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Sammanfattning	  
 
Denna uppsats studerar och analyserar samspelet mellan utrikesminister Carl Bildt 

och journalisterna i tre medialt uppmärksammade intervjuer samt undersöker vilka 

strategier parterna nyttjar i dessa.  

I bakgrunden till uppsatsen presenteras begreppet politikens medialisering 

som är den process som förklarar varför journalistik och politik är så starkt beroende 

av varandra idag. Dessutom berörs ämnena medieträning och intervjuteknik.  

Uppsatsens teoretiska ram utgår från forskningsteorier om den journalistiska 

intervjun. Här redogörs för vilka normer och förväntningar som finns på en journalist 

och en politiker, när det gäller till exempel asymmetrisk turtagning och de diskursiva 

roller parterna intar. Teorierna berör intervjun som form för granskning, 

institutionaliserad interaktion, maktrelation och teamframträdande.  

Materialet som studeras är tre stycken intervjuer med Carl Bildt. I den första 

intervjuas han av Ulf Kristofferson för TV4 Nyheterna. I den andra intervjuar Jesper 

Lindau honom för Sveriges Radios Ekot. I den tredje intervjuas han av Tomas 

Ramberg i Sveriges Radios program Ekots lördagsintervju. 

Metoden för uppsatsens undersökning är samtalsanalys. Metoden används för 

att studera hur deltagarna utformar sina handlingar när de samtalar. Efter att ha 

transkriberat de utvalda intervjuerna ställs specifika frågor till materialet.  

Resultatet av studien visar att Carl Bildt ofta lämnar sin diskursiva roll när han 

inte accepterar journalistens agerande. Det är endast vid dessa tillfällen som kampen 

om det territoriella utrymmet är hård, vilket framgår av att parterna överlappar och 

avbryter varandra.  

 De strategier journalisterna nyttjar i intervjuerna är granskande frågetekniker 

och frågor som syftar till att konkretisera Carl Bilds svar. Inga dubbelfrågor och 

värdeladdade ord används i frågorna. Slutna frågor används för att visa på svarslöshet 

och för att få svar på faktaförhållanden. Öppna frågor används för att låta Carl Bildt 

själv definiera utgångspunkten för intervjun.  

De strategier Carl Bildt använder sig av i intervjun är att han konsekvent inte 

svarar på frågor. För att inte framstå som svarslös använder han svarsmarkörer. 

Dessutom undviker han specifika ord i sina svar för att inte behöva beröra ämnet som 

frågan tar upp. Carl Bildt ifrågasätter även journalisternas objektivitet och premisser 

för frågorna. 
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Inledning	  
	  
Den moderate utrikesministern Carl Bildt har lång erfarenhet av politikens hetluft och 

mediebevakning. I den svenska journalistkåren har han blivit beryktad för sin förmåga 

att köra över journalister genom att inte besvara frågor, ifrågasätta dem och själv ta 

över kommandot under intervjuerna. Tidningen Fokus har till exempel skämtsamt 

jämfört att intervjua Carl Bildt med att ”brottas med Karelin” – den oövervinnelige 

ryske brottaren (Ahlquist 2007). 

 I journalisten och doktoranden Björn Hägers lärobok Intervjuteknik finns 

dessutom ett helt kapitel med journalistiska strategier för att lyckas bemästra Carl 

Bildts säregna sätt att svara på frågor (Häger 2007:15-41). 

Denna kandidatuppsats undersöker tre medialt uppmärksammade intervjuer 

med Carl Bildt. Genom att analysera dessa med samtalsanalys ämnar studien ta reda 

på hur Carl Bildt och journalisterna agerar och interagerar under intervjuerna. 

Aspekter som analyseras är till exempel journalisternas intervjuteknik, parternas 

turtagningstekniker samt Carl Bildts förmåga till intervjukontroll. 

Problemformulering	  
Eftersom Carl Bildt har utmärkt sig för att vara mycket besvärlig att intervjua vill 

denna studie undersöka hur detta faktum tar sig i uttryck och vad det får för 

konsekvenser för samspelet mellan honom och journalisterna.  

Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna uppsats är att analysera samspelet mellan Carl Bildt och 

journalisterna i tre medialt uppmärksammade intervjuer samt att undersöka vilka  

strategier parterna nyttjar i dessa.  

	  
Hur ser interaktionen mellan Carl Bildt och journalisterna ut i de valda intervjuerna?  

En frågeställning av mer deskriptiv karaktär. Jag ska undersöka hur studiens valda 

intervjuer fortlöper och vad som händer i samspelet parterna emellan. 

 

Vilka strategier använder journalisterna och Carl Bildt sig av? 

Frågeställningen ger upphov till analytiska ansatser. Efter att ha studerat interaktionen 

vill jag påvisa vilka strategier som framträder i parternas agerande under intervjuerna. 
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Material	  och	  avgränsning	  
Denna uppsats ämnar undersöka tre stycken journalistiska intervjuer med Carl Bildt. 

Den första av dessa sändes i TV4 år 2007 och de andra två sändes i Sveriges Radio år 

2011. Alla intervjuer finns idag tillgängliga för allmänheten att se och lyssna på i sin 

helhet på internet, se källförteckningen.  

Intervjuerna har olika karaktär både vad gäller längd och innehåll och det är 

olika journalister som intervjuar Carl Bildt. Dessutom har intervjuerna blivit 

omdiskuterade i media efter att de sänts, just på grund av Carl Bildts förmåga att 

hantera intervjusituationen. En mer ingående beskrivning av materialet och diskussion 

om urvalet hittas i metodkapitlet.  

Det är viktigt att påpeka att studien inte har till syfte att bedöma Carl Bildt 

eller journalisten i termer av vem som ”vann intervjun”. Uppsatsen ska inte heller ses 

som en analys av vilken intervjuteknik som är bäst att nyttja för att intervjua Carl 

Bildt.  

Bakgrund	  
	  
I detta kapitel behandlar jag de tre områdena politikens medialisering, medieträning 

och intervjuteknik. Anledningen till att politikens medialisering är placerad i detta 

kapitel är för att avsnittet beskriver den bakomliggande process som gjort att 

journalistik, medier och politik hänger så tätt samman idag. Jag anser att denna 

process är så grundläggande att den legitimerar hela min studie och förklarar varför 

ämnet Carl Bildt och journalisters samspel är relevant att undersöka.   

Medieträning och intervjuteknik är ytterst centrala områden vad gäller 

journalistik och intervjuer idag. Anledningen till att dessa inte är placerade i 

teorikapitlet beror på att de huvudsakligen är hämtade från litteratur som inte har 

någon vetenskapligt belagd forskning bakom sig. Boken Medietränad är en handbok 

med praktiska råd till politiker, företagsledare med flera som ska bli intervjuade i 

media. Boken Reporter är på liknande sätt en lärobok för blivande journalister.  

Politikens	  medialisering	  
Medierna utgör för de allra flesta medborgare den viktigaste källan till information 

om politik och samhälle. Medierna och journalistiken behövs för information om allt 

som händer och sker bortom människors egen vardag, däribland information om 

partier, deras åsikter och den politiska debatten. Visserligen är det teoretiskt möjligt 
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för var och en att själv söka upp relevant information på internet, men för de flesta 

räcker vare sig tiden eller engagemanget till för att göra det. Att få information om 

politik genom att samtala med andra människor eller genom egna erfarenheter har inte 

heller tillnärmelsevis samma betydelse som medierna har (Strömbäck 2009:127f och 

Strömbäck 2002:14). 

På grund av detta har medierna och journalistiken fått en enormt stor betydelse 

för politiska partier. Partiernas sjunkande medlemskap, minskad partiidentifikation 

bland medborgare, ökad väljarrörlighet, ökad politikermisstro och en generellt ökad 

tidspress i samhället medför också att media har blivit allt viktigare för politiska 

partier (Strömbäck 2002:20-34).  

Jesper Strömbäck konstaterar att synen på politisk kommunikation som ett 

samspel mellan politiska aktörer, medieaktörer och medborgare bygger på insikten att 

det i moderna samhällen inte går att dra några skarpa gränser mellan den politiska 

sfären, mediesfären och medborgarsfären. Tvärtom kan politiken och dess sätt att 

fungera inte förstås utan att ta hänsyn till att politik alltid är beroende av 

kommunikation och offentlighet (2002:11).   

  Massmedia har i sin tur utvecklats till självständiga institutioner från att 

tidigare varit till exempel en förlängning av politiska partier. Journalistiken har i och 

med detta professionaliserats och präglas av en oberoende ställning, kritisk 

granskning och rationell nyhetsvärdering. Vidare har journalistiken blivit allt mer 

marknadsdriven med krav på ekonomisk vinst. Av detta följer att massmedia format 

en så kallad medielogik (Ekström 2006:11 och Strömbäck 2002:35).  

Medielogiken kan kort sammanfattas i att det ständigt råder ett överskott på 

information och ett ständigt underskott på uppmärksamhet. Av det skälet använder sig 

medierna av tekniker för att reducera informationsmängden och för att väcka 

uppmärksamhet. Till de teknikerna hör tillspetsning, förenkling, polarisering, 

intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering (Strömbäck 2002:37). 

Att anpassa sig efter denna logik har kommit att bli ett oumbärligt krav för 

vilken social aktör som helst som vill uppnå något i samhället. Det gäller att tänka 

journalistiskt och mediemässigt för att nå framgång. För att uppnå ett mål krävs det att 

aktören har kompetens att anpassa sig efter medielogiken och agera därefter (Eide 

2007:22f). 
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För att politiska ledare ska lyckas på mediearenan gäller det alltså att anpassa 

budskapen och presentationen så att det passar medielogiken. Ett exempel på detta är 

förmågan att kunna formulera sig kort och slagkraftigt för att på så sätt öka sina 

chanser att synas i medierna. Att politiker anpassar sig till massmediernas villkor är 

den process som kommit att kallas för politikens medialisering. Denna process har 

också lett till att personliga egenskaper och kapacitet hos enskilda politiker har blivit 

allt mer viktig (Eide 2007:25; Ekström 2006:10-12 och Strömbäck 2002:53) 

 Det ska vidare påpekas att journalister och politiker är parter som är i behov 

av varandra. Journalisterna för information och innehåll, politikerna för 

uppmärksamhet – men de har samtidigt motstridiga intressen. Båda utvecklar därför 

olika strategier för att vinna eller behålla övertaget i förhandlingarna om vad som ska 

uppmärksammas i medierna (Strömbäck 2002:42). 

Medieträning	  
Politikens medialisering och krav på politikers mediemässiga förmåga har lett till att 

fenomenet medieträning har blivit allt vanligare bland politiska företrädare. 

Författarna till boken Medietränad lyfter själva fram två förklaringar till behovet av 

medieträning. Nämligen att media har fått sådan stor makt över människors tankar 

vilket gör att mediernas bild ofta är den som människor förlitar sig på. Dessutom 

menar författarna att journalisterna blivit allt skickligare och allt mer frågvisa mot den 

de ska intervjua. Den som ska utfrågas vet också vilken skada ett dåligt 

medieframträdande kan leda till (Lind, Lindahl Persson & Borgs 2005:15f). 

Det finns en stark motsättning mellan journalistik och medieträning. För 

många journalister har ordet medieträning blivit ett skällsord som används för att 

karaktärisera någon som lär sig hur man kan parera deras intränade frågor och sociala 

snaror (ibid.).  

En stor del av medieträningen går ut på att lära sig intervjukontroll. 

Författarna till Medietränad skriver följande:  

”En intervju är på många sätt en kamp mellan två olika agendor – 

journalistens och den intervjuades. Journalistens främsta vapen är frågan och för att 

den intervjuade ska lyckas undvika att snaras av frågorna krävs noggranna 

förberedelser. Ett av de största hindren är att det är journalisten som styr samtalet. 

Även om snarorna är många finns det sätt att överta, neutralisera eller åtminstone 
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minska journalistens överläge. Det gör man med hjälp av sina svar.” (Lind, Lindahl 

Persson & Borgs 2005:159f). 

För att få kontroll över en intervju kan följande sju tekniker användas: 

 

Figur 1. Lathund för svarsteknik 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

          (Hämtad från Lind, Lindahl Persson, & Borgs 2005:185f)	  

Intervjuteknik	  
Journalister har å sin sida utarbetat tekniker vid intervjuer för att lyckas få svar på de 

frågor de har. Under slutet av 1990-talet kom den kanadensiske journalisten John 

Sawatsky till Sverige för att föreläsa om vilken intervjuteknik som är mest effektiv. 

Många tog intryck av dessa råd och de har förändrat synen på vad som är 

eftersträvansvärt i intervjuer (Häger 2009:182). 

Från 1960-talet hade skjutjärnsjournalistik varit det som hägrat i Sverige. 

Journalistiken använde då så kallade konfrontationsinriktade intervjuer för att ta över 

makten från den politiska dagordningen. Idealet var tuffa frågor som skulle ställa den 

intervjuade mot väggen (Ekström 2006:71f och Häger 2009:182). 

Sawatsky förordar istället en metodik som till exempel psykologer och 

förhörsledare sedan länge använt sig av. Nämligen att formulera frågorna så att de går 

att svara på och på så sätt gräva djupare i det ämne som avhandlas (Häger 2009:182; 

cit. efter Sawatsky 1998).  
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Sawatskys praktiska råd till journalister kan sammanfattas följande:  

– Ställ öppna frågor, dessa kräver att den intervjuade utvecklar sina svar. Slutna 

frågor däremot är frågor som bara kan besvaras med ett ja eller nej.  

– Undvik dubbelfrågor. Ställ en fråga i taget, ty vid två frågor på en gång besvaras 

ofta bara den sista frågan av den intervjuade. Dessutom kan den intervjuade själv 

välja bort den fråga som personen vill undvika utan att det märks lika tydligt.  

– Undvik laddade ord liksom överdrifter. Genom att formulera en fråga med ett 

värdeladdat uttryck svarar ofta den intervjuade inte på frågan utan går till motangrepp 

mot formuleringen istället (Häger 2009:183-185; cit. efter Sawatsky 1998). 

Vidare bör frågorna vara enkla och korta. Det är bättre att ställa flera korta 

frågor än en för lång. Dessutom ska frågorna vara konkreta så att exempelvis 

makthavare som brukar tala på en abstrakt nivå tvingas konkretisera när de pratar i 

generella termer. Genom att fokusera en fråga på det mest intressanta momentet eller 

sakförhållandet så får man fram berättelserna. Journalister uppmanas av Sawatsky att 

till och med vara tysta ibland. Att inte forcera fram nya frågor kan leda till att 

intervjupersonen får tid på sig att få fram det hen tänkte berätta (Häger 2009:185; cit. 

efter Sawatsky 1998). 

Teori	  och	  tidigare	  forskning	  
	  
Denna uppsats teoretiska utgångspunkter kommer från den interaktionistiska 

forskningen. De två amerikanska forskarna Steven Clayman och John Heritage är 

ledande på området och har med sin bok The News Interview publicerad år 2002 

bidragit med kunskaper om hur det offentliga samtalet fungerar och förändras 

(refererat i Ekström 2006:62). Flera av deras teorier om intervjun återfinns längre 

fram i detta kapitel.   

I Sverige uppfattar jag att det är framförallt forskaren Mats Ekström som 

undersökt intervjuer utifrån interaktionistiska analyser. Han redovisar i sin bok 

Politiken i mediesamhället bland annat en studie där han jämför politiska intervjuer 

med fem svenska socialdemokratiska statsministrar. Ekström urskiljer i denna studie 

olika centrala teman gällande relationen mellan politik och journalistik. Dessa 

områden är de underrubriker jag har valt i detta kapitel och som jag följaktligen 

redogör för där. 
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År 2012 publicerades magisteruppsatsen Intervjuer mot väggen på Södertörns 

högskola, skriven av Annika Hamrud. Denna studie jämför etersända journalistiska 

utfrågningar av svenska toppolitiker i svensk respektive brittisk media. Studien kom 

fram till att svenska journalister ogärna agerar konfrontativt och hellre vill vara vän 

med dem de intervjuar, viket leder till att politikerna inte ställs till svar (Hamrud 

2012:93-96). 

Hamruds studie har inspirerat min uppsats i två avseenden. Dels ger hennes 

slutsatser ytterligare legitimitet till varför det är av intresse att undersöka Carl Bildts 

och journalisters interaktion. Dessutom har Hamruds metodanvändning öppnat mina 

ögon för hur jag kan närma mig intervjutranskriptioner och analysera dessa genom 

materialfrågor som härrör från de teoretiska utgångspunkterna. Förvisso utgår 

Hamrud från fler perspektiv än bara samtalsanalysen, men sättet hon utför sina 

analyser på har varit mycket användbart i mitt forskningsarbete.  

