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This study examines Swedish party leaders’ strategies in political campaign interviews to both answer the journalist’s 
question and deliver own messages.  

The material studied consists of eight fifty minutes long interviews, each with one Swedish party leader, broadcast in 
the channels of the Swedish public service company Sveriges television in a series of episodes called “Val 2014 
#dinröst” in the weeks before the 2014 elections. 

The answering turns, where the politicians both answer the question given by the journalist and give messages which 
the question has not explicitly asked for, were analyzed using conversation analysis.  

Two main findings are the “message post-expansion” and the “message embedding”, two features of the politicians’ 
answering turns in which they deliver own messages, sometimes with help of a “transitional phrase”. The study is 
theory generating in the sense that it contributes with these features. 

The study indicates that the Swedish party leader interview format gives the politicians possibilities to express 
themselves rather freely. Questions asked by the journalists set the topics but journalists seem to expect the 
politicians to do more than answering the question, as well as the politicians themselves seem to feel expected to 
present their positions after answering the question. A conclusion is also that the party leader considers her or his 
task in the party leader interview as two-sided: she or he shall both follow the Q-A turn-taking organization and 
deliver own messages. 

At a macro level, the study suggests that media logic has made party leaders develop strategies to maximize their 
usage of the party leader interview as a communication channel, and that the features of the “budskapspostinskott” 
and the “budskapsinbäddning” indicate that mediatization of politics is advanced. In addition, the results make it 
reasonable to suggest that the journalist and the party leader, from an institutionalistic perspective of mediatization 
of politics, can have different logics but at the same time have at least one common aim: to provide as many people 
as possible with a basis to take a stand on the day of the election. With this view, the journalist and the party leader 
co-work to contribute to a sustainable democracy. The profession dimension of media logic can, thus, in addition to 
scrutinizing the party leader, include helping the party leader reach the audience with understandable and clear 
messages. Finally, the actions of the party leaders in “Val 2014 #dinröst” can be understood as indicating that 
mediatization of politics has reached so far that message construction has become a natural part of the politics 
dimension of political logic. The construction of political messages can be said to have been triggered by media logic but, 
in the light of this study, have become included into the dimension of political logic which embraces the work of 
winning voters and gaining support for political ideas.  

 

KEY TERMS: mediatization, mediated political communication, news interview, CA, conversation analysis, 
interaction. 
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Den här studien undersöker svenska partiledares strategier för att i partiledarintervjuer både svara på 
journalistens fråga och föra fram egna budskap som journalisten inte explicit bett om att få. 

Empirin består av de åtta knappt femtio minuter långa partiledarintervjuerna i Sveriges televisions 
program ”Val 2014 #dinröst” som direktsändes under valrörelsen inför de allmänna valen i Sverige den 17 
september 2014.  

De svarsturer i vilka politikerna både svarar på frågan och utnyttjar sin tur till att leverera egna budskap 
analyserades med hjälp av konversationsanalys. Studien är teorigenererande så till vida att den presenterar 
budskapspostinskott och budskapsinbäddningar, två konstruktioner i politikernas svarsturer som de använder 
för att leverera egna budskap, ibland med hjälp av en övergångsfras. 

Studiens slutsatser är att partiledarna i det programformat som studerats får tala relativt fritt – partiledarna 
kan sägas ta sig en proaktiv roll, och deras budskapspostinskott och budskapsinbäddningar tycks för både 
journalist och politiker ingå som en naturlig del i programformatet. En slutsats är också att partiledaren ser 
sig ha ett tudelat uppdrag i partiledarintervjun – att både följa frågasvarturtagningsordningen och föra 
fram egna budskap. 

På en makronivå anför studien att det är medielogiken som har gjort att partiledarna har utvecklat 
strategier för att maximalt kunna nyttja partiledarintervjun som kanal, och att studiens 
budskapspostsinskott och budskapsinbäddningar kan ses som ett indicium på att mediatization av 
politiken är mycket långtgående. Därutöver konstateras att journalist och partiledare utifrån ett 
institutionalistiskt mediatization-perspektiv kan utgå från olika logik och samtidigt ha åtminstone ett 
gemensamt mål: att hålla ett begripligt och levande samtal för att så många tittare som möjligt ska 
tillhandahållas underlag för att ta ställning på valdagen. På så sätt kan de sägas tillsammans bidra till en 
hållbar demokrati. Professionsdimensionen av medielogiken kan utifrån det förda resonemanget gå ut på att 
journalisten, utöver att granska politikern kritiskt, ska hjälpa politikern att nå ut med sina budskap på ett 
lättfattligt sätt. Det föreslår den här studien. Till sist kan partiledarnas ageranden i ”Val 2014 #dinröst” 
sägas tyda på att mediatization av politiken har gått så långt att budskapsformulering har blivit en naturlig 
del i politics-dimensionen av politiken. Budskapsformulering kan sägas ha triggats av medielogiken men bör i 
ljuset av den här studien inte längre ses som en effekt av medielogiken som står vid sidan av politikens 
politics-dimension utan som en numera naturlig och självklar införlivad del av den dimension av politiken 
som handlar om att få väljarstöd och vinna gehör för olika frågor. 

NYCKELORD: mediatization, medierad politisk kommunikation, nyhetsintervju, partiledarintervju, CA, 
konversationsanalys, interaktion 
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1. INLEDNING 
 

Tänk dig en partiledarintervju i SVT i en valrörelse. En miljon tittare sitter bänkade bara framför tv-
apparaterna (MMS, 2014) och därtill tittar människor digitalt. Partiledaren vet vad partiet vill kommunicera 
till väljarkåren. Men vilka ämnen som ska tas upp i programmet och vilka frågor som kommer att ställas 
vet partiledaren inget om. De har journalisten bestämt på egen hand.  

Skulle du vilja byta plats med partiledaren? 

Partiledaren har en grannlaga uppgift. Hen ska framstå som sympatisk. Och tydlig. Och hen måste vara 
snabb – ofta helst på mindre än en sekund komma med ett svar, för att mediekonsumenterna inte ska 
uppfatta hen som svarslös (Ekström, 2006, s 64). Därtill behöver partiledaren få fram i intervjun vad 
partiet går till val på och varför.   
 
Men hen har egentligen inte ens själv valt att kommunicera till väljarkåren just via en rörlig bild-medierad 
nyhetsintervju (t ex Ekström, 2006). Att intervjuformatet ändå används av politikern kan förklaras av 
politikens mediatization (t ex Hjarvard, 2013, Lundby, 2014, Strömbäck och Nord, 2008). Politiken är enligt 
mediatization-teorin i en pågående förändringsprocess där den blir allt mer beroende av medier – här 
definierade som både mediehus som publicerar nyheter på webben och i antingen tidning, radio eller tv 
och mediehus som endast publicerar nyheter på webben – och den kan inte välja bort nyhetsintervjun som 
kommunikationskanal utan måste anpassa sig till de krav som intervjuformatet har. 
 
Det faktum att politikern använder sig av nyhetsintervjun är en av flera aspekter av mediatization. Flera 
forskare har de senaste decennierna gett en relativt pessimistisk bild av mediernas ökande inflytande över 
politiken (Hjarvard, 2013). Utöver att politiken är beroende av nyhetsmedierna för att nå väljarna med 
argument för samhällsförändringarna de går till val på och därför måste acceptera gällande regler för 
nyhetsintervjuformatet, är de frågor som politikerna väljer att gå till val på i sin tur i viss mån beslutade 
utifrån mediebilden av medborgarnas uppfattning i olika samhällsfrågor. Och politikernas egen bild av 
verkligheten är påverkad av mediernas rapportering (Hjarvard, 2013). Parallellt med detta finns ytterligare 
aspekter, som att politiken använder medier för sin interna kommunikation. Politikens mediatization, alltså 
utvecklingen mot mediernas ökande inflytande och de bieffekter det inflytandet får på politiska processer 
och aktörer (Strömbäck och Esser, 2014c, s 244) är således långtgående (t ex Strömbäck och Nord, 2008, 
Strömbäck och Esser, 2014a, 2014b, 2014c, Asp, 2014). 

Parallellt med en fortsatt mediatization av politiken har nyhetsmedierna förändrats snabbt det senaste 
decenniet. Det har skett en ”rörlig bild-isering”. Tv produceras numera av alla mediehus (jfr Kroon och 
Eriksson, 2016) – och det torde ha gjort partiledarnas förmåga att hantera livesända tv-intervjuer mer 
avgörande för valresultatet än någonsin tidigare.  

I en partiledarintervju möts två parter. Men premisserna är andra än i ett vanligt samtal (Clayman och 
Heritage 2002, s 66, Heritage och Clayman, 2010). Journalisterna har uppdraget att ställa frågor och sätta 
agendan i intervjun och politikern ska svara (Schegloff, 1992, Heritage & Clayman, 2010 s 216). Fråga-
svar-uppdelningen kan sägas vara den viktigaste regeln som nyhetsintervjuformatet har (Schegloff, 1992, s 
118). Partiledaren kan få svårt att få fram information om sin politik i intervjun – de rätta frågorna och 
ämnena kanske inte dyker upp. Men en partiledare som vill lämna fråga-svar-formatet, genom att 
exempelvis ta upp något annat än det frågan gällde eller inte svara på den, tar enligt forskningen flera 
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risker (t ex Harris, 1991, Clayman & Heritage, 2002), bland annat risken att förlora väljarnas förtroende 
genom att uppfattas som omedgörlig, ohyfsad eller osympatisk (Harris, 1991).  

Tidigare forskning har visat att politikern för att påverka innehållet i intervjun kan göra en agendaförskjutning 
(Greatbatch, 1986) och försöka utnyttja (Ekström, 2006) sin svarstur ”för att ta upp en annan fråga, för att 
föra fram ett budskap, ett argument, som inte har med den ställda frågan att göra” (s 108) och att 
politikerna i sådana fall ofta försöker minimera de negativa konsekvenser som avsteget från fråga-svar-
turordningen kan leda till (Clayman, 2001, s 403). Ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt är att fråga 
journalisten om lov innan avsteget görs. Avsteg från agendan är dock ytterst ovanliga, har forskningen 
visat. Men det finns andra, mer subtila, tillvägagångssätt att lyfta fram sitt budskap som hittills inte har 
beskrivits i forskningen. Genom att den här studien undersöker partiledarnas strategier för att lyfta fram 
sina budskap utan att göra avsteg från journalistens agenda bidrar den till ny kunskap. Studien bidrar också 
till att nyansera den gängse bilden av att journalisten, och inte politikern, äger makten över intervjun. Med 
makt avses här ”förmågan att påverka andra aktörer och deras handlingar” (Ekström, 2006, s 75).  

När specifika delar av det sociala samspelet i nyhetsintervjun undersöks befinner sig studien på en 
mikronivå, därefter bidrar den sedan på makronivå med en konkretisering av hur mediatization av 
politiken tar sig uttryck i just den kontext som undersöks – påpekas bör dock att studien inte gör några 
anspråk på att mäta förändring, den studerar inte mediatization av politiken över tid. Med mikro avses här att 
det som studeras är små handlingar i interaktionen mellan två aktörer – programledaren och partiledaren –  
medan makronivån motsvaras av medierna och politiken som institutioner i det demokratiska samhället.  

Mediatization-forskningen efterlyser fler empiriska studier på mikronivå, detta eftersom mediatization som 
teori ännu anses underutvecklad och eftersom mediatization varierar över tid liksom mellan aktörer och 
mellan institutioner (Strömbäck och Esser, 2014b). Även Hjarvard efterlyser fler studier på förhållandet 
mellan social interaktion och de mer övergripande enheterna i samhället (2013, s 18). Och vad gäller 
interaktionen mellan politiker och journalister i just nyhetsintervjun anför bland andra Clayman (2013, s 
655) att flera aspekter på nyhetsintervjun fortfarande är outforskade eller outvecklade, däribland olika 
aspekter på intervjupersonens svar och deras konstruktion, vilka ju är i fokus i den här studien. 

För studier på social interaktion lämpar sig konversationsanalysen, ofta förkortad CA efter engelskans 
conversation analysis, väl som metodologisk ansats. Denna empiriska, observationsbaserade ansats med 
rötter i sociologin har som kärna att den som står näst i tur att tala på något sätt reagerar på det den 
föregående talaren sa eller gjorde (Sacks et al., 1974, Ekström, 2007, Heritage och Clayman, 2010, 
Heritage, 1997, Hutchby och Wooffitt, 1998, Hutchby, 2006). Ansatsen har använts i flertalet av de 
betydande studier som har gjorts på mötet mellan journalist och politiker i nyhetsintervjun (se t ex 
Greatbatch, 1986, Bull och Mayer, 1988, Harris, 1991, Clayman, 1993, 2001, Ekström, 2006, 2009a, 2009b, 
Fetzer & Bull, 2008, Ekström och Bérczes, 2008, Clayman och Romaniuk, 2011, Montgomery, 2011, 
Eriksson och Eriksson, 2012, Ekström, Djerf-Pierre, Johansson och Håkansson, 2016). CA tillämpas även 
i den här studien.  

Empirin utgörs av de åtta knappt femtio minuter långa partiledarintervjuerna i Sveriges televisions 
program ”Val 2014 #dinröst” som direktsändes före de allmänna valen i Sverige år 2014. Tre aspekter gör 
materialet intressant för den som vill undersöka partiledarnas strategier för att få fram sina budskap i en 
nyhetsintervju. För det första kan valrörelsen antas vara den period under en mandatperiod då företrädare 
för politiska partier är som mest måna om att nå fram till medborgarna med sina budskap, och just 
partiledarintervjuerna kommer att få betydande genomslag även i andra medier (jfr Ekström et al., 2013, s 
423) och nå medborgare som inte såg dem live – mycket står således på spel både för partiet och för den 
enskilde partiledaren (jfr Clayman och Romaniuk, 2011, s 16). För det andra är valrörelsen en period som 
har föregåtts av en partiintern dialog om vilka förändringar av samhället som partiet vill lyfta fram inför 
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just det här valet. Det finns, med något undantag, ett redan tillkännagivet valmanifest som partiet har enats 
om. Partiledaren (eller, i Miljöpartiets fall, språkröret – jag inkluderar i hela uppsatsen språkrör i 
beteckningen partiledare) som aktör är alltså medveten om vilka budskap hen vill kommunicera till 
väljarna i intervjun. Och för det tredje är SVT:s partiledarintervjuer en institution – de har stor publik (se 
MMS, 2014), leds av välrenommerade programledare och genererar nyheter i andra traditionella medier 
liksom delningar i sociala medier.  

Väljarnas förtroende för partiledaren kan sägas vara partiledarens viktigaste kapital, men i ett större 
perspektiv är förtroende också viktigt för det demokratiska styrelseskicket. När den svenska 
Demokratiutredningen i sitt betänkande föreslog att inriktningen för demokratipolitiken ska vara ”en 
hållbar demokrati” (SOU, 2016:5, s 90) konstaterades att en förutsättning för hållbarhet är ”att 
medborgarna har förtroende för demokratins institutioner och procedurer” (SOU, 2016:5, s 30).  

En av de institutionerna är politiken och några av institutionens aktörer är partiledarna. De måste både inge 
förtroende genom att hålla sig till reglerna för nyhetsintervjun som interaktionsform och förmedla sina 
budskap till väljarna, trots att det är journalisterna som ställer frågorna. Den här studien undersöker 
således svenska partiledares strategier för att bidra till en hållbar demokrati. Eller med andra ord: studien 
undersöker hur politikerna i mötet med medierna i en valrörelse agerar för att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för dem och samtidigt framhäva vad partiet går till val på – detta i ett skede då mediatization av 
politiken i Sverige enligt bland andra Asp (2014) kanske nått sin kulmen. 

Studien kan också bidra till att utveckla olika organisationers mediehantering och mediestrategiarbete. Med 
tanke på att politiska organisationer (Strömbäck och Esser, 2014b, s 385) och offentlig sektor (Wiman och 
Aschberg, 2015, Svensson, 2016) använder stora resurser till olika typer av mediestrategiarbete, både 
internt och med hjälp av träning av externa konsulter, är det av samhällsekonomisk vikt att 
mediehanteringsutbildningar vilar på vetenskaplig grund och håller hög kvalitet. 
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2. SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med den här studien är att analysera vilka strategier partiledarna som intervjuas i SVT-programmet 
”Val 2014 #dinröst” har för att utöva makt över innehållet i intervjuerna och att förklara politikernas 
strategier utifrån teorin om politikens mediatization.  

Frågeställningarna är: 

1. Vilka mönster finns i ”Val 2014 #dinröst” för de strategier partiledarna har för att, utöver att 
besvara frågan, få fram det de tycker är viktigt inom det sakområde som intervjun berör? 
 

2. Vilka mönster finns för frågeturerna som föregår de tillfällen då partiledarna i ”Val 2014 #dinröst” 
först besvarar frågan och därefter lyfter fram egna budskap?  
 

3. Vad får politikernas budskapslyftande ageranden i ”Val 2014 #dinröst” för effekt, alltså hur 
reagerar journalisten på politikerns agerande? 

Den första frågeställningen utgör huvudfrågan, medan fråga två och tre fokuserar på i vilken sekventiell 
kontext som politikernas strategier utövas. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I det här avsnittet presenteras tidigare studier som är relevanta för fältet verbal interaktion mellan politiker 
och journalist i nyhetsintervjuer. Tyngdpunkten ligger på interaktionsforskning, eftersom det är där 
studien har sin starkaste hemvist. En folkbokföringsmetafor kanske kan hjälpa läsaren: Man kan säga att 
studien är skriven på interaktionsforskningsadressen och har mediatizationforskningen som sitt lantställe.  

 

3.1 ÖVERSIKT – INTERAKTIONSSTUDIER PÅ 
MEDIERAD VERBAL KOMMUNIKATION MELLAN 
JOURNALISTER OCH POLITIKER 

Forskningen på verbal kommunikation i medierade samtal mellan politiker och journalister anses i dag 
vara omfattande (Ekström & Kroon Lundell, 2011, Ekström, 2012, Heritage & Clayman, 2010) och har 
belagt att maktbalansen mellan de bägge institutionernas aktörer visas och förhandlas av kombattanterna i 
intervjun (Ekström och Patrona, 2011, s 9). En stor del av forskningen utgår dock från journalistens makt 
över intervjun, och särskild bredd visar de studier som undersöker journalisternas frågor i nyhetsintervjun 
(Clayman, 2013). Några enstaka exempel är studier på hur följdfrågor på politiska presskonferenser 
relaterar till den tidigare ställda frågan och det svar som politikern levererat (Eriksson, 2011), hur 
journalister utövar makt genom sina ageranden och frågeformuleringar (Clayman och Heritage, 2002), hur 
journalister hanterar oenighet mellan intervjupersoner i panelintervjuer (Greatbatch, 1992), hur de har 
ställt frågor om ansvar i industriella kriser (Ekström et al., 2016), hur ansvarsutkrävanden i politiska 
intervjuer förändrats över tid (Montgomery, 2011) och om partiledare hanteras olika av journalisterna 
(Ekström et al., 2013). 

En mindre mängd studier med viss betoning på politikerns makt har dock gjorts – med makt avses här att 
styra intervjuns innehåll, genom att exempelvis avbryta journalisten, omformulera frågan eller välja att inte 
svara. Några exempel är hur politiker avbryts och avbryter (Bull och Mayer, 1988, Ekström och Bérczes, 
2008), hur makt utövas i svenska statsministerintervjuer (Ekström, 2006) och hur avbrott, skämt och 
skratt används på den amerikanske presidenten George W Bushs presskonferenser (Ekström, 2009b). 

 

3.2 INTERVJUER I VALRÖRELSER   

Föreliggande studie intresserar sig för makt över intervjun under en valrörelse. Det gör Clayman och 
Romaniuks (2011) studie av journalisternas frågor i amerikanska presidentvalkampanjintervjuer intressant. 
Den utgår från journalistens makt över intervjun och visar hur journalisternas frågor riktar in sig på att 
stämma av politikerns kunskaper i olika frågor (knowledgeability), var hen står ideologiskt (ideological 
positioning) och vilka vallöften hen har (policy promises). Fastän frågorna i grunden begär om 
information kan de inbäddat eller outtalat måla upp en bild av kandidaten, till exempel genom att 
journalisten betonar vikten av ett ämne som hen tar upp eller lägger in förväntningar i frågan som visar var 
politikern ”borde” stå. Kandidaterna kan då välja att svara på ett sätt som visar att ämnet eller innehållet i 
frågan inte ska ha särskilt stor vikt, eller att förväntningen är orimlig, men helt kan de inte sudda ut 
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porträttet som journalisten målar, konstaterar Clayman och Romaniuk (s 30) gällande denna amerikanska 
kontext. 

I en svensk kontext har Strömbäck och Nord (2006) studerat politikers respektive journalisters makt över 
nyhetsintervjuer och deras innehåll inför de allmänna valen 2002. En kvantitativ innehållsanalys gjordes av 
nyhetsrapporteringen i de fyra största dagstidningarna och huvudsändningarna i Aktuellt, Rapport och 
TV4 Nyheterna. I ljuset av att röster höjts som menat att journalisterna allt oftare hamnade i händerna på 
sina källor, exempelvis på grund av att tidsbrist och snäva deadlines gjorde att de återgav 
pressmeddelanden rakt av, ville forskarna undersöka vem som kunde sägas ha makten över den politiska 
nyhetsrapporteringen, både över agendasättandet, alltså över vad som blir en nyhet, och över framingen, 
alltså vilket innehåll som kommer med när artikeln eller inslaget sätts ihop på redaktionen. Strömbäck och 
Nords huvudfråga är om det är journalisterna eller politikerna som för i dansen och drar slutsatsen att ”in 
the Swedish case, and in the context of election campaigns, it is the journalists and not the politicians that 
lead the tango most of the time” (s 161). Det är viktigt att betona att studien intresserade sig för 
nyhetsrapportering som skrevs ihop eller redigerades på redaktionerna. Föreliggande studie undersöker ett 
annat medieformat under en valrörelse – partiledarintervjun – en livesänd studiointervju som inte gav 
medierna möjlighet att klippa i eller rekontextualisera (Kroon, 2001, Ekström, 2006, jfr Tuchman, 1978) 
politikernas uttalanden. 

 

3.3 POLITIKERS AGENDAFÖRSKJUTANDE 
AGERANDEN 

Forskningen på i vilken mån politiker svarar på frågor och hur de gör när de vill förskjuta agendan tog fart  
på 1980-talet. Harris (1991), Bull (1994) och Bull och Mayer (1993), som studerade 1980-talsintervjuer 
med brittiska toppolitiker, intresserade sig för i vilken mån politiker svarar på frågor. Harris dristar sig, 
trots att hon inte undersökt agendaförskjutningar, till att fastställa att försöken till agendaförskjutning hos 
politiker är ”extremely frequent and often successful” (s 94). Således brister något i Harris studie, antingen 
redovisas resultaten på ett oklart sätt eller också drar forskaren felaktiga slutsatser utifrån sitt material.   

