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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att jämföra manliga och kvinnliga programledares intervjuteknik i 

morgonprogrammet Gomorron Sverige. Under de 150 år som intervjun har utvecklats är den idag 

ett av journalistikens viktigaste redskap. Uppsatsen är baserad på teorier om hur man uppnår en 

bra intervjuteknik genom olika knep, samt teorier om genus inom journalistiken där den manliga 

och kvinnliga dikotomin diskuteras. Vi har valt att använda oss av metoden kvalitativ 

intervjuanalys, där vi har tagit fram frågor från teorierna och som vi sedan ställt till vårt material.  

Våra resultat visar att det finns många likheter i mäns och kvinnors intervjuteknik. Resultaten 

visar även att kvinnliga programledare har mer makt över intervjun genom sina frågor och hur de 

agerar. De manliga programledarna ger intrycket av att de fortfarande är en del av den manliga 

dikotomin inom journalistiken. De visar tecken på typiska manliga egenskaper. Vår slutsats är att 

kvinnliga programledare strävar efter att motverka dikotomin inom journalistiken. De manliga 

programledarna arbetar fortfarande på samma sätt som de alltid har gjort. 

 

Nyckelord: Programledare, morgon-tv, intervju, intervjuteknik, genus, Gomorron Sverige 
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Abstract 
The purpose of this essay is to compare the interviewing techniques of male and female TV-

hosts in the morning show Gomorron Sverige. Since the 1830s the interview has developed into 

one of the most important tool in today’s journalism. This essay is based on theories that focus 

on how you achieve a successful interview using different techniques. In addition, theories on the 

influence of gender in journalism are discussed with an emphasis on the male and female 

dichotomy. We have chosen to use a qualitative method of interview analysis, where we have 

constructed questions based on the theories, which were thereafter posed to our material. Our 

results indicate that there are many similarities in male and female interview technique. The 

results also show that female TV-hosts gave the impression of being more powerful in the 

interviews through their choice of questions and their demeanor. The male TV-hosts gave the 

impression of still being a part of the male dimensions in journalism. They show signs of typical 

male qualities. We conclude that female TV-host aim to tear down the divide between the male 

and female dichotomy in journalism, whereas the male TV-hosts continue to work in the same 

way they always have. 

 

Keywords: TV-host, morning television, interview, interviewing techniques, gender, Gomorron 

Sverige 
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Populärvetenskaplig beskrivning  
Intervjun har under 150 år varit ett av journalistikens viktigaste verktyg och är det än idag. För 

att lyckas få en bra intervju måste intervjuaren arbeta med sin intervjuteknik, som är en metod 

för hur man formulerar sina frågor och hur man beter sig.  

 

Manlig och kvinnlig journalistik har länge setts som uppdelad i två olika fack. Studiens syfte var 

att ta reda på om uppdelningen även finns i mäns och kvinnors intervjuteknik och vilken 

betydelse det får i sådana fall.  

 

Undersökningen gjordes med en kvalitativ intervjuanalys, där frågor ställdes till 15 intervjuer 

från morgonprogrammet Gomorron Sverige som sänds i SVT1. Programmet leds av en manlig 

och en kvinnlig programledare. Sammanlagt undersöktes 30 programledares intervjuteknik. 

Frågorna behandlade olika delar av intervjuteknik, så som dubbelfrågor, följdfrågor, ton, fokus 

och kroppsspråk. 

 

Studien visade att kvinnorna gav intrycket av att ha mer makt och tog större plats än männen. 

Kvinnorna avbröt mer, inte bara intervjupersonen utan även sina manliga kollegor. De tog för sig 

och visade sig mer konfrontativa mot intervjupersonen än männen. Männen, å andra sidan, höll 

sig vid sidan av under intervjun och lät sina kvinnliga kollegor träda fram. I deras intervjuteknik 

var det utmärkande att ställa dubbelfrågor, två frågor i en fråga, att utgå från fakta när de ställer 

sina frågor, samt att de styrde intervjuer som enbart behandlade hårda ämnen (exempelvis 

politik, näringsliv, kriminalitet). 

 

Resultatet pekar på att kvinnorna genom sin intervjuteknik bidrar till att förändra uppdelningen 

mellan könen inom journalistiken, för de utmanar makten som länge har setts som 

mansdominerad. Genom sin intervjuteknik visar männen tendenser på att föreställningarna om 

vad som är manlig journalistik ännu finns kvar idag – att de är kvar på sin sida av uppdelningen. 

Journalister som använder sig av intervjun som arbetsverktyg får med studien mer insikt och 

förståelse i hur deras intervjuteknik fungerar och påverkas av deras kön. 
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1. Inledning 

Under de 150 år som intervjun har utvecklats är den idag ett av journalistikens viktigaste redskap 

(Hansén och Thor, 1997).   

En av de första metoderna vi lärde oss under vår journalistutbildning var att intervjua för att få 

fram information. I början av utbildningen hade journalisten Björn Häger en föreläsning för oss 

om bland annat intervjuteknik. Föreläsningens budskap och innehåll har följt med oss under vår 

utbildning. Vi har utvecklat egna intervjutekniker men även tagit del av andras intervjuteknik 

och knep.  

Intervjuer är idag en populär presentationsform och det finns flera program där gäster bjuds in 

och intervjuas. I TV märks och syns reportern mer än i exempelvis tidningar. Ibland tas frågorna 

med och ibland hör man bara intervjupersonens utlåtande. TV-mediet gör sina intervjupersoner 

mer utsatta, för att de inte kan smita iväg eller ändra sitt uttalande lika lätt. Reportern måste 

därför vara en god lyssnare, uppmärksam och ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. TV är ett 

audiovisuellt medium vilket gör att intervjupersonens känslor och reaktioner fångas.   

I takt med att fler kvinnor har fått tillträde till redaktionerna har också fler kvinnor blivit 

programledare. SVT:s morgonprogram har numera en manlig och en kvinnlig programledare. I 

denna uppsats vill vi undersöka om det finns några skillnader i mäns och kvinnors intervjuteknik. 

Intervjuar alla programledare på liknande sätt eller finns det faktorer som åtskiljer dem? Är 

stereotyperna kvar, att kvinnor intervjuar om mjuka och känsliga ämnen och männen om hårda 

ämnen? (Djerf-Pierre, 2003, s. 37)   

Under uppsatsskrivandet har vi lagt märke till att det saknas forskning som jämför hur män och 

kvinnor agerar i TV-mediet. Vi tror att detta kan bero på dels brist på tekniska resurser. Idag har 

vi möjlighet att ta del av TV-material i större utsträckning än tidigare tack vare digitaliseringen, 

då materialen finns tillgängliga på olika sätt. Orsaken till varför det inte finns mycket forskning 

om genus kopplat till TV har vi svårt att finna en förklaring för. Kan det helt enkelt vara så att 

det finns bristande intresse för genusforskning inom TV-mediet? Journalister som använder sig 

av intervjun som arbetsverktyg får genom den här undersökningen mer insikt och förståelse i hur 

deras intervjuteknik fungerar och påverkas av deras kön. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är undersöka om det finns skillnader i kvinnors och mäns 

intervjuteknik och vilken betydelse det i sådana fall får.    

Frågeställningar vi har arbetat med är: 

- Finns det synbara och hörbara likheter och skillnader i intervjutekniken mellan kvinnliga 

och manliga programledare?  

- Vad kan möjliga likheter och skillnader få för betydelse? 

1.2 Förklaringar av teoretiska begrepp  
Nedan förklaras de stipulativa begrepp som används i uppsatsen:  

Faktafrågor: Frågor som fokuserar på intervjupersonens vetande och kunskap. Exempel: Vad 

hände när...? Hur många...? Varför kan man inte göra något åt saken?   

Genus: Är föreställningar, idéer och handlingar om hur en människa är som man respektive 

kvinna. Genus syftar till de sociala aspekterna som formats av könet och samhället (Josefson, 

2005).  Könet är ditt medfödda biologiska kön, man eller kvinna, och vilket genus du formats till 

av sociala och kulturella aspekter, kvinnlig eller manlig.  

Intimitetsgrad: Mäter hur nära inpå journalisten kommer en person. Till exempel: Hur mycket en 

person öppnar upp sig och blir personlig inför en annan människa.  

Känslofrågor: Frågor som fokuserar på intervjupersonens känslor och tankar. Exempel: Vad 

tänkte du när...? Hur mår du idag? Hur kände du när...?  

Makt och maktroller: Syftar på vilken av programledarna tar störst plats i intervjun och vad som 

orsakar att de får större plats.   

Sympatisk: När en person visar tecken på känslomässig samhörighet genom uppskattning mot 

någon annan person eller andras handlingar. I vår uppsats syftar vi på om programledaren till 

exempel säger ”Jag förstår, vad tråkigt” eller ”Vad roligt”. Vi har även räknat in 

programledarnas leende – hur ofta programledarna ler mot intervjupersonen. 
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet ger vi en historisk bakgrund om den journalistiska intervjun. Vi presenterar 

även bakgrund om SVT och deras public service roll.   

2.1 Den journalistiska intervjun 
Intervju - är en samtalsform som syftar till utfrågning av en annan person för att få fram 

information (Nationalencyklopedin, 2012).   

Ordet har sitt ursprung i det franska ordet entrevoir (skymta, ana) och utvecklades senare till 

ordet enterview (avtalad sammankomst). I början och i mitten av 1800-talet översatte 

amerikanska och brittiska journalister ordet till interview. (Hansén och Thor, 1997, s. 11). De 

amerikanska journalisterna spred ordet och det övertogs av Sverige på 1870-talet som intervju.  

Den äldsta intervjun som man kunnat spåra är från USA på 1830-talet. Den var gjord av James 

Gordon Bennet på The New York Herald. Bennet anammade domstolarnas och polisens 

förhörsteknik. Han utvecklade detta sätt att fråga ut anklagade personer och återgav intervjun i 

protokollform till läsarna. Formen var enkel, underhållande och skapade möjlighet till 

identifikation och närhet (Hansén och Thor, 1997, s. 11). Det gjorde att intervjuformen snabbt 

blev populär och spred sig till andra länder (Jacobsen, 1993, s. 26).   

Pressforskaren Nils Gunnar Nilsson (1975) menar i boken ”Ära och lof vare interviewandet” att 

Aftonbladet redan den 12 september 1859 publicerade en intervju. Intervjun var en översättning 

från fransk press men publicerades inte som en intervju utan i form av ett brev till tidningen. 

Man namngav inte artiklar där intervjuperson fick komma till tals som intervjuer förrän på 1880-

talet, då även ordet intervju blev vanligare i svensk press. Tre pionjärer inom intervjukonsten var 

Ernst Beckman, ”Sigurd” och Isidor Kjellberg. De rapporterade från Sundsvallsstrejken 1879 

och Beckman och ”Sigurd” gjorde sina reportage i intervjuform med fråga-svar. Kjellberg 

utvecklade intervjun genom att ”wallraffa” där han klädde ut sig till arbetare för att komma in i 

de berördas hem och för att de skulle öppna upp sig (Hansén och Thor, 1997).   

Intervjun som presentationsform var ett stort samtalsämne under 1900-talet. Debatten handlade 

om intervjun var ett journalistiskt verktyg eller inte och vad man i sådana fall skulle ersätta det 

med.”. Men genren överlevde och blev populär inom radion och senare TV:n. I slutet av 1950-
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talets Sverige kom Lennart Hyland att bli TV-intervjuns fader med programmet ”Hylands 

hörna”. Under 1960- och 1970-talet utvecklades intervjun i TV till mer utfrågningar och 

konfrontation, den så kallade ”skjutjärnsjournalistiken”. Intervjuerna byggdes upp av korta, raka 

och väl förberedda frågor till makthavare och politiker. De tre O-na kallades de tre journalisterna 

Gustaf Olivecrona, Åke Ortmark och Lars Orup. De kom att bli förebilder för 

”skjutjärnsjournalistiken” med deras intervjuteknik att konfrontera politiker med största allvar. 

Andra journalister tog efter denna metod och utvecklade sin intervjuteknik genom att de blev 

hårdare och krävde svar genom att ställa följdfrågor. Taktiken fick motstånd då man både blev 

fascinerad och skrämd av att mediernas makt till opinion förstärktes (Hansén och Thor, 1997).   

Idag används intervjun i alla medier. Den används synligt i texter som presentationsform, men 

även till att få information från källor. I radio och TV finns intervjun ständigt med i 

nyhetsrapporteringen men också i studiointervjuer, debatter och underhållningsprogram (Hansén 

och Thor, 1997). Intervjun i TV ger publiken en känsla av att vara på plats och en möjlighet att 

kunna göra en egen tolkning av det som sägs (Jacobsen, 1993, s. 29).   

2.2 SVT och Gomorron Sverige 
År 1956 beslutade riksdagen att bygga ut televisionen i Sverige. TV och radion gick ihop under 

namnet Sveriges Radio AB och finansierades av licenser. För att hela svenska folket skulle få 

tillgång till TV-sändningar byggdes TV-nätet ut för att nå ut till glesbygden. Liksom radion blev 

TV:n snabbt populär och 1969 startades en andra kanal, som också finansierades av licenser. 

Kanalernas utbud växte med starten av Rapport i TV2 med fler underhållnings- och 

faktaprogram (Hadenius m.fl, 2008, s. 100).   

