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Abstract 
 

Syftet med denna undersökning är att se om vissa aspekter av det svenska språket i 

kändisintervjuer har förändrats genom åren, med fokus på uppbackningar, pauser och topik. 

Materialet består av klipp från sex olika kändisintervjuer, en från 1963, en från 1967, en 

från 1975 och tre från 2015. Klippen har transkriberats och sedan analyserats med hjälp av 

conversation analysis, CA. Även intervjuteknik, samtalsstilar och språkförändringar från 60-

talet till idag har inkorporerats i undersökningen. 

Resultatet har visat sig vara varierande. Topik är den aspekt som förändrats mest genom 

åren, då ämnena gått från konkreta och ytliga, till personliga och djupa. Pauser har till viss del 

ökat genom åren, vilket kan vara en konsekvens av topikutvecklingen. När ämnet är mer 

personligt skapas möjlighet för den intervjuade att använda sig av längre samtalsturer, vilket 

ger mer utrymme för pauser. Uppbackningar har enligt undersökningen inte utvecklats på 

samma sätt, då det snarare är en personlig preferens hur man visar sitt stöd under ett samtal. 

 

The purpose of this study is to analyse whether certain aspects of the Swedish language in 

celebrity interviews have changed throughout the years, more specifically back-channel 

signals, pauses and topics. 

The material used is clips from six different celebrity interviews, one from 1963, one from 

1967, one from 1975 and three from 2015. The clips have been transcribed and then analysed 

with the help of conversation analysis, CA. Interview techniques, conversation styles and 

language changes from the 60s to today have also been incorporated in the analysis. The 

result has been found to be variable. Topic is the main aspect that has changed most over the 

years, it has gone from concrete and superficial topics, to more personal and deep topics. 

Pauses have to some extent increased over the years, which may be a consequence of the 

evolution of topic. When the topic is more personal, it creates an opportunity for the 

interviewee to use longer turns, providing more space for breaks. Back-channel signals have 

not developed in the same way, since it is more a personal preference how to show support 

during a conversation. 
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1. Inledning 
 

Intervju är ett samtal där man söker klargöra något, vanligen genom att en part är den som leder 

samtalet och ställer frågor och en annan part är följsam och besvarar frågorna eller kommer med 

försiktiga inpass.  

 

Så lyder enligt www.psykologiguiden.se förklaringen till vad en intervju är. Intervjuers 

huvudsyfte är att genom två eller flera parters konversation (där den ena parten huvudsakligen 

ställer frågor som besvaras av den andra) få fram information. Anledningarna till att man vill 

få fram denna information kan dock vara olika; vid en anställningsintervju söker 

arbetsgivaren efter information om och kvaliteter hos den som intervjuas, för att se om 

personen i fråga är lämpad till arbetet hen söker; vid ett polisförhör kan man vara ute efter 

information som kan leda till att ett brottsfall klaras upp; och vid en intervju med en känd 

person i ett tv-program är man ofta ute efter att underhålla publiken. 

Det är det tredje exemplet av intervju jag har valt att fokusera på i denna undersökning. 

Intervjuer med kända personer intresserar mig, då jag anser att förhållningssättet många 

programledare har till kändisar är att ställa ”rätt” frågor, och inte trampa dem på tårna. Jag 

anser att kändisar hanteras varsamt vid intervjuer, medan till exempel politiker ofta kritiseras 

och får mer provocerande frågor.  

Något annat som jag alltid tycker är intressant i forskningssammanhang är ”då och nu”-

perspektivet, hur saker förändras med tiden. Just när det gäller språk är det spännande att se 

hur det utvecklas, gällande allt från ord och fraser till samtalsstil. Genom att göra 

undersökningar ur detta perspektiv kan vi få reda på hur och i vilken takt språk förändras, och 

kanske till och med vad vi kan tänkas vänta oss gällande språkförändringar i framtiden. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på om språket i intervjuer, specifikt 

kändisintervjuer i svenska tv-program, förändrats med tiden. Jag kommer genom transkription 

och CA-analys att studera klipp ur tre intervjuer från 1963, 1967 och 1975 och tre intervjuer 

från 2015. Frågeställningarna jag valt att lägga fokus på är: 
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- Hur ser användandet av uppbackningar ut i kändisintervjuer genom åren? Har de ökat 

eller minskat? 

- Har användandet av pauser i kändisintervjuer ändrats genom åren? 

- Har topik i kändisintervjuer ändrats genom åren? I så fall, på vilket sätt? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Intervjuteknik 

 

I Björn Hägers bok Intervjuteknik (2007) beskriver han intervjun som ”en teatersketch där 

programledaren spelar en av rollerna” (2007:122), och det väsentliga gällande dessa roller är 

att personen som intervjuas alltid är huvudpersonen. Som intervjuare gäller det att låta den 

intervjuade komma till tals och svara på de frågor som ställs. Att lyssna och att återkoppla till 

det den intervjuade säger genom exempelvis uppbackningar (en slags återkoppling jag 

kommer gå närmre in på i avsnitt 3.1 Samtalsanalys (CA)) är ”den viktigaste delen av 

intervjumetodiken” (Häger 2007:75). 

Häger listar i sin bok ett antal tips man kan använda sig av om man vill lära sig att bli en 

bättre lyssnare under intervjuer. Man kan inflika vissa bekräftande signaler som visar att man 

lyssnar, till exempel genom att humma, nicka och le, man kan kommentera det den 

intervjuade säger genom vissa yttranden som ”Jaså?”, ”Säger du det?” eller ”Oj!”, vilket kan 

få den intervjuade att berätta mer eftersom ”Den som tror att du vet allting kommer inte att 

berätta så mycket för dig” (Häger 2007:76). Genom att låtsas vara ovetande kan man sporra 

den intervjuade till att berätta mer och utveckla det de sagt.  

Det finns också andra sätt att få den intervjuade att berätta mer än vad de kanske initialt 

hade tänkt sig. En av de viktigaste aspekterna att ta till sig när man formulerar sina frågor är 

att man ställer så kallade ”öppna” frågor. Öppna frågor kräver att den intervjuade förklarar 

och utvecklar sina svar, och de frågorna börjar ofta med ”Hur?”, ”Vad?” eller ”Varför?”.  

Genom att ställa öppna frågor tvingas den intervjuade att inte bara svara ja eller nej, utan 

måste ge ett mer omfattande och uttömmande svar. Motsatsen till öppna frågor är slutna 

frågor. Skillnaden mellan en öppen och en sluten fråga kan vara väldigt liten, men kan 

resultera i väldigt olika svar. Som exempel kan man på frågan ”Kändes det bra när din skiva 

sålde platina?” få ett så enkelt och kort svar som ”Ja.”, medan man om man omformulerar 

frågan till ”Hur kändes det när din skiva sålde platina?” kan få ett längre och mer nyanserat 

svar där den intervjuade kan använda sina egna ord för att uttrycka vilka känslor hen upplevde 

när skivan sålde platina. 

För att utöka svaren kan man som intervjuare använda sig av följdfrågor. Om artisten i mitt 

fiktiva exempel ovan svarar på frågan ”Hur kändes det när din skiva sålde platina?” med ”Det 
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var en annorlunda känsla.”, är det upplagt för en följdfråga, som till exempel ”På vilket sätt?” 

eller ”Hur menar du då?”. Då kan den intervjuade utveckla sitt svar och återigen med egna 

ord försöka förklara vad hen menar, vilket skapar mer nyanserade svar med ett större 

bildspråk. Häger skriver i sin bok att ”världens bästa fråga” är ”Hur då?” (Häger 2007:66–67). 

Genom att ställa denna fråga kan den intervjuade utveckla, precisera och tydliggöra sina svar, 

man kan använda frågan som en uppmaning till den intervjuade att fortsätta sin historia och 

man kan till och med använda frågan om man för ett ögonblick tappat bort sig i intervjun, då 

den intervjuade ofta upprepar delar av det hen redan sagt, och man kan då ”fånga tråden” igen 

(Häger 2007:67). 

Världens näst bästa fråga enligt Häger är att inte fråga något alls. Han skriver att ”Den 

sociala konvention vi människor är uppfostrade till att följa gör att vi känner ett behov av att 

säga något om det blir tyst för länge” (Häger 2007:67). Om man i en intervjusituation ställer 

en fråga som den intervjuade svarar kort på, kan man helt enkelt välja att hålla tyst tills den 

intervjuade känner sig tvingad att fylla tystnaden. Det är ett djärvt och svårt drag som kräver 

lite is i magen, men det kan generera mer uttömmande och utvecklade svar.  

