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Abstract 
 

Title: ”Good quotes are worth their weight in gold” A study of interviewing technique among 

journalists 

 

The purpose of this essay is to compare the interviewing techniques of journalists depending 

on if the interview is intended for press, radio or television. In journalism, interviewing is the 

most common method for gathering information. Based on earlier theories and research about 

journalistic interviews I have chosen to use qualitative interviews and observations to reach 

the objective of this essay. The results indicate that the main target for the news interview is 

to obtain great quotes. The results also show that there are great deals of similarities among 

the journalists’ interviewing techniques even though there are differences individually and 

between the different types of media. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats är att jämföra journalisters intervjuteknik med avseende på om de 

utför intervjuer avsedda för press, radio eller tv. Inom journalistiken är intervjun är den mest 

använda metoden för att skaffa information. I teoriavsnittet går jag igenom vad som utmärker 

intervjun som journalistisk arbetsmetod och redogör för vad som menas med god 

intervjuteknik. Jag beskriver också vad som skiljer press-, radio- och tv-intervjuer åt. Med 

teorin som grund har jag använt mig av en kvalitativ forskningsansats och gjort intervjuer 

med sex yrkesverksamma journalister inom press, radio och tv om deras syn på sin 

intervjuteknik. Jag har även följt med och observerat dessa journalister när de har gjort en 

nyhetsintervju. Utgående från intervjuerna och observationerna har jag gjort en jämförande 

analys mellan de olika medierna. Resultaten visar att journalisternas intervjuteknik är 

individuell men samtidigt innehåller flera gemensamma drag. Etermediejournalisterna delar in 

intervjun i två olika delar, förintervju och inspelad intervju. Resultaten antyder att 

journalisterna i nyhetsintervjuer främst är ute efter korta, konkreta och starka citat som berör 

människor. Tekniken för att få fram dessa citat varierar. Resultaten visar också att tv-

journalisterna regisserar intervjupersonen mer än radiojournalisterna och de skrivande 

journalisterna. 

 



 

Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning ................................................................................................................... 4 

1 Inledning ............................................................................................................................. 5 
1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 5 
1.2 Syfte och problemformulering ..................................................................................... 5 
1.3 Avgränsningar ............................................................................................................. 6 

2 Intervjun som journalistisk arbetsmetod ............................................................................ 7 

2.1 Journalistik ................................................................................................................... 7 
2.2 Vad är en intervju? ...................................................................................................... 8 
2.3 Etiska regler för intervjuer ......................................................................................... 10 

2.4 Intervjuteknik ............................................................................................................. 12 
2.5 Olika typer av intervjuer ............................................................................................ 25 

3 Metod ............................................................................................................................... 32 
3.1 Val av forskningsansats och inriktning ..................................................................... 32 
3.2 Datainsamlingsmetoder ............................................................................................. 32 

3.3 Undersökningsgrupp, urvalskriterier och tillvägagångssätt ...................................... 37 
4 Resultat och analys ........................................................................................................... 40 

4.1 Presentation av respondenter ..................................................................................... 40 
4.2 Förberedelser ............................................................................................................. 41 

4.3 Genomförande av intervju ......................................................................................... 50 
4.4 Hur får man ett bra ”säg”? ......................................................................................... 59 

4.5 Journalisternas syn på intervjuer ............................................................................... 61 

5 Diskussion ........................................................................................................................ 67 

5.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 67 
5.2 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................... 71 

6 Källförteckning ................................................................................................................. 72 

7 Bilagor .............................................................................................................................. 75 
7.1 Intervjuguide: Semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju .................................. 75 

7.2 Observationsprotokoll ............................................................................................... 76 



5 

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Intervjuteknik är ett ämne som började intressera mig i samband med en kurs på universitetet 

och en föreläsning med författaren och journalisten Björn Häger. Intervjun är en vanlig 

journalistisk arbetsmetod samtidigt som det är en av huvudmetoderna inom bland annat 

psykologens och polisens yrkesutövning. Jag märkte efter kursen att jag började analysera 

intervjuer som jag såg på tv, läste i tidningar eller hörde på radio. Tidigare trodde jag att 

intervjun i stort sett innebar att en person ställer frågor till en annan utan att desto mera 

fundera över hur frågorna formuleras. Under mina studier har jag fascinerats av hur komplex 

en intervju egentligen är och vill därför ta tillfället i akt att forska kring ämnet. En stor del av 

de intervjuer jag tar del av dagligen tycker jag kunde göras bättre med lite intervjutekniska 

knep. Jag tycker helt enkelt att för många intervjuer inte håller måttet i medierna. 

Tidningsjournalister kan vi som läsare inte granska på samma sätt eftersom vi inte får ta del 

av intervjusituationen, kroppsspråket och andra faktorer som är av vikt för intervjuns resultat.  

 

Dagens journalister blir allt mer mångsidiga och förväntas klara av fler typer av medium och 

bli så kallade multireportrar. Den moderna journalisten ska kunna filma, spela in ljud, 

redigera och skriva. Om en och samma journalist skall kunna presentera material för såväl tv, 

radio och tidning finns det orsak att vara medveten om skillnaderna i intervjuteknik mellan de 

olika medierna. Rätt ofta hörs det röster från intervjupersoner om att de har blivit felaktigt 

citerade eller att deras svar har tagits ur sitt sammanhang (Hansén & Thor, 1997, s.225). För 

mig är detta ett tecken på en dåligt utförd intervju. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att jämföra journalisters intervjuteknik med avseende på om de 

utför intervjuer avsedda för press, radio eller tv. Arbetet syftar även till att bidra till en ökad 

förståelse för vikten av att journalister innehar en god intervjuteknik oavsett medium.  

 

På vilka sätt skiljer sig journalisternas intervjuteknik åt beroende på om intervjun är avsedd 

för en artikel, ett radioinslag eller ett tv-inslag? Jag vill analysera och jämföra hur journalister 

inom olika medier förebereder sig inför intervjun, hur de genomför intervjun samt hur de gör 

för att få bra citat. 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom intervjun används inom många ämnesområden har jag valt att koncentrera mig på 

teorier som behandlar intervjun som ett journalistiskt arbetsinstrument eftersom det ligger i 

linje med mitt syfte. Jag har begränsat min undersökning genom att endast observera och 

intervjua journalister i Norrbotten som håller på med nyhetsjournalistik eftersom denna genre 

inom journalistiken är den ofta tydligt följer ett givet upplägg (se Hansén & Thor, 1997; 

Fichtelius, 2001). Grundtanken för nyhetsintervjuer är i stora drag den samma oavsett 

medium, vilket gör att mina intervjuer blir lättare att jämföra. Jag har valt att inte behandla 

direktsända intervjuer och studiointervjuer eftersom jag anser dessa tillhöra andra genrer som 

inte nödvändigtvis tangerar nyhetsjournalistiken. Jag har fokuserat på intervjun som metod att 

samla information istället för intervjun som en metod att presentera information. 
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2 Intervjun som journalistisk arbetsmetod 

2.1 Journalistik 

Journalistik kan beskrivas som ett sätt att återge verkligheten. Journalistiken gör anspråk på 

att vara en objektiv verklighetsskildrare. Helt objektiv kan journalistiken aldrig bli eftersom 

den bygger på subjektiva val som journalisten gör. Till skillnad från fiktionen, som också kan 

handla om verkliga människor, ting och händelser, måste journalistiken vara sann (Hultén, 

1996). Schudson (2003, s. 11) definierar journalistik på följande sätt ”journalism is the 

business or practice of producing and diseminating information about contemporary affairs of 

general public interest and importance”. 

 

Nationalencyklopedin beskriver journalistik som en ”benämning på såväl insamling, urval, 

bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna 

verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna”. 

 

Enligt Ekström (2006a, s. 27) förknippas en stark och självständig journalistik med den 

moderna demokratin. Politiken når medborgarna via journalistiken. På 1900-talet blev 

journalistiken en profession som fick ett stort inflytande över medierna: pressen, radion och 

televisionen. De journalistiska ideal som har uppkommit under 1900-talet kan sammanfattas i 

följande punkter: 

 Journalistikens främsta skyldighet är sanningen. 

 Dess främsta lojalitet är gentemot medborgarna. 

 Dess kärna är förmågan till verifikation. 

 Den måste vara oberoende från den som den bevakar. 

 Den måste fungera som en oberoende bevakare av makten. 

 Den måste tillhandahålla ett forum för offentlig kritik och kompromiss 

 Den måste sträva efter att göra det säregna intressant och relevant. 

 Den måste ge nyheterna rätt proportioner. 

 Den måste ge sina utövare en möjlighet att använda sitt personliga samvete. (Hvitfelt 

& Nygren, 2005, s. 236-237) 

 



8 

 

2.2 Vad är en intervju? 

Ordet intervju kommer närmast från engelskans interview, sammanträffande, som i sin tur 

härstammar från det franska ordet entrevue som betyder sammanträffande, möte eller samtal. 

Intervjun är en ”samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person” 

(Nationalencyklopedin). Intervjun kan definieras på tre olika sätt: ”1 an occasion on which a 

journalist or broadcaster puts a series of questions to a person of public interest. 2 an oral 

examination of an applicant for a job or college place. 3 a session of formal questioning of a 

person by the police.” (Compact Oxford English Dictionary).  

 

Enligt Jacobsen (1993, s. 10) är intervjun ”en kommunikation mellan tre personer - en 

intervjuare, en respondent och en åskådare”. Jacobsen skriver att dessa tre roller lyder under 

bestämda regler. Intervjupersonens värderingar, erfarenheter, åsikter, attityder och kunskap 

förmedlas till åskådaren via mellanhanden, intervjuaren. Jacobsen menar att ordet intervju kan 

stå för såväl en produkt som en process eftersom talet är en handling och citatet är ett objekt. 

 

Både Jacobsen (1993, s. 10) och Lantz (1993, s. 12) påpekar att intervjun skiljer sig från 

samtalet. Jacobsen skriver att intervjun, till skillnad från samtalet, har en fast rollfördelning 

och syftar till att ha ett värde för åskådaren. ”I intervjun är det den som intervjuar som styr 

dialogens utveckling och processen har en i förväg bestämd riktning.” (Lantz, 1993, s. 12) I 

samtalet är dialogens utveckling grundat på förhållandet mellan samtalspartnerna (Lantz, 

1993). I intervjun sätts tyngdpunkten på respondentens svar men även den icke-verbala 

kommunikationen som minspel och gester spelar in och kan bli föremål för tolkningar och 

slutsatser beroende på intervjuns syfte (Lantz, 1993).  

 

Det finns många olika typer av intervjuer som skiljer sig i syfte såväl i upplägg, allt från 

djupintervjuer utförda av psykologer till lättsamma intervjuer i underhållningssyfte. Inom de 

flesta områden där man kommer i kontakt med människor används intervjuer som 

arbetsmetod. Förutom journalister använder psykologer, poliser, läkare, forskare och 

pedagoger intervjuer eller samtal med intervjuliknande karaktär i sitt dagliga arbete. Inom 

dessa områden används i en viss mån fastställda spelregler när man ställer frågor till patienter, 

kunder, vittnen och forskningsobjekt (Jacobsen, 1993, s. 15).  

 

Røe (1999) menar att det som främst skiljer etermedieintervjun från den skrivna intervjun är 

uppträdandet. I radio och tv befinner intervjuaren och den intervjuade på en scen inför en stor 
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publik för att framföra en dialog utan manus. I etermedierna är intervjun ett sätt att överföra 

känslor till publiken. Det budskap som publiken uppfattar är i hög grad beroende av tonen och 

atmosfären i intervjun. Enligt Jacobsen (1993, s. 8) kan radio och tv bättre dokumentera 

dynamiken i intervjusituationen än tryckt media. Han påpekar att etermedia kan ta redigera 

bort delar av intervjun men inte lägga till någonting. ”Den skrivna intervjun är i hög grad en 

omformulering, där man så att säga inte kan syna den som sitter med korten på hand” 

(Jacobsen, 1993, s. 8). 

 

Ekström (2006a, s. 28-29) poängterar att den journalistiska intervjun inte bara innebär ”ett sätt 

att ställa frågor”. Han ställer upp tre synvinklar för att vi ska begripa intervjuns betydelse: 

1. Intervjun som en konkret arbetsmetod för att samla in råmaterial till nyhetsartiklar. 

Journalistikens möjligheter och befogenheter att använda denna metod har förändrats 

över tid liksom de tekniker som använts för att få fram önskvärd information. 

2. Intervjun som en form för samtal och social interaktion med tillhörande normer, roller 

och handlingsregler. En sådan enkel handlingsregel är att den intervjuade förväntas 

svara när han får en fråga och för övrigt bara pratar när han får en fråga. Som andra 

interaktionsformer inbegriper intervjun maktrelationer. Dessa maktrelationer har 

förändrats över tid […]. 

3. Intervjun som en form för iscensättning av andras röster. Tidningsartiklar liksom 

inslag i radio och tv är inte sällan strukturerade i form av frågor och svar. (Ekström, 

2006a, s. 28-29) 

2.2.1 Intervjumetodik 

Häger (2001) argumenterar i sin bok ”Intervjuteknik” för en intervjumetodik som bygger på 

den kanadensiske journalisten och författaren John Sawatskys lära, som går emot 

skjutjärnstraditionen
1
. Även Fichtelius (1997) lyfter fram Sawatskys idéer. Den moderna 

intervjutekniken karaktäriseras av till synes enkla och öppna frågor (frågor som inte kan 

besvaras med ja eller nej) ställda i en neutral ton där intervjupersonen är den viktiga i 

sammanhanget (se Häger, 2001, Fichtelius, 1997, Jacobsen, 1993, Røe, 1999, Hansén & Thor, 

1997). Ulf Elfving blev berömd för sin ”mjuka” intervjustil i radioprogrammet ”Efter 3” i P3 

där han intervjuade makthavare och ställde kritiska frågor på ett ”vänligt” sätt (Djerf-Pierre & 

Weibull, 2001,s. 314). Han visade därmed vägen för den intervjustil som idag lärs ut på 

journalistutbildningarna i Sverige. Både Jacobsen (1993) och Häger (2001) menar att 

                                                 
1
 Läs mer om Sawatskys tankegångar i avsnittet om intervjuteknik. 
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journalister har att lära och kan hämta idéer från andra yrkesgrupper när det gäller 

intervjuteknik. Häger anser att journalister kan dra nytta av de tekniker och den kunskap som 

psykologer, terapeuter och socialarbetare använder sig av i sitt arbete för att få sina klienter att 

prata. 

 

Göran Rosenberg (2000) ger sin syn på intervjun i boken ”Tankar om journalistik”: 

Intervjun är både metod och form. Ingen journalist kan undgå att använda sig av 

intervjun som metod. [- - -] Det finns journalister som har lyckats utveckla 

intervjuformen till stor journalistik. När den intervjuade är en person som har något 

väsentligt att säga, och där en stor del av poängen ligger i att det är just den personen 

som säger det, kan intervjuformen vara oslagbar. (Rosenberg, 2000, s.104-105)  

Den journalistiska intervjun är ett sätt att samla information och citat för publicering. 

Intervjun kan innebära allt från att kolla upp fakta med ett snabbt telefonsamtal till att sätta sig 

ner och ta del av någons livshistoria (Adams, 2001). Ekström (2006b) skriver att den 

journalistiska intervjun har spelat en avgörande roll för journalistikens professionalisering och 

intervjun numera är en central del i såväl produktion som framförande av nyheter. Inom den 

moderna journalistiken är intervjun den huvudsakliga metoden för att samla material (Adams, 

2001, s.8). Jacobsen (1993, s. 26) menar att det är logiskt att intervjun har fått en stor roll 

inom journalistiken eftersom det inom modern massmedia finns en benägenhet att beskriva 

historien ur en personlig synvinkel, vilket intervjun lämpar sig väl för. 

  

2.3 Etiska regler för intervjuer 

De etiska reglerna bestämmer de yttre ramarna för intervjun och handlar bl. a. om hur 

intervjuaren på ett professionellt sätt ska handskas med den professionella relation som 

intervjuaren och intervjupersonen befinner sig i (Lantz, 1993, s.115).  

 

I häftet ”Spelregler för press, radio och tv” beskrivs yrkesetiska regler som utgör källan för 

det som inom journalistiken kallas för ”god publicistisk sed”. Under rubriken ”Anskaffning av 

material” kan vi läsa om de regler som berör intervjuer: 

 Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och 

var deras uttalanden återges. 

 Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida 

samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. 

 Förfalska inte intervjuer eller bilder. 
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 Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i 

samband med olyckor och brott. 

 Beakta upphovsrätten vad avser text och bild och ljud. 

 Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. 

(Spelregler för press, radio och tv, 2002, s. 10, egen bearbetning) 

 

Journalisten Eric Fichtelius skriver i sin bok ”Nyhetsjournalistik, tio gyllene regler” (2001, s. 

67) om etiska regler som gäller vid intervjuer: 

 Det är t.ex. rimligt att den som intervjuas i förväg får veta förutsättningarna för 

intervjun. Var ska den sändas, i vilket sammanhang och hur lång ska den ungefärligen 

bli? Vad är ämnet för intervjun? (Fichtelius, 2001, s.67) 

Røe (1999) menar att reportern genom intervjun eftersträvar att ge en bild av verkligheten 

men aldrig kan ge en bild av hela verkligheten, vilket betyder att kraven på sanning måste 

vara höga. ”Det ska som regel finnas ett avtal om medverkan [i en intervju], skriftligt eller 

muntligt” (Røe, 1999, s. 100).  

När vi träffar avtal med en person om medverkan i en intervju, äger vi automatiskt 

rätten att redigera, vilket också förutsätts vara allmänt bekant. Man kan diskutera 

redigeringen med en medverkande, men denne har inte rätt att bestämma om det. Den 

rätten har bara medieföretaget. (Røe, 1999, s. 103) 

Journalisten kan förväntas ge den intervjuade en chans att ta del av texten för att korrigera 

eventuella faktafel, felaktigheter och missförstånd. Ett allmänt synsätt är att den intervjuade 

ska kunna ”ändra i egna uttalanden men inte i den redaktionella texten” (Hansén & Thor, 

1997, s. 225). En person som har gått med på att intervjuas har ingen rätt att efteråt ångra sig 

och stoppa intervjun från att publiceras eller sändas men sker det väsentliga ändringar i 

upplägget kring intervjuns publicering ska den intervjuade få veta det (Fichtelius 2001, s. 69; 

Røe (1999, s. 105).  

 

Det är inte alltid en intervjuperson förstår följderna av intervjun, vilket innebär att journalisten 

måste vara försiktig med ovana intervjupersoner (Hansén & Thor, 1997). Røe (1999) anser att 

det är intervjuaren plikt att skydda intervjupersonen ifrån sig själv ifall denna inte förstår 

konsekvenserna av sitt handlande. Hansén och Thor (1997) samt Lundin (1996) menar att 

journalisten kan undvika missförstånd och obehagliga konsekvenser genom att tydligt förklara 

hur intervjun ska användas och hurudana möjligheter intervjupersonen har att påverka 

intervjun innan sändning. Icke-offentliga personer bör visas mer hänsyn än offentliga 
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personer som politiker och företagsledare som har större vana med kritiska frågor och ”vet 

vad de ger sig in på när de blir intervjuade” (Häger, 2001, s. 179).  

 

Vissa personer vägrar att ställa upp på intervjuer på grund av att de tidigare har blivit 

missförstådda (Hansén & Thor, 1997, s. 225). Utgångspunkten vid redigering av en intervju är 

att budskapet inte ändras (Røe, 1999, s. 104). Här har reportern ett ansvar menar Fichtelius: 

Ett ja ska inte förvandlas till ett nej, en tvekan ska inte göras om till något entydigt, ett 

svar ska inte förvanskas eller förkortas till oigenkännlighet. En fråga ska inte i 

efterhand bytas ut mot en annan fråga. Att en intervju numera kan manipuleras lika 

mycket vid redigeringen som en bild, gör det inte etiskt försvarbart att göra det. 

(Fichtelius, 2001, s. 67) 

Redigeraren ska visa respekt för den intervjuades budskap eftersom det är lätt att ändra 

betydelsen av ett uttalande genom att till exempel välja en viss typ av musik eller bilder i den 

färdiga produkten (Røe, 1999, s. 104). 

 

Två begrepp som kan förekomma i intervjusituationer är ”on the record” och ”off the record”. 

Med ”on the record” menas att allt som sägs kan citeras och att källangivelser till den 

intervjuade accepteras medan ”off the record” innebär information som får publiceras men 

inte hänvisas till en citerad källa. Förhållningssätten är olika; vissa källor går med på att 

information ”off the record” används medan andra inte vill att uppgifterna skall användas av 

journalisten. Journalisten bör i förväg göra klart för vilka förutsättningar som gäller så att inte 

missförstånd uppstår mellan parterna i intervjun (Löwenberg, 1990, s. 100-101; Häger, 2001, 

s. 194-195; Hansén & Thor, 1997, s. 226-227).  

 

De etiska regler som finns för intervjuer kan till en första anblick tyckas vara enkla och 

tydliga. Men i praktiken är etiken ett svårbehandlat ämne. Metoderna som journalister 

använder för att skaffa fram material kan vara kontroversiella och åsikterna inom yrkeskåren 

går isär (Hansén & Thor, 1997; Löwenberg, 1990). ”Att något är lagligt möjligt innebär inte 

automatiskt att det är etiskt korrekt” (Fichtelius, 2001, s. 70). 

 

2.4 Intervjuteknik  

Att intervjua är mer än att kunna formulera fyndiga frågor och ställa dem till 

intervjupersonen. Intervjusituationen handlar också om att få intervjupersonen att kunna och 

vilja svara på frågorna. Samtidigt skall intervjuaren lyssna vad intervjupersonen säger och inte 
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säger. Intervjun fungerar som ett samspel vars syfte är att få fram information. Både 

intervjuare och svarande deltar aktivt i detta samspel men det är intervjuarens ansvar att 

planera och styra intervjun (Ekholm & Fransson, 1992, s. 8). Jacobsen (1993, s. 7) menar att 

det inte är någonting mystiskt med att göra bra intervjuer utan att det tvärtom kan gå fort att 

lära sig att göra hyfsade intervjuer. Alla kan lära sig att intervjua även om en del personer har 

större begåvning än andra. Dock kan steget från att göra bra intervjuer till att göra riktigt bra 

intervjuer vara långt. För att bli en bra intervjuare krävs det att man genomför många 

intervjuer och reflekterar över vad som fungerar och inte fungerar i intervjusammanhang. 

Enligt Jacobsen (1993, s. 7) handlar konsten att intervjua om rätt inställning: ”ha en mycket 

ödmjuk attityd, var hövlig och synnerligen uppmärksam”. Syftet med intervjun är att ta reda 

på saker, inte att reportern skall spela smart (Löwenberg, 1990, s. 86). Den kanadensiske 

författaren, journalisten och föreläsaren i intervjuteknik John Sawatsky anser att intervjun 

varken är en konst eller en vetenskap utan någonting mitt emellan. Sawatsky menar att 

intervjun ligger nära till att vara en slags social vetenskap. Eftersom intervjuer involverar 

människor kan vi inte förutse exakt hur en intervju kommer att gå men vi kan ha vissa aningar 

(Scanlan, 2001).  

 

Enligt Jacobsen (1993, s. 13-14) är en bra intervju autentisk och trovärdig. I den sekund vi 

börjar tvivla på att äktheten hos intervjuer har de förlorat sin mening. Radio- och tv-

intervjuers styrka ligger eventuellt i att det är svårt att betvivla att de ägt rum. I en bra intervju 

hänger frågorna och svaren ihop och leder samtalet framåt. Bra intervjuer förmedlar 

någonting nytt och relevant till åskådaren. Åskådaren tas med på platser som han själv inte 

kan besöka och överskrider gränser. ”Konsten att intervjua är just att genomföra en typ av 

samtal som många kan förstå och följa med i, men som bara ett fåtal skulle klarat av att göra 

själva” (Jacobsen, 1993, s. 14). 

2.4.1 Förberedelser 

Intervjun innehåller improvisation. I likhet med andra improvisationsformer är tankegången 

att ju bättre förberedd intervjuaren är desto bättre blir intervjun (Jacobsen, 1993, s.175). En 

intervju kräver alltså förberedelser. Røe (1999, s. 36) skriver att resultatet av intervjun i 

högsta grad är beroende av förberedelserna. Att till exempel veta varför man gör intervjun är 

väldigt viktigt för resultatet. Häger (2001, s. 85) rekommenderar intervjuaren att söka svar på 

en huvudfråga eftersom risken att misslyckas med intervjun växer ifall man vill ha svar på för 
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många frågor. Hansén och Thor (1997, s. 23) skriver att förberedelse, research
2
, är ”intervjuns 

magiska dörröppnare” och menar att en dåligt förberedd intervjuare skapar en osäker atmosfär 

för intervjun. Planeringen betyder lika mycket för intervjun som tänkandet betyder för 

journalistiken (Adams, 2001, s. 17). 

