satt perfekt] 

Då programledaren, på rad 1, efterfrågar en berättelse etableras rollen som elicitor. Likt 

föregående exempel är berättelsens utveckling ett samarbete mellan de båda gästerna där den 

ena, på rad 2 till 6, samt 8 till 11, intar rollen som initial teller genom att presentera 

berättelsens kontext. Han intar även, på rad 12 till 19, en medberättande roll tillsammans med 

den andre gästen.  Denna sekvens är av en mycket dialogisk och avslappnad karaktär där chat 

talk uppstår.    
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Sammanfattningsvis visar analysen att gästernas roller skiftar mellan att vara problematizer, 

problematizee, dramatizer, protagonist och primary recipient  när de leder berättelsen framåt. 

Detta kan bero på att de sekvenser där gästerna leder berättelsen vidare ofta innehåller chat 

talk och flera aktiva deltagare. I några exempel fungerar också studiopubliken som primary 

recipient i form av skratt och applåder.  

5.6 Programledaren hanterar flerpartssamtal och gruppdynamik 

Överlag är programledaren den drivande parten i att föra samtalet framåt, även om gästerna 

medverkar emellanåt, som visats i föregående kapitel. Vid tillfällen där flerpartssamtalet och 

chat talk uppstår intar programledaren dock en relativt avvaktande roll och låter samtalet flyta 

på utan att avbryta. Analysen har identifierat två sätt som programledaren hanterar 

gruppdynamiken och flerpartssamtalet på i programmet: 

 att programledaren tilltalar en tredje part om aktuellt ämne   

 att programledaren leder samtalet tillbaka till den gäst som är i fokus  

Den första aspekten, som identifierats, om hur programledaren hanterar flerpartssamtal är att 

han inkluderar en tredje part i det ämne som diskuteras genom att ställa en fråga eller uttrycka 

ett påstående. Följande sekvens är från säsongens första program där programledaren 

diskuterar kritik tillsammans med två av programmets gäster och engagerar en tredje gäst i 

diskussionen.   

(1)  21:44   Avsnitt 1   P: Programledare; G: Jens Stoltenberg; Pub: Publik 

01 P: -► = men vurdan är ä dä  mä: för dej (.) asså har ä:h du lite samme  

02  reaktionsmönster som Harald he he [när du får kritik (.) eller va]   

03 Pub:                                   [hehehehehehehehehehehehhehehhe] 

04 G: hehe icke sån fysisk (.) kroppen mi reagerar helt annolunda hehe så=  

Programledaren ger turen till den tredje gästen genom en fråga, på rad 1 till 2, och därmed 

etableras rollen som elicitor. Den gäst som får frågan intar, på rad 4, rollen som initial teller 

då han introducerar kontexten för berättelsen. Studiopubliken agerar som primary recipient, 

på rad 3, då de skrattar.    

Nästa sekvens är från säsongens tredje program där programledaren och en gäst diskuterar 

kring ämnet romantik. Programledaren engagerar ytterligare en gäst i samtalet genom att 

ställa en fråga.   
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(2)  30:29   Avsnitt 3   P: Programledare; G1: Gudrun Schyman; G2: Tommy Körberg; Pub: Publik 

01 P:  å du har aldri sagt dä till nån annen= 

02 G1: =>nä< (.) ja vet inte om dom har väntat på det heller[ (.) de har inte  

03 Pub:                                                      [hehehehehehehe 

04  varit (.) den typen av ä::h (.) romantiska personer så att säja (.)  

05  allså för mej (.)>då ja vet inte om dom har sagt det till mej heller ska  

06  jag säja om jag ska vara ärli< (.) det va m- (.) nej dä va mycket kamp på 

07  olika sätt= 

08 P: -► = men har du sagt det till fler än en äller  

09 G2: ja: du (.) ja har vart lite slösaktig mä där kanske= 

Likt föregående exempel intar programledaren rollen som elicitor, på rad 8, då han ger turen 

till gästen genom en fråga för att leda samtalet vidare. Då gästen, på rad nio, utvecklar 

berättelsen som efterfrågas etableras rollen som initial teller.  

En annan aspekt, som identifierats, om hur programledaren hanterar flerpartssamtal är att han 

leder tillbaka samtalet till den aktuella ursprungsgästen. Sekvensen är från säsongens tredje 

program där man diskuterar barn med en gäst och där ytterligare en gäst har tillkommit i 

diskussionen. Diskussionen tappar sitt fokus och programledaren leder tillbaka turen till den 

person som är det aktuella ämnets huvudperson.  