 

2.2 Samtalsstil 

 

Beroende på samtalspartner talar vi på olika sätt. I en konversation med sin bästa vän är 

språket huvudsakligen mycket mer ledigt och familjärt än om man exempelvis talar med sin 

läkare eller myndigheter. Man använder sig alltså av olika sorters samtalsstilar när man talar. 

Två distinkta stilar är närhets- och engagemangsstilen och respekt- och hänsynsstilen. Dessa 

två stilar brukar sättas i motsats till varandra, och skillnaderna mellan dem ”kan kopplas till 

etnisk, regional och kulturell bakgrund” (Norrby 2014:60). 

 

2.2.1 Närhets- och engagemangsstil 

 

Närhets- och engagemangsstilen kännetecknas av ett språk i högt tempo, med många 

personliga berättelser, samtidigt tal, korta samtalsturer, skratt, gester, onomatopoesi och 

röstförställning. Samtalen behandlar ofta personliga ämnen, och deltagarna använder sig 

gärna av så kallade solidaritetsstrategier, det vill säga att deltagarna uppmuntrar och stödjer 

varandra under samtalets gång. Detta kan yttras genom att deltagarna ger varandra 
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komplimanger, uppbackningar och/eller använder sig av ett öppet och välkomnande 

kroppsspråk. Man kan alltså definiera närhets- och engagemangsstilen som en familjär 

samtalsstil med ett slags ”vi”-känsla.  

 

2.2.2 Respekt- och hänsynsstil 

 

Respekt- och hänsynsstilen används mer i formella sammanhang, och man använder sig av 

artighetsmarkörer, exempelvis genom att tilltala varandra med ni istället för du (dock är detta 

något ovanligt idag, då man huvudsakligen duar varandra), man låter andra tala till punkt och 

tempot är lägre. Samtalsstilen kännetecknas av respekt och artighet, och deltagarna kan 

använda sig av så kallade respektstrategier. Respektstrategier använder man sig av för att inte 

riskera att den man talar med ”tappar ansiktet”. Detta kan i en intervjusituation till exempel 

innebära att man lindar in frågorna lite grann för att inte stöta sig med den man intervjuar. 

Detta kan man göra genom att använda så kallade garderingar, modifierade uttryck som till 

exempel kanske och skulle kunna (Norrby 2014:227). Istället för att ställa frågan ”Får jag 

intervjua dig?” kan man omformulera den till ”Finns det någon möjlighet för mig att kunna få 

en intervju med dig?”. Genom att ställa frågan på detta sätt minskar risken för att den 

tillfrågade ska tappa ansiktet, eftersom hen själv kan tacka nej till intervjun på ett hövligt sätt 

tillbaka. Respekt- och hänsynsstilen genomsyras således av artighet och hövlighet. 

 

2.3 Språkförändringar från 60-talet till idag 

 

I Olle Josephsons bok ”Ju” (2013) beskriver författaren hur det svenska språket har förändrats 

genom tiderna. Ett fenomen som påverkade språket och som suddade ut ”gränserna mellan 

offentligt och privat” (Josephson 2013:47) var när tv:n introducerades i Sverige. Man kunde 

enligt Josephson tack vare tv uttrycka sig mer intimt i offentliga sammanhang, och med 

program som exempelvis ”Hylands Hörna” kunde det svenska folket få se en annan sida av 

offentliga personer, vare sig det var skådespelare, artister eller politiker. I tv (och även 

tidigare radio) var det vanligtvis ett ”rikssvenskt” språk som talades. Detta, och 1900-talets 

urbanisering då folk började flytta in till städerna, medförde att dialekterna runt om i Sverige 

jämnades ut. Tack vare detta började också svenskan i tal och skrift närma sig varandra 

stilmässigt. 
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Från 1970-talet och fram till idag är det enligt Josephson i huvudsak fem tendenser som 

påverkat det svenska språket; internationalisering, visualisering, intimisering, teknifiering och 

nya förhållanden mellan tal och skrift. Med internationalisering menas huvudsakligen 

inflytandet från engelskan. Ökad utrikeshandel, utlandsresor och en önskan om att kunna 

kommunicera snabbare gör att engelskan har fått ett allt större utrymme vid sidan om det 

svenska språket. Visualisering syftar på hur man ser språket, det vill säga hur skriftspråket 

kan formas på olika sätt för att exempelvis förstärka delar av texten. Theres Bellander (2015) 

hävdar att man i sms och chattkonversationer man använda sig av smileys, förkortningar och 

liknande för att skapa emfas. Intimisering syftar till att vi i modernare tid har blivit mer 

personliga i vårt språk. Tack vare internet, bloggar och chattkonversationer har språket blivit 

mer intimt och personligt, och vem som helst kan idag publicera texter om sig själva och sitt 

privatliv. En annan viktig aspekt av intimiseringen är den så kallade du-reformens genombrott 

omkring år 1970. Denna reform innebar att man i allt större utsträckning gick ifrån niandet 

och användandet av titlar och började tilltala varandra med ”du” istället. Även samtalsstilen 

(se avsnitt 2.2 Samtalsstil) ändrades från sjuttiotalet och framåt, från en respekt- och 

hänsynsstil till en närhets- och engagemangsstil (Josephson 2013:91–92). Teknifieringen har 

påverkat det svenska språket sedan mitten av 80-talet. Då kom de första 

ordbehandlingsprogrammen, och 30 år senare har vi internet, e-post, chatt, sms och sociala 

medier, för att nämna ett fåtal av de tekniska fenomen vi har idag. Teknifieringen har medfört 

att vi mer och mer kommer i kontakt med engelskan, men tekniken har påverkat vårt språk på 

andra sätt också. Exempelvis kan vi i sms och chatt använda oss av förkortningar och smileys 

för att uttrycka det vi har att säga, språket i e-postmeddelanden är inte lika formellt som det 

tidigare kanske var i ett vanligt brev och vi har stavningskontroller i våra 

ordbehandlingsprogram som hjälper oss i vårt arbete. Teknifieringen har även medfört att vi 

kan få tag i stora mängder information med bara ett knapptryck. 

Genom intimiseringen har också tal och skrift närmat sig varandra. I exempelvis chattar 

och sms blir skriften ofta mer talspråksnära. 
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3. Metod 

 

3.1 Samtalsanalys (CA) 

 

Metoden jag använder mig av i denna undersökning är samtalsanalys, Conversation Analysis 

(förkortat CA, vilket är det uttryck jag tänker använda mig av i resten av uppsatsen). CA 

innebär att man fokuserar på ”det som man menar är det centrala studieobjektet, nämligen hur 

sociala aktiviteter organiseras och förstås i interaktion mellan människor” (Norrby 2014:33). 

När man använder sig av denna metod tittar man på den situationsbundna kontexten, och man 

väger inte in några yttre faktorer, som till exempel social eller kulturell status, ålder eller kön. 

Aspekter man kan studera under en CA är bland annat uppbackningar, återkopplingar, 

tvekningar, pauser och mycket mer som skapar och påverkar den organisatoriska strukturen. 

Jag kommer att presentera ett par av dessa aspekter senare i detta kapitel. 

Norrby (2014:35) konstaterar i sin bok att CA vilar på fyra grundläggande antaganden: 

 
1. All interaktion är strukturerad. 

2. Alla bidrag till interaktionen – t.ex. ett yttrande i ett samtal – är såväl kontextberoende som 

kontextförnyande. 

3. Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan således avfärdas som 

irrelevant, slumpartat eller felaktigt. 

4. Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, ”äkta” interaktion. 

 

Strukturen i en intervjusituation uppstår i de flesta fall naturligt, då intervjuaren ställer 

frågor, den intervjuade svarar och intervjuaren möjligtvis ställer en följdfråga. Ämnena 

bestäms huvudsakligen av intervjuaren, och hen har även kontrollen över själva ämnesbytena. 

Gällande nummer två och tre av Norrbys antaganden fokuserar man inom CA inte lika 

mycket på vad samtalsdeltagarna säger utan mer på hur de säger det. Allt från tonfall och 

röststyrka till pauser och samtalsstöd är viktigt att studera när man gör en CA, eftersom språk 

inte är begränsat till ord och fraser, utan kringliggande faktorer är minst lika viktiga för vårt 

sätt att kommunicera. 

