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Abstract 

Denna uppsats studerar liveness i nyhetsintervjuer mellan nyhetsankare och korrespondenter i 

direktsändning i SVT:s kvällssändningar av Aktuellt och Rapport. I uppsatsen studeras främst 

hur liveness frammanas i dessa intervjuer och om frammaningen påverkas av vilket kön 

och/eller intervjuroll intervjudeltagarna har. Uppsatsen använder sig av samtalsanalys som 

metod och utgår ifrån ett antal centrala begrepp som angriper materialet på tre olika nivåer, 

strukturell-, handlingssekvens- och detaljnivå. Teorier som finns med som utgångspunkt berör 

institutionella kontra vardagliga samtal, live two-way affiliated interviews, liveness samt 

autentiska samtal. Även samtalsanalys som teori samt begrepp som hör dit är centrala. 

Resultat som kommer fram genom analysen är att liveness frammanas i intervjuerna. Det sker 

inte olika beroende på kön men beroende på roll. Frammaning sker främst på detaljnivå men 

förekommer på alla nivåer.  

 

Nyckelord: samtalsanalys, nyhetsintervjuer, liveness, autentiska samtal, institutionella samtal, 

live two-way affiliated interviews 
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1. Inledning 

Intervjuer som sker via videolänk i pågående nyhetssändningar mellan ett nyhetsankare i 

nyhetsstudion och en reporter/korrespondent ute på fältet benämns inom forskningsvärlden 

som live two-way affiliated interviews. Dessa intervjuer utgör en spännande sammanstrålning 

av händelsernas centrum och platsen där nyheter förmedlas till allmänheten. I dessa samtal 

blir känslan av ”live”, att det sker direkt här och nu, särskilt märkbart då de faktiskt sker 

direkt. Dock är det tydligt att samtalet utgår från en mall och att de således inte kan vara helt 

spontana. Live two-way affiliated interviews utger därmed även en spännande 

sammanstrålning av förutbestämdhet och spontanitet. Liveness är ett begrepp som figurerar i 

forskningen kring tv-medier och beskriver i mångt och mycket det faktum att medierna mer 

och mer frammanar en känsla av ”live” i tv-sändningar för att locka publiken. Ett autentiskt 

samtal är ett samtal som sker helt spontant, och de autentiska samtalen är alltid ”äkta”. 

Följaktligen kan live two-way affiliated interviews inte ses som helt äkta, och att frammana 

liveness kan sägas ha blivit ett sätt att dölja detta. Denna uppsats syfte är därmed att se hur 

man konkret frammanar liveness i denna typ av intervjuer i SVT:s kvällssändningar av 

”Aktuellt” och ”Rapport”, samt om detta påverkas av vilket kön eller roll deltagarna i 

intervjuerna har. Uppsatsen kommer att bestå av en kvalitativ studie i form av samtalsanalys. 

1.1 Bakgrund 

Inom journalistiken används det idag ofta en speciell form av berättarteknik där förenkling, 

vinkling och personifiering är vanliga grepp. Att detta görs handlar mycket om att fånga något 

som publiken kan känna igen och identifiera sig med (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s 

314-315). En följd av denna förändring mot mer publikanpassning är till exempel att 

nyhetssändningar gått från att länge ha sett ut på ett sätt där en man i kostym förde fram vad 

som hänt i världen i monologisk form till att det på senare tid har kommit in mer dialogiska 

former av nyhetsrapportering i sändningarna. Samtal har idag blivit ett viktigt inslag i 

nyhetsrapporteringen och intervjuer är då den vanligaste formen. Just samtal mellan 

journalister har blivit särskilt framträdande i dagens nyhetssändningar (Kroon Lundell 2010, s 

429) och en form av denna intervjutyp är live two-way affiliated interviews. 

   Det som främst utmärker live two-way affiliated interviews är den länk den skapar mellan 

nyhetsstudion och händelsernas centrum (Montgomery 2007, s 117). I dessa intervjuer blir 

också känslan av direkthet särskilt utmärkande då man i dessa intervjuer verkligen spelar på 
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en live-känsla, till exempel genom att ordet ”Direkt” står synligt i något hörn. Detta påvisar 

det faktum, som nämndes tidigare under inledningen, att man i TV-sändningar idag 

frammanar en känsla av liveness och att det gäller även de sändningar som tekniskt sett redan 

är ”live”, det vill säga direktsända. Man använder sig av ”live”-känslan för att locka till sig 

och hålla kvar publiken. 

   Chefen för Aktuellt, Malin Landahl, skriver i ett mejl till denna uppsats författare att det inte 

finns några fasta manus för de live two-way affiliated interviews som sker i deras 

nyhetssändningar, men att journalisterna har ”stolpar” som de utgår ifrån under intervjun. 

Enligt Landahl är det enbart nyhetsankaret i studion som har dessa ”stolpar” att utgå ifrån, 

medan korrespondenten enbart svarar på nyhetsankarets frågor. Landahl skriver dock att 

nyhetsankaret och korrespondenten alltid talas vid innan sändning för att delge varandra viss 

information om vad samtalet kommer handla om. Hur utförliga och detaljerade de stolpar som 

nyhetsankaret har är går dock inte uttala sig om i denna uppsats, eftersom det inte har gått att 

få tillgång till denna typ av internt material hos SVT. Men det faktum att de utgår från stolpar 

påvisar ändå det faktum att dessa intervjuer inte är helt spontana, och därmed heller inte 

autentiska (Montgomery 2001, s 403). Därmed blir det intressant att undersöka hur dessa 

intervjuer ändå verkar spontana, det vill säga hur en känsla av liveness upprätthålls. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att i ett första led karaktärisera live two-way affiliated interviews 

och därmed kunna beskriva hur interaktionen i denna form av intervju är organiserad. Syftet 

är i nästa led att ta reda på hur liveness frammanas i intervjuerna, alltså genom vilka 

handlingar i interaktionen det sker. Som ett slutligt led är uppsatsens syfte även att undersöka 

om det skiljer sig någonting i hur liveness frammanas beroende på vilket kön och/eller 

intervjuroll personerna i intervjun har. 

   Uppsatsens frågeställningar är: 

 Hur ser organiseringen av interaktionen ut i live two-way affiliated interviews? 

 Vilka handlingar i interaktionen kan kopplas till ett frammanande av liveness?  

 Påverkas det hur liveness frammanas av vilket kön och/eller intervjuroll personerna i 

intervjun har, och i så fall hur? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel består av en Inledning, där uppsatsens bakgrund, syfte och 

frågeställningar samt disposition presenteras.  

   Kapitel 2 presenterar Tidigare forskning inom området och innefattar en redovisning av 

artiklar av Martin Montgomery, Åsa Kroon Lundell och Mats Eriksson. Kapitel 3 består av 

Teoretiska utgångspunkter, vilka är teorin om nyhetsintervjun som ett institutionellt samtal 

kontra vardagliga samtal, Montgomerys teori om live two-way affiliated interviews, teorin om 

liveness, teorin om ett autentiskt samtal samt samtalsanalysen som teoretisk utgångspunkt. I 

slutet av kapitlet presenteras de centrala egenskaper från de presenterade teorierna som 

kommer bli aktuella. 

   Kapitel 4 redogör för uppsatsens Material och metod, där först materialet och urvalet 

presenteras vilket innefattas av 12 stycken intervjuer. Sedan presenteras uppsatsens metod, 

vilken är samtalsanalys och i samma avsnitt presenteras också centrala begrepp för analysen. 

Därefter följer en genomgång av möjliga metodproblem och uppsatsens reliabilitet och 

validitet.  

   Kapitel 5 består av uppsatsens Analys och denna är uppdelad i underkategorierna strukturell 

nivå, handlingssekvens nivå och detaljnivå. Därefter följer uppsatsens Diskussion i kapitel 6, 

där analysmaterialet diskuteras utifrån tidigare forskning och de presenterade teorierna. 

Kapitlet avslutas med att slutsatser presenteras.  I kapitel 7 sker en Sammanfattning av 

uppsatsen. 

2. Tidigare forskning 

Två vetenskapliga artiklar där olika typer av nyhetsintervjuer har studerats är Åsa Kroon 

Lundells (2010) och Martin Montgomerys (2008). Dessa båda studier gör i grunden en 

kategorisering av nyhetsintervjuer och kommer då på ett eller annat sätt in på just intervjuer 

mellan två journalister. Kroon Lundell talar om dessa som intraprofessionella samtal medan 

Montgomery talar om ”the affiliated interview”. Intervjuer där en journalist fungerar som 

nyhetsankare i nyhetsstudion och den andra som en reporter/korrespondent ute på fältet där 

själva intervjun sker via länk nämns bara kort, som live two-way affiliated interviews, i 

Montgomerys studie med en hänvisning till en djupare redovisning i ett av hans andra verk. I 

Kroon Lundells studie får dock denna typ av intervju en större presentation. Hon delar dock in 

den i två typer: live two-way via link och live two-way on split screen. Live two-way via link 
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är intervjuer med en person via länk under pågående sändning, och live two-way on split 

screen består av tre personer, där då två personer syns på varsin bildskärm och samtalar 

tillsammans med nyhetsankaret i studion. 

   Båda studierna har som syfte att kategorisera nyhetsintervjuer men de använder till viss del 

olika metoder för att göra detta. Kroon Lundell använder sig dels av kvantitativ 

innehållsanalys och dels av en kvalitativ metod där olika delar av materialet studeras utifrån 

Linells teori om dialoger, som bygger på att deltagarna i samtal har kompletterande roller, 

snarare än symmetriska, samt att man har ett gemensamt mål med dialogen även om dessa 

mål ibland kan vara motsträviga. Montgomery å sin sida använder sig av samtalsanalys som 

metod. Båda forskarna använder sig dock sedan av olika parametrar för att angripa 

transkriptionsmaterialet de fått fram. Kroon Lundells parametrar är: antal turer, hur passiv 

kontra aktiv intervjuaren är under den intervjuades svarsturer, länk/studio samtal, 

live/inspelade samtal, orientering mot den intervjuade eller publiken samt om intervjun 

fungerar som en självständig nyhet eller inte. Montgomery använder sig av fyra breda 

parametrar: den första identifierar den intervjuade som kopplad till nyhetsinstitutionen eller 

inte. Den andra identifierar den intervjuade som involverad i händelsen som aktör eller som 

ansvarig agent. Den tredje identifierar den intervjuade som någon som har kunskap om 

händelsen. Den fjärde parametern anger hur de i intervjun anpassar sig till publiken. Det är 

genom dessa olika parametrar som de båda forskarna sedan har kunnat sortera in sina 

studerade intervjuer i olika subgenrer av nyhetsintervjuer. 

   Kroon Lundell utgår i sin studie från dels Linells teori om dialoger och deras uppbyggnad, 

dels teorin om att intervjuer mellan journalister på TV kan förstås som ett kommunikativt 

projekt då det är ”other-oriented”, att deltagarna i samtalet riktar sig till andra än de själva 

som deltar i interaktionen, och dels Montgomerys typologi av nyhetsintervjuer och framförallt 

hans beskrivning av ”the affiliated interview”. Montgomery utgår främst från teorin att 

nyhetsintervjuer är en egen genre som därmed har klara normer och regler som styr över dem. 

   Båda forskarna kommer i sina studier fram till att det finns flera olika typer av 

nyhetsintervjuer. Kroon Lundell kommer fram till sex olika typer: the recorded single-turn, 

the live single-turn, live two-way via link, live two-way on split screen, sequential (multi-

task) dialogue och live studio dialogue. Montgomery kommer å sin sida fram till fyra olika 

typer: accountability interview, experiential interview, expert interview och affiliated 

interview. Andra resultat de kommer fram till är å Kroon Lundells sida att det som utmärker 

intraprofessionella samtal i TV, och som skiljer dem från till exempel intervjuer med politiker, 
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är att den typiska fråga och svar strukturen inte är lika dominerande. Montgomerys övriga 

resultat svarar mer på frågan varför det finns olika typer av nyhetsintervjuer och det menar 

han beror på att olika röster då kan komma till tals i sändningen. Han menar att själva 

intervjuerna i sig också medför en mer dramatiskt funktion och att publiken kommer närmare 

nyheterna. 

   Åsa Kroon Lundell har publicerat ytterligare en artikel (2009) där hon fokuserar på den 

kamp som sker i TV-sändningar mellan att förhålla sig till den professionella standarden eller 

att locka till sig publiken. Kroon Lundell menar att denna kamp blir synlig genom de 

kommunikativa val mediearbetare gör i livesända TV-sändningar. Dels märks detta när det 

gäller utformning av formatet, men också genom manusskrivandet och själva framförandet av 

detta manus. Hon hävdar att valen som görs inom dessa områden påvisar en orientering mot 

liveness, då de uttrycker en önskan att attrahera publiken genom att engagera dem med ett 

spontant, informellt och icke-manusstyrt ”här och nu”. Samtidigt påvisar valen också en 

orientering mot en manusstyrd institutionell kontroll för att uppfylla kraven som finns på 

opartiskhet, objektivitet, balans och mångsidighet. Kroon Lundell hävdar att detta faktum, att 

man förhåller sig till både den institutionella kontrollen och den önskan som finns om 

liveness, leder till ett ganska strikt manusstyrt samtal i medierna, men som framförs på ett 

icke-manusstyrt sätt. 

   I sin studie är det TV-programmet ”Utfrågningen”, som är ett program där partiledare 

utfrågats av två journalister inför valet 2006, som Kroon Lundell valt att studera och då med 

fokus på hur planeringen av programmet sett ut och hur manusskrivandet gått till. Hon 

bedriver framför allt etnografisk forskning då hon varit på plats och observerat innan, under 

och efter inspelningen av flera program. Men hon har också intervjuat och haft kontinuerliga 

samtal med bland annat chefen för produktionen, redaktören och andra anställda inom 

produktionen. Hon har också samlat in de manus som använts för att kunna jämföra med den 

transkription hon låtit göra av de program som studerats. Kroon Lundell fokuserar alltså mest 

på den producerande delen av TV-sändningen, och inte på den slutliga produkten. 

   Som teoretisk bakgrund använder Kroon Lundell sig främst av begreppet liveness. Hon tar 

upp det faktum att liveness ofta är kopplat till professionella ideologiska idéer om äkthet och 

sanning, men samtidigt även kopplat till förväntningar på en viss spontanitet och livfullhet. 

Liveness är något som måste återskapas i program för att hålla kvar publikens intresse, för de 

mest intressanta formerna av mediesamtal har alltid en känsla av spontanitet. Spontanitet är 

också, enligt Kroon Lundell, ett nyckelelement i sig för att få en hel sändning att verka live, 
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även om det faktiskt är så att sändningen tekniskt sett sker live. 

   I sin studie delar Kroon Lundell upp analysen i två delar. I den första delen fokuseras det på 

valen som görs när det gäller utformandet av formatet, och då diskuteras det hur dessa val 

skapar en spänning mellan den önskan som finns på liveness och behovet av kontroll.  I den 

andra delen fokuseras det istället på manusprocessen och de sätt det skrivna manuset i 

sändning lyckas åstadkomma, vad Kroon Lundell kallar, ”en iscensatt liveness”.  I denna 

senare analysdel argumenterar Kroon Lundell för att intervjuarna i ”Utfrågningen” använder 

sig av fem olika liveness-tekniker för att minska gapet mellan det manusstyrda och det icke-

manusstyrda samtalet, och då sudda ut gränsen lite mellan den strikt arbetsmässiga intervjun 

och den kanske mer samtalsliknande.  De tre första av dessa tekniker handlar om hur frågorna 

designas, medan de två sista rör hur frågorna levereras. Kroon Lundell menar att genom 

hennes analys har det gått att se att intervjuarna, medvetet eller omedvetet, på olika sätt 

faktiskt arbetar för att få det i detalj manusstyrda samtalet att för tittarna verka så spontant och 

icke-manusstyrt som möjligt. 

   Slutsatser som Kroon Lundell drar av sin studie är att orienteringen mot liveness inte bara är 

något som går att finna i de slutligt sända programmen, utan att det även påverkar TV-

produktionens alla delar. Hon menar också att om man ska hårdra det så är det så att liveness 

faktiskt är något som är strikt kontrollerat och regisserat. Resultatet blir en interaktion som är 

väldigt iscensatt, trots alla de val som skapats för att uppnå liveness. I och med detta menar 

Kroon Lundell att det vore ett misstag att säga att orienteringen mot liveness automatiskt 

bidrar till en mer äkta, sanningsenlig och spontan interaktion i TV-sändningar utan resultatet 

blir snarare tvärtom. 

   Ytterligare en artikel som tar upp liveness är Mats Ekströms och Åsa Kroon Lundells 

(2011).  I den tar forskarna upp sin studie där de undersökt hur den journalistiska identiteten 

”expert” skapas i samtal i livesända nyhetssändningar i TV. Argumentet är att 

expertidentiteten skapas och upprätthålls på fyra olika nivåer av diskurs: medieformatet, fråga 

och svarskonstruktionerna, orienteringen mot liveness samt hur kunskap och epistemologisk 

hållning konstrueras i utformningen av fråga och svar. 

   Deras studie har gjorts på 14 dialoger som sänts i ”Aktuellt” under 2008 och 2009. Ekström 

och Kroon Lundell har som metod använt sig av samtalsanalys och observationer av 

inspelningarna, samt två veckors etnografiska studier på nyhetsredaktionen. 

   Forskarna menar i artikeln att det är vanligt att journalister specialiserar sig inom ett ämne, 

så som till exempel politik eller ekonomi, och det sker ofta i nyhetssändningar att dessa 
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journalist-experter får uttala sig om frågor, antingen direkt i studion eller via länk. Om man 

bortser ifrån att experten har en formell och professionell roll inom sitt expertområde så 

menar Ekström och Kroon Lundell att nyhetsankaret i studion och den intervjuade, det vill 

säga experten, använder sig av en rad olika strategier för att förstärka expertens identitet under 

intervjun. Ekström och Kroon Lundell har funnit två strategier i interaktionen som de ansåg 

vara intressanta att undersöka för att se hur experters identitet skapas och upprätthålls i 

intervjuerna, och dessa är fråge- och svarskonstruktion samt intervjudeltagarnas orientering 

mot liveness. 

   Då Ekström och Kroon Lundell involverat etnografiska studier i sin forskning så vet de att 

frågorna och svaren har tagits upp för diskussion mellan dem som ska delta i intervjun innan 

denna sker i direktsändning. Detta leder till att deltagarna i intervjun, både nyhetsankare som 

expert, vet vilken information som ska komma fram under samtalet, i alla fall om de båda 

följer den förutbestämda mall som de tidigare diskuterat. Ibland, menar Ekström och Kroon 

Lundell, lägger nyhetsankaret in en verkligt spontan fråga, men även sådana frågor brukar 

kunna besvaras bra av experten. Varje ny fråga från nyhetsankaret ger experten möjlighet att 

ge tillförlitliga och relevanta svar och information. Detta leder till att intervjuerna får ett 

dialogiskt format som hela tiden gör det möjligt att skapa ”expertidentiteten” under pågående 

samtal. 