 

Intervjuaren måste vara påläst och helst veta lika mycket eller mer om ämnet vid jämförelse 

med intervjupersonen. Den som har kunskap i ämnet för intervjun kan ställa bättre och mer 

relevanta frågor, vilket resulterar i en bättre intervju. Det gäller att läsa på och ta reda på fakta 

om ämnet eller personen genom att läsa pressklipp, böcker, gå igenom tidigare intervjuer, 

söka information på Internet, prata med kollegor samt att göra eventuella bakgrundssamtal 

(Fichtelius, 1997, s. 54-55; Hansén & Thor, 1997, s. 23-29). Att vara väl förberedd hjälper 

intervjuaren att förstå svaren och inger förtroende hos intervjupersonen (Larsson, 2001, s. 47-

48).  Men är intervjuaren alltför påläst kan resultatet bli sämre eftersom intervjun då riskerar 

att bli ett facksamtal mellan två experter där publiken lämnas utanför (Häger, 2001). Ibland 

kan det vara en fördel att intervjuaren låtsas veta mindre än vad han eller hon i verkligheten 

gör för att på så sätt visa nyfikenhet och få intervjupersonen att berätta (Hansén & Thor, 1997, 

s. 24). I praktiken är det orimligt att intervjuaren alltid är lika insatt i ämnet som 

intervjupersonen men ambitionen bör vara att ha så mycket bakgrundskunskap som möjligt 

(Fichtelius, 1997, s. 54-55). Journalisten bör i sin research utgå ifrån vad läsare, lyssnare och 

tittare vill veta (Adams, 2001, s. 23). 

 

Varför använder sig journalisten av intervjun som metod? Jacobsen (1993, s. 182) skriver att 

intervjun enbart bör användas ”om man behöver ha en framställning som präglas av en viss 

persons kunskaper, attityder, synpunkter och uttryckssätt”. Journalisten bör tänka igenom och 

planera intervjun genom att ställa sig ett antal frågor: 

 Vad vill redaktionen med intervjun? 

 Vad vill jag med intervjun? 

 Vad ska den ge läsaren/lyssnaren/tittaren? 

 Vad i ämnet är viktigt? Nytt? Överraskande? 

 Hur ska ämnet avgränsas? 

 Vilket utrymme har jag till mitt förfogande på sidan eller i sändningen? (Hansén & 

Thor, 1997, s. 22) 

                                                 
2
 Förberedelser i form av inläsning av material och efterforskningar som rör intervjuns tema (Jacobsen, 1993, s. 

14) 
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Svaren på dessa frågor ger en bild om vad journalisten har för syfte med intervjun, vad den 

ska handla om samt hur den ska presenteras. Det är journalistens uppgift och ansvar att välja 

sak och journalistisk vinkel för intervjun. Att välja journalistisk vinkel innebär att bestämma 

vad eller vilka frågor som ska framhållas i intervjun. Dessa val avgör intervjuns utveckling 

och ger dialogen riktning (Røe, 1999, s. 36-37). Om det under intervjun dyker upp oväntade 

svar så gäller det för journalisten att kunna improvisera och byta vinkel ifall det oväntade är 

mera intressant (Häger, 2001). Journalisten måste alltså vara beredd på att förkasta sin 

intervjuplan i fall situationen kräver det (Löwenberg, 1990, s. 91). 

 

I förberedelserna inför intervjun dyker det upp en rad frågor som har betydelse för intervjuns 

resultat. Var och när ska intervjun äga rum? Vem ska ställa frågorna? Vem ska svara? Hur 

lång tid finns det för intervjun? Hur ska intervjun dokumenteras? Hur ska intervjupersonen 

kontaktas? Vilka frågor ska ställas? Vilka avtal eller överenskommelser ska göras med 

intervjupersonen? Vilken klädsel är lämplig? (Jacobsen, 1993; Røe, 1996) 

 

Platsen för intervjun sätter ramarna för förhållandet mellan journalisten och den intervjuade. 

Oftast har journalisten möjlighet att välja mellan olika platser för intervjun, men ibland är det 

en omöjlighet (Røe, 1996, s. 42-44). Att träffas på den intervjuades hemmaplan skapar en 

trygghetskänsla som kan vara till fördel för journalisten. Speciellt om intervjun handlar om att 

få intervjupersonen att öppna sig och berätta och om intervjupersonen är ovan vid intervjuer. 

Men olika platser ger upphov till olika sinnestämningar, vilket innebär att journalisten och 

intervjupersonen inte alltid upplever platser på samma sätt. Kroppsspråket och placeringen i 

det fysiska rummet påverkar maktförhållandet mellan journalisten och intervjupersoner. 

Politiker brukar t.ex. markera sin makt genom att placera sig själva bakom ett stort skrivbord 

sittandes i en chefstol och låta journalisten få sitta i en mycket mindre stol för att han eller hon 

ska känna sig underlägsen (Häger, 2001, s. 146-148; Jacobsen, 1993, s. 190). 

 

Valet av intervjuperson är i hög grad beroende på val ämne och journalistisk vinkel. När 

journalisten vet vad hon eller han är ute efter blir det lättare att välja intervjuperson (Røe, 

1996, s. 40-41). Enligt Häger (2001, s. 160) intervjuas alltför lite ”vanliga” människor och 

alltför många politiker, makthavare och experter i medierna, vilket leder till att publiken får 

svårt att identifiera sig med intervjupersonerna. Jacobsen (1993, s. 183) menar att det finns 

tydligt bestämda roller för intervjupersoner i massmedia. Vare sig det är frågan om politiker, 

experter eller vanligt folk är chansen stor att det finns en person i journalistens adressbok som 
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kan fylla ut rollen. Detta medför att samma personer intervjuas gång på gång och blir ”säkra” 

intervjuobjekt eftersom de är vana vid media. Här menar Jacobsen att det är skäl att använda 

nya intervjupersoner för att få nya synpunkter och att intervjun på så sätt kan förmedla 

någonting nytt åt åskådaren. Häger (2001, s. 161-162) menar att valet av intervjuperson 

påverkas av intervjupersonens språk. Enligt Røe (1996) kan vi dela in intervjupersonernas 

språk i ”erfarenhetsspråket” och ”kunskapsspråket”. Erfarenhetsspråket har sina rötter i hur vi 

pratar privat och beskrivs som personligt, konkret och bildrikt. Kunskapsspråket har rötterna i 

skriftspråket och skildras som bildfattigt, opersonligt och abstrakt. Häger (2001) och Røe 

(1996) anser att intervjupersoner som använder sig av erfarenhetsspråket är att föredra 

eftersom intervjun bör förmedla tankar, känslor, åsikter och konkreta erfarenheter. Jacobsen 

(1993, s. 183-184) menar i sin tur att även osammanhängande formuleringar kan säga mer än 

vackra metaforer hos en bra berättare. ”Dessutom är det intervjuarens uppgift att skapa en 

situation där respondenten kan bli en bra berättare” (Jacobsen, 1993, s. 184). Det är även värt 

att lägga en tanke på vad det är som får intervjupersonen att vilja ställa upp. När det gäller val 

av intervjuperson är råden många (från t.ex. företag och organisationer) och motiven för dem 

kan variera. Etermediejournalisten måste även ta hänsyn till hur bra intervjupersonen ”gör 

sig” i radio eller tv (Røe, 1996, s. 41-42). 

 

Journalisten avgör hur intervjun ska dokumenteras. Dokumentationssättet är helt beroende på 

vilken typ av intervju som ska göras (Jacobsen, 1993, s. 189). Radiojournalisten spelar 

givetvis in sina intervjuer och tv-journalisten filmar sina, förutsatt att intervjuerna är avsedda 

för sändning. Men den skrivande journalisten har valmöjligheter. Han eller hon kan välja 

mellan att anteckna på ett block, skriva direkt på en bärbar dator, göra en ljudinspelning eller 

enbart memorera vad intervjupersonen säger. För att få struktur på intervjun är det bra att 

använda ljudinspelning och anteckningar på samma gång (Hansén & Thor, 1997). De flesta 

skrivande journalister nöjer sig med att anteckna och sparar tid genom att slippa lyssna 

igenom inspelningar i efterhand. Antecknandet har dock sina nackdelar. För intervjuaren är 

det svårt att hålla reda på frågor, svar, penna och block samtidigt som han eller hon ska 

lyssna, göra anteckningar och hålla ögonkontakt. För den intervjuade kan det kännas konstigt 

att säga någonting som intervjuaren inte antecknar. Detta kan leda till att han eller hon börjar 

koncentrera sig på vad och när intervjuaren antecknar istället för att svara utförligt på frågorna 

(Jacobsen, 1993, s. 189).  
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Ibland blir intervjupersoner skrämda och nervösa över mikrofoner och 

ljudinspelningsutrustning. Speciellt för ovana intervjupersoner kan utrustningen ha en 

hämmande verkan (Hansén & Thor, 1997). Enligt Ekholm och Fransson (1992, s. 58) drar 

många intervjupersoner en ”lättnadens suck” när inspelningsutrustningen stängs av och 

berättar vad de egentligen skulle ha sagt om inte intervjun spelades in. Jacobsen (1993, s. 189) 

menar dock att det är intervjuarens hantering av utrustningen som skapar nervositet, inte 

utrustningen i sig. Fördelar med att spela in intervjuer är att journalisten kan gå igenom 

intervjun i lugn och ro, hålla ögonkontakt, få korrekta citat samt göra intervjuer i situationer 

där anteckning vore omöjligt. Till nackdelarna hör att utrustningen kan gå sönder och att 

journalisten inte kan spela in kroppsspråk och gester hos intervjupersonen (Adams, 2001, s. 

90). 

 

I de flesta fall tar journalisten kontakt med intervjupersonen via telefon för att boka tid för en 

intervju (Adams, 2001, s. 19). Att först skriva ett mejl och sedan ringa upp fungerar också bra. 

Egentligen börjar en intervju direkt vid första kontakten mellan journalisten och 

intervjupersonen. Vid den första kontakten ska intervjupersonen få ta del av syftet med 

intervjun samt övertygas om journalistens pålitlighet. Allt som händer vid detta tillfälle 

kommer att ha möjlighet att påverka det som sker längre fram. Det gäller att få 

intervjupersonen att förstå att hon eller han kan bidra med något väsentligt. (Jacobsen, 1993, 

s. 191-192). Journalisten kan sätta sig in i intervjupersonens situation för att få reda på vad 

som kan tänkas bidra till att de ställer upp på en intervju (Adams, 2001, s.18).  

 

Före en intervju bör journalisten göra en överenskommelse med intervjupersonen, muntligen 

eller skriftligen, kring intervjuns villkor och omständigheter. Enligt Jacobsen (1993, s. 192) 

ska intervjupersonen på förhand vara medveten om: 

 Syftet med intervjun 

 I vilket sammanhang den publiceras 

 Hur och när den ska göras 

 Hur lång den färdiga intervjun blir 

 Om han eller hon kan påverka redigeringen 

 När intervjun ska bli offentlig (d.v.s. sändas eller publiceras) 

 Vilka rättigheter den intervjuade har 

 Om intervjupersonen ska få se/höra intervjun innan den sänds 
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 Hur han eller hon kan förbereda sig 

 Om den intervjuade kan få ersättning för olika utgifter (t. ex. transport till studion) 

 Om det kan bli tal om något honorar (Jacobsen, 1993, s. 192) 

 

Hansén och Thor (1997, s. 30-31) menar att journalisten inger förtroende hos 

intervjupersonen genom att göra en överenskommelse liknande den ovan. Ska fotografering 

ske bör intervjupersonen få veta hur och när. Enligt Jacobsen (2001, s. 193) förbereder sig 

många innan de ska intervjuas. Har inte intervjuaren varit tydlig med anledningen till 

intervjun kan det hända att de har förberett sig på fel sätt, vilket lätt kan skapa en dålig grund 

för intervjun. Ekholm och Fransson (1992, s. 23) menar att ”behovet av förhandsinformation 

är […] stort”. Jacobsen (1993, s. 194) rekommenderar att intervjuaren sammanfattar vad 

överenskommelsen innebär strax innan intervjun börjar för att kontrollera att intervjupersonen 

är medveten om vad som gäller. Intervjupersonen är ofta nervös och det kan vara en bra idé 

att prata om lite allmänna saker innan själva intervjun startar för att göra intervjupersonen mer 

bekväm. Lantz (1993, s. 110) anser att det inte lönar sig att påbörja en intervju förrän det 

råder en lugn stämning och ett gott klimat mellan de inblandade. Det är sedan upp till 

journalisten att bestämma när intervjun startar (Adams, 2001, s. 28). Det är klokt att spela in 

även samtalet innan intervjun så att alla överenskommelser finns registrerade vid eventuella 

tvister (Jacobsen, 1993, s. 195) 

 

Klädseln påverkar samspelet mellan intervjuare och intervjuperson och därför också 

intervjuresultatet. Utgångsläget är att klädvalet inte ska påverka intervjun negativt eller göra 

det svårt att få en intervju. Olika situationer kräver olika klädsel (Hansén & Thor, 1997, s. 31-

32). Enligt Adams (2001, s. 21) talar personer lättast med människor som de uppfattar likna 

sig själva. Häger (2001, s. 149) menar att skillnaderna i klädstil ställer större krav på 

journalisten att vara lyhörd. Eriksson och Lindfelt (1996, s. 15) anser att intervjuarens 

utstrålning och beteende spelar större roll än klädseln. Dock bör intervjuaren ”inte skicka ut 

sociala signaler som stör, påverkar eller irriterar intervjupersonerna” (Eriksson & Lindfelt, 

1996, s. 15). 

2.4.2 Intervjufrågor 

Nationalencyklopedin definierar frågan som en ”språkhandling som innebär att den talande 

utber sig information av lyssnaren”. Intervjuaren ställer alltså frågor till intervjupersonen för 

att få information. Enligt Fichtelius (1997, s. 56) är frågor som grundar sig i journalistens 
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egen nyfikenhet en bra utgångspunkt när det gäller att formulera intervjufrågor. Vissa frågor 

går inte att undvika när vi söker information: vad, varför, när, hur, var och vem. Frågor 

används för att rikta uppmärksamheten mot intervjupersonen, inte journalisten. Frågorna ska 

ge intervjupersonen möjlighet att ta över ordet men inte styrningen av intervjun (Røe, 1999, s. 

86). John Sawatsky menar att frågor är ”precisa instrument” som kan delas in i två 

huvudtyper: frågor som stimulerar den intervjuade att prata och frågor som inte gör det. 

Frågorna är intervjuarens mest användbara redskap men en stor del av frågorna som ställs i 

media hindrar intervjupersonen från att berätta (Scanlan, 2001). Enligt Jacobsen (1993, s. 99) 

finns det i princip inga begränsningar om vad eller hur en intervjuare kan ställa frågor 

eftersom varje intervju är ett kreativt samspel mellan intervjupersonen och intervjuaren. Hur 

bra en viss fråga fungerar i intervjun beror på flera olika saker t.ex. vem som deltar, hur 

stämningen är och vad som sagts tidigare.   

 

Røe (1999, s. 46) rekommenderar att journalisten formulerar huvudfrågan ord för ord i 

förberedelsefasen och lär sig den utantill. Journalisten bör kunna klara sig utan att ha ett 

frågemanus under intervjun. Även Fichtelius (1997) och Hansén och Thor (1997) anser att det 

är viktigt att frågorna är väl formulerade och förberedda i förväg att journalisten kan lära sig 

huvudfrågorna utantill och därmed ge ett säkert intryck. Det är också viktigt att journalisten 

strukturerar upp frågorna och ställer dem i en logisk ordning för att kunna skapa naturliga 

övergångar mellan olika teman eller ämnen. Enligt Amnestål et al (2005, s. 159) och 

Fichtelius (1997, s. 64) är det bäst att spara de mer kritiska frågorna till slutet av intervjun för 

att få ut någonting av intervjun. För att kontrollera hur väl frågorna kommer att fungera kan 

journalisten testa deras rimlighet genom att ställa dem till sig själv eller spela ett rollspel med 

en kollega (se Fichtelius, 1997; Hansén & Thor, 1997; Jacobsen, 1993; Löwenberg, 1990). 

Desto mindre tid som finns för intervjun desto större är kravet på att frågorna är precisa och 

väl planerade (Hansén & Thor, 1997, s. 29). 

2.4.2.1 Öppna och slutna frågor 

Frågor kan delas in i två huvudkategorier: öppna och slutna. Öppna frågor karaktäriseras av 

att de ofta börjar med frågeorden: Vad? Hur? Varför? För att få reda på mer faktarelaterad 

information kan en öppen fråga inledas med: Vem? Var? När? Öppna frågor kräver flera ord 

för att ge ett tillfredsställande svar. Denna typ av frågor innebär att intervjupersonen själv får 

formulera sitt svar och ställer krav på förklaringar. Ett exempel på en öppen fråga är: Vad 

gjorde du igår? Motsatsen till öppna frågor är slutna frågor. Dessa kännetecknas av att de kan 
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besvaras med antingen ja eller nej. Frågor som är slutna börjar ofta med ett verb istället för ett 

frågeord. Motsvarande till exemplet ovan kunde vara: Åkte du bil igår? Slutna frågor innebär 

att intervjupersonen styr intervju eftersom han eller hon kan välja att svara kort för att sen 

börja prata om annat. Slutna frågor gör att intervjun kan stanna av eftersom intervjupersonen 

kan få uppfattningen att det förväntas att han eller hon svarar kortfattat (se Häger, 2001; 

Ekholm & Fransson 1992; Jacobsen 1993; Fichtelius, 1997; Scanlan 2001; Adams, 2001). 

Enligt Røe (1999, s. 94) är risken med slutna frågor att intervjupersonen blir passiv och 

intervjuaren blir den dominerande eftersom intervjupersonen endast får bekräfta eller förkasta 

intervjuarens påståenden. Slutna frågor är mycket vanliga i vårt vardagliga språk. När vi 

spontant ställer en fråga är den ofta sluten. Enligt Jacobsen (1993, s. 100) är intervjuer med 

många slutna frågor tråkiga att lyssna och se på ur publikens synvinkel. 

 

En typ av slutna frågor är de ledande frågorna. ”I en ledande fråga ligger en stor del av svaret 

inbyggt i själva frågan” (Jacobsen, 1993, s. 101). Med en ledande fråga framgår det alltså vad 

intervjuaren förväntar sig för svar: ”Om företaget ordnar en kurs i intervjuteknik, så vill du 

väl delta, eller hur?” (Ekholm & Fransson, 1992, s. 68-69). Ovana intervjupersoner, speciellt 

barn, kan lätt bli styrda av att intervjuaren ställer ledande frågor medan vana intervjupersoner 

kan protestera (Häger, 2001, s. 67). Jacobsen (1993, s. 102) utpekar riskerna som finns med 

slutna och ledande frågor: 

Ju mer slutna och ledande frågorna är, desto mer bestäms intervjuns utveckling av 

vilka teorier och hypoteser intervjuaren kan hitta på att formulera. Därmed begränsas 

intervjupersonens möjligheter att komma med något nytt och oförutsätt. Intervjun 

upphör då att vara en utforskande process av ett okänt område. De två personerna kan 

till och med komma att prata utifrån två helt olika referensramar, utan att detta 

upptäcks av intervjuaren. (Jacobsen, 1993, s. 102) 

2.4.2.2 Intervjuarens tio dödssynder 

Enligt John Sawatskys intervjumetodik är det öppna, neutrala och enkla frågor i kombination 

med ett aktivt lyssnande som ger de bästa svaren. Han menar att skjutjärnsjournalistiken är 

förkastlig och bör förläggas till historien eftersom att den helt enkelt inte fungerar. 

Aggressivitet hos intervjuaren gör att intervjupersonen sluter sig och hindrar intervjuaren att 

komma åt information (Häger, 2001, Hellmark, 1997). Sawatsky har gjort en lista över 

intervjuarens tio dödssynder (följande text om Sawatskys dödssynder baserar sig på: 

Fichtelius, 1997; Häger, 2001; Hellmark, 1997; Paterno, 2000).  

 Ja- eller nej-frågor 
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 Ingen fråga – bara ett påstående 

 Dubbelpipiga frågor, flera frågor i en 

 Överlastade frågor 

 Ledande frågor 

 Kommentarer/värderingar i frågorna 

 Outtalade förutsättningar i frågorna 

 Laddade ord i frågorna 

 Överdrifter i frågorna 

 För komplicerade frågor (Fichtelius, 1997, s. 57) 

 

Den värsta dödssynden är när intervjuaren ställer slutna frågor. Dessa frågor ger dåliga svar 

och bryter mot grundtanken att det är den intervjuade som ska göra uttalanden, inte 

intervjuaren. Ja- och nej-frågor kan låta tuffa men är dömda till att ge dåliga citat. Frågorna 

kan fungera eftersom intervjupersonen ofta av artighet fyller ut svaret utöver ja och nej av ren 

artighet. Vill intervjupersonen inte bli intervjuad blir det direkt svårare att få ett vettigt svar. 

För politiker, makthavare och andra medievana personer innebär den slutna frågan en 

möjlighet att först ge ett kort svar för att sedan gå över till att sprida sitt budskap. 

 

Att inte ställa någon fråga utan bara komma med ett påstående resulterar i att den intervjuade 

kan välja att inte säga någonting alls. Den sociala situationen gör dock att intervjupersonen 

ofta väljer att säga någonting även om han eller hon inte har fått någon fråga. Journalisten bör 

undvika påståendefrågor eftersom de kan ge upphov till en debatt som gör att han eller hon 

tappar kontrollen över intervjun. När intervjuaren kommer med påstående innebär det att tar 

bort en del av uppmärksamheten från intervjupersonen. 

 

Dubbelpipiga frågor är två frågor som ställs på samma gång efter varandra. Ett exempel: Hur 

mår du idag? Mår du bra? Dubbla frågor gör att intervjupersonen kan välja på vilken fråga 

han eller hon vill svara. Ställs två frågor samtidigt svarar intervjupersonen oftast på den 

senaste (för att människor minns den bättre) eller den enklaste. I allmänhet får en dubbelfråga 

endast ett svar. Ett annat alternativ är att intervjupersonen försöker kombinera de två frågorna 

i sitt svar som då kan bli ofokuserat. 
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Överlastade frågor har flera beståndsdelar som intervjupersonen kan haka upp sig på istället 

för att besvara frågan. Denna typ av frågor innehåller ord och värderingar som 

intervjupersonen kan börja ifrågasätta. 

 

Ledande frågor har dåligt rykte och ger smala svar som är svåra att citera (läs mer om ledande 

frågor ovan). Frågor av den här typen ger endast intervjuaren svara på sådant som han eller 

hon redan vet. 

 

Frågor som innehåller kommentarer eller värderingar leder ofta till att intervjupersonen väljer 

att besvara kommentaren/värderingen istället för frågan. 

 

Om intervjuaren ställer frågor som innehåller implicita förutsättningar som intervjupersonen 

inte håller med om kan intervjun övergå till en debatt. Ett vanligt exempel: När slutade du slå 

din fru? Det gäller alltså att intervjuare och intervjuperson är överens om utgångspunkterna 

för frågan 

 

Frågor som innehåller laddade ord kan ställa till problem för intervjuaren eftersom 

intervjupersonen kan reagera mot det laddade ordet istället för att svara. Därmed kan laddade 

ord ge upphov till att intervjuaren tappar kontrollen över intervjun. Människor som utsätts för 

laddade ord i en fråga tenderar att bli defensiva. Exempel på laddade ord är: lögn, sanning, 

besvikelse, katastrof. 

 

Överdrifter i frågor resulterar ofta i att intervjupersonen reagerar på överdriften utan att svara 

på frågan. Intervjupersonen kan lättare ta avstånd till en fråga som innehåller en överdrift 

eftersom att de inte håller med om vad intervjuaren säger. Resultatet blir att intervjupersonen 

balanserar överdriften med en underdrift och ger ett överförsiktigt svar eftersom det är en 

instinktiv mänsklig reaktion att motbalansera överdrifter. 

 

Alltför komplicerade frågor leder till att intervjupersonen inte förstår frågan, vilket givetvis 

inte gör det lättare att svara. Intervjuare ställer komplicerade frågor för att skryta med sin 

kunskap och för att visa att de har tänkte igenom sina frågor. Sawatsky menar dock att 

resultatet blir kontraproduktivt eftersom så kallade finurliga frågor tar bort uppmärksamheten 

från huvudsyftet med frågan, att samla information. 
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Enligt Fichtelius (1997, s. 57) finns det flera typer av frågor som borde förbjudas, speciellt i 

etermedia. Intervjupersoner ska inte behöva ödsla sin tid med att svara på faktafrågor. Det är 

journalistens uppgift att redovisa fakta och intervjupersonens uppgift att förklara. Fichtelius 

menar att faktafrågor kan vara motiverade ibland, när fakta är kontroversiella. I sådana fall 

kan det vara viktigt att få fakta uttalat av en person med auktoritet. Fichtelius vill även 

förbjuda de hypotetiska frågorna av typen: ”Vad händer om ni förlorar?” Han menar att dylika 

frågor inte skapar en meningsfull dialog utan att de är lätta att avfärda. 