 

 



 8 

3.1.1 Turtagning 

 

Grunden för ett samtal är att deltagarna turas om att tala. Man kan genom olika 

turöverlämningssignaler (Hellspong 1992:247) låta den man talar med förstå att man är redo 

att låta den andre ta över turen. Detta kan man göra genom exempelvis kroppsspråk, gester, 

tonfall och blickar. Att sänka händerna om man haft dem uppe och gestikulerat eller att sänka 

sitt tonfall till ett viloläge kan tyda på att man är klar och redo att låta den andre ta över. 

Turtagning behöver dock inte betyda att man byter talare, ”efter en paus kan samma talare 

som förut börja en ny tur” (Einarsson 2009:270). 

Vid en intervju är turtagningen i huvudsak lätt att urskönja, då samtalet är uppbyggt av 

frågor och svar i en tydlig struktur. 

 

3.1.2 Turbytesplats 

 

Den plats i samtalet där turen kan överlämnas kallas turbytesplats. Vid denna plats sker ett 

talarbyte och det kan se ut på olika sätt: 

- Den som talar kan utse nästa talare genom att exempelvis ställa en direkt fråga. 

- Nästa talare kan utse sig själv. Om den förra talaren inte utser någon ny talare kan vem som 

helst ta ordet. 

- Om talaren inte utser någon ny talare, och ingen annan heller tar ordet, kan talaren fortsätta 

sin tur (Norrby 2014:125–127). 

 

3.1.3 Pauser och tystnad 

 

Norrby tar i sin bok upp tre olika sorters pauser man brukar skilja på inom CA: 

- Samtalsuppehåll - en flera sekunder lång tystnad som uppstår när ingen av deltagarna i 

samtalet tar ordet. En sådan paus följs oftast av att ett nytt ämne introduceras. 

- Reaktionspaus - den tystnad som uppstår när ett turtagningsbyte sker. Denna paus behövs 

för att lyssnaren ska kunna ”förstå att talaren avslutat sin tur, hinna tänka på något relevant att 

säga och själv börja tala” (Norrby 2014:129). 
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- Paus - En kort paus som inträffar under en talares pågående tur när personen ifråga till 

exempel hämtar andan eller letar efter ett passande ord eller uttryck. Dessa pauser kallas även 

mikropauser. 

Olika personer har olika lång så kallad paustolerans. Om en längre tystnad än vad 

lyssnaren är van vid uppstår kan hen känna sig pressad att avbryta och ta över samtalsturen, 

trots att talaren inte är klar. I en intervjusituation är det viktigt att kunna ta vara på tystnaden. 

Det är som Häger skriver (2007:67): ”De bästa svaren kan du få om du orkar tiga någon extra 

sekund”. 

 

3.1.4 Uppbackningar 

 

Under ett samtal ska man dock akta sig för att vara fullständigt tyst. Får inte talaren någon 

respons alls kan lyssnaren framstå som ointresserad, och detta kan rubba den strukturella 

balansen mellan samtalsdeltagarna. Istället kan man visa upp ett mer aktivt lyssnande genom 

så kallade uppbackningar. Norrby (2014:167) förklarar uppbackningar såhär: 

 
Inom CA är det praxis att uppbackningar definieras snävt som småord vars funktion bara är att 

signalera ”var snäll och fortsätt” – de är s.k. fortsättningssignaler (continuers). De mest typiska 

representanterna för sådana småord är naturligtvis förhållandevis innehållstomma uttryck som hm, 

mm, hja, ja 

 

Förutom att yttra dessa eller liknande uttryck kan uppbackningar även bestå av exempelvis 

nickningar, huvudskakningar eller skratt.  

Ett allt för ihärdigt uppbackande ska man dock också akta sig för. Att använda sig av för 

mycket hummande och ja-ande kan tolkas som att lyssnaren är ointresserad och är mer 

”intresserad av att ta över turen” (Sundgren, red. 2013:207). 

En specifik sorts uppbackning är så kallade nyhetsmarkörer. Vanliga uppbackningar 

hjälper till att upprätthålla balans i samtalsstrukturen och att föra samtalet framåt, medan 

nyhetsmarkörer innehåller ett mer känslomässigt värde, då de är reaktioner på vad som yttrats 

i föregående samtalstur (Norrby 2014:168). Exempel på nyhetsmarkörer kan vara oj, nämen, 

herregud och vad säger du?. 
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3.1.5 Närhetspar 

 

Närhetspar ”definieras som två kommunikativa handlingar som tillsammans utgör ett 

replikskifte, eller annorlunda uttryckt, en minimal sekvens” (Norrby 2014:138). Ett närhetspar 

utgörs av ett förstaled och ett andraled, vilka yttras av två olika talare. Exempel på närhetspar 

är fråga – svar, hälsning – hälsning eller erbjudande – accepterande. 

 

3.1.6 Topik 

 

Norrby nämner (2014:182) att det enligt sociologen Harvey Sacks finns två olika sorters 

ämnesbyte; stegvis (då ett ämne gradvis glider in i ett annat), och gränsmarkerad (då det finns 

en tydlig plats eller position där ämnesövergången är märkbar). 

I sin bok nämner Norrby (2014:183) fyra positioner i en interaktion där ett nytt ämne 

tydligt kan introduceras: 

 
1. Strax efter att samtalet påbörjats (introduktion av det första samtalsämnet). 

2. Efter det att ett annat ämne tydligt avslutats av samtalsdeltagarna. 

3. Efter att en ämnesdigression – en tillfällig ”utflykt” från det pågående ämnet – avslutats och 

samtalsdeltagarna återgår till ämnet. 

4. När samtalet håller på att gå mot sitt slut och ”avslutningsarbetet” har påbörjats. 

 

Stegvis ämnesövergång är vanligare i vardagliga samtal, medan gränsmarkerad 

ämnesövergång oftare tillämpas i mer formella sammanhang, som under till exempel 

intervjuer. Om man vill att någon annan i samtalet ska introducera ett nytt ämne kan man som 

turtagare exempelvis ställa en öppen fråga som ”Vad har du gjort idag?” eller ”Hur är det?”. 

Den här sortens yttrande kallas ämnesframkallare, och genom att använda dessa kan man låta 

den andre deltagaren bestämma ämne. Ett liknande yttrande är så kallad ämnesnominering, 

men skillnaden är att man genom nominering är lite mer specifik, och erbjuder den andre ett 

ämne att tala om: ”Hur går det på jobbet?”, ”Studerar du fortfarande?”.  

Med ämnesdigression menas ”en kortare parantetisk utflykt från det pågående ämnet” 

(Norrby 2014:194). Något i samtalet eller omgivningen kan plötsligt fånga ens 

uppmärksamhet, och då är det naturligt att man uppmärksammar den man talar med om detta. 

Efter att man talat om eller kommenterat det som avbröt återgår man till det förra ämnet igen. 
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3.2 Tillvägagångssätt 
 

Efter att ha letat upp klippen jag valt att använda mig av transkriberade jag dem med hjälp av 

riktlinjer från kapitel 6 i Samtalsanalys (Norrby 2014). Efter detta gick jag igenom varje 

transkription för sig och räknade antalet uppbackningar och pauser.  

Uppbackningar definierar jag, med hjälp av kapitel 10 i Samtalsanalys (Norrby 2014), som 

enstaka ord, hummande eller skratt som inflikas under mikropauser som skapas av den som 

för tillfället talar. Efter att ha räknat ut hur många av dessa som uppkom i en transkription 

räknade jag ut hur många uppbackningar som yttras per minut genom att dividera antalet 

uppbackningar med antalet sekunder klippet består av. Jag får då fram hur många 

uppbackningar som yttrades per sekund och därefter multiplicerade jag resultatet med 60 för 

att få fram antal uppbackningar per minut. 

Gällande mikropauser har jag valt att definiera mindre mikropauser som pauser på under 

en sekund som uppkommer när en talare exempelvis letar efter ord och uttryck eller hämtar 

andan. Är pauserna längre än en sekund definierar jag dem som längre mikropauser. 

Uträkningen av antalet mikropauser per minut är samma som för uppbackningar.  

När det kommer till topik har jag läst igenom transkriptionerna och för varje nytt 

samtalsämne gjort anteckningar om vad de olika ämnena berört.  