Trots att intervjun är så central för journalistiken så finns det relativt lite 

vetenskaplig forskning om intervjun. Det vittnar Mats Ekström om i sin bok Politiken 

i mediesamhället (2006:24). Likaså Gunnar Nygren, professor i journalistik vid 

Södertörns Högskola, påtalar denna brist i sitt förord till uppsatsen Intervjuer mot 

väggen. Framförallt framhåller han att det finns mycket mer att undersöka när det 

gäller intervjuparternas förhållningssätt och olika sätt att ställa frågor (Nygren 

2012:5).  

Intervjun	  som	  form	  för	  granskning	  
Möjligheten att granska makthavare och utkräva ansvar tillhör det demokratiska 

samhällets grundläggande principer. Det var delvis med denna princip som grund som 

den moderna journalistikens granskande ideal och anspråk formades. Intervjun är idag 

en av de viktigaste metoderna för att ställa politiker till svars offentligt (Ekström 

2006:71f). 

De granskande idealen aktualiseras i högsta grad i denna uppsats då de 

intervjuer som jag analyserar har just granskning som syfte. Journalisterna ställer 

frågor och utkräver ansvar om Carl Bildts personliga förehavanden samt politiska 

uttalanden. 

Intervjuer med politiska företrädare har hårdare regler än andra intervjuer och 

har inom journalistiken fått en särställning. En politisk intervju görs sällan 

förutsättningslöst, såväl reportern som politikern har en agenda. De journalistiska 
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ideal som många journalister värnar om sätts på prov just i tv- eller radiosända 

intervjuer. Intervjuaren förväntas inta en hård attityd till intervjuobjektet samtidigt 

som hen ska förhålla sig neutral. Politiska journalister ska ha förmågan att kunna 

ställa en politiker mot väggen utan att själv argumentera (Heritage & Clayman 

2010:228). 

 Mats Ekström tar upp några olika typer av frågekonstruktioner som används 

av journalister för att granska politiker. 

1. Att konfrontera den intervjuade med inkonsekvenser eller självmotsägelser. En 

särskild strategi av detta kan vara att lägga upp intervjun så att den intervjuade 

först lockas till att göra ett yttrande som sedan kan användas för att visa på 

självmotsägelser. 

2. Att konfrontera den intervjuade med anklagelser från andra. Från 

journalistens synvinkel har denna frågetyp fördelen att den inte äventyrar 

journalistens formellt neutrala position. 

3. Frågor som inbegriper ett ifrågasättande och som starkt premierar ett 

instämmande svar. Ett instämmande skulle alltså innebära att den svarande 

accepterar kritiken. Frågorna är i den meningen fientliga. Detta försätter den 

svarande i en sådan situation att hen antingen kan instämma i kritiken eller 

neka till den men det kräver då en övertygande motivering (Ekström 2006:72-

75). 

Det är inte bara frågekonstruktioner som utgör granskande tekniker. Det finns flera 

andra delar i interaktion mellan politiker och journalister som kan nyttjas. Till 

exempel kan följdfrågor demonstrera att det ursprungliga svaret inte var 

tillfredställande. Att upprepa samma fråga fast i olika varianter, att inte låta den 

intervjuade själv få bestämma när den ska avsluta sitt svar genom nya frågor eller 

kommentarer, är två andra tekniker. Utöver den rent sakliga granskningen av politiken 

vid sådana här intervjuer prövas också politikernas förmåga att hantera den pressade 

situationen (ibid.).  

Intervjun	  som	  institutionaliserad	  interaktion	  
Begreppet institution används vanligtvis på två olika sätt. För det första är exempelvis 

skolan, domstolarna och regeringen samhällsinstitutioner i betydelse av organiserade 

verksamheter. Journalistiken har under 1900-talet också utvecklats till en 

samhällsinstitution som är självständig från de andra, med befogenhet att kritiskt 
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granska. Därutöver är betydelsen av begreppet institution; interaktionsformer som har 

bestående karaktär (Ekström 2006:57, 67).  

Intervjun är en institutionaliserad form för social interaktion. Det syftar dels 

på att intervjun integreras som en självklar del av medierna som samhällsinstitution 

och att interaktionsformerna för intervjun har fått en bestående karaktär. I 

institutionella samtal deltar minst en av parterna i egenskap av sitt yrke och som 

företrädare för en institution. När en politiker intervjuas i media har alltså båda parter 

denna egenskap (Ekström 2006:67f). 

 En intervju styrs av vissa etablerade sociala relationer, rutiner och normer. 

Deltagarnas handlingar är koordinerade och organiserade som en turtagning mellan 

frågor och svar. Vad personerna kan göra är beroende av denna struktur. Interaktionen 

personerna emellan har också ett specifikt mål, deltagarna är i grunden överens om 

vad som ska göras. 

Intervjun bygger dessutom på roller som är förutbestämda. Deltagarna 

förväntas agera efter dessa och bedöms av publiken utifrån rollerna. Det finns dock en 

distinktion på ordet roll i detta sammanhang. Att vara företrädare för till exempel en 

samhällsinstitution, kallas verksamhetsroll och rollen en person har under intervjun, 

kallas en diskursiv roll (ibid.).  

Intervjuns diskursiva roller är den som frågar och den som svarar. Journalisten 

är den som har rätten att ställa frågor och parterna får således tillgång till olika turer i 

samtalet. Fördelningen av turer är asymmetrisk. Parternas positioner möjliggör vissa 

handlingar men begränsar samtidigt vad personen kan göra, då det ställs olika 

förväntningar på dem.  

En norm är att den som öppet visar att den inte svarar på en fråga uppfattas 

negativt av publiken. Ekström har i sina studier sett att politiker är mycket angelägna 

om att följa de diskursiva rollerna och att svara på frågorna de får. Grundinställning 

verkar därför vara att aldrig vara svarslös, hur svår en fråga än må vara. 

Ett annat uttryck för politikernas anpassning till den intervjuades diskursiva 

roll är den viktiga användningen av svarsmarkörer. Politikers svar innehåller ofta 

markörer som visar att hen svarat på den frågan som ställts. Att inkludera några av 

frågans ord i svaret är ett exempel på detta (ibid.).  

Denna studie kommer bland annat undersöka hur Carl Bildt och de 

intervjuande journalisterna förhåller sig till de normer och förväntningar som 
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beskrivits här. Det är ett viktigt element vad gäller hur interaktionen mellan dessa 

parter fortlöper. Interaktionen innefattar även ytterligare element, bland annat hur 

parterna förhandlar och demonstrerar makt sinsemellan.  

Intervjun	  som	  maktrelation	  
Politiska intervjuer är arenor för maktrelationer, dessa etableras, återskapas, 

förhandlas och demonstreras. Makt diskuteras här som en form av förmågan att 

påverka andra aktörer och deras handlingar. Makt handlar om vilka resurser som 

aktörerna har och vilka handlingar som är tillgängliga för dem. Men det handlar också 

om hur handlingar fungerar i den konkreta interaktionen.  

Att fråga är en handling som innefattar mycket mer än att bara efterfråga 

information. En fråga är en handling som skapar en situation som den svarande har att 

förhålla sig till. Frågan som handling är förknippad med särskilda möjligheter att 

kontrollera och dominera samtalet. Grundläggande för frågans makt är att den 

påverkar den svarandes handlingsutrymme (Ekström 2006:76f). 

 Att intervjuer sker inför en publik strukturerar politikers sätt att svara på två 

sätt: 

1. Det finns en norm som säger att den som får en fråga bör svara. Att inte göra 

det kan uppfattas som undvikande. Det kan också tolkas som att personen inte 

kan svara på frågan.  

2. Intervjusituationen är en möjlighet för politikern att nå ut med sitt budskap till 

en stor publik (ibid.). 

En politiker som konsekvent struntar i att svara på frågan under hens svarstur, blir inte 

framgångsrik. Men att alltid ge direkta svar utan att utnyttja svarsturen till att föra 

fram sitt budskap, är inte heller något att föredra. Ett vanligt resultat av detta är att 

politiker ofta svarar på frågan men gör det på ett sådant sätt att hen samtidigt kan 

utnyttja svarsturen till att ta över agendan och föra fram sitt eget budskap.  

Emellertid finns risker med att utnyttja svarsturen på detta sätt. En risk är att 

intervjuaren avbryter och gör en poäng av att politikern inte svarar på frågan. En 

annan risk är att publiken uppfattar agerandet som ett uttryck för manipulativ retorik 

(Ekström 2006:79f).  

Det finns stora risker även för en journalist med att intervjua en politiker. 

Intervjuare närstuderas och kan utsättas för hårda domar om hen ansetts varit för snäll 

eller hård, för okänslig eller partisk. Journalisten försöker anpassa sig till de normer 
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som finns och samtidigt vara originell och få intervjuobjektet dit hen vill. En norm 

som journalisten ska leva efter är att vara objektiv. När den intervjuade uttrycker en 

provocerande åsikt kan det vara svårt för journalisten att veta var gränsen går. Gick 

intervjuoffret över gränsen för anständighet eller ska hen förhålla sig neutral och 

fortsätta intervjun som att ingenting hänt (Heritage & Clayman 2002:150)? 

En viktig aspekt av maktrelationen är alltså journalistens rätt att reagera på svaren 

genom det som kallas den tredje turen fråga-svar-reaktion. Reaktionen kan vara ett 

accepterande av svaret, så som ett instämmande. Men den kan också ifrågasätta 

svaret, omtolka (eller dra konsekvenser av det) svaret, rikta sanktioner mot ett 

undvikande svar och kräva en precisering (Ekström 2006:80).  

En annan utgångspunkt för analyser av makt i intervjuer är det som kallas den 

territoriella modellen. Makt antas delvis handla om hur mycket utrymme olika aktörer 

får för att prata, samt i vilken utsträckning de får prata ostört. För politiker är 

utrymmet i medierna viktigt och konkurrensen om tiden är hård. Avbrott kan 

betraktas som en maktmetod, att avbryta är detsamma som att inte låta någon prata 

färdigt. Den som avbryter gör samtidigt anspråk på att utifrån sina egna målsättningar 

påverka samtalet i sin tur (Ekström 2006:81-85).  

 Konkurrensen om territoriet varierar dock kraftigt mellan olika typer av 

intervjuer. Vid till exempel långa intervjuer med en lika känd journalist som politiker 

kan intervjusituationen utforma sig så att det inte råder någon konkurrens om 

talarutrymmet och att intervjuaren inte har någon anledning till att framställa sig som 

angripare eller bidra till en fientlig situation. I andra situationer kan konkurrensen om 

utrymmet ha mycket större betydelse. Vid till exempel presskonferenser och 

pressuppbåd tävlar många journalister om utrymmet. Viljan att pressa ansvarig 

politiker och förhindra denne till att själv sätta agenda är då stor (ibid.).  

Intervjun	  som	  teamframträdande	  
Trots att intervjun är en arena för maktkamp, så innefattar den lika mycket samarbete 

parterna emellan. För att turtagningen ska flyta på utan avbrott, kräver den iscensatta 

interaktionen så kallat teamframträdande (Ekström 2006:85f). 

Teamframträdanden utmärks av en samverkan mellan aktörerna, vilka i 

grunden definierar situationen på samma sätt. Det finns vanligen en hierarkisk 

ordning som ger vissa aktörer rätten att kontrollera och regissera framträdandet. Men 

aktörerna är för sin status och makt beroende av varandra, relationen styrs av ett 
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outtalat kontrakt som säger att de som deltar inte ska avslöja sådant som hotar det 

gemensamma framträdandet.  

Igenom intervjun finns en förväntan om turtagning, fråga-svar. Det är 

förklaringen till att den som intervjuas inte avbryter reportern så länge denne berättar 

något och kommer med en fråga. Denna norm är så stark att den håller även om den 

intervjuade får mycket konfrontativa frågor som människor i vanliga samtal aldrig 

skulle acceptera. Frågorna kan vara utmanande, innehålla anklagelser och personens 

karaktär kan ifrågasättas (Wooffitt 2005:57f). 

Metod	  och	  material	  
	  
Den metod jag valde för denna studie är Conversation Analysis (CA) eller 

samtalsanalys som den kallas för bland svenska forskare. 

 Anledningen till att jag valde denna metod var för att jag ville undersöka 

interaktionen i intervjuerna – alltså det språkliga handlandet parterna emellan. För 

detta ändamål lämpar sig samtalsanalysen ypperligt. Jag tyckte nämligen att det i ett 

journalistikvetenskapligt perspektiv vore mer intressant att studera samspelet mellan 

en journalist och en politiker än att fokusera på den enskildes språkliga agerande. 

Ett annat tänkbart metodval var i inledningsfasen av mitt arbete att använda 

mig av retorikanalys. Men eftersom mitt intresse var intervjusituationen som sådan 

och inte på hur parterna till exempel la upp sin argumentation vad gäller ethos, logos 

och pathos samt användandet av metaforer (Mral 2008:69), så fann jag att 

samtalsanalysen bäst kunde svara upp mot min forskningsambition.  

Efter att jag hade valt ut materialet för studien transkriberade jag intervjuerna 

på ett mycket noggrant sätt utifrån de transkriptionssymboler som jag redogjort för 

längre fram i metodkapitlet. Därefter ställde jag specifika materialfrågor till mina 

transkriberade intervjuer. På så sätt kunde jag närma mig materialet på ett 

vetenskapligt vis och ringa in Carl Bildts och journalisternas samspel och strategier i 

intervjuerna.  

Samtalsanalys	  
Inom samtalsanalysen undersöks hur deltagare utformar sina handlingar när de 

samtalar och hur samtal organiseras och byggs upp i förhållande till samtalsregler om 

hur exempelvis ordet fördelas. Huvudintresset ligger på hur samtalsparterna utformar 
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och organiserar tal i interaktion och det innebär att man i analysen försöker anta 

samtalsdeltagarnas perspektiv (Moberg 2010:195f). 

För samtalsanalys gäller att allt som sker i ett samtal, även till synes triviala 

detaljer som skratt, pauser, felsägningar och avbrott, har en funktion. Man närmar sig 

data så förutsättningslöst som möjligt och gör en mängd observationer för att sedan se 

vart det bär hän. I analysen utgår man från samtalsturen och frågar sig hur 

turtagningen går till, hur talare får/tar ordet, när överlappande tal kan förekomma och 

hur nya ämnen introduceras (ibid.).  

Inom metoden görs en skillnad på naturligt förekommande samtal, till 

exempel mellan två vänner och institutionella samtal med personer som företräder en 

verksamhet. Det som särskiljer institutionella samtal från naturliga är följande: 

1. Deltagarna har normalt speciella mål i samtalet som är ett resultat av de 

institutionella identiteterna. Som i denna studies fall, journalist-politiker. 

2. Institutionella samtal har speciella krav på vad som betraktas som acceptabla 

handlingar i samtalet. 

3. Samtalet associeras med ramar och procedurer som är typiska för den 

specifika kontexten (Heritage 2006:4). 

I en intervju är identiteter och relationer redan etablerade av kontexten. Identiteterna 

ger upphov till vissa handlingar som i sin tur skapar och förstärker identiteterna. Vi 

uppfattar en kontext med vissa identiteter och aktiviteter och denna kontext formas 

genom det som framgår under samtalets gång (Moberg 2010:205f). 

Grundläggande	  begrepp	  
Följande begrepp är centrala inom samtalsanalysen och återfinns i min analys. Här 

följer en definition av dessa:  

Turtagning och turtagningsteknik, en tur i ett samtal är den sammanhängande period 

som en talare har ordet eller rätten/skyldigheten att tala innan turen går över till nästa 

talare. Som deltagare i ett samtal vet man när en tur håller på att ta slut genom att till 

exempel taltempo förändras. Vid en sådan här turbytesplats kan deltagarna förhandla 

om vem som ska turen. 

Närhetspar, tydliggör hur handlingar kan hänga ihop. Närhetspar består av två turer 

som följer efter varandra och som hänger nära ihop. Exempelvis: fråga-svar, hälsa-

hälsa tillbaka.  
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Preferensstruktur, andra delen i ett närhetspar kan delas in i prefererade och 

disprefererade svar. Prefererade svar kommer snabbt, entydigt och utan garderingar. 

Disprefererade svar inleds med en kort paus, tvekan och motivering.  

Överlappning/samtidigt tal, förekommer ofta vid turbytesplatser när någon tar över.  

Multimodalitet, all interaktion är multimodal vilket betyder att vi inte bara använder 

ord och grammatik i samtal utan också röst- och tonläge, taltempo, betoning och 

kroppsspråk (Ekström & Moberg 2008:98-106).  