 

Røe (1999, s. 87-88) menar att journalisten ska upprepa en fråga som inte besvaras. Skälen till 

att en intervjuperson väljer att inte svara kan t.ex. vara förvirring, lathet eller slughet. Oavsett 

vad det beror på är det journalistens uppgift att lyssna uppmärksamt för att kunna avgöra om 

intervjupersonen verkligen svarar på frågan. Journalisten kan välja mellan att upprepa frågan, 

formulera om frågan, fråga varför intervjupersonen inte besvarar frågan eller återkomma till 

frågan vid ett senare tillfälle. Situationen avgör vilken metod som fungerar bäst. Syftet med 

dessa metoder bör vara att få fram en ”så sannfärdig, väsentlig och begriplig information som 

möjligt” (Røe, 1999, s. 88). 

2.4.3 Att lyssna 

Många intervjuhandböcker understryker vikten av att intervjuaren lyssnar på vad 

intervjupersonen verkligen säger (Adams, 2001; Ekholm & Fransson, 1992; Häger, 2001; 

Jacobsen, 1993; Røe, 1999). Jacobsen (1993, s. 62) menar att det är sällan journalister 

framhäver lyssnandet som det svåraste i intervjutekniken. En förklaring kan vara att 

intervjuare anser lyssnandet vara en självklarhet som sker utan svårigheter. Den vanligaste 

orsaken till att intervjuer blir misslyckade att intervjuaren inte lyssnar tillräckligt 

uppmärksamt. Enligt Fichtelius (1997, s. 59) är risken med att vara väl förberedd att 

intervjuaren glömmer att lyssna. Häger (2001, s. 78) förklarar vad lyssnande innebär: 

Aktivt lyssnande handlar om att göra den intervjuade till huvudperson. Och det är inte 

så lätt. Uppmärksamhet kräver energi. Vissa måste träna sig i att träda tillbaka, att 

inte prata, komma med synpunkter och ta plats. Intervjun har en huvudperson – och det 

är inte du som reporter. (Häger, 2001, s. 78) 

 

Uppmärksamhet är krävande. Intervjuaren har frågor, språk, uppträdande, teknik och nerver 

att koncentrera sig på. Men intervjun vinner på att intervjuaren lägger sin uppmärksamhet på 

intervjupersonen (Røe, 1999, s.12). Om intervjuaren koncentrerar sig på att vara uppmärksam 

kommer frågeformuleringarna nästan av sig själv. Genom att ställa korta och precisa frågor 
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får intervjuaren mer tid till att vara uppmärksam och reflektera över intervjupersonens svar 

(Jacobsen, 1993, s. 63-64). Det är ofta följdfrågorna som leder till de mest intressanta svaren. 

När ett svar följs upp av en naturlig följdfråga blir intervjun ett bra drama (Røe, 1999). 

 

Intervjuaren måste vara flexibel och kunna anpassa sig efter intervjupersonen. Målet är att få 

intervjupersonen att öppna sig och börja prata. Detta betyder att intervjuaren måste kunna 

improvisera och byta perspektiv under intervjun. Såväl känslomässigt som innehållsmässigt 

bör intervjuare försöka följa den intervjuade. Förhållningssätten utgår från intervjupersonen. 

Intervjuaren kan lugna den nervösa och styra den självsäkra. Att lyssna är det enda sättet för 

intervjuaren att veta vad som passar i sammanhanget (Adams, 2001, s. 31; Fichtelius, 1997, s. 

61). Intervjupersonen måste också ges en chans att tala till punkt utan att bli avbrutna. Dels av 

artighetsskäl och dels av att redigeringen blir lättare. Det är svårt att klippa två personer som 

pratar i mun på varandra. Måste intervjuaren avbryta bör detta ske i en vänlig ton. Det är även 

bra att förklara varför intervjupersonen blir avbruten (Fichtelius, 1997, s. 62). 

 

Att lyssna innebär inte bara att uppfatta vilka ord intervjupersonen säger. Orden är bara en del 

av de signaler som en intervjuperson skickar ut. Intervjuaren kan få signaler från 

intervjupersonen genom sättet att tala, d.v.s. hur någonting sägs. Samtidigt skickar 

intervjupersonen ut visuella signaler genom sitt kroppsspråk (Jacobsen, 1993, s. 65-66). 

Adams (2001, s. 57) påpekar att kroppsspråket inte går att studera exakt. Men sker det en 

förändring i kroppsspråket är den värd att följa upp. Förändringar förorsakas troligen av 

samtalsämnet i intervjun. 

 

Häger (2001, s. 79-80) förklarar hur en intervjuare blir en bättre lyssnare: 

 Visa att du lyssnar genom nickningar eller bekräftande kommentarer. 

 Följ upp nyanser och nyckelformuleringar. Ställ öppna frågor och ta fasta på 

intressanta nyanser. 

 Våga vänta på svaret. Visa att du förväntar dig en fortsättning genom att vara tyst och 

se intervjupersonen i ögonen. 

 Summera vad intervjupersonen har sagt för att visa att du lyssnar. 

 Tänk på ögonkontakten. Visa intresse genom att koncentrera dig på intervjupersonen 

istället för anteckningarna. Se dem i ögonen men stirra inte. 

 Var mer uppmärksam på svaren än på frågorna. 
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 Våga vara naiv. Uppmuntra personen att berätta mer när du blir överraskad av 

någonting han eller hon säger. 

 Ge signaler som uppmanar till att berätta vidare. Nicka, le och visa inlevelse. 

 Tona ner dig själv. Berätta inte om dina egna erfarenheter. 

 Gör intervjupersonen till huvudperson genom att visa att du är uppriktigt intresserad. 

(Häger, 2001, s. 79-80, egen bearbetning) 

 

För journalister som jobbar med etermedia är lyssnandet en jakt på det korta intervjuuttalande, 

citatet eller ”säget”
3
, som de är ute efter. Journalisten vet att han eller hon troligen endast 

kommer att kunna använda ett kort välformulerat uttalande i det färdiga inslaget. 

Redigeringen börjar därför redan under intervjun i huvudet på intervjuaren när journalisten 

noterar ett bra citat (Fichtelius, 1997, s. 62). 

 

2.5 Olika typer av intervjuer 

2.5.1 Nyhetsintervjun 

Enligt Hansén och Thor (1997) kan man utgå från sju grundfrågor i nyhetsarbetet: 

 När (hände det eller ska hända)? 

 Var (skedde det eller ska ske)? 

 Hur (gick det till eller ska gå till)? 

 Vem (är, var eller kommer att beröras eller bli inblandad)? 

 Vilka (är ansvariga, var eller kommer att bli det)? 

 Varför (hände eller händer detta)? 

 Vilka blir konsekvenserna? (Hansén & Thor, 1997, s. 22-23, egen bearbetning) 

Dessa frågor utgör grunden i nyhetsintervjun och kan kompletteras med följdfrågor för 

ytterligare fördjupning. 

 

Enligt Ekström (2006a) har nyhetsintervjun blivit en institutionaliserad form för interaktion. 

Genom åren har intervjun utvecklats till att bli en självklar del av journalistiken. Medierna 

och journalistiken kan ses som samhällsinstitutioner i meningen att de är organiserade 

verksamheter. Nyhetsintervjun är alltså dels en del av en institution och dels en 

interaktionsform som har på förhand tydligt definierade roller. ”En nyhetsintervju styrs av 

                                                 
3
 Ordet ”säg” är journalistslang och innebär citat eller uttalande. 
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vissa etablerade sociala relationer, rutiner, normer och gemensamma överenskommelser” 

(Ekström, 2006a, s. 67). Deltagarnas handlingar är även bundna vid den struktur – växlande 

mellan fråga och svar – som intervjuer har. Deltagarna förväntas agera utifrån de roller som 

etablerats på förhand, journalisten är den som frågar och intervjupersonen den som svarar. 

Publiken bedömer i sin tur deltagarna utgående från dessa roller. 

 

Schudson (1995) menar att nyhetsintervjun är mer än interaktion där journalisten strävar efter 

att få fram tidigare okänd information. Normalt ställer journalisten en fråga för att få ny 

information, vilket resulterar i ett svar och ny kunskap. Men journalisten kan också ställa en 

fråga som han eller hon redan vet svaret på för att testa intervjupersonen. Denna typ av frågor 

praktiseras främst av lärare. Poängen med detta är att den intervjuade inte vet om journalisten 

vet svaret på frågan i förväg eller inte. Denna ovisshet skapar en speciell spänning i 

intervjusituationen. Intervjun kan då bli ett sätt att testa hur ärlig intervjupersonen är eller, om 

det är frågan om politiker, hur väl hans eller hennes åsikter stämmer överens med resten av 

partiets åsikter. På samma sätt kan journalisten testa intervjupersonens åsikter jämfört med 

vad han eller hon har sagt tidigare. I nyhetsintervjuer strävar journalisten efter att vara neutral 

och undvika utvärderande kommentarer eftersom bedömningen av intervjun sköts av en tredje 

part, nämligen publiken. 

2.5.2  Intervjun i press 

Den skrivande journalisten har ett par valmöjligheter när det är dags att göra en intervju för en 

nyhetsartikel. Ska intervjun göras personligen eller i telefon? Ska intervjun spelas in eller 

räcker det med att göra anteckningar? Ska intervjupersonen fotograferas? Här har den 

skrivande journalisten en fördel jämfört med journalister som arbetar med etermedia. 

Intervjusituationen kräver varken kamera, mikrofon, ljusutrustning, bandspelare eller 

medhjälpare. Det är inte ovanligt att den skrivande journalisten gör sina artiklar enbart 

utgående från telefonsamtal (Larsson, 2001). Faktaintervjuer görs med fördel över telefon. 

Men handlar det om större händelser eller människobeskrivningar är det bättre att träffas 

ansikte mot ansikte. Miljön för intervjun ska vara relevant i sammanhanget. Vid 

nyhetsintervjuer betyder detta oftast att intervjun görs där nyheten äger rum (Amnestål et al, 

2005, s. 170). 

 

Larsson (2001) menar att anteckningsblocket kan blockera intervjupersonens svar. Därför är 

det viktigt att inleda med att prata lite allmänt för att sen ta fram anteckningsblocket. Tar 
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journalisten fram blocket direkt kan intervjuperson få en känsla av att det är fråga om ett 

förhör. Block och penna kan åstadkomma olika reaktioner från intervjupersonens sida, vilket 

innebär att journalisten bör kunna anpassa sin användning av anteckningar enligt situationen. 

Ibland kanske det är så att inga anteckningar kan göras och journalisten måste lita på sitt 

minne. I sådana situationer är det viktigt att skriva ut intervjun omedelbart efter samtalet för 

att minska risken för minnesförluster. De flesta journalister använder inte bandspelare utan 

nöjer sig med att anteckna i punktform. Det som journalisten vanligtvis antecknar är stödord, 

sifferuppgifter samt speciellt intressanta svarsformuleringar. Larsson (2001) hävdar vidare att 

anteckningsblocket kan vara mer hämmande än bandspelare eftersom då kan intervjupersonen 

koncentrerar sig på vad som antecknas. Bandspelare kan användas mer diskret så att 

intervjupersonen inte tänker på att den finns där. Adams (2001) och Larsson (2001) är av 

åsikten att de mest intressanta sakerna oftast kommer fram från intervjupersonen när 

journalisten har satt undan block och bandspelare. 

 

En intervju kan skrivas ut på flera olika sätt. De vanligaste är att journalisten växlar mellan att 

berätta själv och använda direkt eller indirekt anföring (Larsson, 2001, s. 63). Vissa 

journalister använder anteckningarna enbart som stöd och skriver ur minnet, andra utgår från 

anteckningarna (Amnestål et al, 2005, s. 170). Efter intervjun bör journalisten analytiskt gå 

igenom sina anteckningar och söka efter möjliga oklarheter eller frågor som lämnat 

obesvarade. Gissningar eller antaganden är inte tillåtna eftersom journalisten skall sträva till 

att ingenting osant blir tryckt. För journalisten är det en dygd att vara noggrann (Adams, 

2001, s. 75-76).  

 

Amnestål et al (2001, s. 171) påpekar att skriftspråk och talspråk är helt olika saker och att 

journalisten bör ”städa upp” så att talspråket kan bli läsligt. Gränsen går när journalisten har 

ändrat så pass att citatet kan tolkas på ett annorlunda sätt än vad som ursprungligen menats. 

Intervjupersoner bör inte censureras eftersom det inte kan anses vara journalistens uppgift att 

förklara eventuella dumheter i efterhand. Däremot är det journalistens ansvar att det som 

skrivs i tidningen är sant, vilket innebär att den intervjuade bör ges möjlighet att kontrollera 

sina citat och eventuella faktafel innan publicering. 

2.5.3  Intervjun i radio 

Radions styrka ligger i direktheten och snabbheten. Precis som tv är radio ett känslomedium. I 

radiointervjun gäller det att få fram känslor hos intervjupersonen (Hansén & Thor, 1997). På 
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radionyheterna kan vi i direktsändning höra reportrar på plats där nyheten händer. En stor del 

av det vi hör i radion är ett resultat av intervjuer. I radio är risken att intervjupersonens ord ska 

tolkas fel mindre än i tidningen, eftersom radion ger lyssnaren möjligheten att få höra 

intervjupersonen säga sin åsikt med egna ord och betoningar. Röstläget och karaktären kan 

också ge en fingervisning om vilket känslotillstånd intervjupersonen befinner sig i och hur 

han eller hon är som person (Beaman, 2000, s. 6-7).  

 

I radiointervjun företräder journalisten lyssnarna. I direktsändning blir lyssnarna speciellt 

känsliga för intervjuarens förmåga att lyssna och be om förklaringar. Det räcker inte att 

journalisten förstår vad intervjupersonens säger, lyssnarna måste också göra det (Lundin, 

1996).  

 

Enligt Lundin (1996) är det tre olika faktorer som avgör om en radiointervju är lyckad: tonen, 

uppbyggnaden och begripligheten. Han menar att en bra radiointervju kännetecknas av ett 

ärligt, engagerat intresse, en logisk uppbyggnad med följdfrågor och en närhet till lyssnaren 

från båda parter. Journalistens förmåga att formulera sig är sällan avgörande. 

 

För journalisten som gör intervjuer i radio är det a och o att se till att ha en fungerande 

inspelningsutrustning. Innan intervjun äger rum bör journalisten behärska, hantera och felsöka 

inspelningsutrustningen på ett professionellt sätt. Det är viktigt att intervjuerna håller en bra 

ljudkvalitet i radio (Beaman, 2000). 

 

I radio är det väldigt viktigt att välja rätt miljö för intervjun. En rätt vald miljö kan tillföra 

intervjun en dimension och ge ökad förståelse för intervjupersonens åsikter. Men en fel vald 

intervjumiljö kan ställa till problem för lyssnaren. Det som sägs måste överensstämma med 

det som hörs. Det blir t.ex. fel om det hörs skratt i bakgrunden när intervjupersonen talar om 

ett dödsfall. Väljer journalisten att göra intervjun utomhus finns det skäl att vara uppmärksam 

på störande bakgrundsljud som kan stjäla lyssnaren eller intervjupersonens uppmärksamhet. 

Det handlar alltså att hitta en miljö som passar in i sammanhanget. Går det inte att hitta en 

sådan miljö kan journalisten göra intervjun i ett tyst rum och spela in miljöljudet separat. I 

inslaget kan dessa sedan mixas ihop (Eriksson & Lindfelt, 1996, s.11-12). 

 

Grundregeln vid redigering av radiointervjuer är att intervjupersonens svar aldrig får klippas 

så att han eller hon hörs säga någonting som i verkligheten aldrig sagts. Det är helt acceptabelt 
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att klippa bort utsvävningar i svaren som inte är relevanta eller intressanta. Innebörden i ett 

svar får dock inte ändras. Om journalisten är hederlig mot sina intervjupersoner är det mycket 

större chans att de vill bli intervjuade igen. Finns det lite tid att redigera ett inslag kan 

journalisten göra en påannons vid intervjuplatsen istället för i studio innan intervjun börjar för 

att spara tid. Ett annat sätt att spara tid i redigeringen är att göra två intervjuer. Först gör 

journalisten en längre intervju med intervjupersonen, sedan ber han eller hon att få ställa om 

några frågor som senare blir nyhetsinslaget (Eriksson & Lindfelt, 1996). 

2.5.4  Intervjun i tv 

Tv och radio är alltså känslomedium. Tv engagerar en större del av vår uppmärksamhet än 

radio eftersom vi använder två sinnen, syn och hörsel, när vi tittar på tv. Tillsammans 

förmedlar ljud och bild både känslor och fakta. Bilden vinner dock alltid över orden eftersom 

ord och tal tar längre tid att bearbeta för oss människor. Till skillnad från synen så är hörseln 

selektiv, vilket gör att hjärnan koncentrerar sig på det sedda och kan välja bort hörselintryck 

vid behov (Marling, 1998, s. 63-65). En skriven text kan inte förmedla känslor på samma sätt 

eftersom en stor del budskapet publiken tar till sig förmedlas via den icke-verbala 

kommunikationen (Røe, 1999). Inom tv-journalistiken gäller det att anpassa budskapet enligt 

det faktum att bilden är starkare än orden och samtidigt också utnyttja denna realitet för att 

göra budskapet tydligare (Marling, 1998, s. 65). ”Tv ska vara nyheter berättade genom bilder 

snarare än nyheter illustrerade med bilder” (Fichtelius, 1997, s. 72). 

 

Tv-journalisten är en representant för tittarna. Största skillnaden mellan den skrivna intervjun 

och tv-intervjun är uppträdandet. Den ton och atmosfär som tv-intervjun förmedlar kan bli 

central för hur tittarna uppfattar budskapet (Røe, 1999). Tv har stor genomslagskraft som 

medium. Såväl vad som sägs som hur det sägs få stora konsekvenser, vilket journalister måste 

ta i beaktande inför en intervju (Cohen, 1987, s. 27).  

 

Den moderna tv-journalisten förväntas kunna intervjua, filma och redigera. Den ekonomiska 

och tekniska utvecklingen har gjort att nyhetsinslag idag oftast görs av s.k. enmansteam 

(Hvitfelt & Nygren, 2005). Tv-journalisten har ett större behov att komma ut i verkligheten än 

radio- och tidningsjournalisten eftersom tv behöver bilder. Detta innebär att tv-journalistikens 

nyhetsvärdering påverkas av tillgången till bilder (Fichtelius, 1997). Tv-journalisten måste i 

större utsträckning än radio- och tidningsreportern ha en arbetshypotes innan han eller hon 
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åker iväg på en intervju (Marling, 1998, s. 30). Det gäller att hitta symboler och händelser 

som visualiserar ämnet (Fichtelius, 1997, s. 73). 

 

Alla journalistiska intervjuer sker under tidsbegränsningar i förberedelsefasen, under själva 

intervjun och i redigeringen. Att göra en tv-intervju kräver mer tid än andra medieintervjuer 

eftersom mängden utrustning som ska hanteras av journalisten är större (Cohen, 1987). Den 

moderna tv-journalisten måste kunna hantera kamera, stativ, mikrofon och ljussättning på en 

och samma gång (Hvitfelt & Nygren, 2005). Som tv-journalist är det bra att tona ner det 

tekniska arbete som en tv-inspelning innebär för att göra intervjupersonen bekväm i 

situationen (Häger, 2001). 

 

Enligt Fichtelius (1997, s. 76) är miljön för tv-intervjun viktig eftersom bilderna ger 

information och känsla tillsammans med det som sägs i intervjun. Det som syns och hörs 

bakom intervjupersonen kan innehålla en hel del symbolik. Nyhetsintervjuer görs därför gärna 

på platsen för nyheten. Røe (1999) och Cohen (1987) anser att journalisten påverkar 

budskapet genom valet av scenografi. T.ex. kan en flagga på intervjupersonens vägg påverka 

tittarnas uppfattning om personen. Fichtelius (1997, s. 76) menar att bakgrunden för intervjun 

måste vara tämligen konstant så att den inte distraherar. 

 

Tv-journalisten måste tänka på bildkompositionen i intervjun. Även om det är ont om tid är 

det viktigt att få bra ljus på intervjupersonen att ansiktet syns tydligt. För att inte den 

intervjuade ska framstå som platt i bild är det bra att ha djup i bilden d.v.s. en tydlig skillnad 

mellan förgrund och bakgrund. Intervjupersonen ska gärna filmas från bröstet eller axlarna 

hamnar i nedre kanten av bilden. Grundregler är att bägge öronen ska synas, att det skall 

finnas luft ovanför intervjupersonens huvud och att intervjupersonen inte tittar in i kameran 

utan på journalisten. Kameran bör placeras i ungefär samma höjd som intervjupersonens 

ansikte. En kameravinkel som innebär att intervjupersonen filmas underifrån kan få det att 

framstå som är det är fråga om en människa med makt medan en person som filmas uppifrån 

kan verka maktlös. Efter intervjun filmas inklippsbilder som kommer att användas i 

redigeringen (Fichtelius, 1997). 

 

Enligt Cohen (1987) är det lättare för den erfarne tittaren att märka spår av redigeringen i en 

tv-intervju än i tidnings- eller radiointervjuer. I tv-intervjuer går klipp sällan förbi omärkta. I 

radio går det att klippa ihop två intervjusvar efter varandra utan att lyssnaren märker att det 
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faktiskt är två olika svar. Fichtelius (1997) menar dock tvärtom att det kan vara lättare att 

dölja tv-klipp med bilder till skillnad från radioklipp som ofta hörs. När två klipp ur samma 

vinkel läggs efter varandra i tv kommer bilden att hoppa till (en s.k. jump-cut), vilket gör att 

sekvensen ser onaturlig ut. Det är här inklippsbilderna kan underlätta redigeringen och läggas 

in mellan svaren för att täcka över skarven. När journalisten filmar inklippsbilder är det bra att 

utgå från att försöka få intervjupersonen att göra någonting som han eller hon gör till vardags 

att situationen inte verkar onaturlig (Fichtelius, 1997). I tv går det att ta med väldigt korta 

uttalanden eftersom publiken direkt får se den som talar. I radio tar det längre tid att etablera 

en intervjuperson eftersom publiken måste vänja sig vid rösten först (Fichtelius, 1997, s. 101). 
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3 Metod  
I undersökningen har jag använt mig av halvstrukturerade intervjuer och observationer för att 

få svar på frågeställningen som finns i inledningen. 

3.1 Val av forskningsansats och inriktning 

Min forskningsansats ligger närmast den deduktiva eftersom jag utgår ifrån litteratur och 

teorier om intervjuteknik i min undersökning. Deduktion innebär att forskaren drar slutsatser 

om enskilda fall utifrån allomfattande principer och tidigare teorier. Forskaren går här från det 

generella till det specifika. En deduktiv slutledning bygger på logik men behöver inte 

nödvändigtvis vara sann i meningen att den stämmer överens med verkligheten eftersom den 

bygger på antaganden som kan vara sanna eller falska (Lantz, 1993; Hartman, 2004; Thurén, 

1991; Patel & Davidson, 1991). Mitt syfte med undersökningen är inte att skapa en ny, mer 

generell teori utan att få en bild över hur respondenterna förhåller sig till intervjuteknik. 

 

Jag har valt att utgå från en kvalitativ forskningsinriktning eftersom mitt syfte är att förstå hur 

journalisters intervjuteknik skiljer sig sinsemellan utgående från inom vilket medium 

journalisterna arbetar. Jag söker en djupare förståelse för hur journalister i Norrbotten ser på 

sin intervjuteknik och intervjun som journalistiskt redskap. Jag anser därför en kvalitativ 

metod vara mest lämplig. En kvantitativ studie skulle troligen inte ge ett lika bra resultat 

eftersom intervjuteknik är någonting väldigt personligt för journalisterna och därmed inte lätt 

att studera i med hjälp av färdiga formulär och siffror. Att förstå och jämföra journalisters 

intervjuteknik förutsätter i min mening att man tolkar människors språk och beteende, vilket 

talar för en kvalitativ forskningsansats. Jag är inte ute efter att kunna dra generella slutsatser 

som skulle gälla journalister i allmänhet. Istället strävar jag efter en djupare förståelse för 

intervjun som arbetsmetod. Resultatet från min studie kan dock i förlängningen ligga till 

grund för en mer omfattande kvantitativ studie. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

I detta kapitel redogör jag för de kvalitativa datainsamlingsmetoder som jag har använt i 

undersökningen. 

 

3.2.1 Halvstrukturerad intervju 

Intervjun är kanske den mest använda kvalitativa datainsamlingsmetoden (Hartman, 2004, s. 