3.3 Etiska överväganden 
 

Då videorna jag använt mig av i min undersökning är offentliga, och åtkomliga för gemene 

man, uppstår inget etiskt dilemma om hur jag har samlat in mitt material. Jag har under 

arbetets gång hållit mig objektiv till de intervjuades personer, och mina egna känslor och 

eventuella fördomar gentemot de intervjuade har alltså inte påverkat resultaten jag kommit 

fram till. Materialet har granskats upprepade gånger för att inte feltolkningar ska uppstå, och 

resultaten har gåtts igenom ett flertal gånger så att de kan presenteras på ett sanningsenligt 

sätt. 
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4. Material 

 

Materialet jag använt mig av är klipp ur sex olika intervjuer, en från 1967, en från 1963, en 

från 1975 och tre stycken från 2015. Jag har transkriberat alla klipp, vilka bifogas i sex olika 

bilagor. Transkriptionsnyckel bifogas i bilaga 7. 

Materialet kommer från olika så kallade talk shows: ”Hylands Hörna”, ”Gäst hos Hagge”, 

”Hellenius Hörna” och ”Edit: Dirawi”. Alla dessa program har samma koncept; en eller flera 

kända gäster bjuds in och intervjuas, och vissa gör även framträdanden. Hylands Hörna 

beskrivs enligt sv.wikipedia.org:a som ”en talk show, även om begreppet inte var uppfunnet 

ännu”. Programmet sändes mellan 1962 och 1983, med några års uppehåll under 70-talet. 

”Gäst hos Hagge” var ett intervjuprogram som sändes i flera omgångar mellan 1975 och 1991 

(sv.wikipedia.org:b). ”Hellenius hörna” är ett intervjuprogram som består av både intervjuer 

och komiska sketcher, och det började sändas 2010 (sv.wikipedia.org:c) och Edit: Dirawi är 

ett intervjuprogram som började sändas 2015. 

 

4.1 Intervju 1, 1967 

 

Sångerskan Anni-Frid Lyngstad är gäst hos Lennart Hyland i ”Hylands Hörna” efter att ha 

vunnit talangtävlingen ”Nya Ansikten”. Under det korta klipp jag transkriberat kretsar 

samtalet kring Lyngstads person, hennes vinst i tävlingen och som hastigast nämns vad hon 

har gjort tidigare som sångerska. (www.youtube.com:a, transkriptionen finnes i bilaga 1.) 

 

4.2 Intervju 2, 1963  

 

Sångerskan Lill Lindfors intervjuas även hon av Lennart Hyland. Samtalet behandlar ämnen 

som Lindfors finlandssvenska ursprung, låtarna hon uppträder med i programmet, och hennes 

karriär i Tyskland. (www.youtube.com:b, transkriptionen finnes i bilaga 2.) 
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4.3 Intervju 3, 1975 

 

I programmet ”Gäst hos Hagge” med Hagge Geigert intervjuas skådespelaren och 

programledaren Janne ”Loffe” Carlsson. Under intervjun talar Geigert och Carlsson om hur 

Carlsson fick rollen i filmen ”47:an Löken”, lite anekdoter från inspelningen och Carlssons 

värnplikt. (www.svt.se:a, transkriptionen finnes i bilaga 3.) 

 

4.4 Intervju 4, 2015 

 

Skådespelerskan Suzanne Reuter är gäst hos David Hellenius och Reuter berättar lite 

personliga anekdoter, hur hon kom på att hon ville bli skådespelerska och hon berättar även 

om sin alkoholism. (www.tv4play.se, transkriptionen finnes i bilaga 4.) 

 

4.5 Intervju 5, 2015 

 

Skådespelerskan och transpersonen Saga Becker är gäst hos Gina Dirawi, och de talar om hur 

det är att vara en förebild för transpersoner idag, och även om Beckers egna erfarenheter och 

svårigheter i rollen som sådan. (www.svt.se:b, transkriptionen finnes i bilaga 5.) 

 

4.6 Intervju 6, 2015 

 

Även detta klipp kommer från ”Edit: Dirawi”, och här är det komikern, programledaren och 

skribenten Soran Ismail som är gäst. De nämner Ismails nya tv-program, men talar 

huvudsakligen om rasism. (www.svt.se:c, transkriptionen finnes i bilaga 6.) 
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5. Resultat 

 

5.1 Hur ser användandet av uppbackningar ut i kändisintervjuer genom 

åren? Har de ökat eller minskat? 

 

Ser man till användandet av uppbackningar i kändisintervjuer då och nu är resultatet 

varierande (se Tabell 1).  

 

Tabell 1 

I transkription 1 yttras under intervjun inte en enda uppbackning. I transkription 2 noterades 

fyra uppbackningar under intervjuns två minuter och 43 sekunder, vilket resulterar i 1,4 

uppbackningar per minut. (Värt att notera är att en av dessa uppbackningar är en så kallad 

nyhetsmarkör (se avsnitt 3.1.4 Uppbackningar), och att detta också är den enda nyhetsmarkör 

som står att finna i alla sex transkriptioner.) Transkription 3 innehåller 61 uppbackningar 

under 10 minuter och 18 sekunder, vilket innebär att i snitt 5,9 uppbackningar yttras per 

minut. I transkription 4 finner man 31 uppbackningar under 10 minuter och 18 sekunder, det 

vill säga 2,9 uppbackningar per minut. Transkription 5 innehåller fem uppbackningar under 

åtta minuter och 45 sekunder, alltså 0,5 uppbackningar per minut, och i transkription 6 

noteras 13 uppbackningar under fem minuter och 15 sekunder, vilket innebär att 2,4 

uppbackningar per minut yttras. 

Transkription Tid Uppbackningar Antal 

uppbackningar i 

snitt per minut 

1 1m 50s 0 0 

2 2m 43s 4 1,4 

3 10m 18s 61 5,9 

4 10m 37s 31 2,9 

5 8m 45s 5 0,5 

6 5m 15s 13 2,4 
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I transkription 1 fanns det inte en enda uppbackning, men då får man också se till att klippet 

som är transkriberat bara är en minut och 50 sekunder långt. Trots det är det ovanligt att inte 

intervjuaren ger någon sorts signal om att hen lyssnar eller uppskattar det den intervjuade har 

att säga. Detta kan mycket väl bero på att Hyland i intervjun ställer många så kallade slutna 

frågor (se avsnitt 2.1 Intervjuteknik). Dessa frågor kräver egentligen bara ja- eller nej-svar, 

eller korta svar, vilka oftast inte är långa nog för att kräva en uppbackning. Exempel på detta 

ur transkription 1 (bilaga 1) är: 

 
A: e ni van vi å tävla 7 
B: °inte så van faktist de e ja inte° 8 
A: vaifrån kommer ni? 9 
B: °från eskilstuna° 10 
A: ha men ni har varit me tidigare i såna här sammanhang? 11 
B: °ja de har ja varit° 12 
 

I transkription 2 noterades fyra uppbackningar under två minuter och 43 sekunder. Dock 

förekommer alla dessa fyra uppbackningar under tiden Lill Lindfors berättar en anekdot, 

vilken föregicks av en öppen fråga (uppbackningarna är markerade med fet stil): 

 
A: de gick bra de (.) de där med barnvisor e de nå e de nånting nånting 48 
nytt? 49 
B: nja: ja vet inte den hörde ja (.) ja va tretton år första gången ja 50 
hörde den här på platta av s ja tror de va synkope som sjöng den 51 
A: va sejer du 52 
B: å sen nåra år efteråt så kom ja å tänka på den här då kom ja inte på 53 
texten à 54 
A: näe 55 
B: å då tänkte ja att de e lika bra å tönta till den på nå sätt sådär ja va 56 
på en fest å så gjorde ja den 57 
A: a 58 
B: å sen hände de ett par gånger att folk sa kan du inte göra masken 59 
A: a 60 
(bilaga 2) 

 

Transkription 3 skiljer sig från de två första när det kommer till uppbackningar. Under 

klippets tio minuter och 18 sekunder noterades hela 61 uppbackningar. Anledningen till denna 

höga siffra är att Geigert i huvudsak ställer öppna frågor, vilket ger Carlsson möjligheten att 
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utveckla sina svar till långa anekdoter, vilka i sin tur skapar fler tillfällen för intervjuaren att 

tillämpa uppbackningar.  