   Frågorna är, enligt Ekström och Kroon Lundell, ofta utformade så att de ber experten att 

förklara, bedöma eller avgöra någonting som diskuteras. Dessa formuleringar finns för att få 

ut så mycket som möjligt av expertens kunskap och vetskap. Frågorna är också utformade på 

ett sätt som förmedlar att det inte finns någon osäkerhet om att experten kan svara på dem. 

Frågorna är formulerade på ett sätt som gör att de ska få fram kunskap som experten har, men 

som tittarna saknar och därför behöver få. Svaren från experterna är i sin tur oftast väldigt 

raka och tydliga, utan tveksamheter. 

   Forskarna menar att avståndet i dessa intervjuer mellan nyhetsankare och expert bör vara 

tydligt och klart och detta avstånd skapas bland annat genom till exempel att nyhetsankaret 

”spelar” nyfiken och ovetande då denne ställer sina frågor. Detta för att experten ska få 

möjlighet att tala utifrån sig om sin kunskap. 

   Den epistemologiska hållningen fokuserar i denna studie på hur man använder sig av 

uttrycken ”tror du” och ”jag tycker” för att undersöka förhållandet till kunskap. Att använda 

”tror du” i frågekonstruktionen i dessa intervjuer innebär att experten då sedan kan utveckla 

sitt svar till att ge information som inte är känd, och att därmed upprätthålla sin identitet som 
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”expert” genom att då kunna berätta någonting som är väldigt svårt för andra, det vill säga 

publiken, att veta någonting om. ”Tror du” i frågeställningen förstärker då alltså expertens 

position som överhuvud och den som har kunskapen. Då ”jag tycker” används i 

svarskonstruktionen fungerar den som strategi för att påvisa nedgradering eller uppgradering 

av kunskap, information eller uttalanden hos experten. Dessa formuleringar bygger även på 

expertidentiteten om att denne är en auktoritär och kunnig person. 

   Liveness orienteringen i intervjuerna består i att deltagarna antar ett, som det ser ut och 

verkar, spontant och o-regisserat samtal i intervjuerna, och denna form möter då publikens 

förväntningar på den här typen av intervjuer och samtal. Att dialogerna är förutbestämda gör 

det också möjligt att utvidga liveness, enligt Ekström och Kroon Lundell. Att frågorna och 

svaren är planerade och diskuterade i förväg gör att deltagarna känner sig säkra under 

intervjun, och därmed kan de fokusera på att agera på ett spontant och naturligt sätt, och detta 

döljer då i sin tur det manus som finns. Till exempel kan den intervjuade svara livligt och 

insiktsfullt, på ett sätt som verkar väldigt spontant och naturligt, eftersom hon vet vad som 

förväntas av henne sedan innan. Ekström och Kroon Lundell menar också att språket i 

intervjuer, med betoningar och till exempel spelad nyfikenhet, samt samspel mellan 

deltagarna i form av kroppsspråk, skapar en känsla av intresse och engagemang mellan dem, 

vilket i sin tur är en form av liveness. 

   Till skillnad från tidigare presenterade artiklar kommer denna uppsats dels inte att göra en 

kategorisering av olika typer av nyhetsintervjuer utan har istället som mål att kategorisera en 

form av nyhetsintervju, nämligen live two-way affiliated interviews, och då gå in mer på 

djupet gällande denna. Detta leder också till att fokus i denna uppsats kommer ligga på 

intervjuer mellan journalister och alltså inte mellan journalister och politiker. I och med att 

journalisterna i denna form av intervju har rollerna som nyhetsankare och korrespondent så 

kommer heller inte rollen som expert att vara lika framträdande i denna uppsats. Men som det 

gått att se i flera av artiklarna så är liveness ett viktigt begrepp som kommer in i dessa 

sammanhang och det är ju även en central del i denna uppsats. Här ligger dock fokuset på att, 

förutom studera hur liveness frammanas i intervjuerna, också studera om detta frammanande 

förändras beroende på vilka som deltar i intervjun. Sociala fenomen förändras också hela 

tiden och därför blir det viktigt att studera hur läget ser ut just nu. Det finns således alltid ett 

gap i forskningen att fylla, och hur live two-way affiliated interviews ser ut i svenska 

nyhetssändningar just nu blir därmed denna studies gap att fylla. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

För denna uppsats kommer teorin om nyhetsintervjun som ett institutionellt samtal kontra 

vardagliga samtal att bli aktuell. Även Montgomerys teori om live two-way affiliated 

interviews, teorin om liveness samt teorin om ett autentiskt samtal kommer att vara centrala 

samt samtalsanalysen som teoretisk utgångspunkt.  

3.1 Teorin om nyhetsintervjun som ett institutionellt samtal kontra 

vardagliga samtal 

För denna uppsats kommer teorin om nyhetsintervjun som ett institutionellt samtal kontra 

vardagliga samtal att bli aktuell för att se om live two-way affiliated interviews som 

nyhetsintervju verkar följa den typiska institutionella samtalsmallen, eller om utrymme för 

mer vardagslikt samtal finns. 

   Nyhetsintervjuer fungerar nämligen alltid i en institutionell miljö som kan vara ganska 

komplex. För att verkligen förstå nyhetsintervjuernas påverkan av denna institutionella miljö 

kan man sätta de i kontrast till vardagliga samtal som nyhetsintervjuer skiljer sig ifrån på 

många sätt. Det finns alltid system som styr över hur olika samtal fungerar och dessa system 

är alltså olika beroende på vilken typ av samtal det handlar om (Clayman & Heritage 2002, s 

58).  

   När det gäller vardagliga samtal är turtagningen aldrig bestämd på förhand. Detsamma 

gäller hur länge en samtalsdeltagare får prata eller vem det är som ska prata när. I vardagliga 

samtal tar man det som det kommer, det råder alltså spontanitet. Nyhetsintervjuer är däremot 

mer ”formella” i sin stil och turtagningen styrs av ett på förhand bestämt format (Clayman & 

Heritage 2002, s 21-22). 

   I vardagliga samtal är öppningen av samtalet alltid riktat till de andra samtalsdeltagarna, 

men i nyhetsintervjuer är öppningen monologisk och riktad till en publik. I vardagliga samtal 

är känslan också ofta familjär och hälsningar sker närmast rutinmässigt medan det i 

nyhetsintervjuer är ovanligt att hälsningsfraser förekommer över huvudtaget. Något 

ytterligare som skiljer vardagliga samtal och nyhetsintervjuer ifrån varandra är hur bekräftelse 

och identifikation av de andra samtalsdeltagarna sker. I vardagliga samtal är identifikation 

ömsesidigt och man identifierar varandra medan det i nyhetsintervjuer bara sker en 

identifikation av den intervjuade från intervjuarens sida och då främst för publikens skull 

(Clayman & Heritage 2002, s 65-66). 
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   Nyhetsintervjun styrs av institutionella ”regler”. Samtalet i intervjuerna är normalt 

begränsat till en fråga och svarsstruktur, vilket gör att till exempel hälsningar inte passar in. 

Öppningen av intervjun blir därför mer en plats för att sätta upp en kontext för intervjun och 

därigenom kunna förklara första frågan. I nyhetsintervjuer agerar också samtalsdeltagarna 

under beskyddet att de är där i sina opersonliga institutionella roller. De är alltså bara där som 

intervjuare eller intervjuad och således har de vanligtvis ingen personlig relation, vilket är det 

vanliga när det gäller vardagliga samtal. Nyhetsintervjuer är slutligen också ofta arrangerade i 

förväg och deltagarna har i många fall presenterats för varandra redan innan intervjun. På så 

vis kan till exempel en hälsning dem emellan i själva intervjun ses som onödig (Clayman & 

Heritage 2002, s 66-68). 

   Hur intervjun avslutas styrs också av institutionella ”regler”. I vardagliga samtal är till 

exempel samtalstiden oftast inte begränsad medan just det är en viktig faktor när det gäller 

nyhetsintervjuer. I vardagliga samtal är det också öppet vem som kan avsluta samtalet medan 

det i nyhetsintervjuer inte är lika självklart. Nyhetsintervjuer styrs av en strikt schemaläggning 

av hela nyhetssändningen och de får därmed en exakt tidram redan på förhand bestämd som 

de ska hålla sig inom. Intervjuaren, som i sändningen slutligen fungerar som institutionens 

yttersta arm, får den viktiga rollen att se till så att intervjun tar sig framåt och slutar inom 

tidsramen. Detta gör att det i nyhetsintervjuer alltid är intervjuaren som avslutar intervjun 

(Clayman & Heritage 2002, s 73). Själva avsluten i nyhetsintervjuer skiljer sig också från 

avslut i vardagliga samtal där sekvensen ”hejdå”- ”hejdå” är det vanliga. I nyhetsintervjuer 

förekommer inte denna sekvens utan i den avslutande turen handlar det vanligtvis om att 

intervjuaren tackar den intervjuade för dess deltagande. I vardagliga samtal skulle ett sådant 

tack också vanligtvis besvaras men när det gäller nyhetsintervjuer är det inte nödvändigt och 

sker heller inte så ofta. Det som avgör om ett svar kommer eller inte hör mycket ihop med om 

intervjuaren öppnar upp för respons eller inte. Oftast gör denne inte det utan går vidare i 

nyhetssändningen (Clayman & Heritage 2002, s 74-75). 

   I vardagliga samtal kan ämnen uppstå fritt och det är också fritt fram för samtalsdeltagarna 

att bidra till ämnet som behandlas och vem som helst kan också föreslå ett nytt ämne. I 

nyhetsintervjuer är det dock inte samma läge, utan där är deltagarna mer begränsade. 

Intervjuaren ställer frågor och den intervjuade svarar på dessa. Dessa begränsningar får såklart 

sina följder. I och med att intervjuaren är begränsad att bara ställa frågor så kan den inte utföra 

handlingar som den hade kunnat göra i ett vardagligt samtal. Det kan handla om att utrycka 

åsikter, kritisera den intervjuade eller tvärt om hålla med. Detta kan dock även höra ihop med 
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att de i sin roll ska vara neutrala och opartiska. Även den intervjuade är begränsad från att 

utföra handlingar den hade kunnat utföra i ett vardagligt samtal. Detta i och med att den 

endast kan svara på frågorna som ställs. De kan till exempel inte ställa egna frågor eller ta 

initiativ till att ändra samtalsämne. Restriktionerna till en strikt fråga och svarsstruktur gör att 

även små bekräftelseyttringar, så kallade återkopplingar, som ”mm”, ”hm”, eller ”jaha” osv. 

bryter mot mönstret och de är således ovanliga i nyhetsintervjuer. En följd av detta strikta 

intervjuformat i nyhetsintervjuerna är att det är intervjuaren som blir den som kan ta upp nya 

ämnen och det blir således den som styr intervjun och slutligen också avslutar den (Clayman 

& Heritage 2002, s 97-99). 

3.2 Montgomerys teori om live two-way affiliated interview 

Martin Montgomerys teori om live two-way affiliated interview kommer att bli en viktig 

utgångspunkt för denna uppsats eftersom det är denna form av nyhetsintervju som kommer att 

studeras i denna uppsats. Live two-way affiliated interviews är Montgomerys namn för 

intervjuer där ett nyhetsankare i nyhetsstudion intervjuar en reporter/korrespondent som är ute 

på fältet via länk under en direktsändning. Intervjun sker alltså mellan två journalister, vilka 

ofta kommer från samma institution(Montgomery 2007, s 117-118). 

   Då live two-way affiliated interviews oftast kommer in som ett andra steg i förmedlandet av 

en nyhet, alltså efter att fakta redan presenterats på något vis, måste intervjun ha en annan roll 

än att bara uppdatera och rapportera. Därför måste den, enligt Montgomery (2007, s 128), 

erbjuda något helt annat och det kan då handla om att ta upp till exempel lösa rykten, skvaller 

eller spekulationer. De utsända reportrarna kan därmed hänge sig åt till exempel 

gissningslekar utan att det ses som något häpnadsväckande. Nyhetsrapportering från studion 

handlar om att rapportera fakta genom att låta objektiv och opartisk, men live two-way 

affiliated interviews handlar mer om att göra fakta intressant genom att vara livlig och 

engagerande. Montgomery (2007, s 124) menar att det i live two-way affiliated interviews 

faktiskt går att se att det används ett mer vardagligt och personligt språkbruk än det görs i 

övrig nyhetsrapportering från en studio. 

   Även hur intervjuer inleds menar Montgomery (2007, s 55) kan vara utmärkande för live 

two-way affiliated interviews. Nyhetsankaret presenterar ofta reportern/korrespondenten för 

att på så sätt identifiera denne, och dess lokalisering, för publikens skull. När det gäller turer 

och turbyten så är det, enligt Montgomery (2007, s 59), också väldigt ovanligt att 

nyhetsankaret i live two-way affiliated interviews kortar av eller avbryter 
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reportern/korrespondenten under dennes tur. 

3.3 Teorin om liveness 

Teorin om liveness kommer att bli aktuell för denna studie då den beskriver en viktig 

utgångspunkt för hur TV-medierna fungerar då de väljer att framställa sig som ”live”, samt att 

det är en utgångspunkt för vad som kommer att undersökas i uppsatsen. 

   Liveness var ursprungligen ett begrepp som beskrev ett programs tekniska utgångspunkt, att 

sändning och mottagning av mediebudskap skedde samtidigt, här och nu. Men allteftersom 

program började förinspelas, men ändå framhävde sig själva som ”live”, så har begreppet 

liveness fått ytterligare betydelser. Den tekniska utgångspunkten är numera inte den enda, 

utan den retoriska har också kommit in i bilden. Med retorisk utgångspunkt menar man just 

det att man i TV-sändningar framhäver sig som ”live”, även om det tekniskt sett inte är det. 

Denna senare beskrivning kan förklaras som ”illusionen av liveness”, och för att reproducera 

denna använder man i TV-sändningar bland annat en direkt adressering till en publik, som då 

egentligen inte befinner sig i samma rum, och/eller ett språkbruk som markerar tid och plats, 

vilket då skapar en känsla av här och nu (Tolson 2006, s 12). Det finns dock ytterligare en 

sida av denna ”illusion av liveness”. I TV-program kan samtal framföras som om de är direkta 

och spontana trots att det finns ett manus som ligger till grund. Detta menar Andrew Tolson 

(2006, s 12-13) gör att dessa samtal mer kan liknas som en form av framträdande. Det handlar 

alltså om en konstruktion av spontanitet där samtalet ska efterlikna ett vardagligt samtal. 

Tolson kopplar detta till ett ”liveliness”-begrepp som han själv har tagit fram, men i grunden 

så rör det sig i samma område som liveness-begreppet. Tolson (2006, s 11) hävdar att samtal i 

medierna måste ha en känsla av spontanitet för att vara intressanta. Det existerar dock alltid 

ett manus, men ”liveliness” blir mest effektiv när detta manus döljs. 

   Nuria Lorenzo-Dus (2008, s 60) talar om något liknande när det gäller spontanitetens 

betydelse när hon hävdar att det inte bara är den informella samtalsstilen som är tilltalande för 

TV-medierna, utan även dess känsla av att det inte är manusstyrt. I vardagliga samtal är 

nämligen känslan av spontanitet det som dominerar och det beror på det faktum att sådana 

samtal skapas i stunden då vad som sker aldrig är förutsägbart. Detta faktum gör att 

vardagliga samtal låter ”levande”, spontana och naturliga. Det är just denna känsla av 

”levande” samtal som TV-medier numera kämpar för att uppnå i sina sändningar för att skapa 

en känsla av närhet. Detta gäller dock inte bara de sändningar som är förinspelade eller 

manusstyrda, utan även sändningar som redan är direkta och icke manusstyrda kämpar för att 
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framhäva den ”levande”-känslan (Lorenzo-Dus 2008, s 60). Till exempel i direkta 

nyhetssändningar så använder man tydliga ”live”-sekvenser, så som intervjuer mellan 

nyhetsankare och reporter, i kombination med förinspelade reportage. Detta gör det tydligt att 

hur fullständigt ”levande” direkta nyheter än är, så verkar det finnas en vilja att tydligt 

markera dess känsla av liveness.  Och det är detta uppfattade behov som idag, enligt Lorenzo-

Dus (2008, s 66), utgör den huvudsakliga definitionen av liveness hos en rad TV-format. 

   Liveness kan genom denna genomgång förstås som en strategi som TV-medierna använder 

för att skapa en känsla av ”här och nu”. Detta för att det ska kännas som levande nyheter, 

direkta nyheter, men också för att det ska skapas en känsla av närhet. Och denna strategi 

används alltså inte bara hos program som är förinspelade utan även hos program som tekniskt 

sett redan sker live. Tekniker man använder är till exempel att man använder en direkt 

adressering till publiken eller genom att man får det att verka som om det inte används något 

manus. Liveness är alltså numera något som frammanas till stor del och det gäller alla TV-

format. 

3.4 Teorin om ett autentiskt samtal 

För denna uppsats kommer teorin om ett autentiskt samtal att bli aktuellt då det beskriver att 

nyhetsintervjuer egentligen inte kan ses som äkta om de inte sker oförutbestämt och på ett 

spontant sätt. 

    TV har allmänt betraktats som ett icke-autentiskt medie, och en uppfattning har funnits om 

att det som sänds på TV inte är äkta (Scannell 2001, s 406). Scannell (2001, s 406) frågar sig 

om upplevelsen att titta på TV då ens kan vara en autentisk upplevelse för en person- och 

frågan blir då vad som faktiskt är autentiskt? Theo van Leeuwen (2001, s 392) menar att vi 

kan kalla någonting autentiskt om det är genuint och äkta, om det alltså inte är en imitation 

eller kopia av någonting som gjorts tidigare.  Historiskt sett har autentiskt språk också hört 

ihop med det skrivna ordet och språket och ifrån början betyder det ”i första hand, original”. 

Men det kan också syfta till att vara ”genuin” eller ”riktig” (Montgomery 2001, s 398-399). 