280). Den kvalitativa intervjun är ”en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 
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beskaffenheten eller egenskapen hos någonting” (Svensson & Starrin, 1996, s. 53). Personliga 

kvalitativa intervjuer är att föredra när vi vill få en insikt i människors personliga 

uppfattningar utan att deras svar påverkas av någon annan. Inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen är vi ofta ute efter människors syn på ett fenomen (Ekström & 

Larsson, 2000). Den kvalitativa forskningsintervjun liknar i många avseenden mediaintervjun 

(Jacobsen, 1993). 

 

Forskningsintervjuer kan karaktäriseras utifrån hur mycket spelrum som ges åt 

intervjupersonen. En halvstrukturerad intervju har en lägre grad av strukturering men en hög 

grad av standardisering. Här bestämmer intervjuaren vad som ska behandlas och i vilken 

ordning men lämnar dörren öppen för fördjupningar eftersom intervjupersonen får formulera 

sina svar fritt (Hartman, 2004, s. 280-281). Fördelar med att använda den halvstrukturerade 

intervjun är att tillvägagångssättet är så pass strukturerat att intervjuerna kan bearbetas på 

samma sätt och jämföras med varandra (Jacobsen, 1993, s. 19). I den halvstrukturerade 

intervjun finns möjligheten för forskaren att improvisera och vara flexibel med sina frågor 

även om han eller hon följer utgår från på förhand formulerade frågor och teman. Forskaren 

styr alltså samtalets riktning men ger intervjupersonen chansen att tala fritt (Kvale, 1997). 

 

Även om den kvalitativa intervjun kan vara ganska fri till sin form så kräver den noggranna 

förberedelser. Till sin hjälp kan forskaren förbereda en intervjuguide. I intervjuguiden tar 

forskaren upp de ämnen eller teman som ska kartläggas och ger dem en ordning. I vilken 

ordning frågorna kommer beror på ämnet och intervjupersonen (Hartman, 2004, s. 281). 

Syftet med intervjuguiden är att alla intervjupersoner intervjuas kring samma teman 

(Jacobsen, 1993, s. 19). Under varje tema kan forskaren sen formulera mer precisa och 

konkreta frågor (Ekström & Larsson, 2000, s.59). Saknar forskaren intervjuguide finns det en 

risk att samtalet lämnar det relevanta området för undersökningen, vilket gör analysen av 

materialet betydligt svårare (Hartman, 2004, s. 281).  

 

Jag har valt att göra personliga halvstrukturerade intervjuer med respondenterna för att denna 

form ger intervjupersonen mycket spelrum att formulera sina svar samtidigt som jag kan styra 

in samtalet på de ämnen jag anser vara relevanta i sammanhanget. Syftet med undersökningen 

är att jämföra journalisters intervjuteknik, vilket talar för en viss grad av struktur samtidigt 

som de individuella aspekterna inte får gå förlorade. Som metod möjliggör den 

halvstrukturerade intervjun en större jämförbarhet mellan de sex intervjuerna jämfört med den 
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helt öppna intervjun. Jag har valt att inte göra telefonintervjuer eftersom jag anser att den 

icke-verbala kommunikationen spelar en stor roll vid tolkning och analys av intervjupersoners 

svar. 

 

3.2.2 Observation 

Observation är en vanlig metod för att samla in kvalitativa data. En av typerna av observation 

är naturalistisk observation som innebär att forskaren observerar människan i hennes naturliga 

miljö, t.ex. på arbetsplatsen (Hartman, 2004). Observationsmetoden är användbar när 

forskaren vill studera beteenden och skeenden. Med beteende menas förutom fysiska 

handlingar även känslor, relationer individer emellan och verbala yttranden. Observation 

används ofta som komplement till andra datainsamlingstekniker. Fördelar med 

observationsmetoden är att den inte kräver lika mycket samarbete och aktivitet från 

individerna som observeras, än andra datainsamlingstekniker. En nackdel är att metoden kan 

vara tidskrävande och dyr (Patel & Davidson, 1991). 

 

Enligt Patel och Davidson (1991) kan man i princip dela in observationer i två olika typer: 

strukturerad och ostrukturerad. I strukturerade observationer är de beteenden och skeende som 

ska studeras bestämda i förhand. Observatören utgår då ifrån ett observationsschema. I 

ostrukturerade observationer används inget på förhand bestämt observationsschema. Här är 

syftet utforskande och observatören strävar till att få ut så mycket kunskap som möjligt inom 

ett visst problemområde. Det finns ett antal variationer av graden av strukturering men 

gemensamt är att alla typer av observation kräver förberedelser och överväganden.  

 

Strukturerade observationer förutsätter alltså att forskaren vet vilka situationer och beteenden 

som ska vara en del i observationen. Utgående från detta kan forskaren dela upp problemet i 

kategorier och göra ett observationsschema. Rent praktiskt går observatörens registrering 

många gånger ut på att skriva ner nyckelord (Patel & Davidson, 1991, s. 90-95). 

 

Oberoende av vilket observationssätt som används måste forskaren ta hänsyn till hur han eller 

hon ska förhålla sig till observationssituationen. Distinktion brukar göras mellan deltagande 

och icke-deltagande observation samt mellan känd eller okänd observatör (Patel & Davidson, 

1991). I deltagande observation blir forskaren en del av gruppen eller aktiviteten som 

undersöks. Icke-deltagande observation innebär att forskaren observerar passivt d.v.s. att han 
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eller hon inte själv deltar i aktiviteten som undersöks. I båda typerna av observation kan 

forskaren alltså välja mellan att hans eller hennes närvaro är känd eller okänd (Hartman, 2004, 

s. 282-283).  

 

Intervjuteknik är ett mångfacetterat område och jag är av den åsikten att det inte går att skapa 

förståelse för hur en människa fungerar i en intervjusituation utan att göra observationer. Jag 

har valt att använda mig av halvstrukturerade icke-deltagande observationer där min närvaro 

är känd för de inblandade. För att undersöka de metoder och åsikter som kommer fram i 

intervjustudien har jag valt att göra observationer kring hur journalisterna praktiserar sin 

intervjuteknik i det dagliga arbetet. Jag observerar alltså journalisten i en intervjusituation. 

Observationerna är halvstrukturerade i den meningen att jag vet: 

 Vad jag vill observera – respondenterna i en intervjusituation. 

 Hur jag vill registrera observationerna – anteckning av stödord under utvalda teman. 

 

Jag anser att jag inte kan ingå som en deltagande part i intervjuerna eftersom jag då skulle ha 

möjlighet att påverka journalisternas intervjuteknik enligt min egen förförståelse. Slutsatsen 

av detta är att min roll blir icke-deltagande. Att jag är känd för respondenten beror på att jag 

utför intervjuerna innan observationerna äger rum. Dessutom tror jag det är svårt rent 

praktiska skäl att som okänd kunna observera en intervjusituation på tillräckligt nära håll. 

Tanken är att observationerna ska ge en tydligare bild av det som kommer fram under 

intervjuerna angående journalisternas intervjuteknik. Ifall att journalisterna har svårt att 

uttrycka sig verbalt om sin intervjuteknik kan observationerna ge svar på de frågor som 

lämnade obesvarade eller oklara från intervjun. Observationer kan samtidigt ge resultat 

eftersom de – till skillnad från intervjuer – är oberoende av hur svarsvilliga respondenterna är. 

Observationer kräver heller inte lika mycket av respondenten som intervjuer. 

 

En nackdel med observationer är att de kan vara tidskrävande och dyra. Av detta skäl har jag 

valt att göra endast en observation per respondent. Att göra intervjuobservationer förutsätter 

tid, planering samt möjlighet till transport. Journalisterna vet oftast inte långt på förhand var 

eller när de kommer att göra en intervju, vilket försvårar möjligheten till observation. En 

annan nackdel med icke-deltagande observationer där observatören är känd är att 

observatörens närvaro påverkar de observerade, vilket kan betyda att deras uppträdande inte 

blir spontant och representativt.  
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Jag har valt att inte filma eller göra ljudinspelningar under observationerna eftersom jag anser 

att en kameras eller bandspelares närvaro skulle påverka de observerade individerna alltför 

mycket och göra dem nervösa.  

 

3.2.3 Triangulering 

Triangulering är ett sätt att stärka validiteten och reliabiliteten i en undersökning. 

Triangulering innebär att man kombinerar flera datainsamlingsmetoder, t.ex. observationer 

och intervjuer. Informationen från de olika datainsamlingsmetoderna kombineras för att ge en 

så fyllig bild av det undersökta som möjligt. Genom triangulering kan variationer eller 

likheter upptäckas när utfallet från de olika metoderna jämförs. Företeelser som inte kommer 

fram i intervjuerna kan observeras i observationerna och vice versa. Forskaren kan även ge en 

undersökning högre validitet genom att välja flera olika datakällor och intervjupersoner (Patel 

& Davidson, 1991, s. 104). 

 

Jag har använt mig av triangulering för att ge min undersökning en högre grad av validitet och 

reliabilitet. Tanken har varit att intervjua respondenterna om deras personliga intervjuteknik 

för att sedan i praktiken se hur det går till när de intervjuar. Jag har strävat efter att få en 

varierad bild av journalisternas intervjuteknik genom att intervjua två respondenter per 

medium. En svårighet med att intervjua journalister om deras intervjuteknik är att de kan 

tänkas försöka svara på ett sätt som anses ”korrekt” inom yrkeskåren. Jag har därför betonat 

att jag har velat skapa mig en bild av deras personliga intervjuteknik istället för en normativ 

syn på intervjuteknik. Jag har sett det som en fördel att jag tidigare har gjort ett antal 

intervjuer. Det kan ändå hända att jag med mina frågeformuleringar omedvetet har styrt in 

personen att svara enligt de yrkesnormer som kommer fram i litteraturen. Jag hade också 

kunnat betona starkare innan intervjuerna att jag främst menar nyhetsintervjuer för att 

förtydliga och få mer koncentrerade svar. Ett annat problem med intervjuer kan vara att 

intervjupersonerna ljuger eller inte berättar hela sanningen. Jag anser dock att respondenterna 

inte har haft några egentliga skäl att inte berätta sanningen för mig. Det finns givetvis även en 

risk att jag som intervjuare inte har uppfattat respondenternas svar på rätt sätt. Detta har jag 

försökt undvika genom att ställa frågor av sammanfattande frågor i stilen: ”Om jag har 

uppfattat dig rätt så…?” Samtliga intervjuer har gjorts i avskilda rum där intervjupersonen har 

kunnat vara fri från yttre störningar och eventuell påverkan från kolleger. Jag skrev redan vid 

första kontakten med respondenterna att jag ville intervjua dem om deras intervjuteknik. Det 
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kan tänkas att jag hade kunnat få mer spontana svar och därmed också andra resultat genom 

att inte berätta på förhand att intervjuerna kommer att handla just om intervjuteknik. 

Samtidigt tror jag att det då hade varit svårare att få journalisterna att ställa upp. 

3.3 Undersökningsgrupp, urvalskriterier och tillvägagångssätt 

Jag har intervjuat sex journalister om deras intervjuteknik. Urvalet har skett så att 

respondenterna uppfyller följande kriterier: 

 Arbetar med nyhetsjournalistik inom press, radio eller tv 

 Arbetar på ett medieföretag i Norrbotten 

 Har erfarenhet av nyhetsintervjuer 

 

I mitt urval har jag strävat efter att få en variation på respondenterna med avseende på 

journalistisk bakgrund och erfarenhet. För att få hjälp att hitta lämpliga respondenter - 

eftersom jag inte känner till journalisterna i Norrbotten personligen - har jag bett nyhets- och 

redaktionschefer ge mig förslag på journalister som kan vara intressanta att intervjua. Jag har 

valt att intervjua två respondenter per medium för att få en mer varierad bild av yrkesgruppens 

åsikter. 

 

Aspekter som jag inte har beaktat i urvalet är respondenternas ålder och utbildning. 

Medelåldern på de intervjuade är 47 år, vilket kan ha en viss påverkan på resultatet eftersom 

de kan anses representera en äldre yrkeskår med andra värderingar än journalister i yngre 

ålder. Med andra ord är det mindre troligt att respondenterna har fått ta del av samma 

utbildning och värderingar som yngre journalister.  Sett till utbildningsnivå är det endast en av 

sex respondenter som har en universitetsutbildning i journalistik medan majoriteten har 

folkskolebakgrund. Jag har valt att inte beakta detta eftersom journalistyrket inte formellt 

kräver någon speciell utbildning. Redaktionerna i Norrbotten är oftast en blandning av folk 

med olika typer av utbildningar och bakgrund. Rent hypotetiskt kan det tänkas vara så att 

universitetsbildade journalister har aningen annorlunda värderingar än journalister som helt 

saknar utbildning, men denna frågeställning hör inte till mitt undersökningsområde. 

 

Jag kontaktade först respondenterna via e-post och berättade om mig själv och i vilket syfte 

jag ville intervjua dem. Jag tog sen kontakt med telefon och bokade intervjutid enligt deras 

schema. Respondenterna har getts möjlighet att välja intervjuplats för att känna sig bekväma. 

Jag erbjöd mig att besöka samtliga på deras redaktioner för att göra det lättare för dem att 
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ställa upp. Intervjuerna spelades in med en digital inspelningsenhet med flashminne samtidigt 

som jag förde anteckningar och skrev ner följdfrågor. Jag använde mig av en intervjuguide (se 

bilaga) där frågorna var formulerade på förhand och indelade i olika teman. 

 

Efter intervjuerna har jag observerat varje respondent när de gör en intervju
4
. Alla parter i 

intervjusituationen har gjorts medvetna om min roll som icke-deltagande, passiv observatör. 

De teman som jag har valt att koncentrera mina observationer kring och göra anteckningar om 

är: 

 intervjutyp  

 intervjuplats  

 inledning av intervju 

 samtalston 

 frågeteknik 

 lyssnande  

 kroppsspråk 

 intervjupersonens reaktioner 

 avslutning av intervju 

Utöver dessa har jag antecknat oväntade händelser som inte går in under något av dessa teman 

men kan anses relevanta för att få en förståelse för respondentens intervjuteknik. Efter 

observationen har jag gjort en kort reflekterande intervju med respondenten för att få veta hur 

han eller hon tyckte att intervju gick för att jämföra med min egen tolkning. Respondenten har 

inte fått ta del av mina anteckningar från observationen och jag har heller inte uttryckt några 

åsikter om hur han eller hon skötte sig i intervjun. 

 

De sex respondenter som har deltagit i min undersökning arbetar vid tre olika medieföretag i 

Norrbotten. Möjligtvis hade jag kunnat få en mera allsidig bild av skillnaden i intervjuteknik 

om jag hade intervjuat journalister från sex olika medieföretag. De arbetsrutiner och oskrivna 

regler som råder på de tre redaktionerna där respondenterna arbetar kan tänkas ha påverkat 

resultaten. Men jag tror inte att rutinerna varierar avsevärt mycket mellan redaktionerna på 

olika medieföretag i Norrbotten.  

 

                                                 
4
 Observationsprotokollen finns under bilagor. 
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Gruppdiskussion hade kunnat en alternativ datainsamlingsmetod. Jag hade kunnat samla alla 

respondenterna och lägga upp diskussionsteman för att få fram deras åsikter om 

intervjuteknik. En gruppdiskussion mellan tidnings-, radio- och tv- journalister hade förvisso 

kunnat bli intressant att följa, men samtidigt skulle respondenternas svar kunna påverkas av 

de övriga diskussionsdeltagarna och deras behov av social prestige. Med hänseende till 

undersökningens syfte så misstänker jag att en sådan gruppdiskussion hade kunnat resultera i 

en debatt om irrelevanta ämnen. 

 

Ett sätt att höja giltigheten och tillförlitligheten hos mina tolkningar av respondenternas 

intervjuteknik hade varit att intervjua intervjupersonerna enskilt direkt efter att de blivit 

intervjuade av respondenterna. Då hade jag kunnat få reda på hur intervjupersonerna tolkade 

respondentens beteende, vilket hade varit intressant att jämföra med mina egna tolkningar. 

 

Onekligen så kan min närvaro ha påverkat intervjusituationen under observationerna. 

Respondenterna har vetat om att jag har observerat deras intervjuteknik. Därmed har de 

kanske medvetet eller omedvetet påverkats av min närvaro eller trott att jag har varit ute i 

syftet att kritisera deras intervjuteknik. De har kanske försökt leva upp till de saker som togs 

upp i intervjun innan observationen. Några av respondenterna sa att min närvaro gjorde dem 

litet mer nervösa. Andra menade att min närvaro inte påverkade dem alls. Å ena sidan tror jag 

att min närvaro har kunnat ha en positiv effekt på respondenternas intervjuteknik eftersom de 

har skärpt till sig när jag iakttagit dem. Å andra sidan kan detta innebära att min observation 

inte fullt stämmer överens med hur respondenterna verkligen arbetar när de är ensamma. Min 

strävan under observationerna har varit att inta en neutral roll genom att inte prata i onödan 

eller ge uttryck för känslor. Jag har diskret antecknat nyckelord i ett litet A6-block för att 

väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. Under observationerna har jag försökt placerat mig 

på så långt avstånd som möjligt för att inte störa respondentens arbetsgång. Jag hade kunnat 

filma eller spela in intervjuerna men jag tror att det hade påverkat såväl respondenterna som 

deras intervjupersoner i alltför hög grad och därmed minskat undersökningens tillförlitlighet. 

Genom att göra fler observationer och intervjua fler journalister hade jag kunnat ge en 

allsidigare bild av journalisternas intervjuteknik, vilket hade bidragit till att öka 

undersökningens giltighet och tillförlitlighet. 
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4 Resultat och analys 
Jag har valt att redovisa resultaten från min undersökning utgående från teman som 

återkommer i litteraturen om intervjumetodik. Resultaten är baserade på intervjuer med och 

observationer av respondenterna. Under rubriken Bilagor finns ett utförligare intervjuschema 

och samtliga observationsprotokoll. 

4.1 Presentation av respondenter 

Här följer en beskrivning av de sex respondenter jag har intervjuat och observerat. 

4.1.1 Tidningsjournalister 

Respondent A är 49 år och jobbar som allmänreporter, samhällsreporter, krönikör och 

recensent på Piteå-Tidningen. Han har varit verksam inom journalistiken sedan slutet av 80-

talet. Tidigare arbetade han bland annat som brevbärare. Respondent A har gått en 

journalistutbildning på Kalix Folkhögskola. Efter utbildningen gjorde han ett antal radioinslag 

på frilansbasis men sedan dess har han har arbetat med skrivande journalistik på Piteå-

Tidningen i 19 år. 

 

Respondent B är 53 år och arbetar som samhällsreporter på Piteå-Tidningen. Han har ingen 

journalistutbildning men har läst på gymnasium och allmänna ämnen på folkhögskola. Innan 

han blev yrkesverksam journalist arbetade han som grävmaskinist i fem år. Under sin 

journalistiska karriär har han jobbat på Piteå-Tidningens olika redaktioner i Älvsbyn och 

Piteå. Respondent B vann Grävande Journalisters pris Guldspaden i mitten av 1990-talet. 

4.1.2 Radiojournalister 

Respondent C är 64 år och arbetar främst som nyhetsreporter på Sveriges Radio (SR) 

Norrbotten i Luleå. Han sänder även nyheter samt producerar och medverkar i olika 

radioprogram. Han är utbildad på journalisthögskolan i Stockholm och arbetade som 

frilansande journalist på Sydsvenska Dagbladet mellan 1965 och 1972. Från och med 1972 

arbetar han på SR i Luleå. Tidigare har han även gjort nyhetsinslag till Nordnytt i SVT. 

 

Respondent D är 40 år och arbetar som programledare, nyhetsreporter och redaktör på SR 

Norrbotten i Luleå. Hon har gått teknisk utbildning på gymnasiet och började arbeta som 

alltiallo med tv i Umeå i 18-års ålder. I 20 år har hon arbetat inom radion, först som tekniker 

sen som programledare och reporter. Hon har arbetat med nyheter i 7-8 år. Respondent D har 
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gått internutbildningar på SR i bland annat intervjuteknik och är idag ansvarig för en del av 

internutbildningarna. 

4.1.3 Tv-journalister 

Respondent E är 41 år videoreporter och redaktör på TV4 Norrbotten i Luleå. Hon är utbildad 

på Kalix Folkhögskola där hon gick massmedielinjen och journalistlinjen. Utöver gymnasium 

och folkhögskola har hon läst 30 poäng rättsvetenskap på universitet. Tidigare har hon arbetat 

på tidningarna Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren och Kramfors Nya 

Norrland. Hon har även arbetat på radio Jönköping och SVT. I skrivande stund är respondent 

E den som arbetat längst på TV4 Norrbotten. 

 

Respondent F är 36 år och arbetar som videoreporter, programledare och nyhetsuppläsare på 

TV4 Norrbotten. Varannan vecka är hon programledare respektive videoreporter. Tidigare 

arbetade hon bland annat som reseledare. Hon har gått en tvåårig journalistutbildning på 

Ädelfors Folkhögskola och arbetat som journalist i cirka ett år. Under år 2007 har respondent 

F arbetat på sju olika TV4-redaktioner över hela Sverige. 

 

4.2 Förberedelser 

4.2.1 Tidningsjournalister 

Både respondent A och respondent B tycker att förberedelserna är en viktig del av arbetet. 

Respondent B menar att det är en förutsättning för att han ska kunna presentera sitt arbete i 

tidningen på ett bra sätt. Ibland finns det dock ingen tid till research inför en intervju och då 

gäller det att improvisera. När det är bråttom brukar respondent A ta med sig dokument och 

läsa på i bilen på väg till intervjuplatsen medan fotografen kör. Respondent B menar att han 

aldrig är helt oförberedd eftersom det journalistiska arbetet går ut på att veta lite om allt 

möjligt. Respondent B säger att det gäller att komma till intervjun så påläst som möjligt. Såväl 

respondent B som respondent A poängterar att graden av förberedelse varierar beroende av 

ämnet för intervjun. ”Jag gör för lite research. Jag försöker göra en del men kunde göra mer. 

Det beror på tidsbrist” (Respondent B). 

 

Respondent A berättar att han vanligtvis gör ungefär tre, fyra timmar research om dagen. Han 

anser att det blir lättare att ställa följdfrågor om man är påläst. Dessutom förstår 

intervjupersonen att journalisten kan det väsentliga. Respondent A menar att intervjupersonen 
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kan styra honom ifall han inte är förberedd. Respondent B menar att journalisterna förväntas 

kunna saker om så mycket att det blir omöjligt att komma tillräckligt väl påläst till varje 

intervju. Respondent A förbereder generella frågor som ger honom svar på vad det är han vill 

veta i intervjun. Han försöker ta reda på vad som är viktig i sammanhanget genom att gå 

igenom material och göra förintervjuer. Utifrån detta planerar han sedan intervjun. 

 

Respondent B väljer att göra en intervju när en sak behöver kommenteras eller när någon har 

blivit utsatt för kritik. Respondent A menar att han gör intervjuer dels för att få saker 

bekräftade dels för att få förklaringar. En intervju är på sin plats när det gäller att få en lokal 

vinkel på ett större fenomen. Respondent A anser att det är en av de oskrivna journalistiska 

reglerna att ”man ska ha några säg i en artikel”. Intervjun görs dels för honom själv men även 

för läsarna. Genom intervjun ska läsarna få veta det han redan vet. Respondent B menar att 

han försöker göra sina intervjuer i intervjupersonens miljö så att fotografens bilder skall 

kunna komplettera det som skrivs i artikeln. Han menar att intervjuplatsen beror på vad 

intervjun handlar om.  

 

Respondent A väljer intervjuperson enligt vem som ”äger” frågan, alltså den person som har 

ansvar eller kunskap i ärendet. Respondent A kollar med kollegor och personer i sitt nätverk 

efter lämpliga intervjupersoner. Han menar att han har blivit bättre på att välja rätt person med 

tiden. Respondent B väljer intervjuperson enligt vilken grad ämnet för intervjun har. Han 

anser att det kan vara lika intressant att intervjua en nämndeman som ett kommunalråd. 

Respondent Bs utgångspunkt är att den person som bör få kommentera ämnet ska få komma 

till tals. 

4.2.1.1 Frågor 

Respondent B skriver ner frågor innan intervjun. Vissa frågor har han i huvudet och vissa på 

papper. Han menar att det är viktigt att kunna improvisera och omformulera sina frågor. 

Respondent A skriver oftast ner stödord men ibland hela frågorna. Vissa gånger skriver han 

ner precisa formuleringar för att inte missförstånd ska uppstå. Respondent A anser att 

medietränade politiker lätt tar kommandot och lägger ut sin tes om frågan är dåligt 

formulerad. 