I transkription 4 ser vi 31 uppbackningar till klippets tio minuter och 37 sekunder. Även 

denna intervju genomsyras av öppna frågor, men också vad jag anser vara ”halvöppna” 

frågor. En sådan fråga är till exempel: 

 
A: när förstod du att du va alkoholist? 231 
(bilaga 4) 

 

En sådan fråga kan teoretiskt besvaras med en specifik tidpunkt, eller ett årtal, men Reuter 

väljer att utveckla svaret vidare. Hellenius ger alltså Reuter möjligheten att själv bestämma 

hur mycket hon vill avslöja om sin alkoholism. Den här sortens fråga kan ses som en 

respektstrategi, trots att det är en personlig och utlämnande fråga. 

Transkription 5 är klart annorlunda när det kommer till uppbackningar. Den här intervjun 

innehöll flest mikropauser (vilket jag diskuterar närmare i avsnitt 6.1 Har uppbackningar, 

pauser och topik förändrats i kändisintervjuer genom åren? Om så är fallet, på vilket sätt?) 

sett till antal, där majoriteten av dem användes av den intervjuade, men det var även en av de 

intervjuer som hade ett anmärkningsvärt lågt antal uppbackningar. När en mikropaus uppstår 

är det ett ypperligt tillfälle för intervjuaren att inflika en uppbackning för att visa att hen 

lyssnar och är intresserad av vad den intervjuade har att säga. Trots att Dirawi i huvudsak 

ställer öppna frågor, vilket resulterar i utförliga svar från Becker, använder sig inte Dirawi av 

mer än fem uppbackningar under intervjuns åtta minuter och 45 sekunder. Resultatet blir en 

intervju som praktiskt taget består av en lång monolog från Beckers sida. 

I transkription 6 noterade jag 13 uppbackningar under klippets fem minuter och 15 

sekunder. I min undersökning får man anse att snittvärdet (2,4 uppbackningar per minut) 

under denna intervju ligger runt medel, och det är en klar ökning jämfört med i transkription 

5, där intervjuaren är samma person. 

Slutsatsen man kan dra av dessa resultat är alltså att användandet av uppbackningar inte 

har att göra med när i tiden intervjuerna ägt rum, utan det beror snarare på intervjuaren. Man 

kan se att Geigert är den intervjuare som använder sig av flest uppbackningar, medan Hyland 

är den som använder sig av minst, åtminstone om man enbart ser till de intervjuer jag har 

använt mig av. När en intervjuare använder sig av öppna frågor, ger den intervjuade längre 

svar. Under dessa svar kan den intervjuade behöva ta pauser då och då, för att hämta andan 
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eller leta efter ord och uttryck och under dessa pauser kan intervjuaren, för att visa att hen 

lyssnar, passa på att flika in en uppbackning. 

 

5.2 Har användandet av pauser i kändisintervjuer ändrats genom åren? 

 

I detta avsnitt har jag valt att endast fokusera på så kallade mikropauser (se avsnitt 3.1.3 

Pauser och tystnad). Detta för att dessa pauser är de mest förekommande i alla mina 

transkriptioner. Sett till mina beräkningar (se Tabell 2) har användandet av pauser i viss mån 

ökat med tiden. 

 

Tabell 2 

I transkription 1 finner man åtta mikropauser under en minut och 15 sekunder, vilket ger ett 

snitt på 4,3 sådana per minut. I transkription 2 finns 12 mikropauser under två minuter och 

43 sekunder, alltså 4,4 mikropauser per minut. I transkription 3 ökar mikropauserna avsevärt 

med 87 stycken under 10 minuter och 18 sekunder, och ger då ett snitt på 8,4 mikropauser i 

minuten. I transkription 4 noterades 70 mikropauser på under en sekund och 3 stycken på 

över en sekund under 10 minuter och 37 sekunder, det vill säga ett snitt på 6,8 

mikropauser/minut. I transkription 5 finns 90 mikropauser på under en minut och tre på över 

en minut under 8 minuter och 45 sekunder, vilket ger ett snitt på 10,6 mikropauser per minut. 

Slutligen, i transkription 6, noterades 58 mikropauser på under en sekund och två på över en 

sekund, vilket ger ett snitt på 11,4 mikropauser per minut. 

Transkription Tid Paus (under 

en sekund) 

Paus 

(längre än 

en sekund) 

Summa 

antal 

pauser 

Antal 

pauser i 

snitt per 

minut 

1 1m 50s 8 0 8 4,3 

2 2m 43s 12 0 12 4,4 

3 10m 18s 87 0 87 8,4 

4 10m 37s 70 3 73 6,8 

5 8m 45s 90 3 93 10,6 

6 5m 15s 58 2 60 11,4 
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I transkription 1 fanns det åtta stycken mikropauser utspridda över en minut och 50 sekunder. 

Sju av dessa skapas av Hyland, och endast en av Lyngstad. Detta kan, precis som när det 

gäller uppbackningarna i denna intervju, bero på Hylands slutna frågor. Vid de korta svar som 

slutna frågor genererar finns det inte riktigt utrymme för pauser. 

I transkription 2 är pauserna mer jämnt fördelade mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Hyland står för sju av pauserna, medan Lindfors står för fem av dem. Anledningen till den 

mer jämna fördelningen kan vara att Lindfors svarar mer utförligt på Hylands frågor, och då 

skapas också mer utrymme för pauser. 

 
A:        [då] kan du nog tala då (.) 19 
   [(sjungande)] 20 
B: [hörru] kanske ja glömt en hel del men de (.) ja behöver no bara vara 21 
där i (.) vi ska se (.) tre eller fyra dagar så börja ja tala likadant igen 22 
(bilaga 2) 

 

I exemplet ovan yttrar Hyland ett påstående, vilket Lindfors kommenterar med ett längre 

uttalande, och lyckas där klämma in tre pauser, just för att en längre passage skapar mer 

utrymme för sådana. 

I transkription 3 ökar antalet mikropauser markant. Där de två första transkriptionerna 

snittade 4,3 och 4,4 pauser per minut, har transkription 3 ett snitt på 8,4 pauser per minut. 

Precis som när det gäller uppbackningarna ser vi här alltså en stor ökning av pauser. 

Anledningen till den stora skillnaden mellan intervjuerna är att Geigert ställer mer öppna 

frågor än vad Hyland gör. Under praktiskt taget hela klippet som jag transkriberat är det bara 

Carlsson som talar, och Geigert flikar endast in små kommentarer, uppbackningar och enstaka 

frågor. När Carlsson då nära nog håller monolog, kan han införa mikropauser här och där för 

att skapa emfas åt det han precis sagt, eller för att leta efter passande ord och uttryck. Carlsson 

använder sig också mycket av gester när han talar, och pausar ibland för att med en gest 

demonstrera det han precis berättat om, som till exempel: 

 
B: å så hör ja (.) +ha kamera+ vajert vajert vajert (.) eh +klappa+ hehe 223 
KLAPPAR EN GÅNG MED HÄNDERNA (.) +börja eh vänta+ (.) jävlar eh he224 
(bilaga 3) 
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I transkription 4 noterades 70 mikropauser på under en sekund under det tio minuter och 37 

sekunder långa klippet. Utöver dessa fanns även tre stycken längre mikropauser, sådana som 

sträcker sig längre än en sekund, och de skapades alla av Reuter. Beroende på Hellenius 

paustolerans (se avsnitt 3.1.3 Pauser och tystnad) kan han antingen avbryta denna tystnad 

med en ny fråga eller en följdfråga, eller helt enkelt fortsätta vara tyst tills Reuter fortsätter sin 

berättelse. Hellenius väljer att fortsätta vara tyst, och det är då man kan få de mest intressanta 

svaren av den man intervjuar: 
 

Vissa skickliga intervjuare lyckas få sina intervjupersoner att berätta mer. Ofta har dessa 

intervjuare utvecklat en teknik där de med öppna frågor ber personen berätta. Sedan vågar de låta 

det vara tyst tillräckligt länge för att intervjupersonen hinner gräva fram de där intressanta 

bisatserna, minnena och anekdoterna som finns djupt lagrade därinne i hjärnan. (Häger 2007:68) 

 

I transkription 5 noterades det högsta antalet mikropauser av alla intervjuerna, 90 stycken på 

under en sekund, och tre stycken på över en sekund under åtta minuter och 45 sekunder. Av 

dessa står Dirawi för endast sju av de korta mikropauserna, medan Becker står för 83 av dem 

och alla tre av de längre. Antalet uppbackningar under denna intervju är lågt, vilket är 

ovanligt, då uppbackningar och mikropauser enligt min undersökning ofta går hand i hand. 