Metodkritik	  	  
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns en skarp åtskillnad mellan 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder syftar till att ge en 

statistiskt förankrad beskrivning av ett fenomen eller att ge en förklaring till hur 

förhållanden hänger samman (Justesen & Mik-Meyer 2011:13). 

Samtalsanalys är dock en kvalitativ metod, vilka ibland kritiseras för 

subjektivitet och att inte vara testbara (Wallén 1996:73).  

Av det begränsade antalet valda intervjuer i denna uppsats och frånvaron av 

kvantifierbart analysresultat, följer mycket riktigt att denna studie inte kan dra 

generella slutsatser om Carl Bildts och journalisters interaktion. Men det har heller 

aldrig varit min ambition att göra.  

En kvalitativ studie har inte till syfte att slå fast i vilken grad en frågeställning 

och ett resultat är representativt och generaliserbart. Styrkan med kvalitativa studier är 

att de lämpar sig för att beskriva fenomen i deras kontext, för att mot bakgrund 

presentera en tolkning som ger ökad förståelse av fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 

2011:13).  

Fokus i min studie ligger på samspelet mellan två personer i ett samtal. Jag 

anser att denna komplexa interaktion inte lämpar sig att mäta kvantitativt, då den är av 

en sådan art att den kräver djupare förståelse snarare än att kunna visa på statistiska 

samband.  

Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet handlar om huruvida undersökningens resultat faktiskt belyser 

forskningsfrågan, alltså om studien verkligen mäter det den utger sig för att mäta. 

Reliabilitet handlar om i vilken grad som undersökningens metoder är så 

väldefinierade att andra skulle kunna upprepa undersökningen och komma fram till 

samma resultat (Justesen & Mik-Meyer 2011:33). 
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Begreppen reliabilitet och validitet härstammar från den kvantitativa 

forskningen. Frånvaron av statistiskdata i denna studie medför därför att det inte går 

att prata om reliabilitet och validitet på samma sätt som i kvantitativa studier (Justesen 

& Mik-Meyer 2011:34).  

För att ändå visa på hur uppsatsen förhåller sig till dessa begrepp redovisar jag 

och diskuterar här mitt arbete med att samla in och bearbeta materialet på ett 

systematiskt och hederligt sätt.  

Resultaten i studien har vuxit fram genom att analyserna av intervjuerna 

genomfördes med frågor till materialet, se sidan 22. Frågorna har tagits fram med 

utgångspunkt från teorikapitlet och ställdes sedan till de tre olika intervjuerna på ett 

systematiskt sätt. Detta tillvägagångssätt anser jag stärker validiteten då 

materialfrågorna dels visar på hur jag operationaliserat studiens två frågeställningar 

och att det dessutom är möjligt för andra forskare att applicera min metod på 

intervjuerna.  

 Reliabiliteten i denna studie stärks av de noggranna transkriptioner som gjorts 

av materialet. Jag har systematiskt redovisat hur transkriptionen har gått till och de 

återfinns i sin helhet i bilaga 1. Jag är dock ödmjuk och medger att en transkription 

alltid är en förenkling av verkligheten. Det går inte att få med alla aspekter av talad 

kommunikation i skrift. Riskerna för att jag har missat detaljer som andra skulle lägga 

märke till finns naturligtvis också, men jag bedömer att de i så fall är av sådan 

marginell art att de inte skulle påverka studiens resultat. 

 Hur materialet till studien har valts ut beskriver jag vidare på sidan 20-23. 

Etiska	  överväganden	  
Eftersom det i kvalitativa studier inte finns lika klara metodregler som i kvantitativ 

forskning har forskarens syn på problemen, värderingar och självkännedom större 

betydelse än annars (Wallén 1996:132f). Därav är det viktigt för mig att vara öppen 

med min egen inställning och relation till forskningsmaterialet. 

Som journaliststudent, med ambition om att i framtiden intervjua hala 

politiker, fanns risken att jag intog en kritiserande roll mot Carl Bildts agerande under 

analyserna av intervjuerna. Att jag både var medveten och reflekterande kring detta, 

tror jag ökade mina chanser att lyfta huvudet från den kritiska journalistiska kontexten 

och fokusera på intervjuerna så förutsättningslöst som möjligt. Det är också viktigt att 

påpeka att denna studie på inget sätt ska fungera som en lärobok i konsten att 
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intervjua Carl Bildt. Studien vill inte heller bedöma intervjuerna utifrån att det finns 

en vinnare eller förlorare.  

Material	  
Jag redogör här för de tre intervjuer med Carl Bildt som jag valt att studera i 

uppsatsen. Därefter följer en kort närmre presentation av de tre journalister som 

intervjuar Carl Bildt i studiens material. I källförteckningen finns aktuella länkar till 

intervjuerna och transkriptionerna av dem återfinns i sin helhet i bilaga 1.  

 

1. Nyhetsintervju som i redigerad form sändes i TV4-nyheterna 30 januari 2007. 

Journalisten Ulf Kristofferson konfronterar i en intervju i riksdagen Carl Bildt med 

uppgiften om att han inte har redovisat allt sitt innehav av optioner i 

investmentbolaget Legg Mason till Statsrådsberedningen. Jag har i studien använt mig 

av råmaterialet till intervjun som har publicerats på webbplatsen www.youtube.com 

av Ulf Kristofferson själv. Intervjuns totala längd är 1 minut och 55 sekunder.  

 

2. Telefonintervju som i redigerad form sändes 20 oktober 2011 i Sveriges Radio. 

Ekots reporter Jesper Lindau intervjuar Carl Bildt. Intervjun föranleddes av den kritik 

som riktats mot Carl Bildt efter hans medverkan i talkshowen Skavlan i SVT två 

veckor tidigare. Kritiken handlar om huruvida Carl Bildt satt i Lundin Petroleums 

styrelse när företaget tog beslut om att bedriva oljeverksamhet i Etiopien. I 

programmet Skavlan hade Carl Bildt förnekat att han gjorde det. Frågan var aktuell på 

grund av att två svenska journalister vid tidpunkten satt fängslade i Etiopien, de hade 

åkt dit för att undersöka oljebolags verksamhet i området. Carl Bildts opartiskhet i 

frågan var starkt ifrågasatt (Lindau 2011). Intervjuns totala längd är 18 minuter och 

22 sekunder, den finns tillgänglig oredigerad i sin fulla längd via Sveriges Radios 

hemsida, se källförteckningen.  

 

3: Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio 26 november 2011.  

Tomas Ramberg intervjuar Carl Bildt. Hela programmet är 31 minuter och 37 

sekunder men den sekvens som analyserats är de avslutande 8 minuter och 15 

sekunderna. Anledningen till att det endast är den biten av intervjun som analyserats 

grundar sig i att hela intervjun hade varit allt för omfattande att ta med. Jag anser att 

den valda sekvensen är intressant dels ur tar konfrontationsteknisk synpunkt, men 
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också i fråga om hur Carl Bildt hanterar ifrågasättandet av hans tidigare ståndpunkter. 

De två ämnen som tas upp i intervjun rör två ställningstaganden som Carl Bildt gjort i 

sin tidigare karriär. Dels att han i början av 2000-talet var positivt inställd till Italiens 

dåvarande regim ledd av premiärminister Silvio Berlusconi. Samt att han under 1980-

talet ansåg att det var fel att Sverige bojkottade Sydafrika och apartheidregimen. 

 

Ulf Kristofferson arbetar som politisk reporter och kommentator på TV4 sedan 1995. 

Han har arbetat som journalist sedan han avslutade sina studier på 

Journalisthögskolan i Göteborg år 1981. Ulf Kristofferson har lång erfarenhet av att 

intervjua politiker och har gjort flera uppmärksammade intervjuer med Carl Bildt 

(www.ulfkristofferson.se) .   

 

Jesper Lindau arbetar som reporter och producent på Sveriges Radios Ekot. Han är 

utbildad på Journalisthögskolan i Stockholm och har arbetat som journalist sedan 

1996. Jesper Lindau är inte utpräglad politisk reporter och har endast intervjuat Carl 

Bildt vid några tillfällen under sin karriär (Lindau 2013). 

 

Tomas Ramberg arbetar idag som politiskkommentator på Sveriges Radio. Han är 

utbildad på Journalisthögskolan i Göteborg och har sedan 1991 arbetat med politik på 

Sveriges Radios Ekot. Han har lång erfarenhet av att intervjua politiker, däribland 

Carl Bildt vilket han framförallt gjort i programmet Ekots Lördagsintervju som han 

var ansvarig för år 2002-2012. Han har tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete och 

brukar rankas som en av landets mest inflytelserika journalister 

(www.sverigesradio.se).   

Urval	  
Materialet i studien är intervjuer som sänts i tv eller i radio och som inte är 

redigerade. Detta för att redigerade journalistiska produkter har genomgått en rad 

processer, såsom klippning och omkastning av råmaterialet innan de sänds. I den 

direkta intervjun finns möjligheten att studera exakt hur intervjun går till.  

Det finns dock en skillnad, intervju 1 och 2 är råmaterial som använts till 

reportage och senare alltså sänts i redigerad form. Intervju 3 är en del av en direktsänd 

intervju. Det material som analyserats från denna är alltså det samma som publiken 
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tog del av. Ur vilka aspekter detta faktum påverkar parternas förhållningssätt, 

kommenterar jag vidare i analyserna av intervjuerna.  

Jag valde att begränsa antalet intervjuer till tre stycken. Det gjorde jag för att 

jag fann det vara ett tillräckligt stort urval för att kunna ge en bredd åt studien men 

samtidigt inte för många för att kunna hantera med de omfattande transkriberingarna. 

Att bara analysera en intervju tror jag hade kunnat ge ett för platt innehåll där 

tillfälliga faktorer hade kunnat haft för stor inverkan på resultatet.  

De tre intervjuerna har en sak gemensamt, de blev omtalade i media och på 

internet efter att de sänts bland annat på grund av hur Carl Bildt hanterade 

intervjusituationen (se till exempel Hedlund 2007; Birgersson 2011 och Söderholm 

2011). Med tanke på att upprinnelsen till uppsatsidén var att undersöka intervjuer där 

Carl Bildts intervjuförmåga utmärker sig fann jag det relevant att välja just dessa 

intervjuer. 

Skillnaderna mellan de tre intervjuerna är dels att det är olika journalister som 

intervjuar Carl Bildt. En har begränsad erfarenhet av att intervjua politiker medan de 

andra två är väletablerade politiska reportrar i Sverige.  

Vidare är intervjuerna från tre olika forum. Det är en direktsänd radiointervju, 

en telefonintervju och en intervju som gjorts för ett nyhetsinslag i tv. Längden på dem 

varier dessutom avsevärt. Jag är medveten om att detta faktum har konsekvensen att 

de längre intervjuerna innehåller mer analysaspekter sett till kvantitet. I den kortare 

intervjun finns dock möjligheten att fokusera mer detaljerat på interaktionen istället. 

Eftersom studien inte har ett jämförande syfte intervjuerna emellan ser jag inget 

problem med att längden på materialet skiljer sig åt. Tvärtom tror jag denna bredd ger 

en intressantare studie då de olika formerna ger olika möjligheter för såväl 

journalisternas som Carl Bildts handlingsutrymme.  

Det föll sig så att i var och en av intervjuerna är det en manlig journalist som 

intervjuar Carl Bildt. Vid närmare eftertanke fann jag detta som en styrka för min 

studie då frånvaron av kvinnliga journalister minimerar risken för att genusaspekter 

skulle kunna spela in och påverka mitt resultat. Detta eftersom journalistiken 

historiskt sett har dominerats av män och därav har det ”kvinnliga arbetssättet” 

definierats som annorlunda (Jarlbro 2006). Å andra sidan har mina vidare reflektioner 

landat i att det likväl skulle kunna vara så att frånvaron av kvinnor kan skapa en 

specifik manlig kontext istället och på så sätt prägla studiens resultat. Min 
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forskningsambition är dock att studera intervjuerna i kontexten av att parterna är 

företrädare för två samhällsinstitutioner, inte ifråga om vad genus kan ha för inverkan 

på interaktionen. 

Förhållningssätt	  vid	  transkriptionerna	  
För att möjliggöra de analyser studien syftar till krävdes att det valda materialet 

transkriberades på ett mycket noggrant sätt. Nedan redovisar jag de 

transkriptionssymboler som jag använde mig av. Dessa hämtade jag ur Samtalsanalys 

(CA) i mediestudier av Ekström & Moberg (2008:97), men anpassades därefter för att 

passa just min studie.  

Trots att transkriptionerna ska vara en så nära beskrivning av det verkliga 

samtalet som möjligt valde jag att inte skriva ut intervjuerna i talspråk. Detta val 

grundade jag på att jag ville öka läsvänligheten men också för att utskrivet talspråk 

inte skulle hjälpa mig att besvara mina materialfrågor. 

Att tillvägagångssättet vid transkriptioner behöver anpassas för den specifika 

studiens syfte och mål understryks av Ekström & Moberg (2008:97). Det är 

nödvändigt för att inte lägga onödig uppmärksamhet på detaljer som ändå inte är 

relevanta för studien. 

Transkriptionsnyckel	  	  
(.)   en kort paus 

/ /   överlappande tal 

-   den talande avbryter sig/avbryts  

(ohb)  ohörbart tal 

>   yttrandet fortsätter på annan rad 

*skratt* markerar ord eller läten som yttras med skratt  

?   öppen fråga 

?   sluten fråga   

.   påstående, antagande, premiss 

CB:   Carl Bildt 

UK:   Ulf Kristofferson 

JL:  Jesper Lindau 

TR:   Tomas Ramberg 
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Frågor	  till	  materialet	  
Efter att ha transkriberat intervjuerna använde jag mig av följande frågor för att 

analysera materialet. Frågorna har sin utgångspunkt från uppsatsens teoriavsnitt och 

har här grupperats med fokus på journalistens agerande, parternas gemensamma 

interaktion och Carl Bildts agerande.  

 

Hur ställer journalisten frågor i förhållande till intervjuteknik och 

frågekonstruktioner?  

Hur används följdfrågor?  

Har journalisten en neutral position och hur visas det?  

 

Hur sköts turtagningen?  

Följer deltagarna intervjuns diskursiva roller?  

Hur mycket utrymme har parterna att tala och är konkurrensen hård om detta 

utrymme? 

 

Undviker Carl Bildt frågor och tillåts detta?  

Använder sig Carl Bildt av några intervjukontrollstekniker och eller svarsmarkörer?  

Hur ser preferensstrukturen ut?  

Resultat	  och	  analys	  
	  
Analyserna av intervjuerna redovisas var och en efter varandra i detta kapitel. De 

delar av intervjuerna jag har funnit vara extra relevanta för att belägga mina 

resonemang med redovisas också här i form av utdrag från transkriptionerna. 

Stundtals relaterar jag även resonemang till delar som inte finns redovisade i detta 

kapitel, dock finns transkriptionerna att ta del av i sin helhet i bilaga 1.   

Jag försöker systematiskt besvara mina frågor till materialet för att därefter i 

slutsatserna och diskussionerna beskriva vad studien kommit fram till vad gäller 

uppsatsens övergripande två frågeställningar.  

Intervju	  1:	  Carl	  Bildt	  intervjuas	  av	  Ulf	  Kristofferson	  
Intervjun sker utanför riksdagens kammare. Carl Bildt (CB) kommer ut från denna 

tillsammans med några kollegor och möter ett uppbåd av journalister. Ulf 
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Kristofferson (UK) är den första av dessa journalister som tar till orda. Bredvid 

honom står även en reporter från Sveriges Television (SVTR). 

	  
1. CB:  Hållå goddagens 
2. UK:  Carl Bildt varför har du inte redovisat hela ditt innehav av optioner i Legg Mason? 
3. CB:  Det har jag gjort. 
4. UK:  Den 18 juli förra året så fick du ytterligare 3966 optioner i Legg Mason varför står inte dom 
5. med i Statsrådsberedningens förteckning över /dina värdepapper?/ 
6. CB:        /Eh jag kan inte/ svara på det men det finns 
7. säkert ett svar på det men 
8. UK: A men det borde väl du veta det är ju du som äger dom här optionerna 
9. CB: Ja det är det men det finns säkert ett svar på det det är redovisat det jag har 
10. UK: Det är inte redovisat det du har du har ytterligare 3966 optioner i Legg Mason, som  
11. fortfarande över ett halvår efter att det att du fick dom från företaget inte har redovisats till  
12. Statsrådsberedningen. Varför har du inte gjort det? 
13. CB:  (.) Eh ehe allt som fanns vid den tidpunkt är redovisat 
14. UK: Vilket tidpunkt? 
15. CB: Ehh vet jag inte riktigt just nu. 
 