Studiens ”scale of evasiveness”, se figur på nästa sida, har dock utgjort ett bidrag i den fortsatta 
forskningen på politikers svar och undvikanden.  
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Figur 1. (Harris, 1991, s 87) 

Skalan visar fem olika sätt att bemöta en fråga där ett direkt svar är det mest raka och tydliga svaret medan 
utmaningar som ligger längst ner på skalan inte betecknas som svar utan som undvikanden i så måtto att 
intervjupersonen ifrågasätter en eller flera av de förutsättningar som är inbyggda i frågan eller utmanar en 
frågas illokutionära akt. Illokutionär akt ska tolkas som inte vad som sägs utan vad som avses med ordval i 
frågan eller frågan som helhet.  

Harris skala har dock fått kritik. ”Whether a public figure has answered the question, or has failed to do 
so, or has done something in-between, can be quite problematic” konstaterar Clayman (1993, s 229), detta 
eftersom politikers svarsturer ofta är långa och komplexa. Clayman anför att ett säkrare angreppssätt är att 
utgå från en viss typ av agerande, och anta ett strikt deskriptivt förhållningssätt (s 206). Det kan ligga 
något i det han anför – att värdera huruvida ett svar ska anses duga som ett svar är svårt – men håller sig 
forskaren till att, i sann konversationsanalytisk anda, undersöka hur svarsturen uppfattas av den som står 
näst i tur – journalisten – bör en bedömning av om svaret uppfattades som ett svar eller ett undvikande 
kunna göras. 

Claymans eget bidrag till forskningsområdet är omfattande. Hans studie på politikers mer eller mindre 
explicita omformuleringar av frågan (1993) visar hur komplex interaktionen mellan journalist och politiker 
är – för bilden att journalisten ställer frågor och politikern svarar är förenklad. En politiker kan hålla med 
om delar av innehållet i en fråga men kan bädda in en omformulering av frågan i sitt svar, som kan vara 
svår att upptäcka. Clayman illustrerar fenomenet genom att återge en interaktion där journalisten (JRN) i 
en liveintervju med publik (AUD) ställer en fråga rörande invasionen av den karibiska önationen Grenada 
på 1980-talet till en amerikansk senator (DQ). 

JRN: 

 

 

 

Senator Quayle as you:: uh (0.3) mentioned here 
tonight you actively supported thee invasion of 
Granada which was thuh military operation to 
rescue some American medical students an:d to 
rescue an island from a k- Marxist takeover. 
.hhhhh If military force was necessary:. i:n that 
endeavor (0.2) why not use thuh military to go 
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AUD: 

DQ: 

after thuh South American drug car:tel:s and after 
General Noriega for that matter in a surgical 
stri:ke .hhhh since dru:gs in thuh minds of most 
Americans po:se a far greater danger: to many 
more people. (0.8) 

x x [x-x-x-x-x-x-x-x-x- 2.0 

      [You’re you’re absolutely ri:ght (1.2) you’re 
absolutely right that thuh drug problem. (0.7) is: 
(0.4) thuh number one issue. …    

(Clayman, 1993, s 227f) 

Det kan vid en första anblick se ut som att politikern svarar på frågan. Han håller med – om något. Men 
han har endast hållit med om någonting som har med droger att göra, nämligen det som nämndes i slutet 
av frågan – att droger utgör en stor fara. Enligt Clayman är det här ett instämmande som följer ett mycket 
vanligt format: instämmande + omformulering (s 288). Den egentliga frågan var ju om USA inte bör gå in 
militärt i Sydamerika för att göra slut på droghandeln. 

Flera studier (t ex Ekström, 2009a, Fetzer & Bull, 2008) har, likt Claymans (1993) och Harris (1991), gjorts 
som undersöker politikers undvikanden. De är utförda utifrån perspektivet att politikern vill komma 
undan att svara på en fråga. Man kan anföra att det är ett perspektiv på politikern som defensiv i intervjun. 
Orsaken till att politikern inte vill svara kan vara att politikern har fått en fråga som sätter hen i en rävsax, 
som i Ekströms (2006) studie där socialminister Lars Engqvist (LE) intervjuas av en journalist (J) om den 
omfattande förskrivningen av läkemedel och i rad 11-12 får den summerande följdfrågan (Ekström, 2006, s 
98) om han inte litar på svenska doktorer. 

  

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10  

11 

12 

LE: 

 

 

 

 

J: 

LE: 

 

J: 

LE: 

J: 

 

men det andra som är viktigt det är ju frågan om 

förskrivningsrätten alltså det är inte alldeles säkert att att just 

läkarlegitimation ska vara tillräcklig grund för att förskriva läkemedel 

som är subventionerade utan det kan ju vara så att den här ska vara  

kopplad till att du har en uppgift i sjukvården ahh 

du tänker alltså inskränka läkarnas rätt att skriva ut recept 

                                                     [nää jag tänker inte jag tänker inte 

utan jag menar att vi ska utreda frågan 

ja men det är det du funderar på 

ja vi tillsätter nu en utredare som ska se över detta 

                                                                      [du litar inte på svensk 

svenska doktorer 



 
 

9 
 

13 

14 

15 

E: 

 

nämen när kostnaderna ökar så här och vi vet om att det finns en  

påtaglig överförskrivning så är det klart att vi måste se på alla delar 

men nåt färdigt förslag har vi ju inte /…/  

(Ekström, 2006, s 99) 

Ekström konstaterar att journalisten i rad 11-12 gör om ”politikerns yttrande till en kontroversiell och 
minst sagt anmärkningsvärd handling: socialministern ”litar inte på … svenska doktorer” (2006, s 99), och 
att journalisten därmed försätter socialministern i en svår situation, för ministern kan inte stå och säga att 
han inte litar på svenska läkare. 

Mer offensiva ageranden hos politikern har belysts av Greatbatch (1986), Clayman (2001) och Ekström 
(2006). De bidrar med kunskap om agendaförskjutningar, alltså att politikern agerar för att lyfta fram sina 
budskap.  

Greatbatch identifierade i sin banbrytande studie om vad han kallade ”agenda-shifting procedures” (1986, s 
442) två, som han skriver, relativt accepterade tillvägagångssätt genom vilka intervjupersoner ”may seek to 
influence the topical development of their talk” (s 442). Det första är ”pre-answer agenda shifting” (s 443), 
som exempelvis kan utgöras av att intervjupersonen inleder sin svarstur med ”I’d like to make my own 
position clear first of all” (s 442). Svenska exempel på formuleringar med samma syfte återfinns hos 
Ekström (2006) som till stor del byggt vidare på Bulls (1994) kodschema och Harris (1991) scale of 
evasiveness (s 94). Han fann bland annat utnyttjanden, som innebär att den svarande utnyttjar turen ”för att 
ta upp en annan fråga, för att föra fram ett budskap, ett argument, som inte har med den ställda frågan att 
göra” (Ekström, 2006 s 108). Ett exempel på utnyttjande är när näringsminister Björn Rosengren 
intervjuas i TV-programmet Speciellt 2009 efter att arbetet med en fusion mellan svenska Telia och norska 
Telenor lagts ner. Frågan (rad 1-3) är om ministern tänker hitta på något nytt med Norge eller om det är 
ett för evigt avslutat kapitel.  

1 J:           jag tänkte gå till Björn Rosengren vad vad funder vad vill du göra nu ahh ja  

2 menar tänker du gå i spetsen för å hitta på nåt nytt med Norge eller är det för 

3 evigt avslutat kapitel under denna mandatperiod i alla fall 

4 R:  får jag först säga det att ahh när det gäller den här fusionen så har mycket gått  

5 mycket bra och fra- om man tittar framför allt om man tittar på den här middle  

6 management nivån det har alltså varit oerhört gott samarbete och känsla för att  

7 det här ska bli nånting och därmed menar jag att mycket har varit  

8 väldigt bra det är det första jag vill säga när det sen gäller framtiden så är  

9 det viktigaste nu att se till att ahh å det tror jag kommer å gå snabbt å det  

10 kommer å gå bra och det är att lösa upp den här fusionen /…/ 

(Ekström, 2006, s 108f) 

Rosengren inleder sin tur med frasen ”får jag först säga det att …” (rad 4) och förskjuter sedan agendan, 
inte för att helt byta ämne men för att få möjlighet att betona det som varit positivt i Telia-Telenor-
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affären. Detta är med Greatbatchs begrepp en typ av pre-answer agenda shiftning. Ekström beskriver det som 
att inledningsfrasen gör att agendaförskjutningen ”motiveras” (2006, s 109). I det att Rosengren signalerar 
att han tänker börja med att säga något som inte besvarar frågan visar han att han är medveten om 
agendaförskjutningen. Rosengren är ärlig och tydlig med att han vill göra en agendaförskjutning men han 
väntar inte på tillåtelse efter att han frågat om han får. 

Greatbatchs (1986) andra agendaförskjutande kategori är ”post-answer agendashifts” (s 443) där 
intervjupersonen först svarar på journalistens fråga men sedan fortsätter sin svarstur med att etablera en 
alternativ inriktning på intervjuns agenda och tala utifrån den. Intervjupersonen är alltså öppen med sin 
agendaförskjutning. Ett exempel är när intervjupersonen efter att ha svarat på den direkta frågan säger 
”and let me say something about the next year because that was your original question. I think Tony Benn 
would be personally extremely foolish to stand for the deputy leadership again” (s 444). Greatbatch ger 
också exempel på hur intervjupersoner ”covertly” (s 445), alltså förtäckt utför en agendaförskjutning. Post-
answer agendashifts är mycket intressanta för föreliggande studie eftersom den undersöker hur 
partiledaren både svarar på frågan och utnyttjar sin tur till att föra fram budskap som journalisten inte 
explicit frågat om. 

Clayman (2001) byggde vidare på Greatbatchs beskrivning av förtäckta agendaförskjutningar som en del 
av sin studie på över hundra nyhetsintervjuer från amerikanska och brittiska etermedier på 1980- och 
1990-talet. Han visar hur agendaförskjutningarna kan ske öppet (overt) eller förtäckt (covert) (jfr även Fetzer 
& Bull, 2008 och Ekström, 2009a). Clayman visar hur agendaförskjutningen kan ske med olika grader av 
hänsynsfullhet från intervjupersonens sida. Nedan beskrivs först exempel på öppna agendaförskjutningar. 
Den mest hänsynsfulla formen är att intervjupersonen öppet ber om tillåtelse att byta spår, exempelvis genom 
att säga ”but I would like to make two very quick points” och får tillåtelse i det att journalisten säger ”very 
quickly if you would” (Clayman, 2001, s 417). När intervjupersonen öppet ber om tillåtelse att infoga 
något som inte svarar på frågan är intervjupersonen ärlig och tydlig, journalisten öppen med att hen tillåter 
agendaförskjutningen och mediepubliken medveten både om att intervjupersonen frångår agendan och 
om att avsteget sanktioneras av journalisten (min egen summering). För att inte skada samtalsklimatet 
innehåller anhållan om att få frångå frågan ofta minimerande karaktäristika (Clayman, 2001, s 418) som ”a 
very quick” eller ”just one” kommentar, som ska signalera att avsteget från de sociala normerna i the 
interview contract (Clayman och Heritage, 2002, s 28) är ringa. 

Bland de något mindre hänsynsfulla agendaförskjutande agerandena finner Clayman fall där 
intervjupersonen i likhet med Rosengrens ovannämnda inledning av sin svarstur gör en symbolisk förfrågan 
om att få byta ämne, exempelvis genom ett ”and can I also point out that …” (Clayman, 2001, s 418). 
Därefter fortsätter intervjupersonen, precis som Rosengren, med det hon vill lyfta fram, utan att invänta 
klartecken från journalisten. Hennes fråga förväntar sig inget svar och det gör att journalisten har svårt att 
hindra henne från att fortsätta in på sitt eget spår. Även fast detta agerande är mindre hänsynsfullt än en 
verklig anhållan om agendaförskjutning, kan det faktum att intervjupersonen förvarnar om bytet vara av 
vikt för samtalsklimatet. Agerandet kan, som Clayman uttrycker det, ”alleviate some of the interpersonal 
damage that an agenda shift can cause” (Clayman, 2001, s 418). 

I likhet med minimerande karaktäristika kan ett rättfärdigande av bytet göras för att samtalsklimatet inte ska 
skadas (jfr Fetzer & Bull, 2008, s 274: ”Well I answer it simply by inviting …”). I stället för att göra en 
symbolisk förfrågan svarar intervjupersonen kort på frågan och säger sedan – som för att hjälpa 
programmet att få ett så relevant innehåll som möjligt – ”on the other hand I think the real concern hasn’t 
been addressed previously in this program” (Clayman, 2001, s 420). Därefter fortsätter intervjupersonen 
på sitt spår om det som hen hävdat är det verkligt intressanta. Clayman framhåller att rent egenintresse 
sällan används som motiv för en agendaförskjutning, i stället använder intervjupersoner ofta formuleringar 
som signalerar att de har det högre syftet att bidra till att debatten hålls på rätt nivå eller inbegriper alla 
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viktiga pusselbitar. Ytterligare exempel är ”can I say just to set the context” och ”but I think there’s really 
a much bigger picture” (Clayman, 2001, s 421). Här vill jag påpeka att användande av fraserna inte alls 
nödvändigtvis har ett oärligt uppsåt – många, kanske de flesta, politiker kan förväntas vara måna om att 
ämnet för intervjun belyses utifrån rimliga vinklar och sätts in i ett större sammanhang. 

Ovan nämnda agendaförskjutningar är exempel på öppna agendaförskjutningar. Förtäckta 
agendaförskjutningar sker när intervjupersonen inte öppet deklarerar eller ber om lov att frångå frågan 
som journalisten ställt och i vissa fall till och med försöker dölja bytet. Målet är enligt Clayman att agera så 
subtilt att agendaförskjutningen inte upptäcks av journalisten och mediepubliken, detta mot bakgrund av 
att en intervjuperson som slingrar sig riskerar att hamna i dålig dager. Båda parter förväntas ju hålla sig till 
den institutionaliserade interaktionsformens oskrivna regler (Clayman, 2001, s 424f). Ett exempel är när 
journalisten frågar ”Is he actually gonna get out and meet with voters, campaign like the other 
candidates?” och intervjupersonen svarar “Yes, let’s talk about this for a second …” och sedan fortsätter 
med en omfattande utläggning som inte svarar på frågan (Clayman, 2001, s 426). Det här agerandet sätter 
Clayman inte någon titel på. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att studier har utförts som beskriver (1) hur politiker ibland på olika 
sätt undviker att svara på frågor, (2) på vilka sätt de ibland utnyttjar sin svarstur för att påpeka aspekter 
som går utanför frågans ram och (3) att de har strategier för att utföra agendaförskjutningen utan att 
hamna i dålig dager på grund av att ha brutit mot nyhetsintervjuns mest grundläggande regel – att 
intervjupersonen ska svara på frågorna hen får – och (4) att de strategierna ofta handlar om att politikerna 
ber om lov att få lägga till ytterligare information eller påpekar att de bara ska säga något kort. 
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4. TEORETISKT RAMVERK 
 

Den här studien kan sägas ha sin hemvist i två fält inom medie- och kommunikationsvetenskapen, vilka i 
sin tur tangerar andra akademiska ämnen – fältet politisk kommunikation som ligger nära ämnena 
journalistik och statsvetenskap och fältet interaktionsforskning som har sin grund i ämnena sociologi och 
lingvistik och som inom medie- och kommunikationsvetenskapens interaktionsforskningsgren springer ur 
den amerikanske sociologen Harvey Sacks konversationsanalys (Sacks, 1995). 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkt – mediatization av politiken. Därefter 
definieras nyhetsintervjun som interaktionsform utifrån interaktionsforskningens perspektiv.  

 

4.1 MEDIATIZATION AV POLITIKEN 

Programledaren: Hur besvärande tycker du själv att partiets historia är? Partiledaren: Ja, nu tas den ju upp i ett av de 
viktigaste programmen inför valet och det är klart att då blir den ju viktig för mig.  

ur Sveriges televisions ”Val 2014 #dinröst” 

Att det är av vikt för politiken både hur och att den skildras i medierna torde politiken och forskningen 
vara ense om. Detta politikens behov av att ta plats i medierna för att nå medborgarna är en grundorsak 
till mediatization av politiken – det räcker sedan länge inte längre med att stå på torget och i valstugorna 
och berätta mun till mun om vad partiet går till val på. Mediatization som teori kan sägas ha vuxit ur 
Altheide och Snows (1979) teori om medielogik och ur delar av Asps (1986) samtida avhandlingsarbete om 
politisk opinionsbildning, där han myntade begreppet medialisering. Som Lundby (2014) påpekar var dock 
den tyske sociologen Ernest Manheim först med att 1933 använda Mediatisierung som en vetenskaplig 
term. 

Den inriktning, eller det perspektiv, inom mediatizationforskningen som den här studien har, är det 
institutionella perspektivet (Lundby, 2014), vars utgångspunkter strax förklaras närmare. Det finns flera 
definitioner av mediatization bland institutionalisterna. Jag har valt att använda mig av Strömbäck och 
Essers eftersom den är konkret och ger exempel på vilka områden som påverkas av mediatization. 
Mediatization av politiken är: 

“a long-term process through which the importance of the media and their spill-over effects on political 
processes, institutions, organizations, and actors has increased.” (2014b, s 377). 

Termen media har i definitionen den ganska smala betydelse som är gängse i mediatization of politics-
forskningen. The media, alltså medierna på svenska, syftar här inte på mejl, dataspel eller intranät utan på 
”news media as socio-technical organizations and institutions” (Hjarvard, 2013). Jag sällar mig till denna  
definition av medier och avser alltså med begreppen medierna och nyhetsmedierna dels nyhets- och 
samhällstidningarnas tryckta och digitala utgåvor och dels radio och tv-bolagens sändningar och 
nyhetssajter, samt – förutsatt att de kan betecknas som journalistiska produkter – nyhetsförmedlare som 
endast publicerar på webben (Strömbäck och Esser, 2014b, s 379). 

I definitionen av medier ovan används ordet institutions i betydelsen att politiken som institution påverkas 
av mediernas ökande inflytande. Begreppet institutions är också relevant på så sätt att en utgångspunkt för  
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institutionalisterna i mediatization-forskningen är att medierna har blivit så fristående från politiska partier 
och från staten och så professionaliserade med gemensamma strukturer, mål, förhållningssätt och regler 
att de inte längre bara är att betrakta som enskilda aktörer utan också som en institution (Hjarvard, 2013, 
Strömbäck och Esser 2014b, Asp 2014). Enligt Asp är uppkomsten av medierna som en fristående 
institution med en egen logik en av de två drivkrafterna för politikens mediatization. Den andra är 
politikernas och de politiska institutionernas anpassning till mediernas logik (Asp, 2014, s 367). 

 

4.1.1 MEDIERNA, POLITIKEN OCH DERAS OLIKA LOGIK 

Logik ska enligt Strömbäck och Esser förstås som ”appropriate behaviour that is reasonable and 
consistent within the rules and norms of the respective institutional context” (2014 b, s 381) – med andra 
ord hur det är vedertaget att man gör inom sin institution. Politiken som institution och medierna som 
institution har olika vedertagna procedurer. De har olika behov, intressen och regler (Strömbäck och 
Esser, 2014 b, s 381). De har var och en sin egen logik. 

Både medielogik och politikens logik (min översättning av engelskans political logic) förändras över tid, om 
än långsamt, och har formats utifrån institutionens syften, behov och struktur. 

Mediernas logik ges en sådan huvudroll i mediatizationprocessen att begreppet medielogik ingår i en del 
definitioner av mediatization (jfr t ex Hjarvard, 2013, s 17). Medielogiken formas enligt Strömbäck och 
Esser (2014b) av tre dimensioner – professionalism, kommersialism och medieteknologi. Aspekter på 
professionalism är det som kanske främst lyftes fram när begreppet medielogik var i sin linda. Två exempel är 
det sätt som nyhetsmedierna värderar nyheter (jfr t ex Hvitfelt, 1985 för en tidig genomgång) och hur de 
paketeras. Karaktäristika som konflikter, personifiering, sensationalism, dramatisering, spektakel och högt 
tempo är typiska för nyhetsmediernas urval av och framing – alltså paketering – av politiken (McQuail, 
2010, s 563). Ett konkret exempel på detta kan vara att ett intervjuuttalande som innehåller en slagkraftig 
metafor eller ett tydligt ställningstagande ofta återges i rapporteringen och gärna lyfts upp i en rubrik av 
journalisterna.  

Medan professionalism handlar om hur journalistyrket utövas och vilka regler och värderingar som styr 
arbetet, handlar kommersialism om den utveckling mot marknadsstyrda medier som pågått och pågår 
(Strömbäck och Esser, 2014b) – ett exempel är att medierna följer upp vilka rubriker på den egna sajten 
som gett flest klick. Medieteknologi-dimensionen, till sist, handlar om teknikens möjligheter och 
begränsningar i produktion och distribution.  

Nu till politikens logik. Min definition av politik är att den handlar om att vinna politisk makt, fatta beslut 
om lagar och samhällsfunktioner och verkställa de besluten. Politikens logik, som liksom medielogik är ett 
kärnbegrepp i forskningen om mediatization av politiken, kan enligt bland andra Strömbäck och Esser 
formas av de tre krafterna ”polity, policy and politics” (2014a, 2014b, s 383). Polity är det politiska systemet i 
det land där politiken utövas, dit räknas också exempelvis regelverket som styr de allmänna valen och hur 
politiken juridiskt ställs till svars för sina ageranden. Med policy avser Strömbäck och Esser den dimension 
där politiken formas. Exempelvis torde partiinterna debatter och förhandlingar om partiets ståndpunkter 
på en kongress eller i valmanifestarbetet räknas hit. Politics, till sist, handlar om att arbeta för att vinna och 
behålla väljare i en valrörelse liksom att under mandatperioden vinna stöd för förslag i olika frågor 
(Strömbäck och Esser, 2014b). Politics ska inte förstås som att strategier mejslas fram för vilka utspel som 
ska göras när, vilka ordval som ska användas i utspelen och vilka kanaler och tidpunkter som partiet 
bedömer ska ge utspelen mesta möjliga spridning och medieutrymme. Sådan strategisk kommunikation 
ryms enligt min tolkning av Strömbäck och Esser inte i politikens logik, utan är en effekt av mediatization 
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av politiken där medielogiken kommit att styra allt mer. Här ger dock föreliggande uppsats nya perspektiv. 
Strömbäck och Esser konstaterar också att politics är den dimension som har influerats mest av medierna. 
De politiska institutionerna, organisationerna och aktörerna styrs således av medielogik i stället för politisk 
logik, enligt Strömbäck och Esser. I Strömbäcks modell med fyra grader av mediatization av politiken 
(Strömbäck, 2008) som vunnit gehör i forskarvärlden har mediatization av politiken nu nått den fjärde, 
mest långtgående fasen. Kriteriet för den fasen är just att politiken styrs av medielogik i stället för politisk 
logik (Strömbäck och Esser, 2014b). 