I transkription 6 noterade jag det högsta snittet gällande mikropauser, 11,4 pauser per 

minut. Under klippets fem minuter och 15 sekunder skapades 58 kortare mikropauser och 2 

längre. Av dessa stod Dirawi enbart för sju av de kortare pauserna, medan Ismail stod för de 

resterande 51 och de båda längre pauserna. 

 

5.3 Har topik i kändisintervjuer ändrats genom åren? I så fall, på vilket 

sätt? 

 

Norrby talar i sin bok om samtalets fyra olika faser (2014:178–179). Majoriteten av alla 

samtal börjar med en fas där man ”öppnar samtalskanalerna: vi hälsar, utbyter en och annan 

artighet (2014:178). Efter det följer en fas där man hanterar mer ”ytliga” ämnen, vilka man 

ofta hämtar från miljön runt omkring en. Efter detta kommer man till den så kallade 

”huvudfasen”, där man hanterar större och mer djupgående ämnen. Denna fas kan se mycket 

annorlunda ut beroende på samtalssituationen. I vissa samtal byter man ämne ofta, i andra 

håller man sig en längre tid till ett och samma ämne. Turtagningen kan vara frekvent, eller så 
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kan samtalet genomsyras av ”berättelserundor där olika deltagare antar berättarrollen” 

(Norrby 2014:179). Den avslutande fasen (vilken jag inte kommer att kommentera vidare, då 

min undersökning i huvudsak behandlar de tre första faserna) kännetecknas av att man tackar 

för samtalet, beroende på situation kanske gör upp planer för ett nästa möte, och tar avsked. 

Transkription 1 börjar med första fasen, där Hyland gratulerar Lyngstad till vinsten i 

tävlingen hon nyligen varit med i. Därefter övergår samtalet till den andra fasen och de talar 

om Lyngstads tidigare framgångar, hennes yrke (som hon menar är att hon är gift och har två 

barn) och sången hon vann sagda tävling med. Samtalet når aldrig riktigt fram till den tredje 

fasen, utan håller sig till någorlunda ytliga ämnen, vilket i och för sig kan bero på att det 

transkriberade materialet bara sträcker sig över en minut och 50 sekunder. 

Även transkription 2 börjar med den första fasen, när Hyland hälsar Lindfors välkommen 

och sedan yttrar en kommentar om Lindfors finlandssvenska ursprung. De talar om detta 

ämne en kortare stund och går sedan över till sången som Lindfors därefter framför. Efter 

detta ställer Hyland en fråga som är ett exempel på ämnesnominering (se avsnitt 3.1.6 Topik): 

 
A: de gick bra de (.) de där med barnvisor e de nå e de nånting nånting 48 
nytt? 49 
(bilaga 2) 

 

Här har Lindfors chansen att tala lite mer utförligt om sitt arbete som sångerska och vad hon 

gjort tidigare, men hon väljer istället att fortsätta tala om sången hon precis framfört, som jag 

anser klassas som en barnvisa. De fortsätter med att tala om Lindfors framtida karriär, att hon 

ska ut och resa, och transkriptionen avslutas med att de talar om nästa sång Lindfors ska 

framföra. Det är i denna transkription svårt att avgöra om samtalet överhuvudtaget går in i fas 

tre, då ämnena enbart hanterar ytliga ting, och inte går in på djupet hos den intervjuade. 

Transkription 3 börjar också med hälsningar och småprat, och ämnet glider sedan över till 

Carlssons karriär. Resten av intervjun kännetecknas av berättelserundor, som alla yttras av 

Carlsson, och avbryts bara av Geigerts uppbackningar och enstaka frågor. I denna fas 3 håller 

sig ämnet hela tiden till Carlssons karriär och anekdoter från denna. 

I dessa tre äldre intervjuer kan man urskönja ett mönster när det gäller topik. Alla 

intervjuer behandlar i huvudsak ämnet karriär. Mycket lite sägs om den intervjuade som 

person, och dennes egna tankar och åsikter. Ämnena är mycket konkreta, och handlar mer om 

händelser och personer än om exempelvis känslor och tankar. 
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Transkription 4 börjar på samma sätt som de tre äldre intervjuerna, med en tydlig första fas 

av hälsningar och artigheter, och går sedan in i den andra fasen, då Reuter berättar om sin 

något kaotiska dag dittills och samtalsdeltagarna även kommenterar Reuters kläder. Därefter 

börjar fas 3, då ämnena växlar mellan Reuters karriär, hur hon bestämde sig för att hon ville 

bli skådespelerska, hennes planeringsbehov, kändisskap och alkoholism.  

I transkription 5 följs samma mönster som tidigare, hälsningar (första fasen) och även en 

introduktion av den intervjuade (andra fasen). Fas 3 börjar med att Dirawi ställer frågan: 

 
A: men (.) hur har ditt liv förändrats efter (.) a men alla succéer me 18 
någonting måste gå sönder å just sommarpratet? 19 
(bilaga 5) 

 

Becker svarar på frågan, och i resten av intervjun behandlas ämnen som Beckers roll som 

transperson, hennes mående, hennes tidigare självdestruktiva beteenden och hur personer i 

hennes liv tidigare gjort henne illa. 

Då transkription 6 kommer från samma program och har samma intervjuare börjar även 

intervjun på samma sätt, första fasen med hälsningsfraser och andra fasen med introduktion. 

Något som är unikt för denna intervju i min undersökning är att en ämnesdigression (se 

avsnitt 3.1.6 Topik) uppkommer. Dirawi reagerar på Ismails ansiktsuttryck efter att ett klipp 

visats och en kort diskussion om hur ordet ”uggla” ska uttalas följer: 

 
A: du pratar väl- SKRATTAR *varför kollar du så där för?* 23 
B: nä ja (.) de e så här ja tittar 24 
A: okej [a] >> 25 
B:      [ja] 26 
A: du ser ut som en frågvis öggla [s] 27 
B:     [okej] 28 
A: SKRATTAR 29 
B: asså de här e också ett de där e ett ord du vill lära dig seja bokstaven 30 
u på 31 
A: vadå (.) öggla? 32 
B: uggla? 33 
A: öggla? 34 
B: öggla e en öggla [ja ser] >> 35 
A:           [ugg- ugg-] 36 
B: fan inte ut som en öggla vem [ser ut som en öggla] 37 
A:   [ugg- uggla?] 38 
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B: a 23 
A: +öggla+ 24 
B: SKRATTAR 25 
(bilaga 6) 

 

Därefter fortsätter samtalet och det dominerande ämnet är rasism. Dirawi ställer enstaka 

frågor, medan Ismail håller längre samtalsturer och uttrycker sina åsikter och tankar i ämnet. 

Topiken har (enligt min undersökning) genom åren gått från karriärsinriktade till mer 

personliga. Förr i tiden var man mer inriktad på vad den intervjuade gjort karriärmässigt och 

vad hen ska göra i framtiden, medan man idag går djupare in i personerna man intervjuar, och 

behandlar ämnen som kräver personliga svar och åsikter. 



 23 

6. Diskussion 

 

6.1 Har uppbackningar, pauser och topik förändrats i kändisintervjuer 

genom åren? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 

Sett till mina beräkningar har antalet uppbackningar i kändisintervjuer inte förändrats särskilt 

drastiskt genom åren. Detta anser jag beror på att användandet av uppbackningar inte har med 

någon särskild tids- eller samtalsstilsaspekt att göra, utan det är helt enkelt olika från person 

till person. Vissa människor är väldigt aktiva i sitt lyssnande, och visar detta genom 

hummande, nyhetsmarkörer, skratt, gester, blickar och kroppskontakt. Andra tar en mer 

passiv roll, och visar respekt för talaren genom att helt enkelt vara tysta. Detta är en fråga om 

personlighet och hur man själv anser att en god lyssnare ska agera. Något som dock kan spela 

en viss roll i frågan om uppbackningar är hur långa eller korta samtalsturerna är i ett samtal. 

Det är mer vanligt att lyssnaren ger uppbackningar under längre samtalsturer än korta, helt 

enkelt för att det finns mer utrymme för det. Detta hör samman med frågorna, huruvida de är 

öppna eller slutna. Slutna frågor ger korta svar, och öppna frågor ger den intervjuade 

möjligheten att hålla längre samtalsturer. 