Ulf	  Kristofferson	  
Det förekommer inga dubbelfrågor i intervjun, frågorna är korta och innehåller inga 

värdeladdade ord. Intervjun inleds med att UK ställer tre så kallade öppna frågor om 

varför CB inte har redovisat allt sitt innehav av optioner. Dessa är de enda öppna 

frågor som ställs i hela intervjun. På detta sätt kan UK utöver att konfrontera CB med 

sakfrågan, också avkräva en förklaring.  

Resterande frågor är slutna. UK inser att han inte kommer att få någon 

förklaring till grundfrågan och väljer då att konfrontera CB med slutna faktafrågor 

istället. En av de granskande teknikerna är att ställa om en fråga i flera olika varianter 

för att på så sätt få fram mer information. Min tolkning är dock att eftersom CB inte 

vill erkänna att något fel har begåtts, vet UK att chanserna är små för att CB ska ge 

några ytterligare faktadetaljer kring ämnet. Istället fungerar frågorna som ett sätt att 

markera för publiken att CB är svarslös. 

Vad gäller frågekonstruktioner så nyttjar UK tre gånger frågor som inbegriper 

ett ifrågasättande men som samtidigt premierar ett instämmande. Frågan Vet du inte 

vilka optioner du äger? på rad 32 är ett exempel på detta. CB kan inte svara att han 

inte vet vilka optioner han äger, men om han ger ett instämmande kan UK visa på 

självmotsägelse och inkonsekvens, eftersom CB uppenbarligen inte känner till det UK 

påstår om hans optioner. Samma metod återfinns även i frågorna på rad 16 och 27.  

UK använder följdfrågor vid flera tillfällen, men med lite olika syften. Dels 

återupprepas många frågor för att på så sätt komma närmre ett svar. Anledningen till 
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följdfrågan Vilken tidpunkt? på rad 14 är för att konkretisera och förtydliga CB:s 

oprecisa och disprefererade svar tidigare i närhetsparet. Följdfrågan på rad 26 är ett 

ifrågasättande och en markering om avvisning mot CB:s påstående att 

Statsrådsberedningens redovisning inte är aktuell.    

Det finns inget som äventyrar UK:s neutralitet under intervjun. Förvisso 

nyttjar han inga frågekonstruktioner för att markera detta men frågorna innehåller 

inga värderingar utan är sakliga. I slutet av intervjun ifrågasätts dock UK:s neutralitet 

av CB som antyder på rad 40 att UK driver en debatt istället för en intervju. I de två 

närhetsparen på rad 35-39 ställer inte UK frågor utan drar slutsatser av CB:s svar. CB 

finner antagligen detta provocerande, men min tolkning är att den huvudsakliga 

anledningen till agerandet beror på att CB vill flytta fokus från det faktum att han inte 

kan svara på grundfrågan. Förvisso drar UK slutsatser av CB:s svar, men tolkningen 

”du ger ju inget svar” är högst rimlig eftersom CB själv på rad 6 säger att han inte 

kan svara på grundfrågan i intervjun.  

 
16. UK: Men borde inte du redovisa snabbt om det är förändringar i ditt värdepappersinnehav? 
17. CB: Jo men det vet ju inte du om det skett heller 
18. UK: Jo jag har vart inne på amerikanska finansinspektionens /sida/ >  
19. CB:           /Jo men du har inte du/   
20. UK: SEC och sett att du fick du dom här optionerna /den 18 juli 2006./ 
21. CB:          /A men du har inte/ varit inne på  
22. Statsrådsberedningen och sett den senaste redovisningen /så jag vet inte ja (.) den senaste/  
23. UK:        /jo den har jag fått idag/ den har jag fått  
24. idag och /där står/ det inte med 
25. CB:   /Den/           den är väl i och för sig inte aktuell 
26. UK: Är den inte aktuell den som Statsrådsberedningen har skickat idag? 
27. CB: Det redovisas ju inte på minutbasis 
28. UK: Nej men vi ringde Statsrådsberedningen idag och bad dom skicka över den absolut färskaste  
29. uppdaterade /listan/ 
30. CB:       /Aa men jag/ har inte mer information än att vi har vidarebefordrat all den  
31. information som jag har till Statsrådsberedningen du får nöja dig med det. 

Gemensam	  interaktion	  
Båda parter följer sina diskursiva roller och turtagningen flyter på utan avbrott i 

nästan hela intervjun. I den inledande (rad 1-15) och avslutande (rad 32-46) 

sekvensen sker förvisso viss överlappning. I ett naturligt förekommande samtal är det 

möjligt att parterna hade väntat ut turerna längre. Men i sammanhanget av en 

konfrontationsinriktad intervju med stor tidspress från andra journalister är den rappa 

turtagningen naturlig.  

I ovanstående sekvens (17-25) ifrågasätter CB premisserna för frågorna. Jag 

tolkar detta som att parterna här överger sina diskursiva roller. UK tvingas försvara 
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sig och sina uppgifter och turtagningen blir markant annorlunda ty de förhandlas 

genom överlappning under hela meningar. I denna sekvens är konkurrensen om taltid 

mycket hård mellan parterna. CB:s ifrågasättande tolkar jag som ett sätt att tjäna tid 

från att behöva svara på grundfrågan och markera för publiken att han är parten som 

har övertaget i situationen.  

Sett till hela intervjun är emellertid konkurrensen om taltid inte hård. CB ger 

mycket korta svar och sammanlagt talar han endast i 49 sekunder. UK talar i 1 minut 

och 6 sekunder. Resultatet av den sammanlagda kampen om det territoriella utrymmet 

är alltså att journalisten har mer utrymme än politikern. Min tolkning är att detta beror 

på att CB inte har några svar och att han därför inte har någon anledning att anstränga 

sig för att uppnå mycket taltid.  

Maktrelationen parterna emellan förhandlas ytterst tydligt i starten av 

intervjun, dels genom frågor men också multimodalt. CB markerar med sitt 

kroppsspråk att han inte vill svara på UK:s frågor. CB:s blick och hans hand pekar 

förbi UK på SVTR. Under de första frågorna har CB fortfarande blicken mot SVTR 

och vänder sig motvilligt mot UK gång på gång. Lite längre in i intervjun suckar CB 

ljudlöst över frågorna och skakar på huvudet.  

Intervjun karakteriseras av att vara konfrontationsinriktad och av det man 

historiskt sett betraktat som skjutjärnsjournalistik. Det grundar jag dels på att frågorna 

är många, de är rappt ställda och i viss mån även fientliga. Många frågor premierar ett 

instämmande av CB och andra frågor används också för att markera att CB flera 

gånger är svarslös. Vidare skapar hela situationen med massor av journalister som 

omringar CB en känsla av stress, hård konkurrens och pressat tonläge.  

 
32. UK: Vet inte du vilka optioner du äger? 
33. CB: Du får nöja det med det svaret. 
34. UK: Har du fler optioner än dom du har /redovisat?/ 
35. CB:          /Du får/ du får nöja dig med det svaret jag vet att du  
36. inte brukar göra det men du får nöja dig med det svaret. 
37. UK: Du kan alltså inte svara på den här frågan  
38. CB: Du får nöja dig med det svar jag gett jag har /gett det svar/ 
39. UK:                   /Men du ger ju/ inget svar 
40. CB: Joo det får ehh du är känd för att driva debatter i tv 
41. UK: Det här är inte en debatt det är en sakfråga /du har inte redovisat 3966 optioner/  
42. CB:                     /A men dessutom det har jag/       jag har svarat  
43. på den frågan nu 
44. UK: Vad är dom här optionerna värda? 
45. CB: Jag har svarat på den frågan 
46. UK: /Vad är dom här optionerna värda?/ 
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Carl	  Bildt	  
CB undviker konsekvent att svara på frågorna han får genom intervjun. Förklaringen 

till detta är att han helt enkelt inte känner till uppgifterna han konfronteras med. Trots 

detta svarar CB prefererat på alla frågor utom två.  

UK tillåter inte de undvikande svaren utan försöker genom följdfrågor dels få ut mer 

information men också påvisa CB:s oförmåga att svara.  

På rad 2 inleder dock CB med att inte acceptera antagandet om att han inte 

skulle ha redovisat allt sitt innehav av optioner. Svaret ”Det har jag gjort” är också, 

vad man inom intervjukontrollstekniker, kan kalla för att blocka. När CB inte 

accepterar premissen försöker han omöjliggöra vidare frågor i ämnet. Detta försök 

misslyckas, ty UK ställer om frågan två gånger med ytterligare faktaunderbyggnad. 

Det blir nu uppenbart att CB inte kan svara vilket han öppet erkänner på rad 6. 

Dock tolkar jag den efterföljande frasen ”men det finns säkert ett svar på det” som att 

CB inte vill visa sig helt svarslös. Av publiken uppfattas det negativt att inte kunna 

svara, därav nyttjar han en svarsmarkör. I detta fall är markören att det finns ett svar 

på frågan. Även om han inte kan ge ett svar just nu så finns det ett svar. 

Samma metod används även längre fram i intervjun när CB gång på gång 

säger att UK får nöja sig med det svar han redan har gett. Detta trots att han aldrig har 

fått frågorna på rad 32, 34, 44 och 46 tidigare. Detta är ett risktagande och 

konsekvensen blir att UK väljer att poängtera att CB inte ger något svar. Detta får CB 

att tappa fattningen en aning och den följande turen i närhetsparet är disprefererande.  

CB använder även en styrfras vid ett tillfälle. Frågan ”Borde inte du redovisa 

snabbt om det är förändringar i ditt värdepappersinnehav?” på rad 16 är som tidigare 

nämnts en fråga som inbegriper ett ifrågasättande men premierar ett instämmande. CB 

löser situationen genom att svara jakande men samtidigt försöka värja sig mot kritiken 

genom att betvivla huruvida UK vet att han inte har gjort en korrekt redovisning. Att 

säga ”det vet ju inte du om det har skett heller” syftar alltså till att föra bort svaret 

från frågan.  

Intervju	  2:	  Carl	  Bildt	  intervjuas	  av	  Jesper	  Lindau	  
Intervjun genomförs över telefon. Det konstaterar jag dels på grund av ljudkvalitén av 

inspelningen men också för att Carl Bildt (CB) i slutet av intervjun säger att han 

”måste gå” för att han har företagare där han befinner sig som väntar på honom. Det 

är Ekots reporter Jesper Lindau (JL) som intervjuar. 
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 Intervjun föranleddes av den kritik som riktats mot Carl Bildt efter hans 

medverkan i talkshowen Skavlan i Sveriges Television två veckor tidigare. Kritiken 

handlade om huruvida Carl Bildt satt i Lundin Petroleums styrelse när företaget tog 

beslut om att bedriva oljeverksamhet i Etiopien. Carl Bildt förnekade då att så var 

fallet (Lindau 2011).  

Jesper	  Lindau	  
Intervjun inleds med 18 stycken slutna frågor som alla härrör från samma grundfråga, 

nämligen om CB var med och tog beslut i Lundin Petroleum som rörde Etiopien. JL 

markerar med ordet portalfråga på rad 1 att den fråga som ska ställas är huvudfokus 

för intervjun. De slutna frågorna som därefter följer, syftar till att kunna visa på 

självmotsägelse mot det förnekande CB gav i programmet Skavlan. Ty om CB skulle 

svara att han på något sätt var med och fattade beslut om Etiopien så går det tvärtemot 

mot de uppgifter han lämnat tidigare.  

JL använder konsekvent följdfrågor i den tredje turen fråga-svar-reaktion, för 

att markera att han inte är nöjd med det svar CB har givit. I och med det nyttjar han 

även den granskande tekniken att ställa om sin fråga i nya varianter för att på så sätt 

komma närmre ett svar. I sekvensen från rad 38-59 ställer JL samma fråga sex gånger 

fast i olika skepnader.   

	  
38. JL: Mm men togs det beslut om att ordna de här koncessionerna i styrelsen? 
39. CB: Eeh det får du fråga dom om men exakt hur det där va eeh det för det godkänns ju i olika  
40. sammanhang de konkreta juridiska sakerna inträffade en bra bit efter att jag hade lämnat men  
41. det är klart du tittar ju alltid på du scannar genom världen på de olika möjligheter som finns  
42. Etiopien var alldeles säkert en av dessa. 
43. JL: Men Lundin Petroleum säger faktiskt i ett mejl till Ekot att citat Lundin Petroleums styrelse  
44. beslutade om att investera i landet 2006 o så som generellt är fallet gav vi i uppdrag åt  
45. bolagsledningen att verkställa det beslutet. Var du med och tog det /beslutet?/  
46. CB:               /Ja/ eeh jag vet inte exakt  
47. när de där besluten fattades men jag säger att det är klart att vi diskuterade olika länder sedan  
48. är det den verkställande ledningen som går in och gör detta och sen styrelsen sammanträder  
49. ett par då och då och tar övergripande beslut och sen så återrapportera de till styrelsen om vad  
50. de tycker är lämpligt att göra eller inte i det här fallet /men (ohb)/ 
51. JL:       /Men /i det här fallet säger ju Lundin  
52. Petroleum att man beslutade att investera i landet 2006. Så var du med och tog det beslutet  
53. tror du? 
54. CB: Aa ja jag har ju redan svarat på den frågan så att jag kommer inte så mycket längre på det jag  
55. sa att beslutet skedde vid olika olika led va och eeeh det var ju inte bara detta utan det var  
56. mycket annat som låg vid bordet vid det tillfället 
57. JL: Ja men frågan var just så att säga var du med? 
58. CB: A jag svarade just på frågan.  
59. JL: Var var det ett ja eller nej eller? 
60. CB: Ehh det var det svar som jag gav på frågan om du backar bandet så har du det svaret.  
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Av intervjuns 34 frågor är det endast fem stycken som är öppna. Min tolkning av att 

JL nyttjar så få öppna frågor är att intervjun egentligen bara går ut på att få svar på ett 

enda sakförhållande. Detta specifika mål leder till att JL inte är ute efter långa 

förklaringar, utan istället att CB på ett konkret sätt ska svara och förhålla sig till de 

faktapåståenden som redovisas. JL:s vilja till konkretion exemplifieras tydligt med 

följdfrågan på rad 59. En intressant iakttagelse är att nästan alla svar från CB på de 

slutna frågorna är långa, medan de öppna frågorna besvaras kort och prefererat. Detta 

förfarande är rak motsatts till vad Sawatskys teorier säger om intervjuteknik.  

Det förekommer en dubbelfråga i intervjun på rad 233. Frågorna Men vad 

tycker du själv? Kan du se något problem i det här? fungerar som ett sätt för JL att 

föra tillbaka intervjun till ämnet, efter att CB ifrågasatt honom. CB besvarar, precis 

som Sawatskys teorier säger, den sista av de två frågorna. Men i det här fallet är den 

andra frågan bara en mer konkret formulering av den första, så sett ur det ljuset blir 

båda frågorna besvarade. I övrigt är frågorna kort ställda genom intervjun och 

innehåller inga värdeladdade ord. 

 Nästintill samtliga frågor är konstruerade för att få svar på faktaförhållanden 

och JL nyttjar därav inga av de granskande frågekonstruktioner jag redogjort för i 

teorikapitlet.  

JL:s neutralitet är inte hotad under intervjun. Hans frågor är sakliga och de 

faktauppgifter han bygger upp sina frågor med är hämtade från information han har 

fått från Lundin Petroleum via mejl, detta redovisas öppet i frågorna.  

CB ifrågasätter dock JL:s neutralitet vid ett tillfället, vilket föranleds av följande:  

	  
216. JL: Alltså frågan väcks ju om dom här två svenska journalisterna som sitter fängslade i Etiopien  
217. de var ju på väg till Ogaden för att skildra hur civilbefolkningen påverkas av oljebolags  
218. verksamhet och då kan man ju säga ehhh att det gäller en verksamhet som initierades under  
219. din tid som styrelseledamot i Lundin Petroleum. Kan man då säga att du är helt opartisk i den  
220. här frågan? 
221.CB: Ja jag har ju varit med om o i olika företagsstyrelser har affärer med eh nästan alla delar av  
222. världen eeeh och det tror jag är en fördel att man vet någonting om världen och det räcker väl  
223. som svar på den frågan. Eeeh sen har dom ju så vitt jag förstår eeh har företaget helt och hållet  
224. lämnat området men det är av helt andra skäl. 
225. JL: Men kan man upplever du dig själv som helt opartisk i den här frågan? 
226.CB: Ja gör inte du det? 
227. JL: Nej jag har inga åsikter i frågan jag ställer frågor bara *fnysskratt*. 
228.CB: Nej nej men det lät nej men det lät som att du hade det  
229. JL: Nej det har jag inte 
230.CB: Så det var det nej. 
231. JL: (.) Nej det har jag inte asså nej nej det är inte åsiktsdrivet det här. 
232.CB: /Nej men nej men jag har svarat på frågan/ 
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En av anledningarna till att CB ifrågasätter journalistens neutralitet är att JL i frågan 

på rad 206-210 drar en egen slutsats genom att säga ”då kan man ju säga att det 

gäller en verksamhet som initierades under din tid…”. I och med detta nyttjas inte 

den vanliga frågekonstruktionen att konfrontera den intervjuade med anklagelser från 

andra för att markera journalistens neutrala position. JL:s slutsats är på inget sätt 

orimlig men den prickar in den punkt som all kritik mot CB grundar sig på. Att frågan 

upprepas kan naturligtvis också vara en bidragande orsak till att CB:s reaktion.  