TV1 och TV2 heter idag SVT1 och SVT2 och är de två största kanalerna i Sveriges televisions, 

SVT:s, utbud. SVT1:s programinnehåll är mer underhållningsinriktat i jämförelse med SVT2 

som har fördjupande faktaprogram (Hadenius m.fl, 2008, s. 189). För att kunna erbjuda ett 

mångsidigt utbud till allmänheten finns även tre andra kanaler med snävare inriktning; SVTB 

(barnkanalen), SVT24 och Kunskapskanalen. På SVT:s hemsida SVT Play finns vissa sända 

program tillgängliga (SVT, 2011, s. 9).  
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Sedan starten har SVT varit en del av public service vilket innebär att de ”är ett oberoende 

medieföretag i allmänhetens tjänst” (SVT, 2012). De får inte sända reklam. Istället ska alla 

intäkter komma från licenser, som är TV-avgifter från allmänheten. I uppdraget ingår 

opartiskhet, att ha mångsidigt programutbud med kvalité och ha folkbildningsambitioner. SVT 

ska finnas tillgängligt för alla. De ska även granska och debattera det som händer i vårt samhälle. 

Kanalen har en jämställdhetspolicy där det står skrivet att SVT verkar för jämställdhet och ökad 

mångfald samt att SVT eftersträvar en jämn könsfördelning bland sina anställda i samtliga 

yrkesgrupper (SVT, 2011).  

 

SVT började sända morgon-TV år 1993 (SVT, 2012). Idag heter morgonprogrammet ”Gomorron 

Sverige” och beskrivs så här på SVT:s hemsida:   
 
”Mitt i nyhetsflödet med aktuella gäster, debatter och paneldiskussioner. Dessutom kultur, mat 

och nöje och recensioner av filmer, böcker och spel. Du får Rapport, regionala nyheter och 

väder varje halvtimme. Plus Sportnytt 07:05, 08:05 och 09:05.”  
 

Programmet sänds vardagar mellan 06.25 och 10.00. Gomorron Sverige leds av två 

programledare, en manlig och en kvinnlig, som intervjuar gäster och presenterar nyheter samt 

andra inslag. Wieten (2000, s.189) förklarar att genom att ha två programledare kan de dela upp 

den tre och en halv timmar långa programtiden mellan varandra. De fördelar även intervjuerna 

mellan varandra eller så är båda med. Det skapar en familjär känsla och bjuder in tittaren 

(Wieten, 2000, s.189).  
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3. Teoretisk ram och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts om intervjuteknik, därefter teorier som 

finns om intervjuteknik. Till sist går vi in på journalistikens genuslogik.   

3.1 Tidigare forskning om intervjuteknik  
Vi har gjort en rad olika sökningar om tidigare forskning om intervjuteknik och vår sökning gav 

inte många träffar. Vi har inte hittat någon forskning om intervjuteknik och genus och ser 

därmed ett hålrum som behöver fyllas. De uppsatser vi hittat har inriktat sig på intervjuteknik 

inom press, tv och radio samt om tv-journalisters frågeteknik vid politikerintervjuer.  

Janne Berg (2009) undersökte intervjutekniken i tre olika medier i sin uppsats ”Bra säg är guld – 

en studie om journalisters intervjuteknik”.  Han följde med journalister inom radio, tv och 

pressen och observerade dem ute på fältet när de gjorde sina nyhetsintervjuer. Han kompletterade 

med kvalitativa intervjuer med journalisterna.   

Hans resultat visade att intervjutekniken är individuell men att det finns gemensamma drag. 

Journalister inom TV och radio delar in sin intervju i två olika delar – en förintervju och en 

inspelad intervju. Uppsatsförfattarens resultat pekar på att nyhetsjournalister är främst ute efter 

korta, konkreta och starka citat som ska beröra människor. Hur journalisterna får fram dessa 

viktiga citat varierar. Bergs (2009) resultat indikerar också att TV-journalisterna regisserar 

intervjupersonerna mer än press- och radioreportrarna.   

Annika Hamrud (2011) ville i sin magisteruppsats ”Intervjuer mot väggen – en analys av svenska 

och brittiska radio- och teve-journalisters frågeteknik” jämföra svenska och brittiska journalisters 

intervjuteknik när man ställer politiker till svars. Hamrud (2011) analyserade sex 

politikerintervjuer i radio och på tv, fyra intervjuer från svenska etermedier och två från brittiska 

BBC:s ”Hardtalk”. Uppsatsförfattaren utgick från fyra teoretiska perspektiv: det normativa 

journalistiska perspektivet, samtalsanalysen, retoriken och maktanalysen. Genom dessa 

perspektiv ställde hon frågor till intervjuerna. 

Hamruds (2011) slutsats visade att svenska journalister hellre försökte vara vän med 

intervjupersonen i stället för att agera konfrontativt. Detta påpekar uppsatsförfattaren leder till att 
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intervjupersonen inte ställs till svars och samtidigt utestängs den publik som inte sympatiserar på 

grund av intervjuarens intimitet till intervjupersonen. Hamruds (2011) resultat pekar också på att 

svenska reportrars teknik inte är oberoende av vem de intervjuar. De brittiska intervjuarna agerar 

respektfullt på distans samtidigt som de ifrågasätter intervjupersonen kritiskt. Hamrud (2011) 

säger att de svenska journalisterna har ett behov att göra intervjun lättsam och på så sätt hindras 

reportrarnas ifrågasättande.  

3.2  Intervjuteknik 

Att göra bra intervjuer är egentligen en fråga om att ta sig an sitt arbete med en god inställning. 

Jacobsen (1993, s. 7) säger att denna inställning kan sammanfattas på följande sätt: ”ha en 

mycket ödmjuk attityd, var hövlig och synnerligen uppmärksam”.  

Grunden i ett möte är att etablera en kontakt och skapa en relation med intervjupersonen. För att 

lyckas få bra svar på intervjufrågorna måste intervjuaren arbeta med sin intervjuteknik, som är en 

metod om hur man lyckas få fram information från intervjupersonen med hjälp av frågor och 

beteenden. Jacobsen (1993, s.7) anser att man inte kan lära sig intervjuteknik genom att läsa en 

bok. I stället ska man göra många intervjuer och sedan utvärdera dem för att ta reda på varför det 

gick bra eller dåligt. Flera journalister (Häger, 2007; Røe, 1999; Jacobsen, 1993; Hansén och 

Thor, 1997) har samlat sina tips om vad som utgör en bra intervju och vi har valt att utgå främst 

från Björn Hägers och Knut Røes teorier.   

Vi har delat upp intervjutekniken i tre delar; formulering av frågor, aktivt lyssnande och 

relationen mellan intervjuare och intervjuperson.  

3.2.1 Formulering av frågor  

Öppna frågor och slutna frågor   

Forskning har visat att nästan hälften av alla frågor som ställs i nyhets- och aktualitetsprogram i 

tv och radio är slutna frågor (Radiolinjen 2000, se Häger 2007, s. 56). Slutna frågor kan vara: 

”Du har nu vunnit SM-guld i hästhoppning. Är du glad?”. De brukar börja med ett verb: ”Gör 

du…? Har ni…? Är det…? Kommer ni…? Kan du…?”. Häger (2007 a.a.s) anser att slutna 

frågor bör undvikas för att intervjupersonen kan då välja med att svara ja eller nej eller börja 

prata om någonting annat. Risken finns att intervjupersonen tar över intervjun och själv tar 



 13 

initiativet att vinkla intervjun på önskat sätt (Røe, 1999, s. 94). Med slutna frågor anser Røe 

(1999, s. 94), precis som Häger, att intervjusvaren ofta ges med ett ja eller ett nej och då blir 

intervjun mer riktad åt det håll intervjuaren styr och blir dominerande i mötet (se figur 3.2.1.1). 

Slutna frågor väljer man av bekvämlighet för att de ligger nära till hands och är den vanligaste 

frågetypen i vardagen (Røe, 1999, s. 94). Røe (1999, s. 38) menar dock att man inte bör undvika 

slutna frågor utan i stället ska man välja slutna och öppna frågor medvetet. Skulle en intervju 

med öppna frågor gå över styr kan man ställa en sluten fråga för att avdramatisera situationen 

och tvärtom vid en intervju med slutna frågor. Ofta väljer man en sluten fråga när intervjun ska 

rundas av, som exempelvis ”Så du menar alltså att man ska vara ute i god tid?” (Jacobsen, 1993, 

s. 101).  

Öppna frågor är slutna frågors motsats. Här får intervjupersonen svara med sina egna ord 

samtidigt krävs det att personen utvecklar och förklarar sina svar (Häger, 2007, s. 57). Exempel 

på öppna frågor kan vara: ”Du har nu vunnit SM-guld i hästhoppning. Vad tänkte du när du 

förstod att du vunnit?”  Öppna frågor börjar ofta med orden: Vad? Hur? Varför? Vem? Var? 

När? (Häger, 2007). Genom att inte ställa ledande frågor får man bättre och mer innehållsrika 

svar. I intervjupersonens svar från öppna frågor finns möjligheter för reportern/programledaren 

att hitta ingångar till nya frågor och sidor (se figur 3.2.1.1). Intervjuer med öppna frågor upplevs 

mer som ett samtal medan slutna frågor leder till en konversation som kan upplevas stelt med 

fråga-svar-modell. Intervjuaren kan få brist på fantasi och få slut på frågor. I detta avseende har 

slutna frågor fått dåligt rykte och undviks helst (Jacobsen, 1993, s. 101).  

Ett tredje sätt att ställa frågor är att ge ett påstående. Häger (2007, s.62) förklarar att när man ger 

ett påstående som fråga måste intervjupersonen ha stärkt självförtroende och gilla intervjuarens 

motiv för att svara. Vid påståenden kan intervjuaren tappa kontrollen över intervjun. Häger tar 

upp en uppsats som visade att påståenden och kommentarer som frågor användes ofta vid 

konfrontationsintervjuer (Häger, 2007 s. 62, se Uddenfeldt/Ivarsson/Edlund, 1998).  
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Dubbelfrågor  

Vid dubbelfrågor, två frågor i följd, kan intervjupersonen välja vilken av frågorna som hen 

föredrar att svara på. Om en av frågorna är svår, kritisk och otrevlig undviker intervjupersonen 

den frågan och svarar hellre på frågan den andra reportern/programledaren ställde. Men vid de 

flesta intervjuer väljer intervjupersonen att svara på den sista frågan när intervjuaren ställer 

dubbelfrågor. Detta beror på att man oftast minns frågan som ställdes sist. (Häger, 2007, s. 61). 

Jacobsen (1993, s. 117) menar att intervjuare ofta ställer en andra, allmän och snäll fråga för att 

lätta upp stämningen från den första frågan, om nu den sistnämnda varit obehaglig. Dessutom 

kan dubbelfrågor bero på att reportern vill visa respekt för den intervjuade eller att intervjuaren 

inte vågar stå för den första och mer konkreta frågan. Røe (1999, s. 93) anser att reporten ska 

ställa en fråga i taget för att detta utgör en begriplig dialog för publiken och för att undvika 

missförstånd i frågorna mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

 

Värdeladdade ord  

Värdeladdade ord syftar på att ord kan framställas med positiv eller negativ värdering. Om en 

människa säger ”Den där bilen var snygg” pekar det på en positiv värdering från personen. Men 

om personen i stället skulle säga ”Vilken usel idé” syftar det på att personen har en negativ 

värdering i ämnet. Motsatsen är neutrala ord som: buss, tidning, går. Ett negativt laddat ord kan 

förstöra en hel intervju eller göra att intervjuaren tappar kontrollen. Om intervjupersonen ogillar 

reporterns/programledarens ordval kan intervjun ta en helt ny riktning och i stället fokusera på att 

diskutera det laddade ordet (Häger, 2007, s. 22).  

Om reportern i stället väljer ett positivt värdeladdat ord kan detta också haverera intervjun. Säger 

reportern att någonting är fantastiskt är det lätt hänt att intervjupersonen blir generad och får 

svårt att kunna fokusera på frågan förklarar Häger1.  

Grundfrågor  

Hansén och Thor (1997, s. 22) säger att intervjuaren kan utgå från sju grundfrågor i intervjun för 

att få en bra grund i samtalet: När (hände det eller ska hända)? Var (skedde det eller ska det 

                                                
1 Björn Häger, journalist, samtal den 23 november 2012 
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ske)? Hur (gick det till eller ska det gå till)? Vem (är, var eller kommer att beröras eller bli 

inblandad)? Vilka (är ansvariga, var eller kommer bli det)? Varför (hände eller händer detta)? 

Vilka blir konsekvenserna? 

Frågan ”varför” anser Hansén och Thor är den viktigaste av alla för att den skapar en ingång till 

fördjupning som är nödvändig. Om reportern/programledaren utgår från dessa grundfrågor kan 

hen senare komplettera varje del med följdfrågor för att kunna tömma varje enskild fråga 

(Hansén och Thor, 1997, s. 23).  

Följdfrågor (hur menar du då?)  

Följdfrågor används när man vill förenkla eller göra intervjupersonens svar begripligt – för att få 

ett förtydligande. (Hansén och Thor, 1997 s. 66).  

Häger (2007, s. 66) säger att frågor fungerar bäst när de kan återupptas med en följdfråga. Allra 

bäst är korta och enkla följdfrågor som ”Hur menar du då?” eller ”Vad tycker du om det?”. Detta 

anser Häger ger bra och citatvänliga svar. Frågan: ”Hur då?” är enligt Häger (2007, s. 67) 

världens bästa fråga. Den kan användas för att få intervjupersonen att förenkla sitt uttalande eller 

om reportern tappar tråden i intervjun. Att fråga ”Hur då?” kan vara det som krävs för att 

intervjupersonen ska fortsätta sin historia. Om intervjupersonen ger ett alltför komplicerat svar 

ska reportern aldrig vara rädd för att be om en förklaring, speciellt när det gäller fackliga termer 

eller komplicerade händelser (Hansén och Thor, 1997, s. 46). Ett annat sätt är att ställa om 

frågorna med intervjupersonens svar, ”Du menar alltså att...? Reportern får då visa att hen har 

lyssnat samtidigt som intervjupersonen får bekräfta eller förneka intervjuarens påstående. Vid 

förnekelse får intervjupersonen ytterligare en chans att förtydliga sitt svar.  