Gällande mikropauserna kan man se en viss ökning med åren. Ökningen anser jag är en 

konsekvens av att intervjuare idag ställer mer öppna frågor än man gjorde förr i tiden. I 

dagens intervjuer ges den intervjuade större utrymme att själv få berätta, och det gör också att 

samtalsturerna blir längre. Under dessa turer kan den intervjuade behöva använda sig av 

mikropauser för att hitta ord, hämta andan eller ge emfas till det hen precis har sagt.  

Frekvensen i användandet av mikropauser kan dock också vara en personlig fråga. Man 

kan pausa oftare om man är en person som naturligt har ett lågt samtalstempo, man kan vara 

nervös och ha svårt att finna orden eller man kan medvetet använda mikropauser för att 

betona det man har att säga. I Dirawis intervju med Becker uppmättes det näst högsta snittet 

gällande mikropauser. Orsaken till det höga snittet kan vara att Becker, som inte varit en 

offentlig person särskilt länge, är nervös, och har svårt att finna orden. Mikropauserna föregås 

ofta av ett ”eh” eller ”ehm”, och hennes svar är inte särskilt raka och konkreta, utan hon 

tappar tråden ett flertal gånger, vilket också kan tyda på en viss nervositet och osäkerhet. 

Dirawis intervju med Ismail har det högsta snittet när det gäller mikropauser, men 

skillnaden, i mina ögon, mellan Ismails och Beckers användande av dessa är att medan 
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Becker använder dem på grund av nervositet och osäkerhet, använder Ismail dem för att skapa 

emfas åt det han precis yttrat. För att se detta krävs det att man tittar på klippen, man kan 

alltså inte enbart använda sig av mina transkriptioner. Becker utstrålar en tveksamhet när hon 

skapar mikropauser, medan Ismail ger en känsla av lugn och eftertänksamhet.  

I transkription 1 är de flesta frågorna slutna, vilket gör att de inte kräver utförliga svar. En 

annan anledning till att svaren faktiskt blir så korta kan också vara att detta var Anni-Frid 

Lyngstads första stora tv-framträdande (www.svt.se:d), och att hon helt enkelt var oerfaren 

och nervös. Detta syns även i transkriptionen, då alla hennes uttalanden är märkta med 

symbolen för att någon talar med svag röst (vilket hon gör genom hela intervjun), vilket även 

detta är ett tecken på nervositet. 

Ökningen av mikropauser hänger också ihop med vilka ämnen man behandlar. Liksom i de 

äldre intervjuerna behandlas ämnet karriär i de nyare intervjuerna. Skillnaden är att i de nyare 

intervjuerna är det inte karriären som är i fokus, utan snarare vad de intervjuade har 

åstadkommit och vill åstadkomma med sina karriärer. Detta gäller specifikt intervjuerna i 

transkription 5 och 6, då Becker och Ismail genom sina karriärer vill få fram ett budskap och 

en förståelse för ämnena de brinner för (transsexualitet och rasism). Där de äldre intervjuerna 

bara skrapade på ytan i ämnet, gräver de nyare intervjuerna djupare och ger de intervjuade 

utrymme att uttrycka sina åsikter och tankar på ett mer personligt plan. 

Med tiden har alltså topiken i kändisintervjuer utvecklats från att handla om ”kändisen som 

kändis”, till att handla om ”kändisen som person”. 

Något jag finner intressant är skillnaden mellan transkription 5 och 6 när det kommer till 

uppbackningar. Intervjuerna kommer från samma program som har samma koncept i varje 

avsnitt, och som leds av samma programledare. Frågorna i båda transkriptionerna är 

huvudsakligen öppna, och siffrorna gällande mikropauser är inte långt ifrån varandra.  Ändå 

uppmättes ett snitt på 0,5 uppbackningar/minut i transkription 5 och 2,4 uppbackningar/minut 

i transkription 6. Kanske kan ämnet och den intervjuade påverka? I intervju 6 talar Dirawi och 

Ismail om rasism, ett ämne som kanske engagerar Dirawi på ett mer personligt plan, då hon 

själv drabbats av rasistiska påhopp:  

 
Gina Dirawi växte upp i Sundsvall med palestinska föräldrar som kommit till Sverige från ett 

flyktingläger i Libanon. Under uppväxten blev hon ofta ifrågasatt för att hon var muslim, även av 

muslimer som inte tyckte hon var muslimsk nog. Hon tog till humorn och på sin blogg, som hon 

startade 2009, skapade hon karaktärer som extremmuslimska syster Khadidje och mulliga 

svennemorsan Bettan med sina tre hakor. Som tack fick hon massor med kommentarer som 
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beskrev henne som ”hora, idiot, ful, äcklig, fet, rasist, borde slängas i en grav.” Folk ringde hem 

till henne och hon mordhotades. Samtidigt växte hennes fanskara snabbt. (www.svd.se/) 

 

En duktig intervjuare ska såklart inte låta sig påverkas av ämnet, men jag får i min 

undersökning känslan av att Dirawi är mer alert och aktiv i sitt lyssnande under intervju 6 

jämfört med intervju 5. Bok betonar i sin bok Möte med den andre vikten av att lyssna: 

 
Att lyssna blir bara meningsfullt om jag gör det uppriktigt. Uppriktighet innebär att jag lyssnar 

därför att jag verkligen är nyfiken och bryr mig om vad den andre har att säga. Inte därför att det 

förutsätts eller förväntas av mig att jag ska göra det. (2008:110) 

 

Jag kommer alltså tack vare min undersökning fram till slutsatsen att uppbackningar inte 

ändras med tiden, utan det är något som präglas av varje enskild person och dennes språk. 

Mikropauser har däremot genomgått en viss förändring med åren, vilket hänger samman med 

att topiken förändrats drastiskt. Ämnena i dessa intervjuer har gått från ytliga och 

karriärsinriktade till djupare och mer personliga, vilket tillsammans med den stora ökningen 

av öppna frågor, ger den intervjuade utrymme att berätta och utveckla sina svar i längre 

samtalsturer.  

 

           
               Figur 1                Figur 2 

 

Frågor, ämnen, svar, mikropauser och uppbackningar har alla ett samband. Ställer 

intervjuaren slutna frågor om ytliga ämnen genererar detta korta svar, vilket inte ger mycket 

Få mikropauser 
Få uppbackningar 

Korta svar 

Slutna frågor 
Ytliga ämnen 

Fler mikropauser 
Fler uppbackningar 

Långa svar 

Öppna frågor 
Djupa ämnen 
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utrymme för mikropauser och uppbackningar (Figur 1). Om intervjuaren istället använder sig 

av öppna frågor och behandlar djupa ämnen blir svaren längre, och det i sin tur skapar fler 

mikropauser och uppbackningar (Figur 2). 

 

6.2 Samtalsstil 

 

Samtalsstilen i kändisintervjuer har under åren gått från en respekt- och hänsynsstil till en 

närhets- och engagemangsstil. Ett mycket tydligt tecken på detta är att Hyland i transkription 

1 huvudsakligen tilltalar Lyngstad med ”ni” (förutom vid två tillfällen då han duar henne). Att 

använda sig av titlar och niande var tidigare ett tecken på respekt och artighet, vilket är vad 

som kännetecknar respekt- och hänsynsstilen. Hyland använder sig även av garderingar (se 

avsnitt 2.2.2 Respekt- och hänsynsstil) vilket man kan exempelvis kan se i frågan: 

 
A: skulle ni nu vilja få en start? 34 
(bilaga 1) 

 

Hade Hyland istället formulerat frågan ”vill ni ha en start?” finns risken för att Lyngstad 

skulle kunna tappa ansiktet. Genom att linda in frågan kan Lyngstad svara på ett sätt som får 

henne att framstå som ödmjuk och blygsam. 

Något förvånande använder sig inte Hyland av niandet i sin intervju med Lindfors, trots att 

denna ägde rum fyra år tidigare. En spekulation från min sida är att Hyland möjligen kände 

Lindfors sedan tidigare, vilken jag baserar på detta uttalande: 

 
A: ja visste inte förrän häromdan att du er eh finlandssvenska finländsk 10 
finländska sejer man väl då 11 
B: ja eller finlandssvenska 12 
A: finlandssvenska kan man >säg man kan säg vilket som< 13 
B: ja: kan man gö 14 
A: ja visste faktiskt inte de 15 
B: där ser [man] 16 
(bilaga 2) 
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Att han använder sig av ordet ”faktiskt” tyder på att han känner till henne sedan tidigare, men 

inte har vetat om det faktum att hon är finlandssvenska. Om min spekulation nu stämmer, och 

han känner henne sedan tidigare, kan det vara så att han inte ser någon anledning till att nia. 