Det kan uppfattas som märkligt att den strategiska medierade kommunikationen inte betecknas som en 
del i politikens logik – den är ju helt avgörande för politiken. Strömbäck och Esser (2014b) konstaterar 
just detta, att en svårighet i empiriska studier på hur långt mediatization har gått är att medierelaterade 
aspekter har blivit inbäddade i politiska processer. 

 

4.1.2 EN MODELL FÖR POLITISK KOMMUNIKATION 

 

Figur 2. (Hjarvard, 2013, s 62)  

Hjarvard åskådliggör i figur 2 hur centrala de traditionella nyhetsmedierna, trots att de sociala medierna 
etablerats som kommunikationsverktyg, ännu är för den politiska kommunikationen, dels som gatekeepers 
och dels i sin roll som insamlare av information och yttranden från politiska aktörer och medborgare, 
direkt eller via sociala medier.  

Trots att de politiska aktörerna och organisationerna har sociala medier-konton som möjliggör för dem att 
ha direktkontakt med en del av väljarkåren är de traditionella medierna således en essentiell 
kommunikationskanal – och partiledarintervjuer i Sveriges television således viktiga att studera.  

De mest delade nyheterna i sociala medier i Sverige kommer från de stora, traditionella medierna, och en 
betydande andel av de nyheter som delas, en fjärdedel, kan betecknas som politiska nyheter eftersom de 
innehåller namn på ett politiskt parti, en partiledare eller ett politiskt ungdomsförbund (Wadbring och 
Ödmark, 2014). Hälften av de svenska internetanvändare som använder Facebook läser nyheter där 
(Davidsson och Thoresson, 2017). Det faktum att nyhetsmedierna i Sverige ”utgör en krympande andel av 
det totala medieutbudet” (Strömbäck 2015, s 245) och i dag når många röstberättigade först via 
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mellansteget sociala medier minskar alltså inte vikten av att studera hur politiker agerar i kontakten med 
journalister i de traditionella nyhetsmedierna och deras digitala upplagor.  

Figur 2 visar också andra aspekter av mediatization av politiken, som att en politisk aktör eller organisation 
bevakar andra politiska aktörer eller organisationer via nyhetsmedierna, liksom får sin bild av 
medborgarnas uppfattningar via mediebilden. 

 

4.1.3 MEDIATIZATIONS BETYDELSE FÖR FRAMVÄXTEN AV OLIKA 
STRATEGIER 

Enligt Hjarvard är mediernas påverkan på politiken främst ett resultat av mediernas roll som ”negotiator 
for” (2013, s 55) allmänhetens samtycke till och förtroende för de politiska besluten och de ståndpunkter 
som besluten vilar på. I en valrörelse ställs förtroendefrågan på sin spets, det är bara dagar eller veckor 
kvar till dess att väljarens grad av förtroende för partiledaren som aktör och för det politiska partiet som 
institution liksom för politiken i stort som institution ska fälla avgörandet för rösten i vallokalen – och 
avgörandet för om medborgaren ens kommer att rösta. Väljarens förtroende för politikern, liksom för 
politiken som institution, påverkas av medierna i betydelsen nyhetsmedierna, av allmänheten i betydelsen 
privata sociala medier, organ för amatörjournalistik och mun-till-mun-kommunikation samt av politikern 
själv genom politikens egna medierade kanaler, politikerns mun-till-mun-kommunikation och politikerns 
agerande i mötet med nyhetsmedierna. I nyhetsmediernas skildring av politiken ingår andra aktörers 
uttalanden om politikern och partiets politik, liksom mediernas egna slutsatser. Mediebilden som helhet 
har politikern således inte fullt ut makt att styra över men politikern kan ha olika strategier för sitt 
agerande i den livesända partiledarintervju som kommer att delas och kommenteras både i andra 
nyhetsmedier och i sociala medier. Partiledaren kan göra val vad gäller sina paralingvistiska signaler 
(Backlund, 2006) och sin verbala kommunikation. Vad gäller det förstnämnda kan hen exempelvis välja en 
förtroendeingivande klädsel, hålla sig till förtroendeingivande gester som passar för tv – således ett 
återhållet och därmed inte yvigt kroppsspråk – samt tala varken för fort eller för långsamt och med en 
sympatisk ton som samtidigt signalerar både beslutsamhet och trovärdighet. Vad gäller den verbala 
kommunikationen i nyhetsmedierna, som ju är föremål för den här studien, kan politikern utveckla 
strategier för att tydligt och klart lyfta fram de ståndpunkter och mål för samhället som partiet går till val 
på och samtidigt hålla sig inom de regler som mediernas nyhetsintervjuformat satt upp.  

I nästa avsnitt definieras de reglerna. 

 

4.2 NYHETSINTERVJUN SOM 
INTERAKTIONSFORM 

4.2.1 EN DEFINITION AV NYHETSINTERVJUN 

”If there is one single, most fundamental component of what is considered an ’interview’, both in vernacular or common-sense 
conceptions of that term and in more technical accounts, it is that one party asks questions and the other party gives answers.”  

Emanuel A. Schegloff, 1992 (Schegloff, 1992, s 118) 
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En fråga från journalisten, ett svar från intervjupersonen, en ny fråga från journalisten, och ett nytt svar 
från intervjupersonen. Så ser turtagningen (Sacks et al., 1974) normalt ut i en nyhetsintervju. 

Interaktionsforskningen – som här ska förstås som den gren inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen som intresserat sig för interaktionen i nyhetsintervjuer – har med början 
under 1980-talet identifierat ett antal regler som, outtalat eller uttalat, gäller i intervjusituationen. Den 
definition av nyhetsintervjun som betydande forskning lutat sig mot är den tidige 
konversationsanalytikerns och brittiske sociologen John Heritages definition: 
 
“the news interview is a functionally specialized form of social interaction produced for an overhearing 
audience and restricted by institutionalized conventions” (Heritage, 1985, s 112). 
 
Föreliggande studie utgår från ovanstående definition men jag utvecklar den nedan efter en genomgång av 
dess förtjänster och tillkortakommanden. Definitionen täcker in tre viktiga faktorer som karaktäriserar 
nyhetsintervjun och skiljer den från ett vanligt samtal. 
 
Nyhetsintervjun har för det första en viss funktion – den fungerar för journalisten som en håv i jakten på 
information och uttalanden, och för den intervjuade politikern som en megafon till medborgarna. För det 
andra görs intervjun inte enbart mellan två parter utan inför en publik (jfr Drew och Heritage, 1992, 
Heritage och Clayman, 2010, Ekström, 2006, Schegloff, 1992). Oavsett om intervjun sänds live eller klipps 
in i ett inslag ska lyssnaren eller tittaren inte uppfatta konversationen som ett samtal mellan två parter utan 
känna att intervjun hålls för hennes eller hans skull (Clayman och Heritage, 2002, s 97, jfr Ekström, 2007, 
s 966f). Ett exempel på en praktisk följd av det faktum att intervjun görs för mediepublikens skull är att 
journalisten, för att bjuda in publiken, ofta ställer frågor om sådant som hen redan vet svaret på. 
Journalisten kan sägas vara mediekonsumentens förlängda arm in i samtalet. För det tredje innefattar 
Heritages definition konstaterandet att nyhetsintervjun som social interaktion styrs av vissa ramar som inte 
interaktionsdeltagarna själva, utan samhället eller det mediehus där journalisten arbetar, har satt upp. 
Deltagarna i interaktionen möts således som utsända av de institutioner de företräder. Interaktionsdeltagarna 
deltar i samtalet i sin yrkesroll och som företrädare för sin organisation, och det gör nyhetsintervjun till en 
institutionaliserad interaktionsform (Drew och Heritage, 1992, Heritage och Clayman, 2010, Ekström, 2006).  I 
den här studiens empiri är programledaren utsänd av public service-företaget SVT och partiledaren utsänd 
av det riksdagsparti hen företräder. 
 
Jag ser en svaghet i Heritages definition av nyhetsintervjun: definitionen rymmer inte det basala faktum att 
en part ställer frågor och en part svarar (jfr exempelvis Schegloff, 1992, s 118 och Hutchby, 2006, s 122). 
Sannolikt inordnar Heritage fråga-svar-konstruktionen under sin skrivning ”institutionalized conventions” 
och ser det faktum att en part ska ställa frågor och en part ska svara som en följd av de konventioner eller 
regler som redaktionerna har satt upp för interaktionen. Men eftersom fråga-svar-konstruktionen är en 
mycket ”fundamental component” (Schegloff, 1992, s 118) i nyhetsintervjun bör den tydliggöras, annars 
fungerar definitionen av nyhetsintervjun inte fullgott. Härmed vidareutvecklar jag därför Heritages 
definition av nyhetsintervjun genom att i slutet av den, efter det av mig tillagda ordet “where”, lägga till 
Schegloffs ord ”one party asks questions and the other party gives answers” (Schegloff, 1992, s 118). 

Den definition av nyhetsintervjun som studien vilar på är således: 

The news interview is a functionally specialized form of social interaction produced for an overhearing 
audience and restricted by institutionalized conventions where one party asks questions and the other 
party gives answers.  
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Utifrån ett mediatization-perspektiv är nyhetsintervjun som verktyg en del av professionalism-dimensionen 
av mediernas logik. Journalistiken får anses vara den institution som traditionellt sett har ägt 
nyhetsintervjun och som bjudit in politiken att delta i den.    
 

4.2.2 DEN INSTITUTIONELLA DRAGKAMPEN I NYHETSINTERVJUN 

“While sources attempt to ‘manage’ the news, putting the best light on themselves, journalists concurrently ‘manage’ the 
sources in order to extract the information they want.  

Herbert J Gans, 1979 (Gans, 1979, s 117) 

Den amerikanske sociologen Herbert J. Gans satte 1979 ord på den dragkamp som kan sägas pågå i 
medierade politiska intervjuer. Politiska makthavare är ofta erfarna intervjupersoner som känner till de 
spelregler som omger intervjusituationen. Dessa spelregler har Clayman och Heritage senare beskrivit som 
reglerade i ett “informellt och outtalat kontrakt” –“the interview contract” (2002, s 28) – där journalisterna 
erbjuder publicitet i utbyte mot slagkraftiga uttalanden och politikerna erbjuder slagkraftiga uttalanden i 
hopp om att få ut sitt budskap till medborgarna, eller som Asp (1986) valde att uttryckta det: ”Massmedier 
vill ha information att förmedla till sin publik, politikerna vill ha uppmärksamhet för att nå ut till sin 
publik.” (s 357). Journalist och politiker har således olika mål (Clayman och Heritage, 2002, Heritage, 1997, 
s 4) med intervjun, mål som är kopplade till den institution (Heritage, 1997, s 4) de företräder. Samma 
synsätt – att de båda institutionerna, medierna och politiken, har olika mål – lyfts fram av institutionalister 
inom mediatizationforskningen (Strömbäck och Esser, 2014b). För att uppnå dessa mål är parterna 
beroende av varandra.  
 
Det faktum att intervjuaren förväntas ställa en fråga och den som blir intervjuad förväntas svara gör  
fördelningen av talarturerna i nyhetsintervjun assymmetrisk (Schegloff, 1992, Heritage & Clayman, 2010, s 
216, Hutchby och Wooffitt, 1998, s 160, Heritage, 1997, s 22, Ekström, 2007, s 965, Ekström, 2006, s 68) 
jämfört med en normal konversation. För att ge ytterligare ett par exempel (utöver de som nämnts i 
uppsatsens inledning) på de följder som kan uppstå om en politiker lämnar fråga-svar-formatet genom att 
exempelvis låta bli att svara på en fråga kan nämnas, för det första, att mediepubliken kan bli misstänksam 
kring vilka motiv som ligger bakom det faktum att intervjupersonen inte vill svara och, för det andra, att 
motståndet mot att svara kan leva vidare som ett utklippt säg (svenskt journalistspråk för hela eller en del 
av en intervjupersons uttalande) och leda till kritisk granskning från fler redaktioner, liksom negativ 
publicitet i sociala medier (Clayman, 2013, s 647). Det finns alltså flera skäl för politikern att undvika 
utmanande och fientliga ageranden (jfr Ekström, 2009a och 2007 för studier av sådana ageranden). Är 
politikern partiledare riskerar hen ytterst att bli petad från posten och ersatt med en mer medialt 
fungerande partikollega. 
 
Bilden av att politikern har ringa möjligheter att göra annat än att svara på frågan bör dock nyanseras. 
Ekström ser en outtalad förväntan att erfarna politiker ska ”göra något mer än att bara ge ett direkt svar på 
frågan som formulerats” (2006, s 80). Även Clayman och Heritage konstaterar att det under ytan på det till 
synes enkla fråga-svar-formatet finns något mer komplext: en öppen eller outtalad förhandling mellan 
intervjuare och intervjuperson om huruvida frågan är rimlig och huruvida den måste besvaras (2002, s 96). 
En öppen förhandling kan exempelvis uppstå när en politiker ifrågasätter hur en fråga ställts. Det är alltså 
fullt möjligt för intervjuare och intervjuperson att tillfälligt lämna de sociala normer som styr 
nyhetsintervjun. I de flesta fall, konstaterar Ekström, tycks politikerna dock vara måna om att visa att de 
tar frågan på allvar, även om den är ”challenging, difficult, or even impossible to answer” (2007, s 970). 
Just det faktum att de gör eventuella avsteg från fråga-svar-formatet med försiktighet och medvetenhet 
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visar på hur allenarådande fråga-svar-regeln är (Heritage och Clayman, 2010). 

Avsnittet Nyhetsintervjun som interaktionsform har syftat till att ge en bild av politikerns grundläggande 
förutsättningar och möjligheter i medierad interaktion med en journalist. Utifrån ett institutionalistiskt 
mediatization-perspektiv är mikronivån, alltså politikerns agerande efter varje frågetur, intressant eftersom 
den kan berätta något om de politiska institutionernas anpassning till mediernas logik. 

I nästa avsnitt ges en närmare presentation av studiens empiri, konversationsanalys som metodologisk 
ansats och mitt tillvägagångssätt. 
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5. METOD OCH MATERIAL 
 
Det här kapitlet består av fyra delar: Material, Analysmetod, Tillvägagångssätt och Metoddiskussion. 
 

5.1 MATERIAL 

Den empiri som ligger till grund för den här studien består av de åtta knappt femtio minuter långa 
partiledarintervjuerna i Sveriges televisions program ”Val 2014 #dinröst” som direktsändes under 
valrörelsen inför de allmänna valen i Sverige den 17 september 2014. Valrörelsen kan antas vara den 
period under en mandatperiod då företrädare för politiska partier är som mest måna om att nå fram till 
medborgarna med sina budskap. Det är också en period som har föregåtts av en partiintern dialog om 
vilka förändringar av samhället som partiet vill lyfta fram inför just det här valet.  
 
Varje avsnitt i serien fokuserar på en partiledare. Partiledaren intervjuas av programledarna Anna 
Hedenmo och Mats Knutson. De ämnen som tas upp och de frågor som ställs har varken diskuterats med 
partiledaren eller kommunicerats till partiledaren innan livesändningen börjar (G. Hägglund, personlig 
kommunikation, 13 augusti, 2015, A. Hedenmo, personlig kommunikation, 9 juli, 2016). 
 
Programmet inleds med en kort introduktion av partiledaren innan själva intervjun börjar. Intervjun 
avbryts dels en gång för ett cirka två minuter långt förinspelat satiriskt inslag där SFI-elever får en 
beskrivning av det parti som partiledaren företräder och dels en gång då programledarna gör ett 
kunskapstest kallat Faktakollen med partiledaren. Efter intervjun avslutas programmet med en 
paneldiskussion där intervjun kommenteras. Paneldiskussionen, det satiriska inslaget och kunskapstestet 
ingår inte i analysmaterialet.  
 
”Val 2014 #dinröst” sändes live i SVT1 klockan 20:00-21:00 tisdagar, torsdagar och söndagar under andra 
halvan av augusti och början av september år 2014. Först ut var Kristdemokraternas Göran Hägglund den 
19 augusti. Därefter följde Moderaternas Fredrik Reinfeldt den 21 augusti, Miljöpartiets Gustav Fridolin 
den 24 augusti, Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson den 26 augusti, Folkpartiets Jan Björklund den 28 
augusti, Socialdemokraternas Stefan Löfvén den 31 augusti, Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt den 2 
september och Centerpartiets Annie Lööf den 4 september. 
 
Materialet har tillhandahållits av Kungliga biblioteket. 
 

5.2 ANALYSMETOD 

Efter att CA har presenterats närmare definieras i det här avsnittet en rad begrepp som är centrala inom 
CA – tur, turkonstruktionsenhet, turtagningsorganisation, närhetspar, struktur, sekvens och sekvensexpansion, kontext 
samt the next-turn proof procedure. 
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5.2.1 Konversationsanalys – en bakgrund 

Den amerikanska sociologen Harvey Sacks och hans främsta medarbetare Emanuel Schegloff och Gail 
Jefferson (Sacks et al. 1974), som på 1960- och 1970-talen lade grunden till konversationsanalysen, var 
som namnet antyder intresserade av studier av vardagligt samtal – konversation (Schegloff, 1992, Hutchby 
och Wooffitt, 1998). CA kom dock snart att anammas inom både MKV- och journalistikforskning i 
studier på mediesamtal.  
 
Det går, uppfattar jag, att skönja en omsvängning över tid vad gäller hur konversationsanalys har 
framställts och vad ansatsen har intresserat sig för. Sacks och hans kolleger ville från början förstå hur 
samtal är organiserade på ett strukturellt plan som exempelvis vilka regler och strukturer som finns för 
vem som tar ordet i en konversation. I senare litteratur betonas, i högre grad än i den tidiga, intresset för 
hur människor som sociala varelser agerar i interaktion – hur en talare förstår den andra, vad som händer 
om en talartur missuppfattas eller ignoreras, eller, som i den här studien, vad som blir en intervjupersons 
strategi för att kunna lyfta fram det hen tycker är viktigt och betona vad hen vill verka för. Grunden är 
dock fortfarande den samma som i ansatsens barndom: Ansatsen fokuserar på samspelet mellan parterna, 
inte språket i sig (Ekström, 2007, s 965, Hutchby och Wooffitt, 1998, s14).  
 
Inspelade och transkriberade interaktioner studeras inom CA utifrån ett deltagarperspektiv (Moberg, 2010, 
s 196) i syfte att undersöka hur deltagarna tolkar och förstår, och väljer att svara på varandras uttalanden 
(Hutchby och Wooffitt, 1998, s 15). Jag skriver väljer att svara därför att en konversationsanalytisk 
utgångspunkt är att interaktionsparterna har strategier – varje yttrande innebär ett val (Ekström, 2006). 
Begreppet strategier används här på samma sätt som inom sociolingvistiken – talaren är medveten om hur 
hen talar och vad hen försöker uppnå genom det sätt hen uttrycker sig men planerar inte avsiktligt i förväg 
hur hen ska uttrycka sig (Ekström och Moberg, 2008, s 95). En talare yttrar sig således enligt en CA-ansats 
utifrån det näst föregående yttrandet. För forskaren gäller det därför att tolka varje yttrande utifrån det 
näst föregående yttrandet enligt the next-turn proof procedure (se exempelvis Ekström, 2007, s 965, Ekström 
och Moberg, 2008, s 95, Hutchby och Wooffitt, 1998, s 15, Hutchby, 2006, s 22). Sist i avsnittet 
Analysmetod återkommer jag till the next-turn proof procedure. Först krävs en introduktion till mer 
grundläggande begrepp inom CA. 
 

5.2.2 Tur, turkonstruktionsenhet och turtagningsorganisation 

När talaren yttrar sig använder hen sin tur. Med en tur avses en möjlighet att uttala sig i konversationen, 
eller, som Ekström och Moberg uttrycker det, ”den sammanhängande period som en talare har ordet eller 
har rätten eller skyldigheten att tala innan turen går över till nästa talare” (2008, s 99). En 
turkonstruktionsenhet kan vara så kort som ett bekräftande ”mm” eller utgöra en hel fras eller fullständig 
mening, och en tur kan bestå av endast en turkonstruktionsenhet eller flera (Ekström och Moberg, 2008). 
Journalistens fråga, eller långa tystnad, i den här studiens material utgör således en tur. Politikerns svar eller 
tystnad utgör en annan tur.  

Turtagning i en normal konversation är fri, alltså inte manusbunden. Det finns ingen på förhand uppgjord  
plan som styr vem som ska tala härnäst om talarna är fler än två, när nästa person ska tala och hur hen ska 
använda sin tur. De som deltar i samtalet vet inte på förhand hur länge en talares yttrande ska pågå och  
vad hen kommer att säga. Innehåll, längd och turtagningsorganisation, alltså vem som härnäst ska ta till orda, 
är således inte bestämd på förhand (Sacks et al., 1974, Heritage & Clayman, 2010, s 216). Vad gäller den 
här studien kan dock konstateras att turtagningsorganisationen i stort är bestämd på förhand, eftersom 
interaktionen sker mellan två parter. Journalistiken representeras förvisso av två aktörer men de bägge 
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programledarna har på förhand enats om vem som ska leda respektive ämne framåt och råkar avbryta 
varandra endast vid enstaka tillfällen. 
 

5.2.3 Närhetspar 

Nyhetsintervjun har med CA:s begreppsapparat en fråga-svar-turtagningsorganisation, på engelska benämnt ”Q-
A turn-taking organization” (Heritage, 1997, s 6). Den som ännu inte nått en djupare förståelse för 
konversationsanalys skulle kunna kritisera synsättet att turtagningen i ett vanligt samtal är fri genom att 
hävda just att en person förväntas svara när föregående person ställt en fråga. Här bör understrykas att en 
mycket central idé inom konversationsanalys är att yttranden är organiserade i sekvenser och att samtal är 
styrda av regler, att det finns regelbundenhet och återkommande mönster som styr interaktionen även i ett 
vardagligt samtal (Sacks et al., 1974, Ekström och Moberg, 2008, s 91, Heritage, 1997, s 10). CA-
grundaren Harvey Sacks lade mycket arbete på att undersöka hur yttranden var ordnade och noterade vad 
han kallade adjacency pairs (Hutchby och Wooffitt, 1998, s 39), i svensk forskning benämnt närhetspar 
(Ekström och Moberg, 2008, s 100). Ett närhetspar är två turer som hör ihop, är producerade av olika 
talare, är ordnade direkt efter varandra och är ordnade så att den första delen av paret måste ligga först 
och den andra delen av paret kommer därefter (Stivers, 2013, s 192). Några exempel är ett välkomnande 
och ett tack, eller en fråga och ett svar. En fråga och ett svar benämns question-answer adjacency pair 
(Hutchby and Wooffitt, 1998, s 40), på svenska översatt till fråga-svar-närhetspar. Ett exempel är: 
 
1 A: hur mår du 
2 B: tack bra 
 
Jag ska nu visa ett närhetspar ur studiens material för att ytterligare belysa vilken typ av närhetspar studien 
intresserar sig för. Jimmie Åkesson (JÅ) intervjuas här av Mats Knutson (MK). 