3.2.2  Aktivt lyssnande  
Den vanligaste orsaken till en misslyckad intervju är att intervjuaren inte lyssnar på 

intervjupersonens svar eller påståenden (Jacobsen, 1993, s. 62). Häger (2007) förklarar att den 

viktigaste delen av intervjumetodiken är att aktivt lyssna. Genom att aktivt lyssna gör 

intervjuaren den intervjuade till huvudperson. För att kunna göra det krävs att intervjuaren ska 

rikta all sin uppmärksamhet till den intervjuade och att ge uppmärksamhet är energikrävande 

(Häger, 2007, s. 75; Jacobsen, 1993, s. 62). Att ge uppmärksamhet och visa att man lyssnar kan 

signaleras på flera sätt. Häger (2007, s. 75) tar upp tio punkter för att bli en bättre lyssnare:  
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• Nicka och ge bekräftande kommentarer för att visa intresse och att du vill höra mer. 

• Följ upp nyanser och nyckelformuleringar från intervjupersonen. Ställ öppna frågor som 
exempelvis: ”Du sa att du blev förvånad, varför blev du det?”  

• Våga göra en paus och vänta på svaret.  

• Summera det intervjupersonen sagt. 

• Håll ögonkontakt och koncentrera dig på intervjupersonen.  

• Tänk på svaren inte frågorna.  

• Var naiv genom att säga ord som ”menar du de?” och ”jasså”, på så sätt kan du få personen att 
berätta mer. 

• Ge signaler som visar att intervjupersonen ska berätta mer som exempelvis le och nicka. 

• Tona ner egna upplevelser och låt personen berätta om sin upplevelse. 

• Gör den intervjuade till huvudperson.  

(Häger, 2007, egen bearbetning)  

Pauser  

Røe (1999) tar också upp konsten att använda sig av pauser för att få personen att berätta. Ofta 
försöker intervjuaren täcka pausen med irrelevanta slutna frågor eller långa ”ööö” medan 
intervjuaren försöker komma på nästa fråga. Røe (1999) menar att pausen kan användas till 
intervjuarens fördel. Pausen kan vara som en dold fråga för att få intervjupersonen att berätta mer 
eller kan användas som ett tillfälle att tänka igenom nästa fråga (Røe, 1999, s.95). Vid en paus 
hinner även intervjuperson tänka efter och komma på saker hen glömt att berätta. Pausen kan 
göra att en situation som fastnat kan öppna sig på nytt och inbjuder till initiativ (Røe, 1999, s.95). 
Häger (2007) rankar pausen eller tystnaden som världens näst bästa fråga. Han menar att genom 
att tvinga sig själv att hålla tyst i någon extra sekund kommer ofta de bästa svaren. 
Intervjupersonen känner sig tvingad att bryta tystnaden genom att säga något. Pausen märks 
tydligt i TV eftersom där tystnar både ljudet och tittaren kan se att personerna i bild blir tysta.  

Kroppsspråk 

I en intervju sänder båda parter ut andra signaler än det språkliga, nämligen visuella signaler. 

Dessa kan läsas av genom hur kroppsspråket är hos en person; om personen nickar, sitter 

bakåtlutad, håller handen vid munnen eller har korsade armar (Jacobsen, 1993, s. 65-66). Om en 
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person har korsade armar kan det visa att personen är avslappnad och säker eller slutenhet och 

otrygghet (Hansén och Thor, 1997, s. 49). Jacobsen (1993) menar att det finns signaler som inte 

är tydliga men som kan ha betydelse såsom ögonkontakt och rörelsemönster. Häger (2007) 

förklarar att människor är känsliga för signaler som ses som respons. Om programledaren 

fokuserar på en annan person i rummet tror den intervjuade att hen inte blir hörd. Människor vill 

ha återkoppling och uppmärksamhet (Häger, 2007, s. 151).  

Ögonen kan avslöja hur en person känner, om personen är osäker, ledsen, glad eller rädd. Om 

intervjupersonen undviker ögonkontakt kan det tyda på osäkerhet eller distans. Att stirra på 

blocket kan tyda på att intervjuaren är osäker eller upplevas som nonchalant eller avvisande 

(Hansén och Thor, 1997, s. 48). Häger (2007) tar upp ögonkontakt som en av punkterna för att 

bli en bättre lyssnare. Att ha ögonkontakt med intervjupersonen visar intresse, men det finns 

gränser. Om man undviker ögonkontakt tappar intervjupersonen lust att tala och om man stirrar 

kan det uppfattas hotfullt eller att man är förälskad i personen (Häger, 2007, s. 76). Ögonrörelser 

märks extra tydligt i TV och tittarna kan se när intervjupersonen börjar flacka med blicken 

(Hansén och Thor, 1997, s. 48).  

I TV-intervjuer hör tittaren tydligt tonläget i intervjuaren och intervjupersonens röst. Rösten är 

karaktäristiskt för en person genom tonläget, rytmen och betoningar m.m (Jacobsen, 1993, s. 65). 

Tittaren kan få en uppfattning om hur personen är genom tonläget exempelvis om intervjuaren 

har en monoton ton och ingen variation i rösten, kan intervjuaren uppfattas som oengagerad.   

Hummande  

Under ett samtal ger vi ifrån oss flera olika ljud såsom: jaha, mm, haha, ja, men oj eller nämen. 

Ljuden syftar till att vi vill ge en respons till den som pratar att vi lyssnar. Om vi skulle vara helt 

tysta skulle den andra undra vad som är fel eller tro att vi inte lyssnar (Jacobsen, 1993, s. 125-

126). Häger (2007) tar upp att just hummandet spelar stor roll i människors kommunikation. 

”Hmm” kan betyda olika saker beroende på tonfallet. Med hummandet signalerar vi att vi 

antingen vill höra mer eller är uttråkade (Häger, 2007, s.77; 2009, s.188).  
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Summering av intervjun (avslutar, rundar av)  

Under intervjun kan intervjuaren summera det intervjupersonen sagt. Det visar att intervjuaren 

har lyssnat. Summeringen kan leda till nya sidor av intervjun eller för att reda ut 

missuppfattningar och oklarheter (Häger, 2007, s. 76). Att summera intervjun kan höra ihop med 

ett slags avslut; ”Det var intressant att höra dig berätta”. Kroppsspråket kan avslöja om 

intervjupersonen tycker det är dags att avsluta genom att personen tittar på klockan (Hansén & 

Thor, 1997, s. 49-51). För att avsluta intervjun kan man fråga vad exempelvis något leder till; 

”Vad drar du för slutsatser av detta?” eller ”Vad innebär detta?”. Avslutningsvis kan intervjuaren 

fråga intervjupersonen om det finns något att tillägga i intervjun (Häger, 2007, s. 90, Hansén & 

Thor, 1997, s. 50).  

 

Att avbryta  

I vissa intervjuer måste intervjuaren stoppa den som blir intervjuad genom att avbryta. Häger 

(2007, s 107) förklarar att reportern/programledaren ska avbryta personen på ett trevligt sätt; 

”Det var intressant, men om vi går tillbaka till...” För att avbryta kan man även säga 

intervjupersonens namn. Vi reagerar automatiskt när vi hör vårt eget namn. Vid naturliga pauser 

i talet kan intervjuaren flika in en konkret eller sluten fråga för att hejda intervjupersonen (Häger, 

2007, s. 107; Røe, 1999, s. 81)  

3.2.3  Relationen mellan intervjuare och intervjuperson  
Maktspelet  

Maktförhållande förekommer alltid i intervjuer, oavsett om det gäller status i samhället, kön, 

etnicitet, talförhet och många andra förhållanden (Røe, 1999, s. 73-74). Kroppsspråket kan 

påverka hur intervjuaren och intervjupersonen ska förhålla sig till varandra. Om intervjuaren 

sitter högre upp än intervjupersonen rent fysiskt kan detta också skapa en maktkänsla i samtalet. 

Hur nära man sitter den andra personen eller var man sitter i ett rum exempelvis om man får 

solen i ögonen kan det ge en känsla av underläge (Häger, 2007, s. 149-150).  Røe (1999, s. 74) 

menar att maktspelet inte är som man kan tro, att intervjuaren blir försiktig och medgörlig när 

hen intervjuar en person med hög status. Tvärtom sker det ofta att reportern/programledaren blir 

trotsig. Intervjuer med svagare personer är entydigare, intervjuaren arbetar då mer med att 
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skymma kritiken på ett omsorgsfullt sätt. Røe (1999, s. 73) säger att det inte ska spela någon roll 

vem man intervjuar, reportern ska ändå lyssna lika noga och uppföra sig på ett bra sätt, förhålla 

sig lika kritisk till intervjupersonens svar och placera sin lojalitet hos publiken.  

Sympati  

Røe (1999, s. 74) säger att reportern/programledaren ska vara försiktig vid intervjuer med sin 

hjälte. Reportern/programledaren riskerar att gå ifrån den kritiska, publiklojale intervjuaren och i 

stället bli den kritiklösa beundraren - programledarens/reporterns mål ska alltid vara detsamma 

oavsett om intervjuaren tycker om intervjupersonen.   

Påläst eller ovetande  

Att möta experter är en vardagssyssla för reportrar och programledare. En reporter som inte är 

insatt i experternas ämne har ofta svårt att hänga med i samtalet. Røe (1999, s. 75) menar att när 

en intervjuare känner sig okunnig kompenserar hen ofta de saknade kunskaperna med att studera 

intervjupersonens specialområde. Ett annat sätt för den okunniga reportern är att möta experten 

och godta intervjupersonens råa innehåll och form. Men på detta sätt anser Røe (1999, s. 75) att 

det i stället blir en intervju utan kritiska frågor. Vid olika typer av intervjuer kan dessa strategier 

vara rätt val. Häger (2007, s. 32) säger att det är viktigt att vara påläst vid konfrontationer och att 

intervjuaren ska vara beredd att bevisa sina påståenden.  

Styra intervjun   

Intervjuaren ska ge intervjun riktning och bör kunna kontrollera den (Røe 1999, s. 83). Vid 

samtalet är det viktigt för programledaren/reportern att aldrig glömma bort orsaken till intervjun. 

Intervjuaren måste vara beredd på att ta till nya mål och vinklingar när det uppkommer och 

behövs. Då krävs det av intervjuaren att vara lyhörd för risken finns att intervjupersonen tar över 

intervjun eftersom den nya vinklingen uppkommer från ett utspel av intervjupersonen. 

3.3 Journalistikens genuslogik   
Journalistiken har under sin tid alltid påverkats av föreställningar om kön och har visat kvinnor 

och män till deras platser och positioner i yrket (Djerf-Pierre, 2003, s. 44). Djerf-Pierre (2003, s. 

44) menar att journalistiken därför alltid har präglats av hierarkier och segregering som byggts 

upp av kön. Löfgren-Nilsson (2010, s. 1) förklarar att en betydande andel av forskning som 
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gjorts visar en horisontell segregering där kvinnor täcker mjuka ämnen och män dominerar hårda 

ämnen. Journalistiken är också vertikalt delad mellan könen, där männen är dominerande i 

ledande och mittenbefattningar inom förtaget.  

 

Vad som har bedömts att vara manligt respektive kvinnligt i journalistbranschen har visat sig 

variera (Djerf-Pierre, 2003, s. 44-45). Kvinnor var i början av 1900-talet de journalister som 

bedrev undersökande journalistik. Detta blev på 1970-talet betraktat som mansdominerat 

område. Könsmärkningen har genom tiden förändrats men ändå finns det fortfarande idag en så 

kallad genuslogik – ett grundmönster i märkningen. Synsättet på journalistikens kön har byggts 

upp av en dikotom genuslogik, där vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt delas upp 

i två fack. Där ingenting kan tillhöra de två delarna samtidigt, de är varandras motsatser.  

Journalistik med inriktning på offentlighet och som handlar om manliga intresseområden tillhör 

den manliga journalistiken. Där använder man sig av manliga maktpersoner som källor, skildrar 

verkligheten med distans och objektivitet och professionen definierar kriterierna för kvalitet och 

etik. Det feminina området förknippas med den privata sfären. Den utgår från publikens behov 

och intressen. Där använder man sig av kvinnliga källor och strävar efter närhet till det som 

skildras. Stort utrymme ges åt personlig inlevelse och empati i arbetet. Genuslogiken bygger 

också på skillnader i makt- och statushierarkier, där mannen ofta får ett större symboliskt värde.  

Djerf-Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 81) har gjort en lista som heter ”Male and female 

dimensions in journalism” (se figur 3.3.1), där de har sammanfattat förslag om olika definitioner 

om vad som är manligt och kvinnligt i journalistiken. Punkterna har fokuserats utefter olika 

aspekter av nyheter, nyhetsval, tillämpade vinklar, etik, professionella värderingar och 

organisatoriska strategier. 