I transkription 3 duas Carlsson av Geigert genom hela intervjun, detta med stor sannolikhet 

på grund av du-reformen som skedde runt år 1970. Denna intervju ägde rum år 1975, då du-

reformen tagit ett ordentligt fäste i samhället. Under intervjun använder sig Carlsson av 

många onomatopoetiska uttryck, skratt och gester, vilket kännetecknar närhets- och 

engagemangsstilen. Även Geigerts franka uttalande om Carlssons dittills korta filmkarriär 

tyder på att deras samtalsstil präglas av närhet och engagemang: 

 
A: å det har ju inte ristat nåra spår i teaterhistorien precis 27 

(bilaga 3) 

 

Ett sådant uttalande hade definitivt inte passat inom respekt- och hänsynsstilens ramar, då 

uttalandet i sig kritiserar Carlsson, även om det är sagt med glimten i ögat. Ett annat exempel 

i samma intervju är Geigerts fråga: 

 
A: [hur] va de me brunnen i haparanda? 156 
  

Denna fråga kräver ett utförligt svar, det går inte att replikera med ett kort sådant, och hade de 

använt sig av respekt- och hänsynsstilen hade risken funnits att både Carlsson och Geigert 

riskerat att ”tappa ansiktet” (se avsnitt 2.2.2 Respekt- och hänsynsstil). Genom att ställa den 

här frågan förväntar sig både Geigert och publiken en historia om brunnen i Haparanda från 

Carlsson. Om detta inte sker finns risken att Carlsson eller Geigert blir utskämd, och det kan 

skapa en spänd stämning för resten av intervjun, men eftersom de använder sig av närhets- 

och engagemangsstilen är inte den risken lika stor, då de i enlighet med stilen skrattar och  är 

skämtsamma. Om nu Carlsson hade gett ett kort svar på frågan hade han med största 

sannolikhet haft en humoristisk tanke bakom det. 

Transkription 4 är ett praktexempel på närhets- och engagemangsstil. Hela intervjun har en 

familjär känsla, med mycket skratt, skämt, huvudsakligen korta samtalsturer och personliga 

berättelser. Hellenius visar att han lyssnar på Reuter genom uppbackningar och skratt, och 

Reuter blir väldigt personlig när hon berättar om sin alkoholism. 

Transkription 5 visar tecken på både respekt- och hänsynsstil och närhets- och 

engagemangsstil. Dirawi låter Becker tala till punkt och tempot i intervjun är lågt, vilket är 
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helt i enlighet med respekt- och hänsynsstilen, men på grund av ämnena och de högst 

personliga berättelserna märks också närhets- och engagemangsstilen av. 

Samma sak kan man säga om transkription 6, även om denna intervju, tack vare mer skratt 

och den humoristiska ämnesdigressionen gällande uttalandet av ordet ”uggla” lutar mer åt 

närhets- och engagemangsstilen. 

Jag kan alltså genom min undersökning konstatera att samtalsstilen har förändrats i 

kändisintervjuer genom åren. Från att ha varit artiga och hållit sig till ytliga och ”ofarliga” 

ämnen, har intervjuer utvecklats till att innehålla mer personliga berättelser och en familjär 

jargong intervjudeltagarna emellan.  

Vad denna utveckling kan bero på kan man enbart spekulera i. En anledning till 

förändringarna har säkerligen att göra med intimiseringen av det svenska språket från 70-talet 

och framåt. 

 
Tidigare visade man sin uppskattning av samtalspartnern genom att vara hänsynsfull och 

distanserad; nu visar man uppskattning genom att demonstrera närhet och engagemang (Josephson 

2014:92) 

 

En annan anledning kan vara teknifieringen (se avsnitt 2.3 Språkförändringar från 60-talet till 

idag). Vem som helst kan idag få reda på en kändis ålder, partner och favoriträtt genom att 

bara söka på internet. Eftersom vi i dagens samhälle vet så mycket om våra kändisar kan det 

kännas som att vi känner dem personligen, och att då göra en tråkig tv-intervju som enbart 

handlar om deras karriär, utan roliga anekdoter och personliga åsikter lockar nog inte särskilt 

många tittare. Dagens tittare vill höra skvallret de läst berättas med kändisarnas egna ord, de 

vill höra om kändisarnas misstag och dåliga sidor, och de vill höra solskenshistorierna, direkt 

från huvudpersonens mun. 
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7. Sammanfattning 

 

En intervju är ett samtal mellan två eller fler personer där huvudsyftet är att få fram 

information. Denna information kan vara allt från kvalifikationer (vid en anställningsintervju) 

och information om ett brott (vid ett förhör) till aktuella världshändelser (vid en intervju i en 

nyhetssändning) eller personliga berättelser (exempelvis vid en kändisintervju). Det är just 

kändisintervjuer jag har koncentrerat mig på i denna undersökning, där huvudsyftet är att 

försöka se om vissa delar av språket har förändrats under kändisintervjuer genom åren. Jag 

har fokuserat på uppbackningar, pauser och topik, och studerat sex olika klipp från intervjuer, 

från 1963, 1967, 1975 och 2015. För att lyckas med detta har jag använt mig av conversation 

analysis, CA. 

Som förberedelse har jag studerat intervjuteknik, språkförändringar från 60-talet till idag, 

samtalsanalysens delar och samtalsstil. Som intervjuare är det mycket viktigt att lyssna och att 

använda sig av uppbackningar för att den intervjuade ska förstå att man lyssnar och är 

uppmärksam. Man kan ställa öppna eller slutna frågor, beroende på om man vill ha långa och 

utförliga svar, eller korta och konkreta sådana. 

Samtalsstilen har förändrats mycket från 60-talet till idag. Från en respekt- och hänsynsstil 

har vi istället börjat använda oss av en närhets- och engagemangsstil, som kännetecknas av en 

mer personlig ”vi”-känsla. Man använder sig gärna av skratt, gester och onomatopoesi, 

samtalsturerna är snabba, ämnesbytena många och berättelserna personliga. 

Stilbytet märks speciellt av när det gäller topik i intervjuerna jag studerat. I de två tidigaste 

intervjuerna kretsar samtalsämnena huvudsakligen kring de intervjuades karriärer, vad de 

åstadkommit och vad de planerar att göra i framtiden. I den tredje intervjun (från 1975) 

behandlas också ämnet karriär, men detta genom att den intervjuade berättar personliga 

anekdoter från filminspelningar och liknande. I de tre nyare intervjuerna har behandlingen av 

ämnet gått ett steg längre, då de intervjuade talar om vad de åstadkommit bland annat politiskt 

och personligt med sina karriärer. I de nyare intervjuerna talar de intervjuade också utförligt 

om sina egna liv, känslor och åsikter. 

Gällande uppbackningar har jag genom min undersökning kommit fram till att de inte har 

med någon tidsaspekt att göra, utan det är något som är olika från person till person. Vissa 

människor visar engagemang i sitt lyssnande genom hummande, skratt och blickar, medan 

andra är tysta av respekt för talaren.  
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Pauser har till viss del ökat genom åren, vilket jag anser vara en konsekvens av bytet till 

närhets- och engagemangsstil. Denna stil, och det ökade användandet av öppna frågor, har 

medfört att den intervjuade får mer utrymme att utveckla sina svar och bjuda på personliga 

berättelser. Under dessa längre samtalsturer kan den intervjuade behöva hämta andan eller 

leta efter rätt ord, och då skapas så kallade mikropauser. 

Anledningarna till dessa förändringar i intervjuer genom tiden anser jag huvudsakligen 

beror på den intimisering och teknifiering Sverige gick igenom under den andra halvan av 

1900-talet. Med du-reformen och bytet av samtalsstil blev samtalen mer personliga och 

intima, och teknifieringen har medfört att den information man tidigare kanske fick från 

kändisintervjuer idag finns tillgänglig för alla. Skvaller, information om film- och album-

släpp, personlig information om kändisar, allt finns på internet, och kändisarna måste då 

komma med nya och personliga berättelser när de intervjuas.  
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