Gemensam	  interaktion	  
Ovanstående sekvens (rad 216-232) är den enda där parterna går ifrån sina diskursiva 

roller. CB:s motfråga på rad 216 markerar detta, ty här tvingas istället JL svara och 

försvara sig. Att JL fnysskrattar kan också ses som en reaktion på de plötsligt 

omvända rollerna. I övrigt behåller parterna sina diskursiva roller. 

Turtagningen sköts utan avbrott i nästan hela intervjun. Vid fyra tillfällen 

avbryts dock JL av CB och vid ett tillfälle sker det motsatta. Följande sekvens 

exemplifierar båda förfarandena.  

 
191. JL: Alltså baserat på olika de här olika faktadetaljerna så ska man väl ändå kunna påstå att Lundin  
192. bedrev en viss verksamhet i Etiopien under din tid som styrelseledamot i Lundin Petroleum 
193.CB: Adå får du definiera verksamhet med verksamhet menas ju normalt att du borrar efter olja  
194. eller utvinner olja eller nånting sånt där va /men/- 
195. JL:                /Hur/ vill du definiera vad Lundin gjorde i  
196. Etiopien? 
197.CB: Nej vad man gjorde i olika delar av världen var att du succesivt undersökte dom möjligheter  
198. som fanns. Eeh och det var från Norge till Vietnam till Etiopien till Kongo Brazzaville till  
199. Tunisien. Eller vad det nu är för nånting och det gör man ju kontinuerligt i lång rad olika  
200. länder självfallet. Världsomspännande bolag är verksamma över hela världen. 
201. JL: Men hur vill du /beskriva just den/- 
202.CB:   /Och Etiopien/ nej jag vill inte beskriva Etiopien speciellt. Men jag vill säga  
203. att låt mig säga det och det är viktigt om du kan ta med det är det bra. Jag vill inte just nu  
204. hamna i en diskussion där det verkar som om vi eeeh bannlyser affärsförbindelser med  
205. Etiopien eller får det att framstå som nånting felaktigt jag har ett intresse av att ha goda  
206. kontakter med Etiopien också när det gäller affärsförbindelser. Vi kan ha synpunkter på  
207. Etiopien i övrigt men det är viktigt med svensk affärsverksamhet också i Etiopien och svenska  
208. affärsförbindelser med Etiopien och jag vore inte så lycklig om mediabilden skapades av att  
209. det är fel att göra affärer med Etiopien för det är det inte. 
210. JL: Mm men hur skulle du vilja /beskriva det man/-  
211.CB:       /(ohb)/     Jag tror du förstår vad jag menade med det och  
212. betydelsen med vad jag sa 
213. JL: Oja det förstod jag absolut men hur skulle du beskriva det som Lundin bedrev i förhållande till  
214. Etiopien under din tid som styrelseledamot? du vill inte kalla det verksamhet 
215.CB: På på det sätt jag just gjorde.  
	  

När JL avbryter CB på rad 185 nyttjar han en granskande frågeteknik genom att inte 

låta CB själv få bestämma när han ska avsluta sitt svar. Dessutom ställs en motfråga 
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som inte accepterar CB:s påstående om att JL ska definiera ordet verksamhet. I de två 

efterföljande närhetsparen förhandlas turerna mellan parterna genom överlappning. 

Tonläget blir i denna sekvens mer pressat än tidigare. Att CB avbryter 

frågeställningarna beror delvis på att han vill fullfölja sitt resonemang men också för 

att han vet att frågan återupprepas, eftersom JL konstruerar dem på samma sätt. 

Genom att avbryta markerar CB också övertag i maktkampen parterna emellan. 

Det sammanlagda resultatet av kampen om det territoriella utrymmet är att JL 

talar 5 minuter och 47 sekunder. CB talar i 13 minuter och 35 sekunder. Generellt är 

konkurrensen om talarutrymmet inte hård utan CB tillåts lägga ut sina svar. Det 

förekommer dessutom få överlappningar. I vissa sekvenser blir dock konkurrensen 

om talarutrymmet hårdare. Rad 191-212 exemplifierar detta, likaså rad 113-124.  

Carl	  Bildt	  
CB undviker konsekvent att svara på intervjuns huvudfråga. Tre exempel på detta är 

på rad 202, där CB kort förklarar att han helt enkelt inte vill beskriva Etiopien. På rad 

111-124 ifrågasätter han JL:s premisser för frågorna istället för att svara, detta trots att 

premisserna kommer från citat av Lundin Petroleum själva. JL försöker markera att 

han inte tillåter CB:s undvikanden genom att gång på gång ställa följdfrågor.  

Intervjun avrundas när CB på rad 246 förklarar att han måste gå från samtalet. 

JL väljer då att förklara att han åter vill ha svar på sin förstafråga som han tidigare 

benämnt som portalfråga. Detta resulterar i att CB säger att JL får återgå till det svar 

som han redan har gett. Jag tolkar detta som en underliggande metadiskussion om den 

granskande intervjun som sådan. CB utnyttjar att JL öppet talar om att han har en 

intention att använda sig av klassisk intervjuteknik. CB uttrycker att om JL nyttjar 

denna metod så tänker han göra det samma. Frågan besvaras därför aldrig.   

	  
245.JL: Mm låt mig /bara en sista sista fråga/> 
246.CB:       /Nu måste jag nog gå här (ohb) företagare här som väntar på mig/ 
247.JL: Absolut sista frågan och det är som klassiskt klassiskt är just att man återvänder till  
248. förstafrågan. Var du med och tog /beslut i Lundin Petroleum/ som rörde Etiopien? 
249.CB:      /Och det är och det är/      och det är  
250. klassiska när du säger att det är det klassiska sättet i en intervju så är det klassiska slutet på en  
251. intervju att säga att då får du återgå till det svar som jag lämnade i början av det här.  

 

Merparten av CB:s svar är disprefererade eftersom de börjar med ett tvekande läte 

som eeh eller aah och följs av längre utläggningar som inte ger något entydigt svar. 

En av de vanligaste svarsmarkörerna CB nyttjar är att säga att han redan har 

svarat på frågan, denna fras och varianter av den återkommer många gånger under 
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intervjun. Vad gäller intervjukontrollstekniker har jag kunnat urskilja två stycken 

varianter av att blocka som nyttjas vid flera tillfällen. Dels anmärker CB väldigt ofta 

på fel i faktaförhållanden i JL:s frågor, detta oavsett om CB har fog i sina anklagelser 

eller ej. På så sätt kan CB styra bort sitt svar från frågan och dessutom tjänar han tid. 

Det framgår tydligt att CB vill prata så lite om Etiopen som möjligt. Ett belägg 

för detta är att han konsekvent undviker att yttra landsnamnet i sina svar. Trots att alla 

frågor rör just Etiopien nämner CB landet endast fem gånger under hela intervjun. 

Jämförelsevis exemplifierar han med andra länder som Lundin Petroleum har haft 

verksamhet i 21 gånger. Svaren blir på så sätt tämligen innehållslösa och för bort 

fokus från huvudfrågan. CB har inget intresse av att markera att han berör Etiopien i 

sina svar. Han är medveten om att intervjun kommer att klippas och redigeras och 

genom att inte säga ordet Etiopien minskar han risken för att bli citerad på ett sådant 

sätt där han ger ett entydigt svar på huvudfrågan.  

Antalet gånger CB nämner Etiopien är frånsett rad 203-209, ty där nyttjar CB 

en styrfras, frångår ämnet och pratar om Etiopien utifrån en helt annan aspekt än vad 

frågan dessförinnan syftat till. I detta svar använder CB plötsligt ordet Etiopien åtta 

gånger.  

Intervju	  3:	  Carl	  Bildt	  intervjuas	  av	  Tomas	  Ramberg	  
Intervjun sänds live i Sveriges Radios program Ekots lördagsintervju. Carl Bildt (CB) 

intervjuas av Tomas Ramberg (TR). Det är de avslutande 8 minuterna och 15 

sekunderna av intervjun som ingår i studien. I följande resonemang kommer dock det 

utvalda utdraget att benämnas som hela intervjun för att förenkla läsandet. 
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Tomas	  Ramberg	  
Frågorna i intervjun behandlar de två ämnesområdena; CB:s tidigare uttalande om 

Silvio Berlusconi och huruvida CB fortfarande står fast vid sin tidigare ståndpunkt att 

det var fel av Sverige att bojkotta Sydafrika under apartheidregimen.  

Sammanlagt ställer TR sju öppna frågor och fyra slutna frågor. Han inleder 

intervjun med en öppen fråga som syftar till att CB ska beskriva Berlusconis tid vid 

makten. Att TR ställer denna fråga är för att CB själv ska definiera utgångspunkterna 

för intervjun – nämligen att Berlusconis regim inte har varit särskilt lyckosam. 

Därefter följer nämligen den slutna frågan tycker du att du har anledning att 

omvärdera din ståndpunkt? Sett till granskande frågekonstruktionerna inbegriper 

alltså den slutna frågan ett ifrågasättande och premierar starkt ett instämmande svar. 

Eftersom att CB själv definierade utgångspunkterna att Berlusconis regim 

misslyckats, ökar chansen för att svaret på följdfrågan ska bli jakande. 

 

 
 

Det förekommer inga dubbelfrågor i intervjun, frågorna är korta och innehåller inga 

värdeladdade ord. TR använder både slutna och öppna frågor som följdfrågor. Rad 34 

exemplifierar hur han med en sluten följdfråga visar att han inte accepterar CB:s svar 

i turen innan. Frågan syftar till att precisera svaret och föra samtalet dit TR vill, 

nämligen att CB ska tala om de områden där Berlusconis regim misslyckats.  

 Längre fram i intervjun tar TR upp en annan kritik som riktats mot Berlusconi, 

nämligen hans regeringssamarbete med främlingsfientliga partier. Att CB tidigare har 

uttryckt att det var bra att bilda regering med dessa partier föranleder följande frågor: 
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Frågan på rad 60 är ett försök att visa på inkonsekvens mellan CB:s tidigare och 

nuvarande ställningstaganden. Emellertid besvarar CB inte frågan och därav försöker 

TR precisera svaret ytterligare genom följdfrågan på rad 66. 

 

Upplägget i det andra frågeområdet är aningen annorlunda än i det första. Ty här går 

TR istället rakt på kärnfrågan genom den slutna formuleringen står du fast för den 

ståndpunkt moderaterna hade då att det var fel att bojkotta Sydafrika och 

apartheidregimen där? Eftersom frågan inte besvaras följs den av två öppna 

följdfrågor som går ut på att CB ska förklara varför han inte tyckte att en bojkott var 

rätt då.  

Den avslutande följdfrågan på rad 114 syftar till konkretion. CB ger inget svar 

och därför avslutar TR med en koncis fråga som är en omformulering av 

inledningsfrågan. Egentligen behöver den bara besvaras med ett ja eller nej. 

 Som nämnts är det två frågor i intervjun som kan kategoriseras som någon av 

de granskande frågekonstruktionerna. Men i och med att de båda ämnesområdena 

som tas upp går ut på att granska CB:s tidigare ställningstaganden kontra det han står 

för idag, anser jag att så gott som alla frågor syftar till att locka honom till ett yttrande 

som kan visa på självmotsägelse och inkonsekvens.  

Det finns ingenting som äventyrar TR:s neutralitet i intervjun. Han drar inga 

egna slutsatser i sina yttranden, dessutom är frågorna sakliga och han redovisar öppet 

varifrån faktapåståendena kommer.  

Gemensam	  interaktion	  
Inledningsvis flyter turtagningen på utan avbrott. Viss överlappning förekommer, men 

den präglas främst av instämmande läten så som ”mm, ja och just det” från båda 
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parter. På rad 35 sker dock turtagningen drastiskt, ty CB markerar här med frasen 

”stopp och belägg” att han inte accepterar TR:s följdfråga. Jag tolkar det som att CB 

vill demonstrera övertag i situationen, genom att han inte tänker böja sig för att föra in 

sitt svar på det område som TR vill.  

Det första tillfället där konkurrensen om taltiden blir påtagligt hård är på rad 

63-66. Som jag tidigare diskuterat så vill TR genom sin följdfråga precisera CB:s 

svar, till att handla om värderingarna kring att samarbeta med främlingsfientliga 

partier. TR avbryter därför CB genom överlappning för att ta över turen.  

 

 
 

Det andra tillfället då det uppstår kamp om turerna sker i ovanstående sekvens (rad 

82-102). Detta beror på att CB går ifrån sin diskursiva roll när han ifrågasätter 

huruvida Sverige verkligen hade sanktioner mot Sydafrika – alltså den premiss som 

frågan utgår ifrån. TR tvingas då gå i försvarsställning, argumentera och underbygga 

sin fråga med fakta. CB å sin sida vill först inte acceptera antagandena och en 

diskussion uppstår därför där turerna förhandlas genom överlappning och avbrott.  

 Frånsett ovanstående så följer parterna sina diskursiva roller genom intervjun. 

Den sammanlagda kampen om det territoriella utrymmet är att CB talar i 4 minuter 

och 52 sekunder och TR i 3 minuter och 23 sekunder. Sett till hela intervjun är 

konkurrensen om talarutrymmet inte hård. Båda parter kan lägga ut sina resonemang 
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utan att bli avbrutna. TR:s premissutläggningar för att underbygga sina frågor är ofta 

långa liksom CB:s svar. Samtalstonen är lugn och präglas mer av diskussion än av 

hårda konfrontationer.  

Carl	  Bildt	  
CB besvarar endast tre av de elva frågor som ställs i intervjun. Även om CB efter 

nästan alla frågor diskuterar ämnet som tas upp så går det inte att urskilja direkta svar 

på frågorna. 

Vissa tillfällen kan CB:s yttranden först förefalla som svar, men efter att jag 

har skrivit ut turerna i transkriptionen framstår de inte alls lika självklara. Ett exempel 

på detta återfinns på rad 67-73. Frågan ”synen på invandring vad har det för roll i det 

hela? ställs i kontexten av att TR vill visa på inkonsekvensen mellan att CB 

förespråkade Berlusconis samarbete med främlingsfientliga partier samtidigt som 

hans eget parti inte ens vill prata med Sverigedemokraterna. När CB i den 

efterföljande turen svarar, gör han det genom att diskutera Italiens 

invandringsproblematik. Därefter säger han att han inte tycker att regeringen har 

hanterat situationen på ett briljant sätt och att han inte nu i efterhand vill lägga någon 

värdering i sitt ställningstagande. CB diskuterar alltså invandringsfrågan, men inte 

alls utifrån den utgångspunkt som frågan gör gällande. Att prata om Italien som 

invandringsland kan i den meningen ses som en svarsmarkör. CB vill markera att han 

avger ett svar, men i förhållande till frågan är det innehållslöst.  

 TR sätt att hantera att CB inte ger entydiga svar skiljer sig åt. Oftast ställer han 

konkretiserande motfrågor men ibland går han bara vidare till nästa fråga. 

Förklaringen till att TR inte kan ställa om samma fråga i olika skepnader för många 

gånger, beror på att intervjun är direktsänd och tidsbegränsad. Då TR vill beröra fler 

än ett ämne, måste han hela tiden prioritera mellan att ställa följdfrågor och när det är 

dags att byta ämne.      
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Ett tillfälle när det emellertid framgår tydligt att CB inte svarar är när TR försöker 

återgå till grundfrågan på rad 114 om CB:s tidigare ställningstagande gentemot 

apartheidregimen. Då väljer CB i sitt efterföljande svar att blocka. Uppenbarligen vill 

inte CB ompröva sin åsikt i ämnet och därför säger han ”nej det vet jag inte, låt oss ta 

historielektionerna någon annan gång”. Frasen är helt innehållslös och syftar till att 

få bort frågan från bordet, den fungerar även som en styrfras över till det avslutande 

resonemang som CB för i sin sista tur. TR:s fnysskratt är en reaktion på blockeringen. 