Figur 3.3.1: "Male" and "female" dimensions in journalism. (Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson, 2001, 

s. 82) (Egen översättning) 
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Den första genusrelaterade frågan i journalistiken handlar om vilka nyheter respektive kön 

behandlar (Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson, 2001, s. 82-83). Antingen kan en nyhet vara mjuk 

(sociala frågor, konsumentfrågor, hälsovård, utbildning, barnomsorg, miljö och bostäder) eller 

kan det vara hård (politik, näringsliv, fackliga frågor, militär, teknik, vetenskap och kriminalitet).  

De mjuka nyheterna anses ofta ha kvinnlig prioritet. En annan del av nyhetsfrågan handlar om 

hur nyheten framställs. Den kvinnliga journalistiken anses då lägga större vikt vid helhet och 

sammanhang. Den manliga journalistiken rapporterar om enskilda händelser och ren fakta, jagar 

efter nyheter samtidigt som den genast vill presentera materialet – de är nyhetsjägare. Den 

kvinnliga journalisten anses hellre vilja samla fakta och presentera det på ett pedagogiskt sätt 

efter att man först har förklarat bakgrund och gett förståelse i ämnet. En annan del som anses ha 

betydelse inom den kvinnliga journalistiken är att sträva efter att konkretisera och belysa 

konsekvenser i vardagslivet för den lilla människan - på vardagsnivå. Den manliga journalistiken 

anses istället prioritera objektiv rapportering om händelser direkt till samhället – på 

makronivå/samhällsnivå. Kvinnlig journalistik förknippas med ett personligt engagemang och 

empati för människor som berörs i rapporteringen, samt försöker uppfylla behoven hos publiken. 

Man försöker även tillgodose publikens intressen. I den manliga journalistiken ska man 

distansera sig och vara en opartisk observatör (Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson, 2001, s. 82-83).   

Även vid utdelning av uppdrag konstaterar Löfgren-Nilsson (2010, s. 7) i sin studie om 

könsmärkning i SVT att det finns en tydlig dikotomi. Kvinnor uppfattas som passiva för de håller 

sig i bakgrunden, medan män uppfattas som aktiva för de håller sig fysiskt nära nyhetsdisken där 

allt händer. Löfgren-Nilsson upptäckte under sina intervjuer med redaktörer en ytterligare 

dikotomi, att kvinnor i sitt arbete uppfattas som osäkra och försiktiga/tveksamma. Männen, å 

andra sidan, uppfattades som tydliga och ”tog bollen och sprang” utan att tveka eller ifrågasätta 

(Löfgren-Nilsson, 2010, s. 8).   

 

Bakom det neutrala förhållandet och distansen i den manliga journalistiken döljer sig en manlig 

norm och världsbild som gör att de ofta använder manliga källor och fördomar i rapporteringen. 

Den kvinnliga journalistiken är tänkt att främja kvinnliga källor och perspektiv. Den är också 

tänkt att ansvara för att kombinera personliga- och yrkesidentiteter – att arbeta utifrån hela 

människan. Samtidigt som den kvinnliga journalistiken arbetar utifrån professionell etik ska den 

också ha personligt ansvar och moral i arbetet (personlig etik). Den manliga journalistiken 
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arbetar utifrån ren professionell etik, där den rapporterar om händelser utan att tänka på 

konsekvenserna (Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson, 2001, s. 82-83).  

 

Steiner (2009, s. 116) ställer frågan om kvinnliga journalister bör försöka agera som män eller 

om journalistiken skulle varit bättre om kvinnor producerade särskilda genrer, som de gjorde 

under tidigare år. Löfgren-Nilsson (2010, s. 6) har beskrivit olika strategier som kvinnorna 

använder för att bekämpa den mansdominerade hierarkin. En strategi var att bli en av grabbarna 

och försöka få hårda nyheter att bli ett accepterat område även för kvinnor. Den andra strategin 

var att vissa redaktörer och reportrar försökte istället vid fördelning av uppdrag tilldela de hårda 

nyheterna till kvinnorna. Även att mer öppet visa rekryteringsprocessen och utbilda kvinnliga 

journalister till nyhetsjägare av manliga mentorer. Den tredje strategin var att ändra det 

dominerande nyhetstänket och journalistiken, där hårda nyheter var prioriterat. Detta gjordes 

genom att bli ”en av tjejerna” och stärka den kvinnliga journalistiken och kvinnors positioner. 

Strategin fungerade inte så bra och därför uppkom en fjärde strategi att kvinnorna själva valde att 

specialisera sig inom statusrelaterade ämnen, såsom ekonomi och politik.   
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4. Material 
Vårt material för analysen består av intervjuer från programmet Gomorron Sverige som sänds 

varje vardagsmorgon mellan 06.25 och 10.00 i SVT1. I vårt urval har vi valt ut 15 program som 

sändes från den 24 september 2012 till och med den 12 oktober 2012, ett program från varje dag 

(se bilaga med utvalda intervjuer). Från programmen har vi valt ut en intervju från varje dag, 

som behandlar ett ämne med nyhetsvärde, sammanlagt 15 intervjuer. Nyhetsvärde bestämmer 

om en händelse blir en nyhet eller inte. Medieforskaren Håkan Hvitfelt har tagit fram tio punkter 

som vi har valt att utgå ifrån. Dessa punkter ska en händelse behandla för att bli en nyhet 

(Hadenius m.fl. 2008): (1) Politik, ekonomi, samt olyckor och brott och (2) om det är kort 

geografisk och kulturellt avstånd till (3) händelser och förhållanden som (4) är sensationella och 

överraskande, (5) handlar om enskilda elitpersoner och (6) beskrivs tillräckligt enkelt men (7) är 

viktiga och relevanta, (8) utspelas under kort tid men som är del av ett tema (9) samt har negativa 

inslag (10) och har elitpersoner som källor.  

Intervjuerna som vi valt har alltid en manlig och en kvinnlig programledare, detta på grund av 

SVT:s public service roll och policy om jämställdhet. Under de utvalda intervjuerna deltog alltid 

två programledare och sammanlagt undersöktes 30 programledares intervjuteknik. Vissa 

programledare deltog i flera intervjuer, men analyserades fortfarande som en enskild 

analysenhet. Intervjuerna från programmen har koppling till en händelse som har nyhetsvärde. I 

intervjuerna är intervjupersonen antingen en berörd, expert, makthavare – alltså en person som 

har blivit påverkad eller som kan uttala sig om händelsen.  

Materialet beställdes från SMDB (Svensk Mediedatabas) och skickades via fjärrlån till 

Södertörns högskola där det analyserades. 

I materialet vi har analyserat medverkar följande programledare (antal gånger de medverkat 

inom parentes): 

  

 

 

 

Kvinnor: 

Helena Blomqvist (3) 

Lotta Bouvin Sundberg (5) 

Linda Nilarve (2) 

Marianne Rundström (5) 

Män: 

Alexander Norén (7)  Lennart Persson (2) 

Filip Struwe (1)  Micke Leijnegard (1) 

Johar Bendjelloul (1)  Peter Salander (1) 

John Crispinsson (2) 
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4.1 Motivering av urval och avgränsning 
I dagens TV-nyheter anpassas intervjuerna i inslagen för att passa formatet och tidsplanen. Bara 

det viktigaste kommer med såsom uttalanden från berörda och själva frågorna från reportern 

klipps ofta bort i redigeringen. För att kunna svara på våra frågeställningar krävdes det att vi får 

ta del av hela intervjuer och därför valde vi att analysera ett live-program, där inget kan klippas 

om eller redigeras bort i efterhand. 

 

Live-programmet vi valde är Gomorron Sverige från SVT1. SVT är fritt från reklamavbrott och 

därmed anser vi att intervjuerna i Gomorron Sverige inte störs av onaturliga avbrott. Reklam kan 

störa intervjun och flödet i intervjun går då förlorat. Men intervjuerna i Gomorron Sverige är 

tidsbegränsade och det påverkar hur många frågor som kan besvaras i intervjun.  

 

I ”SVT:s policy för mångfald och likabehandling” (2011) står det: 

”SVT eftersträvar en jämn könsfördelning bland sina anställda i samtliga yrkesgrupper.” 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga 

programledares intervjuteknik. Vi har därför baserat valet av intervjuerna på vilka programledare 

som är med. Detta beror på att vi vill ha en variation av olika programledare och kön för att 

kunna dra en generell slutsats kring intervjuteknik i genusperspektiv och inte en enskild 

programledares intervjuteknik. Utifrån SVT:s policy har man en manlig respektive kvinnlig 

programledare. Gomorron Sverige har under veckan olika programledarpar i jämförelse med 

TV4:s motsvarighet Nyhetsmorgon, där samma programledarpar återkommer flera dagar i rad, 

vecka efter vecka. SVT har en plikt att vara opartiska och sakliga, vilket speglar sig i 

programledarnas beteende och intervjuteknik (SVT, 2011, s. 11). I Nyhetsmorgon är 

programledarna mer personliga och det har en stor betydelse för programmets framställning.  

 

I vårt urval av intervjuer har alla medverkande programledare en lång journalistisk bakgrund i 

sin utbildning eller tidigare arbeten. En kritik mot valet av dessa personer är att de inte blir 

representativa för vanliga journalister. Programledarnas jobb innebär mer styrning av intervjun 

för det sänds live och att de inte bara ställer frågor utan även måsta ha publiken i åtanke i större 

utsträckning. Men dessa personer anser vi ändå är representativa för att kunna dra en slutsats om 
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intervjuteknikens skillnader hos programledare i morgonprogram.  

 

Programledarna i vårt urval är i medelåldern. Det kan ses som en kritik för att vi då inte kunde 

dra en generell slutsats för alla åldersgrupper. Nyexaminerade journalister kanske har en annan 

typ av intervjuteknik än de som varit i branschen länge. Hade vårt resultat påverkats om vi tittat 

på programledare i yngre ålder? Skiljer sig intervjutekniken mellan olika generationer? Även 

journalisternas bakgrund och klass kan påverka hur de ställer frågor och hur de beter sig. 

Vi är intresserade av hur intervjutekniken är idag och valde därför att analysera program som 

ligger nära i tiden. Vi valde en period där Gomorron Sverige har en helt neutral vecka med 

normala arbetsrutiner och som inte påverkas av stora och speciella händelser, som till exempel 

presidentvalet i USA eller prinsessan Estelles dop. 
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5. Metod 
Utifrån teorier om intervjuteknik och genuslogik ville vi hitta vilka egenskaper som kan visa på 

om det finns skillnader eller likheter i mäns och kvinnors intervjuteknik. (Hartman, 1998, s. 

238). För att lyckas hitta dessa egenskaper har vi tolkat intervjuer utifrån förbestämda frågor. 

Med hjälp av dessa frågor som vi ställde till vårt material kom vi närmare svaret på vår 

forskningsfråga (Esaiasson m.fl, 2012, s. 215). Eftersom vi tittade intensivt på intervjuerna 

kunde vi hitta dolda faktorer som har betydande del för helheten (Esaiasson m.fl, 2012, s. 210). 

I vår metod har vi inspirerats av den kvalitativa intervjuanalysen. Den vanligaste tekniken i 

kvalitativa analyser är att göra olika typer av intervjuer för att samla in data. I vårt fall skulle det 

i sådana fall ha rört sig om att intervjua programledarna om hur de ser på sina intervjutekniker. 

Programledaren kan då beskriva sin intervjuteknik hur hen anser att den bör vara och inte hur 

den verkligen är. Därför ansåg vi att denna metod inte var lämplig för vår undersökning då 

programledarens syn riskerar att bli missvisande och subjektiv. Istället valde vi att ställa frågor 

till vårt inspelade material.  

Vår forskningsfråga försöker få svar på vad som skiljer kvinnlig och manlig intervjuteknik åt. 

För att förstå och jämföra detta behövde vi tolka intervjuarnas beteende och deras språk. 

Eftersom genus påverkas av idéer, handlingar och föreställningar som formats av samhället och 

även format människans liv, anser Hartman (1998) att detta inte kan undersökas genom enbart 

observation utan vi måste tolka det vi observerar för att få kunskap. Detta anser vi talar för en 

kvalitativ undersökning. “Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå 

förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman, 1998, s. 239). 

Intervjutekniken hos programledare är individuell och går inte att mäta med siffror och formulär 

som man gör vid kvantitativa metoder. Detta tror vi är orsaken till att andra undersökningar om 

intervjuteknik valt att göra en kvalitativ analys. Vid en kvantitativ undersökning söker man efter 

den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper (Hartman, 1998, s. 239). Men i våra 

frågeställningar är vi inte intresserade av en kvantifiering för att besvara frågorna ”hur mycket” 

och ”hur många”. Vi vill veta vad som utmärker sig i kvinnors och mäns intervjuteknik.  
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5.1 Utförande av analys 
Vi delade upp de 15 intervjuerna mellan varandra och analyserade dem var för sig. Vi började 

med att titta på de utvalda intervjuerna i sin helhet för att se om något i intervjuerna var 

utmärkande vid första anblicken. Vi ville se intervjuerna utifrån tittarnas perspektiv och se om vi 

redan då kunde se skillnader eller likheter. Analysens nästa steg blev att undersöka intervjuerna 

på mikronivå där vi ställde våra frågor till materialet och svarade på dem. Vi började med 

frågorna under det hörbara perspektivet, sedan det synbara och slutligen helhets perspektivet när 

vi fått en klar blid av hela intervjun och programledarnas teknik (se 5.2).  För att svara på 

frågorna letade vi efter tecken som exempelvis visade att de var personliga, då de kunde dra in 

sig själv i en fråga. Vid dubbelfrågor avgjorde vi först om det var en dubbelfråga eller inte och 

sedan räknade vi antalet dubbelfrågor för att se som det var den kvinnliga eller den manliga 

programledaren som ställde flest.  