 01 

02 

03 

04 

05 

MK: 

 

 

JÅ: 

 

de kostar enligt ert förslag tvååenhalv miljard kronor att höja 

taket från sexhundraåtti kronor .hh om dagen till tolvhundra 

kronor .hh hur har ni kommit fram till de  

de e riksdans utredningstjänst som har gett oss dom siffrorna 

utgår ja ifrån 

Här ger Jimmie Åkesson ett direkt svar på frågan (rad 4-5) men gör inget ytterligare i sin talartur. En rak 
fråga får ett rakt svar och den här turtagningsordningen har forskningen redan belagt som ett 
grundläggande mönster i nyhetsintervjun. Det är de talarturer som partiledaren utnyttjar för att göra något 
mer än besvara frågan som står i fokus i studien. Mot bakgrund av att läsaren av tidigare forskning om 
agendaförskjutningar kan tolka forskningspublikationerna som att politikerna helt byter ämne är det viktigt 
att betona att studiens övergripande frågeställning inte ska förstås på det sättet. Det handlar inte om att 
partiledaren exempelvis går över till att berätta om att partiet vill utreda ett svenskt medlemskap i Nato i 
samma svarstur som hen har svarat på en fråga om hur partiet ställer sig till surrogatmödraskap. I stället är 
fokus i studien vilka mönster som finns vad gäller politikernas strategier för att få fram budskap inom 
ämnesområdet, budskap som journalisterna inte explicit har efterfrågat i sin frågetur. 
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5.2.4 Struktur 

Att en fråga på detta sätt förväntas följas av ett svar är just ett exempel på hur yttranden är sekventiellt 
organiserade och hur återkommande mönster finns. Nyhetsintervjun följer alltså en struktur där fråga-svar-
närhetsparet är normerande. Struktur är ett centralt begrepp inom CA. De återkommande observerbara 
mönstren i och principerna för samtal kan för politikern i nyhetsintervjun fungera som ett stöd men också 
en begränsning.  
 

5.2.5 Sekvens och sekvensexpansion 

En sekvens är en serie yttranden som hör ihop. Fråga-svar-närhetsparet är ett exempel på en 
grundläggande sekvens (Stivers, 2013, s 193). Men det förekommer att en fråga i en tur inte direkt följs av 
ett svar i nästa talartur. I stället utökas sekvensen. En sekvensexpansion (min översättning), på engelska 
benämnt ”sequence expansion” (Stivers, 2013, s 193) har då uppstått. Stivers beskriver tre olika typer av 
sekvensexpansion. Jag har översatt dem till för-expansion, inskottsexpansion och efter-expansion och ger 
nu nyhetsintervjuanpassade exempel på de två sistnämnda.  
 
Inskottsexpansion kan komma in mellan programledarens fråga och partiledarens svar. Ofta uppkommer 
inskottsexpansionen för att intervjupersonen behöver mer information för att kunna svara, eller vill få 
betänketid. Inskottsexpansionen kan ta sig olika uttryck, men en typisk inskottsexpansion utgörs av en 
reparation efter en fråga (Stivers, 2013, s 200) – den kan som ett exempel påpeka något i den ställda frågan 
eller fråga hur frågan ska förstås.      
  
Efter-expansion sker när ett uttalande hakas på andradelen i ett frågasvar-närhetspar som egentligen kunde 
ha avslutat sekvensen. Ett exempel kan vara att partiledaren när hen har besvarat frågan använder sin tur 
till att göra något mer efter sitt svar i fråga-svar-närhetsparet. Ett annat exempel kan vara att 
programledaren ställer en följdfråga, alltså en fråga som är relaterad till den första frågan, som nu 
partiledaren har besvarat. En sådan efter-expansion kan uppstå när programledaren inte är nöjd med 
innehållet i partiledarens svarstur, kanske var svaret inte tillräckligt kopplat till frågan, eller också gjorde 
svaret att nya frågor uppstod hos programledaren (Stivers, 2013, s 200). 
 

5.2.6 Kontext 

Konversationsanalys som teori utgår från regler för turtagning som enligt ansatsens grundare Sacks et al.  
(1974) syftar till att minimera glapp och överlapp i talet. Den som står näst i tur reagerar enligt 
konversationsanalytikerna på något sätt på det den föregående talaren sa eller gjorde (Sacks et al., 1974, 
Stivers, 2013, Ekström, 2007, s 965, Heritage & Clayman, 2010, Ekström och Moberg, 2008, Heritage, 
1997). Samtalsparternas tal är format av sin kontext, ”context-shaped” (Heritage, 1997, s 3). Med kontext 
avses inom CA alltså inte i vilket större sammanhang, t ex ett sociokulturellt sammanhang, som en 
samtalshandling utförs, utan kontext syftar på ”vad som sker före och efter ett visst yttrande” (Ekström 
och Moberg, 2008, s 95). Kontext avser alltså med den här ansatsen en mikronivå, till skillnad från i 
exempelvis en diskursanalytisk ansats där ordet kontext i stället åsyftar en makronivå. 
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5.2.7 The next-turn proof procedure 

Nu till det för analysförfarandet mest essentiella begreppet. The next-turn proof procedure syftar på 
arbetsgången att varje tur analyseras utifrån de talarturer som omringar turen. Proceduren framhålls ofta 
som det mest grundläggande verktyget i CA för att försäkra sig om att analysen utgår från 
interaktionsdeltagarnas strategier snarare än från forskarens antaganden (Hutchby och Wooffitt, 1998, s 
15). I den här studien är ju politikerns svarstur i fokus men politikern har format sitt svar utifrån det 
yttrande som programledaren gjort i sin frågetur och svaret förstås i sin tur i analysen utifrån hur det mottas 
av programledaren. Det är i kontexten kring varje talartur som svaret på analytikerns frågor om politikerns 
strategi och om effekten av politikerns yttrande – alltså hur journalisten väljer att agera efter yttrandet – 
finns. 
 
Hutchby och Wooffitt (1998) anför att det för att forskaren ska kunna nå kunskap om talarens strategier 
är nödvändigt att hen antingen är medlem av kulturen som empirin kommer ifrån, eller har en omfattande 
kunskap om den. Parterna i det studerade materialet och jag som utför studien tillhör i hög grad samma 
kulturella kontext – vi är uppvuxna i och lever i Sverige och tillhör samma etniska grupp, därtill har jag 
själv en bakgrund som tv-journalist. Vad gäller kulturell kontext-aspekten bedömer jag således att jag med 
CA som undersökningsmetod bör kunna tolka undersökningsmaterialet på ett för studiens syfte 
tillfredsställande sätt. 
 

5.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Interaktionerna transkriberades. Till skillnad från en del andra discipliner analyseras inom 
konversationsanalysen dock inte endast transkriberingarna av interaktionen (Hutchby och Wooffitt, 1998, 
s 74), utan det är empirin – alltså de inspelade intervjuerna – som analyseras, detta med transkriberingarna 
som ett praktiskt referensverktyg (”a convenient tool of reference”, s 74). Transkriptionen utförde jag 
själv, i enlighet med vad som förordas inom CA – transkriptionen och det upprepade lyssnandet under 
transkriptionsarbetet blir då en del av analysarbetet (Hutchby och Wooffitt, 1998, s 75, Silverman, 2014, s 
333). För att enkelt kunna pausa och starta inspelningen användes transkriptionsmjukvaran Transana. Som 
en utgångspunkt användes den jeffersonska transkriptionsnyckeln (se t ex Hutchby, 2006, Clayman och 
Heritage, 2002, Hutchby och Wooffitt, 1998) men detaljnivån på transkriptionen anpassades utifrån 
studiens syfte. Som Ekström och Moberg anför måste detaljnivån anpassas för att forskaren inte ska 
”lägga onödig uppmärksamhet på detaljer” (2008, s 97). Intonation, röststyrka, talhastighet och gester är 
exempel på sådant som uteslöts ur transkriptionen. Likaså markerades alla pauseringar på samma sätt 
oavsett längd, eftersom längden på pauserna inte bedömts som så relevanta för studien att de behövde 
framgå i referensverktyget. De finns ju i empirin. Överlappande tal skrevs dock ut i enlighet med de 
jeffersonska transkriberingskonventionerna. 
 
Sammantaget ser transkriptionsnyckeln ut så här:  
[ ] Överlappande tal. Den vänstra klammern indikerar att överlappningen inledds, den högra 

att överlappningen upphör. 
(.)  Paus 
.hh  Hörbar inandning. Ju fler h:n desto längre inandning. 
XXX Publikapplåd. Ju fler X desto längre applåd. 
Hahah, heee Varje skratt har transkriberats individuellt utifrån de ljud det uppfattats bestå av.  
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I exemplet på ett ur materialet hämtat närhetspar ovan (s 18) fick läsaren en uppfattning om hur 
transkriberingarna återges i uppsatsens resultat- och analysdel. Transkriptionen återges så som den 
nedtecknades, inga justeringar görs alltså för att i uppsatsen anpassa talarturernas innehåll till korrekt 
skriftspråk. 
 
Anvisningar för CA-analys bannlyser på förhand gjorda antaganden – metoden är induktiv (Ekström och 
Larsson, 2010), den utgår från observationer och generaliserar utifrån dem. På en mycket övergripande 
nivå gick jag trots detta in i analysarbetet med ett antagande: Jag antog att politiker som ställer upp i 
partiledarintervjuer i en valrörelses slutskede vill vinna väljare och nå ut till publiken med information om 
och argument för sina idéer om hur landet bör styras den kommande mandatperioden.  
  
Här beskrivs nu hur jag har närmat mig empirin. Jag utgick från the next-turn proof procedure – varje svarstur 
analyserades således utifrån de frågeturer som omringade den. Arbetsgången såg i grunden ut så här: 
 
1. Jag utgick från frågeturerna och identifierade och markerade själva frågan i varje enskild frågetur.  
2. Nästa steg var att undersöka svarsturen som hörde ihop med varje fråga i fråga-svar-närhetsparet.  
3. Nu granskade jag vad politikern gjorde i sin svarstur, i syfte att se om politikern svarade på frågan och 
om hen gjorde något utöver att svara på frågan. Även i det här steget användes the next turn proof 
procedure i det att jag studerade hur journalisten i sin nya tur reagerade på det politikern gjort i sin 
svarstur. Om journalisten inte var nöjd med politikerns svarstur utan ställde om frågan tolkades politikerns 
svar inte som ett svar. Grunden i CA är ju hur deltagarna i interaktionen uppfattar situationen (Hutchby 
och Wooffitt, 1998, s 113). Steget där journalistens nästa tur analyserades krävdes alltså för att jag skulle 
kunna se i vilken mån journalisten uppfattat att partiledaren besvarat frågan. Det krävdes också för att jag 
skulle kunna besvara studiens tredje frågeställning. Efter det här steget hade jag identifierat det fenomen 
som studien intresserar sig för. 
 
Låt oss innan jag redogör för det fjärde steget stanna upp vid värderingen av om politikern svarade eller 
inte svarade på frågan, för det är ett kritiskt moment i studien – centralt för studien är ju de fall då 
partiledarna både svarar på frågan och för fram budskap som frågan inte explicit bett om. Med svar avser jag 
inte utmaningar utan direkta eller indirekta svar utifrån Harris (1991) ”scale of evasiveness”, som ju går 
från direkta svar ner till utmaningar. Analysen visade att inledningen på partiledarens svarstur normalt 
utgjordes av direkta svar på frågan i programledarens frågetur. Jag ska nu visa var gränsdragningen har 
gått. Nedanstående interaktion mellan Jimmie Åkesson (JÅ) och Mats Knutson (MK) handlar om 
huruvida svensk välfärd skulle ha klarat sig utan den invandring som skett under årens lopp. Jimmie 
Åkessons svar (rad 4-9) har i steg två i mitt tillvägagångssätt kategoriserats som ett undvikande och har inte 
tagits med i studiens fortsatta analys. 

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

MK: 

 

 

JÅ: 

 

 

 

[men men] sysselsättningen har ju ökat kraftigt av dom 

tvåhundrafemtitusen nya jobb som regeringen pratar om så  

har hundraåttitusen gått till utrikesfödda 

man inte bara pratar man skryter om de man säger att  

tvåhundrafemtitusen nya jobb e bara början men de man  

missar å berätta de e att man har beviljat mer än åttahundratusen 

uppehållstillstånd under samma period så att .hh å de e ju själva  
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08 

09 

10 

11 

12 

13 

 

 

MK: 

 

JÅ: 

förklaringen till att arbetslösheten i dag är väsentligt högre tjufem 

procent nästan högre än den [va tjugohundrasex]  

                                                 [du kan ente] förneka att  

sysselsättningen ökat kraftigt [bland utrikes födda] 

                                              [men de e väl helt ointressant] 

om sysselsättningen ökar kraftigt när arbetslösheten växer 

Knutsons frågetur (rad 1-3) utgörs av en argumentation i vilken han lägger fram fakta, turen innehåller 
alltså inte en fråga. Detta är en bidragande orsak till att Åkessons svarstur (rad 4-9) hamnar i gränslandet 
mellan indirekt svar och undvikande – för vad var frågan egentligen? Åkesson inleder turen med att 
utmana i det att han kritiserar Knutsons ordval ”pratar om” (rad 2) och lägger fram att han menar att 
regeringen ”skryter om” (rad 4), därefter tillskjuter han (rad 5-9) interaktionen siffror som han ser som 
strategiskt viktiga att lyfta fram och som skulle kunna sägas utgöra ett indirekt svar eftersom de kan tolkas 
som ”Visst, antalet sysselsatta har ökat men arbetslösheten har samtidigt ökat mer”. I det att Åkesson 
lyfter in information och argument som frågan inte explicit bett om är svarsturen dessutom intressant för 
studien men den här svarsturen har alltså i analysarbetet hamnat precis på andra sidan gränsen för vad som 
har betecknats som ett svar. Eftersom studien har begränsats till att röra interaktion där partiledaren både 
svarar på frågan och lägger in budskap i syfte att vinna väljare inför valet har den här interaktionen inte gått 
vidare till det fjärde steget i analysarbetet. 

Inte heller Fredrik Reinfeldts svarstur i nedanstående intervjusekvens har betecknats som ett svar på 
frågan. Han får frågan (rad 1-4) om hur det kan bli så att inte fler brott klaras upp än tidigare när polisen 
fått mer resurser. 

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10  

11 

12 

13 

MK: 

 

 

 

FR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      [men de märk]liga i de här e att ni satsar som du säger på 

på på polisen å ger po polisen mer resurser men e när de  

gäller alla slags brott då så klaras inte fler upp än tidigare (.) 

hur kan de bli så 

(.) ja har ju jobbat länge me dom här frågorna å ofta kritiserat 

att de här me uppklarade brott e ett statistiskt sätt att mäta  

som ibland jag har kritiserat ibland så kallar man uppklarade 

brott helt enkelt brott där man meddelat åtalsunderlåtelse de 

vill säga att en åklagare egentligen meddelar att dom inte gör  

nåt åt de å ja kan berätta att för brottsoffren e de inte en känsla 

av att oj va ni klarade upp de där bra (.) så att ja tycker att  

bättre mått e att titta i nationella trygghetsundersökningar på 

(.) hur med unga mänskor som upplever sig som brottsoffer 



 
 

26 
 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

AH: 

 

å de e också internationellt väldigt ofta de man utgår ifrån å 

då ser vi att i hela västvärlden nu (.) så sjunker brottsligheten 

mänskor upplever stegrad trygghet (.) [men men kritik 

absolut å politiken] 

                                                            [de e naturligtvis bra  

men faktum e ju ändå a eller hur]  

Reinfeldts svarstur (rad 5-17) riktar in sig på att först kritisera måttet andel uppklarade brott och därefter 
förorda att man i stället fäster vikt vid trygghetsundersökningars resultat. Svarsturen ger inte ett direkt eller 
indirekt svar på den ställda frågan och har inte tagits med i den vidare analysen. 

En interaktion som däremot har bedömts ligga på rätt sida om gränsdragningen mellan svar och ickesvar 
och har gått vidare till det femte steget i analysarbetet är nedanstående. Mats Knutson ber Jan Björklund 
svara på en tittarfråga och själva frågan i hans frågetur (rad 3-4) lyder ”va svarar du på de”.  

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

MK: 

 

 

 

JB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jah .hhh vi har en tittarfråga nu som var har fått å den  

handlar om hur ni vill skydda arbetslösa från att utnyttjas 

i tillfälliga anställningar på arbetsmarknaden va svarar du 

på de 

ja utnyttjas i tillfälliga e anställningar de ska man inte göra 

däremot så e de viktigt att vi har tillfälliga anställningsformer 

ja skulle säga att nästan alla som får ett fast jobb i sverige 

börjar i någon form av inte alla men en stor del börjar i  

någon form av tillfällig anställning till exempel provanställning 

eller visstidsanställning .hh så de e ett väldigt viktigt steg  

in i arbetsmarknaden å här vill ju våra politiska motståndare 

begränsa detta kraftigt .hh å de tror ja vore olyckligt .hh 

däremot när man säger då när man säger utnyttja så kan man  

ju tänka sig att dom menar att att man går på e upprepade  

visstidsanställningar på varandra .hh ööö å de påstås att de  

förekommer mycke sånt de vet inte ja å därför har regeringen 

bett en utredare titta på de för de e junte avsikten såklart men 

de e vi att slå vakt om tillfälliga anställningsformer e ett  
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19 

20 

21 

22 

 

AH: 

 

viktigt sätt för många människor att få sitt första jobb 

ni vill ändra lagen om anställningsskydd så att de ska vara  

kompetensen å inte hur länge man varit anställd som är  

avgörande vid uppsägningar 

Jan Björklund inleder inte sin svarstur med att redogöra för hur arbetslösa ska skyddas utan konstaterar 
kort (rad 6) att man inte ska utnyttjas i tillfälliga anställningar. Den inledningen kan inte betecknas som ett 
direkt eller indirekt svar på tittarens fråga. Programledarens avslutning på frågeturen, ”va svarar du på de”, 
får dock betecknas som en bred fråga som ger möjlighet för partiledaren att svara relativt fritt. 
Programledaren visar inte heller i sin påföljande tur något tecken på missnöje med Björklunds svarstur. 
Och Björklund ger i rad 17-18 en typ av direkt svar på själva tittarfrågan, som ju löd ”hur vill ni skydda 
arbetslösa från att utnyttjas i tillfälliga anställningar på arbetsmarknaden”, i det att han säger att regeringen 
har bett en utredare undersöka om människor hos samma arbetsgivare får upprepade visstidskontrakt i 
stället för att tillsvidareanställas. Han visar här på en konkret åtgärd. Dessa aspekter i kombination har 
gjort att svarsturen betecknats som ett svar på den ställda frågan och därför har följt med till det femte 
steget i analysarbetet. Det fjärde och femte steget beskrivs bestod i följande: 

4. De turer där politikerna svarat på frågan och utnyttjat turen till att göra något mer studerades nu,  
tillsammans med de omgivande turerna, närmare i syfte att undersöka om det fanns återkommande 
mönster för hur partiledarna konstruerade sin tur.  
5. Det återkommande mönster som skönjdes tog jag med mig tillbaka till empirin för att undersöka om 
det var applicerbart på alla fall. I den här fasen noterades hur olika fall skiljde sig åt och fler än en 
beskrivning av politikernas ageranden tog form. 
 
Som Risberg (2010) har påpekat hänger ofta flera närhetspar ihop i ett långt stycke av sekvenser där ett 
ämne i interaktionen behandlas (jfr Stivers, 2013). Eftersom svaret på en fråga inte alltid kommer direkt 
efter frågan utan kan komma efter exempelvis inskottsekvenser har det varit av vikt för min studie att 
ibland studera långa avsnitt av på varandra följande turer. 
 
Jag ska nu jämföra mitt tillvägagångssätt med de tre analyssteg som anses vara gängse i en strikt CA-analys 
som utgår från stora mängder data och har som syfte att åstadkomma teoretiska generaliseringar. Det 
första steget i analysarbetet är att hitta det fenomen i empirin som man intresserar sig för (Hutchby och 
Wooffitt, 1998, s 94, vid behov av ytterligare förklaring av fenomen, se 110ff). I min studie kan fenomenet 
sägas vara svarsturer som besvarar den ställda frågan och också utnyttjas för att lyfta fram budskap som 
journalisten inte explicit efterfrågat. Efter punkt 3 i min arbetsgång hade jag nått detta första steg. 
 
Steg två är att beskriva ett särskilt fenomen formellt, och då koncentrera sig på dess sekventiella kontext, 
alltså typen av talarturer som omger turen. Om mönster kan skönjas börjar det finnas en grund för en 
”robust” (Hutchby och Wooffitt, 1998, s 95) beskrivning av det mönstret. De mönster jag var ute efter var 
om det fanns likheter mellan partiledarnas strategier för att både svara på frågan och redogöra för sina 
budskap och vilka de likheterna i så fall var. Gick det till och med gick att på ett övergripande plan 
beskriva just de strategierna? 
 
Det tredje steget i en traditionell CA-analys med omfattande empiri och ett syfte att åstadkomma 
teoretiska generaliseringar är att ta sitt utkast till beskrivning med sig till datan för att testa beskrivningen 
och undersöka om den kan appliceras på andra exempel på fenomenet (Hutchby och Wooffitt, 1998, s 
95). Beskrivningen revideras och gradvis tar en formell framställning av det sekventiella mönstret form 
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(Hutchby och Wooffitt, 1998, s 95) som gäller för alla uppkomna fall av fenomenet. Som exempel kan 
nämnas CA-pionjären Emanuel Schegloffs studie av hur interaktionen i telefonsamtal inleds. Han hade en 
samling av 500 telefonsamtal och beskrev först ett mönster som kom att vara applicerbart på alla utom ett 
av de 500 fallen – ett där den som ringt upp talade först. Han undersökte då om det fanns ett bättre sätt 
att beskriva inledningarna som skulle komma att inräkna även det enda fall som inte passat in på hans 
första beskrivning av mönstret.  

I avsnittet Metoddiskussion utvecklar jag hur min studie skiljer sig från ovanstående exempel och 
diskuterar studiens anspråk på generaliserbarhet. 

 

5.4 METODDISKUSSION 

 

5.4.1 STUDIENS ANSPRÅK I TERMER AV GENERALISERBARHET 

Utifrån nyss nämnda tillvägagångssätt i tre steg kan CA uppfattas som en högst generaliserande ansats.  
Drag av generalisering finns men CA-synsättet är helt skilt från positivistisk forskning där en hypotes 
testas. Det är i stället så att exempel används som en grund i byggandet av en teoretisk generalisering 
(Ekström och Larsson, 2010, s 18). 