 

Det viktigaste med frågorna är enligt respondent B att de går att förstå. Frågan ska vara enkel, 

kort och rak. Annars menar han att han inte tänker på själva formuleringen speciellt mycket. 
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Viktigt är att man inte ställer två frågor på en gång menar respondent B. Han förklarar att 

dubbla frågor ger intervjupersonen en möjlighet att kringgå det viktigaste. Även respondent A 

anser att frågorna ska vara okomplicerade och konkreta. Frågorna ska ge intervjupersonen en 

möjlighet att svara och inte innehålla för många bisatser. Respondent A exemplifierar detta 

med en fråga från sin senaste intervju: ”Får man inte skriva sanningen?”. Respondent A anser 

att ledande frågor är absolut förbjudna men medger att de kan vara lätta att ta till när man vill 

ha ett bra ”säg”. Respondent A menar att alla frågor ”som har en inbyggd anklagande 

signatur mot den som blir intervjuad är egentligen dåliga för att den intervjuade kommer att 

slå ut taggarna”. 

 

Respondent A och respondent B är eniga om att bra ”säg” är viktiga. Respondent A menar att 

han får fram bra ”säg” genom att i all vänlighet tvinga intervjupersonen att utveckla sina svar. 

Han ber intervjupersonen specificera eller förklarar att han inte förstår. Respondent A menar 

att det tar ner intervjupersonen på en vardagligare nivå i språket, vilket leder till bättre ”säg”. 

Respondent B förklarar en av sina metoder att få fram bra ”säg”:  

Det kan låta lite konspiratoriskt kanske [skratt], men ibland kan det vara så att man 

måste hjälpa intervjupersonen lite grann på vägen. Inte genom att direkt lägga orden i 

dens mun men ge dem lite hjälp på traven och så tar de det där och så säger de det. 

Det är också en del i tekniken. Att du skjuter in ”Menar du då att?” Då kan de säga 

”Ja, precis så”. (Respondent B) 

Respondent B menar att han gärna ställer följdfrågan ”Kan du utveckla det?” om han får ett 

kort svar eftersom frågan gör att intervjupersonen måste svara mer utförligt. Respondent B 

anser att han kan styra vad han vill ha för svar genom att fråga frågor av typen: ”Menar du då 

att det är en stor förlust?”, ”Kommer det att…?”, ”Betyder det att?”. Respondent B menar 

att ”det är så du får jobba för att få svar”. Såväl respondent B som respondent A poängterar 

att de ställer de s.k. kritiska frågorna i samma lugna samtalston som alla andra frågor. 

4.2.2 Radiojournalister 

Att göra research är viktigt anser respondent C och respondent D. Största delen av sin 

research gör de med hjälp av Internet eller telefon. Respondent C vill veta vinkeln på inslaget 

innan han gör intervjun. Han menar att det inte tar lång tid att tänka ut vinkeln. ”Det tjänar 

man mycket på. Då får man fram den rätta vinkeln på nyheter och då ställer du de rätta 

frågorna. Men kommer du dit helt nollställd så flyter det ut. Du hittar inte nyheten” 

(Respondent C). Respondent D tar oftast kontakt med intervjupersonen via telefon. Efter 

telefonsamtalet gör hon research och skriver ner frågeställningar. Respondent D skriver ner en 
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påannons till inslaget innan hon träffar intervjupersonen. När hon vet påannonsen i förväg 

följer första frågan naturligt. Detta gör att hon sparar tid vid redigeringen. Hon frågar runt 

bland kolleger: ”Vad vill vi veta?”. Hon vill ha klart för sig varför hon träffar 

intervjupersonen. Hon menar att det är ett väldigt bra sätt att fråga kolleger. Risken för att hon 

missar det viktiga i sammanhanget blir då mindre. Respondent C menar att det är ett problem 

att det inte finns tillräckligt med tid för research. Nyheter händer ofta snabbt. Det gäller att 

göra så mycket research som möjligt menar respondent C. 

 

Respondent D menar att hon tänker på om ämnet är tillräckligt intressant för lyssnarna innan 

hon bestämmer sig för att göra en intervju. Alternativet till att göra en intervju till ett 

nyhetsinslag är att skriva ett nyhetstelegram. När hon har valt att intervjua ställer hon sig 

frågan om intervjupersonen är lämpad att vara med i radio. Hon menar att tråkiga personer 

inte tillför någonting. Personer som har talfel eller överlag svårt att förklara sig kan få vika 

undan för någon som fungerar bättre i radio. Hon anser att intervjuplatsen ska vara naturlig 

för intervjupersonen. Detta innebär att hon anpassar intervjumiljön efter ämnet eller 

intervjupersonen. Hon tänker också på att se till att kringljuden på platsen tillför inslaget 

någonting.  

 

Respondent C anser att en intervju är på sin plats när intervjupersonen har en känsla som han 

vill förmedla. Ett nyhetsinslag kräver så gott som alltid en intervju. Det går inte att ha 

speakertext hela tiden menar respondent C. Han berättar att han försöker intervjua vanliga 

människor i första hand. Problemet är att de är svåra att få tag på, vilket betyder att det ofta 

blir telefonintervjuer med makthavare. Han undviker vissa makthavare så långt det går: ”Det 

är hopplöst. De bara svamlar. Då vet jag inte hur jag ska göra eller hur jag ska klippa dem”. 

Andra personer verkar ha gått utbildning i intervjuteknik. Då kan det hända att respondent C 

intervjuar dessa lite oftare, vilket han kan tycka blir lite orättvist. Respondent C menar att 

drömintervjupersonen är en ”som gör som man vill”. Detta betyder att intervjupersonen ger ett 

kort och konkret svar som uttrycker känslor. 

4.2.2.1 Frågor 

Respondent D menar att hon mest använder sig av de öppna frågorna: var, när, hur, vart, 

varifrån och varför. Hon är noga med frågeformuleringen och skriver ner frågorna innan 

intervjun. Under själva intervjun har hon med sig ett papper med frågorna. Till ett 

nyhetsinslag ställer hon oftast fyra, fem frågor eller gör en telefonintervju på cirka fem 
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minuter. Hon försöker att inte samla på sig för mycket material: ”Om jag vet att det är […] 

någorlunda bråttom då blir det så svårt. Ibland blir det att man gör fel val […] men det är det 

mest effektiva i alla fall”. Respondent D menar att nyhetsintervjuer inte behöver innehålla så 

många följdfrågor. Hon använder oftare följdfrågor i längre intervjuer. Hon menar att det som 

från början var en följdfråga i förintervjun i telefon ofta kan bli en huvudfråga i den sända 

intervjun. Hon använder frågorna i förintervjun för att få fram vilka frågor som måste ställas i 

den intervju som kommer med i nyhetsinslaget.  

 

Respondent C menar att han oftast ställer frågor om känslor: ”Hur reagerar du?” eller ”Vad 

tycker du?”. Han anser att intervjutekniken har mindre betydelse i nyhetsintervjuer än i längre 

programformat. Nyhetsintervjun ska resultera i ett inslag på en och en halv minut, vilket 

innebär att ”sägen” måste vara korta. ”Du bara sticker fram mikrofonen och får ett säg” 

(Respondent C). Ett bra ”säg” ska fånga och intressera lyssnaren menar respondent C. Utöver 

detta måste det som sägs vara begripligt. Han undviker därför makthavare som låter tråkiga. 

Trots detta blir det ofta makthavare i alla fall eftersom de är lättare att få tag på än vanligt 

folk. Han menar att vanligt folk kan ha svårt att uttrycka sig och drar sig för att bli 

intervjuade. Respondent C anser att det är viktigt att inte brusa upp oavsett hur 

intervjupersonen svarar på frågorna. Han poängterar också att man som intervjuare inte får 

man komma med påstående utan att ha bevis för det man säger. Han menar att det är bättre att 

fråga ”Har du tjänat 100 000 kr svart?” än att säga ”Jag har hört att du har tjänat 100 000 kr 

svart”. Respondent C menar att det är väldigt lätt att komma med påståenden som journalist 

eftersom ”man har läst en massa om vederbörande”. Påståenden leder till av den intervjuade 

går till motangrepp. Respondent C formulerar inte exakta frågor utan ställer upp huvudfrågor. 

Han menar att det inte går att formulera exakta frågor. Frågornas formulering beror på 

intervjusituationen. Ibland vet han heller inte i förväg vem han ska intervjua. ”Man får sitta 

och lyssna […] och ställa följdfrågor” (Respondent C). Han menar att det blir för stelt om han 

hade ett frågepapper med sig. Väl på plats ställer respondent C först några frågor och 

antecknar innan han tar fram mikrofonen och ställer fler frågor. Han tycker att det kan bli lite 

tradigt för den intervjuade när han ibland ställer om samma frågor flera gånger. Han försöker 

därför hitta på nya frågor när han tar fram mikrofonen. 

4.2.3 Tv-journalister 

Respondent F berättar att hon oftast får vinkeln för inslaget av redaktören på morgonmötet. 

Hon har möjlighet att komma med egna förslag men vanligen är både vinkel och 
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intervjuperson bestämt på förhand. I förberedelsefasen tänker hon ut vad hon vill veta och vad 

andra vill veta. Hon ställer sig många gånger frågan: ”Vad vill folk ha ut av den här 

intervjun?”. Respondent E menar att research är väldigt viktigt. Hon förbereder sig genom att 

fråga runt på redaktionen, läsa, ringa runt och kontrollera fakta. Hon menar dock att man inte 

ska lägga ner alltför mycket tid på tid på research. Då kan man bli för insnöad och krångla till 

det menar hon. Respondent E påpekar att hennes inslag som regel bara ska bli en och en halv 

minut långt. Detta innebär att hon måste avgränsa ämnet och inte ta med för mycket fakta från 

researchen. Hon anser att det är viktigare att vara påläst när hon möter ”sura gubbar” 

(tjänstemän) som blir arga när hon inte förstår det fackspråk de använder. Respondent E anser 

att intervjupersonen får större förtroende för henne om hon är påläst. 

 

Respondent E menar att det är lätt hänt att det blir intervjuer med myndighetspersoner istället 

för vanliga människor. Hon försöker hitta personer som är berörda av ämnet. Hon strävar 

också att i möjligaste mån hitta kvinnor att intervjua. Respondent E berättar att hon väljer 

intervjuplats beroende på var hon kan få bilder. Hon försöker att filma personen i sin miljö 

eller den miljö som intervjun handlar om. De tekniska förutsättningarna påverkar också valet 

av intervjuplats. Hon måste beakta ljuset, bakgrunden och vädret när hon ska filma intervjun. 

Respondent E säger att hon gillar att vara förberedd: ”Jag vill veta vad jag vill veta innan jag 

åker ut.” 

4.2.3.1 Frågor 

Respondent E skriver ner frågorna på papper när hon vet vem hon ska intervjua. Hon är inte 

så noga med formuleringen men skriver fullständiga frågor. När hon känner sig osäker ber 

hon någon annan gå igenom frågorna ifall det är något hon inte tänkt på. När hon känner sig 

osäker har hon med sig en frågelapp i handen. Andra gånger har hon dem vid sidan om och då 

och då försöker hon memorera dem utantill. Hon menar att det kan bli lite manusbundet om 

hon har med en frågelapp. Å andra sidan finns det en risk att hon glömmer bort viktiga frågor 

om hon inte har det. Hon gillar att ställa följdfrågan ”varför” för att den gör att folk förklarar. 

Om intervjupersoner vägrar att svara på en fråga ställer hon om frågan eller formulerar om 

den. Vill intervjupersonerna fortfarande inte svara försöker hon komma tillbaka till frågan lite 

senare ”så snubblar de ur sig utav bara farten”.  

 

Respondent F skriver ner stödord till frågor. Hon försöker använda spontana frågor för att inte 

bli för bunden av frågepappret. Hon påpekar att det inte löns att skriva ner för många frågor. 
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Då blir det för mycket material. Hon utgår från huvudfrågorna när, var, hur och varför. Ibland 

tittar hon inte på frågepappret överhuvudtaget. Hon brukar gå igenom frågorna efter intervju 

för att se vad hon har glömt. Är det en faktafråga där hon måste vara säker på sina uppgifter 

tittar hon på frågepappret. Vill inte intervjupersonen svara på frågan använder respondent F 

samma metod som respondent E. Hon ställer om, formulera om eller återkommer till frågan 

senare. ”Till slut kan man dra ut det man vill ha ur personen” (Respondent F). Hon tycker att 

de öppna frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar bra. Hon menar att dessa frågor 

är de hon vill ha svar på och ger bra ”säg”. Ett bra ”säg” är någonting som berör människor 

känslomässigt. Ett bra ”säg” gör människor arga, glada eller får dem att fundera: ”Varför är 

det såhär?” Hon undviker slutna frågor för att de kan ge korta ja- eller nej-svar. 

 

 

4.2.4 Sammanfattande analys 

Av resultaten framgår att samtliga respondenter anser att research är en viktig del i 

intervjutekniken. Detta överensstämmer väl med Häger (2001, s. 85) och Jacobsen (1993, s. 

175) som menar att resultatet av intervjun är beroende av förberedelserna. Metoderna som 

respondenterna använder i sin research är i stort sett lika oavsett medium. Telefonen och 

Internet är de huvudsakliga verktygen. Respondenterna håller med Fichtelius (1997, s. 54-55) 

om att utgångspunkten bör vara att journalisten är så påläst som möjligt. I praktiken är 

situationen dock en annan, vilket även Fichtelius påpekar. I nyhetsarbetet finns det inte alltid 

tid till förberedelser överhuvudtaget. Samtliga respondenter skriver ner sina frågor i 

förberedelsefasen, precis som Røe (1999, s. 46) rekommenderar. Alla formulerar dock inte 

frågorna lika exakt. Till exempel skriver respondent D ner exakta formuleringar medan 

respondent C nöjer sig med stödord. Røe (1999, s. 36-37) och Häger (2001) menar att det är 

journalistens uppgift att välja vinkel för intervjun. Respondenterna instämmer. De vill ha 

vinkeln för intervjun klar på förhand främst för att underlätta sammanställningen av artikeln 

eller inslaget. Liksom Adams (2001, s. 19) anser är det vanligt att respondenterna tar kontakt 

med intervjupersonen via telefon för att boka tid för en intervju. Ekström (2006a) anser att 

intervjun har blivit en självklar del av journalistiken. Resultaten indikerar att detta stämmer. 

Respondenterna reflekterar sällan varför de använder intervjun som metod eftersom det anses 

vara självklart. Respondent A menar att det är en ”oskriven journalistisk regel” att ha med 

några ”säg” i en artikel. Respondent C menar att ett radioinslag kräver andra röster än 

speakertexten. 
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4.2.4.1 Val av intervjuplats 

Resultaten indikerar att det finns skillnader mellan medierna när det gäller val av 

intervjuplats. De skrivande journalisterna är inte på samma sätt som radio- och tv-

journalisterna beroende av att åka ut och göra intervjuer i miljö, förutom när de måste ha 

bilder till artikeln. Det syns inte i nyhetsartikeln om intervjun är gjord i telefon. Radio- och tv-

journalisterna kan givetvis också göra telefonintervjuer men undviker detta för det anses 

ointressant. För radio- och tv-journalisterna är alltså kravet på att göra intervjuer i miljö större 

än för de skrivande journalisterna. Det gäller dessutom att hitta en miljö som passar in i 

sammanhanget, vilket Fichtelius (1997, s. 76) samt Eriksson och Lindfelt (1996, s. 11-12) 

framhåller. Radiojournalisterna bör göra intervjun på en plats där bakgrundsljuden kan 

kopplas ihop med intervjuämnet. Tv-journalisterna är i behov av klippbilder, ifall de inte vill 

använda arkivbilder. Därmed måste tv-journalisterna noga planera valet av intervjuplats för 

att bilderna skall kunna kopplas samman till intervjun. Tv-journalisterna håller med Marling 

(1998, s. 30) som anser att det är viktigare för tv-journalister än för radio- och 

tidningsjournalister att ha en arbetshypotes för intervjun klar på förhand. 

 

4.2.4.2 Teknisk utrustning 

Den tekniska utrustningen innebär andra förutsättningar för etermediejournalisterna jämfört 

med de skrivande journalisterna. Etermediejournalisterna är i stort sett beroende av tekniken 

fungerar under intervjun för att kunna producera ett inslag. Den tekniska utrustningen kräver 

tillsyn och måste justeras innan intervjun kan spelas in. I förberedelsefasen måste 

radiojournalisten kontrollera att utrustningen fungerar och att intervjun håller en hög 

ljudteknisk standard menar Beaman (2000). Detta kan tyckas självklart, men blev väldigt 

påtagligt när respondent C gjorde sin intervju. Han kontrollerade inte sin utrustning innan 

intervjun, vilket höll på att bli ödesdigert eftersom bandspelaren inte fungerade när han väl 

skulle spela in intervjun. Situationen löste sig eftersom han kunde låna min 

inspelningsutrustning och göra inslaget. Cohen (1987) menar att tv-intervjuer kräver mer tid i 

förberedelsefasen än andra medieintervjuer. Resultaten tyder på att detta stämmer. Tv-

journalisterna måste lägga ner tid på att leta efter en bra inspelningsplats med hänsyn till 

bakgrund, ljus och ljud. De skrivande journalisterna använder bandspelare ibland men menar 

att vanligen det räcker att anteckna. 
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4.2.4.3 Val av intervjuperson 

En del av förberedelserna för en intervju är att välja rätt intervjuperson. Ingen av de skrivande 

journalisterna lyfter fram intervjupersonens förmåga att uttrycka sig som en viktig faktor i 

detta val. Radio- och tv-journalisterna håller med Häger (2001) och Røe (1999) som föredrar 

intervjupersoner som kan uttrycka sig på ett personligt och konkret sätt. Respondent C 

förklarar: ”Det ska vara lite känslor och lite konkret. Inte en massa onödiga ord. Då tappar 

lyssnarna intresset.” Radio- och tv-journalisternas val av intervjuperson påverkas mer av hur 

bra intervjupersonen kan formulera och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. De håller 

med Røe (1999, s. 41-42) som menar att vissa personer gör sig bättre i radio och tv än andra. 

Tv-journalisterna menar att det är svårare att få människor att ställa upp på tv-intervjuer än 

radio- och tidningsintervjuer. Detta kan bero på, som Cohen (1987, s. 27) påpekar, att tv har 

en stor genomslagskraft som medium. Respondent C och respondent F anser att det är extra 

svårt att få kvinnor att ställa upp på intervjuer. Respondent E tror att folk vill bli övertygade 

att ställa upp på tv-intervjuer. Hon menar att människor vill bli ”peppade” för att få bättre 

självförtroende och därmed våga ställa upp på en intervju. Att människor är ovilliga att bli 

filmade framkom tydligt under observationerna. När tv-journalisterna kom med kameran drog 

de flesta sig undan. 

 

4.2.4.4 Intervjufrågor 

I likhet med Fichtelius (1997, s. 56) anser respondenterna att det är en bra utgångspunkt att 

utgå från sin egen nyfikenhet och vad publiken kan tänkas vilja veta när de skriver 

intervjufrågor. Det framgår även att respondenterna håller med Jacobsen (1993, s. 99) som 

menar att intervjusituationen bestämmer vilka frågor som kommer att fungera bättre än andra. 

Respondenterna har liknande syn jämfört med Häger (2001), Paterno (2000) och Fichtelius 

(1997) på vad som utmärker en bra fråga, den ska vara kort, konkret och enkel.  

 

Till skillnad från de skrivande journalisterna är det vanligt att radio- och tv-journalisterna 

ställer om samma frågor flera gånger. Anledningen till att journalister ställer om frågor bör 

vara att frågan inte blir besvarad första gången menar Røe (1999, s. 87-88). Det kan finnas 

flera anledningar till att radio- och tv-journalisterna ställer om frågor. Journalisten kan ha 

ställt frågan tidigare utan att spela in och måste ställa om den för att få svaret på band. 

Intervjupersonen kan stappla i svaret. Saker i bakgrunden kan störa inspelningen av intervjun. 
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Själva inspelningsutrustningen kan krångla. En anledning som verkar vara vanlig är att 

journalisten inte är nöjd med intervjupersonens svar eller anser att svaret är för långt. 

 

Resultaten visade tendenser på att de skrivande journalisternas intervjuer liknar ett vanligt 

samtal mer än de intervjuer som radio- och tv-journalisterna gör. När etermediejournalisterna 

spelar in sina intervjuer är samtalsordningen tydligare. Mikrofonens närvaro gör att 

etermediejournalisterna bokstavligen kan markera vems tur det är att prata i intervjun. Røe 

(1999, s. 94) menar att frågorna i vardagliga samtal mestadels är slutna. Vaga tendenser pekar 

på att de skrivande journalisterna ställer mer slutna frågor. När de skrivande journalisterna 

gav exempel på frågor de tyckte fungerade bra var frågorna av oftast av sluten karaktär. Både 

radio- och tv-journalisterna poängterade vikten av att försöka använda öppna frågor och 

instämmer på så sätt med Jacobsen (1993, s. 100) som menar att intervjuer med slutna frågor 

inte fungerar särkskilt bra i etermedia. 

 

Jag nämnde tidigare att respondenterna vill ha vinkeln för inslaget eller artikeln klar på 

förhand. Frågan är vilka konsekvenser detta får i intervjusituationen. Det kan hända att 

journalisten blir så pass bunden av vinkeln att han eller hon låser sig fast vid det planerade, 

förväntade resultatet. Journalisten ställer kanske ovetande frågor som är ute för att bekräfta 

den förutbestämda vinkeln eller låter bli att ställa frågor som gör att vinkeln inte håller. 

Genom att bestämma vinkeln på inslaget eller artikeln innan intervjun är gjord finns det en 

risk att intervjun endast blir ett medel för journalisten att få ut sitt eget budskap genom 

intervjupersonen. Intervjun kan bli en bekräftelse på det journalisten redan vetat och velat att 

intervjupersonen ska säga. Risken kan vara att artikeln eller inslaget är ”färdigt” innan 

intervjun har ägt rum. Samtidigt kan det vara nödvändigt att lägga upp en arbetshypotes och 

ha en vinkel klar för sig innan journalisten beger sig ut på en intervju för att underlätta 

redigeringen och utskriften av intervjun under den hårda tidspress som råder på redaktionerna. 

 

4.3 Genomförande av intervju 

4.3.1 Tidningsjournalister 

Första kontakten med intervjupersonen sker oftast över telefon menar både respondent B och 

respondent A. Respondent B menar att han inte säger mycket mer än vem han är och varför 

han ringer. Respondent A menar att han tar sig tid och pratar med intervjupersonen samt 

försöker att etablera kontakt om intervjupersonen verkar rädd. Sedan frågar han om de kan 
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träffas och prata vidare om saken. Respondent B berättar att han vid vissa tillfällen inte angett 

det verkliga syftet med intervjun. Ett sådant tillfälle var intervjun i reportaget som ledde till 

utmärkelsen Guldspaden i mitten av 1990-talet. Respondent B är övertygad om att han aldrig 

skulle ha fått intervjupersonen att ställa upp ifall han hade berättat det verkliga syftet. 

Respondent B ville intervjua en politiker om en sommarstuga som politikern hade mutats med 

men sade att intervjun skulle handla om fjärrvärme. 

 

I början av intervjun använder sig respondent B och respondent A av kallprat för att göra 

intervjupersonen bekväm. Respondent B visar rent visuellt med sitt kroppsspråk att intervjun 

börjar. Därefter markerar han tydligt att intervjun har börjat genom att ställa den första 

intervjufrågan. Respondent A anser att intervjun börjar direkt i telefon efter att han har 

presenterat sig som journalist. Ibland glider han över från kallpratet till själva 

intervjufrågorna. Andra gånger markerar han intervjustarten med att säga: ”Ska vi börja då?”. 

Samtidigt som respondent A anser att ”smalltalk” är oerhört viktigt har han svårt för att 

använda sig av det. Han menar att detta är någonting som han medvetet försöker att bättra på. 

 

Respondent B menar att han väldigt sällan använder bandspelare. Han litar inte tekniken utan 

menar att ”antecknar man inte så fastnar det inte”. Respondent B anser även att bandspelare 

kan ha en hämmande effekt och göra intervjupersonen misstänksam. Ifall intervjuämnet är 

kontroversiellt kan han låta fotografen medverka vid intervjun för att se till att det som 

intervjupersonen säger uppfattas likadant av båda två. Respondent A använder bandspelare 

när han gör viktigare intervjuer som kan vara känsliga. För det mesta antecknar han enbart. 

 

Respondent B anser att hans intervjutekniska styrka ligger i att han ger ett seriöst intryck hos 

intervjupersonen. Han kan ställa de viktiga frågorna som ger svar åt läsarna. Respondent B 

menar att han kan vara tuff och ställa de kontroversiella frågorna till personer med ansvar. 

Förmågan att snappa upp kommentarer och ställa bra följdfrågor är andra styrkor som han 

besitter. Respondent B säger sig vara bra på att känna av personer och veta hur mycket han 

kan ta i utan att gå över gränsen. Respondent A anser sina styrkor vara att han är bra på att få 

ut det väsentliga och ställa rätt följdfrågor. Respondent A menar dock att han kan vara lite för 

snabb och rakt på sak ibland. 