5.2 Frågeschema 
Följande frågor ställs till materialet: 

Det hörbara perspektivet: De delar av intervjun som vi kan uppfatta med hjälp av vår hörsel.  

• Används de fem V-frågorna - vem, vad, var, varför, när (vilken tid)?  

• Ställer programledaren dubbelfrågor?  

• Hur formuleras frågorna - slutna, öppna eller påståenden?  

• Omformulerar sig programledaren för förtydligande av frågan?  

• Avbryter programledaren intervjupersonen?  

• Ställs följdfrågor?  

• Vad utgår programledaren ifrån vid frågorna – fakta eller känslor?  

• Gör programledaren några pauser?  

• Hur personlig är programledaren (berättar om egna erfarenheter)?  

• Vilka typer av ord använder programledaren - värdeladdade eller neutrala ord?  

• Verkar programledaren konfrontativ (kritiskt utmanande, ifrågasättande eller 

ansvarsutkrävande)?  

• Hur är programledarens ton under samtalet – engagerad, allvarlig, tröttsam? 
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Det synbara perspektivet: De delar av intervjun som vi kan uppfatta med hjälp av våra ögon och 

känslor. 

• Vart lägger programledaren sitt fokus - på intervjupersonen eller någon annanstans?  

• Hur hamnar fokus vid intervjuer mellan kvinnlig programledare – kvinnlig 

intervjuperson, manlig programledare – manlig intervjuperson, manlig programledare – 

kvinnlig intervjuperson och kvinnlig programledare – manlig intervjuperson.  

• Hur är programledarens kroppsspråk vid intervjun? 

 

Helhetsperspektivet: Hur intervjun i sin helhet uppfattas med hjälp av hörsel, ögon och känslor. 

• Vad är det för typ av ämne - mjukt eller hårt?   

• Maktroller mellan den kvinnliga och manliga programledaren - vem av programledarna 

tar störst plats?  

• Vilken intimitetsgrad finns mellan programledaren och intervjupersonen?  

• Verkar programledaren sympatisk?  

• Hur styr programledaren intervjun?  

• Hur framställer sig programledaren - påläst eller ovetande?  

• Hur rundas intervjun av?  

 

5.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om att mäta det som forskaren har avsett att mäta (Esaiasson m.fl.,2012, s. 57) 

I vår studie undersöker vi intervjuteknik och har tagit fram frågor med utgångspunkter från 

teorier kring detta. Vi finner att dessa frågor stämmer överens med våra frågeställningar och kan 

svara på dessa.   

Reliabilitet handlar om att forskaren har mätt på rätt sätt. Det syftar på tillförlitlighet. Om en 

annan forskare vill göra samma analys ska denna komma fram till samma svar (Thurén, 2007, s. 

26). 
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För att få hög reliabilitet har vi innan själva undersökningen gjort en provkodning på tre 

intervjuer. Det har vi gjort för att kontrollera att vi båda har kommit överens att svara på frågorna 

utifrån samma utgångspunkt och har på så sätt bekräftat att vi mätt på rätt sätt (Kvale, 1997, 

s.188).   

5.4 Kritisk diskussion av metod 
Nackdelar med den kvalitativa analysen är att subjektiviteten kan ta över och vi som forskare kan 

få svårt att hålla oss objektiva. Om vi till exempel hade haft en programledare som förebild 

kunde det ha funnits risk att vi favoriserar den personen. Ur genusaspekten kunde vi haft svårt att 

vara objektiva om vi sympatiserat med de kvinnliga programledarna eller haft förutfattade 

meningar och förkunskaper om hur en kvinna eller man agerar. Genom att vi hade en ökad 

medvetenhet om denna kritik motverkade vi detta i analysen. 

 

Antalet programledare och intervjuer som vi tittade på kunde ha varit för få för att dra generella 

slutsatser (Kvale, 1997, s. 208). Men det resultat som vi fick kan ändå ge en indikation på vad 

forskare, som är intresserade av intervjuteknik och genus, kan undersöka vidare.  

 

Ytterligare en kritik vi ansåg fanns var om vi hade en relevant formulering av frågeställningen. I 

frågeställningen fanns orden ”synbara” och ”hörbara”, men i vår analys tittade vi även på 

intervjun i sin helhet. Den aspekten var dold i frågeställningen. Vi ansåg dock att de synbara och 

hörbara aspekterna tillsammans bildar helheten.  

 

Det fanns ett hinder i att undersöka det synbara perspektivet. Intervjun byter ständigt bildvinkel 

och intervjupersonen hamnar mest i bildrutan. Det gjorde att vi inte kunde se programledarnas 

kroppsspråk och deras fokus fullt ut. 
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6. Resultat och analys 
Resultatet och analysen är uppdelade i de tre huvuddelar med frågor som presenterades i 

metoddelen och sedan indelade i underkategorier som baseras på olika intervjutekniker och 

egenskaper hos intervjuteknik (se teoridelen). Vi har sammanställt varje frågas resultat från alla 

15 intervjuer och i den här delen presenteras en sammanfattning av resultaten.  

6.1 Det hörbara perspektivet 
Dubbelfrågor  

Det var fler män än kvinnor som ställde dubbelfrågor. Männen ställde fler dubbelfrågor totalt i 

alla intervjuer (13 stycken) än kvinnorna (9 stycken). I två intervjuer förekom inga dubbelfrågor.  

 

Slutna, öppna eller påståenden 

I vår undersökning fanns det ingen större skillnad i hur män och kvinnor formulerar sina frågor. 

Majoriteten av frågorna som ställdes från både den manliga och kvinnliga programledaren var 

öppna frågor. Totalt ställdes 264 frågor i de femton analysenheterna. Kvinnorna ställde 82 

stycken öppna frågor och männen 76 stycken totalt i samtliga intervjuer. Slutna frågor förekom 

näst mest och här ställde kvinnorna och männen 42 respektive 33 slutna frågor. Påståenden 

förekom som en form av fråga men ställdes inte i lika hög grad som öppna och slutna. Männen 

ställde totalt 17 påståenden som frågor och kvinnorna 14 påståenden.   

 

Grundfrågor 

Vi hittade inga skillnader mellan könen om vem som besvarade grundfrågorna. Vi valde att 

fokusera på fem av grundfrågorna; vem, vad, var, varför, när (vilken tid). I samtliga femton 

intervjuer besvarades frågorna i inledningen av programledarna. Inledningen delades mellan de 

båda programledarna. Frågan varför fick svar oftast under intervjuns gång.  

 

Omformuleringar  

Det var lika vanligt att män och kvinnor omformulerade sina frågor. I nio av femton intervjuer 

omformulerade sig den kvinnliga programledaren en eller flera gånger.  Den manliga 

programledaren omformulerade sig i elva av femton intervjuer. Omformuleringarna förekom när 

programledaren höll på att ställa sin fråga, då tvekade programledaren och omformulerade sig 
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med andra ord för att göra frågan tydligare. Två omformuleringar som gjordes av en manlig 

programledare såg ut såhär i intervjun D 8027; ”Varför, vad har ni, har ni fått nån analys där 

då?” och ”Vad får det för följder om kvinnor inte deltar i fredsprocess...utifrån den fred som sen 

ska skapas?”. I samma intervju omformulerade sig även den kvinnliga programledaren; ”Men är 

FN en sån där mosseförsamling att man inte ens där skulle kunna... ja menar det finns ju en 

massa kända FN-fredsmäklare och de tar stora demokratiska steg ut i världen, man vill ju gärna 

tro att de även skulle kunna åstadkomma något på det här området”.  

 

Följdfrågor 

Det var framför allt de kvinnliga programledarna som ställde följdfrågor. När vi sammanställde 

resultatet ställde den kvinnliga programledaren följdfrågor i tolv av femton intervjuer. Den 

manliga programledaren ställde följdfrågor i elva av femton intervjuer. I alla intervjuer ställdes 

följdfrågor, antingen från den manliga programledaren eller från den kvinnliga programledaren 

samt från båda. När vi sammanställde alla följdfrågor som ställdes under alla femton intervjuer, 

var majoriteten av följdfrågorna ställda av den kvinnliga programledaren.  

 

Programledaren avbryter 

Kvinnorna avbröt intervjupersonen och kollegan fler gånger i antal än den manliga 

programledaren. I de flesta intervjuer förekom det att programledarna avbröt intervjupersonen. 

Den kvinnliga programledaren avbryter någon av intervjupersonerna i elva av femton intervjuer 

(29 avbrott totalt). Den manliga programledaren avbryter någon av intervjupersonerna i tolv av 

femton intervjuer (23 avbrott totalt).   

 

Frågornas fokus 

I de flesta intervjuerna ställde den kvinnliga programledaren fler frågor som riktar sig till känslor 

än hennes manliga kollega. I ett fåtal intervjuer ställde männen enstaka fler känslofrågor än 

kvinnorna. Vi har undersökt innehållet i frågorna som programledarna ställer till 

intervjupersonerna. Antingen om innehållet fokuserar på information om fakta, faktafrågor, eller 

om frågorna fokuserar på känslor och tankar, känslofrågor. I alla intervjuer förekom faktafrågor 

och ställdes av båda programledarna. Känslofrågor var få men förekom i 12 av 15 intervjuer. 
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Pauser 

Vi hittade inga skillnader hos programledarna om vem som gjorde flest pauser. Programledarna 

ställde frågor direkt efter intervjupersonens svar i åtta av femton intervjuer, med andra ord 

förekom inga pauser. I tre intervjuer gjorde den kvinnliga programledaren en kort paus i 

samband med att hon ställde en fråga. I två av dessa fall bestod pausen av ett hummande innan 

frågan ställdes. I det tredje fallet gjorde den kvinnliga programledaren en paus mitt i frågan; 

”Mona Sahlin...(kort paus)...saknar du att vara med i debatterna?” (intervju D 8026). I en av 

intervjuerna var det enbart den manliga programledaren som gjorde en paus. Pausen bestod av att 

den manliga programledaren tog ett andetag innan han ställde sin fråga. Båda programledarna 

gör tillsammans en paus i tre intervjuer. I två av fallen är programledarna tysta och väntar på att 

intervjupersonen ska tänka klart och i det tredje fallet består pausen av hummande från båda 

programledarna.  

 

Personlighet hos programledaren 

Resultaten visar att programledarna inte visade personlighet men där det fanns vaga tecken på 

personlighet förekom det lika många gånger hos vardera kön. I elva av femton intervjuer var 

programledarna objektiva och tog inte in sig själva som personer under samtalet. Den kvinnliga 

programledaren tar in sig själv som exempel i en fråga och tar upp egna erfarenheter i tre 

intervjuer. Exempel på vad en kvinnlig programledare sa när hon tog in sig själv; ”Jag är envis, 

men jag har inga pengar” (intervju D 8001). Den manliga programledaren tar in sig själv som 

exempel i tre intervjuer. I intervjun D 7999 säger den manliga programledaren; ”Paula, till sist, 

om jag, jag vill snappa upp det där tipset om att spela teater i vardagen för att få ut känslorna, 

säg jag har en slags ångest som knutar i magen, jag är arg på någon som jag inte fått ut, säg en 

skådespelare, replik och en scen som jag då skulle kunna ta och ”Uh” (programledaren gör ett 

argt uttryck med kroppen) gestalta för att få ut?”.   

 

Värdeladdade ord 

Det var vanligare att den manliga programledaren använde sig av värdeladdade ord i vår studie. 

Under intervjun använde programledarna sig av neutrala ord i tio av femton intervjuer. I fyra 

intervjuer använde sig den manliga programledaren av värdeladdade ord, vid två tillfällen var det 
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negativa ord och i två tillfällen var det positiva ord. I en intervju använde den kvinnliga 

programledaren ett positivt laddat ord.  

 

Konfrontation 

I vår undersökning var den kvinnliga programledaren mer konfrontativ än den manliga. I nio av 

femton intervjuer agerade den kvinnliga programledaren konfrontativ. Den manliga 

programledaren var konfrontativ i sex av femton intervjuer. I fyra intervjuer agerade ingen 

konfrontativt. Konfrontationen baserades främst utifrån att programledarna ifrågasatte 

intervjupersonerna. Därefter bestod konfrontationen av ansvarsutkrävande och sist kritiskt 

utmanande. Kvinnorna dominerade alla tre konfrontationssätten.  

 

Programledarens ton 

Vårt resultat visade att det inte fanns en ton som förekom enbart hos ett kön. I samtliga femton 

intervjuer hade båda programledarna en allvarlig ton i rösten. Under vissa intervjuer förändrades 

den allvarliga tonen till mer lättsam och engagerad. Andra toner som förekom i intervjuerna var: 

förstående, fundersam, nyfiken, undrande, konfrontativ, otålig, positiv.  

 

Sammanfattande analys  

Resultaten visar att det fanns många likheter i mäns och kvinnors intervjuteknik i det hörbara 

perspektivet, men även några skillnader.  

 

En skillnad var att de kvinnliga programledarna ställde fler följdfrågor och avbröt fler gånger 

under samtliga intervjuer än männen. I enlighet med Häger avbryter programledarna 

intervjupersonerna för att stoppa dem, men i de flesta fall för att kunna ställa en ny fråga. I 

motsats till vad Häger tycker (2007, s. 107) avbryter inte programledarna intervjupersonerna på 

ett medvetet trevligt sätt. För att markera vilken intervjuperson som programledarna riktar sin 

fråga till använder de intervjupersonens namn. Häger (2007, s. 107) och Røe (1999, s. 81) 

förklarar att en person reagerar automatiskt när man hör sitt eget namn.  
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Dubbelfrågor förekom i alla intervjuer utom två men det skiljde sig i antalet dubbelfrågor - 

männen ställde fler dubbelfrågor än kvinnorna. I enlighet med Jacobsen (1993, s. 117) ställs 

dubbelfrågor för att visa respekt till intervjupersonen då den sista frågan är lite mer lättsam.  