(3)  20:06   Avsnitt 3   P: Programledare; G1: Tommy Körberg; G2: Lene Nystrøm 

01 P: när du bli åtti kommer= 

02 G1: =det blir inga mer nu= 

03 P: =det blir inga mer nu 

04 G1: det blir inga mer nu 

05 P: ar du sicker på dä:= 

06 G1: nä: dä ä ja inte  

07 P: -► du- ä: (.) du- du valte å gå lös på en ny karriär som skudespeler= 

08 G2: =>ja<= 

09 P: = å: ä:h (.) å ja undrer (.) vart det en fördel å vara en Aqua Lene (.)  

10  eller ä: va dä än jobbe dä emot dah  

Programledaren leder tillbaka samtalet, på rad 7 och 9 till 10. till den aktuella gästen då han 

introducerar en ny berättelse genom bakgrundsfakta som leder till en fråga och därmed 

etableras rollen som initial teller och elicitor. 

Sammanfattningsvis visar analysen att även om programledaren intar en avvaktande roll 

släpper han inte sin institutionella roll helt utan styr tillbaka samtalet då berättelsen tar en 

annan vändning än den tänkta eller när berättelsen nått sitt slut.  
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6 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenteras svaren på uppsatsens frågeställningar och en diskussion av 

analysens slutsatser beskrivs. En reflektion över de tankar och idéer som uppstått under 

arbetets gång redovisas också. Frågorna som ställdes i inledningen var: vilka resurser utnyttjar 

programledaren för att initiera berättelser, vilka handlingar utför programledaren för att leda 

berättelsen framåt, vilka resurser utnyttjar gästerna för att initiera berättelser, vilka handlingar 

utför gästerna för att leda berättelsen framåt samt hur hanterar programledaren gruppdynamik.  

De resurser som programledaren utnyttjar för att initiera berättelser är att ställa en fråga, att 

presentera bakgrundsfakta som leder till en fråga samt att uttrycka ett påstående. Det som 

skiljer Skavlan från andra talkshows är att gästerna också har möjlighet att initiera berättelser. 

Programledaren är dock den som oftast initierar berättelser men när gästerna gör detta 

använder de samma språkliga resurser som programledaren.  

De handlingar som programledaren använder för att leda berättelsen framåt är att ställa en 

följdfråga, att efterfråga ett mer utvecklat svar, att använda responsstöd, att skämta samt att 

förtydliga det som sagts. Då programledaren initierar berättelser har han en betydande roll i 

att leda berättelserna framåt då hans diskursiva uppgift är att förmedla den berättelse han 

redan är bekant med. Gästerna har inte denna förhandskunskap om berättelsen men fungerar 

ändå stödjande vid vissa tillfällen. Skillnaden mellan programledarens och övriga deltagares 

stödjande handlingar är att de i ett flertal fall fyller i varandras svar och för på så sätt 

berättelsen framåt. Gästerna använder också responsstöd betydligt oftare än programledaren 

och detta kan bero på att de är obekanta med de berättelser som förmedlas. 

I de fall då gästerna initierar eller stödjer berättelser intar programledaren en passiv roll vilket 

är relativt ovanligt i andra institutionella samtal. Han låter samtalet vara fritt och detta kan ses 

i relation till Glenns konstaterande att flerpartssamtal är friare än tvåpartssamtal som nämns i 

kapitlet Tidigare forskning.  Programledaren släpper inte sin institutionella roll helt utan styr 

tillbaka samtalet då det faller utanför ramen för det aktuella ämnet, då berättelser nått sitt 

klimax eller när tiden är slut. Han gör detta genom att tilltala en tredje part om det aktuella 

ämnet eller att leda tillbaka samtalet till den gäst som är i fokus. 

Analysen visar att programledaren och gästerna intar samma roller då de introducerar 

berättelser och detta kan ses i relation till att de använder sig av samma diskursiva resurser. 

Då de introducerar en berättelse genom en fråga intar de rollen som elicitor och mottagaren av 

frågan intar rollen som primary recipient samt initial teller då de presenterar berättelsens 
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kontext. Då programledaren och gästerna introducerar berättelsen genom bakgrundsfakta som 

leder till en fråga eller genom ett påstående så intar de rollen som elicitor och initial teller.   