Troligtvis anser TR att svaret talar för sig själv, i meningen att bristen på ett jakande 

innebär att CB faktiskt har ändrat sig i sakfrågan. Dessutom är det inte någon idé att 

ställa någon ytterligare följdfråga eftersom TR är medveten om att det bara återstår 

några sekunder av programmet. CB tillåts därmed fullfölja sitt resonemang.   

Ett annat exempel på när CB nyttjar en styrfras för att själv få bestämma vad 

han ska tala om återfinns på rad 17. Istället för att svara på frågan tycker du att du har 

anledning att omvärdera din ståndpunkt? börjar CB tala om att någon socialdemokrat 

tidigare har hittat citat från honom där han uttryckt att Berlusconi hade ett bra 

ekonomiskt team. På detta sätt styr CB bort svaret från frågan genom att han själv 

försöker definiera vilka aspekter som han ska avgränsa sitt svar till. TR accepterar 

dock inte detta utan redovisar hela CB:s tidigare citat som han vill att CB ska ta 

ställning till.  

Preferensstrukturen i CB:s svar är svår att bedöma i denna intervju. De allra 

flesta svar yttras nämligen snabbt efter att frågan ställts, men de är samtidigt långa 

och motiverande till sin karaktär. Även om de inledande meningarna alltså yttras 

prefererat så är den samlade bilden av svaren att de är disprefererade. 

Slutsatser	  och	  diskussion	  
 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera samspelet mellan Carl Bildt och 

journalisterna i tre medialt uppmärksammade intervjuer samt att undersöka vilka 

strategier parterna nyttjar i dessa.  

Vad gäller den första frågeställningen om interaktionen parterna emellan, har 

denna studie visat hur normerna om den asymmetriska turtagningen upprätthålls 

genom intervjuerna. Journalisterna ställer frågor och CB svarar i merparten av 

närhetsparen. Men en av de viktigaste slutsatserna är att när journalisten kommer in 

på känsliga frågeområden som CB antingen inte kan eller vill svara på så går han ofta 
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ifrån sin diskursiva roll, genom att ställa motfrågor. Motfrågorna ifrågasätter ofta 

journalistens neutralitet och/eller faktapremisser.  

Mats Ekströms intervjuteorier säger att när en journalist frågar är det en 

handling som är förknippad med särskilda möjligheter att kontrollera och dominera 

samtalet. Grundläggande för frågans makt är att den påverkar den svarandes 

handlingsutrymme (2006:76f). När CB går ifrån sin diskursiva roll är det alltså för att 

han inte accepterar det handlingsutrymme journalistens fråga har givit honom. Genom 

att diskutera faktapremisser istället för att svara ökar plötsligt hans handlingsutrymme 

avsevärt. Dessutom sätts intervjuns sociala normer ur spel när journalisterna tvingas 

gå i försvar, ty för en stund är det då plötsligt CB som har makten över turtagningen.  

 När journalisten kommer in på områden som CB inte vill diskutera händer det 

dessutom vid flera tillfällen att han överlappar och avbryter journalisten. I och med 

detta går han ifrån den starka normen som enligt Robin Wooffitt (2005:57f) går ut på 

att den som intervjuas inte avbryter reportern så länge denna berättar eller kommer 

med en fråga. Detta oavsett hur tuffa frågorna må vara. Min slutsats är att när CB 

lämnar sin diskursiva roll på dessa två sätt så förändrar han den förväntade 

maktrelationen mellan journalisten och den intervjuade.  

 Resultatet i studien visar också att kampen om det territoriella utrymmet 

endast är hård när parterna inte accepterar varandras agerande. Exempel på när CB 

inte godtar journalisternas agerande, är som jag ovan diskuterat, när han inte 

accepterar journalisternas frågor. För journalisternas del avses exempelvis att de 

upplever att CB inte svarar på frågan och därför utnyttjar sin makt att rikta sanktioner 

mot det undvikande svaret. I övrigt visar resultatet att kampen om taltid inte är särskilt 

hård. En förklaring till detta anser jag vara det faktum som Jesper Strömbäck 

diskuterar om politikens medialisering – nämligen att parterna i intervjuerna är i 

behov av varandra. Journalisten av att få information samt innehåll och CB att av få 

uppmärksamhet och nå ut till allmänheten. Om parterna ständigt skulle minimera den 

andres utrymme att tala så skulle alltså ingen tjäna på det (2002:42).  

 

De strategier som jag har kunnat urskilja vad gäller journalisternas agerande i 

intervjuerna är följande: 

Mats Ekströms teorier om de granskande journalistiska teknikerna i form av 

återupprepning av frågor i olika varianter, att inte låta CB avsluta sina svar när han 
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vill och användandet av de granskande frågekonstruktionerna är återkommande 

tillvägagångssätt i intervjuerna (2006:72-75). Intervju 2 visar dessutom att en hel 

intervju kan vara en strategi för att kunna konfrontera den intervjuade med 

inkonsekvenser och självmotsägelser.  

En ytterligare strategi för journalisterna är att få CB att precisera och 

konkretisera sina svar. Detta görs ofta genom slutna följdfrågor som syftar till att få 

entydiga och korta svar istället för CB:s ofta långa och mångtydiga utläggningar. Det 

kan också handla om att påpeka om CB undviker att svara på en fråga. Denna strategi 

har tydliga kopplingar till den så kallade medielogikens krav på konkretion, 

tillspetsning och förenkling (Strömbäck 2002:37). Metoden nyttjas för att publiken 

ska kunna uppmärksamma vad som är innebörden i det CB säger. 

Det är svårt att av denna studie dra några långtgående slutsatser kring 

journalisternas strategier vad gäller användandet av John Sawatskys teorier om 

intervjuteknik. Det jag kan konstatera är att dubbelfrågor och formuleringar som 

innehåller värdeladdade ord, är nästintill obefintliga. Vad gäller öppna och slutna 

frågor så dominerar de slutna frågorna i intervju 1 och 2 – alltså i kontrast mot vad 

Sawatsky förordar (Häger 2009:181-185; cit. efter Sawatsky 1998).  

I intervju 1 används de slutna frågorna för att göra det tydligt att CB är 

svarslös. I intervju 2 har journalisten inte som primärt syfte att få CB att berätta och 

förklara, vilket öppna frågor syftar till. Istället vill journalisten i denna intervju att CB 

ska svara kort och entydigt på en faktafråga. I intervju 3 dominerar de öppna frågorna 

till antal. En strategi är att genom en öppna fråga låta CB själv berätta och i och med 

det definiera utgångspunkterna för intervjun. 

 

De strategier som jag har kunnat urskilja vad gäller CB agerande i intervjuerna är 

följande: 

CB undviker konsekvent att svara på frågor han får från journalisterna. Ofta 

gör han det genom att utnyttja svarsturen till att föra fram sitt eget budskap eller tala 

kring ämnet som frågan definierar, men utan att besvara frågan. Som Mats Ekström 

poängterar, är detta tillvägagångssätt ofta en förutsättning för att en politiker ska bli 

framgångsrik i media (2006:79f). Om CB konsekvent skulle ge raka svar på alla 

frågor skulle han nämligen inte kunna föra fram sin egen agenda.  
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När CB inte vill svara nyttjar han olika strategier för att undgå frågorna. En 

strategi är att han gång på gång använder ordet svar som svarsmarkör. Exempel på 

detta är fraser som ”jag har svarat på den frågan” eller ”om du backar bandet så har 

du det svaret”. En annan strategi är att CB konsekvent undviker att yttra ordet 

Etiopien under intervju 2. Istället exemplifierar han sina resonemang med andra 

länder än de som intervjun handlar om. Min slutsats är att CB använder dessa metoder 

för att undkomma en fråga han inte vill besvara men samtidigt markera att han inte är 

svarslös, vilket är eftersträvansvärt för att inte uppfattas negativt av publiken 

(Ekström 2006:67f). 

Men trots denna strävan så förekommer det även att CB öppet i svarsturen 

säger att han inte vill svara på frågan han får. Genom formuleringar som ”stopp och 

belägg” och” jag vill inte beskriva Etiopien” markerar CB att han inte tänker agera 

utifrån det handlingsutrymme som frågan gett honom. Denna strategi går alltså på 

tvärs mot de förväntningar som finns kring att politiker inte ska visa sig svarslösa 

(Ekström 2006:79f).  

CB ifrågasätter i intervju 1 och 2 journalistens neutralitet, detta trots frånvaron 

av partiska ställningstaganden från journalisten. Under en intervju närstuderas även  

journalisten och hen kan utsättas för hårda domar om hen inte följt normerna för 

intervjun. En sådan norm är att journalisten ska vara objektiv (Heritage & Clayman 

2002:150). Min slutsats är att när CB ifrågasätter journalistens neutralitet är det en 

strategi för att få övertag i maktrelationen mellan parterna och på så sätt skapa sig 

större handlingsutrymme.  

Precis på samma sätt fungerar strategin att konsekvent ifrågasätta journalistens 

premisser för frågorna.  

 

Av de slutsatser jag presenterat i detta kapitel kan jag konstatera att jag har fått svar 

på uppsatsen två frågeställningar. Dessa slutsatser är viktiga ur flera aspekter. Först 

och främst tillhör möjligheten att granska makthavare det demokratiska samhällets 

grundläggande principer. Idag är intervjun en av de viktigaste metoderna för att ställa 

politiker till svars offentligt (Ekström 2006:71f). CB är i allra högsta grad en 

makthavare som ständigt granskas och ska granskas av medierna. Det som därutöver 

gör intervjusituationer med CB extra relevant att studera är att han genom åren har 

utmärkt sig för att vara särskilt svår att intervjua och att det inom journalistkåren finns 
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en respekt och medvetenhet kring detta (detta exemplifieras bland annat av Ahlquist 

2007 och Häger 2007).  

CB är i sin position som politiker också en företrädare för en institution i 

samhället. Liksom de tre journalisterna UK, JL och TR är företrädare för 

journalistiken som samhällsinstitution. Betydelsen av den interaktion som uppstår 

mellan CB och journalisterna i intervjuerna måste alltså förstås och värderas i en 

större kontext än enbart den som uppstår i samtalssituationen. Samspelet mellan dessa 

företrädare i intervjuerna får demokratiska konsekvenser, ifråga om hur CB som 

makthavare kan granskas.  

Politiken och journalistiken har genom den process som kallas politikens 

medialisering blivit starkt beroende av varandra för sina verksamheter samtidigt som 

de har så motstridiga intressen (Strömbäck 2002:42). Denna studie har påvisat 

exempel på hur interaktionen mellan CB och journalisterna kan förklaras av de två 

institutionernas anpassning och behov av varandra.  

 

Jag anser att det är av stor relevans att klarlägga hur interaktionen ser ut mellan CB 

och journalisterna och vilka strategier de använder sig av i intervjuerna. Det grundar 

jag dels på de samhälleliga och demokratiska konsekvenser som jag nyligen 

diskuterat. Dessutom anser jag att studien har ett vetenskapligt intresse. Det finns som 

jag tidigare beskrivit många handböcker med praktiska råd om den journalistiska 

intervjun. Men fortfarande är det vetenskapliga forskningsfältet om intervjun 

begränsat när det gäller till exempel parternas förhållningssätt och intervjuteknik 

(Ekström 2006:24 och Nygren 2012:5). Därför hoppas jag att min uppsats delvis kan 

skänka nya insikter i hur man vetenskapligt kan förstå just intervjusituationer med 

CB.  

Jag är naturligtvis medveten om att detta är en begränsad studie, som gjorts 

inom ramen för en kandidatuppsats. Min förhoppning är ändock att mina resultat har 

bidragit till ökad förståelse kring området och att det inspirerar andra till fortsatt 

forskning. 

 

Avslutningsvis anser jag inte att det finns några etiska aspekter i denna uppsats som är 

försvårande för mina resultat och slutsatser. Jag har studerat intervjuer som finns 

tillgängliga för allmänheten. Såväl CB som journalisterna är dessutom offentliga 
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personer, undersökningen har studerat den interaktion som uppstår i det uppdrag 

dessa personer har i sin profession. Det finns således ingen anledning till att de 

inblandade personerna skulle kunna ta skada av min undersökning.  

De etiska övervägandena kring min egen roll som forskare diskuterade jag i 

uppsatsens metodkapitel. Det har varit min ambition att den transparens jag haft i mitt 

arbete ska styrka studiens validitet och reliabilitet.  

Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Utmärkande för politiska intervjuer i media är att de är iscensatta inför en delvis 

anonym publik. Man kan alltså säga att en intervju ur denna aspekt består av tre 

parter; journalisten, politikern och publiken. Såväl journalisten som politikern har 

måste anpassa sina yttranden med hänsyn till den föreställda mottagaren (Ekström 

2006:64).  

Detta faktum återspeglas i denna uppsats, så till vida att tidigare forskning har 

visat att det finns förväntningar på hur parterna i en intervju ska agera. En politiker 

som öppet visar att hen inte kan svara uppfattas exempelvis negativt av publiken. 

Emellertid har denna uppsats endast undersökt den interaktion som uppstår i 

intervjusituationen mellan CB och journalisterna. Jag som forskare har alltså intagit 

rollen som publik. 

Mitt förslag till vidare forskning går följaktligen ut på att väva in den tredje 

parten i intervjun – publiken. Genom att undersöka hur vanliga medborgare tolkar 

intervjusituationerna skulle resultatet kunna påvisa hur publiken upplever att CB inte 

följer de normer som finns för intervjun. Två frågor som en sådan studie skulle kunna 

ställa är: uppfattar publiken att CB går ifrån sin diskursiva roll och hur påverkar det 

synen på hans agerande? Ett tänkbart metodval för detta vore en receptionsanalys, där 

utvalda grupper får se och höra de intervjuer denna uppsats har analyserat, och 

därefter beskriva hur de uppfattar parternas strategier och interaktion.  
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Bilaga	  1	  
 
Ulf Kristofferson intervjuar Carl Bildt för TV4-nyheterna 30 januari 2007 
 
Carl Bildt kommer ut från riksdagens kammare och möts av ett pressuppbåd.  
 