 

Kvinnorna ställde fler följdfrågor än männen. Hansén och Thor (1997, s. 66) förklarar att 

följdfrågor ställs för att få ett förtydligande. Det överensstämmer med intervjuerna då ”Du menar 

alltså att...?” förekom ofta i följdfrågorna. Hägers (2007, s. 66) enkla korta följdfråga ”Vad 

tycker du om det?” förekom i liknande formulering i intervjuerna. 

 

Den kvinnliga programledaren fokuserade sina frågor mot intervjupersonens känslor och tankar i 

större utsträckning än hennes manliga kollega. Det stämmer överens med Djerf-Pierre och 

Löfgren-Nilsson när de förklarar att kvinnliga journalister har ett personligt engagemang och 

visar empati för intervjupersonen. Männen ställde i samtliga intervjuer främst faktafrågor och 

Djerf-Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 82-83) menar att de manliga journalisterna 

distanserar sig och är en opartisk observatör.  

 

Häger (2007, s. 22) förklarar att man bör undvika värdeladdade ord och i intervjuerna förekom 

nästan enbart neutrala ord. Men männen använde sig oftare av något värdeladdat ord än 

kvinnorna. 

 

De likheter som fanns var att både männen och kvinnorna ställde dubbelt så många öppna som 

slutna frågor. Det fanns inga skillnader i hur de formulerade sina frågor. Häger (2007, s. 56) och 

Jacobsen (1993, s. 101) anser att man bör undvika slutna frågor, men i analysenheterna förekom 

slutna frågor ofta. Røe menar att båda frågeformerna kan användas så länge man gör det 

medvetet. I överensstämmelse med Häger (2007, s. 62, se Uddenfeldt/Ivarsson/Edlund, 1998) 

ställdes påståenden som en typ av fråga i intervjuerna, ofta i konfrontativa sammanhang.  

 

I intervjuerna besvaras grundfrågorna i inledningen men även under intervjuns gång av båda 

programledarna, alltså ingen skillnad i vem som besvarade frågorna. Intervjuerna står ofta för en 

komplettering och fördjupning till en aktuell nyhet och i intervjuerna besvaras frågan ”varför” av 
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intervjupersonerna. Det är i enlighet med Hansén och Thor (1997, s. 23) om att frågan ”varför” 

skapar ingång till fördjupning.  

 

Det förekom sällan pauser under intervjuerna och det fanns inga skillnader hos könen i antal 

pauser. Pauser som förekom hos den kvinnliga programledaren bestod i några fall av ”mm” och 

enligt Røe (1999, s. 95) försöker intervjuaren täcka pauser med ”ööö” medan intervjuaren 

funderar på sin fråga.  

 

Häger (2007, s. 75) menar att intervjuaren ska tona ner sina egna upplevelser och låta 

intervjupersonen berätta om sina. Det gjorde också våra programledare, förutom i några enstaka 

fall. De var personliga när de tog in sig själva som exempel för publikens skull; ”Jag är envis, 

men jag har inga pengar” (kvinnlig programledare). Djerf-Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 

82-83) kopplar publikens behov till den kvinnliga journalistiken, men i detta fall stämmer det hos 

både den manliga och den kvinnliga programledaren.  

 

Jacobsen (1993, s. 65) förklarar att tittaren får en uppfattning om hur en person är genom 

tonläget. I alla intervjuer hade programledarna en allvarlig ton och uppfattades som seriösa och 

allvarliga.  

6.2 Det synbara perspektivet  
 

Fokus 

Båda programledarna lägger sitt fokus på intervjupersonerna, på den som pratar. Vid de tillfällen 

där en av intervjupersonerna har pratat för länge, skiftar programledaren blicken och fokus till 

den andra intervjupersonen. Kvinnorna har en tendens att flacka mer med blicken och tittar ner 

oftare på sina anteckningar än vad deras manliga kollegor gör. Fokus påverkas inte av 

intervjupersonernas och programledarnas kön.  
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Kroppsspråk 

Gemensamma drag i programledarnas kroppsspråk var: hummande, gestikulering med händer, 

bakåtlutad, stillasittande, lutar sig framåt vid frågor, pekar mot intervjupersonerna, ansiktsuttryck 

vid frågor, nickningar, arm på ryggstöd.  

 

Kvinnors utmärkande kroppsspråk: sitter i kors med benen (det övre benet mot gästerna 

förekommer mest), sitter lite spänt, hummar tydligt, ler oftare.  

 

Männens utmärkande kroppsspråk: både fötterna på golvet, sitter avslappnat, leker med en 

penna, dricker från kaffekoppen, ansiktet visar ofta inga uttryck vid lyssnande.   

 

Sammanfattande analys  

Skillnaderna mellan de kvinnliga och manliga programledarna var att de kvinnliga 

programledarna flackar med blicken och tittar ner på sina anteckningar i större utsträckning än 

männen. Hansén och Thor (1997, s. 48) menar att stirra ner på blocket kan vara tecken på att 

programledaren är osäker eller upplevs som nonchalant eller avvisande. De manliga 

programledarna sitter ofta avslappnat med korsade armar i samtliga intervjuer och detta är i 

enlighet med Hansén och Thor (1997, s. 49).  

 

I det synbara perspektivet fanns det fler gemensamma drag än skillnader. I överensstämmelse 

med Häger (2007, s. 75) håller programledarna ögonkontakt och koncentrerar sig på 

intervjupersonen. I enlighet med Häger (2007, s. 77) spelar hummandet en stor roll i människors 

kommunikation. Programledarna nickar och hummar ofta som tecken på att de lyssnar. När 

programledarna lyssnar sitter de vid många tillfällen bakåtlutande och framåtlutande när de ska 

ställa sina frågor. Detta är i överensstämmelse med Jacobsen, att det finns signaler i 

rörelsemönster. Häger (2007, s. 75) förklarar att signalerna nicka och le uppmanar 

intervjupersonerna att berätta mer. Dessa signaler förekommer ofta hos programledarna, men den 

kvinnliga programledaren ler mera. 
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6.3 Helhetsperspektivet 
 

Mjukt och hårt ämne 

Sju av femton intervjuer behandlade mjuka ämnen. Resterande var hårda ämnen (åtta stycken).  

 

Maktroller 

De kvinnliga programledarna hade mest makt och tog störst plats i åtta av femton intervjuer. 

Kvinnorna pratade och avbröt mer samt var mer konfrontativa än männen.  Den manliga 

programledaren dominerade intervjun i tre fall. I fyra intervjuer delades makten jämnt mellan 

programledarna och ingen tog märkbart större plats än den andra. I de fallen kvinnorna 

dominerade handlade fem intervjuer om mjuka ämnen och tre intervjuer handlade om hårda 

ämnen. I samtliga fall där den manliga programledaren dominerade handlade intervjuerna om 

hårda ämnen.  

 

Intimitet 

Vårt resultat visade att intimiteten var låg i intervjuerna. De få gånger programledarna fick högre 

intimitet var lika många gånger för vardera. I nio av femton intervjuer fanns det inga tecken på 

att programledarna försökte komma närmre intervjupersonen som person och få personen att 

öppna sig. Ingen närmre relation uppnåddes mellan intervjupersonen och programledaren. I tre 

av femton fall uppnådde den kvinnliga programledaren högre intimitetsgrad med 

intervjupersonen. Oftast via skratt och personliga frågor. I tre av femton fall uppnådde den 

manliga programledaren högre intimitetsgrad med intervjupersonen genom att ofta luta sig fram 

vid frågor och le mot intervjupersonen. 

 
Sympati 

Kvinnorna visade sympati dubbelt så många gånger än männen. Inga tecken på sympati visades i 

sex av femton intervjuer. Den kvinnliga programledaren var sympatisk i sex intervjuer och den 

manliga programledaren visade sympati i tre intervjuer. 
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Styrning 

De kvinnliga programledarna avbryter fler gånger än de manliga under intervjun. Männen 

berättar ofta bakgrundsfakta innan de ställer sina frågor. Generellt styrs intervjun av fråga-svar. 

Programledarna styr intervjun med hjälp av sina förutbestämda frågor. När följdfrågor ställs styrs 

intervjun av intervjupersonernas svar. När intervjupersonerna pratar för länge avbryter 

programledarna dem genom att antingen ställa en ny fråga eller genom att bolla över samma 

fråga till den andra intervjupersonen.  

 

Påläst eller ovetande 

Programledarna framställer sig i de flesta intervjuerna vetande och har en grundläggande 

kunskap om ämnet i fråga. I en del intervjuer är den ena programledaren mer påläst än den andra.  

Inget kön utmärkte sig vara mer påläst och vetande än den andra.  

 

Summering av intervjun 

Den kvinnliga respektive manliga programledaren avslutade lika ofta intervjun. I nio av femton 

intervjuer avrundade männen med att ställa en sista fråga, i de flesta fall en sluten fråga, som 

tydde på att intervjun började ta slut. Kvinnorna avrundade sex intervjuer. Den manliga 

programledaren hade sista ordet (säger allra sista meningen i intervjun, till exempel: ”tack för att 

ni kom”) i sju av femton intervjuer och den kvinnliga i åtta. Vid två fall avbröt den manliga 

programledaren intervjupersonen för att avsluta intervjun. Männen hade mot slutet av intervjun 

ofta en lättsam ton i rösten.  

 

Sammanfattande analys  

Resultatet visar att kvinnorna tar störst plats i intervjuerna. Kvinnorna ställer fler frågor, de 

avbryter mer och de är mer konfrontativa än männen. Detta säger emot Djerf-Pierres teori (2003, 

44-45) då hon anser att männen ofta har ett större symboliskt värde i makt- och statushierarkin än 

kvinnorna.  

Fem intervjuer där kvinnorna dominerade handlade om ett mjukt ämne, exempel ”Hund i 

vården” och ”Fler barn har fått ärftlig sjukdom av dansk spermadonator”. Resterande tre 

intervjuer där kvinnan dominerade handlade om ett hårt ämne. I de tre fall där männen ledde 
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intervjun handlade dessa enbart om hårda ämnen som till exempel: ”Åtta partiledare. En debatt. 

Hur klarade de sig?” och ”Svårt för apoteken att kunna erbjuda vissa mediciner inom 24 timmar. 

Varför är det så?” (näringsliv). Detta är i enlighet med Djerf-Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, 

s.8 2-83) då de anser att den manliga journalistiken prioriterar hårda ämnen (t.ex politik och 

näringsliv).  

 

Vårt resultat visar att i Gomorron Sverige fördelas mjuka och hårda ämnen jämnt i de intervjuer 

vi analyserat (sju intervjuer med mjukt ämne respektive åtta intervjuer med hårt ämne). Detta 

motsäger Löfgren-Nilssons (2010, s. 6) teori där hon menar att hårda ämnen prioriteras i valet av 

nyhetsämnen.  

 

I överensstämmelse med Djerf-Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 82-83) ställde männen 

nästan enbart faktafrågor och distanserade sig från intervjupersonerna. De kvinnliga 

programledarna ställde fler frågor som riktade sig till känslor än vad männen gjorde. Även detta 

kan kopplas till Djerf-Pierre och Löfgren-Nilssons teori om att kvinnorna förknippas med 

personligt engagemang och empati för berörda människor (2001, s. 82-83). Våra resultat 

motsäger dock också denna teori. I nio intervjuer höll sig bägge programledarna objektiva och 

försökte inte närma sig sina intervjupersoner. Det förekom sällan fall där vi kunde utläsa 

intimitet. I tre intervjuer uppnådde den manliga programledaren högre intimitet och likaså 

uppnådde kvinnorna högre intimitet i tre intervjuer. Tecken för sympati var få och vaga. Men i 

de intervjuer där vi kunde hitta lite sympati visade kvinnorna mer medkänsla än vad männen 

gjorde (sex respektive tre intervjuer). I resten av intervjuerna (sex stycken) visades inga tecken 

på sympati och detta är i enlighet med Røes teorier att intervjuaren ska hålla sig kritisk och vara 

publiklojal (1999, s. 74). Även Djerf-Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 82-83) tar upp 

publiklojalitet och att det är en prioritet inom den kvinnliga journalistiken. Männen hade en 

tendens att ofta berätta bakgrundsfakta innan sina frågor och i större utsträckning än deras 

kvinnliga kollegor. Detta säger emot Djerf-Pierre och Löfgren-Nilssons teorier att den kvinnliga 

journalistiken prioriterar att förklara bakgrund och ge förståelse i ämnet innan de ställer sina 

frågor (2001, s. 82-83). I enlighet med Jacobsen (1993, s. 101) avrundas ofta intervjun med en 

sluten fråga, i vårt fall var det den manliga programledaren som gjorde det, till exempel ”Pratar 

Haddile franska?” (intervju D 7997). 
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Även om vårt resultat visar på skillnader mellan män och kvinnor, fann vi också många 

gemensamma drag. Resultatet visade att både den manliga och kvinnliga programledaren styr 

intervjun på samma sätt. Främst utifrån förutbestämda frågor/teman, följdfrågor och genom att 

avbryta. Programledarna håller sig till ämnet under hela intervjun och det stämmer överens med 

Røe som förklarar att det är viktigt att inte glömma bort orsaken till intervjun (1999, s. 83). Mot 

slutet var det ofta frågor om slutsatser, reflektioner och vad som kommer hända i framtiden. Det 

överensstämmer med Hägers teorier om vad en berättelse kan avslutas med (2007, s. 90).        
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7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att se om det finns likheter och skillnader i kvinnors och mäns 

intervjuteknik och vilken betydelse det i sådana fall får.  