   I vardagliga samtal så yttrar vi det vi själva har tänkt ut, anser och menar, och därmed blir 

det tillförlitligt och äkta, men i samtal i medier är det inte lika enkelt. I mediesamtal så verkar 

ofta den som talar säga det hon själv tycker och menar, eller åtminstone efter ett manus som 

hon själv står bakom och utformat, men det märks ofta i exempelvis ordval och/eller tonläge 

att hon inte talar utifrån sina egna idéer och åsikter, utan för en uppdragsgivare så som till 

exempel en radiokanal eller en TV-station (Montgomery 2001, s 400). 
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   Samtal i media är oftast inte autentiskt utformade, då de ofta utgår från någon form av 

manus, stolpar eller liknande. Men många medieinstitutioner jobbar för att försöka verka vara 

spontana, livliga, icke-manusstyrda och som om samtalen sker ”här och nu”. Denna strategi 

ökar allt mer, bland annat genom att man använder sig av experter och/eller korrespondenter 

som samtalar med nyhetsankaret under pågående sändning, och detta då för att få 

rapporteringen mer ”här och nu”-orienterad eftersom rapporteringen då sker genom en dialog. 

Detta hoppas man då ska få rapporteringen att bli mer autentiskt (Montgomery 2001, s 403). 

Enligt Leeuwen (2001, s 39) är det möjligt att se spontant tal som autentiskt tal. 

   Bilden som många har är att det som sägs på ett spontant och livligt sätt, i exempelvis 

media, är mer sanningsenligt och äkta, än om det sägs direkt utifrån ett manus. Då intervjuer 

sker i media så ses de svar som levereras spontant och impulsivt som mer trovärdiga än de 

som verkar väl genomtänkta, och därför så väljer man ibland att inte delge den intervjuade 

frågorna i förväg (Leeuwen 2001, 393-394). 

3.5 Samtalsanalys som teoretisk utgångspunkt 

Samtalsanalysen är en teoretisk utgångspunkt för denna uppsats, samtidigt som den utgör en 

metod för datainsamling och analys av material. Samtalsanalysen är en relevant teori för 

denna uppsats då den fokuserar på språkets strukturer och mönster, samt hur samtal innehåller 

informationsbyten och tolkningar (Moberg 2000, s 221), vilket är en del av vad som ämnas 

undersökas i denna uppsats. Samtalsanalysen fokuserar inte enbart på språket som ett verktyg 

för meddelanden, utan beskriver även hur deltagarna i ett samtal producerar sina uttalanden 

(Moberg 2000, s 225). Samtalsanalysens utgångspunkt är att alla samtal följer vissa regler och 

strukturer (Moberg 2000, s 221, 227-228).  

   Intervjuer är en typ av samtal, och likt andra samtal kan dessa sägas ha en inneboende 

dynamik. Samtal i alla former förutsätter att deltagarna anpassar sig till varandra genom att 

turas om att tala, lyssna, ge signaler och återkoppla till det den andre just sagt, samt att visa 

reaktioner på det de hör samt ge respons på varandras uttalanden (Moberg 2000, s 221, 225). 

   För att kunna uppfylla denna uppsats syfte kommer följande begrepp från samtalsanalysen 

att bli centrala:  

   En tur är den sammanhållna tid som en samtalsdeltagare har ordet, innan någon annan 

börjar prata. 

   Med turtagning menas att det byts av vem som har ordet under samtalet. Den som har turen 

talar, och ger sedan vidare turen till någon annan, och med turbyte menar man hur turerna 
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fördelas under det pågående samtalet (Norrby 2004, sid 107, 112). 

   Närhetspar är de delar av samtalet som hänger samman, till exempel fråga och svar, eller 

hälsning och hälsning (Norrby 2004, s 123).  

   Ämnesintroduktion är när en av deltagarna i samtalet introducerar ett nytt ämne (Norrby 

2004, s 162-163). Ämnesbyte är då ämnet i samtalet byts. Detta kan ske som en övergång, och 

skiftet sker då i steg och man kommer in på nya ämnen automatiskt, men ämnesbyten kan 

också vara tydligt gränsmarkerade och då kan man tydligt se när man i samtalet växlar till ett 

helt nytt ämne (Norrby 2004, s 161). 

   Inledande- och avslutande turer är de första och de sista turerna i samtalet. 

   Återkopplingar är något som görs i nästan alla samtal och det kan handla om till exempel 

korta småord så som till exempel ”mm” (Norrby 2004 s 147-148).  Återkopplingar kan ske för 

att skapa kontakt, till exempel för att påvisa att man vill fortsätta att driva samtalet framåt, för 

att visa att man hört det den andre sagt, eller förstått vad den andre sagt eller för att visa 

reaktioner på det den andre berättar (Allwood m.fl. 1992 s 3-5). 

   Paus kan ses som ett sammanfattande begrepp för olika typer av tystnad i samtal. För denna 

uppsats kommer pauser som sker inom den egna pågående samtalsturen att bli aktuella. 

Denna paus sker antingen under det egna löpande talet, under en turbytesplats innan den som 

talat väljer att fortsätta tala, eller så kan tystnaden uppstå när en talare utsetts men responsen 

från denna dröjer (Norrby 2004, s 113-115). 

   Tvekljud är kortare hummande ljud så som till exempel ”ehm”, ”eh” och ”öh” som kommer 

ifrån den som talar under pågående tur, och dessa uppstår vanligtvis när den som talar är 

osäker. Dessa tvekljud uppstår ofta i anslutning till att kortare pauser under den egna 

samtalsturen sker (Norrby 2004, s 136). 

   Självreparationer sker i anslutning till felsägningar. Den som talar avbryter då sig själv och 

börjar om. Det handlar alltså om att den som talar rättar sig själv under en pågående tur 

(Norrby 2004, s 136-137). 

   Samtalsstil beskriver hur deltagarna pratar. Hur yttrandena formas, vilka ordval som görs 

samt hur talet levereras. 

   Tilltal beskriver hur deltagarna i samtalet benämner varandra, om man till exempel säger 

”du” eller ”jag” i samtalet. 

   Skratt är inte bara en yttring för glädje, utan kan även få ytterligare betydelse så som till 

exempel att ge uttryck för nervositet och betydelsen av skrattet kan bestämmas utifrån 

sammanhanget det yttras i.  
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3.6 Centrala egenskaper utifrån teorierna 

För denna uppsats kommer vissa egenskaper av ovan presenterade teorier att vara mer 

centrala än andra. Utifrån samtalsanalysen som teori kommer, förutom ovan nämnda begrepp, 

också strukturerna i intervjuerna att studeras, för att se om live two-way affiliated interviews 

verkar styras av särskilda regler och mönster. Detta för att kunna se om intervjuerna följer 

strikta strukturer, eller om det finns utrymme för spontanitet. Även att se om intervjuernas 

strukturer kanske kan kopplas till institutionella eller vardagliga samtal kommer bli aktuellt. 

   Egenskaper som kommer att kunna binda det som kommer fram av analysen till 

nyhetsintervjun som ett institutionellt samtal är att turtagningssystemet följer fråge- och 

svarsstrukturen, och/eller att det är intervjuaren som ställer frågorna och den intervjuade som 

svarar på dessa frågor och ingenting annat. Om den första turen saknar hälsningsfraser, men 

består i att intervjuaren identifierar den intervjuade, och om den sista turen tillhör intervjuaren 

och en hejdå- sekvens saknas, så kan även det kopplas till institutionella samtal. Ytterligare 

aspekter som kan koppla intervjuerna till att vara institutionella är om tidsaspekten märks i 

samtalet samt om återkoppling inte sker. Intervjuerna kan kopplas till vardagliga samtal om 

den inledande turen är riktad till den andre deltagaren i samtalet och består av en hälsning, om 

samtalet består i bekräftelse sinsemellan deltagarna samt om ämnet byts fritt under samtalets 

gång. 

   Egenskaper som kommer att kunna binda intervjuerna till Montgomerys teori om live two-

way affiliated interviews är att språket är vardagligt och personligt, att spekulationer 

förekommer, och att den inledande turen från nyhetsankaret består av en presentation av 

korrespondenten samt dennes lokalisering. Om det inte sker avbrott från nyhetsankarets sida 

kommer också att kunna binda intervjuerna till Montgomerys teori. 

   Egenskaper som kommer att kunna koppla intervjuerna till teorin om liveness är att det sker 

en adressering till publiken, att språkbruk som markerar tid och plats förekommer och/eller att 

ett levande och vardagligt språk används. 

   Egenskaper som kommer att kunna binda intervjuerna till teorin om autentiska samtal är att 

ordval och tonläge tyder på att det kommer ifrån talaren själv och att svaren levereras 

spontant. 

   Dessa egenskaper kommer att bli centrala under diskussionen för att kunna se de undersökta 

intervjuernas plats på den teoretiska kartan. 
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4. Material och metod 

I detta kapitel presenteras materialet för uppsatsen, samt den metod som kommer användas. 

Metodproblem och uppsatsens validitet och reliabilitet kommer också att presenteras. 

4.1 Material och urval 

Denna uppsats kommer studera live two-way affiliated interviews och studien kommer enbart 

involvera de samtal där korrespondenter/reportern syns på direktsänd bild och alltså inte de 

samtal som sker via telefon. Detta för att minimera möjliga avvikelser av kontextuella 

variabler som kan spela in. I uppsatsen kommer enbart det talade språket att studeras, så 

kroppsspråk och liknande kommer inte att involveras. 

   Liknande tidigare studier har främst fokuserat på Public Service och det kommer även 

denna studie att göra och det i form av SVT:s kvällssändningar av nyheter i ”Rapport” och 

”Aktuellt”. Programmen kommer att sparas ned från SVT Play. Kvällssändningarna av 

nyhetssändningarna har valts då dessa är längre. 

   Studien innefattar tolv stycken intervjuer från SVT:s kvällssändning av ”Rapport” och 

”Aktuellt” under tidsperioden oktober – december 2011. Alla studerade intervjuer består av en 

manlig och en kvinnlig deltagare. I sex av de studerade intervjuerna är nyhetsankaret en man, 

och då är det en kvinnlig korrespondent, och i de övriga sex intervjuerna är det ett kvinnligt 

nyhetsankare och då en manlig korrespondent. Att deltagarna i intervjun består av en man och 

en kvinna leder till att det går att besvara frågeställningen om frammaningen av liveness 

förändras beroende på vilket kön eller roll deltagarna i intervjun har. Båda deltagarna i 

intervjuerna är också inom åldersspannet 40-65 år.  De yngsta medarbetarna inom ”Aktuellt” 

och ”Rapport” har valts bort då dessa kan antas inte ha lika stor erfarenhet som de äldre, och 

erfarenhet kan antas vara en viktig faktor för hur deltagarna förstår nyhetsintervjuns 

institutionella funktion. 

Studien kommer avgränsa sig till att enbart studera intervjuer inom ämnesområdet 

ekonomi/politik. Detta dels för att alla intervjuer då sker på ett liknande sätt, och dels för att 

intervjuerna inom detta område inte har någon längre fördröjning som kan spela in på studiens 

analys. De konkreta ämnena som tas upp i intervjuerna skiljer sig åt mellan intervjuerna men 

de handlar alla övergripande om en händelse som kan kopplas till området ekonomi/politik. 

   Då urvalet sker med hjälp av variablerna kanal, program, tidperiod, ämne samt 

könsfördelning på deltagarna så har det gjorts ett strategiskt urval (Teorell och Svensson, 
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2007, s 84, 153). 

4.2 Metod 

Denna uppsats består i en kvalitativ studie, och samtalsanalysen är den analysmetod som 

använts. I enlighet men samtalsanalysen så började denna studie med att samla in data, och 

det handlade då om att samtal, som i detta fall utspelade sig i TV, samlades in och sparades 

ner för att kunna gås igenom flera gånger. Materialet transkriberades (för transkriptioner se 

bilaga 1) noggrant och skrevs ut för att det skulle finnas till hands under hela analysen. 

Studien har använt sig av en transkriptionsnyckel (se bilaga 2), likt Hutchbys (2006, s xi-xii), 

för att göra transkriptionerna. Denna studie har använt sig av samtalsanalysen då det är en 

metod som fokuserar på att detaljerat analysera samtal för att finna strukturer och mönster 

(Bryman 2002, s 341), vilket är i linje med denna uppsats syfte. 

   I uppsatsens analys angreps det insamlade materialet på tre olika nivåer. På den första nivån, 

den strukturella nivån, studerades nyhetsintervjun som helhet. Nyhetsintervjun kan till 

exempel ses som ett system av talarbyten som skiljer sig från andra system, till exempel 

debatter eller vardagliga samtal. Dessa system skapas i grunden av hur turer tas och ges av de 

som deltar i samtalet (Clayman & Heritage 2002, s 21). I nästa nivå studerades 

handlingssekvenser. En del handlingssekvenser är väldigt tajt organiserade, till exempel 

hälsningssekvenser där en hälsning oftast följs av en annan hälsning (Clayman & Heritage 

2002, s 22). Ytterligare en nivå att studera interaktion på är då man går in mer på detaljnivå, 

och då studerades de handlingar som sker i interaktionen och vad dessa kunde uppnå. Alltså 

vilka praktiker använde man i samtalet för att utföra dessa handlingar? Det kunde handla om 

att studera till exempel ordval och formuleringar (Clayman & Heritage 2002, s 23). 

4.2.1 Centrala begrepp 

För att kunna analysera de olika nivåerna av intervjuerna som presenterades här ovan i 

metodkapitlet kommer några centrala begrepp att bli aktuella. På den strukturella nivån 

kommer begreppen intervjuformat, samtalsstruktur samt ämnesintroduktion/ämnesbyte att 

studeras. Intervjuformatet kommer i analysen att handla om att studera intervjuernas 

utformning i form av antal turer, intervjulängd samt utrymmesfördelningen mellan 

nyhetsankare och korrespondent. Begreppet samtalsstruktur kommer att fokusera på 

undersökandet av intervjuernas uppbyggnad utifrån turtagning/turbyte, vilket handlar om att 

studera hur turer fördelas och byts i samtalet, samt närhetspar, som handlar om att studera 
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olika delar av samtalet som möjligen kan hänga samman. Begreppen 

ämnesintroduktion/ämnebyte kommer i sin tur kunna studera intervjuernas ämnesfokusering: 

hur, och av vem, introduceras ämnen, samt hur sker ämnesbytena i intervjuerna. 

   På handlingsnivån kommer begreppen inledande- och avslutande turer att studeras där då 

följaktligen interaktionernas inledande och avslutande turer undersöks. 

   På den sista nivån, detaljnivån, kommer begreppen återkoppling, självreparationer, 

samtalsstil, tilltal och skratt att studeras. Återkopplingar undersöks genom att studera 

uttryckliga bekräftelser i intervjuerna och då tecken som påvisar att man vill att den andre 

deltagaren ska fortsätta prata eller tecken på att man hör och förstår vad den andre säger under 

pågående intervju. Självreparationer, vilka berör störningar i det pågående talet under 

intervjuerna, undersöks genom att studera stakningar, pauser och tvekljud och begreppet 

samtalsstil, som handlar om samtalsdeltagarnas personliga uttryckssätt i intervjuerna, studeras 

genom att undersöka taltempo, betoningar samt ordval. Begreppet tilltal kommer att kunna 

studera hur samtalsdeltagarna benämner varandra och sig själva intervjuerna. Begreppet skratt 

studeras slutligen genom att undersöka skrattliknande yttringar under intervjuerna och dessas 

möjliga betydelse.  

4.2.2 Metodproblem 

Metodproblem för denna studie är att då urvalet är relativt litet, och då den sociala miljön hela 

tiden förändras, så leder det till att en generalisering utifrån resultatet är omöjlig samt att 

replikering, dvs. att göra om studien med ett liknande resultat, är väldigt svårt. Tolkningsdelen 

av studien är också en subjektiv process som kan ge ett resultat som inte är helt riktigt 

eftersom det finns risk att egna åsikter, kunskaper eller tolkningar kan ske (Bryman, 2002, s 

270-271). I samtalsanalys får inte egna tolkningar av vad som sägs ske, så det är viktigt att 

transkriptionen sker objektivt. Det finns risk att man ”fyller i” information under arbetet 

utifrån vetskap och information som man har sedan innan, vilket kan spela in på slutresultatet. 

Det finns även ett problem i att man under transkriptionen kan missa små nyanser i samtalet 

som möjligen kunnat spela in i slutresultatet (Moberg 2002, s 231). 

4.2.3 Reliabilitet och validitet 

Det krävs att forskningen sker på ett sätt som gör den såväl giltig, valid, som tillförlitlig, 

reliabel (Ekström och Larsson 2000, s 12-13). För att uppnå god tillförlitlighet för studien 

krävs det att den försöker säkerställa att forskningen skett enligt de regler som finns (Bryman 
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2002, s 258). 

   För att uppsatsen ska uppnå god intern reliabilitet, det vill säga pålitlighet, så ska det 

eftersträvas att materialet tolkas på ett så liknande sätt som möjligt. För att detta ska uppnås 

kommer en utförlig transkriptionsnyckel att användas. Då det är två personer som kommer att 

genomföra transkriptionerna så är det viktigt att samma transkriptionsnyckel kommer att 

användas, samt att arbetet med transkriberingen kommet att ske på liknande sätt. 

Transkriberingen kommer därför att inledas med att en viss del av materialet kommer 

transkriberas gemensamt, för att ingen skillnad mellan olika data ska ske i detta moment 

(Bryman 2002, s 257, 260-261 samt Ekström och Larsson 2000, s 13). 

   Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning eller studie kan 

replikeras, dvs. genomföras på nytt med ett resultat som är samma, eller liknande. Att 

replikera, dvs. upprepa, en undersökning som denna inom kvalitativ forskning är svårt 

eftersom den sociala miljön där det som studeras befinner sig hela tiden förändras och 

utvecklas (Bryman 2002, s 257). 

   Intern validitet berör om det finns en överensstämmelse mellan de observationer forskarna 

gör och de teoretiska idéer och utgångspunkter som tagits fram tidigare (Bryman 2002, s 257). 

De observationer som kommer göras i denna studie kommer förankras i det material som 

analyseras genom dess transkriptioner och de händelser som kommer beskrivas. 

   Extern validitet, som berör huruvida resultatet från studien kommer kunna generaliseras till 

en större kontext, kommer blir relativt låg i denna uppsats då urvalet är begränsat, samt att 

studien sker i en social kontext som hela tiden är under förändring och utveckling (Bryman 

2002, s 258). 

   Med vetskapen om att det inte går att genomföra samhällelig forskning på ett totalt objektivt 

sätt så är ändå avsikten att genomföra denna studie med så stor grad objektivitet det bara går. 

Detta kommer göras genom att vara tydliga med att det finns en medvetenhet om att 

personliga värderingar inte får spela in i vare sig materialet, analysen eller slutsatser (Bryman 

2002, s 261). 