 

Respondent B och respondent A delar synen på vad som är en bra intervju. Båda är nöjda med 

en intervju där intervjupersonen säger det som de har förväntat sig och gör att arbetshypotesen 
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håller. Det handlar om att få svar på sina frågor och att utfallet av intervjun blir det 

förväntade. 

 

När intervjun närmar sig sitt slut brukar respondent A fråga om intervjupersonen har 

någonting att tillägga. Han menar att det är ofta någon vill tillägga och förtydliga saker. 

Respondent B brukar ibland konstatera att han har fått alla de svar han frågat efter. Sedan 

säger han ”utom på den frågan” för att ge intervjupersonen ytterligare en chans att svara på en 

fråga som lämnats obesvarad. 

4.3.2 Radiojournalister 

Respondent D börjar med att presentera sig som ”NN på radio Norrbotten”. Hon försäkrar 

först att hon har fått tag i rätt person, sedan berättar hon varför hon ringer. Enligt respondent 

D börjar intervjun när hon har fått tag i rätt person. Ett fåtal gånger har hon spelat in 

telefonsamtal utan att intervjupersonen vetat om det. Respondent C brukar vid första 

telefonkontakten med intervjupersonen ta reda på vilken slags information han eller hon 

innehar. Han menar att han sällan behöver göra en lång presentation av sitt syfte med 

intervjun, vilket förvånar honom. Rollerna är klara när han presenterar sig och berättar att han 

ringer från radion. Många intervjupersoner känner till honom sedan tidigare. I övriga fall 

presenterar han sig själv och syftet med intervjun. Vana intervjupersoner spelar han ofta in 

direkt från början utan att berätta. Är intervjupersonen ovan talar han om att han spelar in. 

 

Respondent D försöker att avdramatisera intervjusituationen genom att hälsa vänligt och vara 

allmänt trevlig. Hon är bra på att göra intervjupersonen bekväm. Hon berättar om för 

intervjupersonen att intervjun går att klippa och att situationen inte är så farlig. Är 

intervjupersonen väldigt osäker talar hon om att det går att ringa upp och lyssna på intervjun. 

Denna möjlighet gör att intervjupersonen blir trygg. Hon menar att många är rädda för att 

höra sin egen röst men att det är sällan någon ringer upp och vill lyssna. Respondent C är 

förvånad över hur sällan intervjupersoner ringer upp och vill kolla fakta. Han går med på att 

ändra faktafel från intervjuerna men inget annat.  

 

Respondent C berättar att han försöker vara personlig, trevlig och glad vid intervjuer. 

Utgångspunkten är att han skall kunna träffa intervjupersonen igen: ”Man kan ju inte göra 

bort sig så totalt att han [intervjupersonen] aldrig vill se en mer.” Respondent C anser att det 

är viktigt att ha ett bra förhållande till intervjupersonen oavsett vad han tycker om 
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vederbörande. Det handlar om att få intervjupersonen att säga någonting som är bra. Han 

menar att intervjuns spelregler är klara för de flesta. Han försöker skapa en bra stämning och 

vinna intervjupersonens förtroende. 

 

Respondent D berättar att hon ibland kan vara dålig på att hålla sig till sitt förberedda 

frågemanus. På så sätt kan hon återvända från intervjun och ha missat frågor. Det kan också 

vara svårt att säga ”jag förstår inte” när intervjupersonen svarar krångligt. Att hålla fast vid 

frågan tills hon får ett svar. Hon kanske lyssnar för dåligt och nöjer sig med ett dåligt svar. 

Hon menar att hon borde ge intervjupersonerna mer regi och be dem svara kortare. Enligt 

respondent D är detta svårt för att hon kan uppfattas som tjatig. Samtidigt kan det ge bättre 

svar om hon upprepar frågan och ber intervjupersonerna att svara enklare. Respondent C låter 

intervjupersonen prata till punkt. Han kan alltid klippa ner svaren menar han. När politiker 

blir arga över att bli nedklippta säger han åt dem att säga någonting bra på 30 sekunder. Han 

förklarar åt dem att han ”bara vill ha ett bra säg”. Oftast låter han dem ”mala på” och klipper 

sedan. 

 

Respondent D tycker det är viktigt att som intervjuare visa intresse för intervjupersonen. Det 

blir lätt uppenbart att intervjuaren inte lyssnar när de naturliga följdfrågorna uteblir. Hon 

menar att det är oerhört irriterande när intervjuaren ställer fram påståenden istället för frågor. 

Respondent D anser att det är viktigt att tänka ut, skriva ner och formulera frågor på förhand. 

Samtidigt poängterar hon vikten av att lyssna och vara beredd på att byta inriktning på 

intervjun. Respondent D brukar säga åt politiker som pratar mycket och byråkratiskt att de ska 

”prata så att vanliga människor förstår”. Hon menar att denna metod oftast fungerar bra och 

ger kortare och enklare svar. ”Vana intervjupersoner kan man ge mycket mer regi” 

(Respondent D). Respondent C menar att det viktigaste med en intervju är att han får ett 

konkret bra ”säg” som går att använda i nyhetsinslaget. Han brukar be intervjupersoner att 

svara på samma fråga flera gånger i rad. Respondent C menar att de gärna gör detta eftersom 

de vill framstå i så bra dager som möjligt. Han brukar inte instruera personer annat än att be 

dem att svara kort och konkret. Han vågar inte styra intervjupersonen alltför mycket eftersom 

det finns en risk att svaret blir felaktigt. Både respondent D och respondent C anser att det är 

viktigt att hålla en normal samtalston genom hela intervjun. Respondent D förklarar: ”Jag är 

sällan hård i tonen. Jag kan skärpa till mig men det här arroganta, det ger ingenting. De 

[intervjupersonerna] blir bara tvärsöver”. 
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Respondent C avslutar intervjun när han är nöjd med svaren eller när intervjupersonen blir 

rastlös. Oftast är det inga problem att avsluta menar han. Det är bara att tacka och gå därifrån. 

Märker han att ingenting har fastnat på band direkt efter intervjun ber han om ursäkt och gör 

om intervjun. Märker han det senare gör han istället en ny intervju med en annan person om 

det är möjligt. Respondent D avslutar intervjun med att fråga om intervjupersonen har något 

att tillägga. Därmed ger hon dem chansen att korrigera faktafel och spelar in frågan igen om 

det behövs. Hon betonar vikten av att ta ett vänligt avsked så att intervjupersonen vill träffa 

henne igen. 

4.3.3 Tv-journalister 

Respondent F brukar prata om lite allmänt med intervjupersonen innan hon filmar intervjun. 

Hon är bra på att få folk att ställa upp på intervjuer. För att övertala personer kan hon t.ex. 

säga: ”Jag vill att politikerna ska ändra sig och satsa pengar i sjukvården.” Hon förklarar 

syftet med intervjun och ger intervjupersonen bakgrundsfakta: ”Om du kan hjälpa till och 

ställa upp på en intervju så får vi ut det här i media.” Om hon inte vet så mycket om 

intervjuperson från tidigare diskuterar hon kring ämnet innan hon filmar, för att få lite mer 

information. Ifall hon är mer insatt i ämnet brukar hon filma intervjun direkt utan att ställa 

några frågor innan. Ifall intervjupersonen svamlar bryter hon och tar om frågan. När politiker 

ger långa svar låter hon dem prata till punkt, sedan säger hon åt dem att svaret var för långt 

och tar om frågan. Hon förklarar åt politikerna att hon vill ha ett svar på 15-20 sekunder. 

Respondent E anser att intervjun börjar när hon första gången lyfter luren och kontaktar 

intervjupersonen. Det hon får veta då kan hon använda menar hon. All information hon får när 

kameran inte är på kan hon referera i speakertexterna istället. Ibland använder hon några 

”värma upp-frågor” där svaren är ganska självklara för att få intervjupersonen att börja prata. 

Den filmade intervjun blir i allmänhet inte längre än några minuter och innehåller 4-5 frågor. 

 

Respondent E menar det viktigaste med intervjun är att det som sägs fastnar på band. 

Samtidigt som hon filmar klippbilder innan intervjun pratar hon med intervjupersonerna för 

att göra dem bekväma och vana med hennes närvaro. Hon menar att hon kan få reda på frågor 

att ta upp i intervjun när hon filmar och småpratar. Å andra sidan säger hon att det är väldigt 

svårt att filma och konversera på samma gång. Hon regisserar intervjupersonerna och säger åt 

dem att det alltid går att ta om. Ett problem med tv-intervjuer är att det kan vara svårt att få 

intervjupersoner att säga samma sak under den filmade intervjun som de tidigare har sagt i 

telefon. Hon menar att de kanske inte säger samma sak på ett lika bra sätt när hon tar fram 



55 

 

mikrofonen. I sådana situationer brukar hon uppmana intervjupersonerna att tänka tillbaka på 

telefonsamtalet: ”Jag backar tillbaka och försöker få dem att säga det de sa”. Respondent E 

berättar att hennes styrka är att hon vågar fråga. Hon menar att hon inte kan förolämpa folk 

eller vara oförskämd och elak. Hon ställer de kritiska frågorna med en snäll röst. Annars tar 

tittarna parti för intervjupersonen menar hon. Ibland kan hon ha svårt att formulera frågan så 

att det inte är hon personligen som kommer med kritiken. Respondent E framhåller vikten av 

att intervjun är en dialog där hon lyssnar på vad intervjupersonen säger. Hon menar att hon 

har blivit bättre att lyssna genom åren. I slutet av intervjun brukar hon fråga om hon har glömt 

att fråga intervjupersonen om någonting. Hon menar att det ofta kommer fram bra saker på 

detta sätt. 

 

Även respondent F tycker det är mycket viktigt att lyssna och ställa följdfrågor. Ett sätt visa 

att man lyssnar är att hålla ögonkontakt. Hon låter intervjupersonen tala till punkt och 

undviker att fixa med kameran när de svara på en fråga. Om hon går in och avbryter för att 

personen har åkt ur bild finns det en risk att hon missar någonting viktigt i intervjun. Ifall 

personen åker ur bild kan hon alltid lägga klippbilder över. Hon menar att det kan vara svårt 

eftersom hon dels måste hänga med i intervjun och dels hålla koll hur bilden blir. Hon brukar 

instruera intervjupersonen bestämt och säga åt dem att stå stilla att de inte åker ur bild. För att 

inge förtroende hos intervjupersonen småpratar hon och talar om att det går att ta om 

frågorna. Hon tycker att intervjupersonerna brukar bli trygga i hennes närvaro. Klippbilderna 

filmar hon efter intervjun. Ifall det kommer fram någonting intressant under intervjun kan hon 

söka klippbilder som stämmer överens med det som sägs i intervjun. 

4.3.4 Sammanfattande analys 

Det finns flera likheter i respondenternas sätt att genomföra intervjuer. I överensstämmelse 

med Jacobsen (1993, s. 7) anser respondenterna att det gäller att vara hövlig mot 

intervjupersonen. Respondenterna nämner att de gärna småpratar med intervjupersonen innan 

intervjun för att göra intervjupersonen bekväm. Kallpratet används som ett sätt att skapa 

kontakt och känna av intervjupersonen. Respondenterna betonar betydelsen av att vara vänlig 

på ett sätt som får intervjupersonen att vilja träffa dem igen. Tanken är att det lönar sig för 

journalisten att vara glad, personlig och trevlig eftersom det inger förtroende hos 

intervjupersonen. Att vinna intervjupersonens förtroende framhåller respondenterna som 

viktigt, vilket även Lantz (1993, s. 110) och Adams (2001) anser. 
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Samtliga respondenter presenterar sig själva och förklarar sitt syfte med intervjun innan den 

börjar, vilket enligt Fichtelius (2001) är ett rimligt tillvägagångssätt. I enlighet med Amnestål 

et al (2005, s. 159) och Fichtelius (1997, s. 64) sparar respondenterna de kritiska frågorna till 

sist. En annan allmänt etablerad metod bland respondenterna är att i slutet av intervjun fråga 

om den intervjuade har något att tillägga. På så vis instämmer respondenterna med Häger 

(2001) som menar att denna metod kan få fram ny information och aspekter som journalisten 

kan ha glömt att ta upp i intervjun. Respondenterna är av samma åsikt som Häger (2001, s. 

79-80) angående ögonkontakt. De anser att ögonkontakten är av stor betydelse för att 

intervjun skall bli bra men att ögonkontakten inte får övergå i ett stirrande. 

 

Hansén och Thor (1997, s. 225) menar att det är ett allmänt synsätt bland journalister att den 

intervjuade ska få ändra i sina uttalanden men inte i den redaktionella texten. Bland 

respondenterna råder likartade tänkesätt kring intervjupersonens möjligheter att påverka 

artikeln eller inslaget. Respondenterna är alla tydliga över att den intervjuade inte har någon 

möjlighet att ändra i upplägget för artikeln eller inslaget. Faktafel kan intervjupersonen få 

korrigera innan publicering eller sändning. Respondenterna anser det även vara acceptabelt att 

den intervjuade får ta del av sina citat, men detta innebär inte att de får ändra det som de sagt i 

efterhand. Respondent A menar att det hör till god ton att låta intervjupersoner läsa sina citat 

men påpekar att de inte har någon laglig rätt till att göra detta. ”Det har ju blivit en sjuka att 

människor ska vilja läsa artikeln. Jag är inte någon vän av det. Jag brukar säga nej i stort 

sett alltid” (Respondent A). Respondent B anser att ifall han börjar erbjuda intervjupersoner 

möjligheten att läsa artikeln innan publicering så är han tvungen att göra det hela tiden. Han är 

”ytterst restriktiv” till att offentliga personer ska få läsa artikeln på förhand. Han tar istället 

kontakt med personen om han känner sig osäker. Respondent C menar att han är tacksam om 

intervjupersonen hör av sig och vill kontrollera fakta i inslaget men han berättar att det så gott 

som aldrig har hänt att någon velat göra det. Respondent E och respondent F kan ibland låta 

intervjupersoner se inslaget i förväg. Respondent E och respondent F menar dock att steget är 

långt från att de intervjuade får se sina intervjusvar till att ändringar sker i inslaget. 

 

Om den intervjuade inte svarar på frågan använder respondenterna på det hela taget samma 

metoder som beskrivs i Røe (1999, s. 87-88) för att få ut ett svar. De ställer om frågan, 

formulerar om frågan, frågar varför intervjupersonen inte vill svara på frågan eller försöker 

prata runt frågan för att återkomma till den vid ett senare tillfälle. Jämfört med de andra fem 
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respondenterna har respondent D en litet annorlunda syn på situationer där intervjupersonen 

inte svarar på frågan:  

Då förbannar jag mig själv att jag har kommit så långt att jag ska intervjua en person 

som inte vill svara på mina frågor. Då har jag ägnat en massa tid i onödan. Då har jag 

själv gjort ett dåligt arbete, om jag nu har haft en möjlighet att göra det (Respondent 

D). 

4.3.4.1 Tvådelad intervju 

Resultaten visar tendenser på att radio- och tv-intervjuerna vanligtvis är indelade i två faser: 

förintervju och inspelad intervju. Detta kan göra att intervjuer för radio och tv tar längre tid att 

genomföra än tidningsintervjuer. De skrivande journalisterna, som enligt Larsson (2001) 

oftare gör telefonintervjuer, behöver inte dela in intervjun i delar på samma sätt. De kan citera 

det personen har sagt i telefon eller vid ett personligt möte utan att ha det på band. Radio- och 

tv-journalisterna kan självfallet också använda saker som kommer fram när intervjun inte 

spelas in, men de kan då inte bevisa att det är intervjupersonens egna ord. Radio- och tv-

journalisterna gör istället en slags förintervju där de känner av intervjupersonen och får fram 

åsikter som de sedan kan ta fasta på i inspelningsfasen. Förintervjun kan ske i telefon eller 

innan journalisten tar fram inspelningsutrustningen. Förintervjun kan vara en regelrätt intervju 

i fråga-svar-form eller anta formen av ett mer ostrukturerat samtal. Förintervjun är ett tillfälle 

då etermediejournalisterna kan ställa faktafrågor som inte behöver komma med på band. 

Baserat på förintervjun spelar sedan etermediejournalisterna in själva intervjun som kommer 

att användas i inslaget. I den inspelade intervjun kan de ställa om de frågor som gav bra svar i 

förintervjun. Därmed får de litet mer insikt i vilka svar som intervjupersonen kan tänkas ge 

under inspelningen. Den inspelade delen intervjun är inte särskilt lång och innehåller inte 

nödvändigtvis fler än fyra, fem frågor. Metoden att dela in intervjun i två faser kan leda till att 

intervjupersonen får svara på samma frågor flera gånger, vilket kan upplevas som tröttsamt. 

Respondent E berättar att det kan vara svårt ibland: ”Folk ska säga det de sa jättebra på 

telefon när man stoppar fram mikrofonen. Det blir inte alltid riktig likadant.” 

 

Arbetssättet att dela in intervjun i två delar kan innebära att den filmade eller bandade 

intervjun inte blir lika spontan som när en skrivande journalist intervjuar. I radio och tv verkar 

det vara vanligare att låta intervjupersonen ta del av frågorna i förhand. Detta kan göra att 

etermedieintervjun blir i högre grad regisserad än den skrivna intervjun. Å andra sidan kan 

äktheten i ett skrivet citat alltid ifrågasättas. Genom att ge intervjupersonerna instruktioner 

eller regi kan etermediejournalister påverka innehållet i intervjupersonens svar. 
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Etermediejournalisterna kan här använda själva nyhetsformatet och mediet i sig självt som 

argument för att styra intervjun på ett mer diskret sätt än de skrivande journalisterna. Den 

teknik som krävs vid radio- och tv-intervjuer kan samtidigt medverka till att intervjuarens 

koncentration är på utrustningen istället för intervjupersonen, vilket kan göra att intervjun blir 

lidande. I den bemärkelsen kan det vara en risk att intervjuerna blir sämre när tv-

journalisterna måste jobba i s.k. enmansteam. Det kan även tänkas att det psykologiska 

samspelet mellan intervjupersonen och videoreportern blir annorlunda i samband med att 

videoreportern ger regi åt intervjupersonen när klippbilder filmas. Det här kan resultera i ett 

ovant maktförhållande. De skrivande journalisterna och radiojournalisterna behöver inte på 

samma sätt styra intervjupersonen i en intervjusituation. 

 

Radio- och tv-journalisterna måste övervaka att allting fungerar inspelningsmässigt under 

intervjun. Detta faktum kan göra att deras uppmärksamhet ibland inte är koncentrerad på vad 

intervjupersonen säger. Speciellt videoreportrarna har mycket att hålla reda på när de filmar. 

Intervjupersonen måste synas i bild och ljudnivåerna måste vara rätt inställda. Till skillnad 

från de skrivande journalisterna och radiojournalisterna ska videoreportrarna även fungera 

som regissörer. När videoreportrarna filmar sina klippbilder förvandlas intervjupersonen till 

en slags skådespelare som journalisten regisserar. Tv-journalisten skapar med hjälp av 

intervjupersonen bilder av en iscensatt verklighet. Resultaten visade också att tv-

journalisterna aktivt försöker hitta symboler i sina bildval för att visualisera intervjuämnet och 

budskapet. 

 

Hansén och Thor (1997, s. 22) menar att journalister bör ha publiken i åtanke när de genomför 

intervjuer. Respondenterna följer denna uppmaning genom att hänvisa till att läsarna, 

lyssnarna eller tittarna måste förstå svaret när intervjupersonen krånglar till det. Skillnaden är 

att radio- och tv-journalisterna också kan hänvisa till formatet för inslaget när en 

intervjuperson pratar komplicerat eller ger för långa svar. Radio- och tv-journalisterna 

instruerar intervjupersoner att svara kortare och enklare genom att hänvisa till att inslaget 

endast får bli en och en halv minut långt. Radio- och tv-journalisterna har även andra metoder 

än de skrivande journalisterna när det gäller att göra nervösa intervjupersoner bekväma i 

intervjusituationen. De erbjuder intervjupersonerna möjligheten att ta om sina svar i 

inspelningsfasen ifall det går dåligt. Därmed kan intervjupersonen få flera chanser att svara på 

samma fråga. 
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Etermediejournalisterna håller med Røe (1999) som menar att journalistens uppträdande 

spelar större roll i radio- och tv-intervjuer. De menar att de måste tänka på sitt uppträdande så 

att inte publikens sympatier går över till intervjupersonen. Om journalisten är aggressiv, 

arrogant eller arg så märker publiken det och tar parti för den utsatta intervjupersonen istället. 

I tidningsintervjuer kommer inte intervjuarens förhållningssätt fram på samma sätt i den 

färdiga texten. Resultaten visar att etermediejournalisterna strävar efter att ställa fler frågor 

om känslor än de skrivande journalisterna. I likhet med Røe (1999) menar de att känslor gör 

sig bättre i radio och tv än på papper. 

 

4.4 Hur får man ett bra ”säg”? 

Av resultaten framgår att respondenterna anser att det är viktigt att få bra ”säg” med sig från 

intervjun. Respondent F förklarar: ”Ett bra säg är något som berör folk. Nåt som folk 

reagerar på, blir arga eller glada. Nåt som gör att de känner: ’Åh varför är det så där?’.” 

Respondent B menar att det är journalisternas uppgift att väcka opinion och beröra. Därmed 

innebär ett bra ”säg” att en intervjuperson uttrycker sig på ett sätt som berör. Publiken kan 

sedan göra sina egna tolkningar baserat på detta. Respondent B påpekar även att oväntade 

svar från intervjupersonens sida ofta blir intressantare. 

 

Respondenterna använder till en viss del liknande tekniker för att få bra ”säg”. Samtliga 

påpekar att det är viktigt att inge förtroende för att få intervjupersonen att öppna sig och våga 

tala ut. De flesta av respondenterna brukar i slutet av intervjun fråga om intervjupersonen 

själv har något att tillägga. Denna teknik kan generera intressanta svar menar bland annat 

respondent E. Respondent A berättar att det är rätt ofta intervjupersonen har något att tillägga 

eller vill förtydliga. Respondent B menar att det samtidigt finns en risk att intervjupersonen 

använder möjligheten till att omformulera sitt svar och säga någonting annat än det 

ursprungliga. Alla respondenter framhåller i likhet med Fichtelius (1997, s. 62) att lyssnandet 

är viktigt för att kunna ställa de rätta följdfrågorna och få fram sägen. Respondenterna håller 

även med Sawatsky (Fichtelius, 1997; Häger, 2001) och Røe (1999) att det är de enkla, korta 

och okomplicerade frågorna som ger de bästa svaren. Resultaten visar att samtliga 

respondenter begår någon av de s.k. dödssynderna som Sawatsky listar upp. Exempel på detta 

är respondent A som under intervjun ställde två frågor på samma gång eller respondent E som 

ställde ledande frågor. 

 



60 

 

De skrivande journalisterna respondent A och respondent B försöker att få intervjupersonen 

att utveckla svaren genom att ställa följdfrågor. Följdfrågorna driver intervjupersonen att 

utveckla sitt resonemang. Respondent B menar att följdfrågan ”Kan du utveckla det?” ofta 

leder till att intervjupersonens svar blir bättre. Respondent A försöker ”tvinga” fram svar 

genom att säga att han inte förstår eller uppmana intervjupersonen att förklara på ett bättre 

sätt. Han menar att han försöker ta ner intervjupersonens språk på en vardagligare och mer 

konkret nivå. Respondent A bedömer att det kan hända att han ställer ledande frågor eller 

påståenden ibland för att få fram ett bra ”säg”. Respondent B förklarar att han kan styra och 

hjälpa intervjupersonen att svara genom att ställa följdfrågor i stilen: ”Betyder det att…?”  

 

Radiojournalisterna respondent C och respondent D kan välja sådana intervjupersoner som de 

vet fungerar bra i radio för att få bättre ”säg”. Respondent C väljer bort politiker som låter 

tråkiga och krånglar till svaren. Han menar att människor generellt har svårt att uttrycka sig 

kort och konkret. I likhet med respondent B kan respondent C ibland hjälpa intervjupersonen 

på traven genom att fråga: ”Du menar alltså…?” Radiojournalisterna brukar ställa om frågor 

och be om kortare svar för att få bättre ”säg”. Såväl respondent C som respondent D menar att 

de använder öppna frågor om känslor för att få fram bra ”säg”. De brukar förklara för 

intervjupersonen att det finns möjligheter att redigera och ta om frågor ifall svaret inte blir 

bra. Respondent D förklarar för intervjupersonerna att hon inte förstår och ber dem formulera 

sig kortare eller förklara på ett annat sätt. Respondent C kan säga åt politiker att de får 30 

sekunder på sig att svara på frågan. Ifall de ändå ger långa utlägg klipper han ner svaren. Om 

intervjupersonen kan förväntas att inte vilja svara på personliga frågor börjar respondent C 

med att ställa frågor om deras arbete för att sedan övergå till mer personliga frågor när 

intervjupersonen är varm i kläderna. 