Syftet med min studie skiljer sig dock från det syfte Schegloff hade med sin studie av inledningar på 
telefonsamtal. Han eftersträvade att skriva en regel för ett litet fenomen som var applicerbart på precis 
varje fall. Syftet med min studie är snarare att studera vilka strategier som förekommer. Studien visar på 
mönster – den jämför ett antal olika fall av svarsturer där politikern gör något mer än att svara på frågan 
”för att se vad som i grunden är gemensamt för dessa” (Ekström och Larsson, 2010, s 18) men gör inte 
anspråk på att konstruera en regel som är applicerbar på precis varje enskilt fall. Det tredje steget i en CA-
studie med anspråk på att leverera teoretiska generaliseringar har i viss mån utförts även i min studie – 
avvikande fall har fått mycket uppmärksamhet även i den här studien – men syftet har varit att synliggöra 
övergripande drag i partiledarnas strategier. Studien beskriver olika tillvägagångssätt hos partiledarna, den 
slår inte fast en övergripande regel som gäller för precis vartenda fall av fenomenet. 

 

5.4.2 REFLEKTION ÖVER METODVALET 

CA är den mest etablerade metoden för studier av samtal (Moberg, 2010) och bland andra Ekström har 
argumenterat för att interaktionsteorierna i större utsträckning än tidigare borde appliceras i forskningen 
kring journalistikens praktik eftersom journalistik i hög grad bygger på interaktion (Ekström, 2007, s 964). 
CA jämförs dock ofta med kritisk diskursanalys (se t ex Hutchby, 2006, Silverman, 2014) och det finns 
likheter mellan metoderna – som att båda går att applicera på samtal och att båda kan synliggöra makt, om 
än med olika syften. En skillnad är att CA håller sig till att studera interaktion i naturligt uppkomna samtal 
medan kritisk diskursanalys, CDA, är bredare och främst appliceras på texter och intervjuer.  

De bägge angreppssätten har också olika bakgrund. CDA, som är den äldre metoden av de två, springer ur 
marxistisk teori och utgår från att samtalet främst är en möjlighet för samtalsdeltagaren att demonstrera 
exempelvis makt, kön och klass, alltså fenomen på sociologisk makronivå (Hutchby, 2006, s 32). CA sprang ur 
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kritik mot det synsättet. Den här studien har inte som syfte att synliggöra genus- eller klasskillnader och det kan 
sägas vara ett argument för CA och emot CDA som analysmetod.  

Vad gäller makt har kritiker ifrågasatt om CA kan synliggöra maktförhållanden. De har lutat sig mot Fairclough 
(1995) som etablerade att studier av mediesamtal inte enkom kan bestå av analyser av ordväxlingen, alltså den 
lokala konstruktionen eller mikronivån, utan måste sättas i ett sammanhang genom att relateras till externa – 
historiska, sociala eller ideologiska – kontexter. Den tidiga CA-forskningen uttalade inte explicit att den 
undersökte makt och var heller inte alls alltid intresserad av makronivån, men jag sällar mig till de många 
forskare som anför att CA visst kan synliggöra maktförhållanden (t ex Hutchby, 2006, s 31ff, Ekström, 2006, 
Hutchby och Wooffitt, 1998).  

Det finns en essentiell skillnad mellan kritisk diskursanalys och konversationsanalys. Det är synen på 
medvetenheten hos deltagarna. Diskursanalytikerna utgår från att deltagarna i ett samtal är omedvetna om 
kontextuella faktorer medan konversationsanalytikernas mål är att beskriva hur deltagarna är medvetna om 
vad exempelvis ett uttalande får för följder och signalerar för styrkeförhållande (Hutchby, 2006, s 33). 
Eftersom föreliggande studie intresserar sig för den svarande partens medvetna strategier torde CA vara den 
bäst lämpade metoden av de två nämnda. 

En triangulering av diskursanalysens inriktning the media talk approach (Hutchby, 2006) och CA hade 
möjligen varit ett alternativ (jfr t ex Kroon och Eriksson, 2016, för exempel på en sådan kombination). Jag 
övervägde dock inte en triangulering, detta eftersom den konversationsanalytiska ansatsen till dags dato 
använts med framgång i liknande studier. Däremot övervägde jag om retorisk analys vore ett möjligt 
angreppssätt eftersom studien intresserar sig för något som tangerar politisk retorik. Mot bakgrund av att 
studien trots allt huvudsakligen fokuserar på hur politikerna konstruerar sina talarturer i interaktion, landade 
jag i att CA är den bäst lämpade metoden. Det vore däremot intressant att analysera samma 
partiledarintervjuer utifrån ett retoriskt perspektiv och då exempelvis fokusera på upprepning av budskap, 
något som det finns indikationer i materialet på att politikerna använder, medvetet eller omedvetet.  

 

5.4.3 INSKOLNINGSPERIOD FÖRE ANALYSARBETET 

Ytterligare en sak vill jag skicka med läsaren innan hen välkomnas in i studiens resultat- och analysdel: Det 
tar tid för den som möter CA för första gången att växa in synsättet. Hutchby och Wooffitt (1998) anför 
att CA inte enkom är ett metodologiskt perspektiv som ger verktyg för att studera interaktion, utan också 
ett särskilt sätt att se på socialt samspel, som beskrivs som ”the conversation analytic mentality” (s 8) och som 
ligger till grund för att forskaren ska kunna använda CA som angreppssätt. En nybörjare inom CA kan 
antas ha svårare att använda metoden än en forskare som haft många år på sig att växa in i synsättet, och 
således torde den CA-forskning som utförs av etablerade konversationsanalytiker kunna förutsättas vara 
mer tillförlitlig än nybörjarens – men det kan också vara så att nybörjaren, för att kompensera för sin 
ovana, är mer omsorgsfull i analysarbetet än en gammal räv på området. För mig som nybörjare blev 
inskolningen i synsättet lång – flera år. Jag läste om CA då och då och om och om igen innan jag bedömde 
att jag hade nått en sådan grad av förståelse att analysarbetet kunde påbörjas. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I det här avsnittet besvaras studiens frågeställningar och resultaten analyseras. Varje frågeställning utgör en 
egen rubrik. I resultatredovisningen återges, i enlighet med CA-traditionen (Hutchby och Wooffitt, 1998, s 
5) utdrag ur transkriptionerna. Återgivningen ger läsaren möjlighet att värdera analysen. 

 

6.1. Vilka mönster finns i ”Val 2014 #dinröst” för 
de strategier partiledarna har för att, utöver att 
besvara frågan, få fram det de tycker är viktigt 
inom det sakområde som intervjun berör? 

 

6.1.1 BUDSKAPSPOSTINSKOTT  

Ett återkommande mönster i de svarsturer där partiledarna både svarar på frågan och gör något mer i sin 
tur är att de inleder svarsturen med att kort besvara frågan och därefter, utan att ta paus, utökar sin 
svarstur med ett eller flera budskap som journalisten inte explicit har bett om att få. Svarsturen är 
expanderad. Det här mönstret, som är att beteckna som en form av efter-expansion benämner jag 
budskapspostinskott. ”Post” har här betydelsen ”efter”. Partiledarens svarstur ser ut så här: svar + 
budskapspostinskott (S+BPI). När Gustav Fridolin (GF) får frågan av Anna Hedenmo (AH) om bensinen 
är för billig i Sverige (rad 1) svarar han ja (rad 2). Men han stannar inte där. Han expanderar sin tur och 
redogör (rad 2-6) för ett av de förslag som hans parti går till val på och som är kopplat till ämnet 
bilbränslen. 

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

AH: 

GF: 

 

 

 

 

AH: 

 

e bensinen för billig i sverige i dag 

ja så till vida att vi vill ta ut en klimathundring en hundring 

i månaden för en normal bensinbilist som vi använder till 

två saker dels till å bättra på kollektivtrafiken se till att vi kan  

lita på att tåget kommer fram i tid å dels till å börja tillverka 

bilbränslen i sverige 

ni vill att bensinen blir sjutti öre dyrare per liter va va tror  

du att de här betyder för människor i glesbygd   

Partiledaren inleder alltså sin svarstur med att ge ett direkt svar på frågan och fortsätter turen med en 
utläggning som håller sig till sakfrågan men som går bortom journalistens fråga. Budskapspostinskottet 
används i syfte att berätta om vad partiet går till val på. Nedan Göran Hägglund (GH): 
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 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

AH: 

 

GH: 

 

 

 

AH: 

[okej de e ont om platser på sjukhusen i dag] hur lång 

tid tar de å förstatliga 

 e de kommer å ta mer än en mandatperiod men en röst 

på kristdemokraterna är en röst för att inleda de viktiga 

arbetet för en jämlikare sjukvård å för att vi ska använda 

våra resurser på ett klokare [sätt] 

                                           [okej tack] 

Göran Hägglund passar (rad 3-6) på att, efter svaret om att det tar längre tid än de fyra år en mandatperiod 
varar (rad 3), berättar hur hans parti på ett övergripande plan vill förbättra sjukvården under den 
kommande mandatperioden, med andra ord, vad partiet går till val på. Budskapspostinskott används också 
av partiledarna i det studerade materialet för att visa var partiet står i en viss fråga eller hur partiet skiljer sig från 
andra riksdagspartier.  

De partiledare som är ministrar vid tiden för intervjun använder därutöver budskapspostinskott till att 
betona vad som har genomförts under den gångna mandatperioden. Frågeturerna handlar ofta om huruvida 
vallöftena inför den gångna mandatperioden har infriats och partiledarens strategi är att vinna fortsatt 
förtroende genom att visa vilka förändringar som har genomförts. Det här avsnittet, som består av flera på 
varandra följande närhetspar utan inskottssekvenser, kommer jag att återkomma till senare, just nu är rad 
1-18 i fokus. Näringsminister Annie Lööf (AL) väljer här inte strategin att berätta vad som har genomförts, 
utan blickar framåt. Mats Knutson (MK) inleder med frågan (rad 1) ”har de blivit så”? och Annie Lööf 
svarar (rad 2) ”ja de tycker ja”. Hon har därmed gett ett direkt svar på frågan. Därefter fortsätter hon med 
att i rad 4-5 berätta vad hon menar ytterligare behöver göras och i rad 5-7 vad Centerpartiet går till val på 
för att komma till bukt med de problem hon ser. Hon fokuserar på att berätta om de satsningar partiet vill 
göra. 

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

MK: 

 

 

AL: 

 

 

 

 

 

 

e i alliansens valmanifest tjugitie står de att hela landet ska  

kunna växa och att landsbygdens villkor ska förbättras under 

mandatperioden (.) har de blivit så 

ja de tycker ja (.) ee de finns vissa saker vi behöver förbättra  

ytterligare som service bredbandsutbyggnad (.) de e därför vi går  

ti val på att kraftigt förstärka resurserna till landsbygdens både  

jobb å företagande .hh till landsbygdens infrastruktur men de  

finns några fakta som e viktiga att komma ihåg (.) de flyttar alltså  

fler människor till landsbygden .hh än vad som flyttar därifrån  

(.) å de skapas fler jobb på landsbygden e vart tredje nystartade  
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

 

 

MK: 

 

 

 

 

AL:  

 

 

 

 

 

MK: 

 

 

 

AL: 

 

 

MK: 

företag startas på landsbygden .hh så de finns väldigt positiva  

siffror även om de exempelvis vissa bruksorter har de riktigt 

tufft me hög arbetslöshet när industrin har lagt ner till exempel 

enligt en opinionsundersökning från lantbrukarnas riksförbund  

i somras så har de ju blivit tvärtom enligt va mänskor själva 

upplever de har blivit svårare å driva företag i glesbygd .hh  

vardagsservicen har försämrats välfärden har försämrats va  

svarar du på de  

.hh ja vi har du sett dom delarna också som ja sa inledningsvis 

å de e därför som vi nu sjud femdubblar satsningarna på att  

bygga ut servicen i landet vi fördubblar satsningarna på att  

bygga ut bredbandet ja som centerpartist känner ju väl igen den 

här frustrationen av icke rättvisa regler de ska ju va lika villkor  

oavsett [var man bor i landet] 

            [men de e ju ned]lagda postkontor försämrad samhälls 

service stängda bensinstationer .hh å den här opinionsunder 

sökningen där mänskor upplever att de har blivit försämrat 

asså facit ser ju inte så bra ut  

nej på vissa parametrar ser de inte så bra ut å de e också dom 

delarna vi nu förstärker med de landsbygdsprogram som  

centerpartiet har slagits för å fått [mil[jarder till] 

                                                    [men varför först] nu 

Genom att inleda sin tur med att ge ett direkt svar på frågan visar partiledaren att hen är mån om att följa 
fråga-svar-turtagningsorganisationen och hålla sig till regeln att partiledarens svarstur ska uppmärksamma 
och bemöta innehållet i journalistens frågetur. Partiledaren minimerar på så sätt risken att uppfattas som 
ohyfsad eller icke tillmötesgående. 

Budskapspostinskottet kan, utöver i redan nämnda syften, användas i syfte att nyansera den bild av ett politiskt 
förslag som journalistens fråga ger. Jonas Sjöstedt vill lyfta fram en annan effekt av en ändrad 
våldtäktslagstiftning än den som Anna Hedenmo fokuserar sin fråga på. 

 01 AH: okej vi ska byta till brott å straff du vill ändra våldtäktslagstiftningen  
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02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

 

JS: 

AH: 

 

JS: 

 

 

hur då 

ja vill ha regler om samtycke och om oaktsamhet 

om vi tittar på de här me samtycke skulle de leda till att fler döms  

(.) till våld för våldtäkt tror du 

ja ja tror att de blir en starkare lagstiftning men de har två funktioner 

de ena e ju att de blir en starkare lagstiftning de andra e att samhället 

markerar hur man ser på de här att de ska vara ett samtycke  

Programledarens inledande fråga (rad 1-2) blir kort besvarad av partiledaren (rad 3), inget budskapsinskott 
expanderar talarturen. Nästa fråga (rad 4-5) är utformad som en ja- eller nej-fråga och partiledaren inleder 
sin tur med att svara på den (rad 6) i frasen ”ja jag tror att det blir en starkare lagstiftning”. Därefter 
inleder han budskapspostinskottet med ”men det har två funktioner” och skapar sig en möjlighet att 
klargöra att frågan angriper ämnet utifrån endast ett perspektiv – det handlar inte bara om att fler ska bli 
fällda i domstol, utan om att lagstiftaren kan skicka en signal genom att införa samtyckeskrav. 

Budskapspostinskott är inte en form av ”instämmande + omformulering” som i Claymans (1993) studie 
där intervjupersonen instämde i något annat än det frågan gällt. Vid budskapspostinskott har frågan 
besvarats. Intervjupersonen stannar dock inte vid svaret utan fortsätter sin tur med att berätta om något 
som hen vill lyfta och som har med intervjuämnet att göra. Miljöpartiets Gustav Fridolin intervjuas om 
Miljöpartiets förslag om att begränsa friskolors möjligheter att plocka ut vinst ur verksamheten.  

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

AH: 

 

GF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH: 

å då undrar jag me me me era me era regler (.) hur många  

av dom friskolor som finns i dag kommer att finnas kvar 

ja enligt den här undersökningen som friskolornas riksförbund 

gjorde så är det ungefär tio procent som tycker att de är  

problematiskt med en .h vinstbegränsning lika många till och  

med lite mer tycker att det är problematiskt med det som alla  

partier är överens om alltså att man ska ha öppenhet total  

offentlighetsprincip och att man ska låta lärare få påtala  

missförhållanden i skolan för grundlagsskyddade medier .h å ja 

tycker i ett ger vi ett välfärdsuppdrag till någon så ska den  

minsann kunna ha en öppen verksamhet som vi alla har insyn 

i å klarar man inte av de då får man lämna över sin verksamhet 

till en mer seriös aktör 

kan en skola som gör vinst inte samtidigt vara en bra skola 
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Programledarens fråga (rad 1-2) besvaras av Fridolin i rad 3-5. Därefter lägger Fridolin till ett 
budskapspostinskott (rad 5-11) som inleds med ”lika många till och med”. Partiledaren byter med 
budskapspostinskottet inriktning på ämnet och lyfter in nya aspekter om brist på öppen redovisning och 
meddelarfrihet i en del friskolebolag. Agendan förskjuts i viss mån. För partiledaren är öppenhetsaspekten 
så viktig att han ville hitta ett tillfälle att delge väljarna hur han ser på de stängda friskolebolagen. Hans 
strategi blev att ta upp aspekten när han såg att han kunde peka ut att de tio procent av bolagen som inte 
vill ha vinstbegränsning också är de tio procent som inte vill lyda under offentlighetsprincipen. 

När Annie Lööf intervjuas om partiets förslag om ett bonus malus-system som höjer skatten på gamla 
bilar och delar ut en premie till de som köper en ny bil som kör på förnybara bränslen får hon frågan om 
höjningar av fordonsskatten räcker för att få en fossifri fordonsflotta.  

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

MK: 

 

 

 

AL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK: 

 

 

men om du som ni vill då ha en e så kallad fossilfri  

fordonsflotta måste ni inte höja bränsleskatterna också 

räcker de me den här typen av mindre höjningar på  

fordonsskatten 

ja vi har ju haft en utredning som har tittat på detta 

som har föreslagit åtgärder för att nå den fossiloberoende 

fordonsflottan .hh dom har ju inte lagt fram  

bensinskattehöjningar utan dom har lagt fram .hh bonus  

malus asså så här premien e men också en viss justering  

av fordonsskatt .hh dom har också fått lagt förslag om  

laddstolpar .hh för att kunna bygga ut så att vi kan tanka  

elbilen längs vägen de e också nånting som vi föreslår .hh  

e så att dom delarna tycker vi e väldigt viktiga men de e  

klart höjer man bensinskatten väldigt mycke (.) säg tretti 

förti spänn de e klart att de påverkar människors körbeteende 

men ja e inte beredd att straffa ut landsbygdens behov av  

att köra bil .hh däremot vill jag gynna de klimatsmarta  

åkandet vi bygger höghastighetståg å ser till att få fram fler 

miljöbilar å så gör vi de (.) billigare att tanka just förnybart 

men nu blir de ju då e ägarna till dom äldre bilarna som får stå  

för notan e för de här bonusmalussystemet från början ville ju  

ni i centerpartiet att man skulle ta ut en extra avgift på nya bilar  
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23  men där har ni ändrat er varför de 

I det att hon inleder turen med att berätta att utredningen inte har föreslagit bensinskattehöjningar (rad 5-
8) svarar Lööf kort på programledarens fråga om det räcker med den här typen av mindre höjningar på 
fordonsskatten eller om bränsleskatterna måste höjas. Rad 5-8 har alltså i analysen tolkats som ett svar, 
Lööf kopplar tydligt inledningen av sin tur till frågan ”måste ni inte höja bränsleskatterna också”. Ett mer 
explicit svar hade varit ”För att utredningen inte föreslog bensinskattehöjning” men den inledande delen 
av turen måste ändå betecknas som ett svar på frågan. Lööf stannar sedan inte där. I sitt 
budskapspostinskott berättar hon mer om vilka ytterligare förslag som utredningen presenterat och lyckas 
i sin expanderade svarstur informera väljarna om flera åtgärder som hennes parti föreslår: förslaget om 
laddstolpar (rad 10-13), höghastighetstågen (rad 18), miljöbilspremien (rad 18) som intervjun har 
uppehållit sig vid tidigare och som ingår i det bonus malus-system hon nämner på rad 8-9, samt åtgärderna 
för att göra det billigare att tanka förnybart (rad 19).  

Budskapspostinskott liknar utnyttjanden (Ekström 2006) och är ett ”post-answer agendashift” (Greatbatch 1986 
s 443) i det att intervjupersonen först svarar på intervjupersonens fråga och därefter fortsätter sin svarstur 
med att etablera en alternativ inriktning på intervjuns agenda och tala utifrån den. Skillnaden mot de 
agendaskiftande ageranden som tidigare forskning har belyst är att partiledaren i det studerade materialet 
normalt inte ber om lov, använder minimerande karaktäristika eller inväntar tillåtelse innan 
agendaförskjutningen görs. Svaret ges och därefter fortsätter partiledaren sin tur utan att stämma av med 
journalisten om det är okej. Partiledaren tycks vara förvissad om att hen förväntas berätta om sin politik 
och inte bara kort besvara frågan. Frågan fungerar som en dörröppnare för partiledaren. Det blir tydligt i 
nästa exempel. Fredrik Reinfeldt har här före intervjun fått välja en bild bland tusentals fotografier tagna i 
Sverige som tittare har skickat in. Han har valt en bild som visar byggnation av bostäder och berättar om 
varför han har valt den.  

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 
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men det här är väl inte en särskilt typisk bild för Sverige 

för de har junte byggts så mycke dom senaste åren 

jo så här ser de ut numera e vi har fått upp byggandet vi 

har nu bostäder förtitusen per år även om vi me vårt  

sverigebygge å moderaterna i den här valrörelsen begär ju 

stöd för å få göra regeländringar bland annat va gäller  

bullerkav e när de gäller å ta bort en del av överklagans 

möjligheter lägga avgift på dom som överklagar vid flera  

tillfällen allt för att få fram ännu mer av byggande .hhh  

jag tror att väldigt många känner igen sig i att de har satsats 

väldigt mycke vi bland annat höll ju upp genom finanskrisen 

genom att lägga väldigt mycke pengar på anläggningar på  

infrastruktur 

men e de här din vision av framtidens sverige av moderaternas 
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15 sverige 

Fredrik Reinfeldt visar här i rad 3-13 att Alliansen har fått fart på bostadsbyggandet, att Moderaterna vill 
lätta på bullerkraven och ta bort överklagansmöjligheter för närboende, att han tror att många väljare 
känner till de satsningar som har gjorts, och hur bra Sverige tog sig igenom finanskrisen tack vare bland 
annat byggsatsningar. En svarstur som inte gör något mer än att svara på frågan skulle kunna sluta efter 
”jo så här ser det ut numera” (rad 3) liksom en kollegas svar på arbetskamratens fråga ”ska du med ut på 
lunch?” blir ”inte i dag – matlåda”. Men för en regeringschef som möter medierna tycks journalistens 
talartur – trots att den är formulerad som en kritisk fråga – fungera som en indikator på i vilken riktning 
partiledaren gärna får fortsätta berätta om var han står och vad han har uträttat. Han bereds genom frågan 
möjlighet att visa hur alliansen på olika sätt har stimulerat byggandet av bostäder. Arbetskamraten som 
tackar nej till lunchsällskapet motiverar sitt beslut – att bara säga nej till lunchsällskapserbjudandet hade 
kunnat göra att kollegan kände sig avvisad. Det finns på samma sätt fog att hävda att en partiledare skulle 
kunna uppfattas som otillgänglig och ickeinbjudande om hen här inte levererade något mer i sin tur än ett 
kort svar på frågan. 

Sammanfattningsvis: ett budskapspostinskott är en del av en talartur som partiledaren hakar på direkt efter 
svaret i sin talartur. Budskapspostinskott används av partiledaren som en strategi för att visa var partiet står i 
en viss fråga, visa hur partiet skiljer sig från andra riksdagspartier, nyansera den bild av ett politiskt förslag som 
journalistens fråga ger, och, om partiledaren är minister vid tiden för intervjun, betona vad som har genomförts 
under den gångna mandatperioden. 