5. Analys 

Analysen kommer ske i tre nivåer; strukturell nivå, handlingssekvensnivå och detaljnivå, vilka 

finns presenterade i kapitel 4.2 Metod. Analysen utgår även från de centrala begreppen 

intervjuformat, samtalsstruktur, ämnesbyte, inledande tur och avslutande tur, samt 

självreparationer, samtalsstil, tilltal och skratt, som finns presenterade i kapitel 4.2.1 Centrala 
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begrepp. 

5.1 Strukturell nivå 

Utifrån begreppet intervjuformat kan man se att de studerade intervjuerna generellt består av 

sju turer. Detta gäller såväl när det är en man som är nyhetsankare och en kvinna som 

korrespondent, som när det är tvärt om. Det finns dock några utstickande fall där antalet turer 

ligger något högre, uppåt tretton och femton turer. Detta tycks dock vara en följd av att 

missförstånd eller tekniska problem uppstår under intervjun, så som att de till exempel inte 

hör varandra riktigt. Dessa utstickande fall med ett högre antal turer hittades hos intervjuer där 

nyhetsankaret var man och korrespondenten kvinna. Det kunde till exempel se ut som 

exemplet nedan som är hämtat från Aktuellt kl. 21.00 1 november 2011: 

 

38. A: är det det troliga att han han förr eller senare  

39. kommer att tvingas avgå alltså 

40. K: de:t är många som tror det 

41. A: hur är stäm- 

42. K: och det kan bli svårt för honom å- 

43. A: (1.0) a varsågod Malin fortsätt 

44. K: (3.0) förlåt vad sa du 

45. A: jo ja du fick fortsätta ditt resonemang där 

46. K: (3.0) .hh äh stämningen <ute på stan> är ja vad 

ska/…/ 

 

Här går det att se hur ankaret (A) på rad 41 påbörjar en tur, men att korrespondenten (K) inte 

uppfattar detta och då avbryter ankaret genom att fortsätta sin tidigare tur som hon påbörjat på 

rad 40 och som hon kanske inte ansåg sig klar med. Korrespondenten inser att hon avbrutit 

ankaret och avbryter då sig själv, och på rad 43 kan man se att tveksamhet uppstår hos ankaret 

då han inleder sin tur med en paus. Detta kan vara av anledningen att han är osäker på om 

korrespondenten ska fortsätta prata eller inte, och att han då kanske inte vill riskera att avbryta 

henne ännu en gång. Men när nyhetsankaret märker att korrespondenten inte fortsätter att 

prata manar han dock på henne att göra detta på rad 45. Ytterligare tveksamhet uppstår då från 

korrespondentens sida som inleder sin tur med en lång paus för att sedan säga att hon inte 

uppfattat vad som sagts. Inte förrän i turen på rad 46 är missförståelsen uppklarad och 
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intervjun börjar fortlöpa som tidigare. Dock är det så att korrespondenten här tillslut väljer att 

inte fortsätta sitt svar som hon påbörjat på rad 42, och som också nyhetsankaret manar på 

henne att göra på rad 41 och 43, utan hon väljer att svara på den halva fråga nyhetsankaret fått 

fram på rad 41. Man skulle kunna se turerna 41-45 som ett sidospår som sker på grund av 

missförstånd och de studerade intervjuer som har haft ett högre antal turer har också snarare 

berott på att det just uppstått missförstånd som lett till ett sidospår, än att ytterligare 

information kommit fram, som man annars hade kunnat anta. Dock finns det även fall av 

längre intervjuer där missförstånd inte sker, men det vanligaste är att längre intervjuer 

innehåller någon form av problem. 

   Medianen för hur långa intervjuerna är tidsmässigt visar på två minuter och fyra sekunder, 

men den kortaste intervjun är enbart en minut och tjugofem sekunder medan den längsta är tre 

minuter och fem sekunder. Längden på intervjuerna skiljer sig alltså ganska mycket åt och 

detta visar sig också när man studerar antalet ord i intervjuerna som ligger på mellan ca 200 

och 400 ord. Detta hör troligen ihop med det faktum att man givetvis hinner prata mer under 

längre tid, och de intervjuer som pågått under längre tid har också visat sig innehålla flest ord. 

Intressant är dock att det gått att se att den intervju som tog upp mest tid i sändningen inte var 

den som innehöll flest antal turer, men fortfarande innehöll den dock flest antal ord. De längre 

intervjuerna består generellt av något längre turer och då framförallt när det gäller 

korrespondentens turer. Det finns nämligen en tendens i dessa längre intervjuer att 

korrespondenten är med och växlar ämnesfokuseringen och utvecklar sitt resonemang mer än 

i kortare intervjuer. Att detta sker mer i just dessa intervjuer kan höra ihop med att 

korrespondenten här har längre turer och då således hinner få med mer information. Att 

korrespondenten är med och växla ämnesfokusering förekommer dock även i kortare 

intervjuer men inte i lika stor grad. 

   Det har gått att se att korrespondenten generellt tar betydligt mer plats än nyhetsankaret i 

intervjuerna, och det oberoende av kön. Medianen för en korrespondents antal ord under en 

intervju är 287, 5 ord, medan det för nyhetsankaret är 65, 5 ord. När kvinnan är i rollen som 

korrespondent är medianen för antal ord per intervju 310, 5, och när mannen är i samma roll 

ligger medianen på 273, 5. När kvinnan är i rollen som nyhetsankare ligger medianen för antal 

ord per intervju på 65,5 medan medianen för mannen i samma roll ligger på 60, 5. Av detta 

kan man utläsa att kvinnorna har en tendens att prata mer än männen inom de olika rollerna. 

   Genom analysen har det också gått att se ett mönster i att nyhetsankaret alltid har en tur mer 

än korrespondenten i intervjuerna. Det är nämligen alltid nyhetsankaret som inleder intervjun 
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samt avslutar den. Detta gäller såväl då det är en kvinna som nyhetsankare som en man. 

   Utifrån begreppet samtalsstruktur kan man se att intervjuerna generellt följer en fråge- och 

svarsstruktur, och det är då alltid nyhetsankaret som ställer frågorna och korrespondenten som 

svarar på dessa. Detta gäller oberoende av om det är ett manligt nyhetsankare och kvinnlig 

korrespondent, eller tvärt om. Dock går det att se att man i enskilda turer ibland går ifrån detta 

fråge- och svarsmönster, och det kan då handla om att nyhetsankaret istället för att fråga en 

fråga fäller ett påstående. Detta är dock inget vanligt förekommande i intervjuerna, och det 

förekommer inte mer när det är en man i rollen som nyhetsankare eller om det är en kvinna. 

Att nyhetsankaret fäller ett påstående verkar vara en följd av att de vill förtydliga eller 

vidareutveckla något speciellt. Det kan till exempel se ut som exemplet nedan som är hämtat 

från Rapport kl. 19.30 7 november 2011: 

 

16. A: men det finns även ett annat land som i högsta grad 

17. är i fokus på mötet ikväll 

18. K: just det <och det är italien> å där det också 

råder/…/ 

 

Här kan man tydligt se hur nyhetsankaret fäller ett påstående, och det inledande ordet ”men” 

indikerar särskilt att ankaret tycker att någon information inte har kommit fram ordentligt 

under tidigare turer och genom det här påståendet indikerar ankaret att korrespondenten ska 

komma in på det. Således kan man se påståendet i sig som en indikation på att 

korrespondenten bör fortsätta prata, och då komma in på det som nyhetsankaret indikerat i sitt 

påstående. Samma funktion verkar också de återkopplingar ha som sker då nyhetsankaret i sin 

tur istället för att ställa en fråga enbart återkopplar, och då enbart säger ”mm”. Detta är inte 

heller det något som är vanligt förekommande, men det har gått att finna i några fall i 

intervjuer både där det är ett manligt nyhetsankare och en kvinnlig korrespondent, och tvärt 

om. Av detta går det att utläsa att när nyhetsankaret går ifrån sin roll som frågeställare så 

verkar det vara för att indikera att korrespondenten ska fortsätta prata oberoende på om 

nyhetsankaret fäller ett påstående eller yttrar en återkoppling istället för att ställa en fråga. På 

så vis går det att se att ankaret alltid behåller den drivande positionen i intervjun.  

   När det gäller då frågor ställs av nyhetsankaret i intervjuerna så följs dessa alltid av ett svar 

från korrespondenten och därmed kan man säga att närhetsparet fråga-svar följs strikt i 

intervjuerna. Frågorna som ställs är generellt öppna, och av typen vad, hur och varför. Det 
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kan till exempel se ut som i exemplet nedan hämtat från Aktuellt kl 21.00 21 november 2011, 

där nyhetsankaret (A) är en man: 

 

16. A: vad tror du kommer att hända nu då malin 

 

Här går det att se att denna fråga är öppen och i och med formuleringen ”vad”. Den enda 

vägledningen om vart nyhetsankaret vill leda korrespondenten är att hon i svaret ska komma 

in på något om framtiden i och med formuleringen ”kommer att hända nu”. Korrespondenten 

ges också tillåtelse att spekulera genom formuleringen ”tror du” och genom detta ger 

nyhetsankaret korrespondenten ännu större möjlighet att svara mer omfattade och frågan kan 

således verkligen ses som en öppen fråga. 

    När det gäller slutna frågor så förekommer de i de studerade intervjuerna, men inte alls i 

lika stor grad som de öppna frågorna och det gäller både då det är en man som är 

nyhetsankare och då det är en kvinna. Det går dock att se att något fler slutna frågor 

förekommer i intervjuer där det är en man som är nyhetsankare, och då handlar det om frågor 

av typen kommer, om, har, är, räcker eller vet du. I något fall förekommer det även en 

antingen- eller fråga när det är ett manligt nyhetsankare. När det är ett kvinnligt nyhetsankare 

är de slutna frågorna av typen är, kommer eller var det. En sluten fråga i en intervju kan se ut 

som i exemplet nedan hämtat från Rapport kl 19.30 12 november 2011, där nyhetsankaret (A) 

är en man: 

 

9.  A: kommer berlusconi att avgå nu ikväll då 

 

Här går det att se genom formuleringen ”kommer” att frågan blir en sluten, ja eller nej-fråga 

som således besvaras bäst av ett ja eller nej-svar. Den generella bilden dock, vare sig det 

handlar om en man eller en kvinna, är att dessa slutna frågor aldrig enbart följs av ett kort och 

rakt ”ja” eller ”nej” svar från korrespondenten. Korrespondentens svar påbörjas dock av en 

inledande bekräftelse på ett eller annat sätt, men det sker sedan även en vidareutveckling av 

resonemanget så att det blir ett längre svar. Det kan exempelvis se ut som exemplet nedan, 

som är samma exempel som här ovan fast med svarsturen tillagd, nyhetsankaret (A) är alltså 

en man, och korrespondenten (K) en kvinna: 

 

9.  A: kommer berlusconi att avgå nu ikväll då 
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10. K:  de:t är vad alla väntar >sig just nu så pågår< ett  

11. möte mellan berlusconi och hans ministrar i  

12. berlusconis residens eeh det är sagt att klockan halv 

/…/ 

 

Korrespondenten väljer här att inte svara direkt ”ja” på frågan utan formulerar sig istället ”det 

är vad alla väntar sig”. Detta är en form av bekräftelse så även om hon inte formulerar ett ja så 

blir svaret ändå jakande. 

   När det gäller vart i intervjuerna öppna och slutna frågor förekommer så har det inte gått att 

se någon särskild regel för detta då de sker i alla delar av intervjuerna. Några märkbart 

skiftande mönster när det gäller detta hos de olika könen har inte heller det framkommit. 

Öppna frågor är alltså de vanligaste och förekommer genom hela intervjuerna medan slutna 

frågor, vilka inte är så vanliga, kan möjligen sägas förekomma något mer i början av 

intervjuerna än i slutet. Mot slutet är det nämligen vanligt att man ställer en öppen fråga som 

kan öppna upp för ett resonemang och många gånger handlar det om att man vill avsluta med 

att gå in på framtiden och vad som kommer att hända nu. En öppen fråga kan då få 

korrespondenten att sia om detta. 

   Utifrån begreppet ämnesbyte kan man se att inom respektive intervju så byts inte ämnet i 

stort, utan man talar om ett specifikt ämne eller en särskild händelse genom hela intervjun. 

Dock ändras fokus till olika vinklar av detta ämne genom intervjun. Fokusbytet sker generellt 

stegvis, i två steg, då man först knyter an till turen innan, genom att till exempel bekräfta i 

form av en återkoppling, och sedan övergår till ett nytt fokus. I början av intervjun ligger 

fokuset mycket på händelsen i centrum och man tar in vinklar som kan kopplas till platsen 

man är. Man tar generellt upp information som man bara kan ha om man är på plats. Detta 

fortsätter sedan generellt intervjun igenom men mot slutet går man, som tidigare nämnt, mer 

in på framtiden och vad som kommer att hända nu. Det är främst nyhetsankaret som är den 

som byter fokuset under intervjuerna, och det i samband med att de ska ställa en ny fråga. Det 

kan se ut som i exemplet nedan, hämtat från Rapport 19.30 27 oktober 2011, där 

nyhetsankaret (A) är en man: 

 

24. A: det är ju inte bara grekland som har problem med sin 

25.  ekonomi spanien italien irland vad händer med dom 

26. länderna nu 



26 

 

 

Här går det att se hur nyhetsankaret växlar fokus från läget i Grekland, som man genom 

formuleringen ”ju” kan förstå att det pratats om tidigare, till det ekonomiska läget i Spanien, 

Italien och Irland. Och sådana här byten sker generellt i de studerade intervjuerna såväl då det 

är en man eller kvinna som är nyhetsankare. Ibland förekommer det dock också att 

korrespondenten är den som byter fokus under intervjun, och då genom att vidareutveckla 

sina svar med mer information än vad som egentligen krävs för att svara på frågan. På så vis 

leder de sig själva in på ett nytt fokus inom ämnet, men de flesta fokusbyten och de stora 

fokusbytena sker fortfarande under nyhetsankarets turer. 

   Generellt i intervjuerna kan man se att i den näst sista turen som görs av nyhetsankaret sker 

ofta ett abrupt fokusbyte, och detta såväl när det är en man eller kvinna som är nyhetsankare. 

Det kan se ut som i exemplet nedan, hämtat från Rapport kl. 19.30 28 november 2011, där 

nyhetsankaret (A) är en kvinna, och korrespondenten (K) är en man: 

 

18. K: (3.0) aa det är ju framförallt bland dom fattiga som  

19. muslimska brödraskapet har ett starkt stöd och eh jag 

20. tror inte att dom vill ha strängare sharialagar även 

21. om dom är väldigt religiösa många av dom utan det dom  

22. vill ha det är konkreta förbättringar i sina liv eh 

23. som bättre sjukvård skola eh bostäder och framförallt 

24. då eh mer jobb för nu ekonomin här i egypten är ju i 

25. i fritt fall nu  

26. A: helt kort samir till slut vi såg upprörda röster på  

27. tahrirtorget idag hur är stämningen på torget nu 

28. ikväll 

 

Här kan man se att korrespondenten (K) först talar om det muslimska brödraskapet och vilka 

förhoppningar det finns på dem, och nyhetsankaret (A) väljer sedan att fråga om stämningen 

på tahrirtorget. Detta gör hon utan att knyta an alls till korrespondentens tidigare tur och 

därmed sker bytet av fokus abrupt av nyhetsankaret. Dessa abrupta fokusbyten sker bara i 

dessa turer och således kan det kopplas till en tidaspekt som har att göra med att intervjun 

börjar lida mot sitt slut. Detta kan också bekräftas av nyhetsankarets formulering ”helt kort”.  
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5.2 Handlingssekvensnivå 

Utifrån begreppet inledande turer kan man se att den första turen i intervjuerna generellt 

börjar med att nyhetsankaret meddelar korrespondentens för- och efternamn och på vilken 

plats denne befinner sig. Detta gäller såväl då det är ett manligt nyhetsankare och kvinnlig 

korrespondent, som när det är tvärt om. Generellt nämns också titeln, alltså att den utsända är 

”korrespondent” eller liknande, under nyhetsankarets första tur. Man kan också se tendenser 

till att man vill påpeka att intervjun sker ”här och nu”, och det genom att nämna att personen 

är ”med oss direkt”, ”just nu” eller liknande. Det kan se ut som exemplet nedan, hämtat från 

Aktuellt kl 21.00 17 november 2011, där nyhetsankaret (A) är en kvinna: 

 

1. A : .hh och nu har vi kontakt med våran korrespondent i 

2. mellanöstern samir abu eid som befinner sig i just 

3. egypten .hh vad säger du samir kommer arabförbundets 

4. ultimatum att ehh (0.5) bita på syriens regim 

 

Här går det att se hur nyhetsankaret i den inledande turen nämner att kontakten med 

korrespondenten sker ”nu”, och att hon nämner korrespondentens för och efternamn samt 

dennes titel. Hon framhäver också särskilt korrespondentens lokalisering genom 

formuleringen ”just egypten”. Att man nämner att kontakt sker ”nu” tyder på ett förtydligande 

av en tidsaspekt, att intervjun verkligen sker direkt. Att man generellt förtydligar namn och 

titel påvisar att det är viktigt att veta vem det är som uttalar sig. Som det går att se i exemplet 

ovan avslutas också nyhetsankarets inledande tur med en fråga och det är något som generellt 

sker i intervjuernas inledande turer. Detta leder till att korrespondentens inledande tur 

generellt då blir ett svar till denna fråga. Korrespondentens första tur inleds generellt med ett 

”ja” eller ”aa”, och detta oberoende om det är en öppen eller sluten fråga. Dessa tendenser är 

också oberoende av vilket kön korrespondenten har. Ett utstickande fall visade sig dock finnas 

där korrespondenten gick ifrån mönstret och inledde sig tur med att säga nyhetsankarets 

namn. Det såg ut som exemplet nedan som är hämtat från Rapport kl. 19.30 12 november 

2011, där nyhetsankaret (A) är en man, och korrespondenten (K) är en kvinna: 

 

1. A: vår korrespondent kristina kappeli- kappelin befinner 

2. sig utanför parlamentet i rom och hur är stämningen 

3. där ikväll kristina 
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4. K: claes det är massor med folk /…/ 

 

Här går det att se att även om korrespondenten svarar på frågan, så väljer hon att inleda sin 

första tur med att säga nyhetsankarets namn, och då bara förnamnet. Detta påvisar att det blir 

en mer personlig känsla vilket tendensen annars inte visar när det gäller inledande turbytet. 

Genom att säga namnet bekräftar hon nyhetsankaret och det kan därmed närmast ses som en 

hälsning. 