 

Respondent F menar att hon får bra ”säg” genom att ställa de rätta frågorna. Hon förklarar att 

öppna frågor är att föredra eftersom slutna frågor inte fungerar. Respondent F brukar inte 

avbryta personer. Hon menar att bra ”säg” kan komma trots att intervjupersonen svamlar i 

början. Blir inte svaret bra tar hon om frågan. Respondent E menar att intervjupersonen ofta 

säger bra saker i telefon som hon sedan försöker få dem att säga igen framför kameran. 

Verkar intervjupersonen ha svårt att uttrycka sig använder respondent E ett par 

uppvärmningsfrågor om självklara saker för att få igång dialogen. Hon förklarar att det är 

viktigt att våga fråga det som ingen har frågat tidigare. Även respondent E tar om en fråga om 

hon inte är nöjd med svaret. Hon förklarar att de bästa ”sägen” oftast kommer när hon har 
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stängt av kameran. I sådana situationer ber hon att få ställa några frågor till och ber 

intervjupersonen säga precis samma sak framför kameran. 

 

Jakten efter kraftfulla säg kan leda till att journalisterna ställer ledande frågor eller nästan 

”tvingar” fram det svar de vill ha ur intervjupersonen. Istället för att intervjun fungerar som en 

metod för att inhämta kunskap kan den bli ett letande efter det enskilda uttalande som 

kommer att lyftas fram i artikeln eller inslaget. Detta kan leda till att journalisterna vrider och 

vänder på frågor för att få starkare reaktioner och därmed bättre säg från intervjupersonens 

sida. Till slut kanske intervjupersonen ger sig och uttrycker sig starkare eller med andra ord 

än han eller hon kanske skulle ha gjort om inte journalisten betonat och ställt om frågan flera 

gånger. Det finns en risk att intervjun blir en kamp för journalisten att få intervjupersonen att 

säga det som journalisten vill eller rent av bestämt sig för att han eller hon ska säga. 

 

Metoderna för att få fram bra citat från intervjupersonen varierar. Etermediejournalisterna får 

intervjupersoner att korta och förenkla sina svar genom att upprepa frågor. Tv-journalisterna 

är de som regisserar intervjupersonen mest och oftast ställer om frågor. De skrivande 

journalisterna ställer följdfrågor som kräver att intervjupersonerna utvecklar sina svar eller 

förklarar dem på andra sätt. Kraftfulla åsikter och konkreta svar uppskattas av samtliga 

respondenter. 

 

 

4.5 Journalisternas syn på intervjuer 

4.5.1 Tidningsjournalister 

Respondent A och respondent B anser följdfrågor och ögonkontakt är bra sätt att visa åt 

intervjupersonen att man lyssnar och är intresserad. Respondent A påpekar att ögonkontakten 

inte får övergå i stirrande. Respondent B framhåller att han försöker undvika att säga ”mmm”. 

Istället nickar han lite lätt med huvudet. Respondent A utpekar tystnaden som ett sätt att 

lyssna. Enligt respondent A är följdfrågorna det allra viktigaste i en intervju. Det är lätt hänt 

att intervjuaren låser sig vid sina frågor och glömmer att lyssna menar respondent A. 

 

Respondent A berättar att han i yngre år var ute för att avslöja intervjupersonen och hade en 

mer aggressiv intervjuteknik. Tidigare i karriären var han mer engagerad på fel sätt och kunde 
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bli känslomässigt involverad i intervjun. Respondent A insåg att den aggressiva tekniken 

innebar att intervjupersonen blev mer sluten och att han fick svårare att få fram svar.  

Tidigare när jag lyssnade igenom bandade intervjuer kunde jag tänka ”Varför frågade 

jag inte sådär, han sa ju så?”, och så måste jag ringa upp en gång till. Man missar 

mycket, jag var så inne på mitt eget spår. Jag vill nagla fast den som, per definition, 

var skurken i sammanhanget. (Respondent A) 

Numera strävar respondent A efter att lyssna noga och hålla sig lugn för att inte missa de 

självklara följdfrågorna. Han menar att hans intervjustil har gått från att vara tuff och 

skjutjärnsinspirerad till att bli mer avslappnad och neutral. Respondent B menar att han har 

blivit tryggare i sig själv genom åren och vet numera vad han kan. Respondent B förklarar att 

han numera har ett ämnesområde som intervjupersonen vet om att han kan. Han har blivit 

bättre på att intervjua eftersom han har lärt sig att läsa av intervjupersonerna och kan ofta 

förutspå vad de kommer att svara. Respondent B menar att han har utvecklat en tuffare 

intervjustil genom åren.  

 

4.5.2 Radiojournalister 

Respondent D menar att hon har arbetat fram sin intervjuteknik genom att gå 

internutbildningar (bl.a. en kurs i Sawatskys metodik). Hon har lärt sig av att studera hur 

andra journalister gör. När lokalradion kom gick hon över från att vara tekniker till att bli 

programledare och ”självköra”. Vid den tidpunkten visste hon inte mycket om intervjuteknik. 

De tekniker som hon tycker har varit framgångsrika har hon tagit till sig och utvecklat en egen 

stil. Respondent C berättar att han tidigare lade många påståenden i sina frågor. Kollegerna 

brukade kommentera att han använde sig av ledande frågor. Numera försöker han använda 

öppna frågor. Han anstränger sig för att lyssna och ställa mer intressanta följdfrågor. Han 

menar att intervjun måste göras levande och hållas intressant för lyssnaren hela tiden. 

Respondent C betonar att han i första hand är nyhetsreporter och inte intervjuare. Att vara 

nyhetsreporter innebär enligt respondent C att det ”inte är så mycket intervjuer, det är mest 

bara ett säg”. 

 

Respondent D och respondent C är överens om att off the record-information är väldigt 

ovanligt. Båda anser att allt som intervjupersonen säger kan användas oavsett om det är 

inspelat eller inte. Den information som inte kan användas vill de inte veta om. Respondent D 

menar att makthavare kan säga att någonting är off the record för att ”de vill att man ska göra 
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en grej av det”. Respondent C tror att makthavare drar sig för att ge information off the record 

för att metoden har så dåligt anseende. 

 

Respondent C försöker anpassa sin klädsel efter intervjupersonen i möjligaste mån. Han har 

kavaj på bolagsstämman och enklare klädsel när han intervjuar järnvägsarbetare. Han menar 

att han som nyhetsreporter representerar det stora företaget Sveriges Radio och bör klä sig 

ordentligt: ”Ser man ut som en slusk så drar sig intervjupersonen tillbaka”. Det gäller att inte 

stöta sig med intervjupersonen menar respondent C. Respondent D anpassar klädseln om 

möjlighet finns. Hon menar att hon har en ganska neutral klädstil. Attributen är viktiga. Hon 

anser dock att intervjuarens ålder kan vara ett större intervjuhinder än klädseln. 

4.5.3 Tv-journalister 

Respondent E berättar att det ibland kan vara svårt att få intervjupersoner att säga saker 

framför kameran. När hon stänger av kameran säger de allt det hon vill att de ska säga. I 

sådana situationer ber hon att få ta om intervjun och ber dem säga samma saker som när 

kameran är avstängd. I vissa situationer ber intervjupersonerna att få se intervjun innan 

sändning. Hon anser att det kan vara ett rimligt krav att gå med på. Att ge dem chansen att se 

inslaget på förhand skapar förtroende. Respondent E framhåller att hon, till skillnad från 

skrivande journalister, inte kan lägga ord i munnen på intervjupersoner. Respondent F 

erbjuder inte intervjupersoner möjligheten att se inslaget innan intervjun. Hon menar att det 

tar för mycket tid om alla ska se igenom sina intervjusvar. Hon låter intervjupersoner se 

inslaget i förväg om de ber om det efter intervjun. Men hon låter dem inte påverka upplägget i 

inslaget. Vill de att hon ska ta bort ett intervjusvar kan hon ta hänsyn till det. Hon tar dock 

inte bort det som hon själv anser är viktigt.  

 

Respondent F anpassar inte sin klädsel efter intervjupersonen. Hon menar att hon i sådana fall 

vore tvungen att ändra klädsel hela tiden. Hon tycker det är viktigt att vara sig själv och ha 

kvar sin personlighet. Respondent E anpassar sin klädsel ibland. Hon anser att hon bör vara 

”hyfsat proper” eftersom hon representerar ett företag. Detta hindrar henne inte från att ha en 

personlig stil. Hon menar att man som reporter till en viss del blir bemött beroende på hur 

man ser ut. ”Du har större trovärdighet som slipsnisse än som a-lagare” (Respondent E). 

 

Respondent E och respondent F anser att off the record-information är ovanlig. De menar att 

de kan använda allt som sägs till dem. Respondent E förklarar att hon mår bättre av att inte 
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veta det hon inte får använda. Respondent F menar att hon har lärt sig mer om intervjuteknik 

under ett år som yrkesverksam journalist än vad hon lärde sig i skolan. Hon har lärt sig vilka 

frågor som fungerar. Hon lyssnar bättre på intervjupersonen. Hon menar att intervjutekniken 

blir en ren vana som videoreporter eftersom det är liknande situationer som återkommer flera 

gånger. Till slut lär man sig vad som är intressant och relevant menar hon. ”Man ska alltid 

lyssna på vad personen säger […] och vara väl förberedd […] så att man inte står där som en 

fågelholk” (Respondent F). Respondent E har blivit bättre på att lyssna och ställa följdfrågor. 

Hon har slutat ställa faktafrågor. Hon vill att intervjupersoner ska berätta om känslor och vad 

saker betyder för dem: ”Känslor är bättre i tv än på papper.” Hon har blivit bekvämare i sin 

roll. Tidigare hade hon svårt för att ta intervjupersonen i hand och titta dem i ögonen. Numera 

är hon mer ödmjuk för att de faktiskt ställer upp på en intervju. Hon menar att det är svårare 

att få människor att ställa upp på intervjuer för tv än för tidningar. Hon tror att vissa personer 

medvetet vill att hon ska peppa dem och ge dem självförtroende för att ställa upp på tv-

intervjuer. 

4.5.4 Sammanfattande analys 

Journalisternas intervjuteknik skiljer sig åt på individuell nivå och varierar med 

intervjusituationen. Deras tillvägagångssätt vid intervjuer är i hög grad personligt. Flera av 

respondenterna fann det svårt att reflektera över sin intervjuteknik. Detta kan bero på att 

intervjumetodiken ses som någonting givet och naturligt som journalisterna sällan tänker 

igenom. Det finns många likheter i journalisternas sätt att intervjua, vilket kan bero på att 

nyhetsintervjuer i stort sett har liknande syfte oavsett medium. 

 

Samtliga respondenter håller med Ekholm och Fransson (1992, s. 8), Jacobsen (1993, s. 7) 

och Löwenberg (1990, s. 86) att syftet med intervjun är att ta reda på information och åsikter. 

Fyra respondenter har en annan syn än Jacobsen (1993 s. 13-14) på vad en bra intervju 

innebär. Respondenterna A, B, C och E anser att en intervju är bra när de har fått de svar de 

har förväntat sig. Respondent D och respondent F betonar lyssnandet och följdfrågorna som 

nyckelfaktorer i en lyckad intervju. De båda skrivande journalisterna tycker alltså att en 

intervju är bra om intervjupersonen säger det de har förväntat sig.  

När man lyckas med det att få fram de här ”jo, så är det”, […] ”det kanske var ett 

misstag”, då har intervjun lyckats så att säga. […] Arbetshypotesen har då lett fram 

till ett resultat och den intervjuade, som var nyckeln till hela artikeln, har de facto 

berättat hur det är. (Respondent A) 

Respondent B menar att en bra intervju är när ”utfallet blir precis det jag söker”. 
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Majoriteten av respondenterna anser alltså att en intervju är lyckad när utfallet blir det 

förväntade. Det är intressant eftersom det kan innebära att journalisterna på förhand har klart 

för sig hur att intervjupersonen skall svara. Intervjun blir då ett sätt att bekräfta journalisternas 

föraningar och göra inslaget eller artikeln komplett. Å andra sidan kan det vara bra att 

förutspå intervjupersonens svar för att kunna ställa de rätta följdfrågorna. Men det kan finnas 

en risk med att i förväg tänka ut hur intervjupersonen kan tänkas svara på frågorna. Om 

journalisten förväntar sig ett visst svar kan det hända att han eller hon omedvetet eller 

medvetet styr in intervjupersonen mot det svaret eller tolkar svaret på ett sätt som motsvarar 

förväntningarna.  

 

Intressant var att ingen av respondenterna med lätthet kunde komma ihåg en intervju som 

skulle ha gått dåligt. Detta kan enkelt bortförklaras som bristande självkritik men det kan även 

bero på att det inte pratas så mycket om intervjuteknik bland journalister. En annan förklaring 

till detta kan vara att intervjun ses som en självklar del av journalistiken. Intervjuandet blir en 

vana i takt med att arbetserfarenheten ökar. 

4.5.4.1 Vikten av att lyssna och få förtroende  

Respondenterna håller med Adams (2001), Ekholm och Fransson (1992), Häger (2001), 

Jacobsen (1993) och Røe (1999) om att det är viktigt att lyssna och ställa relevanta följdfrågor 

i en intervju. Alla respondenter menar att de har blivit bättre på att lyssna genom att göra 

många intervjuer och därmed lära sig av sina misstag. Det råder även en stark samsyn hos 

respondenterna på att intervjuaren inte vinner någonting på att vara aggressiv, vilket stämmer 

överens med de tankar som kommer fram hos Häger (2001) och Löwenberg (1990). 

Respondenterna är överens med Larsson (2001, s. 47-48) och Häger (2001) om att 

intervjusituationen blir bättre om intervjuaren vinner förtroende hos intervjupersonen. I likhet 

med Fichtelius (1997, s. 57) anser respondenterna att intervjuaren inte bör ställa faktafrågor 

utan främst frågor om åsikter och känslor. Respondenterna delar Adams’ (2001, s. 23) 

uppfattning som säger att journalisten bör utgå från sina läsare, lyssnare och tittare i 

planeringen av intervjun. Alla respondenter håller med Häger (2001, s. 160) i avseendet att 

alltför många makthavare blir intervjuade på bekostnad av vanliga människor. Resultaten 

pekar på att respondenterna strävar efter att intervjua fler berörda människor men att det inte 

alltid är så lätt att få tag i sådana personer. Makthavare är vanligen lättare att kontakta. 
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Radioreportern respondent C framhöll en tänkvärd åsikt när han förklarade att han främst är 

nyhetsreporter och inte intervjuare. Han menade att intervjutekniken inte har så stor betydelse 

i nyhetsintervjuer eftersom dessa främst handlar om att få med ett par säg till inslaget. Ett 

sådant synsätt kan vara ett resultat av att journalistik mer och mer handlar om att producera 

material varje dag under tidspress. Det finns inte tid att reflektera över intervjuteknik och 

planera intervjuer. 
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5 Diskussion 
Syftet med denna studie är att jämföra journalisters intervjuteknik med avseende på om de gör 

intervjuer avsedda för press, radio eller tv. Studien syftar även till att öka förståelsen för 

intervjuteknikens betydelse för en god journalistik. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Intervju i två delar 

Etermediejournalisterna delar vanligtvis in intervjun i två delar: förintervju och den bandade 

intervjun. Det här innebär att intervjupersonen blir mer bekväm framför mikrofonen eller 

kameran i den bandade intervjun och att journalisten kan orientera sig fram till och 

koncentrera sig på ett par kärnfrågor. Det ligger även i journalistens intresse att inte spela in 

att för långa intervjuer eftersom det gör redigeringen mer tidskrävande. Intervjutekniskt sett 

innebär denna tvådelning av nyhetsintervjun att det är logiskt och legitimt för 

etermediejournalisten att ställa samma fråga flera gånger, vilket ger dem en chans att få bättre 

citat. Etermediejournalisten kan, när intervjupersonen levererar ett dåligt svar, hänvisa till vad 

intervjupersonen sa i förintervjun och be personen säga samma sak eller helt enkelt ge 

intervjupersonen en chans till och ställa om frågan. Givetvis kan även skrivande journalister 

ställa om frågor för att få bättre citat men i praktiken kan det te sig aningen underligt att 

upprepa samma fråga utan kunna hänvisa till de skäl som etermediejournalisterna gör. Med 

andra ord kan inte skrivande journalister ta om frågor i samma utsträckning som 

etermediejournalister eftersom det inte finns inspelningstekniska skäl till det – skrivande 

journalister behöver inte ha någonting på band för att kunna slutföra sin artikel. Å andra sidan 

kan skrivande journalister ”snygga till” citat och göra dem till ett korrekt och läsbart språk i 

tidningen utan att bryta mot journalistiska etiska regler. Det anses berättigat för skrivande 

journalister att inte behöva återge vad intervjupersonen sa ordagrant eftersom talspråk inte blir 

tillräckligt begripligt i skrift. Utgångslägena för skrivande journalister och 

etermediejournalister är alltså olika. 

 

Den tvådelade intervjun och möjligheten att ställa om intervjufrågor kan ge intervjupersonen 

fördelar. Intervjupersonen får en möjlighet att finslipa sina svar och det finns en risk för att 

journalistiken går miste om det spontana och oväntade svaret som i vissa fall är det mest 

ärliga. Enligt etermediejournalisterna kommer de bästa ”sägen” ofta när kameran eller 
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mikrofonen är avstängd. En del av utmaningen för etermediejournalister är att få 

intervjupersonerna att våga säga samma sak på band. Att kunna etablera ett förtroende är 

därför viktigt för journalisten. 

 

5.1.2 Ledande frågor 

Resultaten indikerade att tidningsjournalisterna använde sig mer av ledande frågor, vilket kan 

förklaras med att de inte kan använda samma tekniker som etermediejournalisterna för att få 

citat utan måste ”hjälpa” intervjupersonen på traven genom ledande frågor och påståenden. 

Det här kan få konsekvenser för journalistiken eftersom ledande frågor och påstående inte är 

en intervjuteknik som förknippas med en saklig och professionell journalistik. En sådan 

intervjuteknik ger journalisten mer inflytande över intervjusvaren. Journalister som använder 

ledande frågor och påståenden i intervjuer riskerar att minska allmänhetens förtroende för 

journalistkåren och även journalistiken överlag. 

 

5.1.3 Telefonintervjuer 

Resultaten tyder på att tidningsjournalister kan använda sig av telefonintervjuer i större 

utsträckning än etermediejournalister. Radio- och tv-journalister har större krav på att göra 

intervjuer ansikte mot ansikte eftersom telefonintervjuer inte är att föredra i radio och tv bland 

annat på grund av den dåliga ljudkvaliteten. Det här kan innebära att tröskeln att ”gå ut i 

verkligheten” blir större för de skrivande journalister – vilket kan innebära en slappare 

journalistik. Samspelet mellan i telefonintervjuer blir till viss del lidande vid eftersom 

journalisten går miste om det viktiga kroppsspråket. Att etermediejournalisterna mera aktivt 

eftersträvar att göra nyhetsintervjuer i miljö – ansikte mot ansikte – kan betyda att praktiska 

saker som till exempel avståndet till intervjupersonen påverkar valet av intervjuperson mer än 

vad de journalistiska principerna gör. 

 

5.1.4 Enmansteam 

De så kallade enmansteamen, som verkar bli allt vanligare på tv-redaktioner i Sverige, ökar på 

den individuella journalistens arbetsmängd vid intervjuer. Enmansteamen kan ha en 

försämrande inverkan på journalistiken i avseendet att de ökande kraven på tekniskt kunnande 

kan ta uppmärksamhet från det journalistiska arbetet. Frågan är om tv-journalisten som 

arbetar med att filma och intervjua samtidigt kan vara lika uppmärksam under intervjun som 
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en tidnings- eller radiojournalist. Intervjun och därmed också journalistiken riskerar alltså bli 

lidande på grund av att tv-journalisterna har fått mer att hålla reda på. Å andra sidan kan 

enmansteamen eventuellt resultera i en bättre journalistik eftersom tv-journalisten ensam har 

kontroll över såväl intervju som redigering, vilket kan bidra till en starkare journalistisk helhet 

i det färdiga nyhetsinslaget. Men samtidigt kan det vara orimligt att kräva att en och samma 

person ska både ska vara skicklig nyhetsjournalist, intervjuare, fotograf och redigerare. 

 

5.1.5 Val av intervjuperson 

I intervjuerna konstaterade de båda radiojournalisterna personers sätt att uttrycka sig påverkar 

valet av intervjuperson. Finns det en valmöjlighet föredrar radiojournalisterna den som 

uttrycker sig bättre. Det här är ingenting uppseendeväckande i sig eftersom det ligger i radions 

intresse att lyssnarna ska få ta del av intressanta, välformulerade och uttrycksfulla personer. 

Men risken finns att det ofta är samma personer som kommer till tals just på grund av att de 

”låter bra” i radio eller för att journalisten med stor säkerhet vet på förhand vad personen 

kommer att säga i intervjun. Det här kan innebära en likriktning i journalistiken som knappast 

gynnar en journalistisk dygd, mångfalden. Samtidigt kan de aktörer som känner till mediernas 

logik direkt eller indirekt påverka journalisternas val av intervjuperson till för att få mer 

publicitet. Ett av sätten att få medier att vilja intervjua en är att uttrycka sig på ett sätt som 

tilltalar journalister, det vill säga kort, precist, konkret och enkelt. Resultaten pekade även på 

att det ofta är svårt för journalisterna att få tag på vanliga människor för intervjuer. Det här 

kan innebära att makthavare och tjänstemän fortsättningsvis får större utrymme än ”vanligt 

folk” i svensk media. 

 

5.1.6 Brist på tid för research 

Journalisternas brist på tid för research kan komma att påverka intervjuns resultat. Frågan är 

hur. Det är svårt att veta hur mycket bättre en intervju hade kunnat bli ifall journalisten hade 

gjort en mer omfattande research. Om intervjuaren har bristfälliga kunskaper i ämnet för 

intervjun kan intervjupersonen lättare styra intervjun eller rent av lura intervjuaren. Om 

journalister börjar slarva med researchen finns det en chans att lobbyorganisationer och pr-

byråer kan utnyttja den bristfälliga förberedelsen till att få ut sina budskap via 

nyhetsmedierna, vilket inte hör till journalistikens uppgifter. Att journalisterna inte hinner 

med research kan leda till att de inte ställer de rätta frågorna i intervjun. Resultatet blir en 

bristfällig intervju och en sämre journalistik. Det hårda dagliga tempot och de ökande kraven 
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på journalisterna kan betyda att det finns allt mindre tid för att reflektera över intervjuteknik 

och göra research ute på redaktionerna. Håller intervjun på att bli ett måste för journalisten 

bara för att normen säger att en artikel eller ett inslag ska innehålla citat? Eller är 

nyhetsintervjun alltid noga övervägd och fyller ett journalistiskt syfte? 

 

5.1.7 Synen på en bra intervju 

En majoritet av respondenterna var av åsikten att en intervju är lyckad när arbetshypotesen 

håller, det vill säga att utfallet blir det förväntade. Det finns skäl att ifrågasätta en sådan syn 

på nyhetsintervjuer. Är intervjun bara en nödvändig metod för att få intervjupersonen att säga 

det som journalisten ”behöver” till att komplettera artikeln eller inslaget? Ett dylikt synsätt 

kan innebära att intervjun inte blir en metod för att få fram ny intressant information utan 

istället blir en kamp för journalisten att få intervjupersonen att säga ”rätt” saker som faller 

inom ramarna för den förutbestämda vinkeln. Med vinkel menar jag här inte att journalisten 

låter sina subjektiva värderingar färga artikeln eller inslaget utan att en vinkel är en nödvändig 

journalistisk fokusering. Journalistik handlar om att vinkla och fokusera samtidigt som 

intervjusituationen handlar om att kunna improvisera och byta fokusering om ämnet kräver 

det. Jag anser att journalistiken kan bli lidande om journalister i alltför hög grad på förhand 

har bestämt vad intervjupersonen kommer att säga och ägnar intervjun till att få dem att säga 

det. 

 

5.1.8 Intervjuteknikens betydelse 

I mina intervjuer med respondenterna upptäckte jag att flera hade svårt att reflektera över sin 

intervjuteknik. Eftersom intervjun ofta är journalistens främsta kunskapskälla fann jag det 

överraskande att respondenterna inte verkar tänka på sin intervjuteknik i större utsträckning. 