 

6.1.2 BUDSKAPSPOSTINSKOTT SOM FÖREGÅS AV MEDHÅLL 

Den frågetur som i rad 1-2 på föregående sida föregick Reinfeldts ”jo så här ser de ut numera” är 
utformad som en fråga men innehåller ett påstående. Journalisterna i ”Val 2014 #dinröst” ställer inte bara 
frågor. De utformar återkommande sina talarturer som påståenden. Frågasvarturtagningsordningen gör att 
partiledaren förväntas bemöta, eller svara på, även ett påstående. En del partiledare tycks ha utarbetat 
strategin att i de fall journalistens tur utgörs av ett påstående instämma kort i påståendet. Partiledaren visar 
på så sätt att hen har hört talarturen, vilket tidigare forskning anfört är gynnsamt för väljarnas tillit till 
politikern. Efter svarsturens inledande medhåll följer sedan ett budskapspostinskott. Vi återgår till Annie 
Lööfs strategier i Mats Knutsons intervjuavsnitt om servicen på landsbygden ur vilket de sju första 
talarturerna återges på sidan 27-28 (för att läsaren ska kunna se ordningen på turerna9. I den femte turen i 
den interaktionen avslutar Knutson (nedan rad 4) sin frågetur med påståendet ”asså facit ser ju inte så bra 
ut” och Annie Lööf instämmer (rad 5) i påståendet innan hon (rad 5-7) går vidare med sitt 
budskapspostinskott i vilket hon återgår till de förstärkningar hon nämnt som Centerpartiet vill göra under 
nästa mandatperiod. 

 01 

02 

03 

04 

05 

06 

MK: 

 

 

 

AL: 

 

            [men de e ju ned]lagda postkontor försämrad samhälls 

service stängda bensinstationer .hh å den här opinionsunder 

sökningen där mänskor upplever att de har blivit försämrat 

asså facit ser ju inte så bra ut  

nej på vissa parametrar ser de inte så bra ut å de e också dom 

delarna vi nu förstärker med de landsbygdsprogram som  
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07 

08 

 

MK: 

centerpartiet har slagits för å fått [mil[jarder till] 

                                                    [men varför först] nu 

Strax före i samma intervjuavsnitt, nedan återgivet i rad 1-5, lägger Knutson fram siffror från en 
opinionsundersökning och formulerar slutet av sin tur som en fråga, men trots att turen är formulerad 
som en fråga finns ett inbakat påstående. Annie Lööf inleder även här sin svarstur med att visa på medhåll 
(rad 6) med ”ja vi har ju sett dom delarna också som ja sa inledningsvis” och bygger på sin svarstur med 
ett budskapspostinskott där hon utvecklar sin tidigare nämnda information om de satsningar hon vill göra 
på landsbygden. Hon hinner, innan och i viss mån parallellt med att Knutson inleder sin nästa tur, avsluta 
med ett klargörande om Centerpartiets övergripande ståndpunkt – lika villkor oavsett var man bor i 
landet. 
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enligt en opinionsundersökning från lantbrukarnas riksförbund  

i somras så har de ju blivit tvärtom enligt va mänskor själva 

upplever de har blivit svårare å driva företag i glesbygd .hh  

vardagsservicen har försämrats välfärden har försämrats va  

svarar du på de  

.hh ja vi har du sett dom delarna också som ja sa inledningsvis 

å de e därför som vi nu sjud femdubblar satsningarna på att  

bygga ut servicen i landet vi fördubblar satsningarna på att  

bygga ut bredbandet ja som centerpartist känner ju väl igen den 

här frustrationen av icke rättvisa regler de ska ju va lika villkor  

oavsett [var man bor i landet] 

            [men de e ju ned]lagda postkontor försämrad samhälls 

service stängda bensinstationer .hh å den här opinionsunder 

sökningen där mänskor upplever att de har blivit försämrat 

asså facit ser ju inte så bra ut 

Även vid ja- eller nejfrågor används ibland strategin att först kort, som ett svar på frågan, hålla med 
journalisten. När Annie Lööf intervjuas om partiets förslag på ett bonusmalus-system som innebär höjd 
fordonsskatt för äldre bilar och en premie till dem som köper nya miljöbilar formulerar Mats Knutson sin 
talartur som ett påstående (rad 1-2), och Annie Lööf inleder sin svarstur med att visa på medhåll (hela rad 
3). I rad 8-9 följer programledaren upp med ett påstående, och Lööf inleder på nytt sin svarstur med att 
instämma (rad 10) i det att hon säger ”de stämmer”. De inledande instämmandena går därefter över i 
budskapspostinskott men övergången sker med hjälp av det jag benämner övergångsfraser. I rad 4-5 leder 
Lööf över sin tur från svaret till budskapspostinskottet med frasen ”men låt mig redogöra för”. I rad 11 
leder hon över från svar till budskapspostinskott med frasen ”å då säger vi att”. Övergångsfraser beskrivs 
närmare i nästa avsnitt. 
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AL: 

 

 

 

 

MK: 

 

AL: 

 

 

a vi (.) säger ni nej till höjd bensinskatt då e de väl  

bilarna ni klämmer åt å inte bensinen 

jahaha jo absolut me den definitionen så e de så  

forsonsskatten e ju på bilen e men låt mig redogöra  

för varför vi inte lägger på kraftigare bensinskatt .hh 

bensinskatten beskattar ju avstånd så ju mer man kör  

desto mer gröper du ur plånboken [de] 

                                                      [men du] släpper  

ju också ut mer ju mer du kör 

de stämmer men de drabbar också dom som inte har  

alternativ allra hårdast å då säger vi att då e de bättre  

som centerpartiet nu gör att skattebefria biobränslen det  

förnybara de går både vi å alliansen till val på de ska va  

billligt å tanka grönt däremot så går vi inte till val på att  

höja bensinskatten för de skulle slå mot dom som inte  

har nåt alternativ till bilen 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en del partiledare, särskilt då journalistens tur är konstruerad som 
ett påstående, ibland konstruerar sin tur som så att de inleder turen med att instämma i det påstående som 
journalisten lagt fram och därefter övergår i ett budskapspostsinkott.  

 

6.1.3 BUDSKAPSPOSTINSKOTT SOM FÖREGÅS AV 
ÖVERGÅNGSFRAS 

I fall där partiledaren ser att hen behöver lägga till en turkonstruktionsenhet mellan svaret och sitt eget 
budskap använder hen vad jag benämner övergångsfraser. Övergångsfraser fungerar som broar som binder 
ihop den del av svarsturen som svarar på frågan och den del som partiledaren vill lägga till. 
Konstruktionen blir svar + övergångsfras + budskapspostinskott (S+Ö+BPI). Övergångsfraserna 
används vid olika typer av budskapsinskottsinnehåll. De kan användas när partiledaren vill gå över till ett 
budskap om sin politik, som nedan. Efter sitt svar (rad 5-7) betonar Göran Hägglund (rad 7-12) att en röst på 
Kristdemokraterna är en röst mot lagstiftning som tillåter surrogatmödraskap. Den övergångsfras som 
används här (rad 7-8) lyder ”men man ska veta att”. 

 01 MK: hur ska du kunna stoppa de här 
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MK: 

 

GH: 

 

 

 

 

 

 

 

AH: 

 

ja vet inte genom många röster kanske [asså de]   

                                                             [e de] 

realistiskt när de verkar finnas [en majoritet] 

                                                [nae alltså] 

de tycks ju som att alla andra partier eller nästan alla 

partier har bestämt sig för den linjen eh men man ska  

veta att en röst på kristdemokraterna .hh innebär också 

att de e en röst mo den här lagstiftningen just för att vi  

tror att de är bra för varje barn eh det ska åtminstone va 

nånting som vi eftersträvar att man får växa upp med 

båda sina föräld[rar]  

                        [men] 

de finns ju barn som aldrig har träffat sin pappa 

Göran Hägglunds övergångsfras leder honom över till ett budskapspostinskott som tydliggör för väljarna 
vad en röst på Kristdemokraterna innebär. Jimmie Åkessons övergångsfras (rad 6) ”å så att de ska man ju 
veta som väljare att” fyller samma funktion: 
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betyder de att du lutar åt nåt håll reinfeldt löfven var 

tror du att du har störst chans att få gehör för en minskad 

flyktinginvandring och anhöriginvandring 

a just nu så ser de inte ut som att vi får nåt gehör alls utan 

vi e den enda motvikten till dom övriga partierna i riksdan 

å så att de ska man ju veta som väljare att vill man ha en  

mer e ansvarsfull invandringspolitik då finns para ett parti 

att rösta på 

men va innebär de vilken slutsats drar du av de då för de 

kommer en tid efter den fjortonde september efter valet när 

de blir en verklighet i riksdan vilket block .hh bedömer du som  

mest sannolikt att du kan stödja 

I likhet med alla andra fall av övergångsfraser i materialet sker övergångarna till ett budskapspostinskott 
som är relaterat till det ämne som intervjufrågan berör. Jonas Sjöstedt har här besvarat en fråga om 
Vänsterpartiets förslag om ett avskaffande av rut-avdraget. Mats Knutson leder nu in intervjun på ett 
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uttalande av Ali Esbati (rad 1-2, rad 5) och Jonas Sjöstedt besvarar (rad 6) Mats Knutsons fråga med ett 
”näe” och förklarar (rad 6-8) vad Esbati ville få fram i det uttalande där han använde ordet tjänstefolk. 
Därefter använder Sjöstedt (rad 8) övergångsfrasen ”men de vi arbetar för de e” och redogör i ett 
budskapspostinskott för vilka krav hans parti vill ställa på de företag som erbjuder rut-tjänster. 
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MK: 

din partikamrat ali esbati kallade nyligen mänskor som jobbar 

me ruttjänster för tjänstefolk va tycker du om de uttalandet 

ja (.) a de finns nog ingen som har jobbat så mycke som ali 

esbati för fackliga rättigheter åt människor i dom här branscherna  

så du stödjer honom här 

näe asså de de de handlar om de e att han inte vill ha ett samhällhe 

där man subventionerar att några arbetar i deras hem å att de  

e som rikaste men de vi arbetar för de e att dom som arbetar i dom 

här företagen ska ha kollektivavtal .hh dom ska ha fasta arbeten 

rätt till heltid å en skälig lön .hh å de här saknas förfärande ofta 

i den här branschen 

nu va de väl de här uttrycket som gjorde en del mänskor upprörda 

vi vi har fått en en fråga e en kvinna har hört av sig å skriver 

så här som kvinnlig städföretagare är det djupt kränkande att bli 

kallad tjänstefolk av vänsterpartiet hur tänker ni e ni inte  

intresserade av att stötta oss kvinnliga företagare  

Ett exempel på en övergångsfras är alltså ”men de vi arbetar för de e att …” och den används här för att 
gå över från en fråga om ett kritiserat uttalande om städpersonal till ett budskapspostinskott om vad 
Vänsterpartiet vill ställa för krav på de företag som utför tjänster som ger rätt till rut-avdrag. Jonas Sjöstedt 
använder strax på nytt en övergångsfras. Programledaren har här gått in på att många säger att svartarbetet 
kommer att öka om rut-avdraget avskaffas och Sjöstedt har kommenterat att det också, som han säger, 
framträder en sammanväxning mellan vitt och svart arbete i branschen. 
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men e de bättre då att (.) de går tillbaka till en (.) att de blir en                                  

svart sektor igen (.) för de e ju de många varnar för [du ser en  

sammanväxning men de de ohörbart] 

                                                                                [ja de finns  

ju som som hävdar]  

att svartarbetet egentligen inte har gått ner trots rutavdragen 
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MK: 

.hh men de viktiga tycker ja (.h) tänk om vi använder dom 

här pengarna i hemtjänsten (.) [hur många hur många får  

arbeta de ha vatt mycket bättre om vi kun använda dom här  

resurserna] 

                                          [ohörbart vem hävdar att  

svartarbetet inte har gått ner] 

Sjöstedt svarar (rad 4-6) på Knutsons fråga om ”du ser en sammanväxning” (rad 1-3) med att det finns de 
som hävdar att svartarbetet inte gick ner efter att rut-avdragssystemet infördes. Sjöstedt betecknar själv 
detta som ett svar och använder sedan övergångsfrasen ”men de viktiga tycker ja …” för att gå över i ett 
budskapspostinskott. I det återkopplar han till en redogörelse han gjort tidigare i rut-delen av intervjun. 
Han redogjorde då för att Vänsterpartiet vill använda besparingarna från ett avskaffat rut-avdrag till en 
utbyggd och billigare hemtjänst, och nu vill han gärna väcka intresse för tanken på hur mycket bättre 
hemtjänsten kan bli om den får de resurser som vid tiden för intervjun går tillbaka till de privatpersoner 
som använt rut-tjänster. ”Men de viktiga tycker ja …” fungerar här som en övergångsfras mellan svaret 
och Sjöstedts budskap om partiets politik.  

Hittills har ingen benämning på sådana här övergångsfraser fått fäste inom interaktionsforskningen, trots 
att politikers strategi att binda ihop sitt svar och budskapspostinskott med en övergångsfras implicit har 
belysts. Övergångsfraser som ”can I also point out” och ”but I would like to make two very quick points” 
har beskrivits utifrån hur politikerna använt dem för att visa att de är medvetna att de avviker från 
frågasvarturtagningsordningen. Normalt har övergångsfraserna i ”Val 2014 #dinröst” inte som syfte att be 
om lov eller minimera de negativa effekterna av att de gör avsteg från fråga-svar-turtagningsordningen. 
Övergångsfraserna har i stället funktionen att de hjälper partiledaren att uppfylla det andra av de två krav 
som kan sägas ställs på intervjupersonen i partiledarintervjuformatet – att leverera egna budskap till 
väljarna. 

Det förekommer dock i empirin enstaka övergångsfraser som är utformade som en förfrågan om tillåtelse att 
göra avsteg från frågasvarturtagningsordningen, men de har här inte syftet att verka artig utan syftar till att 
vinna tid. Jan Björklund konstruerar här en lång talartur i interaktionen om Nato. Det är troligt att 
Björklund uppfattar ickeverbal kommunikation från programledarna om att talarturen redan är lång nog 
och att det är dags att gå vidare i intervjun (empirin ger oss inte information om programledarnas 
paralingvistiska signaler eftersom Björklund visas i närbild), och hans strategi för att få ytterligare lite 
talartid i den pågående talarturen blir då att (rad 13) konstruera övergångsfrasen ”å får ja då säga att …”.  
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[.hh aa (.)] du vill att ni ska bli medlemmar de tycker dock inte  

majoriteten av svenskarna å du har inte så många andra 

partier me dej heller i de här men börjar inte de här likna 

ett medlemskap 

jo (.) .hhh de e ju därför de e konstigt egentligen att vi vi gör mer 

å mer gör vi ju i samarbete me nato men på nåt sätt så vägrar 
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MK: 

flera partier att liksom att erkänna att vi är ju nästan med 

de enda vi inte gör de e att vi sitter inte med vid borden där 

besluten fattas (.) .hh å sen är de naturligtvis så att vi har ju inte 

den yttersta garantin att om de uppstår ett hot mot oss då  

e vinte då har vinte rätt att påräkna hjälp utan vi för ju  

hoppas att vi kan få de .hh eee men medlemsskapet  

innebär ju att man har rätt till hjälpen å får ja då säga att ta 

nu ukraina ja tror att dom skulle inget hellre önskat än att  

dom hade varit medlemmar i nato å de e ju tillåme så att då 

kanske inte ryssarna hade vågat göra den här vi ser nu dom  

baltiska länderna estland lettland å litauen (.) .hh dom e ju  

medlemmar i nato dom har ryssarna inte vågat sig på fast att 

samma argument man använder för att gå in i ukraina ss  

nämligen att skydda rysk minoritet skulle man ju kunna  

använda i till exempel lettland 

men de här avtalet nu om att nato ska kunna sätta in trupp 

i sverige sverige har ju en lång historia av neutralitetspolitik 

å alliansfrihet e de ente ett väldigt stort steg att öppna för 

natotrupp på svensk mark 

Partiledarens övergångsfras handlar alltså här inte, som liknande fraser i tidigare studier har uppgetts göra, 
om att Björklund ber om tillåtelse att få ta upp något annat än det som programledaren frågat om. Här blir 
övergångsfrasen i stället partiledarens strategi för att uppfylla partiledarintervjuformatets krav om att vara 
tydlig med var han och hans parti står. Björklund använder övergångsfrasen i syfte att signalera till 
journalisterna att han vill ta sitt resonemang i mål och inte bli avbruten.    

Övergångsfraser används också ibland av partiledarna för att skotta in bakgrundsinformation i det påföljande 
budskapspostinskottet. De vill lägga till siffror och andra fakta som kan påverka valutgången eller argument 
som de tycker måste framgå i interaktionen för att bilden av sakfrågan ska bli rättvisande. När Annie Lööf 
intervjuas om partiets förslag på höjd arbetsgivaravgift för den finansiella sektorn svarar hon först ”ja” 
(rad 6) på frågan. Därefter använder hon (rad 6) en fras som signalerar att hon vill leverera 
bakgrundsinformation. Hon ger därefter kort bakgrundsinformationen (rad 7) att den finansiella sektorn i 
Sverige är befriad från moms. Därefter övergår hon till att i rad 8-12 berätta mer om partiets förslag till 
förändring.    

 01 MK: å f tittar man du talar själv om den danska modellen där finns  
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AL:  

de arbetsgivaravgifter på drygt tie procentenheter på just 

bank finans å försäkring .hh de skulle innebära att e den här  

sektorn skulle betala in (.) över fem miljarder kronor till  

statskassan e de rätt uppfattat 

ja p man ska ju veta viss bakgrundsinfo så att man får en rätt  

bild av verkligheten e man i den finansiella sektorn i sverige i dag 

så är man befriad från moms .hh och den skevheten skulle vi vilja 

förändra för gentemot andra branscher som (.) involveras av moms 

så gör inte banksektorn de (.) då vill vi kompensera de genom att  

titta på den modell som man har i danmark .hh kommer vi fram 

till att den e rimlig .hh så e vi beredda att höja arbetsgivaravgifter 

[na där] 

[men du] har ju nyss sagt att höjer man arbetsgivaravgifterna så  

leder de till färre jobb nu säger du att ni själva kommer att höja 

arbetsgivaravgifterna inom finans bank och försäkringsväsen 

De här övergångsfrasernas syfte – att ge en bild som inte framkommer i frågan – har även Ekström (2006) 
identifierat men de fall han har redovisat rör fraser som inleder politikerns talartur (jfr avsnittet Tidigare 
forskning). Det är dock möjligt att argumentera för att Lööf i ovanstående interaktion använde 
övergångsfrasen och faktaredogörelsen för att på ett smidigt sätt kunna gå över till att berätta mer om de 
förändringar som hennes parti vill göra. Men det är samtidigt viktigt att de politiska aktörerna gör just 
detta, berättar om hur och varför de vill göra förändringar. Hur ska väljarna annars kunna ta ställning på 
valdagen? 

Övergångsfraser används också som en strategi för att signalera att det kommande budskapspostinskottet är viktigt. 
Fraserna har alltså som syfte att ge det påföljande budskapspostinskottet tyngd. I rad 6-7 flaggar Göran 
Hägglund för sitt budskap om att det var nödvändigt efter valet 2006 att se till att fler människor kom i 
arbete och att fler människor i arbete ledde till att skatten för pensionärer kunde sänkas. 
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GH: 

[men klyftan] e ju ändå ganska stor här .h e även efter 

era skattesänkningar så kvarstår att vid en inkomst på 

sjuentusen i månaden så betalar en pensionär sjutusen 

femhundra mer i skatt på ett år .h än en löntagare varför 

ska de va så 

de har verkligen inget egenvärde å vi kommer att arbeta 
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MK: 

 

för att den klyftan ska slutas men ja tror att de är viktigt 

att man kommer ihåg hur sverige såg ut tjugohundrasex 

me färre väsentligt färre människor i arbete å vi har behövt 

ändra på situationen genom att få fler i arbete .h å kunna  

få en bättre ekonomi å de gör att vi har kunnat sänka  

skatter för pensionärer me sexton å en halv miljon under 

dom här åren 

men nu säger du igen att de har inget egenvärde men de  

va just de som var poängen när ni argumenterade för  

jobbskatteavdraget att de hade ett egenvärde att löntagarna 

skulle betala lägre skatt än dom som inte jobbade        

I nedanstående interaktion svarar Fredrik Reinfeldt (rad 3-4) implicit ja på frågan om man behöver någon 
form av piska för att söka jobb, i det att han jakar till att människors drivkrafter att arbeta ökar om det 
lönar sig att arbeta. Han svarar således på frågan. Därefter använder han (rad 4-5) frasen ”de viktiga de är 
…” för att signalera till väljarna att de ska spetsa öronen – det budskapspostinskott han kommer att göra 
är av vikt. I rad 15-17 får Reinfeldt en ny fråga som han besvarar i rad 18-19. Därefter, i rad 19, lägger han 
till övergångsfrasen ”men de som överraskar alla de e …” och betonar att det under den tid han har lett 
regeringen både har skapats fler jobb och blivit fler som är villiga att jobba – något han har som strategi 
att understryka så ofta som möjligt i intervjun. I rad 21-25 återkopplar han till den ställda frågan och visar 
på så sätt att han är medveten om vad frågan gällde och att han vill följa fråga-svar-turtagningsordningen. 
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FR: 

 

 

 

 

 

MK: 

FR: 

 

 

man behöver alltså nån form av piska för att söka jobb e 

de de du menar 

a de de påverkar människors drivkrafter hur man upplever  

e att de lönar sig att arbeta eller inte oche (.) de viktiga de  

är att jobben växer till och att vi också har haft en strategi 

som jobbar me subventioner (.) kraftiga arbetsgivaru 

givarlättnader för att fler som står långt från arbetsmarknaden 

ska kunna komma i fråga 

men nu har ju arbetslösheten gått upp under dom här åren  

ja återigen utanförskapet har eh minskat (.) och det vi ser e  

en följd av att dom som så att säga sökte jobb när jag blev 

statsminister dom har i dom flesta fall nu jobb sedan länge (.) 
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FR: 

 

 

 

 

 

 

 

AH: 

dom som inte ens fanns i arbetskraften ofta förtidspensionerade 

dom är nu en del av vår ansträngning att [försöka hjälpa] 

                                                               [men in] 

innebär de att med er ekonomiska politik så kommer  

arbetslösheten aldrig att falla 

jo de finns ju ö prognoser i dag som säger att arbetslösheten 

visst kan komma att falla men de som överraskar alla de e hur  

mycke arbetsutbudet har vuxit hur stor viljan att få ett jobb 

har blivit och de så att de e klart att i takt me att jobben blir  

fler å vi får fullfölja de vi har sagt trehundrafemtitusen fler  

jobb (.) så kommer de också att bli färre arbetslösa på de sätt 

ni frågar (.) även om man måste hålla koll på hela utanförskapet 

så att de inte blir återigen så [förtidspensionering tar över] 

                                            [men de ] 

mm du talar om akassan som en omställningsförsäkring men  

hur ska den kunna fungera så om man måste ställa om hela 

sin ekonomi för att man under en tid inte har ett jobb man  

har sökt alla jobb som finns att söka (.) å ändå har man inte 

jobb under en tid 

    

Sammanfattningsvis kan konstateras att partiledarna ibland använder en övergångsfras som fungerar som en 
bro mellan svaret och budskapspostinskottet. Övergångsfraserna används vid olika typer av 
budskapsinskottsinnehåll. De kan användas när partiledaren vill gå över till ett budskap om sin politik, signalera 
att det kommande budskapspostinskottet är viktigt eller skjuta in fakta eller bakgrundsinformation som partiledaren ser 
som relevant för ämnet. 