   Utifrån begreppet avslutande turer går det att se att intervjuerna generellt inte hastas på mot 

ett slut. Dock finns det några undantagsfall där det går att se i nyhetsankarets näst sista tur hur 

korrespondenten uppmanas att begränsa sitt svar. Det kan se ut som i exemplet nedan, hämtat 

från Rapport kl. 19.30 7 november 2011, där nyhetsankaret (A) är en kvinna: 

 

26. A: helt kort christian >hur skulle du beskriva  

27. stämningen på mötet ikväll< 

 

Här går det att se hur nyhetsankaret genom formuleringen ”helt kort” instruerar hur 

korrespondenten bör utforma sitt svar. Detta påvisar att det existerar en tidsaspekt och att 

tiden är på väg att rinna ut. På så vis påvisar det även att intervjun är på väg att ta slut, samt 

att det är nyhetsankaret som kontrollerar tiden för intervjun. 

   När det gäller den absolut sista turen så tillhör den alltid nyhetsankaret. Denne tackar då 

korrespondenten och nämner generellt åter igen dennes namn. Generellt är det bara förnamnet 

som nämns i detta slutläge och det finns också en tendens att platsen nämns igen. Dessa 

tendenser är liknande oberoende av nyhetsankarets kön. Det kan se ut som i exemplet nedan 

hämtat från Aktuellt 21.00 1 november 2011, där nyhetsankaret (A) är en man: 

 

51. A: .hh tack så mycket malin syrstad med oss direkt ifrån  

52. aten 

 

Här går det att se hur nyhetsankaret säger både ett tack, korrespondentens för- och efternamn 

samt platsen där korrespondenten befinner sig. 

5.3 Detaljnivå 

När man studerar intervjuerna på en mer detaljerad nivå, här utifrån begreppet återkoppling, 
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har det gått att se att en majoritet av korrespondenternas turer generellt inleds med ”mm”, 

”aa” eller en hörbar inandning. Detta gäller såväl om korrespondenten är man eller kvinna. 

Samma tendens finns inte i lika stor utsträckning i nyhetsankarets turer, men det förekommer. 

Det kan se ut som exemplet nedan som är hämtat från Rapport kl. 19.30 25 november 2011, 

där nyhetsankaret (A) är en kvinna, och korrespondenten (K) en man: 

 

10.  A: .hh vilken fråga är då viktigast under dom här  

11. dagarna 

12. K: aa det är ju utan tvekan det principprogram som ska 

13. behandlas/…/ 

 

Här går det att se på rad 10 hur nyhetsankaret inleder sin tur med en hörbar inandning för att 

sedan ställa en fråga, och hur korrespondenten på rad 11 inleder sin tur med att säga ”aa” som 

en början på sitt svar. Att den senare väljer formuleringen ”aa” kan vara en vardaglig 

språkvariant av ett ja-svar, men i och med det utdragna a:et och att ”aa” även används som 

inledande i svar när det är öppna frågor, kan det även tyda på att korrespondenten vill dra ut 

på tiden. Detsamma kan vara en förklaring till att nyhetsankaret inleder sin tur med en hörbar 

inandning, men att inandningen är just hörbar kan också tyda på att nyhetsankaret vill göra det 

tydligt att denne kommer att börja tala och denna senare förklaring är troligen det vanligaste 

då nyhetsankaret har stolpar att följa och således bör veta vad den ska säga.  

   Det är återkopplingar i form av ”mm” och ”aa” som sker i de analyserade intervjuerna. 

Återkoppling som sker under samtidigt prat förekommer inte alls, vilket är en följd av att  

inget samtidigt prat förekommer i de studerade intervjuerna. 

   Utifrån begreppet självreparationer, är det generellt vanligt förekommande med stakningar, 

pauser och tvekljud i talet och de går att finna i någon form i alla studerade intervjuer. 

Generellt är det vanligast att det sker i korrespondenternas turer, och då såväl hos de kvinnliga 

som manliga korrespondenterna. Hur det kan se ut i en korrespondents tur kan man se i 

exemplet här nedan, hämtat från Rapport kl. 19.30 3 november 2011, där även nyhetsankarets 

tur tagits med för att sätta in korrespondentens tur i ett sammanhang. I exemplet är 

nyhetsankaret (A) en kvinna och korrespondenten (K) en man: 

 

17. A: mm (.) var det då kanske det som papandreou ville  

18. åstadkomma med sitt utspel om folkomröstning att ena  
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19. landet helt enkelt 

20. K: jag ska säga att jag har pratat med grekiska 

21. journalister i grekland som som faktiskt inte vet vad 

22. som pågår i grekland just nu å å varför allting sker  

23. eeh (0.5) <så att eh> vad man kan säga är att det  

24. finns ett starkt tryck på grekland och på båda  

25. partierna ehm >regeringspartiet och 

26. oppositionspartiet< och här igår skulle ni ha hört  

27. talet sent igår kväll när angela merkel och sarkozy  

28. o- oo- ehem (0.5) i- utan att nämna det brännmärkte 

29. grekland för att just vara det land i eurozoonen som  

30. är i kris men där opposition och och regering inte  

31. har kunnat samarbeta i en sån viktig krissituation  

32. med- medan andra länder har gjort det 

 

Här går det att se att korrespondenten under en och samma tur på flera ställen stakar sig 

och/eller ger ifrån sig tvekljud. Stakningar går att finna till exempel på rad 22, ”å å”, på rad 

28, ”o- oo-”, och på rad 30, ”och och”. Genom dessa stakningar avbryter korrespondenten på 

ett sätt sig själv. Det handlar alltså om ett avbrott på egna villkor. Dessa är förövrigt också den 

enda formen av avbrott som sker genom de studerade intervjuerna. Samtalsdeltagarna 

avbryter aldrig varandra. När det gäller tvekljuden så är de också vanligt förekommande i 

exemplet ovan, till exempel på rad 23, 25 och 28 och det handlar då framförallt om ”eh” och 

”ehm”. Vad som går att se i detta exempel är också att tvekljuden främst sker i början av 

turen. Detta går att koppla till att korrespondenten kanske inte riktigt vet hur han ska svara på 

frågan. I nyhetsankarets tur på rad 17-19 kan man se att hon indirekt ställer frågan ”var det 

Papandreous mål med sitt utspel att ena landet?” Men i de inledande raderna på 

korrespondentens tur ger han egentligen inte något svar på detta och det gör han egentligen 

inte heller genom hela turen. Men kanske är det så att han inledande i turen försöker komma 

på ett svar och då tvekar och stakar sig för att hitta rätt formulering för att sedan gå vidare och 

komma in på annan information han har istället. På så vis kan tvekljuden kopplas till en 

osäkerhet hos korrespondenten, han tycker att det är viktigare att komma på rätt formulering 

än att säga fel. Att tvekljud bara skulle ske i början av turerna är dock ingen generell tendens 

hos de studerade intervjuerna utan det sker genom hela turerna.  
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   När det gäller pauser så förekommer de i detta exempel på två ställen, nämligen på rad 23 

och 28. Det som går att utvisa av dessa pauser är att de sker i anslutning till stakningar eller 

tvekljud, och det är även en generell tendens inom alla studerade intervjuer. Pauser 

förekommer även i anslutning till de hörbara inandningar som sker under en pågående tur. 

Tvekljud är det som generellt är vanligast i intervjuer. Tendenserna om tvekljud och 

stakningar är liknande oberoende om det är en manlig eller kvinnlig korrespondent. Även 

nyhetsankaret använder tvekljud i sina turer ibland, även om det sker mer sällan än hos 

korrespondenten. Det kan till exempel se ut som i exemplet nedan, hämtat från Rapport kl. 

19.30 12 november 2011, där nyhetsankaret (A) är en man: 

 

25. A: å det har att göra me:d eeh eh att de åtal som välle-  

26. de- ehm dom undersökningar som pågår mot honom alltså 

 

Här går det att se hur nyhetsankaret verkar ha stora problem med att formulera sig. Det börjar 

på rad 25 med en utdragning på ordet ”med” för att sedan yttra tvekljuden ”eeh” och ”eh” för 

att slutligen staka sig på ”välle- de-” och på rad 26 yttra ett slutligt tvekljud ”ehm”. I detta 

exempel kan man koppla denna osäkerhet till att nyhetsankaret här knyter tillbaka till något 

som sagts i turen innan. Detta kan orsaka osäkerhet eftersom nyhetsankaret då kanske går 

ifrån sina stolpar, vilket också är en tendens som visat sig kunna vara orsaken i merparten av 

de få fall där tveksamheter uppstått. 

   Utifrån begreppet samtalsstil så kan man se att när det gäller tempoväxlingar i talet så sker 

detta såväl hos nyhetsankare som hos korrespondenter i intervjuerna och det handlar både om 

att tala långsammare och snabbare, och då under kortare delar av turen. När tempoväxling 

sker åt det snabbare hållet kan det till exempel se ut som exemplet nedan, hämtat från Rapport 

kl. 19.30 27 oktober 2011, där korrespondenten (K) är en kvinna: 

 

17. K: /…/att då skattepe-  

18. skattepengar ska behöva gå till det bland annat genom  

19. att utländska investerare ska kunna gå in till 

20. exempel men precis- >alltså det här är komplicerat<  

21. och precis hur det ska gå till det vet dom inte  

22. fortfarande/…/ 
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Här går det att se hur korrespondenten börjar redovisa något för att sedan på rad 20 öka 

tempot under en kortare period, för att sedan gå tillbaka till normalt tempo igen. Det som sägs 

i snabbare tempo är inte någon information som egentligen tillför något i anknytning till 

ämnet, och det kan därför ses som ett slags tillägg. Detta är en tendens som visat sig i fler fall 

men ökning i tempot har också visat sig ske i anslutning till felsägningar, och att 

omformuleringarna då sker i snabbare tempo. Ökning i tempo sker inte bara i anslutning till 

dessa saker men det är det vanligaste. 

   När man går ner i tempo, och alltså talar långsammare, så har det visats att detta har en 

tendens att ske främst i början av turer. Det kan se ut som i exemplet nedan hämtat från 

Rapport 19.30 2 november 2011, där nyhetsankaret (A) är en kvinna och korrespondenten (K) 

en man: 

 

2. A: /…/ vi  

3. hörde manuel baroso vädja till grekland alltså vad  

4. vet man om tongångarna bakom kulisserna 

5. K: <aa .hh det är nog säkert> allvarliga tongångar låt  

6. mig börja med att att få visa en en fransk  

7. dagstidning idag (0.5) eeeh grekiska bokstäver (.)/…/ 

 

Här går det att se hur korrespondenten går ner i tempo just i början av turen och att det sker 

just där kan kopplas till det faktum att det beror på att spara tid för att komma på ett bra svar. 

Genom intervjuerna går det dock inte att säga att långsammare tal sker i samband med något 

visst innehåll eller i anslutning till tveksamheter utan det verkar ske av ren tillfällighet. 

Långsammare tal kan således förutom som ett tecken på att spara tid även ses som ett sätt att 

dramatisera samtalet. Generellt är det mycket mer vanligt att man ökar i tempo, än att man 

saktar ner tempot i talet. Ökningar sker främst hos korrespondenten men det förekommer även 

i nyhetsankarets turer. Däremot förekommer inte långsammare tempo under nyhetsankarets 

turer men i viss mån hos korrespondentens turer. Ingen skillnad har upptäckts i 

tempoväxlingar beroende på kön. 

   Betoningar på enskilda ord är generellt vanligt i intervjuernas turer och det gäller både för 

nyhetsankarnas och för korrespondenternas, oberoende kön. Många av de ord som betonas är 

nyckelord så som till exempel ”principprogram”(Rapport 25/11), ”kaos”(Rapport 2/11) och 

”chockbesked”(Rapport 1/11). Men betoningar sker också för att förstärka eller förtydliga, till 
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exempel ”högst osäkert”(Rapport 1/11). I just nyhetsankarets turer finns en tendens att betona 

ord för att leda in korrespondenten på ett visst fokus i svaret. Det kan till exempel se ut som i 

exemplet nedan, hämtat ifrån Rapport 19.30 2 november 2011, där nyhetsankaret (A) är en 

kvinna: 

 

18. A: vad är det då för linje man vill hålla från tysklands  

19. och frankrikes sida 

 

Här kan man se att nyhetsankaret betonar ordet ”linje” och därmed påvisar för 

korrespondenten att detta är ett viktigt ord och att det är något om detta som svaret från 

korrespondenten bör handla om.  

   Vad gäller ordval i intervjuerna så håller både nyhetsankaret och korrespondenten generellt 

språket på en enkel nivå, utan speciellt många komplicerade uttryck eller svåra 

meningsbyggnader. Mestadels håller man sig ifrån vardagliga ”slangord”, men undantag 

finns. Exempel på det kommer här nedan, hämtat från Rapport kl. 19.30 27 oktober 2011, där 

nyhetsankaret (A) är en man: 

 

2. A: /…/ är liksom  

3. räddningspaketet färdigt nu 

 

Här kan man se ordet ”liksom” som ett vardagligt uttryck som kan kopplas till ett mer 

vardagligt samtal. 

   Utifrån begreppet tilltal kan man se att nyhetsankaret generellt inte talar om sig själv som 

”jag”. Det finns några få undantag där nyhetsankaret säger ”jag”, men då är det tydligt att det 

handlar om en personlig handling eller åsikt, till exempel ”jag vänder mig nu till”(Rapport 

27/10) och ”jag vet att det är en väldigt svår fråga”(Aktuellt 17/11). Om nyhetsankaret 

personifierar sig med någon så är det vanligaste att det är med publiken och då i ett ”vi” eller 

”oss”. Korrespondenten däremot tilltalar sig själv som ”jag” oftare än nyhetsankaret, men det 

sker fortfarande inte i så stor utsträckning. När denne gör detta handlar det även där om 

personliga handlingar som till exempel ”jag lyssnade på”(Rapport 7/11) och ”jag ser bakom 

mig här”(Aktuellt 4/11).  Korrespondenten personifierar även sig med ett ”vi” i viss mån, och 

då inkluderas i vissa fall publiken, i vissa fall alla journalister och i vissa fall dem som är på 

plats. När nyhetsankaret tilltalar korrespondenten så är tendensen att det sker med ett ”du”. 
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När det gäller hur korrespondenten tilltalar nyhetsankaret så är ”du” dock inte vanligt 

förekommande och då det ändå sker handlar det oftast om att ett problem uppstått så som att 

den inte hört och då yttrar ”förlåt vad sa du” (Aktuellt 1/11). Detta kan sägas höra ihop med 

att korrespondenten generellt inte tilltalar nyhetsankaret över huvud taget. Ingen skillnad har 

upptäckts beroende på kön när det gäller tilltal. 

   Utifrån begreppet skratt kan man se att det generellt inte förekommer skratt i intervjuerna. 

Dock finns det undantag från detta, och då handlar det om att felsägningar eller stakningar 

utlöst ett kort skratt. Ett exempel på detta kommer här nedan, hämtat från Rapport kl 19.30 2 

november 2011, där nyhetsankaret (A) är en kvinna: 

 

1. A: vår korrespondent christian catomeros är med oss- eh  

2. i- hehe catemeris är med oss i cannes /.../ 

 

Här kan man se hur nyhetsankaret uttalar korrespondentens efternamn fel, och då kommer av 

sig i den fortsatta formuleringen, avbryter sig själv och skrattar till innan det hela blir rätt. 

Skrattet här kan kopplas till en nervositet eller pinsamhet som möjligen uppstått p.g.a. 

felsägningen. Dock förekommer skratt så sällan i de studerade intervjuerna att det inte gått att 

se vidare mönster. Detsamma gäller om skratt sker mer hos nyhetsankaret än hos 

korrespondenten samt om det sker mer hos de kvinnliga eller manliga nyhetsankarna eller 

korrespondenterna. 

5.4 Sammanfattning analys 

Utifrån denna analys kan man karaktärisera live two-way affiliated interviews i SVT:s 

”Aktuellt” och ”Rapport” med att de alla följer en liknande struktur. De pågår generellt lika 

många turer och under ungefär lika lång tid, även om det finns utstickande fall vilkas längd 

oftast beror på någon form av missförstånd. I intervjuerna tar korrespondenten mer plats än 

nyhetsankaret då det gäller antalet ord, men nyhetsankaret har dock ändå alltid en tur mer 

under intervjun. Gemensamt för de studerade intervjuerna är att man kan se inom rollerna att 

kvinnan har en tendens att prata mer än mannen. Live two-way affiliated interviews följer 

fråge- och svarsstrukturen och närhetsparstrukturen, och det är i intervjuerna alltid 

nyhetsankaret som ställer frågorna och korrespondenten som svarar på dessa. Intervjuerna 

består främst i öppna frågor, även om vissa slutna frågor förekommer och dessa få slutna 

frågor kan sägas komma i början av intervjuerna.  
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   Den sista frågan har visats sig ofta vara öppen och leda till att korrespondenten kan sia om 

framtiden. Det har dock inte visat sig finnas några klara mönster över i vilken ordning 

frågorna kommer. Oavsett frågekonstruktion så svarar korrespondenten utförligt på frågorna. 

Respektive intervju behandlar ett specifikt ämne, men inom intervjuerna byts fokuset av detta 

ämne. I början av intervjuerna är fokus ofta på rapportering ifrån platsen och händelser, 

medan de mot slutet av intervjun går in på framtiden och vad som kommer att ske härnäst. 

Detta fokus byts främst av nyhetsankaret och det kan till exempel handla om att man i ett 

första steg bekräftar det som sagts i turen innan, i en form av återkoppling, för att sedan styra 

in på ett nytt fokus inom ämnet. Nyhetsankarets näst sista tur har visats sig ibland bestå av ett 

mer abrupt fokusbyte, och då abrupta fokusbyten sker i intervjuerna så är det under denna näst 

sista tur från nyhetsankaret. 

   Alla de studerade live two-way affiliated interviews består av en inledande tur som 

presenterar korrespondenten med namn och plats, och den avslutande turen består i att 

nyhetsankaret tackar korrespondenten och nämner dennes namn igen.  

   I intervjuerna har det gått att se att återkopplingar och självreparationer förekommer ganska 

frekvent. Återkopplingar har visat sig ske i början på turerna som en inledande yttring, medan 

självreparationer visat sig ske genom hela intervjuerna. Såväl återkopplingar som 

självreparationer sker främst av korrespondenten, även om det ibland också sker hos 

nyhetsankaret. Det har även gått att se när det gäller samtalsstilen att tempoväxlingar sker 

under intervjuerna, och detta hos såväl nyhetsankare och korrespondent även om det sker 

något mer ofta hos korrespondenten. Ökning i tempo har visat sig ske oftast då man vill lägga 

till någon ytterligare information som egentligen inte hör till ämnet, eller i samband med 

felsägningar. Långsammare tempo har visat sig ske främst i början av turer, men är inte lika 

förekommande som ökningar i tempo. Betoningar sker på nyckelord eller då man vill 

förstärka någonting, och det sker av såväl nyhetsankare som korrespondent. I nyhetsankarets 

turer har det gått att se att denne betonar ord för att vägleda korrespondenten i dennes svar. 