När programledaren leder berättelser framåt intar han rollen som primary recipient i form av 

delaktighet i berättandet. Han skiftar mellan rollerna problematizer, där han kritiserar en gästs 

handling eller yttrande, samt dramatizer, där han försöker få ut det mesta av en potentiell 

berättelse.  Gästernas roller är beroende av programledarens agerande och de skiftar mellan 

rollerna problematizee, då de blir kritiserade, protagonist, då de är berättelsens huvudperson, 

samt primary recipient genom att, på olika sätt, agera som mottagare av berättelsen. 

Studiopubliken intar ibland rollen som primary recipient i form av skratt och applåder.   

Vid tillfällen där gästerna är involverade i berättandet uppstår i många fall chat talk. Detta 

innebär att samtalen är dialogiska, avspända samt att de institutionella rollerna utmanas. Detta 

leder till att gästernas roller skiftar mycket i sekvenserna. De intar rollen som problematizer 

genom att kritisera medgästers handlingar eller yttranden. Då de själva utsätts för kritik får de 

istället rollen som problematizee. En tredje roll som gästerna intar är dramatizer då de 

försöker driva fram det mesta av en potentiell berättelse. När de själva är huvudpersoner i sin 

egen berättelse intar de rollen som protagonist. Genomgående i sekvenserna intar gästerna 

rollen som primary recipient och precis som i stycket ovanför fungerar studiopubliken också 

som primary recipient genom skratt och applåder.      

Förutom de deltagarroller som omnämns i Ochs och Taylors samt Thornborrows forskning 

har analysen identifierat ytterligare en deltagarroll. Vi har valt att kalla rollen för audience 

clarifyer då denna innebär att programledaren använder diskursiva handlingar för att 

förtydliga en berättelses kontext för den icke-närvarande publiken. Programledaren adresserar 

den icke-närvarande publiken genom indirekt tilltal och denna roll är av stor betydelse vid en 

analys av talkshows i allmänhet då dessa är uppbyggda för att underhålla denna. 

Adresseringen kan ske på olika sätt och tre olika typer har identifierats i analysen. Det första 

är att programledaren berättar bakgrundsinformation för att skapa en större förståelse för den 

efterföljande frågan.  Det andra är att programledaren utrycker ett påstående för att tydliggöra 

information till den icke-närvarande publiken och det tredje är att programledaren förtydligar 

en gästs uttalande för en ökad förståelse.   

Analysen har identifierat olika aspekter i programmet som bidrar till att engagera den icke-

närvarande publiken och skapa delaktighet, det vill säga programmets kommunikativa ethos. 

Dessa kan kopplas till Hutchbys beskrivning av mediesamtals funktioner som presenteras 
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tidigare i uppsatsen. Den vardagliga interpersonella interaktionen skapas i programmet genom 

bland annat sammansättningen av gäster, de personliga ämnen som diskuteras samt att 

gästerna själva kan ställa frågor till varandra.  

Man kan tydligt se att programmet har anammat vissa systematiska strukturer och mönster 

från vardagliga samtal. Studiodesignen har, till skillnad från många andra institutionella 

situationer, en avslappnad och ledig komposition som kan kopplas till mer vardagliga sociala 

situationer. En annan aspekt är att deltagarna i programmet avviker från de institutionella 

rollerna vilket leder till ett dialogiskt och vardagligt samtal.  

I analysen kan man se flera exempel på att programmets primära mottagare är den icke-

närvarande publiken och programmet ska därför ses som ett performance. Som tidigare 

nämnts är programledaren i förväg insatt i berättelserna och hans uppgift är att driva fram 

dessa på ett trovärdigt och spontant sätt. Programmets fokus på flerpartssamtal bidrar dock till 

att gästerna, som inte är insatta i berättelserna, har möjlighet att ställa frågor som 

programledaren inte kan kontrollera. Detta är en stor del av programmets kommunikativa 

ethos då gästerna har en betydelsefull roll i skapandet av samtalet och detta bidrar till att den 

icke-närvarande publiken tilltalas på ett inkluderande och engagerande sätt.  

Analysen visar att berättandet sker på olika sätt beroende av ämne och gäst. Detta kan kopplas 

till Blum-Kulkas studie, som behandlas i kapitlet Tidigare forskning, där hon konstaterar att 

desto mer känd och medievan en gäst är desto mer dialogiskt blir samtalet. Analysen visar 

också att om gästerna är medievana och kända uppstår ett mer levande samtal, dock är detta 

beroende av vem det är som talar samt vad de talar om. Analysen visar att till exempel 

politiker i många fall följer de vanliga institutionella rollerna vid en intervju, även om de är 

mer öppna för dialogiskt samtal än de som inte har någon medievana alls.      