 

6.1.4 BUDSKAPSINBÄDDNING 

Strategin som i studien fått beteckningen budskapsinbäddning kan beskrivas med konstruktionen S(BI)S. Till 
skillnad från vid budskapspostinskottet, där ju budskapet kommer sist i turen enligt formeln S+BPI, flikar 
partiledaren vid budskapsinbäddning in sitt budskap som en parentes mitt i svaret på frågan.  
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Budskapsinbäddning kan ske utan övergångsfras som när Fredrik Reinfeldt (rad 7-9) mitt i sitt svar på 
Anna Hedemos öppna fråga (rad 3-4) ”kan du berätta lite mer om vad de e för spänningar som väntar 
oss” bäddar in ett budskap om siffror som visar att bostadsbyggandet har ökat. Budskapet är viktigt för 
honom att få med i intervjun eftersom det kan indikera att alliansen som suttit i regeringsställning de 
senaste två mandatperioderna har lyckats med något som samhället har stort behov av. 
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FR: 

 

 

 

du nämnde alldeles nyss här du har sagt de tidigare också  

att e de här kommer å skapa spänningar i de svenska samhället 

med dom här stora flyktingströmmarna kan du berätta lite  

mer om vad de e för spänningar som väntar oss  

.hhh ja dels så har vi som jag nämnde i alla fall tolvtusen som  

väntar på att få komma ut till en bostad i sverige där vi måste 

bygga fler bostäder även om vi fick uppgift i dag nu på morronen  

om nu att vi är uppe i förtitusen nya bostäder per år de e  

väldigt glädjande .hh de kommer till kommuner många barn som 

inte kan svenska språket som föräldrar e undrar hur blir de 

me resurser till mina barn blir undervisningen påverkad på  

något sätt .hh å många har ju sett att efter ett tag så märker 

man att nä de e inte så farligt det här är barn dom ska lära sig 

mycke .hh e många av dom lär sig svenska språket men att 

alltid blunda för att de finns den här typen av spänningar att 

inte se de svenska samhället så som de ser ut [de tror ja inte på] 

En lite mindre tydlig budskapsinbäddning återfinns på rad 12-13 ovan. Det är strategiskt viktigt för 
Fredrik Reinfeldt att övertyga befolkningen om att det inte är ”så farligt” med effekterna av en stor 
invandring och han bäddar därför in en turkonstruktionsenhet om detta mitt i sin redogörelse för de 
spänningar som Anna Hedenmo bett honom berätta om. 

Fredrik Reinfeldt är vid en annan tidpunkt i intervjun mån om att klargöra för väljarna att bilden av 
Sverige som en otrygg plats är felaktig. Hans budskap rör här inte den egna politiken men är strategiskt 
viktigt för honom att lyfta – om Sverigedemokraternas bild av Sverige som en otrygg plats får fäste kan 
Sverigedemokraterna gynnas vid valurnorna. Reinfeldt ser sin chans när journalisterna har lett in intervjun 
på den låga andelen lösta bostadsinbrottsfall. Frågan lyder ”va gör ni för att fler bostadsinbrott ska klaras 
upp” (rad 1-2) och min tolkning är att Knutson undrar hur Moderaterna vill arbeta framöver för att fler 
bostadsinbrott ska klaras upp och att det är så Reinfeldt tolkar frågan. Reinfeldt inleder med en 
beskrivning av hur det kan kännas att ha haft inbrott och inte få polisen på besök för bevissäkring (rad 3-
9), därefter nämner han något som alliansregeringen har gjort (rad 9-10) och först i rad 10-12 svarar han på 
frågan genom att nämna en kommande åtgärd, en ny brottstyp. Därefter gör Reinfeldt 
budskapsinbäddningen (rad 12-13) med ”å vi gör de i ett sverige vill ja då understryka där vi ser att 
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brottsligheten totalt sett går ner”. Han ämnar fortsätta, sannolikt med att återkoppla till frågan om vad 
Moderaterna gör, och därför är agerandet att beteckna som en inbäddning av budskapet. Han blir dock  
avbruten (rad 14-15). 
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FR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH: 

 

 

 

men va gör ni för att fler bostadsinbrott ska klaras upp 

fem procent de e uruselt 

ja å de tänk va framför allt va folk tycker som har då sett 

fritidshus hem uppbrutna .hh å sen upplever man att de  

görs väldigt lite åt detta framför allt e frustrerande e att 

dom många gånger upplever att de sker ett inbrott utan  

att polisen kommer för att försöka bevissäkra dom har en  

känsla av att vi kan ju asså hitta eh en massa spår här som 

ni borde göra nåt av .hh oche vi har sett till att (.) poliserna 

har blivit fler vi förbereder då en nu då en brottsskärpning 

eller en ny brottstyp som vi menar gör att man ägnar  

större tid åt detta å vi gör de i ett sverige vill ja då understryka 

där vi ser att brottsligheten totalt sett går ner men de här e  

fort[satt ()] 

      [men de märk]liga i de här e att ni satsar som du säger på 

på på polisen å ger po polisen mer resurser men e när de  

gäller alla slags brott då så klaras inte fler upp än tidigare (.) 

hur kan de bli så 

Även i nästa exempel sker inbäddningen utan övergångsfras. Jan Björklund har här just gjort ett så 
slagkraftigt uttalande att publiken, som består av partianhängare, applåderar.  
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JB: 

 

 

AH: 

men e dente [viktigt å sänka (.) sänka] 

                    [XXXXXXXXXXXXX] 

skatten för pensionärer 

jo de e de också de e mycke som ja sk många skatter som  

ja skulle vilja sänka ja e liberal så ja vill ha så låga skatter 

som möjligt men om ja ska välja   

men värnskatten e viktigast 
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Björklund svarar här först på frågan med ett ”jo de e de också” (rad 4) och fortsätter sedan med ett 
inbäddat budskap där han betonar sin ideologiska hållning (rad 4-6) innan han sedan ämnar återgå till 
svaret och utveckla det med ”men om ja ska välja” (rad 6). Här blir han dock avbruten av programledaren. 

Budskapsinbäddning kan också ske med övergångsfras, enligt formeln S(ÖF+BI)S. Fredrik Reinfeldts svarstur 
i rad 18-25 på sidan 48 skulle kunna betecknas som en sådan eftersom Reinfeldt återkopplar till den ställda 
frågan i slutet av sin talartur. Jan Björklund får nedan frågan om varför Sverige behöver ett värdlandsavtal 
med Nato. Han inleder sin tur med att svara på frågan (rad 5-11) och avslutar den också med att, efter en 
ny övergångsfras, ”men de e klart att”, summera sitt svar (rad 13-14) – ”syftet med samarbetet me nato är 
att öka vår trygghet”. Däremellan använder han övergångsfrasen ”så att de e klart d…” (rad 12) som ger 
honom möjlighet att bädda in budskapet att hans parti till och med är för ett medlemskap i Nato (rad 12-
13), något som programledaren inte efterfrågat något klargörande kring. 
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MK: 

 

 

 

JB: 

jan björklund regeringen har i dag fattat beslut om ett så kallat  

värdlandsavtal me nato de här innebär att nato på svensk begäran 

kan sätta in trupper i sverige också i krigstider varför behöver 

sverige ett sånt här avtal 

.hh ja de e ju e utvecklingen i ryssland som e djupt oroande eeh 

de e ryssland rustar upp kraftigt militärt .hh man beter sig mera  

aggressivt mot sin omvärld .hh också mot oss utför man nu  

övningar av ett slag som vi inte har sett sen de kalla krigets dagar 

.hh å de alla tydligaste är naturligtvis invasionen å annekteringen 

av ukraina å nu i dag har de kommit nyheter att .hh ryska  

reguljära förband nu går in i ukraina på ett mycke oroande sätt  

så att de e klart de e ja vill ju gå ett steg längre ja tycker att  

sverige borde vara medlem i nato men de e klart att syftet me 

samarbetet me nato är att öka vår trygghet 

Budskapsinbäddning kan också ske med övergångsfras och enligt en annan konstruktion som kan beskrivas som 
S+BPI+ÖF+BI. Partiledaren svarar då först på frågan och övergår i ett budskapspostinskott. Inne i det 
budskapspostinskottet använder partiledaren sedan en övergångsfras till ett nytt budskap och gör en 
budskapsinbäddning. När Annie Lööf har svarat (rad 4) på Mats Knutsons fråga (rad 1-3) och gått över i 
ett budskapspostinskott om vad partiet går till val på (rad 4-7) ser hon här en möjlighet att nyansera den 
negativa bild av tillståndet på landsbygden som kommit fram i Knutsons tidigare frågeturer. I rad 7-12 
bäddar hon med hjälp av övergångsfrasen (rad 7-8) ”men de finns några fakta som e viktiga att komma 
ihåg …” in information om den positiva utveckling som sker på landsbygden. (Noteras kan att Lööf här 
alltså på nytt använder en övergångsfras som signalerar att hon vill leverera fakta. Jfr sidan 39.) I det här 
fallet varar inbäddningen sedan hela talarturen ut och således utgör exemplet ett undantag från regeln att 
budskapsinbäddning konstrueras så att turen avslutas med en återgång till det turinledande svaret.  
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AL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK: 

 

e i alliansens valmanifest tjugitie står de att hela landet ska  

kunna växa och att landsbygdens villkor ska förbättras under 

 mandatperioden (.) har de blivit så 

ja de tycker ja (.) ee de finns vissa saker vi behöver förbättra  

ytterligare som service bredbandsutbyggnad (.) de e därför vi går  

ti val på att kraftigt förstärka resurserna till landsbygdens både  

jobb å företagande .hh till landsbygdens infrastruktur men de  

finns några fakta som e viktiga att komma ihåg (.) de flyttar alltså  

fler människor till landsbygden .hh än vad som flyttar därifrån  

(.) å de skapas fler jobb på landsbygden e vart tredje nystartade  

företag startas på landsbygden .hh så de finns väldigt positiva  

siffror även om de exempelvis vissa bruksorter har de riktigt 

 tufft me hög arbetslöshet när industrin har lagt ner till exempel 

enligt en opinionsundersökning från lantbrukarnas riksförbund  

i somras  

Budskapsinbäddningen handlar här inte om att partiledaren vill flagga för sin egen eller partiets 
ståndpunkt. I stället är budskapsinbäddningen en del av Lööfs övergripande strategi att beskriva 
landsbygden som en vinnare. Landsbygdsbor kan få en positiv inställning till partiet om Lööf beskriver 
landsbygdsborna och landsbygden i positiva ordalag. Hennes strategi att lyfta fram den positiva utveckling 
som sker på landsbygden kan också i det långa loppet gynna hennes parti – ännu fler på landsbygden kan 
komma att starta företag, fler landsbygdsbor kan komma att välja att bo kvar på landsbygden och fler 
stadsbor kan komma att flytta dit, vilket på lång sikt kan göra att fler känner sig som landsbygdsbor och 
lägger sin röst på landsbygdsföreträdarpartiet nummer ett. 

Sammanfattningsvis innebär budskapsinbäddning att partiledare inne i sitt svar på frågan bäddar in ett eget 
budskap som journalisten inte explicit har efterfrågat. Budskapsinbäddning kan ske såväl med som utan  
övergångsfras och ibland även enligt andra konstruktioner. 
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6.2 Vilka mönster finns för frågeturerna som 
föregår de tillfällen då partiledarna i ”Val 2014 
#dinröst” först besvarar frågan och därefter lyfter 
fram egna budskap?  

 

Både den här andra och den tredje frågeställningen riktar in sig på om det finns mönster för i vilken 
sekventiell kontext, som de olika typerna av budskapsinskott uppstår, alltså om hur talarturerna som omger 
svarsturen är beskaffade. Frågeställningen som nu ska besvaras rör vad som sker före svarsturen där 
budskapspostinskottet eller budskapsinbäddningen levereras – alltså vad som sker i programledarens 
frågetur – och den tredje frågan rör vad som sker därefter, alltså hur programledaren reagerar på svarsturen. 

Det kan skönjas ett övergripande mönster vad gäller i vilken sekventiell kontext budskapspostinskotten 
och budskapsinbäddningarna uppstår. Mönstret kan beskrivas som att partiledaren använder dem när hen får en 
kort fråga som hen upplever vara enkel att svara på. När politikern mycket kort och på ett enkelt sätt kan uppfylla 
nyhetsintervjuns krav på att partiledaren ska svara på frågor tycks möjligheten att använda talarturen till att 
göra något mer öppna sig. Talarturen skulle också bli mycket kort om endast svaret skulle ges. Det kan 
sägas inte bara finnas utrymme för partiledaren att utöka sin svarstur – väljarna förväntar sig sannolikt en tur 
som gör något mer än bara svarar kort på frågan. Det torde således vara rimligt att hävda att det ingår i 
formatet partiledarintervju att den svarande parten gör något mer än att ge ett kort, rakt svar på den fråga 
journalisten ställt. Ett kort ”ja” från Gustaf Fridolin i nedanstående interaktion skulle inte bryta mot 
frågasvarturtagningsordningen men skulle sannolikt förvåna både programledare och väljare.  
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07 
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AH: 

GF: 

tack så länge då byter vi ämne 

mt .hhh e bensinen för billig i sverige i dag 

ja så till vida att vi vill ta ut en klimathundring en hundring i  

månaden för en normal bensinbilist som vi använder till två  

saker dels till å bättra på kollektivtrafiken se till att vi kan lita  

på att tåget kommer fram i tid å dels till å börja tillverka  

bilbränslen i sverige 

Här svarar politikern inte bara ”ja” (rad 3) på frågan (rad 2) utan fortsätter (rad 3-7) med ett 
budskapspostinskott som delger väljarna satsningen på vad partiet kallar en klimathundring. I grunden 
syftar sannolikt partiledarintervjuer i en valrörelses slutskede till att ett partis politik ska synliggöras och 
granskas och den här frågan är som upplagd för Gustav Fridolin. I the interview contract ingår att 
nyhetsintervjun ska innehålla frågor och man kan anföra att det ska verka som att journalisten styr 
politikern. Partiledarintervjun paketeras som en granskande intervju, inte som en intervju där 
programföretaget ger partiledaren ett fönster på nästan en timme där hen kan tala fritt till väljarna. Det 
kan sägas vara medielogikens professionalism-dimension som har satt upp reglerna för programformatet 
och som styr programledarnas ageranden. Anna Hedenmo säger inte till Fridolin i den här granskande 
intervjun ”Berätta fritt om er satsning på en klimathundring”. En ”berätta om”-konstruktion kan däremot 
fungera i en intervju i ett underhållningsprogram där en person ska porträtteras. I formatet 
partiledarintervju gör profession-dimensionens regler att journalisten måste formulera sig på ett annat sätt 
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och i det här fallet väljer journalisten att konstruera en ja- eller nej-fråga. Samtidigt krattar frågan om 
bensinen är för billig i Sverige manegen åt politikern, fastän den inte är konstruerad som en ”berätta-vad-
du-vill-om-bilbränslen-och-klimatförbättringsåtgärder”-fråga. I the interview contract för 
partiledarintervjun tycks ingå att journalisten ställer frågor som partiledaren inte endast ska besvara utan 
som partiledaren ska ta som en utgångspunkt för att berätta om politik hen går till val på som på något sätt 
är kopplad till ämnet i journalistens fråga. 

Det är alltså öppen dörr för Gustav Fridolin att berätta om den del av sin klimatpolitik som hör samman 
med synen på bensinpriset. På så sätt tycks politikern, tvärtemot vad som tidigare betonats i forskningen, 
ha viss makt att lyfta fram sin politik i en partiledarintervju under en valrörelse. Gustav Fridolin nyttjar den 
makten här. 

 

6.3 Vad får politikernas budskapslyftande 
ageranden i ”Val 2014 #dinröst” för effekt, alltså 
hur reagerar journalisten på politikerns agerande? 

Den här frågeställningen fokuserar på om partiledaren utsätts för repressalier av journalisten för att ha 
gjort ett avsteg från fråga-svar-turtagningsordningen och i vilken mån partiledaren får med sig journalisten 
efter budskapspostinskottet. Om journalisten uttrycker missnöje med politikerns budskapslyftande 
ageranden kan politikern hamna i dålig dager – väljarna kan uppfatta en partiledare som bryter mot 
intervjuns regler som ohyfsad. Om journalisten inte uttrycker missnöje utan låter de budskapslyftande 
agerandena passera kan det tyda på att journalisten är nöjd med politikerns agerande och att det ingår i 
partledarintervjuformatet att politikern använder budskapspostinskott och budskapsinbäddningar. 

Om journalisten till och med hakar på det politikern har redogjort för i sitt budskapspostinskott och ställer 
följdfrågor som låter politikern utveckla sitt budskap ytterligare kan det peka i en riktning mot att 
politikern har stor makt att styra partiledarintervjun. 

Vad gäller den första aspekten, huruvida journalisten uttrycker missnöje när partiledaren 
budskapspostinskottar, är svaret utifrån studiens material nej. Det faktum att partiledarna gör något utöver 
att svara på frågan leder inte till att journalisterna påpekar att ett avsteg från frågasvarturtagningsordningen 
har gjorts (se journalisternas frågeturer efter budskapspostinskotten och budskapsinbäddningarna i de 
interaktioner som återgetts där studiens första frågeställning besvarats).  

I materialet som helhet finns flera exempel på att journalisterna upprepar sin fråga och på så sätt uttrycker 
missnöje med politikerns agerande i svarsturen, ibland mer än en gång – de tycker då inte att de har fått ett 
tydligt svar från partiledaren. Men de svarsturer som gått vidare till det femte steget i analysarbetet är ju de 
där både politiker och journalist uppfattar att partiledaren har gett ett svar på den ställda frågan. (Minns att 
CA undersöker vad aktörerna själva uppfattar att de gör.) Sett ur det här perspektivet kan man  
argumentera för att det är naturligt att journalisterna inte uttrycker missnöje med partiledarnas svarstur. 
Men frånvaron av missnöje kan också antas tyda på en annan sak: Mot bakgrund av att effekten av 
politikernas budskapspostinskott och budskapsinbäddningar inte är att journalisterna uttrycker missnöje är 
det rimligt att anta att de anser att budskapspostinskotten och budskapsinbäddningarna är en naturlig del 
av partiledarintervjuerna. Journalisterna tycks vänta sig budskapspostinskott och budskapsinbäddningar i 
stället för endast korta raka svar. Deras ickemissnöjda inställning till politikernas ageranden indikerar att 
det även enligt dem ingår i formatet att partiledarna tillvaratar de tillfällen de hittar att lyfta fram det de går 
till val på, visa hur de skiljer sig från de övriga riksdagspartierna, lägga till relevant bakgrundsinformation 
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och, om de är i regeringsställning, även betona vilka förändringar de gjort under den gångna 
mandatperioden. 

I Mats Knutsons och Jonas Sjöstedts interaktion om rut-arbete kan det dock vid första anblicken 
uppfattas som att Knutson uttrycker missnöje med Sjöstedts budskapspostinskott i det att Knutson i 
inledningen på sin andra talartur (rad 12) gör en återgång till Esbatis uttalande med formuleringen ”nu va 
de väl de här uttrycket som gjorde en del mänskor upprörda”. Så är dock sannolikt inte fallet. Knutson har 
med en tittarfråga i sitt manus och behöver nu ett sätt att återgå till Esbatis uttalande för att få in 
tittarfrågan i programmet innan det är dags att gå vidare till nästa intervjuämne. Programledarens yttrande 
efter Sjöstedts budskapspostinskott bör alltså inte uppfattas som att journalisten såg negativt på att 
partiledaren i sin talartur gjorde något mer än svarade på frågan. 
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MK: 

din partikamrat ali esbati kallade nyligen mänskor som jobbar 

me ruttjänster för tjänstefolk va tycker du om de uttalandet 

ja (.) a de finns nog ingen som har jobbat så mycke som ali 

esbati för fackliga rättigheter åt människor i dom här branscherna  

så du stödjer honom här 

näe asså de de de handlar om de e att han inte vill ha ett samhällhe 

där man subventionerar att några arbetar i deras hem å att de  

e som rikaste men de vi arbetar för de e att dom som arbetar i dom 

här företagen ska ha kollektivavtal .hh dom ska ha fasta arbeten 

rätt till heltid å en skälig lön .hh å de här saknas förfärande ofta 

i den här branschen 

nu va de väl de här uttrycket som gjorde en del mänskor upprörda 

vi vi har fått en en fråga e en kvinna har hört av sig å skriver 

så här som kvinnlig städföretagare är det djupt kränkande att bli 

kallad tjänstefolk av vänsterpartiet hur tänker ni e ni inte  

intresserade av att stötta oss kvinnliga företagare  

Vad gäller den andra aspekten av frågeställningen – huruvida programledaren hakar på det politikern har 
redogjort för i sitt budskapspostinskott och ställer följdfrågor som låter politikern utveckla sitt budskap 
ytterligare – framträder mönstret att programledaren inte hakar på (se journalisternas frågeturer efter 
budskapspostinskotten och budskapsinbäddningarna i de interaktioner som återgetts där studiens första 
frågeställning besvarats). Det kan finnas olika anledningar till att programledaren inte hakar på 
partiledarens budskapspostinskott eller budskapsbetoning genom att ställa följdfrågor som uppmanar 
partiledaren att utveckla sitt budskap. En anledning kan vara att programledaren bedömer att innehållet i 
budskapspostinskottet eller budskapsbetoningen var tydligt för väljarna, inga följdfrågor som bad om 
förklaringar på otydligheter behövde ställas. En annan anledning kan vara att innehållet i budskapet redan 
har nått väljarna tidigare i intervjun. En tredje anledning kan vara att programledaren noterar något i 
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svarsturen som hen i sin journalistroll ser sig nödd att ifrågasätta. I den här delen av intervjun med Jonas 
Sjöstedt ser vi att Mats Knutson (rad 11-12) inte ber Sjöstedts utveckla hur han vill förändra hemtjänsten.  
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MK: 

men de de bättre då att de går tillbaka till att de blir en svart 

sektor igen för de e väl de många varnar för [du ser en  

sammanväxning men de de ohörbart] 

                                                                     [ja de finns  

ju som som hävdar]  

att svartarbetet egentligen inte har gått ner trots rutavdragen 

.hh men de viktiga tycker ja .hh tänk om vi använder dom 

här pengarna i hemtjänsten [hur många hur många fler  

arbetade ohörbart kommer vi å kunna använda som här  

resurserna till] 

                                          [ohörbart vem hävdar att  

svartarbetet inte har gått ner] 

Två förklaringar till varför Knutson inte tillfälligt lämnar rut-ämnet och ber Sjöstedt berätta mer om 
hemtjänstförändringarna ligger nära till hands. Den första förklaringen är att Sjöstedt redan tidigare i den 
här delen av intervjun har berättat om vilken utbyggnad och vilka förbättringar han vill göra av 
hemtjänsten med de medel partiet vill spara genom att avskaffa rut-avdraget. Knutson bedömer således att 
information om hemtjänstförändringarna redan har nått tittarna och inte behöver utvecklas. Den andra 
förklaringen är att Knutson ser sig nödd att ifrågasätta Sjöstedts påstående om att rut inte skulle ha 
bidragit till att svartarbetet har gått ned. Knutson kan bara utföra en sak i sin nya frågetur, han måste välja 
mellan att (1) gå vidare i programmets manus, (2) be partiledaren berätta mer om det som framkommit i 
budskaspostinskottet eller budskapsinbäddningen och (3) ifrågasätta en faktauppgift som levererats i 
svarsturen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att effekten av partiledarnas budskapspostinskott och 
budskapsinbäddningar i det studerade materialet inte är att programledaren uttrycker missnöje med att 
partiledaren gjort något mer än att svara på frågan. Det faktum att programledaren förhåller sig neutral till 
partiledarens agerande skulle kunna tala för att programledaren förväntar sig att partiledaren nyttjar sin 
svarstur till att föra fram budskap som frågan inte explicit bett om att få. Utifrån detta tycks det som att 
politikern har viss makt över innehållet i partiledarintervjun. 