Ordvalen i intervjuerna hålls på en relativ enkel nivå, utan svåra uttryck eller ordval. I 

intervjuerna tilltalar deltagarna ibland varandra med ”du”, och sig själva med ”jag”. 

Användningen av ordet ”jag” sker vid personlig handling eller åsikt, och används av både 

nyhetsankaret och korrespondenten. Tilltalet ”du” används inte ofta i intervjuerna men då det 

gör det så är det främst då nyhetsankaret tilltalar korrespondenten. Skratt förekommer 

generellt inte i intervjuerna. 
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6. Diskussion 

Uppsatsens diskussion kommer vara uppdelad i samma nivåer som den tidigare analysen, 

nämligen strukturell nivå, handlingssekvensnivå och detaljnivå.  Analysens resultat kommer 

att diskuteras för att kunna göra en karaktärisering av de live two-way affiliated interviews 

som utförs i SVT:s Rapport och Aktuellt, samt för att kunna se vad i denna typ av interaktion 

som kan kopplas till liveness. Diskussionen kommer sedan avslutas med slutsatser där 

uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras. 

6.1 Strukturell nivå 

På en strukturell nivå kan man av analysen inte se att det råder någon större skillnad mellan 

intervjuerna beroende på om det är en kvinna eller en man i studion, eller en man eller kvinna 

som är korrespondent. Detta kan tyda på att de går in i sina institutionella roller och att 

könsrollen då inte spelar in. De är utsedda av institutionen, det vill säga TV-bolaget, för att 

fylla en funktion som intervjuare eller intervjuad, och då kan/ska deras könsroll och/eller 

personliga roll kanske inte spela in till så stor grad. Dock har det gått att se att kvinnorna 

pratar mer än männen inom respektive roll vilket kan tyda på att deras möjliga personlighet 

lyser igenom. 

   Intervjuformatet har visat sig vara liknande för alla studerade intervjuer, och detta kan tyda 

på att de följer en liknande mall, exempelvis genom att antalet turer och tid är liknande i alla 

studerade intervjuer, att man följer fråge- och svarsstrukturen och genom att det nästan alltid 

är nyhetsankaret som byter ämne. Då analysen påvisat flertalet mönster i strukturerna som är 

liknande i alla studerade intervjuer så kan man se det som att ”mallen” för dessa intervjuer är 

på förhand given, att de följer vissa strukturella regler och därmed liknar ett institutionellt 

samtal. I intervjuerna har det tydligt gått att se att nyhetsankaret är den som ställer frågorna, 

och att det är korrespondenten som svarar på dessa. Korrespondenten ger mycket utförliga 

svar på dessa frågor, vilket kan knytas till att hon/han är där i sin roll och att denna roll 

innefattar att han/hon som en form av expert på området ska rapportera om läget på plats. 

   Att fråga-svar strukturen är dominerande i de studerade intervjuerna gör att man utifrån 

denna studie inte kan se det som Kroon Lundell (2010) skriver i sin artikel att det som 

utmärker intraprofessionella samtal i TV är att den typiska fråge- och svarsstrukturen inte är 

lika dominerande. Dock så har det genom analysen förekommit tillfällen i samtalen där man 

faktiskt går ifrån denna struktur, då ett nyhetsankare fäller ett påstående eller återkopplar 
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istället för att ställa en fråga. Men detta handlar snarare då om avvikelser från strukturen än att 

det är den övergripande samtalstypen, vilket också Clayman och Heritage (2002, s 98) talar 

om. Då nyhetsankaret väljer att fälla ett påstående istället för att ställa en fråga så kan man 

ändå se det som att detta är för att få korrespondenten att fortsätta sin rapportering eller 

utveckla sitt resonemang och gå djupare in på ämnet. Ett påstående från nyhetsankaret kan 

därigenom påvisa att det fortfarande är denne som har den pådrivande positionen i samtalet. 

Det är alltså denne som styr över samtalet, vilket är i linje med institutionella samtal. Man kan 

dock också se det som att då nyhetsankaret väljer ett påstående istället för en ny fråga så får 

det samtalet att verka mer varierande och levande, och därigenom mer likt ett vardagligt 

samtal. 

   I analysen framkom det att frågorna från nyhetsankaret ofta är formulerade så att denne ber 

korrespondenten svara på vad, hur och/eller varför någonting sker, och det handlar alltså om 

öppna frågor där korrespondenten ges plats att breda ut sitt svar. Frågorna är ofta ställda så att 

korrespondenten ska kunna ge information som hon fått på plats, och hon får också utrymme 

att spekulera. Detta är alltså i linje med Montgomerys teori om live two-way affiliated 

interviews. Ekström och Kroon Lundell (2011) diskuterar i sin artikel dels att det ofta är så att 

frågorna i nyhetsintervjuer håller samma frågekonstruktion, och dels att frågorna i intervjuer 

med andra journalister, så som till exempel korrespondenter, ofta är formulerade för att få 

fram kunskap som den intervjuade har, men som tittarna lider brist på och därmed behöver. 

Ekström och Kroon Lundells slutsatser kan alltså sägas stämma överens med de här studerade 

intervjuerna, då frågorna är konstruerade på liknande sätt och att korrespondenten ger 

information från platsen som publiken inte har.  

   När det gäller ämnesbyte och ämnesintroduktion i intervjuerna så har det visats även där att 

det verkar följa en viss mall, dels då det har visat sig att intervjuerna till en början handlar om 

att ta upp information som knyts till platsen för att mot slutet mer fokusera på framtiden och 

dels då det i de flesta fall sker ett ämnesbyte genom nyhetsankarets frågor.  Ämnesbytet sker 

främst stegvis genom att nyhetsankaret först knyter an till den tidigare turen för att sedan 

komma vidare in på en ny fråga. I alla intervjuer sker ämnesbytet på ett liknande sätt, vilket 

kan sägas höra ihop med att strukturen för intervjuerna verkar vara på förhand given. Det kan 

också sägas höra ihop med att det är nyhetsankaret som är den som styr samtalet. Detta 

faktum gör att intervjuerna kan kopplas till institutionella samtal då det visar att 

korrespondenten inte har möjlighet att lägga sig i vilket ämne som ska behandlas utan att den 

makten ligger hos nyhetsankaret.  
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   I och med att strukturen för dessa intervjuer visat sig vara ganska strikt kan man se det som 

att det faktiskt inte finns något större utrymme för liveness på den strukturella nivån. Detta 

faktum kan man koppla till teorin om nyhetsintervjun som ett institutionellt samtal. Själva 

intervjun i sig är strikt styrt av till exempel tidsaspekten och således finns det strukturmässigt 

inte plats för några utsvävningar eller egna spontana initiativ till att utforma intervjun 

annorlunda. 

6.2 Handlingssekvensnivå 

På nivån för handlingssekvenser i intervjuerna har det gått att se utifrån analysen att alla 

inledande turer i de studerade intervjuerna sker på ett liknande sätt. De består i att 

nyhetsankaret presenterar korrespondenten och dennes positionering, för att därefter ställa den 

första frågan. Detta kan man koppla till nyhetsintervjun som institutionellt samtal samt till 

Montgomerys teori om live two-way affiliated interviews. Detta eftersom denna inledande tur 

alltid sker på ett liknande sätt och därmed följer en struktur. Men även att denna presentation 

sker för publikens skull är också i linje med såväl institutionella samtal som Montgomerys 

teori. Att platsen anges, och att nyhetsankaret i flera intervjuer säger att korrespondenten är 

med ”direkt” kan tyda på att man vill påvisa att intervjun sker här och nu, vilket kan sägas 

vara en liveness teknik genom att man påvisar live-aspekten. Korrespondentens första tur 

består av ett svar på nyhetsankarets första fråga, och innefattar generellt ingen form av 

hälsning eller presentation. Detta kan höra ihop med att samtalet inte är vardagligt, eftersom 

identifikation bara sker från nyhetsankarets håll. 

   Nyhetsankarets näst sista tur består ofta i att denne uppmanar korrespondenten att svara 

”helt kort” på frågan. Detta kan sägas höra ihop med att det är nyhetsankaret som har 

kontrollen över samtalet, och tiden som detta sträcker sig över. Det kan även sägas påvisa 

tidsaspekten för intervjun, och att denna sker live under pågående sändning. Korrespondenten 

svarar på denna fråga, och i intervjuns sista tur, som tillhör nyhetsankaret, tackar denne 

korrespondenten och nämner igen dennes namn. Att nyhetsankaret tackar korrespondenten 

påvisar återigen de institutionella roller som de innehar, och att samtalet är institutionellt. Inga 

skillnader har framkommit beroende på kön, vilket återigen tyder på de institutionella rollerna 

som de har. 

   På handlingsnivå har det gått att se, likt på den strukturella nivån, att strikta mönster följs. 

På så vis påvisar det att det inte finns något större utrymme på denna nivå heller vad gäller 

spontana handlingar som mer kan efterlikna vardagliga samtal. Dock har det på denna nivå 
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gått att se att vissa liveness-tekniker används här, till exempel att markera tidsaspekten och att 

det sker här och nu.   

6.3 Detaljerad nivå 

På detaljnivå har analysen dock visat att det finns större utrymme för liveness än på de 

tidigare nivåerna. Genom analysen har det till exempel framkommit att återkopplingar 

generellt sker i början av korrespondentens turer, och då i form av ”aa” eller ”mm” som 

korrespondenten ofta inleder sina turer med, oberoende av kön. Återkopplingar sker inte i 

denna form i lika stor utsträckning hos nyhetsankaret, även om det förekommer. Men i 

nyhetsankarets turer där det sker ett ämnesbyte går det dock att se att de inte bara består av en 

fråga utan innan denna ställs förekommer också ett bekräftelsesteg som då kan ses som en 

form av återkoppling. Detta eftersom att man då tydligt visar att man lyssnat och förstått vad 

som sagts i turen innan. Då korrespondenten påbörjar sina turer med ”aa”, ”mm” kan det dels 

ses som en vardaglig variant av ett ja-svar, och dels kan det vara för att spara tid om denne 

behöver tänka efter innan hon/han svarar på frågan. En hörbar inandning som inledning på 

turen kan vara ett tecken för att påvisa att man vill ha ordet och har tänkt börja prata. 

Återkopplingar kan kopplas till vardagliga samtal, där ömsesidig bekräftelse är vanligare än i 

institutionella samtal och därigenom påvisar det en viss spontanitet. Men att det inte 

förekommer återkopplingar under samtidigt tal påvisar ändå ett drag av nyhetsintervjun som 

ett institutionellt samtal där inte någon form av samtidigt prat vanligtvis förekommer eftersom 

formatet är på förhand bestämt. Det samma gäller då avbrott av varandra i samtalet inte sker. 

Detta ligger även i linje med Montgomerys kategorisering av live two-way affiliated 

interviews där han säger att avbrott från nyhetsankarets sida inte sker. 

   Då självreparationer, i form av stakningar, pauser och tvekljud, förekommer i intervjuerna 

så sker detta främst under korrespondentens turer, såväl hos de kvinnliga som hos de manliga. 

Dessa självreparationer kan tyda på att talet är spontant och inte följer ett förutbestämt manus 

då ett uppläst manus i ett idealiskt läge skulle kunna läsas upp utan problem. Att 

självreparationer också sker mer under korrespondentens tur kan förklaras dels med att denne 

pratar mer och dels med att just denne faktiskt inte har något förberett manus, vilket bekräftats 

av Aktuelltchefen Malin Landahl. Då en stakning, paus eller ett tvekljud sker under en 

pågående tur kan detta också tyda på att man vill spara tid för att komma på vad man vill 

säga. Då nyhetsankaret stakar sig i sina turer har det gått att se att detta sker något mer då 

denne knyter an till något som sagts i turen innan, och detta kan påvisa att denne då frångått 
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sina ”stolpar”, som Aktuelltchefen Malin Landahl meddelat att nyhetsankaret har under 

intervjuerna, och då inte riktigt vet vad de ska säga. 

   I intervjuerna används ett vardagligt språk, och ibland väldigt informella ordval, vilket kan 

vara ett sätt att skapa en informell känsla. Även betoningar och tempoväxlingar sker, och 

därmed kan en känsla av att samtalet inte är manusstyrt uppbringas, och det kan vara ett 

tecken på att man vill efterlikna vardagliga samtal. Då vardagliga ordval, samt 

tempoväxlingar sker, kan detta tyda på att talet levereras spontant, och inte uppläst, och att det 

kommer från talarens själv. På så vis kan den informella språkstilen vara en teknik för att öka 

känslan av liveness i sändningen. Kroon Lundell (2009) är i sin artikel också inne på just 

detta, att de val, i till exempel språket, som görs i media idag kan påvisa en orientering mot 

liveness, eftersom de vill inkludera publiken genom att använda ett vardagslikt språkbruk. 

   Då betoningar sker i intervjuerna kan detta vara för att man vill markera någonting viktigt 

och centralt, men också för att få talet att verka mer levande. Därigenom kan även betoningar 

användas för att få samtalet att efterlikna ett vardagligt samtal. Då nyhetsankaret betonar ett 

specifikt ord i frågekonstruktionen tyder det dock mer på att denne vill styra samtalet och att 

korrespondenten bör utforma sitt svar runt detta betonade ord, vilket kan sägas vara mer i linje 

med det institutionella samtalet. Som Ekström och Kroon Lundell (2011) skriver så kan 

betoningar i frågekonstruktionen också vara för att skapa en känsla av intresse och 

engagemang från nyhetsankarets sida, vilket kan vara en teknik för att frammana liveness och 

därigenom få tittarna att tro att det inte är repeterat. 

   Att skratt inte förekommer i en större utsträckning i intervjuerna tyder på att nivån för 

samtalet ändå önskas ligga på en strikt och formell nivå, vilket inte ligger i linje med det som 

tidigare tagits upp om att man vill efterlika ett vardagligt samtal i talet.  Frånvaron av skratt 

kan nämligen förklaras med att deltagarna i intervjuerna är där i sina professionella roller och 

att skratt kan störa deras professionalitet. Skratt passar sig heller inte i genren 

”nyhetsrapportering” i stort. Därmed kan frånvaron av skratt påvisa att live two-way affiliated 

interviews i detta avseende ändå efterliknar institutionella samtal. 

   Att nyhetsankaret inte pratar om sig själv utifrån första person, det vill säga ”jag”, handlar 

nog mycket om att han eller hon är där utifrån sin institutionella position, och inte som egen 

person. För när han eller hon väl sa ”jag” så handlade det om att de utförde en personlig 

handling och då kändes det kanske mer naturligt att säga ”jag”. Att nyhetsankaret talar utifrån 

ett vi-perspektiv, med publiken, gör att publiken involveras och görs delaktig i interaktionen 

och det hör ihop med den institutionella funktionen att hela interaktionen är där för publikens 
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skull. Att nyhetsankaret ibland tilltalar korrespondenten med ”du” gör det väldigt vardagligt. 

Att ”jag” och ”du” används i intervjuerna kan också tyda på att den institutionella rollen läggs 

åt sidan för ett mer personligt framträdande, och därmed också som ett verktyg för liveness 

genom att man därmed blir ”närmare” publiken och får ett mer vardagligt, spontant, samtal. 

Detta gäller även då korrespondenten i vissa fall använder sig av ”jag” och tar upp personliga 

upplevelser från platsen. 

   Ekström och Kroon Lundell (2011) menade att då intervjuerna är förutbestämda, eller som i 

detta fall följer förutbestämda ”stolpar”, så kan den intervjuade känna sig trygg och säker, och 

därmed leverera sitt svar på ett mer spontant sätt och att en förutbestämd intervju då möjliggör 

en vidgning av liveness. Detta är ett faktum som mycket väl kan vara aktuellt för de studerade 

intervjuerna i denna uppsats, då det genom mejlväxling med Malin Landahl, chef för Aktuellt, 

framkommit att stolpar, å nyhetsankarets sida, används under intervjuerna. Det har även gått 

att se hur man i språket är mycket mer spontan än i den strukturella utformningen av 

intervjun. Men i och med det faktum att man i intervjuerna ändå använder stolpar kan 

samtalet aldrig bli helt spontant och därmed kan det, enligt teorin om ett autentiskt samtal, 

inte heller bli autentiskt, alltså äkta. Ändå har analysen visat att man ändå försöker framställa 

sig spontant på många olika sätt och det tyder på att liveness frammanas och detta för att få en 

mer autentisk rapportering. 

   Genom analysen har de flesta fenomen varit mer förekommande hos korrespondenten, 

oberoende av kön, vilket kan höra ihop med att denne talar mer under intervjuerna. Men det 

kan också höra ihop med den information som Malin Landahl lämnat om att korrespondenten 

faktiskt inte har några stolpar och således bör denne tala helt fritt, vilket också medför större 

möjligheter för spontana yttringar. Detta medför även att korrespondentens turer möjligen kan 

ses som mer autentiska än nyhetsankarets, eftersom denne utan stolpar kan tala mer utifrån sig 

själv. 

   På detaljnivå har det alltså sammanfattningsvis gått att se att det finns ett allt större utrymme 

för liveness här, vilket kan vara en följd av att man å nyhetsankarets sida bara har stolpar att 

utgå ifrån och å korrespondentens sida bara ett kort samtal innan intervjun. Detta leder till att 

deltagarna i intervjuerna faktiskt i allt större utsträckning utgår från sig själva i samtalet och 

de bygger den information som tas upp utifrån relativt egna initiativ. De kan således använda 

sina egna ord, och det blir då kanske lättare att ta till ett spontant och vardagligt språkbruk än 

om de hade haft ett detaljerat manus att utgå ifrån. 
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6.4 Slutsatser 

Interaktionen i live two-way affiliated interviews i SVT:s ”Aktuellt” och ”Rapport” är 

organiserad som så att den har ett strikt styrt format på strukturell- och handlingssekvensnivå, 

i linje med institutionella samtal, men det finns ett större utrymme för mer spontana 

handlingar på detaljnivå, vilket kan sägas vara mer i linje med vardagliga samtal. 