Det finns andra intressanta aspekter att undersöka som kan kopplas till programmets 

kommunikativa ethos och som kan bidra till att skapa en större förståelse till hur 

gruppdynamik uppstår i talkshows. Studier skulle till exempel kunna undersöka hur applåder 

och skratt uppstår i programmet samt hur programledaren och gästerna adresserar 

studiopubliken och den icke-närvarande publiken med direkt och indirekt tilltal.  

Analysen har identifierat en intressant aspekt av deltagarrollen primary recipient. I många fall 

intar programledaren rollen men eftersom programmet riktar sig till en icke-närvarande publik 

är det alltid de som har denna roll. En intressant aspekt uppstår när studiopubliken väljer att 
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gå från passiv till aktiv och inta rollen som mottagare genom skratt och applåder. En analys av 

detta fenomen tillsammans med en analys av hur skratt och applåder bidrar till programmets 

kommunikativa ethos vore mycket intressant att genomföra. Detta skulle kunna ge en vidare 

förståelse för hur berättelser tas emot och arbetas fram tillsammans med studiopubliken.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens primära syfte är att skapa en större förståelse för talkshows som är uppbyggda 

kring flerpartssamtal och gruppdynamik genom att studera fem avsnitt av tv-programmet 

Skavlan utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv.  Analysen ska skapa en större förståelse för 

hur programmets kommunikativa ethos är inbäddad i det sätt som berättelser förs fram. Detta 

identifieras i studien genom att undersöka vilka diskursiva handlingsmönster som deltagarna i 

programmet har, vilka språkliga resurser de använder vid berättande samt hur programmets 

flerpartssamtal struktureras och utvecklas.   

Tidigare forskning inom ämnet har studerat de olika deltagarroller som förekommer i 

talkshows samt hur berättelser utarbetas gemensamt. Dock har ingen studie berört det 

speciella programformat som Skavlan tillhör. Forskare har också studerat hur flerpartssamtal 

byggs upp och skapas men, likt föregående exempel, har detta inte gjorts på det aktuella 

programformatet. Det unika för denna studie är alltså dess fokus på gruppdynamik och hur 

programledaren och gästerna tillsammans agerar för att föra samtalet vidare.  

Undersökningen tar sin utgångspunkt i samtalsanalytiska begrepp som participation 

framework, turtagning, sekventiell organisering, närhetspar, preferensstruktur samt 

formuleringar.  Analysen tar också utgångspunkt i Ochs och Taylors teori om deltagarroller 

som utvecklas vid studier av middagssamtal.  

Analysen visar att de institutionella rollerna utmanas i programmet och att roller skiftar 

mellan programledare och gäster beroende av det ämne som diskuteras samt vem det är som 

är gäst. En intressant aspekt som analysen visar är att när gästerna introducerar berättelser 

eller leder dem vidare använder de samma diskursiva handlingar och språkliga resurser, samt 

intar samma deltagarroller som programledaren. Då gästerna går in och tar en mer aktiv roll 

intar programledaren en mer avvaktande roll där han låter samtalet utvecklas spontant. Dock 

vidhåller han sin institutionella programledareroll och ingriper då samtalet faller utanför 

ramen för det aktuella ämnet eller då berättelsen nått sitt klimax.  

En annan viktig aspekt som analysen har identifierat är att programledaren intar en roll för att 

skapa en större förståelse för den icke-närvarande publiken och denna roll har förbisetts av 

tidigare forskare. Rollen innebär att programledaren på olika sätt indirekt tilltalar både 

studiopubliken och den icke-närvarande publiken. Denna roll är av relevans för forskning 

inom broadcast talk då tv-program är uppbyggda för att attrahera den icke-närvarande 

publiken.    
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Bilaga 1  

Transkriptionsnyckel  

(.) paus kortare än 0,5 sekunder 

(2.5) paus som varar 2,5 sekunder  

[ ] överlappande tal  

= yttrandena sammanbinds utan paus  

med-  den talande avbryter sig/avbryts  

media  understrukna ord eller delar av ord markerar en hörbar betoning  

.ja  inandning föregår ord  

(hh) (.hh) utandning respektive inandning  

°media° sägs med svag röst 

(ohb) ohörbart tal  

>> yttrandet fortsätter på ny rad  

MEDIA versaler anger högre ljudstyrka 

ja:  förlängning av vokalen 

ja:: ytterligare förlängning av vokalen 

<media> långsammare takt än vanligt  

>media< snabbare takt än vanligt  

((smackar)) metakommentar   

 

 