1. CB:  Hållå goddagens 
2. UK:  Carl Bildt varför har du inte redovisat hela ditt innehav av optioner i Legg Mason? 
3. CB:  Det har jag gjort. 
4. UK:  Den 18 juli förra året så fick du ytterligare 3966 optioner i Legg Mason varför står inte dom  
5. med i Statsrådsberedningens förteckning över /dina värdepapper?/ 
6. CB:        /Eh jag kan inte/ svara på det men det finns  
7. säkert ett svar på det  
8. UK: A men det borde väl du veta det är ju du som äger dom här optionerna 
10. CB: Ja det är det men det finns säkert ett svar på det det är redovisat det jag har 
11. UK: Det är inte redovisat det du har du har ytterligare 3966 optioner i Legg Mason, som  
12. fortfarande över ett halvår efter att det att du fick dom från företaget inte har redovisats till  
13. Statsrådsberedningen. Varför har du inte gjort det? 
14. CB:  Eh ehe allt som fanns vid den tidpunkt är redovisat 
15. UK: Vilket tidpunkt? 
16. CB: Ehh vet jag inte riktigt just nu. 
17. UK: Men borde inte du redovisa snabbt om det är förändringar i ditt värdepappersinnehav? 
18. CB: Jo men det vet ju inte du om det skett heller 
19. UK: Jo jag har vart inne på amerikanska finansinspektionens /sida/ >  
20. CB:           /Jo men du har inte du/   
21. UK: SEC och sett att du fick du dom här optionerna /den 18 juli 2006./ 
22. CB:          /A men du har inte/ varit inne på  
23. Statsrådsberedningen och sett den senaste redovisningen /så jag vet inte ja (.) den senaste/  
24. UK:       /jo den har jag fått idag/ den har jag fått  
25. idag och /där står/ det inte med 
26. CB:   /Den/           den är väl i och för sig inte aktuell 
27. UK: Är den inte aktuell den som Statsrådsberedningen har skickat idag? 
28. CB: Det redovisas ju inte på minutbasis 
29. UK: Nej men vi ringde Statsrådsberedningen idag och bad dom skicka över den absolut färskaste  
30. uppdaterade /listan/ 
31. CB:       /Aa men jag/ har inte mer information än att vi har vidarebefordrat all den  
32. information som jag har till Statsrådsberedningen du får nöja dig med det. 
33. UK: Vet inte du vilka optioner du äger? 
34. CB: Du får nöja det med det svaret. 
35. UK: Har du fler optioner än dom du har /redovisat?/ 
36. CB:          /Du får/ du får nöja dig med det svaret jag vet att du  
37. inte brukar göra det men du får nöja dig med det svaret. 
38. UK: Du kan alltså inte svara på den här frågan  
39. CB: Du får nöja dig med det svar jag gett jag har /gett det svar/ 
40. UK:                   /Men du ger ju/ inget svar 
41. CB: Joo det får ehh du är känd för att driva debatter i tv 
42. UK: Det här är inte en debatt det är en sakfråga /du har inte redovisat 3966 optioner/  
43. CB:                     /A men dessutom det har jag/       jag har svarat  
44. på den frågan nu 
45. UK: Vad är dom här optionerna värda? 
46. CB: Jag har svarat på den frågan 
47. UK: /Vad är dom här optionerna värda?/ 
48.SVTR:/Vad har du för kommentar till dom/ påståenden som? 
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Jesper Lindau intervjuar Carl Bildt för Sveriges Radios Ekot 20:e oktober 2011 
 
1. JL: Men låt mig börja med den portalfrågan då. Eehm var du med och tog beslut i Lundin  
2. Petroleum som rörde Etiopien?  
3. CB: Vi var väl med jag utgår från att vi har diskuterat det också för alltså vad man gör vid såna här 
4. sammanhang är att man diskuterar ju hela tiden ett mycket långt antal olika möjligheter so  
5. som man tittar på. Eeh och Etiopien ingick alldeles säkert i detta ja. 
6. JL: Jaa men var du med och tog beslut som rörde Etiopien? 
7. CB: Ehj det (.) får styrelsen eller får företaget avgöra exakt när det fattades alltså man gick ju in  
8. konkret efter det att jag hade lämnade men jag utgår från att vi hade diskuterat det innan dess  
9. också vi tittade hela tiden på ett ganska stort antal olika optioner i olika delar av världen det är  
10. så man gör då och då. 
11. JL: Jaa så du var medveten om Lundins planer på o börja prospektera och producera i Etiopien? 
12. CB: Aa så långt kom det ju som bekant aldrig va. O det är inte så det går till heller utan du tittar på  
13. olika länder o möjlighet o ser om du möjligtvis kan få in koncessioner och sen så tittar du på  
14. förutsättningarna när man sen har fått det så kan det ju ta mycket lång tid innan man gör  
15. någonting eller som det här fallet då man egentligen inte gör någonting och därefter säljer  
16. koncessionen och lämnar så att att det är ju olika beslut det där.  
17. JL: Jaa men du var medveten ändå om att man hade planer på att prospektera och att producera i  
18. Etiopien?  
19. CB: Eeej producera var aldrig så långt kom det ju aldrig över huvud taget va det är helt olika beslut  
20. va du du du nosar på olika möjligheter du tittar på dem du ser om du kan få koncessioner och  
21. sen så kanske du börjar prospektera det är inte alls säker eeeeh Lundin låg på den tiden på  
22. åtskilliga prospekt som man inte då åtskilliga koncessioner som man inte prospekterade och  
23. samtidigt för sånt som man prospektera som man aldrig producerar och just i det här fallet så  
24. gick man ju in så småningom men producerade aldrig utan lämnade rätt snabbt.  
25. JL: Mm men det men bara några veckor efter att du utträder ur styrelsen så skriver Lundin under  
26. kontrakt om prospektering och eventuell produktion av olja och gas i Ogaden-provinsen. Togs  
27. /beslut om det i styrelsen/? 
28. CB: /Neej det var väl en det/ var väl en koncession bara va? Nåt annat vet jag inte att har dom sagt  
29. att /de finns nå/ 
30. JL:       /Det kontrakt/ med koncession med och en avsikt att prospektera och att va  
31. förhoppningsvis producera 
32. CB: Ja men det ligger långt längre fram det där är ju helt olika beslut eeeh utan det man så vitt jag  
33. förstår det här var sånt som jag tagit del av via media och som du säger mig men du går in och  
34. så skaffar du dig en koncession eeh sen om man är aktiv på den koncessionen eller inte det är  
35. ju senare beslut som man tar. Det fanns som sagt åtskilliga koncessioner som man hade som  
36. man då under mycket lång tid och sen finns det koncessioner man bara lämnade utan vare sig  
37. prospektera eller producera och sen finns det tvärt om så det är olika beslut. 
38. JL: Mm men togs det beslut om att ordna de här koncessionerna i styrelsen? 
39. CB: Eeh det får du fråga dom om men exakt hur det där va eeh det för det godkänns ju i olika  
40. sammanhang de konkreta juridiska sakerna inträffade en bra bit efter att jag hade lämnat men  
41. det är klart du tittar ju alltid på du scannar genom världen på de olika möjligheter som finns  
42. Etiopien var alldeles säkert en av dessa. 
43. JL: Men Lundin Petroleum säger faktiskt i ett mejl till Ekot att citat Lundin Petroleums styrelse  
44. beslutade om att investera i landet 2006 o så som generellt är fallet gav vi i uppdrag åt  
45. bolagsledningen att verkställa det beslutet. Var du med och tog det /beslutet?/  
46. CB:               /Ja/ eeh jag vet inte exakt  
47. när de där besluten fattades men jag säger att det är klart att vi diskuterade olika länder sedan  
48. är det den verkställande ledningen som går in och gör detta och sen styrelsen sammanträder  
49. ett par då och då och tar övergripande beslut och sen så återrapportera de till styrelsen om vad  
50. de tycker är lämpligt att göra eller inte i det här fallet /men (ohb)/ 
51. JL:       /Men /i det här fallet säger ju Lundin  
52. Petroleum att man beslutade att investera i landet 2006. Så var du med och tog det beslutet  
53. tror du? 
54. CB: Aa ja jag har ju redan svarat på den frågan så att jag kommer inte så mycket längre på det jag  
55. sa att beslutet skedde vid olika olika led va och eeeh det var ju inte bara detta utan det var  
56. mycket annat som låg vid bordet vid det tillfället 
57. JL: Ja men frågan var just så att säga var du med? 
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58. CB: A jag svarade just på frågan.  
59. JL: Var var det ett ja eller nej eller? 
60. CB: Ehh det var det svar som jag gav på frågan om du backar bandet så har du det svaret.  
61. JL: *fnysskratt* Alltså innan november 2006 eeeh då när man eeeh skrev under dom här  
62. kontrakten vad gäller de här koncessionerna innan den alltså under den tid du var i styrelsen så  
63. fördes det ju förhandlingar i Etiopien för att få påbörja en prospektering i Ogaden-provinsen  
64. var du som styrelseledamot med och fattade beslut om detta? 
65. CB: Nej det tror jag inte eeeh vad jag har sett är det man har meddelat var ju att man hade ju också  
66. konsultationer under september till exempel med olika typer av intressegrupper och eeh  
67. lokalbefolkningen och så där det skedde tydligen under september det där visste jag ingenting  
68. om då och det finns ingen anledningen till att jag skulle veta det heller det ingår i de normala  
69. rutiner det är den verkställande ledningen som gör men det enligt vad de säger nu så skedde  
70. det under september och det är väl bra så och sen gick man in då i november. 
71. JL: Men Lundin Petroleum förde ju under längre tid innan september alltså förhandlingar i  
72. Etiopien för att få påbörja den här prospekteringen var du med och fattade beslut eller visste  
73. du nånting om det i styrelsen att man förde de här förhandlingarna? 
74. CB: Nu nu glider du på det hela igen det var inte prospektering utan det var ju en koncession va.  
75. Prospektering blev det ju överhuvudtaget aldrig om jag har förstått det hela rätt utan du går in  
76. och så försöker du skaffa dig en koncession det är ju det första steget eller det är många steg  
77. före det du skaffar dig en koncession sen om man är aktiv på den koncessionen eller inte det  
78. är ju senare beslut eeeh och i det här fallet blev det ju inte så mycket aktivitet men det var ju  
79. en det var ju en senare fråga som sagt som kom några år senare som bekant> 
80. JL: /Oavsett/ 
81. CB: /Det/ det det det är olika beslut i de steg som man har i sådana här sammanhang.  
82. JL: Men oavsett om det är prospektering eller koncession man förde förhandlingar innan i  
83. Etiopien om att få påbörja sin verksamhet var du som styrelseledamot med och fattade beslut  
84. om det här? 
85. CB: Ehj jag svarade just på det. Men verksamhet och verksamhet man skaffade sig en koncession  
86. eeh den kan du kalla verksamhet eller inte men i samband med det så gör man ju självfallet  
87. både samtal konsultationer och eeh med olika endios hade man tydligen gjort detta var jag inte  
88. medveten om då nu säger vad jag vet har stått i deras pressmeddelanden efteråt både med  
89. endioser på myndigheter med lokalbefolkningen det skedde under den tiden jag var i styrelsen  
90. det var jag inte medveten då men det är inget fel så är det och så ska det va.  
91. JL: Mm alltså i niomånaders rapporten från 2006 det gäller alltså 1 januari till 30 september alltså  
92. under den tiden du var styrelseledamot så står det att vi har också varit aktiva med att  
93. underteckna nya prospekteringslicenser i Vietnam, Etiopien och Kongo Brazzaville. Och det  
94. var under din tid i styrelsen var du men och tog beslut om att underteckna dom här  
95. prospekteringslicenserna? 
96. CB: Eeh ja vilka dem nu va eeeh men under den tiden du nämner Kongo Brazzaville kommer jag  
97. väl ihåg Vietnam hade vi på gång eeeh sedan gammalt på olika sätt så det var Vietnam var ju  
98. en gammal relation som hade och som har blivit rätt aktiv sedan dess har jag förstått Kongo  
99.  Brazzaville var mycket diskuterat det kommer jag ihåg men exakt när de där undertecknades  
100. det vet jag inte det kan ju vara senare också. 
101. JL: Ja nu står det ju i niomånaders rapporten den publicerades ju strax efter de här tre kvartalen  
102. där det står att vi varit aktiva med att underteckna prospekteringslicenser i Etiopien.  
103. /Var du med/- 
104.CB: /Ja precis men/ det kan ju också vara de där de andra två länderna som du nämnde Vietnam  
105. och Kongo Brazzaville var också såna och det fanns också andra länder men om det är just  
106. dom tre som nämns i niomånaders rapporten så är det säkert så. 
107. JL: /Och var du med då och tog beslut om/-  
108.CB: /men exakt när/ ah exakt när detta inträffade det vet jag faktiskt inte och kan inte svara på ditt  
109. följande mer än det jag redan har svarat dig.  
110. JL: Jaa eeehh men var du medveten om att Lundin undertecknade prospekteringslicenser i  
111. Etiopien när du satt i styrelsen? 
112.CB: Neej det är ju inte säkert att man gjorde det över huvud taget. 
113. JL: Eehh det står i deras ja>  
114.CB: /Nej nej/ 
115. JL: /niomånadersrapport/ vi har också varit /aktiva med att underteckna/  
116.CB:         /Jaa men det ja men du men nej åtminstone i det du  
117. läste upp för mig var att man undertecknade prospekteringslicenser i dom där länderna det  
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118. innebär ju inte att man gör det i alla länderna /(ohb) framgår inte det du läste upp för mig/ 
119. JL:       /Nej nej men Etiopien står det ju/ 
120.CB: Etiopien ja men det är ju inte säkert att det var det man undertecknade där.  
121. JL: Men det /står ju här/>   
122.CB:  /(ohb)/ Men du får eeh 
123. JL: Eeh det står ju vi /har också varit aktiva/  
124.CB:   /Inte det du läste upp för mig/ 
125. JL: Men jag kan läsa citatet direkt ur niomånaders rapporten från 2006 vi har också varit aktiva 
126. med att underteckna nya prospektringslicenser i Vietnam, Etiopien och Kongo Brazzaville.  
127.CB: Ja men om detta var när man tecknade såna och var det nu var det jag faktiskt inte. Men o det  
128. kan ju ha varit vid olika tidpunkter och eeeehhh men det stämmer ju absolut Vietnam absolut  
129. diskuterades fram och tillbaka jag var inte medveten om att det var aktuellt just då utan det  
130. hade varit aktuellt under lång tid Kongo Brazzaville ja.  
131. JL: Men Etiopien? 
132.CB: (.) Etiopien jag vet inte när det skedde det jag har redan svarat dig på den frågan men det  
133. framgår ju lite av berättelsen men det är naturligt att man gör så detta är ett rätt normalt  
134. affärsförfarande.  
135.JL: Eeh redan före det Etiopiska valet, då är vi inne på 2005 så genomförde ehh Lundin en så  
136. kallad CSR-studie på Ogaden-provinsen som undersöker det är en sån här som undersöker  
137. risker för miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter vad vet du om den studien? 
138.CB: (.) Ingenting som jag kan erinra mig.  
139. JL: Hörde du nånsin i styrelsen talas om att ni eeeh genomförde en studie och nu är vi inne på  
140. 2005, då du satt i styrelsen eeeh var du medveten om att den genomfördes? 
141.CB: Jaa eeeehj den verkställande ledningen gör redovisar jag tror en gång om året för styrelsen en  
142. mycket stort antal olika objekt runt om i världen och vilket man hade i huvudsak geologiskt  
143. underlag men det kan ju finnas annat underlag också typ CSR-underlag vilket vi i allmänhet  
144. begärde då gick vi allmänt igenom det kunde ha varit ett 20-tal olika fall som man i så fall  
145. gick igenom och scannade igenom varje år scannade vi världen i stort sett. Och det var från  
146. Norge till Frankrike för att ta två huvudområden där vi var aktiva till Vietnam och Kongo  
147. Brazzaville som du nämner eller Tunisien för att ta ett annat land som var rätt aktuellt på den  
148. tiden också.  
149. JL: Men just Etiopien kommer du ihåg att ni samtalade tog beslut om eller dylikt om just CSR- 
150. studie vad gäller Ogaden-provinsen? 
151.CB: Neej men det är om om det står så så är det ju säkert så för det ingick ju normalt när man  
152. scannade olika områden eeh så börjar man ju med geologin eeeh det är problemet det hade  
153. varit bättre om alla olja gas i världen hade funnits i Norge men så är inte fallet scannade olika  
154. områdena som finns i världen och så tittar du på dem var det kan finnas geologiska  
155. förutsättningar var det finns kommersiella förutsättningar och CSR-förutsättningar och det  
156. gjordes mycket brett. Om jag säger ett 20-tal olika så hamnar det väl ungefär i den  
157. storleksordningen en gång om året va. Och sen det blev ju inte mycket affärer mycket av det  
158. där men så är det när man är ett litet företag.  
159. JL: Ja du Lundin Petroleum har också kommenterat det här via mejl och citat då såsom för varje  
160. nytt land undersökte Lundin Petroleums ledning CSR-aspekterna av att bedriva verksamhet i  
161. Etiopien och styrelsen informerades om detta slut citat. Vilken information fick du? 
162.CB: Nej ingen minne av nåt sånt men men det är som jag säger det är beroende på vilken tidpunkt  
163. detta var va självfallet det var som jag sa det var rutin du tittade på geologiska förutsättningar  
164. du tittade på de kommersiella förutsättningar du tittar på CSR-förutsättningar alla dom så  
165. kallade prospect man håller på med i olika delar av världen eeeeeh det så är det ja absolut. 
166. JL: Och den här studien låg sen till grund delvis för det avtal om de här koncessionerna i Ogaden- 
167. provinsen som undertecknades i november 2006 då efter att du har utträtt. Eeeeh var du var du  
168. med och tog alltså i och med att du ändå troligtvis har ja fått information om eh CSR-studien  
169. eller dylikt var du med och tog beslut om det här avtalet som sen undertecknades i november? 
170.CB: Aah men det svarade jag ju redan på men och CSR-studien eeeeh såna gjordes alltid och  
171. gjordes på alla delar av världen och det är delar av rutinen och det är mycket bra att så sker.  
172. Om jag läser deras redogörelse själva så gjorde dem också konsultationer med lokala eeeh  
173. frivilligrörelser av olika slag och eeeh vilka man konsulterade i övrigt det vet jag faktiskt inte  
174. men det brukar vara rätt breda konsultationer när man fattar såna beslut och det utgår jag från  
175. skedde här också det är rätt naturligt. 
176. JL: Det dotterbolag som sen bedrev Lundins verksamhet i Etiopien det är ju Lundin East Africa  
177. BV ehh och det är det som senare säljs vidare till Africa Oil men det är långt långt senare. Det  
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178. dotterbolaget var det verksamt under din tid i styrelsen? 
179.CB: Eeh det kan du väl kontrollera jag hade väl hört talas om bolaget eeeh var det ju inte ett  
180. dotterbolag heller.  
181. JL: Jo det är jo det är ett dotterbolag till till alltså som the mother parent company är Lundin  
182. Petroleum i Stockholm just.  
183.CB: Aah okej men det kom långt senare så det vet jag ingenting om. 
184. JL: Det bildades den 12 juli 2006 då du satt i styrelsen visste du om det? 
185.CB: Det hade ingen det hade ingen verksamhet över huvud taget.  
186. JL: Men visste du om det? 
187.CB: Eeh du får fråga jag är inte medveten om detta men du har en lång rad olika den typen av  
188. bolag som är skalbolag egentligen som man använder men nej.  
189. JL: Och du tog inga beslut om att nu bildar vi ett bolag för just verksamhet i Etiopien? 
190.CB: Nej (.) det är inte så det går till. 
191. JL: Alltså baserat på olika de här olika faktadetaljerna så ska man väl ändå kunna påstå att Lundin  
192. bedrev en viss verksamhet i Etiopien under din tid som styrelseledamot i Lundin Petroleum? 
193.CB: Adå får du definiera verksamhet med verksamhet menas ju normalt att du borrar efter olja  
194. eller utvinner olja eller nånting sånt där va /men/- 
195. JL:                /Hur/ vill du definiera vad Lundin gjorde i  
196. Etiopien? 
197.CB: Nej vad man gjorde i olika delar av världen var att du succesivt undersökte dom möjligheter  
198. som fanns. Eeh och det var från Norge till Vietnam till Etiopien till Kongo Brazzaville till  
199. Tunisien. Eller vad det nu är för nånting och det gör man ju kontinuerligt i lång rad olika  
200. länder självfallet. Världsomspännande bolag är verksamma över hela världen. 
201. JL: Men hur vill du /beskriva just den/- 
202.CB:   /Och Etiopien/ nej jag vill inte beskriva Etiopien speciellt. Men jag vill säga  
203. att låt mig säga det och det är viktigt om du kan ta med det är det bra. Jag vill inte just nu  
204. hamna i en diskussion där det verkar som om vi eeeh bannlyser affärsförbindelser med  
205. Etiopien eller får det att framstå som nånting felaktigt jag har ett intresse av att ha goda  
206. kontakter med Etiopien också när det gäller affärsförbindelser. Vi kan ha synpunkter på  
207. Etiopien i övrigt men det är viktigt med svensk affärsverksamhet också i Etiopien och svenska  
208. affärsförbindelser med Etiopien och jag vore inte så lycklig om mediabilden skapades av att  
209. det är fel att göra affärer med Etiopien för det är det inte. 
210. JL: Mm men hur skulle du vilja /beskriva det man/-  
211.CB:       /(ohb)/     Jag tror du förstår vad jag menade med det och  
212. betydelsen med vad jag sa 
213. JL: Oja det förstod jag absolut men hur skulle du beskriva det som Lundin bedrev i förhållande till  
214. Etiopien under din tid som styrelseledamot? du vill inte kalla det verksamhet 
215.CB: På på det sätt jag just gjorde.  
216. JL: Alltså frågan väcks ju om dom här två svenska journalisterna som sitter fängslade i Etiopien  
217. de var ju på väg till Ogaden för att skildra hur civilbefolkningen påverkas av oljebolags  
218. verksamhet och då kan man ju säga ehhh att det gäller en verksamhet som initierades under  
219. din tid som styrelseledamot i Lundin Petroleum. Kan man då säga att du är helt opartisk i den  
220. här frågan? 
221.CB: Ja jag har ju varit med om o i olika företagsstyrelser har affärer med eh nästan alla delar av  
222. världen eeeh och det tror jag är en fördel att man vet någonting om världen och det räcker väl  
223. som svar på den frågan. Eeeh sen har dom ju så vitt jag förstår eeh har företaget helt och hållet  
224. lämnat området men det är av helt andra skäl. 
225. JL: Men kan man upplever du dig själv som helt opartisk i den här frågan? 
226.CB: Ja gör inte du det? 
227. JL: Nej jag har inga åsikter i frågan jag ställer frågor bara *fnysskratt*. 
228.CB: Nej nej men det lät nej men det lät som att du hade det  
229. JL: Nej det har jag inte 
230.CB: Så det var det nej. 
231. JL: (.) Nej det har jag inte asså nej nej det är inte åsiktsdrivet det här. 
232.CB: /Nej men nej men jag har svarat på frågan/ 
233. JL: /Men vad tycker du själv? Kan du se nåt problem i det här./ 
234.CB: Det är klart. Nej absolut inte. Jag har suttit i olika företagsstyrelser där jag har varit med om  
235. att göra affärer med nästan varje del av världen det har lärt mig väldigt mycket det tror jag att  
236. det tror jag tror att det medför att jag bättre möjligheter att hantera olika situationer dessutom. 
237. JL: Så att du är. Du är generellt inte opartisk eller? *kort skratt* 
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238.CB: *fnysskratt* Generellt sett så är jag det men generellt så är jag en person som tycker det är bra  
239. att svenska företag gör affärer med olika delar av världen eeeh. Och de kan gälla för att ta det  
240. igen det kan gälla Norge eller Etiopien eller Vietnam eller Kina eller Kongo Brazzaville eller  
241. vad det nu är. En del av detta är länder som jag nu som utrikesminister har synpunkter på  
242. utvecklingen av mänskliga rättigheter och sånt eeh men jag förordar fortfarande att vi ska ha  
243. handelsförbindelser till och med investeringar i dom här länderna en del av den  
244. förändringsprocess i världen som jag tycker vi ska medverka i.  
245. JL: Mm låt mig /bara en sista sista fråga/> 
246.CB:       /Nu måste jag nog gå här (ohb) företagare här som väntar på mig/ 
247. JL: Absolut sista frågan och det är som klassiskt klassiskt är just att man återvänder till  
248. förstafrågan. Var du med och tog /beslut i Lundin Petroleum/ som rörde Etiopien? 
249.CB:      /Och det är och det är/      och det är  
250. klassiska när du säger att det är det klassiska sättet i en intervju så är det klassiska slutet på en  
251. intervju att säga att då får du återgå till det svar som jag lämnade i början av det här.  
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Tomas Ramberg intervjuar Carl Bildt för Sveriges Radios Ekots Lördagsintervju 26:e 
november 2011 
 