   I interaktionen i live two-way affiliated interviews frammanas liveness genom att man 

använder sig av stolpar i intervjuerna, vilket medför att deltagarna vet vad de ska prata om 

men inte exakta formuleringar. Liveness frammanas också genom att man i intervjuerna 

påvisar tidsaspekten, bland annat genom att påtala att intervjun sker direkt. Då ämnesbyten 

sker i intervjuerna innehåller dessa ett bekräftelsesteg, att man påvisar att man registrerat den 

tidigare turen, och detta kan sägas vara en liveness-teknik för att påvisa att man utformar 

samtalet i stunden, och efter varandras turer. Liveness frammanas även i intervjuerna genom 

att ett vardagligt språk används, med inslag av mycket vardagliga ordval. Även att orden 

”jag” och ”du” används i intervjuerna kan sägas vara en liveness-teknik då deltagarna i 

samtalet då personifieras och blir mer i nivå med publiken. 

   Ingen större skillnad har upptäckts beroende på kön, förutom att kvinnorna tenderar att prata 

mer inom de olika rollerna, vilket tyder på att deltagarna endast är där i sina roller. Men 

däremot har dessa roller visat sig frammana liveness på olika sätt. Nyhetsankaret frammanar 

liveness främst genom att påvisa tidaspekten och se till så att ämnesbyten sker stegvis. 

Korrespondenten däremot frammanar liveness främst genom språket och hur de framför sina 

yttranden, det kan handla om att de stakar sig eller byter samtalstempo. Att de olika rollerna 

frammanar liveness olika kan vara en följd av att nyhetsankaret har stolpar, vilket 

korrespondenten saknar, men också att korrespondenten har större möjlighet att frammana 

liveness i talet eftersom denne pratar mer. 

7. Sammanfattning 

Denna uppsats syfte har varit att studera live two-way affiliated interviews i SVT:s 

kvällssändningar av ”Aktuellt” och ”Rapport”, för att först karaktärisera dem och sedan se hur 

liveness frammanas i dessa intervjuer. Uppsatsen har även haft som syfte att se huruvida 

deltagarnas kön och roll spelar in i hur de frammanar liveness i intervjuerna. För att studera 

detta har en kvalitativ studie i form av en samtalsanalys gjorts på tre nivåer av programmen, 

nämligen strukturellnivå, handlingssekvensnivå och detaljnivå. Analysen har utgått från de 
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centrala begreppen intervjuformat, samtalsstruktur, ämnesbyte, inledande- och avslutande tur, 

samt återkopplingar, självreparationer, samtalsstil, tilltal och skratt. Uppsatsen utgick från 

tidigare forskning av Martin Montgomery, Åsa Kroon Lundell och Mats Ekström som berörde 

intervjuer i nyhetsprogram, manusbundet kontra spontant samtal, samt hur man skapar en 

identitet då journalister intervjuar andra journalister i TV. Uppsatsen har även utgått från 

samtalsanalysen som teoretisk utgångspunkt, teorin om nyhetsintervjun som institutionellt 

samtal kontra vardagliga samtal, Montgomerys teori om live two-way affiliated interviews, 

teorin om liveness samt teorin om autentiska samtal. 

   Uppsatsens resultat är att live two-way affiliated interviews kan karaktäriseras som 

institutionella på en strukturell- och handlingssekvensnivå, men att detaljnivån av intervjuerna 

har flertalet inslag av spontana handlingar, och därmed då kan sägas vara i linje med mer 

vardagliga samtal. 

   Liveness i intervjuerna sker främst genom påvisande av tidsaspekten, stegvisa ämnesbyten, 

vardagligt språkbruk och ordval, samt genom att tilltal så som ”jag och ”du” används till viss 

del i intervjuerna. 

   Inga större skillnader har upptäckts angående hur liveness frammanas beroende på kön. 

Rollerna har dock visat sig frammana liveness på olika sätt. Nyhetsankaret frammanar 

liveness mer på övergripande nivåer medan korrespondenten frammanar liveness mer på en 

detaljerad nivå.  
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Bilaga 1 

Transkription: Aktuellt 1 november 2011 kl 21.00 

Intervju sker 00.50-03.25 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Lennart Persson, ca 60 år 

K = korrespondent, Malin Syrstad, ca 45 år 

 

1. A: å vi har med oss vår utsända malin syrstad från aten  

2. ja malin senaste nytt från det här  

3. regeringssammanträdet har du det 

4. K: .hh ja dom sitter alltså fortfarande i krismöte dom  

5. har suttit i över tre timmar nu och dom sitter  

6. fortfarande förväntas sitta större delen av kvällen  

7. kanske natten också var som kommer ut riktigt (.) det  

8. har vi ingen aning om 

9. A: .hh du hur är egentligen det politiska läget i  

10. grekland just nu 

11. K: man skulle kunna kalla det politisk kaos vi har en  

12. premiärminister som går ut .hh och meddelar att det  

13. ska bli folkomröstning >utan att resten av regeringen  

14. vet om det< vi har en finansminister och en  

15. hälsominister som går ut öppet uttalar sitt  

16. misstroende mot premiärminister papandreou .hh vi har  

17. ehh ledamöter ur eh parlamentet från papandreous eget  

18. parti pasok som uttalar sitt misstroende mot honom  

19. och som kommer som säger att dom kommer att rösta  

20. emot honom på fredag mot förslaget om en  

21. folkomröstning och vi har en opposition som kräver  

22. nyval 

23. A: han är hårt trängd med andra ord va va vad kan hända 

24. K: .hh ja han är hårt trängd politiskt inifrån landet  

25. från alla håll från eh grekerna själva grekiska  

26. befolkningen från omvärlden och nu ska han ju imorgon  

27. till cannes och förklara sig för eh merkel och  



 

 

28. sarkozy om den här senaste turen då om  

29. folkomröstningen å vad som kan hända det spekuleras  

30. ju om det .hh en del tror att han kommer avgå redan  

31. ikväll inatt andra tror att han kommer att förlora  

32. den här förtroendeomröstningen på fredag och kommer  

33. att avgå då och då kan man tänka sig scenariot  

34. antingen att det blir en koalitionsregering  

35. tillfälligt eller att eeh pasok regerande partiet  

36. fortsätter tillfälligt och att det blir ett nyval men  

37. att han kommer å avgå 

38. A: är det det troliga att han han förr eller senare  

39. kommer att tvingas avgå alltså 

40. K: de:t är många som tror det 

41. A: hur är stäm- 

42. K: och det kan bli svårt för honom å- 

43. A: (1.0) a varsågod Malin fortsätt 

44. K: (3.0) förlåt vad sa du 

45. A: jo ja du fick fortsätta ditt resonemang där 

46. K: (3.0) .hh äh stämningen <ute på stan> är ja vad ska  

47. jag säga folk är .hh förvirrade förvånade å arga kan  

48. man säga att de är man tycker att papandreou har ehm  

49. spelat alldeles för högt spel å att insatsen faktiskt  

50. är greklands framtid 

51. A: .hh tack så mycket malin syrstad med oss direkt ifrån  

52. aten 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Aktuellt 4 november 2011 kl. 21.00  

Intervju sker 04.21-06.50 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Lennart Persson, ca 60 år 

K = korrespondent, Malin Syrstad, ca 45 år 

 

1. A: mm och just nu har vi med oss Malin Syrstad(.) direkt  

2. från sintagmatorget i aten .hh äh malin vet vet du  

3. nått om vad som händer just nu inne i parlamentet 

4. K: ja för ett litet litet tag sen så såg jag  

5. premiärministern papandreou komma här med sitt följe  

6. fram till parlamentet och han ska snart hålla sitt  

7. tal där .hh men dom senaste uppgifterna äh pekar  

8. faktiskt på att han kan klara sig .hh för att som vi  

9. såg int- i inslaget här har många av hans egna >(ohb  

10. tal)< kommer att rösta emot honom men när man har  

11. följt debatten här så har flera av dem sagt att de  

12. faktiskt kommer att rösta för honom men att det inte  

13. betyder att de uttalar sitt förtroende för honom  

14. däremot att de ger honom en order om att bilda en  

15. koalitionsregering som tillfälligt ska styra landet  

16. ((smackar)) som ska förändra landet som ska genomföra  

17. dom här tuffa besparingarna och samarbeta med eu för  

18. att kunna få tillgång till det här (.)  

19. räddningsprogrammet 

20. A: du: hur har det sett ut å hur har det varit idag >på  

21. gator och torg i aten< 

22. K: .hh ja det eh (.) gatorna >många av gatorna< är  

23. avstängda å man ser kravallpolis överallt man är väl  

24. vis av erfarenhet >av tidigare erfarenhet< med  

25. våldsamma demonstrationer .hh men å tidigare idag var  

26. det kanske ett tusental som demonstrerade nu om jag  

27. ser bakom mig här så är det (.) >några hundra< och  

28. det är väldigt stillsamt äää lugnt- >går lugnt<  



 

 

29. tillväga man hör lite burop lite slagord då och då  

30. men det är lugnt (.) alla avvaktar och är spända på  

31. vad som ska hända 

32. A: du vad tror du kommer hända då ikväll 

33. K: ((smackar)) .hhh (1.0) det är ju väldigt oklart  

34. väldigt svårt å säga men det som följden av de å  

35. >allt allt< tyder på att följden av det som kommer  

36. hända eh *följden* av det kommer å bli att det kommer 

37.  att hållas ett (.) nyval ganska snart .hh eeh kanske  

38. redan i december eller under våren och att eh (,)  

39. ((smackar)) en tillfällig regering kommer å styra  

40. landet fram till dess >men> vem som (.) vem det ee  

41. vilken den regeringen ee (.) det är ju oklart om det  

42. ss nuvarande socialistiska ehhh partiet eller om det  

43. är en opposition >om< det är koalition med  

44. oppositionen .hh å (.) om det är papandreou (.) eller  

45. om det är någon annan det är väldigt oklart .hh men  

46. (.) trycket det är i alla fall att det måste gå  

47. snabbt >trycket från omvärlden att det måste gå  

48. snabbt< för å minska osäkerheten för å minskra  

49. >minska< risken att skuldkrisen sprider sig till  

50. andra länder 

51. A: tack så mycket malin (ohb tal) med oss direkt från  

52. sintagmatorget i aten 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Aktuellt 17 november 2011 kl. 21.00  

Intervju sker 10.25-13.30 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Anna Hedenmo, ca 50 

K = korrespondent, Samir Abu Eid, ca 40 

 

1. A: .hh och nu har vi kontakt med våran korrespondent i  

2. mellanöstern samir abu eid som befinner sig i just  

3. egypten .hh vad säger du samir kommer arabförbundets  

4. ultimatum att ehh (0.5) bita på syriens regim 

5. K:  (3.0) aaa det är svårt att säga ehh för folket i  

6. syrien för oppositionen så eh >betyder det här en hel  

7. del som ni var inne på i studion där< det här kommer  

8. ingjuta nytt mod och hopp i dom och dom kommer  

9. fortsätta demonstrera eh när det gäller regimen då så  

10. kommer dom i alla fall låtsas att dom ska följa dom  

11. här kraven då > men om dom gör det i verkligheten< eh  

12. det är väldigt svårt att säga och dom har ju då  

13. egentligen då regimen har ju inte brytt sig om  

14. arabförbundet tidigare och syriens ambassadör här i  

15. egypten (0.5) i kairo han eh var väldigt hårt mot  

16. arabförbundet häromdan och sa att dom egentligen inte  

17. eh eh bryr sig om vad dom säger 

18. A:  eh du träffade ju nyligen arabförbundets dåvarande  

19. ordförande i högkvarteret i kairo hur hur tänker dom  

20. va- varför kräver man då plötsligt då att mänskliga  

21. rättigheter ska respekteras i syrien 

22. K:  (3.0) ah det är egentligen då arabförbundet har ju  

23. inte åstadkommit särskilt mycket då eh under alla dom  

24. här över sextio åren då som de har funnits och har  

25. egentligen varit en väldigt tandlös organisation men  

26. dom har ju också påverkats av alla dom här upproren  

27. såklart då i i arab eh värden man ska också komma  

28. ihåg att i arabförbundet medlemmarna där är ju  



 

 

29. fortfarande då auktori- auktoritära ledare  

30. framförallt då och eh diktatorer >men som sagt< de  

31. har påverkats av det här och när det gäller då syrien  

32. så inser dom nu att eh det här kan inte få fortsätta  

33. det här blodbadet kan inte fortsätta .hh det måste få  

34. ett slut nu eh men sen så är det ju också så att det  

35. syrien är väldigt viktigt strategiskt och regionalt  

36. till exempel så (0.5) är shiamuslimska iran och syren  

37. då väldigt nära allierade och eh arabländerna  

38. speciellt i gulfen eh qatar saudiarabien som nu  

39. driver på eh dom här eh kraven då dom vill gärna se  

40. att det här eh att irans inflytande i arabvärlden 

41. försvagas 

42. A:  .hh vad säger du jag vet att det är en väldigt svår  

43. fråga men ehm eh är syrien <nästa arabland på väg att  

44. falla> 

45. K: (3.0) ja det är ju eh nästan det är omöjligt att  

46. svara på egentligen men eh eh det det syriska folket  

47. eller oppositionen väldigt många i syren kommer i  

48. alla fall att fortsätta demonstrera dom säger att de  

49. inte kommer att ge upp förräns regimen faller .h och  

50. många bedömare dom tror också att eh eh att Bashar  

51. al-Assads dagar är räknade men det kom- kanske inte  

52. kommer gå så fort som många tror det ka:n dra ut på  

53. tiden ta lång tid .hh för att eh man får inte glömma  

54. heller att eh regimen och Bashar al-Assad har stöd  

55. också bland många i i i landet och till exempel så  

56. har det ju inte varit eh eh några demonstrationer  

57. >egentligen stora demonstrationer< i huvudstaden  

58. damaskus 

59. A: tack ska du ha Samir 

 

 



 

 

Transkription: Aktuellt 21 november 2011 kl. 21.00 

Intervjun sker 16.47-18.12 in i programmet. 

A= nyhetsankare i studion, Lennart Persson ca 60 år 

K= korrespondent, Malin Syrstad, ca 45 år 

 

1. A:  vi ska se om vi har kontakt med malin syrstad från  

2. bry:ssel eh hallå malin hör du mig 

3. K: hallå: jag hör dig 

4. A: bra bra du eh mötet pågår just nu eh har det kommit  

5. ut några nyheter från mötet 

6. K: .hh faktiskt mötet tog precis precis slut och eh som  

7. vi ser här bakom oss så har alla journalister  

8. sprungit ut för att höra vad som har kommit ut med  

9. det som .hh kom ut redan innan mötet vad klart var  

10. att nästa utbetalning av eh nödlånet till grekland  

11. kommer betalas ut >det är en utbetalning som skulle  

12. hålla grekland flytande< även från november .hhh men  

13. det är ingen som tror att den här (0.5) dagen att  

14. mötet den här dagen kommer att komma med några stora  

15. lösningar på skuldkrisen 

16. A: vad tror du kommer att hända nu då malin 

17. K: .hh ja det är ju eh flera dagar kvar här med  

18. toppmöten i morgon och sen på söndag kommer det stora  

19. toppmötet .hh ååh (0.5) eeh oenigheten är ju väldigt  

20. stor dom är oeniga politikerna här om hur dom ska  

21. lösa skuldkrisen hur dom ska förhindra att den  

22. sprider sig till länder som italien och spanien .hh  

23. hur man ska (0.3) ge mer pengar till bankerna hur man  

24. ska göra (0.3) krisfonden kraftfullare .hh dom är så  

25. oeniga så att dom har satt in ett extra toppmöte nu  

26. på mån- eh på onsdag .hh eh >för att helt enkelt  

27. vinna< eh tid och hinna komma överens 

28. A: <tack så mycket malin> med oss direkt ifrån bryssel 



 

 

Transkription: Rapport 27 oktober 2011 kl. 19.30 

Intervjun sker 04.57-07.01 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Claes Elfsberg, ca 65år 

K = korrespondent, Malin Syrstad, ca 45år 

 

1. A: och jag vänder mig nu till vår korrespondent i  

2. bryssel malin syrstad malin är är liksom  

3. räddningspaketet färdigt nu 

4. K: .hh aa att politikerna är överens det är ju ett stort  

5. steg framåt kan man säga men det återstår fortfarande  

6. många frågetecken .hh bland annat så i natt så den  

7. stora eh svåra förhandlingen som gjordes det var med  

8. fö- representanter för bankerna .hh om att få dom att  

9. skriva ner skulderna då med <femtio procent i  

10. grekland> med nu det som återstår det är att <varje  

11. enskild bank> måste bestämma om man är beredd att ta  

12. de här smällarna för det är frivilligt 

13. A: mm 

14. K: eeh och dom överenskommelserna ska inte vara klara  

15. förräns i december och det andra det är ju den här  

16. krisfonden e s f s >som de har enats om att den ska  

17. göras mer kraftfull< utan att då skattepe-  

18. skattepengar ska behöva gå till det bland annat genom  

19. att utländska investerare ska kunna gå in till  

20. exempel men precis- >alltså det här är komplicerat<  

21. och precis hur det ska gå till det vet dom inte  

22. fortfarande och det är det är det dom håller på och  

23. jobbar på fortfarande 

24. A: det är ju inte bara grekland som har problem med sin  

25. ekonomi spanien italien irland vad händer med dom  

26. länderna nu 

27. K: det här paketet det är ju inget trollspö kan man säga  

28. som bara gör så det är frid och fröjd i dom här  



 

 

29. länderna helt plötsligt utan .hh mycket av jobbet som  

30. återstår det finns ju i länderna nu visserligen i och  

31. med att marknaden har reagerat positivt så går ju  

32. räntorna ner och då skuldtyngda län- länderder får  

33. det ju lättare men jobbet återstår nu i länderna att  

34. visa att dom verkligen genomför dom besparingar och  

35. dom <reformpaket> som dom har utlovat och grekland  

36. till exempel hela det här paketet ehem som man kom  

37. överens om igår >alla dom siffror som finns i det<  

38. det bygger på att grekland genomför det dom har lovat  

39. trots dom här ehm jättestora protesterna som finns  

40. där .hh >och italien likaså spanien likaså< måste  

41. göra någonting åt sin sin krisande ekonomi och det  

42. handlar om att dom verkligen gör nått (0.5) att dom  

43. agerar och att det inte- visar att det inte vara är  

44. snack det handlar om trovärdighet 

45. A: tack så mycket malin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Rapport 1 november 2011 kl. 19.30 

Intervju sker 07.16-09.30 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Claes Elfsberg, ca 65 år 

K = korrespondent, Malin Syrstad, ca 45 år 

 

1. A: ((smackar)) vår andra europakorrespondent Malin  

2. syrstad är på plats i aten malin hur är reaktionerna  

3. i grekland på chockbeskedet om folkomröstningen  

4. K: aa man kan säga att det råder politisk kaos i  

5. grekland just nu efter papandreous chockbesked igår  

6. om den här folkomröstningen man kan säga chockbesked 

7. eftersom (.) alla tycks vara förvånade till och med  

8. finansministern veneselos som också är vice  

9. premiärminister ska va (.) ska ha varit ovetande och 

10. han har idag gått ut tillsammans med en annan  

11. minister och sagt att dom stöttar inte papandreou i  

12. det här just nu sitter regeringen i krismöte (.) det  

13. finns dom som väntar att papandreou kommer å avgå  

14. redan ikväll 

15. A: om det inte blir så att han avgår vad kommer att  

16. hända då 

17. K: .hh ja då är det ju planerat att det ska vara eh  

18. debatt i parlamentet i tre dagar och att på fredag så  

19. kommer det att hållas en förtroendeomröstning .hh eh  

20. mot papandreou där man också kommer att besluta då om  

21. det kommer å bli en folkomröstning eller inte men nu  

22. visar det sig att det är så många pasok medlemmar  

23. >alltså ur< hans eget parti som har sagt att dom inte  

24. kommer att stötta honom så det är högst osäkert om  

25. det här kommer å gå igenom och då blir det ingen  

26. folkomröstning över huvudtaget .hh å då (.)  