 

Resultaten visar att de fanns flera likheter i mäns och kvinnors intervjuteknik. De största 

likheterna vi fann var: formulering av frågor, omformuleringar, fokus, hummande, ton och att de 

var opersonliga.  

 

Skillnaderna som resultaten visar är: Männen ställer fler dubbelfrågor, utgår mer från fakta och 

berättar bakgrund vid frågor och styr vid hårda ämnen. Männen upplevs som avslappnade och 

kvinnorna ger ett stelt intryck. Kvinnorna avbröt mest, ställde fler följdfrågor, ställer fler 

känslofrågor än männen, är mer konfrontativa, hade större makt och styrde vid både mjuka och 

hårda ämnen.  

 

Vi drar som slutsats att likheternas betydelse blir att intervjutekniken inte påverkas så mycket av 

kön, utan beror på programledarnas erfarenheter och kunskap. Vi anser att skillnadernas 

betydelse ger intrycket av att de kvinnliga programledarna strävar efter att motverka dikotomin 

och att de manliga programledarna fortfarande är en del av den manliga dikotomin inom 

journalistiken.  

 

7.1 Slutsatsdiskussion 
Resultaten visar att mäns och kvinnors intervjuteknik har många gemensamma drag. Vid 

formulering av frågor, öppna och slutna frågor samt påståenden, ställde både de manliga och de 

kvinnliga programledarna dubbelt så många öppna som slutna frågor. Vid intervjuerna förekom 

även påståenden som frågor från programledarna. Inget av könen ställde fler påståenden än den 

andra. Programledarna, vars intervjuteknik vi har analyserat, har lång erfarenhet inom 

journalistik och vi antar att de vet vilka frågor som fungerar eller inte och vid vilka tillfällen de 

ska använda en typ av formulering. Vi anser att sättet att formulera en fråga påverkas av 

erfarenhet och kunskap och inte av kön. Kunskapen och hur pålästa programledarna var märktes 
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när de berättade bakgrundsfakta innan frågorna. Männen använde denna teknik i större 

utsträckning än kvinnorna och det förklarar varför de flesta av männens frågor utgick från fakta. 

Bakgrunden är även till för att upplysa tittarna och bjuda in dem att hänga med i samtalet.  

 

Vi har upptäckt att programledarna omformulerar sig om de blir störda när de ställer sin fråga, 

för att förtydliga sin fråga, när intervjupersonen inte förstår frågan eller när programledaren inte 

är nöjd med svaret. Anledningen till att båda omformulerar sig ungefär lika mycket anser vi 

beror på att situationen styr om programledarna behöver omformulera sig eller inte. Det kan även 

bero på osäkerhet i formuleringen av frågan eller att de inte hinner tänka efter innan de pratar.  

 

Flera egenskaper som vi analyserade i intervjutekniken upptäckte vi hade en gemensam 

skärningspunkt; objektiviteten i SVT:s roll som public service kanal. Programledarna höll sig 

genomgående objektiva i samtliga intervjuer och var vid få tillfällen personliga. Värdeladdade 

ord förekom men i obetydlig utsträckning. Men de manliga programledarna sa vid fyra tillfällen, 

både negativt och positivt värdeladdade ord medan en kvinna stod för ett positivt värdeladdat 

ord. Vi tror att dessa värdeladdade ord förekom av misstag och att de lät en åsikt oavsiktligt 

komma fram. Genomgående höll programledarna sitt ordval neutralt under intervjuer vilket vi 

kopplar till SVT:s krav på opartiskhet. Ännu en egenskap som vi förknippar med opartiskhet är 

programledarnas ton. Genom att ha en allvarlig ton tror vi att programledarna undviker att bli 

partiska genom sitt tonläge. Vårt resultat visar också att tonläget kan varieras, särskilt när det 

handlar om lättsamma ämnen, såsom ”Hund i vården” och om lilla Haddile. Detta anser vi beror 

på att både hunden och Haddile sitter med på intervjun och för att få tittarnas intresse behöver 

programledarna bli lite mer engagerande och lättsamma emellan åt. Vi såg ett mönster att 

männen i slutet av intervjun ofta ändrade sitt tonläge till mer lättsamt. Vi tror att detta beror på 

att de ville sluta på god fot med gästerna.     

 

Resultatet visade att både den manliga och kvinnliga programledaren ställde faktafrågor, men att 

kvinnorna ställde några fler känslofrågor än männen. Vi tror att detta beror på, precis som Djerf-

Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 82-83) tar upp, att den kvinnliga journalistiken förknippas 

med personligt engagemang och empati samt belyser den lilla människan. En annan anledning 

till att kvinnan ställer mer känslofrågor kan vara att det finns förväntningar från henne själv, 
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kollegor eller intervjupersonerna om att hon ska vara kvinnlig, och att hon sedan agerar utifrån 

dessa förväntningar. De manliga programledarna förhöll sig mest till att ställa faktafrågor. Detta 

menar vi, precis som Djerf-Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 82-83) säger, att detta kan bero 

på att männen distanserar sig och håller sig opartiska. Andra faktorer där programledarna kan 

komma närmre intervjupersonen är intimitet och sympati. Kvinnorna visade sympati i dubbelt så 

många intervjuer som männen, men dessa tecken på sympati var otydliga och knappt mätbara. 

Återigen kopplar vi detta resultat till SVT:s krav på opartiskhet. Sympatin som visades var i en 

sådan liten omfattning att vi inte kunde dra en slutsats om vem som visade mest sympati och 

intimitet.  

 

Under analysen upptäckte vi att omformuleringar och dubbelfrågor gick hand i hand för de 

förekom ofta tillsammans. Även här anser vi att osäkerhet spelar in, antingen för formuleringen 

av frågan eller för att de kom på en annan fråga som var bättre. Männen ställde fler dubbelfrågor 

och i detta avseende håller vi med teorin om att män är nyhetsjägare (Djerf-Pierre och Löfgren-

Nilsson 2001, s. 82-83). Inom den manliga journalistiken finns nyhetsjägare och de jagar efter 

nyheter och vill presentera dem direkt. Genom att männen ställer dubbelfrågor vill de ha svar på 

flera saker samtidigt och presentera det direkt. Vi menar även att männen vill visa att de är på 

och aktiva genom att ställa flera frågor i följd.  

 

En intressant skillnad i kroppsspråket som vi noterade var att männen sitter mer avslappnat och 

kvinnorna mer spänt. Rent fysiskt sätt gör kroppspositionen (under alla intervjuer sitter 

kvinnorna i kors med benen och männen med fötterna på golvet) att kvinnorna upplevs stela och 

männen avslappnade. Kvinnorna sitter mer still än männen vilket också bidrar till det stela 

intrycket. Det stela intrycket gör att kvinnorna upplevs som mer allvarliga och seriösa. Att 

männen sitter avslappnat ger intrycket att de lyssnar och är trygga i sin roll.  

 

Både den manliga och kvinnliga programledaren avbröt intervjupersonerna under intervjuerna. 

Vi fick en känsla av att detta gjordes för att programledarna antingen ville ställa en ny fråga, 

flika in med ny information eller påstående eller för att intervjupersonerna hade talat för länge. 

Kvinnorna avbröt fler gånger än männen och detta kopplar vi även ihop med att kvinnorna tog 

större plats i intervjuer. Genom att avbryta anser vi att kvinnorna försöker styra intervjun i rätt 
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riktning och visa sig i framkant. Kvinnorna ställde även fler följdfrågor totalt än männen och 

detta menar vi också tyder på att de försöker visa sig i framkant, lyssna och styra intervjun i 

högre grad än männen. 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna styrde intervjuer som handlade om både hårda och mjuka 

ämnen, medan männen styrde enbart vid hårda ämnen. Löfgren-Nilsson (2010, s. 9) tar upp att 

vissa redaktioner jobbar för att tilldela kvinnor hårda ämnen, och det kan vara en förklaring anser 

vi. Men att just männen enbart styrde hårda ämnen kan förklaras med stereotyperna som Djerf-

Pierre och Löfgren-Nilsson (2001, s. 82-83) tar upp, att hårda ämnen är att manligt område. I 

våra analysenheter var de mjuka och hårda ämnena jämnt fördelade och vi tror att det är ett 

medvetet val från Gomorron Sverige och SVT, att de undviker att prioritera hårda ämnen.   

 

Betydelsen av kvinnors intervjuteknik 

Det tydligaste resultatet vi fick fram var att kvinnorna tog störst plats och gav intrycket att ta mer 

makt över intervjun, samt försökte styra mer. Kvinnorna avbröt mer, inte bara intervjupersonerna 

utan även sina manliga kollegor. De tog för sig och visade sig mer konfrontativa än männen. Vi 

anser att det finns olika orsaker till detta. Dels för att i SVT:s policy för mångfald och 

likabehandling står det att de verkar för jämställdhet i personalsammansättning (SVT, 2011). En 

annan orsak till varför kvinnorna tar mer makt än männen, tror vi är för att SVT:s policy arbetar 

för att kvinnorna ska komma fram och kvinnorna i sin tur försöker kompensera den manliga 

maktstatusen som Djerf-Pierre (2003, s. 44-45) tar upp. En annan hypotes vi har är att kvinnorna 

styr för att få kontroll och ha överblick över det som händer (vi har sett att kvinnorna flackar med 

blicken i vissa intervjuer, håller koll på omgivningen). Den tredje teorin om varför kvinnor tar 

mer makt är för att de återigen vill visa sig i framkant och bli en av grabbarna, genom att vara 

mer konfrontativ och ta större plats. Att bli en av grabbarna skriver Löfgren-Nilsson (2010, s. 6) 

är ett sätt att bekämpa den mansdominerade hierarkin. Ytterligare en hypotes är att placeringen i 

rummet, att kvinnorna sitter i mitten, alltså mitt i samtalet, stärker intrycket av att de har en 

central roll. Vi tror att programmet medvetet placerat kvinnorna där. Männen sitter på ytterkant 

och tar rollen av att vara den som håller sig vid sidan av och kommer in med en kommentar då 

och då. Avslutningsvis anser vi att kvinnorna inte låter sig påverkas av sitt kön, som historiskt 
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sett har varit underordnat, utan ser sig själva som journalister/programledare och därmed arbetar 

och tänker utifrån sin yrkesroll.  

 

Vi anser att maktrollen har en stor betydelse för intervjutekniken. Ju mer makt en intervjuare har, 

ju mer kan hen styra intervjun och på så sätt få fram den information som hen har avsett att ta 

reda på. De utmärkande egenskaperna hos kvinnornas intervjuteknik var följdfrågor, avbryter, 

ställer fler frågor överlag, konfrontativ, varvade mellan fakta- och känslofrågor samt styrde 

intervjuer som behandlade både mjuka och hårda ämnen. Tillsammans skapar dessa egenskaper i 

intervjutekniken att de kvinnliga programledarna får större makt. Makten innebär att kvinnorna 

suddar ut dikotomin – att manlig och kvinnlig journalistik i stället blir journalistik utan 

könsmärkning.   

 

Betydelsen av mäns intervjuteknik 

I motsats till de kvinnliga programledarna har männen mindre makt i intervjuerna. Männen håller 

sig vid sidan och låter sina kvinnliga kollegor ta för sig mer. Det vi fått fram i analysen att 

männen utmärker sig i vissa egenskaper men att vi har svårt att finna en gemensam nämnare för 

dessa.  

 

Vi har sett att männen prioriterar att berätta fakta innan de ställer sina frågor. Vi anser att detta 

inte har med att genus att göra utan finns i rollen som programledare – att vara informatör och att 

värna om publikens behov. Att männen sitter avslappnade får betydelsen att männen är trygga i 

sin roll och att de vill spegla en attityd till tittarna – ”mysig morgonstund”.   

 

Att männen ställer dubbelfrågor, baserar sina frågor på fakta och att de styr de intervjuer som 

handlar om hårda ämnen drar vi som slutsats att stereotyperna om vad som utmärker manlig 

journalistik ännu finns kvar i journalistikens genuslogik. Betydelsen av att männen fortfarande 

håller sig kvar på sin sida i dikotomin anser vi har två orsaker. Först, kan det ses som att männen 

trivs bra i sitt område och i sin roll inom journalistiken. Män har historiskt sett alltid varit 

överordnad kvinnan och männens kön har varit en fördel genom liv och yrke. Å andra sidan, om 

de skulle anamma kvinnliga journalistiska egenskaper kan det få negativ effekt, då kvinnors kön 

alltid varit underordnad männens och därmed får männen lägre status. Därför finns det ingen 
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anledning till förändring. Vi har märkt i vårt resultat att när kvinnorna använde sig av manliga 

journalistiska arbetsmetoder gav det oftast en positiv effekt.   

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
I början av uppsatsarbetet var vi inne på att undersöka intervjutekniken hos programledare i både 

SVT:s Gomorron Sverige och Tv4:s Nyhetsmorgon. Vi valde inte att göra detta, men anser att 

det skulle vara intressant att göra en undersökning och jämföra intervjuerna och den kvinnliga 

och manliga programledaren i dessa två program. Vi anser då att man kan se hur 

programledarnas intervjuteknik skiljer sig med tanke på om företaget är public service eller 

kommersiellt.   