1. TR: Eeh Italiens premiärminister Berlusconi har avgått > 
2. CB: mm 
3. TR: hur skulle du summera hans och hans regerings insatser för Italien? 
4. CB: (.) Det är ju flera regeringar. Eh jag var ju med eh jag var ju statsminister själv när Berlusconi blev eeh  
5. statsminister för första gången > 
6. TR: Mm 
7. CB: Det var ju ett bra tag sen han har ju återkommit i flera olika sammanhang nej det är ju ingen lycklig 
8. saga för att uttrycka saken försiktigt det finns ju enskilda ledamötrar i hans regering som jag tycker har  
9. varit bra (.) eh tveklöst så (.) eh men det har ju smutsats ner icke minst av Berlusconi personligen på ett 
10. sätt som jag vet att (.) nästan alla italienare som jag känner utan att gå närmare in i den saken har 
11. uppsetts som pinsamt och plågsamt för sitt land 
12. TR: när han fick bilda regering 2001>  
13. CB: mm 
14. TR: tillsammans med Lega Nord o Alleanza Nazionale eh då var det ju många både i Sverige och i världen 
15. utanför Italien som var kritiska som varnade för vad som skulle hända eh du (.) gick då emot den 
16. kritiken eh tycker du att du har anledning att omvärdera din ståndpunkt? 
17. CB: naha jag såg att nån att nån socialdemokrat hade försökt hitta citat av mig där och man hade hittat ett 
18. citat där jag sa att han hade ett bra ekonomiskt team det är väl det du syftar på va? 
19. TR: Nej jag kan berätta vad du sa> 
20. CB: /ja/  
21. TR: /för jag/ gick tillbaks /lite här/>  
22. CB:        /ja mm/ 
23. TR: om dom som då i Sverige kritiserade Berlusconi så skrev du i ditt veckobrev (.) håhå jaja det plaskar i 
24. dammen och så anklagar du dem för att ha bristande perspektiv och ett gällt tonläge mot Berlusconi  
25. ehh du berömde hans reformprogram o han skulle ge Italien en tydlig regering den skulle sänka skatter  
26. förenkla regelverk du sa att han hade ett förstklassigt ekonomiskt team /bakom sig/> 
27. CB:                     /Just det/ 
28. TR: och enligt dig fick Italien en premiärminister med solid förankring Berlusconi kunde skrev Carl Bildt  
29. då i sitt veckobrev ge landet både stabilitet och reformer som man inte haft på länge alltså hur bra var  
30. de där förutsägelserna?  
31. CB: nej dom det var väl alldeles rätt om du tittar på det som sa jag undvek då mycket nogsamt att tala om  
32. personen Berlusconi för jag har haft mina grova dubier med honom sen jag träffade honom första  
33. gången men det är en annan sak. Ehhm han hade ett bra ekonomiskt team, ja det hade han- 
34. TR: Men blev det stabilitet och /reformer?/ 
35. CB:    /ja men stopp/ och belägg eh om du tittar på vad som var innan dess så hade  
36. man minoritetsregeringar har som hade tröskats samman (.) det var ju vänstern som hade fallit samman  
37. och det var kaos och katastrof och för första gången så fick man nu majoritetsregering (.) det var bra  
38. man hade också ett bra ekonomiskt team alltså den nuvarande nej inte nuvarande utgående  
39. finansministern Tremonti eeeh var väl den som var då va? (.) och en person som jag nog tycker ha viss  
40. respekt för sedan har politiken icke lyckats det är alldeles uppenbart och sedan har detta solkats ner på  
41. (.) ett allvarligt sätt av Berlusconis personliga uppträde och på annat sätt  
42. TR: En del av kritiken som du antydde var plaskda *ankdammsplask* handlade om att han lierade sig med  
43. dem här invandringsmotståndare i Lega Norde och det tidigare postfarsisticka Alleanza Nazionale som  
44. nu är sammanfört med hans parti när vi ser hur det gick alltså Berlusconi regeringens politiken mot  
45. invandrare mot romer som ju har väckt ganska bred kritik runt om i Europa eeh han han kallade dem  
46. ondskans armé vi har sett dem dem registrerades man tog fingeravtryck på alla romer i landet man  
47. skulle göra det i alla fall man körde tillbaks båtflyktingar hundratals båtflyktingar till Libyen utan o ge  
48. dem chans att komma i land och söka asyl asså va alltså hur värderar din attityd mot den kritiken om  
49. man går tillbaks? 
50. CB: Nej men gå tillbaka till 2001 det är ju lätt att vi blir väldigt ohistoriska eh då hade en vänsterregering  
51. just misslyckats den hade misslyckats bland annat på grund av att man haft inte haft någon majoritet  
52. den hade misslyckats på grund av att extremvänstern Rifondazione (ohb) saboterat varje möjlighet till  
53. rimlig ekonomisk politik det fanns ingen annan väg framåt då bildades en majoritetsregering ehh o det  
54. som du sa eh Laga Nord Trimonti kommer därifrån till exempel finansminister Alleanza Nazionale  
55. med Fini som ju många sett som ett bättre alternativ än Berlusconi men som ju kom att att bli kom att  
56. vad heter det fall out komma i konflikt med honom senare, där fanns en möjlighet jag håller med om  
57. det men den förspilldes 
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58. TR: Du sitter ju här i en regering som inte ens vill tala med Sverigedemokraterna i Sverige. Samtidigt som  
59. du tyckte att det var en bra ide att bilda en majoritetsregering med Laga Nord och Alleanza Nazionale  
60. år 2001 (.) hur går det där tänkandet ihop? 
61. CB: Det regeringsprogram som de fick fram nu har jag inte klart för mig det i alla detaljer men det har jag  
62. för mig att det var ett relativt realistisk regeringsprogram i den situation som Italien var i då. Alltså det  
63. är ju väldigt /lätt att man>  
64. TR:        /men värderingarna/ 
65. CB: om man tittar på situationen som var /2001/ 
66. TR:      /synen/ på invandring var var har det för roll i det hela? 
67. CB: neh italien är ju delvis ett invandringsland det ska vi inte glömma och har kommit att få väldigt stora  
68. flyktingströmmar att hantera så vi ska inte även om vi nu om man tittar på siffrorna det kommer mer  
69. till Sverige än vad det kommer till Italien nu (.) så har ju landet varit utsatt för väldigt stora  
70. invandringsvågor från (.) det var sammanbrottet på Balkan sammanbrottet i Nordafrika det har lett till  
71. problem jag tycker inte dom har hanterat dom på ett alldeles för briljant sätt om jag ska säga (.) men att  
72. nu sätta sig till värdering över 2001 det är väldigt enkelt att göra men gå tillbaka till situationen var då  
73. ehh så var det något annorlunda 
74. TR: Det är populärt att diskutera moderaternas historia just nu eh 
75. CB: *mhm* 
76. TR: och (.) Ulf Adolphsson din företrädare på partiledarposten har citerats när han sa om vi bojkottar varor  
77. från Sydafrika blir ju de stackars negrena där nere arbetslösa.  
78. CB: mm 
79. TR: allvarligt talat eeh står du fast för den ståndpunkten moderaterna hade då att det vara fel att bojkotta  
80. Sydafrika och apartheidregimen där? 
81. CB: eeh vi hade väl inte hade vi ekonomiska sanktioner mot Sydafrika Sverige? 
82. TR: Ja (.) och du har ju /själv-/ 
83. CB:     /men/ rätt begränsade sådana va 
84. TR: nej dom var inte så begränsade och Sverige låg tidigt framme o-  
85. CB: i diskussionen men jag tror inte vi hade några officiella sanktioner som var /speciellt omfattande/  
86. TR               /eeh jag gick tilbaks här/> 
87. CB: /vad vi diskuterade var-/ 
88. TR:  /jag gick tillbaks/ här /till riksdagsbehandlingen/ 
89. CB:           /ja mm/ 
90. TR: bara för att du står själv som första namn som en riksdagsmotion som jag läste från 1985 (.) eh där du  
91. argumenterar mot de svenska sanktioner som då har /funnits ett tag>/ 
92. CB:                   /nej men jag håller med/ 
93. TR du argumenterar mot att apartheid skulle vara så speciellt att det motiverar de här speciella åtgärderna  
94. det är inte hållbart att säga att just en form av förtryck är särskilt motbjudande skrev du varför tyckte  
95. du inte det?  
96. CB: därför att jag är emot allt förtryck (.) eeehm eeh det är alldeles det är alldeles riktigt alltså jag är rätt  
97. benhård motståndare mot alla typer av förtryck när man försöker gradera olika typer av förtryck det var  
98. väl det det handlade om  
99. TR: nej det var många som tyckte att apartheid> 
100.CB: /Ja jag håller med/ 
101.TR: /var särskilt motbjudande/ eftersom man delade in människor efter /hudfärg ras/ 
102.CB:               /ibland delar/ man in dem efter ras  
103. ibland delar man in dem efter nation ibland delar man in dem efter klass förtryck är förtryck ofrihet är  
104. ofrihet och jag har alltid varit rätt glödande i mitt motstånd mot detta (.) /det är alldeles riktigt/ 
105. TR:         /så vad är svaret på den/ här  
106. frågan om apartheid och sanktionerna?/  
107.CB: /svaret på frågan är frågan om sanktionerna/ jag har alltid rätt skeptisk mot sanktioner eeh det kunde ha  
108. gällt Kina eller det kan gälla Sovjetunion jag var också skeptisk mot en del av dom sanktioner som var  
109. gentemot Sydafrika det är /alldeles rätt 
110. TR:                /men inte dom mot Syrien 
111.CB: förlåt 
112. TR: men inte emot Syrien  
113.CB: nej jo i den meningen att jag tror inte att detta är den enda lösningen va- 
114.TR: men tycker du fortfarande att det var rätt i Sydafrika frågan? 
115.CB: nej det vet jag inte (.) låt oss ta historielektionen någon annan gång eh>  
116. TR: *fnysskrattar* 
117.CB: jag tycker det var rätt gentemot Sovjetunion jag tycker det var rätt gentemot Kina jag tror i grunden att  
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 118. man ska öppna samhällen inte isolera dom. Ta Syrien igen det finns dem som tycker att det var fel av  
119. oss att inte ha handel med Syrien handelsutbyte mot Syrien under tidigare år (.) det tycker jag inte alls  
120. framväxten av en medelklass som orienterade ute mot världen leder alltid till bättre förutsättningar för  
121. demokrati det är ibland långsiktigt men det är den enda väg som fungerar.  
122. TR: Carl Bildt (.) tack för att du var med i programmet 
123.CB: Tack  