Effekten av budskapspostinskottet eller budskapsinbäddningen tycks dock inte bli att journalisten följer 
med partiledaren iväg från programmets förutbestämda ungefärliga manus och fördjupar sig i innehållet i 
budskapspostinskottet eller budskapsinbäddningen. Utifrån detta skulle man kunna konstatera att det vore 
missvisande att anföra att partiledarna i det studerade materialet har stor makt över innehållet i intervjun. 
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7. SLUTDISKUSSION 

 

7.1 Slutdiskussion 

I uppsatsens inledning nämndes att flera forskare de senaste decennierna har gett en ganska pessimistisk 
bild av mediernas ökande inflytande över politiken. Den här studien föreslår ett i viss mån annat 
perspektiv. Jag ska förklara. Jag ska också, som utlovat, föra ett resonemang om hur mediatization av 
politiken tar sig uttryck i just den kontext som studerats. 

Den mikronivå som den här studien har undersökt utgör ju endast en liten detalj av alla de aspekter som 
politiken kan anpassa sig till medierna på. Studien säger på mikronivå endast något om aspekten hur 
partiledarna som aktörer agerar i interaktionen med mediernas utsända aktörer i formatet partiledarintervjun. Att 
politiken i en valrörelse är beroende av att nyttja partiledarintervjun som format, och också förväntas göra 
det står oemotsagt, för hur skulle det se ut om exempelvis Liberalerna sa ”Vi deltar inte i år”? Att det är av 
vikt för valresultatet hur politikern och politiken skildras i just de rörlig bild-medierade, direktsända 
partiledarintervjuerna torde heller ingen invända emot. När Anna Hedenmo i det studerade materialet 
frågar Jimmie Åkesson ”Hur besvärande tycker du själv att partiets historia e?” svarar han ”Ja nu tas den 
ju upp i ett av dom viktigaste programmen inför valet å de e klart att då blir den ju viktig för mig.” Det 
uttalandet säger något om programformatets dignitet. Det faktum att politikerna nyttjar formatet 
partiledarintervju för att nå ut till väljarna kan i sig ses som en effekt av mediatization av politiken och 
som något som medielogiken har triggat fram. Men studien undersöker ju agerandena i intervjun, inte att 
de ställer upp i intervjun. 

 

7.1.1 Partiledarna får tala relativt fritt 

Låt mig återknyta till vad Strömbäck och Nord (2006) anfört vad gäller politikernas möjlighet att under 
valrörelsen 2002 styra den politiska rapporteringen i nyhetsartiklar och nyhetsinslag. Forskarna fann 
indikationer på att det var journalisterna som förde i tangon. I vilken utsträckning partiledarna tillåts tala ”in 
their own words” (Strömbäck och Nord, 2006, s 153) är, som Strömbäck och Nord konstaterat, en 
avgörande faktor för hur stor makt en intervjuperson får över innehållet. Vad gäller partiledarintervjuerna i 
SVT under valrörelsen 2014 var de direktsända och den här studien visar att partiledarna i viss mån får föra i 
tangon. Partiledarna får i det programformat som studerats i den här uppsatsen möjlighet att tala relativt fritt. Detta är 
studiens första slutsats. 

 

7.1.2 Politikerna har mer makt än vad som tidigare lyfts fram i 
forskningen 

 

Det bör konstateras att enstaka studier (Ekström, 2006) har fört fram att det kan finnas en tendens till att 
svenska politiker utanför formatet partiledarintervju förväntas göra något mer än svara på den ställda 
frågan. Föreliggande studie bekräftar att det Ekström noterat gäller även för de studerade 
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partiledarintervjuerna. Men det stora flertalet studier har inte lyft politikerns makt utan snarare tillsammans 
skapat en bild av politikern som fånge i intervjuformatet och som varande i journalistens våld. 

Det tycks alltså utifrån det studerade materialet finnas fog för att anföra att partiledare i SVT:s 
partiledarintervjuer har mer makt än vad tidigare forskning lyft fram gällande olika intervjukontexter där 
journalister och politiker möts. Det kan vara så att tidigare studier, som ju främst intresserat sig för 
journalistens frågor och maktutövande, har lyft fram journalistens makt eftersom det har varit den som 
studierna huvudsakligen haft i fokus. Tidigare studiers fokus kan alltså vara bakgrunden till att politikernas 
makt inte riktigt har framkommit tidigare. 

Studiens andra slutsats är alltså att partiledare i SVT:s partiledarintervjuer har mer makt över innehållet i intervjun än 
vad tidigare forskning har lyft fram. Den här studien har inte undersökt om det samma gäller även för övriga 
rörlig bild-medierade partiledarintervjuer i de svenska traditionella medierna. Jag ska därför inte diskutera 
närmare huruvida partiledarfriheten i SVT:s partiledarintervjuer är unik eller inte. Dock kan kort 
konstateras två saker: För det första är nyhetsmedierna utifrån det institutionalistiska perspektivet inom 
mediatization-forskningen en institution i samhället med en logik som i stort är gemensam för alla 
traditionella nyhetsmedier. För det andra byter svenska journalister arbetsplats mellan olika mediehus, en 
del lämnar de traditionella tv-husen och börjar jobba med rörlig bild i kvällstidningarnas mediehus, andra 
går i omvänd riktning. Dessa bägge aspekter skulle kunna tala för att public service partiledarintervjuer 
inte torde skilja sig nämnvärt från övriga rörlig bild-medierade partiledarintervjuer. 

Det är viktigt att ha i åtanke att studien inte kan ge en helhetsbild av interaktionen i 
partiledarintervjuformatet. Den har ju begränsats till svarsturer där politikern av journalisten har bedömts 
svara på den ställda frågan. Svarsturer där partiledaren inte svarar har inte studerats närmare i den här 
studien men i analysens första steg framkom att sådana svarsturer förekommer – journalisterna var ibland 
inte var nöjda med politikerns svarstur utan ställde om frågan till dess att de bedömde att de fått ett svar. 
Om studien hade tagit ett helhetsgrepp om alla svarsturer – i stället för att fokusera på de svarsturer då 
politikern både svarade och utnyttjade sin svarstur för att göra något mer – hade forskaren möjligen skönjt 
en i viss mån annan bild av partiledarens makt över innehållet. Det framträder dock tydligt att partiledarna 
i de fall de svarar på den ställda frågan i stor mån passar på att göra mer än så och också tycks förväntas 
göra det. Att partiledarna får tala relativt fritt och har mer makt än vad tidigare forskning lyft fram kan alltså 
konstateras utifrån den design som studien haft. 

 

7.1.3 Partiledarna har ett tudelat uppdrag 

För partiledaren gäller att hen har ett tudelat uppdrag i partiledarintervjun. Det är studiens tredje slutsats. 
Politiker och journalist tycks vara ense om att den grundläggande regeln för nyhetsintervjuer – 
frågasvarturtagningsordningen – gäller också i partiledarintervjuformatet, och den tycks partiledarna 
undvika att tumma på, sannolikt för att intervjuformatet som medierna satt upp annars skulle haverera och 
väljarnas förtroende för politikerna äventyras. Politikerna måste alltså i stor utsträckning svara på 
journalistens frågor. Samtidigt måste de hitta tillfällen att inom programmets tidsram och format föra fram 
sina egna budskap. En svarstur som endast består av ett direkt svar på frågan skulle bli mycket kort och 
inte gynna demokratin – väljarna torde kunna sägas behöva höra politikern lägga ut texten i en beskrivning 
av var partiet står och vilka argument partiet har, och det kan sägas vara viktigt att politikerna lägger till 
fakta och aspekter som de upplever är relevanta för att ämnet för intervjun ska skildras på ett allsidigt sätt. 
Partiledarens tudelade uppdrag består således i att både följa frågasvarturtagningsordningen och föra fram egna 
budskap.  
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7.1.4. Både politiker och journalister ser budskapspostinskott och 
budskapsinbäddningar som en naturlig del i programformatet 

Nu till mediatization och agerandena i partiledarintervjuerna. Konversationsanalysens syfte är ju att 
beforska hur de som deltar i interaktionen uppfattar de situationer som uppstår och politikerna i studien 
tycks uppfatta sin uppgift som att de inte endast ska svara på de frågor som ställs utan utöver det också 
informera om och argumentera för sådant de själva vill lyfta fram. Detta för att ge väljarna en bild av 
vilken typ av parti de företräder och hur partiet vill förändra Sverige till det bättre.  

Journalisterna å andra sidan visade i det studerade materialet inte missnöje när politikerna använde 
budskapspostinskott och budskapsinbäddningar utan tycktes uppfatta de budskapsinskottande 
situationerna som normala för formatet partiledarintervjun. Politikerna i ”Val 2014 #dinröst” behöver inte 
ursäkta sig, be om lov eller använda minimerande karaktäristika när de förskjuter agendan och för fram 
budskap som inte efterfrågats. Det är på så vis jag anför att studien visar tydliga tecken på en förväntan 
som Ekström (2006) tidigare har sett tendenser till – att erfarna politiker förväntas använda sin svarstur till 
att göra något mer än att svara på den ställda frågan (s 80). Studien visar att journalisterna i de fall då 
politikerna har svarat på den ställda frågan är okej med att politikerna därefter förskjuter agendan och 
lägger fram egna budskap. Det kan anföras att partiledarna tar sig en proaktiv roll i partiledarintervjun, och 
att deras budskapspostinskott och budskapsinbäddningar för både journalist och politiker tycks ingå som 
en naturlig del i programformatet. Det här är inte en fjärde slutsats utan en utveckling av de ovan nämnda 
slutsatserna: partiledarna får tala relativt fritt, har mer makt än vad tidigare forskning lyft fram och har det 
tudelade uppdraget att både följa frågasvarturtagningsordningen och föra fram egna budskap. 

 

7.1.5 Journalistens och politikerns gemensamma mål: stoff så att 
väljaren kan ta ställning  

Vad som orsakat denna politikerns proaktivitet kan studien inte ge säkra svar på. Kanske är det faktum att 
partiledarna tar för sig en direkt effekt av medielogiken. Man kan anföra att det är medielogiken som har 
gjort att partiledarna har utvecklat strategier för att maximalt kunna nyttja partiledarintervjun som kanal. 
Kanske är studiens budskapspostsinskott och budskapsinbäddningar ett indicium på att mediatization av 
politiken är mycket långtgående. 

Låt oss för en stund utgå från att det är så. Låt oss utgå från att politikernas proaktiva ageranden och 
strategier för att föra fram sina budskap är ett bevis på att mediatization av politiken är långtgående. Är 
politikerna utifrån det synsättet offer för mediernas omilda behandling? Är mediehusen bovar? Nej. 
Föreliggande studie bidrar i stället med följande perspektiv: Journalist och politiker i SVT:s 
partiledarintervjuer samverkar och tycks ha ett gemensamt mål – att hålla ett begripligt och levande samtal 
för att så många tittare som möjligt ska tillhandahållas underlag för att ta ställning på valdagen. På så sätt 
kan de sägas tillsammans bidra till en hållbar demokrati. 

Nu undrar kanske läsaren hur journalisten samverkar med politikern. Jo, journalisternas frågor i 
partiledarintervjun fungerar utifrån detta perspektiv inte bara som ett sätt att sätta dit politikern eller få 
politikern att bekänna färg. Många av frågorna fungerar som en snitslad bana som journalisten har stakat 
ut åt politikern i syfte att ge politikern möjlighet att visa var hen står i olika frågor. Journalisten riggar 
tillsammans med sin organisation en seriös arena för det offentliga samtalet, där politikerns ståndpunkt i 
olika sakfrågor kan nå väljarna. Professionsdimensionen av medielogiken skulle utifrån det förda 
resonemanget kunna gå ut på att journalisten ska hjälpa politikern att nå ut med sina budskap på ett 
lättfattligt sätt. Det föreslår den här studien. Journalisten är som utsänd av sin institution den som 
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samverkar med partiledaren i arbetet med att få fram en bild av partiets och partiledarens trovärdighet, var 
partiet står ideologiskt och vilka vallöften det har (jfr Clayman och Romaniuk, 2011). I 
professionsdimensionen ingår i så fall också exempelvis att ställa kritiska frågor om sådant som politikern 
undvikit att besvara hittills under valrörelsen eller mandatperioden och att upprepa frågor som politikern 
inte vill svara på. För med utgångspunkt i att partiledarna vill vinna så många röster som möjligt i valet är 
det rimligt att anta att de ibland undanhåller aspekter som kan missgynna bilden av dem och deras parti, 
och att de i sina budskapspostinskott och budskapsinbäddningar för fram endast sådant som gynnar 
bilden av dem och partiet. 

Men, utöver att ställa kritiska frågor torde alltså också kunna sägas ingå i journalistikens 
professionsdimension att hjälpa politikern. Journalistens jobb kan sägas vara att planera banan och, under 
tiden politikern går den, dels hålla koll på tiden så att de planerade ämnesområdena – alla snitslarna – 
hinns med inom programtiden, och dels se till att politikern blir begriplig. Journalisten sköter 
begriplighetsuppgiften exempelvis genom att, som i den här studiens empiri, säga ”va då ska du ha fritt 
skolval i alla fall?” och ”nämen hur ska du ha det nu egentligen?” när hen uppfattar att Jonas Sjöstedt 
riskerar att missuppfattas av mediepubliken. Journalisten som aktör och medieföretaget som institution 
kan sägas ha målet att politikern ska gå att förstå – programmet ska vara begripligt och i viss mån 
underhållande att ta del av så att så många tittare som möjligt håller sig kvar och tar del av de politiska 
budskapen inför valet. Journalisten kan sägas ha i uppgift att när intervjun kommer till en ny snitsel öppna 
upp för ett nytt ämne i en ny huvudfråga som möjliggör för politikern att lägga ut texten om sitt och 
partiets hållning i den sakfrågan. Och politikern kan sägas ha i uppgift att göra just detta – lägga ut texten 
om sitt och partiets hållning i sakfrågan. Så till vida kan de båda institutionerna, åtminstone i denna 
svenska kontext och inom formatet partiledarintervju, till skillnad från vad som tidigare anförts inom 
interaktionsforskningen (jfr Clayman och Heritage, 2002, Heritage, 1997) sägas ha samma mål, inte olika mål. 
De kan utifrån ett institutionalistiskt mediatization-perspektiv utgå från olika logik och samtidigt ha 
åtminstone ett gemensamt mål. 

 

7.1.6 En förändrad politics-dimension? 

De idéer om förändringar av det svenska samhället som mejslats fram i de politiska organisationerna inför 
den kommande mandatperioden har i politikens arbete med strategisk kommunikation sannolikt 
sammanfattats till enkla, slagkraftiga budskap som yttras i ”Val 2014 #dinröst”. Låt oss minnas Strömbäck 
och Essers ord (2014b) om att både politikens logik och mediernas logik förändras över tid och om att 
medierelaterade aspekter genom mediatization har blivit inbäddade i politiska processer. Partiledarnas 
ageranden i ”Val 2014 #dinröst” kan sägas tyda på att mediatization av politiken har gått så långt att 
budskapsformulering har blivit en naturlig del i politics-dimensionen av politiken. Budskapsformulering 
kan sägas ha triggats av medielogiken men bör, dristar jag mig till att anföra, i ljuset av den här studien inte 
längre ses som en effekt av medielogiken som står vid sidan av politikens politics-dimension utan som en 
numera naturlig och självklar införlivad del av den dimension av politiken som handlar om att få väljarstöd och 
vinna gehör för olika frågor.  

 

7.2 Vidare forskning 

Mediatization-forskningen ger en enad bild av att politikens beroende av medierna ökar. Samtidigt har 
både den tidiga mediatizationforskningen och interaktionsforskningen framfört att det kan sägas finnas ett  
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ömsesidigt beroendeförhållande mellan medierna som kanal och politiken som källa (t ex Gans, 1979, Asp, 
1986, Heritage, 1997, Clayman och Heritage, 2002). Kan de senaste två decenniernas stora våg av 
mediatization-forskning ha dränkt aspekten mediernas beroende av politiken? Jag vill ställa frågan om det 
kan finnas en ännu ringa utforskad omvänd utveckling, skulle kunna benämnas politization av medierna. 
(Begreppet politization of media har i enstaka fall använts tidigare men i andra sammanhang, se t ex 
Vivares och Martens, 2014 och Bos et al., 2016, och ska inte förstås som begreppet politicization of media 
som ibland används i sammanhang som rör politisk påverkan på medieinnehållet, exempelvis av 
auktoritära regimer, se t ex Bashir et al., 2018, eller om politisering av vissa samhällsfrågor, se t ex 
Krzyzanowski et al., 2018). Med politization av medierna avser jag en eventuell utveckling i vilken medierna 
anpassar sig efter politikens logik och riggar ett forum som politics-dimensionen av politikens logik 
behöver. Medierna skulle kunna sägas dansa efter politikens pipa när de, just under valrörelsens kulmen 
när politiken har ett mycket stort behov av att nå väljarna, ger varje partiledare nästan en timme i rutan på 
bästa sändningstid, en timme där partiledaren enligt föreliggande studie får tala relativt fritt och har stora 
möjligheter att föra fram egna budskap. Det vore intressant om forskningen teoretiserade och empiriskt 
undersökte om det antingen finns en pågående förändringsprocess som kan betecknas som politization av 
medierna, eller om det är kommersialism-dimensionen av medielogiken som styr medierna – för i slutet av en 
valrörelse drar politiken tittare, SVT:s partiledarintervju med Stefan Löfvén under valrörelsen 2014 blev 
näst efter Doobidoo Sveriges mest sedda program i tv vecka 35, med fler tittare bänkade framför tv-
apparaterna än TV4:s Idol hade (MMS, 2014). 

Mediatization får inflytande på olika nivåer av politiken – på institutionsnivå såväl som på politisk aktör-
nivå där varje aktör hittar sina egna strategier och också har tränats in i sin roll olika länge. Den här 
studiens syfte har inte varit att jämföra olika aktörers ageranden men det kan ändå utifrån materialet 
konstateras att olika individer tycks utnyttja möjligheten till budskapspostinskott olika frekvent. Stefan 
Löfvén, som då den här studiens empiri sändes gjorde sin första valrörelse som partiledare och som 
kommit in i politiken utan att som riksdagsledamot eller kommunpolitiker ha tränat sig i att leverera 
budskap via medierna, tycktes utnyttja möjligheten till budskapspostinskott mindre frekvent än flera av de 
partiledare som både hade ministererfarenhet och mångårig erfarenhet som partiledare. Det kan också 
vara så att aktörerna gick in i partiledarintervjun med olika uppfattningar om formatets idé och syfte och 
därmed hade olika syn på vilka förväntningar som ställdes på dem. Det är möjligt att en del aktörer hade 
en tydlig bild av att de förväntades att så ofta som möjligt redogöra för vad de gick till val på – även när 
frågorna inte var ställda så – medan andra aktörer hade bilden att partiledarintervjuformatets främsta syfte 
var att skildra partiledaren som person. Olika politiska aktörer kan också ha olika uppfattning om hur 
politiker bör vara eller hur de själva vill uppfattas – det är möjligt att en del partiledare inte gillar tanken på 
att väljarna kan uppfatta dem som gåpåiga och därför valde strategin att ha en mer tillbakadragen 
framtoning i partiledarintervjun än andra, vilken förde med sig att de tog tillfället i akt att lyfta fram egna 
budskap mer sällan. Studier som undersökte partiledarnas egen syn på partiledarintervjun som format och 
partiledarnas egna mål med partiledarintervjun skulle kunna bidra till mediatizationforskningen. 

Den här studien begränsades till att undersöka vilka strategier partiledarna har för att lyfta fram sina 
budskap i svarsturer då de svarar på den ställda frågan. För att få en mer övergripande bild av hur 
mediatization av politiken tar sig uttryck i steget före partiledarintervjun, inom den politiska 
organisationen där både övergripande strategier och konkreta budskap mejslas fram, vore det önskvärt 
med studier på hur partiledaren som aktör och partiet som institution planerar partiledarens ageranden 
inför partiledarintervjun. Som en notering kan nämnas att det finns indikationer i materialet på att 
partiledarna i kniviga situationer inte svarar på frågan utan hemfaller åt budskap de sannolikt på förhand 
bestämt sig för att lyfta fram i intervjun, och således inte endast i fall då de enkelt kan svara på frågan som 
den här studien pekat på. Ekström (2006) och Clayman (1993) anför att många utnyttjanden, undvikanden 
och utmaningar uppstår som en följd av att frågan försätter politikern i en problematisk situation, 
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exempelvis på grund av ”dilemma or fork”-frågor (Rendle-Short, 2001, s 95) som summerande följdfrågor 
eller påståenden som politikern varken kan svara ja eller nej på av hänsyn till olika faktorer. Att betona vad 
man går till val på tycks ibland också vara en utväg ur en situation där partiledaren inte snabbt hinner hitta 
svaret på frågan, kanske för att hen inte känner sig tillräckligt inläst på ämnet eller inte har tagit ställning. 
Det vore intressant att i kontexten partiledarintervjun studera om det är en på förhand formulerad strategi 
att i nämnda situationer snabbt luta sig tillbaka mot på förhand formulerade budskap. Sådana studier 
skulle också kunna bidra med kunskap om strategisk kommunikation och budskapsformulering, vilket 
skulle kunna höja kvalitén på mediehanteringsutbildningar och internt mediestrategiarbete. 
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