 

Ett annat intressant forskningsområde skulle vara att vända på det vi undersökte, alltså att 

undersöka intervjupersonernas upplevelse och intryck av programledarna. Var intervjuaren 

konfrontativ? Kände intervjupersonen sig hörd? Vem av programledarna kände intervjupersonen 

mest fokus ifrån? Detta kan göras genom enkäter eller intervjuer med intervjupersonerna.  

 

Hade uppsatsen haft större omfattning hade man kunnat komplettera med att intervjua 

programledarna vi analyserat och även de som arbetar bakom kulisserna på Gomorron Sverige. 

Här kan man tillägga ytterligare en frågeställning som ”hur upplever den manliga respektive den 

kvinnliga programledaren sin intervjuteknik?”  

 

För att utöka perspektivet till mer internationellt kan man jämföra kvinnliga och manliga 

reportrars/programledares intervjuteknik i svensk tv med andra utländska tv-stationer. Ännu ett 

större perspektiv skulle vara att undersöka och jämföra tidsperioder. På vilket sätt skiljer sig 

mäns och kvinnors intervjuteknik åt idag jämfört med för 30 år sedan? 
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Bilagor 

Tabell över valda intervjuer 

Program Intervju 
nr 

Intervjutid 
(datum, 
klockslag) 

Intervjuämne Programledare Intervjuperson Kodare Koddatum 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8030 12-10-12, 
07.15-07.24 

Rättegången mot 
Peter Mangs kan 
behöva tas om 
efter jäv. Hur väl 
fungerar 
nämndemannasy
stemet? 

Helena 
Blomquist och 
Filip Struwe 

Anne Ramberg 
och Mats Linder  

Mathilda 
Brorström 
och Caroline 
Berg 

10-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8029 11-10-12, 
06.52-06.59 

Internationella 
flickdagen 
uppmärksammas 
över hela 
världen. Mia 
Haglund Heelas, 
programchef 
Plan Sverige, om 
hur flickors 
rättigheter kan 
stärkas 

Lotta Bouvin-
Sundberg och 
Alexander Norén 

Mia Haglund 
Heelas  

Mathilda 
Brorström  

10-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8028 10-10-12, 
07.15-07.25 

Tv-serien Torka 
aldrig tårar utan 
handskar hyllas 
unisont. Hur 
lever vi med Hiv 
och aids idag? I 
soffan bl a Lars 
Olof Kallings 
som var med när 
Hiv kom till 
Sverige 

Marianne 
Rundström och 
Alexander Norén 

Hans Nilsson 
och Lars Olof 
Kallings 

Caroline 
Berg 

10-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8027 09-10-12, 
06.50-07.00 

Varför mäklar 
inte kvinnor 
fred? Ny rapport 
presenteras idag. 

Lotta Bouvin-
Sundberg och 
Micke 
Leijnegard 

Lena Ag och 
Louise Olsson 

Mathilda 
Brorström 

07-12-12 
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SVT Gomorron 
Sverige 

D 8026 08-10-12, 
07.15-07.30 

Åtta partiledare. 
En debatt. Hur 
klarade de sig? 
Analys av Mona 
Sahlin (S), fd 
partiordförande 
och Peter 
Wolodarski, 
politisk redaktör 
på Dagens 
Nyheter 

Linda Nilarve 
och Alexander 
Norén 

Mona Sahlin och 
Peter Wolodarski 

Caroline 
Berg 

07-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8002 05-12-12, 
07.25-7.30 

Nätattacker mot 
svenska 
myndigheter och 
företag. Martin 
Löwdin, 
internetaktivist, 
om vilka som 
ligger bakom 

Lotta Bouvin-
Sundberg och 
Lennart Persson 

Martin Löwdin Mathilda 
Brorström 

06-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8001 04-10-12, 
07.43-07.53 

Möt Ayad Al 
Saffar, en av 
Sveriges 
miljardärer, och 
Birgitta Forsberg 
som har skrivit 
en bok om de 
riktigt rika i 
Sverige 

Alexander Norén 
och Marianne 
Rundström 

Ayad Al Saffar 
och Birgitta 
Forsberg 

Caroline 
Berg 

06-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8000 03-10-12, 
07.15-07.23 

Diskussion om 
hur romerna 
diskrimineras i 
Sverige med 
Agneta Broberg, 
diskrimineringso
mbudsmannen 
och Domino Kai 
som jobbar mot 
diskrimenering. 

John Crispinsson 
och Lotta 
Bouvin-
Sundberg 

Domino Kai och 
Agneta Broberg 

Caroline 
Berg 

06-12-12 
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SVT Gomorron 
Sverige 

D 7999 02-10-12, 
07.43-07.50 

Skådespelaren 
Paula Ternström 
om att förlora 
man, jobb och 
sin pappa under 
loppet av ett år.  

Alexander Norén 
och Marianne 
Rundström 

Paula Ternström Mathilda 
Brorström 

06-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 7997 01-10-12, 
06.45-06.54 

Hund i vården - 
ger trygghet och 
öppnar för 
kommunikation 
med patienterna. 

Johar 
Bendjelloul och 
Helena 
Blomquist  

Gunilla Flodin 
och Sigrid 
Sundman  

Caroline 
Berg 

04-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 7987 28-09-12, 
06.40-06.50 

Regeringen söker 
svar – tillsätter 
jämställdhetsutre
dning med fokus 
på männen. 

Peter Salander 
och Linda 
Nilarve 

PM Nilsson  och 
Zanyar Adami 

Mathilda 
Brorström 

04-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 8005 27-09-12, 
06.50-07.00 

Svårt för 
apoteken att 
kunna erbjuda 
vissa mediciner 
inom 24 timmar. 
Varför är det så? 

Helena 
Blomqvist och 
Lennart Persson 

Anne Carlsson 
och Johan Wallér  

Caroline 
Berg 

04-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 7988 26-09-12, 
07.15-07.25 

Många 
ungdomar 
idrottar med 
smärtstillande 
preparat i 
kroppen – så 
farligt är det.  

Alexander Norén 
och Marianne 
Rundström 

Tobias Celedon 
och Heidi 
Stensmyren  

Mathilda 
Brorström 

04-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 7986 25-11-12, 
07.25-07-30 

Fler barn har fått 
ärftlig sjukdom 
av dansk 
spermadonator  

John 
Chrispinsson och 
Lotta Bouvin-
Sundberg 

Matti Ridenfeldt  Mathilda 
Brorström 
och Caroline 
Berg 

03-12-12 

SVT Gomorron 
Sverige 

D 7977 24-09-12, 
06.50-07.00 

Utvisningen av 
tvååriga Haddile 
upprör. 
Fosterfamiljen 
berättar i soffan 
om stödet från 
allmänheten.  

Alexander Norén 
och Marianne 
Rundström  

Malén Liewehr 
och Miklos 
Liewehr 

Mathilda 
Brorström 
och Caroline 
Berg 

03-12-12 
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Frågeformulär  

(1 exempel av 15 stycken, resterande finns hos uppsatsförfattarna) 
 

Program: SVT Gomorron Sverige 

Intervju (nr): D 8030 

Intervjutid (datum, klockslag): 12-10-12, 07.15 - 07.24 

Intervjuämne: Rättegången mot Peter Mangs kan behöva tas om efter jäv. Hur väl fungerar 

nämndemannasystemet? 

Programledare (namn, kön): Helena Blomquist och Filip Struwe 

Intervjuperson (namn, kön): Anne Ramberg (Generalsekreterare Advokatsamfundet) och Mats 

Linder (ordf Attunda Nämnemannaförening) 

Kodare: Mathilda Brorström och Caroline Berg 

Kodningsdatum: 10-12-12 

 
Frågor till intervjun samt svar: 

 

Det hörbara perspektivet:  

1.  Används de fem V-frågorna - vem, vad, var, varför, när (vilken tid)?  

Ja, dessa besvaras av båda programledarna i inledningen som är i början av intervjun.  

 

2. Ställer programledaren dubbelfrågor? 

Ja, Filip ställde två dubbelfrågor; ”Men hur kan det då komma sig att man hamnar i den 

här situationen gång efter annan? Hur kan de vara jäviga?” och  ”Kort, nu har vi två stora 

uppmärksammade fall men är det här ett stort problem, sett under tid? Hur vanligt är det?” 

 

3. Hur formuleras frågorna - slutna eller öppna? 

Filip ställer två öppna frågor, en fråga som är en dubbelfråga där både sluten och öppen 

fråga förekommer. Samt två påståenden som frågor. Helena ställde sex öppna frågor, tre 

slutna och fyra påståenden som frågor.  
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4.    Omformulerar sig programledaren för förtydligande av frågan? 

”Men hur kan det då komma sig att man hamnar i den här situationen gång efter gång? 

Hur kan de vara jäviga?” Här försöker Filip göra sin fråga mer förtydligande.  

 

5.     Ställs följdfrågor? 

Helena ställde två följdfrågor. 

6.     Avbryter programledaren intervjupersonen? 

Båda avbryter, men Helena avbröt mest. Helena avbröt för att tillägga information. Kort 

därefter avbryter hon igen med ett antagande. Helena två gånger till – med en följdfråga 

och sen en förklaring. Filip försöker avbryta två gånger för han vill säga något men 

misslyckas, efter ett tredje försök lyckas han säga det han ville, men avbryter igen.  

 

7.     Vad utgår programledaren ifrån vid frågorna – fakta eller känslor? 

Alla frågor utgick från fakta. 

 

8.     Gör programledaren några pauser? 

Inga pauser ges under intervjun. 

 

9.     Hur personlig är programledaren (berättar om egna erfarenheter)? 

Programledarna var inte personliga i intervjun. 

 

10.   Vilka typer av ord använder programledaren? Värdeladdade eller neutrala ord? 

Inga värdeladdade ord förekom i intervjun. Alla ord var neutrala i sammanhanget.  

 

11.   Verkar programledaren konfrontativ (kritiskt utmanande, ifrågasättande eller 

Ansvarsutkrävande)? 

Helena är ansvarsutkrävande och ifrågasättande och Filip är mer kritiskt ifrågasättande.  

 

12.   Hur är programledarens ton under samtalet (engagerad, allvarlig, tröttsam)?  

 Programledarnas ton i intervjun var allvarlig och frågande med attityd i rösten.  
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Det synbara perspektivet: 

13. Vart lägger programledaren sitt fokus - på intervjupersonen eller någon 

annanstans? 

Båda programledarna lägger sitt fokus på intervjupersonerna. 

14. Hur hamnar fokus vid intervjuer mellan kvinnlig programledare – kvinnlig 

intervjuperson, manlig programledare - manlig intervjuperson, manlig 

programledare - kvinnlig intervjuperson och kvinnlig programledare - manlig 

intervjuperson? 

Helena vänder sin första fråga direkt till Anne, även fastän samma fråga senare ställdes 

till Mats. Båda kvinnorna i intervjun tar större plats än männen. Den manliga 

intervjupersonen försvinner ibland från intervjun men båda programledarna försöker få in 

honom igen genom att säga hans namn och ställa frågor som är riktade mot honom. 

Helena frågar samma fråga till båda intervjupersonerna. 

 

15. Hur är programledarens kroppsspråk vid intervjun? 

Helena och Filip sitter med ena benet ovanför det andra vänd mot gästerna. Båda lutar sig 

också med ena armen på ryggstödet.  Båda använder sina händer för att förtydliga sin 

fråga. Filip sitter och pillar med en penna under intervjun. Filip nickar under intervjun. 

Annars sitter programledarna tysta och stilla under intervjun. Papper nära till hands. 

 

Helhetsperspektivet:  

16. Vad är det för typ av ämne – hårt eller mjukt? 

Det är ett hårt ämne som handlar om det svenska nämdemannasystemet. 

 

17. Maktroller mellan den kvinnliga och manliga programledaren - vem av 

programledarna tar störst plats? 

Helena tar störst plats i intervjun. Hon ställer de flesta frågorna och är mest konfrontativ i 

intervjun. Helena ställde också fler följdfrågor än Filip, vilket visade att Helena var med i 
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samtalet. Större delen av intervjun håller sig Filip vid sidan. När han väl ställer en fråga 

blir den rejält utdragen och han pratar länge.  

18. Vilken intimitetsgrad finns mellan programledaren och intervjupersonen? 

Intimitetsgraden i intervjun är låg. Frågorna är objektiva och handlar inte om 

intervjupersonerna själva.  

 

19. Verkar programledaren sympatisk? 

Helena instämmer med Anne en gång genom att säga ”Aa, absolut” när de pratar om att 

granska varje enskilt fall. Anne får också prata mer i intervjun än vad Mats får göra. 

Annars inga andra tecken på sympati.  

 

20. Hur styr programledaren intervjun? 

Programledarna utgår från sina förutbestämda frågor men ställer sedan påståenden för att 

få intervjun att leda vidare. Pratar intervjupersonerna för länge går programledarna in och 

antingen ställer ny fråga eller skickar samma fråga till den andra intervjupersonen.  

 

21. Hur framställer sig programledaren, påläst eller ovetande? 

Programledarna känner till ämnet väl men ställer frågor utifrån tittarnas perspektiv. De 

ställer frågor som ”Hur då?” ”Varför...?”, de ställer aldrig interna frågor som tittarna inte 

förstår. Programledarna, speciellt Filip berättar bakgrund om ämnet innan han ställer sin 

fråga. 

 

22. Hur rundas intervjun av? 

Filip ställer en sista fråga ”Kort, nu har vi två stora uppmärksammade fall men är det här 

ett stort problem, sett under tid? Hur vanligt är det?” Anne gör ett kort svar till ett långt 

och Helena kommer sedan in och säger tack och adjö.  