Hur ska intervjutekniken och journalistiken kunna utvecklas positivt ifall journalisterna 

ignorerar intervjutekniken och inte reflekterar över dess betydelse för den slutgiltiga 

journalistiska produkten? Om intervjutekniken inte poängteras tillräckligt bland journalisterna 

ute på nyhetsredaktionerna i Sverige går vi miste om en väsentlig diskussion kring 

journalistrollen och den viktigaste journalistiska arbetsmetoden. Utan en diskussion om 

intervjuteknik och intervjuns funktion på redaktionerna riskerar nyhetsintervjun bli ett 

slentrianmässigt måste där journalisten söker saftiga, korta uttalanden istället för att se till 

helhetsbilden. 
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5.1.9 Multireportrar 

En framväxande journalistroll i Sverige är den så kallade multireportern. En multireporter 

förväntas kunna producera journalistiskt material vare sig det är avsett för tidning, webb, 

radio eller tv. I min undersökning har jag inte tagit med multireportrar av praktiska skäl, men 

om gränserna mellan olika typer av journalistroller håller på att suddas ut kan det vara 

intressant att undersöka hur multireportrar ser på sin intervjuteknik. Till skillnad från 

traditionella journalister arbetar de multimedialt och därför har en helhetssyn som traditionella 

journalister kan sakna. Eftersom resultaten av min undersökning pekar på att det finns 

intervjutekniska skillnader mellan press-, radio- och tv-journalister anser jag att det är rimligt 

att anta att multireportrar anpassar sin intervjuteknik i någon mån beroende på vilket medium 

de gör intervjun för. 

 

5.1.10 Ålderspåverkan 

Mina resultat kan ha påverkats av respondenternas relativt höga medelålder på 47 år. Det kan 

hända att respondenterna står för en föråldrad syn på intervjuer och intervjuteknik, men 

samtidigt innehar de erfarenhet av nyhetsintervjuer som troligen har gjort att de har skapat sin 

egen individuella teknik utgående från konkret förstahandserfarenhet. Därför kan deras 

synsätt eventuellt skilja sig från nyutbildade yngre journalisters synsätt. Eftersom resultaten 

från min undersökning är baserad på en undersökningsgrupp med en medelålder på 47 år kan 

det möjligen innebära att resultaten hade sett annorlunda ut ifall jag hade använt 

universitetsutbildade respondenter med en medelålder på 25 år. Journalistutbildningarnas 

utveckling i Sverige kan till exempel ha påverkat respondenternas intervjuteknik. På vilket 

sätt resultaten hade kunnat se annorlunda ut är dock svårt att säga.    

        

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Framöver vore det intressant att forska kring hur journalisters intervjuteknik uppfattas av den 

andra parten, intervjupersonen. Hur upplever intervjupersonen mötet med journalisten? Hur 

väl stämmer artikeln eller inslaget överens med intervjupersonens uppfattning av intervjun? 

 

Det vore även intressant att undersöka journalisters intervjuteknik ur ett genusperspektiv. På 

vilket sätt skiljer sig kvinnors och mäns intervjuteknik åt? 
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7 Bilagor 
 

7.1 Intervjuguide: Semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju 

 

Bakgrundsfrågor, allmänna frågor: 

 

Berätta om dig själv (ålder, kön, namn rättstavat, bostadsort, familj). 

Vad är din roll här på PT/SR/TV4? 

Berätta om din utbildning  

Vad är din journalistiska bakgrund/erfarenhet? Hur länge? 

Vad utmärker en bra intervju? 

Vad är viktigast i en intervju? 

Vad får en intervjuare absolut inte göra (under intervjun)? Varför inte? 

Vilken är din bästa intervju hittills? Varför? 

Vilken är din sämsta intervju hittills? Varför? 

Vad är dina styrkor som intervjuare? Svagheter? 

 

Förberedelser: 

 

När (i vilka situationer) väljer du att göra en intervju? 

Hur går du tillväga när du väljer intervjuperson? Vad påverkar valet? Intervjuplats? 

Vad säger du åt intervjupersonen när du tar kontakt?  

Hur förbereder du dig inför en intervju? Hur mycket research gör du? Hur mycket tid? Var 

skaffar du info? Hur viktig är research? 

När formulerar du dina frågor? Vad tänker du på när du formulerar frågor? Hur viktig är 

frågeformuleringen? Vilken synvinkel utgår du från (egen, publiken)? 

Hur gör du rent praktiskt med frågorna (skriver ner, kommer ihåg, frågepapper)? 

 

Genomförande: 

 

Hur är du som intervjuare? (Hur gör du?) 

Hur markerar du att intervjun börjar? När anser du att intervjun börjar? 

Hur gör du för att göra IP bekväm med situationen? 

Hur dokumenterar du intervjun? När börjar du spela in? Antecknar du? Vad antecknar du? 

Hur visar du att du lyssnar? 

 

Frågor 

 

Hur gör du för att få ett ”bra säg/bra citat”? 

Hur använder du dig av följdfrågor? 

Hur gör du om IP inte vill svara på din fråga? 

Vilka frågor tycker du fungerar bra? Varför? 

Vilka frågor tycker du fungerar dåligt? Varför? 

Hur behandlar du vana intervjupersoner? Ovana intervjupersoner? 

Hur markerar du att intervjun är slut? När anser du att intervjun är slut? 

Anpassar du din klädsel efter IP? Varför? Hur då? 

 

Efterbehandling, redigering 
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Hur förhåller du dig till de etiska reglerna för intervjuer? Vad är det mest kontroversiella du 

gjort? Exempel 

Hur mycket får IP påverka redigeringen? Fotografival? Vad beror det på? Exempel 

Hur förhåller du dig till s.k. off the record-information? 

 

Vad är det mer jag borde veta?  

 

7.2 Observationsprotokoll 

7.2.1 Tidningsjournalister 

7.2.1.1 Respondent A torsdag 10.5.2007 

Intervjutyp 

Respondent A gör en telefonintervju med en tjänsteman på landstinget för att följa upp ett 

beslut. 

Intervjuplats 

Intervjun äger rum via telefon i respondent A:s arbetsrum på redaktionen.  

Inledning av intervju  

Respondent A inleder med att hälsa på intervjupersonen med hennes förnamn och presenterar 

sig. 

Samtalston 

Respondent A är rapp och snabb i tonen samtidigt som han låter vänlig på rösten. Tonen är 

vardaglig och liknar ett vanligt samtal. 

Frågeteknik 

Till en början ställer respondent A inte några frågor eftersom intervjupersonen berättar fritt 

om beslutet. Han förklarar om hur ett liknande ärende har behandlats i Blekinge och 

intervjupersonen pratar vidare utgående från det. Första riktiga frågan han ställer är egentligen 

två frågor på samma gång. Först ställer han en öppen kort fråga, sedan en sluten fråga i 

samma mening. Under intervjun som är ganska kort, ca 5-7 minuter, ställer han inte så många 

frågor, men de frågor han ställer är oftast slutna.  Frågorna verkar spontant formulerade och 

liknar den typen av frågor som vi använder i vardagliga samtal. Till sin längd är frågorna 

förhållandevis korta. 

Lyssnande  

Respondent A visar att han lyssnar genom att säga ”mmm” vid ett antal tillfället. I övrigt 

kommenterar han det intervjupersonen säger med korta ”ja” och ”nej”. 

Kroppsspråk 
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Respondent A sitter ner i sin kontorsstol och gör inga större rörelser. Han antecknar i sitt 

block på skrivbordet under hela intervjun. 

Intervjupersonens reaktioner 

Intervjupersonen inleder med att positivt kommenterar respondent A:s senaste artikel. Hon 

pratar på villigt och verkar veta vad respondent A vill veta. Intervjupersonen ger ganska långa 

svar på alla frågor och pratar till punkt. 

Avslutning av intervju 

I slutet på intervjun kollar respondent A stavning och avslutar med ”tackar så mycket”. 

 

7.2.1.2 Respondent B 10.5.2007 

Intervjutyp 

Telefonintervju med ordförande i byggnämnden i Piteå kommun angående ett beslut som har 

tagits på ett möte samma dag. 

Intervjuplats 

Telefonintervjun äger rum på respondent B:s arbetsrum som han delar med två kolleger på 

samhällsredaktionen 

Inledning av intervju  

Respondent B inleder samtalet med intervjupersonen – som är bekant sedan tidigare – med att 

förklara varför han har försökt nå honom hela eftermiddagen utan att lyckas. Intervjupersonen 

är den som ringer upp respondent B. De småpratar om varför intervjupersonen inte har svarat 

tidigare på dagen. 

Samtalston 

Respondent B inleder samtalet i en vänlig och skämtsam ton. Han pratar i normalt tempo och 

tilltalar intervjupersonen genom att säga ”hördu du” innan han ställer första intervjufrågan. 

Frågeteknik 

Respondent B inleder med en öppen fråga: ”Vad hände med ärendet?”. Därefter ställer han 

slutna följdfrågor för att få förtydliganden. Intervjupersonen ger tämligen långa svar. Vid ett 

tillfälle avbryter intervjupersonen respondent B och svarar på en fråga på förhand, vilket 

respondent B påpekar och säger ”där förekom du mig”. Under resten av den ca 10 minuter 

långa intervjun ställer respondent B nästan enbart slutna frågor eller påstående. Ett exempel 

på frågor som respondent B använder är: ”Blir du förvånad?”, ”Finns det mer att säga?”, 

”Innebär det då att…?”, ”Det var inget krångel?” ”Innebörden av detta är alltså…?”.  

Lyssnande 
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Respondent B säger upprepade gånger ”mmm”, ”okej” och ”jag förstår”.  

Kroppsspråk 

Under intervjun bläddrar respondent B i handlingar och antecknar. Han sitter i sin kontorsstol 

och rullar mellan olika delar av skrivbordet där handlingarna finns.  

Intervjupersonens reaktioner 

Intervjupersonen reagerar när respondent B använder ordet vite i flera frågor. 

Intervjupersonen är tydlig med att han föredrar ordet avgift istället. Istället för att svara på 

frågan direkt gör han en utläggning om varför han vill kalla det avgift. Vid ett tillfälle när 

respondent B påstår att intervjupersonen själv har sagt en sak tidigare rättar intervjupersonen 

respondent B och förklarar i ett långt utlägg att det inte var han som sagt det som respondent 

B påstår. Ett antal gånger när respondent B ställer slutna frågor svarar intervjupersonen 

mycket kort. Vid ett tillfälle väljer intervjupersonen att kort svara på en sluten fråga för att 

sedan prata om någonting som inte alls hade med frågan att göra. Men överlag är 

intervjupersonen samarbetsvillig och ger långa utförliga svar oberoende av hur frågan är 

formulerad. 

Avslutning av intervju 

Respondent B avslutar intervjun genom att fråga om det fanns extra ärenden på mötet. Sen 

sammanfattar han vad som kommit fram i intervjun och berättar vad som kommer att stå i 

artikeln. Intervjupersonen påpekar åter en gång om att ordet avgift skall användas istället för 

ordet vite. 

 

7.2.2 Radiojournalister 

7.2.2.1 Respondent C 11.5.2007 

Intervjutyp 

Personlig intervju med lärarinnan Gun som är stödperson till en kvinna som riskerar att bli 

vräkt. Respondent C blir utskickad på uppdraget utan att hinna göra någon vidare research 

eftersom det är bråttom till att få med intervjun i nästa nyhetssändning. 

Intervjuplats 

I vardagsrummet hemma hos kvinnan som riskerar att bli vräkt. I lägenheten befinner 

intervjupersonen och hennes make samt kvinnans familj och en annan stödperson. 

Inledning av intervju  
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Respondent C inleder med att påpeka hur solbränd intervjupersonen är samtidigt som de 

skakar hand. Han frågar henne om hennes roll i sammanhanget och klargör faktafrågor om 

namn och yrke. 

Samtalston 

Till en början är tonen lite skämtsam men blir mer allvarlig när respondent C ställer frågor. 

Han håller ett lugnt röstläge genom hela intervjun. 

Frågeteknik 

Först frågar respondent C om vad som händer i helgen. Han antecknar i sitt block men låter 

inspelningsutrustningen vara. Intervjupersonen pratar och förklarar situationen i ett högt 

tempo. Då och då sticker respondent C in frågor för att förtydliga det hon berättar. De flesta 

av frågorna han ställer är slutna och kan karaktäriseras som faktafrågor. Emellanåt ställer han 

frågor till den andra stödpersonen som också vill delta i diskussionen. Efter att han har pratat 

med intervjupersonen kring omständigheterna frågar han om den vräkningshotade kvinnan 

vill ge några kommentarer på band, vilket hon inte vill. Istället tar han fram mikrofonen och 

frågar stödpersonen Gun 4-5 frågor om ämnet. Ett par av frågorna är öppna. En av frågorna är 

ett påstående. Några frågor ställer han om flera gånger med lite annorlunda formulering. Den 

sista frågan han ställer till Gun är: ”Har du hört talas om någonting liknande?”. Han 

intervjuar också ett av barnen i familjen. Vissa av frågorna som respondent C ställer till barnet 

är ledande.  

Lyssnande 

När respondent C intervjuar utan att spela in säger han upprepande bekräftande ord som 

”jaha” och ”mmm”. Han låter intervjupersonen berätta och ställer följdfrågor som dyker upp 

under berättelsens gång.  När han sedan spelar in intervjun låter han bli att säga ”mmm” och 

nickar lätt istället. Under själva inspelningen av intervjun ställer han inte så många följdfrågor 

utan går igenom de frågor han vill ha svar på.  

Kroppsspråk 

Respondent C sitter på en stol ungefär en meter ifrån soffan där intervjupersonen sitter. I den 

del av intervjun som inte spelas in håller han ögonkontakt och tittar då och då ner på 

anteckningsblocket för att anteckna. Under den del av intervjun som spelas in låter han 

blocket ligga och tittar på intervjupersonen när hon svarar. Under inspelningen så sitter han 

närmare intervjupersonen och håller mikrofonen ca 20 cm under munnen. 

Intervjupersonens reaktioner 

Intervjupersonen Gun verkar glad att respondent C är där och pratar mycket villigt på. Hon 

har inga problem med att ställa upp på intervju men vill inte vara med på bild. De flesta frågor 
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som respondent C ställer får snabba och utförliga svar. Intervjupersonen är engagerad, arg och 

vill gärna framföra sina åsikter. När respondent C intervjuar barnet får han mycket korta svar. 

Avslutning av intervju 

Respondent C går igenom sitt block med frågor och tackar för sig. Han berättar när intervjun 

troligen kommer att sändas och tar avsked och går därifrån. 

 

7.2.2.2 Respondent D 28.5.2007 

Intervjutyp 

Intervju med Marianne vid länsstyrelsen i Luleå angående en upphandling kring 

återinförandet av brandflyg i Norrbotten. En fotograf som är på praktik på SR följer med. 

Intervjuplats 

Intervjupersonens kontor i Länsstyrelsens lokaler i Luleå. 

Inledning av intervju  

Respondent D och Marianne är gamla arbetskamrater. Respondent D förklarar att hon ”ska 

vara lite formell idag”. Respondent D inleder med att berätta en rolig historia om någon som 

verkar vara en gemensam bekant. Intervjupersonen förklarar vilka saker hon kan berätta i 

ärendet. Respondent D och intervjupersonen pratar löst om allmänna saker. Innan hon spelar 

in intervjun frågar hon Marianne vad hon vill ha för titel i inslaget. 

Samtalston 

Respondent D låter lugn, glad och intresserad på rösten. Det märks att hon är gammal bekant 

med intervjupersonen. I början av intervjun, innan respondent D spelar in, är tonen mellan de 

två väldigt vänskaplig och informell. 

Frågeteknik 

Respondent D ställer många faktafrågor i den del av intervjun som hon inte spelar in. Innan 

inspelning berättar respondent D för intervjupersonen ungefärligen vilka frågor hon kommer 

att ställa. Hon ger ibland lite bakgrund bakom frågorna innan hon ställer dem. Hon ställer 

många öppna frågor som ofta är ganska korta till längden. Ett antal gånger ställer hon 

dubbelfrågor d.v.s. två frågor på en gång. Respondent D ställer så gott som enbart faktafrågor. 

Hon ställer inte så många följdfrågor utan håller sig till de frågor hon formulerat i förväg. 

Lyssnande  

Respondent D säger några gånger ”ja” och ”just det” i förintervjun men när hon spelar in 

intervjupersonen är hon tyst och håller ögonkontakten medan intervjupersonen svarar. 

Kroppsspråk 
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När respondent D och intervjupersonen träffas tar de i hand och hälsar. Respondent D står lätt 

framåtlutad vid intervjupersonens höga skrivbord. Hon tittar då och då ner på sina 

frågepapper. I ena handen har hon en penna för anteckningar och i den andra håller hon 

mikrofonen. Hon står bredvid intervjupersonen ungefär på en armlängds avstånd. Hon tar 

fram hörlurarna men använder dem inte. 

Intervjupersonens reaktioner 

Intervjupersonen ger i allmänhet långa svar och pratar i ett högt tempo. Hon uppträder vänligt 

och verkar inte nervös. En gång reagerar hon på respondent D:s bakgrundsinformation inför 

en fråga och förklarar hur det egentligen ligger till istället för att svara på frågan. 

Intervjupersonen verkar vara glad att träffa respondent D och skrattar då och då. Mitt emellan 

frågorna som respondent D ställer innan inspelningen börjar intervjupersonen och respondent 

D prata om att de ska ut och springa senare i veckan. När intervjun är över säger 

intervjupersonen att det är ”tusen gånger lättare att bli intervjuad i radio än i tv”. Hon 

förklarar att hon tycker det är lätt att bli intervjuad av respondent D. 

Avslutning av intervju 

Respondent D kollar igenom sina papper och ser om hon har glömt att ställa någon fråga. Hon 

förklarar för intervjupersonen att hon kommer att ringa upp och kolla vem som fick 

upphandlingen. Respondent D frågar om hon kan säga att Länsstyrelsen har fått in en handfull 

ansökningar angående upphandlingen. Intervjupersonen pratar på och respondent D kommer 

på en faktafråga strax innan hon är på väg ut från kontoret. Hon ställer frågan, antecknar 

svaret och tackar för sig. 

7.2.3 Tv-journalister 

7.2.3.1 Respondent E tisdag 15.5.2007 

Intervjutyp 

Personlig intervju med Mattias, ordförande i LuleåFans, angående ishockeyspelaren Mikael 

Renbergs övergång till Skellefteå. 

Intervjuplats 

Framför souvenirbutiken i Coop Arena, Luleå. I bakgrunden syns en stor plansch på Mikael 

Renberg. 

Inledning av intervju 

Respondent E träffar intervjupersonen utanför Coop Arena. Hon tar i hand, hälsar och pratar 

lite om hur det har varit för honom under dagen. Hon ber honom ta med en flagga som finns 

på läktaren för att använda den till klippbilder. Hon frågar intervjupersonen var de kan stå och 
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han visar henne platsen framför souvenirbutiken. På vägen dit frågar hon lite allmänt om 

Renbergs övergång och hur fansen har reagerat. Respondent E pratar om gemensamma 

bekanta och förklara hur intervjun kommer att gå till. Samtidigt som hon ställer i ordning 

utrustningen diskuterar hon med intervjupersonen. Hon förklara vad hon gör med kameran 

och ber honom inta position och stå stilla. 

Samtalston 

Respondent E håller en vardaglig samtalston och låter empatisk på rösten. När hon sen ställer 

frågorna framför kameran låter hon lite mera allvarlig. Tonläget är det neutralt genom hela 

intervjun. 

Frågeteknik 

Innan den filmade intervjun ställer respondent E många öppna frågor och låter 

intervjupersonen berätta om vad som har hänt på sistone. I den filmade intervjun använder 

hon öppna frågor, några påståenden samt ett par ledande frågor. Hon ställer om flera frågor, 

speciellt frågor som gäller hur intervjupersonen känner sig. Hon frågar vad han skulle vilja 

göra med planschen på Renberg som syns i bild för att väcka hans känslor. En del av frågorna 

utgår från det som kom fram i samtalet innan intervjun filmades. 

Lyssnande 

Under intervjun håller respondent E ögonkontakt och ber intervjupersonen att inte titta in i 

kameran. Hon nickar lätt och håller kvar mikrofonen framför intervjupersonen tills han slutat 

prata. De följdfrågor hon ställer kommer rätt naturligt i samtalsrytmen.  

Kroppsspråk 

Respondent E står bredvid kameran och håller i mikrofonen med högerhanden. Hon sträcker 

sig för att komma tillräckligt nära intervjupersonen utan att synas i bild. 

Intervjupersonens reaktioner 

Respondent E vill att intervjupersonen ska gå med flaggan när hon ska filma klippbilder efter 

intervjun. Han vill inte använda flaggan för han tycker det känns onaturligt. Han går dock 

med på det efter respondent E:s övertalning. Hon regisserar att gå igenom dörrar och vika 

ihop flaggan i närbild. När hon frågar om vad han skulle vilja göra med planschen på Renberg 

svarar han: ”Ingenting.” Det framkommer ganska tydligt att hon vill få fram starka ord och 

åsikter ur intervjupersonen. De gånger hon använder orden svek och besviken i 

frågeställningen reagerar intervjupersonen tvärt emot och tonar ner hennes ordval. När hon 

ställer påstående eller ledande frågor reagerar intervjupersonen med att ge tveksamma svar. 

När respondent E ställer om samma fråga ger intervjupersonen i stort sett samma svar som 

tidigare, med vissa variationer. 
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Avslutning av intervju 

Efter att respondent E har filmat tillräckligt mycket klippbilder tackar hon för sig och tar i 

hand med intervjupersonen. Hon tackar för att han ställde upp och berättar när intervjun 

troligen kommer att sändas. När intervjupersonen har gått packar hon ihop sin utrustning och 

åker därifrån. 

7.2.3.2 Respondent F onsdag 16.5.2007 

Intervjutyp 

Personlig intervju med rektorn på Framnäs Folkhögskola angående studiepengar till 

studerande vid folkhögskolor. 

Intervjuplats 

Rektorns kontor och korridoren utanför. 

Inledning av intervju 

Respondent F inleder med att hälsa vänligt och skaka hand. Hon berättar direkt om sitt syfte 

och varför hon själv anser ämnet vara intressant. Hon pratar om deras tidigare telefonsamtal 

och förtydligar saker som lämnat oklara. Hon förklarar vad det är hon vill fråga om. 

Intervjupersonen frågar vad hon tänker fråga när kameran går. Hon förklarar i stora drag att 

hon tänker ställa tre, fyra frågor och vad de handlar om. Efter förintervjun på kontoret går hon 

ut i korridoren för att hitta en lämplig inspelningsplats. Respondent F påpekar åt 

intervjupersonen att han måste stå stilla medan hon kollar ljud och bild. Hon instruerar honom 

och säger att han ska titta på henne och inte in i kameran. 

Samtalston 

Respondent F låter glad, trevlig och uppriktigt intresserad på rösten. Hon håller samma 

samtalston genom hela intervjun. 

Frågeteknik 

Medan respondent F ställer i ordning kameran frågar intervjupersonen vilka frågor hon tänker 

ställa. Hon berättar frågorna för honom och förklarar samtidigt vad hon gör med kameran. 

Nästan alla frågor som hon ställer när kameran är igång är öppna frågor. Hon ställer även en 

ledande fråga: ”Är det rätt tänkt?” 

Lyssnande 

I förintervjun lyssnar hon noga på vad personen säger och kommenterar med korta ”mmm”. 

Under den filmade intervjun ställer hon inte så många följdfrågor utan kör igenom de frågor 

hon bestämt på förhand.  

Kroppsspråk 
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Hon står på höger sida om kameran i en ställning som ser ut att vara ganska obekväm. Då och 

då vrider hon huvudet bakåt och kollar att bilden är ok. I övrigt håller hon ögonkontakt med 

intervjupersonen.  

Intervjupersonens reaktioner 

I förintervjun är intervjupersonen närmast lite oroad över vad hon kommer att fråga. Han har 

tidigare på dagen sagt att han kanske inte ställer upp på någon intervju. När respondent F 

avgränsar problemet och förklarar sitt syfte verkar han bli lugnare. Han verkar ha haft en 

defensiv inställning från början men blir öppnare allt eftersom. Han berättar att han inte vill 

svara för brett på frågorna och förklarar att ämnet inte är så enkelt. Han talar också om för 

respondent F vilka frågor han gärna svarar på. När hon väl ställer frågorna och filmar svarar 

han på ett mycket liknande sätt som i förintervjun. Han svarar på samtliga frågor och 

respondent F verkar nöjd med det han säger. Hon tar om någon enstaka fråga. 

Intervjupersonen stakar sig aldrig och håller sig i bild. 

Avslutning av intervju 

Efter att den filmade intervjun är klar filmar respondent F klippbilder till inslaget. Kamerans 

närvaro skrämmer personalen och elever som gärna drar sig undan. Hon filmar 

intervjupersonen när han pratar med övrig personal på hennes begäran. Hon regisserar honom 

i att bläddra i broschyrer och hälsa på kontorister. Hon filmar runt om i skolan och utanför. 

När hon är nöjd med klippbilderna på intervjupersonen tackar hon för att han ställde upp och 

berättar när inslaget troligtvis kommer att sändas. 