27. förmodligen (.) tvingas han avgå då å då kommer en  

28. tillfällig regering kommer leda landet fram till ett  



 

 

29. nyval  

30. A: vad tror man då ligger bakom det här utspelet av  

31. georgios papandreou som alltså kan fälla honom .hh 

32. K: .hh aa han spelar ju ett oerhört högt spel kan vi  

33. konstatera å det finns många teorier om varför å en  

34. är att han helt enkelt tror att han kommer få att han  

35. behöver det här politiska stödet och stödet från öh  

36. grekiska folket för å få slut på våldsamma  

37. demonstrationer (.) få slut på strejkerna (.) få  

38. genom det här sparpaketet så han kan få hjälpen från  

39. omvärlden .hh en annan teori .hh det är att han  

40. räknar med att pressen på honom kommer bli så stor  

41. att (.) inte genomföra denna folkomröstningen pressen  

42. då från merkel och sarkozy till exempel .hhh att han  

43. tvingas ställa in den men att han då kan säga till  

44. det grekiska folket att men jag försökte jag ville  

45. att vi skulle få bestämma å så får han vinner han  

46. poänger hemma (.) på det sättet  

47. A: tack så mycket malin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Rapport 2 november 2011 kl. 19.30 

Intervjun sker 02.29-04.49 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Lisbeth Åkerman, ca 45 år 

K = korrespondent, Christian Catomeris, ca 55 år 

 

1. A: vår korrespondent christian catomeros är med oss- eh  

2. i- hehe catemeris är med oss i cannes christian vi  

3. hörde manuel baroso vädja till grekland alltså vad  

4. vet man om tongångarna bakom kulisserna 

5. K: <aa .hh det är nog säkert> allvarliga tongångar låt  

6. mig börja med att att få visa en en fransk  

7. dagstidning idag (0.5) eeeh grekiska bokstäver (.)  

8. ett grekiskt ord ordet är kaos och det är ju det man  

9. försöker nu att undvika >genom att träffas< återigen  

10. man har ju försökt <i veckor genom> att dessa  

11. förhandlingar att hitta en lösning som man just  

12. skulle presentera .hh och nu sitter samma parter igen  

13. och förbereder <kanske> kvällsmötet med eeh  

14. papandreou som ju mer eller mindre <har kallats hit  

15. för att förklara sig> eftersom det här är ett helt  

16. oväntat besked >att man vill genomföra en  

17. folkomröstning< 

18. A: vad är det då för linje man vill hålla från tysklands  

19. och frankrikes sida 

20. K: aa det som har kommit fram så här långt <det är  

21. nånting som handlar om> klara besked och det det  

22. handlar egentligen om tre saker den första saken .hh  

23. de är att man vill ha en snabb folkomröstning  

24. troligen kommer man begära detta .h man vill också  

25. att det inte ska bli några omförhandlingar om det här  

26. paketet som man då har svettats fram tagit fram med  

27. stor möda genom kompromisser inom euroområdet sjutton  

28. länder och så till slut så vill man ha ett klart  



 

 

29. besked om grekland vill kvarstå inom euroområdet 

30. A: mm nu har också kinas president hu jintao anslutit  

31. sig till mötet med sarkozy varför 

32. K: aa G20 eeh mötet är ju för de >stora  

33. världsekonomierna och där är kina med< men det är  

34. också så att kina har ett stort intresse jag pratade  

35. med kinesiska journalister som säger men vi är ju här  

36. fö- för det är ju en avgörande stund för eh hela  

37. eurozoonen eeh en av våra viktigaste  

38. (0.5)affärspartners finns ju inom detta område så att  

39. det är ett stort intresse och man förväntar sig också  

40. eventuellt att kina eventuellt skulle gå in att  

41. stödja <den här krisfonden> som är en del av eh det  

42. här räddningspaketet (0.8) så vi får se vad som  

43. kommer ut av det mötet nu har ju bilden förändrats  

44. något 

45. A: tack så mycket så länge christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Rapport 3 november 2011 kl. 19.30 

Intervjun sker 06.28-08.38 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Lisbeth Åkerman, ca 45 år 

K = korrespondent, Christian Catomeris, ca 55 år 

 

1. A: och vår korrespondent christian catomeris finns med  

2. oss direkt från g20 mötet i cannes christian .hh du  

3. har ju precis lyssnat på G20 mötets ordförande  

4. nicolas sarkozy >vad säger han< 

5. K: aah det var ett intressant tal och när man lyssnar  

6. mellan raderna så förstår man att europas ledare är  

7. inte alls på det klara med hur det här >ska sluta  

8. men< det andades heh nån slags försiktig optimism om  

9. man kan säga så >han pekade på två saker< .hh han  

10. menade att oppositionen >den grekiska oppositionen<  

11. äntligen eh säger sig vara positiv till det här  

12. krispaket som man kom överens om förra veckan det är  

13. en slags milstolpe säger han .hh å att därmed har  

14. premiärministern <också sagt att den här  

15. folkomröstningen som man föreslagit> kanske inte  

16. behövs .hh det såg han också som positivt  

17. A: mm (.) var det då kanske det som papandreou ville  

18. åstadkomma med sitt utspel om folkomröstning att ena  

19. landet helt enkelt 

20. K: jag ska säga att jag har pratat med grekiska  

21. journalister i grekland som som faktiskt inte vet vad  

22. som pågår i grekland just nu å å varför allting sker  

23. eeh (0.5) <så att eh> vad man kan säga är att det  

24. finns ett starkt tryck på grekland och på båda  

25. partierna ehm >regeringspartiet och  

26. oppositionspartiet< och här igår skulle ni ha hört  

27. talet sent igår kväll när angela merkel och sarkozy  

28. o- oo- ehem (0.5) i- utan att nämna det brännmärkte  



 

 

29. grekland för att just vara det land i eurozoonen som  

30. är i kris men där opposition och och regering inte  

31. har kunnat samarbeta i en sån viktig krissituation  

32. med- medan andra länder har gjort det 

33. A: mmm 

34. K: så att man tar lite faktiskt ehm tog sarkozy på sig  

35. äran litegran att ha tryckt på för att <komma fram>  

36. såhär långt 

37. A: christian helt kort vad händer <här näst> vad händer  

38. närmast 

39. K: aa nu är det en förtroendeomröstning i grekland i  

40. morgon >och så diskussioner eventuellt< mellan då  

41. regering och opposition om att kanske anta det här  

42. krispaketet vi får se (.) i morgon är en ny dag vi  

43. har sett att varje dag har det kommit nya besked från  

44. grekland  

45. A: tack så mycket christian för den rapporten  

46. ((harkling)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Rapport 7 november 2011 kl. 19.30 

Intervjun sker 07.38-09.24 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Lisbeth Åkerman, ca 45 

K = korrespondent, Christian Catomeris, ca 55 

 

1. A: finansministrarna träffas just nu i bryssel och där  

2. finns också christian catomeris med oss (0.5) vad  

3. säger du christian 

4. K: aa jag lyssnade på ministrarna när dom gick in  

5. alldeles nyss här <och eh> faktum är att tongångarna  

6. är bistra ehh grekland ee i behov av ett (.) akutlån  

7. på >åtta miljarder till mitten av december< för att  

8. kunna betala sina (.) statstjänstemän sina pensioner  

9. (0.5) .hh och det här hade man kanske hoppats få ett  

10. besked om nu när man säger sig ha nått en (0.5) en en  

11. kanske en samlingsregering men (0.5) ministrarna  

12. kräver >mera än så< tyskland kräver till exempel  

13. bindande löften om att följa den här överenskommelse  

14. som som det här krispaketet innebär och där är man  

15. inte ännu 

16. A: men det finns även ett annat land som i högsta grad  

17. är i fokus på mötet ikväll 

18. K: just det <och det är italien> å där det också råder  

19. politisk oro det handlar <om att> trovärdigheten för  

20. ett land som har också en väldigt stor statsskuld som  

21. har ehm måste införa nån slags åtgärder för att få in  

22. mer pengar å man vet inte om den koalisionsregering  

23. som finns >om den president som finns< silvio  

24. berlusconi kommer sitta kvar (.) och om regeringen  

25. håller så även där stora <orostecken>  

26. A: helt kort christian >hur skulle du beskriva  

27. stämningen på mötet ikväll< 

28. K: <ännu ett möte> (.) dom börjar bli luttrade nu  



 

 

29. finansministrarna och det sista ordet är inte sagt  

30. tyvärr får man väl säga för att den här ovissheten är  

31. det som skapar <all oro> på finansmarknaderna och gör  

32. det svårt för alla länder  

33. A: tack så mycket för den rapporten christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Rapport 12 november 2011 kl. 19.00 

Intervjun sker 02.22-04.18 in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Claes Elfsborg, ca 65 år 

K = korrespondent, Kristina Kappelin, ca 55 år 

 

1. A: vår korrespondent kristina kappeli- kappelin befinner  

2. sig utanför parlamentet i rom och hur är stämningen  

3. där ikväll kristina 

4. K:  claes det är massor med folk <lite längre härifrån  

5. som har .hh skrikit och vrålat> när parlamentarikerna  

6. har kommit >ut här finns både< eh anhängare men  

7. framförallt väldigt många motståndare till berlusconi  

8. som förbereder sig på att fira ikväll 

9. A: kommer berlusconi att avgå nu ikväll då 

10. K:  de:t är vad alla väntar >sig just nu så pågår< ett  

11. möte mellan berlusconi och hans ministrar i  

12. berlusconis residens eeh det är sagt att klockan halv  

13. nie ska han bege sig till italiens president och .hh  

14. så att säga formalisera att han avgår 

15. A:  gör han detta utan villkor (.) eller (0.5) kommer det  

16. bli mer politiska: turer kring honom 

17. K:  det är ju just eh dom frågorna som ska upp till (0.3)  

18. diskussion nu därför att det lär vara så att  

19. berlusconi gärna vill att hans statssekreterare och  

20. nära medarbetare gianni letta ska ingå i regeringen  

21. som ju egentligen är tänkt att vara så att säga en  

22. teknisk regering .hh å det är naturligtvis därför att  

23. han vill ha någon form av garanti tror jag  

24. framförallt vad gäller .hh eh justitie (.) frågor 

25. A:  å det har att göra me:d eeh eh att de åtal som välle-  

26. de- ehm dom undersökningar som pågår mot honom alltså 

27. K:  eh nu hörde jag inte vad du sa: >förlåt mig< 

28. A:  nää jag undrade om det har att göra med dom rättsfall  



 

 

29. där han själv är inblandad 

30. K:  naturligtvis berlusconi .hh försvinner ju så att säga  

31. inte helt ur bilden därför att han försvinner som  

32. premiärminister och han har rättegångar som pågår och  

33. eh .hh eh det är ett antal problem att ta hand om  

34. förmodligen 

35. A:  väldigt kort räcker krispaketet för att få ordning på  

36. italiens ekonomi 

37. K:  det spekuleras i att det kommer att behövas (0.3)  

38. ytterligare ett >eftersom man har agerat< så långsamt  

39. och det är ju egentligen den största kritiken som  

40. so:m (0.5) man eh som är mot berlusconi nämligen att  

41. han har agerat för sent han har låtit den ekonomiska  

42. situationen gå för långt så att säga 

43. A:  tack så mycket kristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Rapport 25 november 2011 kl. 19.30 

Intervjun sker 19.48-21.53 in i programmet 

A = nyhetsankare i studion, Katarina Sandström, ca 40 år 

K= kommentator, Mats Knutsson, ca 65 år 

 

1. A: med oss nu från göteborg vår kommentator mats  

2. knutsson mats det här är sverigedemokraternas första  

3. landsdagar sedan de kom in i riksdagen hur märks det 

4. K: .hh ja det märks framförallt genom att det är ett  

5. parti med starkt självförtroende som valframgångarna  

6. har gett partiet eeh men också märks det (0.3) vilja  

7. att försöka bli rumsrent att bli accepterade i  

8. riksdagen eh men också att eh nå ut till nya  

9. väljargrupper inför valet tjugohundrafjorton 

10. A: .hh vilken fråga är då viktigast under dom här  

11. dagarna 

12. K: aa det är ju utan tvekan det principprogram som ska  

13. behandlas här i morgon eh också det ett uttryck för  

14. partiledningens vilja att bredda partiet .hh man vill  

15. göra socialkonservatismen <till en bärande ideologisk  

16. formulering> för partiet >tidigare har det varit< 

17. nationalsocialismen och egentligen  

18. invandringskritiken men för att bredda partiet locka  

19. nya väljare vill partiledningen ändra på det här och  

20. det har eh skapat en intern strid i partiet många  

21. sverigedemokrater är mot det här och fruktar >tvärt  

22. emot partiledningen< att det ska göra att partiet  

23. tappar väljare men den här frågan den avgörs alltså  

24. först i morgon 

25. A: mm vad kan vi vänta oss då kommer partiledningen att  

26. få igenom sitt principprogram 

27. K: .hh ja det är naturligtvis >omöjligt att svara på  

28. innan beslutet är fattat< men eh min bedömning är att  



 

 

29. partiledningen har stora möjligheter att driva igenom  

30. det här >dels för att man har en väldigt stark  

31. ställning i partiet< beroende å valframgångarna sen  

32. är sverigedemokratererna också ett väldigt toppstyrt  

33. parti när eh frågan diskuterades här inne idag  

34. tidigare då var beskedet från partistyrelsen att  

35. landsdagarna hade bara två alternativ man fick  

36. antingen anta eller förkasta det här programmet men  

37. man kunde inte gå in och göra (0.3) ändringar i  

38. texten utan att partiets chefsideolog mattias  

39. karlsson godkände det han har alltså någon typ av  

40. veto mot alla förändringar .hh och det gör  

41. naturligtvis att det blir mycket svårt för  

42. landsdagarna att gå in och ändra i dom här texterna 

43. A: .hh tack mats för att du var med oss direkt från  

44. göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkription: Rapport 28 november 2011 kl. 19.30  

Intervju sker 13.21 – 15.23  in i programmet. 

A = nyhetsankare i studion, Lisbeth Åkerman, ca 

K = korrespondent, Samir Abu Eid, ca 40 år 

 

1. A: å nu finns vår korrespondent Samir Abu Eid med oss  

2. direkt från Kairo Samir (.) hur har valet gått idag 

3. K: (3.0) aa det har varit väldigt många människor som  

4. har gått ut och röstat idag eh å så pass många att  

5. militären alldeles nyss meddelade att vallokalerna  

6. ska håll- hålla öppet två timmar till till klockan  

7. nio ikväll och dom är alltså fortfarande eh öppet eh  

8. (.) det många var oroliga för och var säkra på skulle  

9. ske nu det var att det skulle bli våldsamt å  

10. speciellt då med tanke på .hh eh dom här eheh  

11. sammandrabbningarna som har varit mellan polis och  

12. demonstranter den senaste veckan .hh men det har  

13. varit väldigt lugnt faktiskt i i det stora hela eh  

14. men en förklaring till det e det är ju också att  

15. militär har varit ute posterade vid alla vallokaler 

16. A: muslimska brödraskapet tros ju bli valets vinnare  

17. vilka förhoppningar finns det på partiet 

18. K: (3.0) aa det är ju framförallt bland dom fattiga som  

19. muslimska brödraskapet har ett starkt stöd och eh jag  

20. tror inte att dom vill ha strängare sharialagar även  

21. om dom är väldigt religiösa många av dom utan det dom  

22. vill ha det är konkreta förbättringar i sina liv eh  

23. som bättre sjukvård skola eh bostäder och framförallt  

24. då eh mer jobb för nu ekonomin här i egypten är ju i  

25. i fritt fall nu  

26. A: helt kort samir till slut vi såg upprörda röster på  

27. tahrirtorget idag hur är stämningen på torget nu  

28. ikväll 



 

 

29. K: (3.0) ja dom som eh fortfarande är på tahrirtorget är  

30. väldigt besvikna dels för att valet eh eh äg-  

31. startade idag dom ville att det skulle skjutas upp  

32. speciellt då eftersom över fyrtio personer har dödats  

33. den senaste veckan i oroligheterna .hh och sen är dom  

34. också besvikna på muslimska brödraskapet för dom har  

35. ju tidigare .hh eh varit med och demonstrerat här men  

36. sen eh i förra veckan så drog dom sig ur för dom så  

37. gärna ville att .hh valet skulle eh inledas idag för  

38. att (.) dom då tror att eh dom kommer å vinna valet 

39. A: Tack så mycket samir för den rapporten >för att du  

40. var med oss därifrån< kairo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Transkriptionsnyckel: 

 

(0.5) anger hur lång en pause är i sekunder 

(.) mikropause, kortare än en tiondels sekund 

[ ] indikerar var överlappande tal påbörjas (vänster hake) och avslutas (höger hake) 

(( )) dubbla parenteser används för att beskriva icke-verbal aktivitet, såsom till 

exempel harklingar och liknande 

(ohb) markera oklara yttranden 

.hhh markerar hörbar inandning. Ju fler h, desto längre andetag. 

hhhh markerar hörbar utandning. Ju fler h, desto längre andetag. 

hah, hih skratt transkriberas så nära det verkliga ljudet som möjligt. 

*prat* stjärnor runt ett ord markerar skratt samtidigt som prat. 

sou:::nd kolon i ett ord indikerar att ett ord förlängs. Ju fler kolon, desto längre 

förlängning. 

sou- ett talstreck påvisar att ett ord eller yttrande avbryts 

underline understrukna delar påvisar betoning 

CAPITALS stora bokstäver påvisar att talet är mycket högre än övriga ljud 

< > tal inom dessa är långsammare än övrigt tal 

> < tal inom dessa är snabbare än övrigt tal 

 


