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Abstract 
Titel  Förkväll – så konstruerar språket kvinnlighet 
Författare        Jessica Andersson och Emely Claesson 
Institution        Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle 
Kurs        Medie- och kommunikationsvetenskap C 41-60 p, C-uppsats 
Handledare        Ulrika Sjöberg 
Examinator        Ingegerd Rydin  
 
Problem Då genusframställningen i medierna tenderar att bidra till att skapa 

stereotyper och en möjligt felaktig bild av kvinnor finns ett behov av att 
studera på vilket sätt en medietext har möjlighet att skapa kvinnliga 
konstruktioner – positiva och negativa. Genom att studera Förkvälls 
språk ville vi komma fram vad innehållet förmedlade, vad som sägs 
varför.  

 
Syfte Uppsatsens syfte är att studera om och hur konstruktioner av kvinnan 

och kvinnlighet förmedlas genom språket i programmet Förkväll. 
 
Bakgrund Förkväll sänds på TV4 måndag till fredag på kvällstid. Programmet 

leds av fyra kvinnliga programledare och sänds från andra våningen på 
T-centralen i Stockholm. Programmet har av oss blivit kategoriserat 
som en mix av pratshow och magasinprogram utifrån programmets 
uppbyggnad och sitt varierade innehåll. Förkväll byggs upp av fem 
olika teman för respektive veckodag. Exempel på teman är skönhet och 
mode, relation- och själsfrågor och fest. 

 
Teori Vi har utifrån bland annat diskursbegreppet försökt redogöra för hur 

föreställningen om kvinnlighet skapas och hur konstruktionen av kön 
framkallas i maktförhållanden. För att kunna besvara våra 
frågeställningar har den mediala kvinnoframställningen studerats, samt 
vad som kategoriseras som kvinnligt genom språk och stil. 

 
Metod Med hjälp av en kvalitativ textanalys har vi studerat och analyserat 

Förkväll. Textanalysen har tillämpats på tre transkriberade texter, vari 
vi sett till det explicita men främst sökt de implicita meningarna. 
Analysen fokuserar på dessa tre texter.   

   
Nyckelbegrepp Kvinnlig konstruktion, språk, genre och stil, diskurser, makt, 

stereotyper och förväntningar.  
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1 Inledning 
Sedan 1970-talet har diskussionen om genusframställningen i medieinnehållet ökat och 
utrymmet för kvinnor har vidgats, men det finns fortfarande mycket att förverkliga när 
det gäller jämställdhet mellan kön. Jämställdhet i medierna är viktigt då den mediala 
sfären fått allt större betydelse hos människor och fungerar som en del av vår dagliga 
informationskälla (Jarlbro, 2006). Allmänheten består av både män och kvinnor och 
därför är det viktigt att den gestaltas så. Habermas (1975) talar om det offentliga 
rummet, där tanken är att varje enskild medborgare ska delta i opinionsbildningen och 
att det offentliga samtalet ska omfatta den allmänna viljan. Detta demokratiska synsätt 
influerade oss i diskussionen om medialt förmedlande av jämlikhet.  
  
Precis som män har förväntningar på sin maskulinitet har kvinnor målats upp som 
vårdande och moderliga i medierna. Männen har haft större utrymme i medierna och det 
har producerats ett medieutbud med normativa föreställningar om vad som är manligt 
eller kvinnligt (Gauntlett, 2002).  I dagens medieindustri kan representationen av genus 
kunna sägas vara mer komplex på det sätt att kvinnor framträder som självständiga 
hjältar och männens maskulinitet inte är lika hårddragen längre (ibid.). Vår personliga 
uppfattning är att kvinnor har börjat tillåtas ta mer utrymme och syns och hörs i tidigare 
manligt dominerade genrer, men att innehållet fortfarande förmedlar stereotyper. Att 
många produktioner fortfarande upprätthåller bilden av kvinnan som ett ”blickfång” gör 
att kvinnor inte framställs som intellektuella individer på samma sätt som män.  
 
Genom samtal och andra former av kommunikation reproduceras föreställningar och 
tankeformer i samhället som ständigt sprids och förnyas. Just språket har unika egenskaper 
att möjliggöra en symbolisk, perspektivrik och flexibel kategorisering av omvärlden. Med 
andra ord är dess uppgift att skapa och återskapa mening och innebörd i olika 
kommunikativa sammanhand (Säfström och Östman, 1999, s.81). Kvinnans språkliga och 
intellektuella förmåga att uttrycka sig är en faktor som tydliggörs i den mediala 
framställningen. Konstruktionen av kvinnlighet kan studeras genom att titta på vilken roll 
kvinnor har i medierna och vilka ämnen de pratar om (Jarlbro, 2006). Genom att kvinnor 
under lång tid begränsats till vissa ämnen och till ett begränsat utrymme förpassas kvinnan 
till att stå utanför samhällsdebatten och demokratin (se diskussion, 4.3).  
 
TV4 började under hösten 2006 sända programmet Förkväll som leds av fyra kvinnliga 
programledare. Valet av programledare kan upplevas vara ett sätt för kvinnor att ta mer 
utrymme och synas mer. Programmet andades kvinnlighet och med ett intresse för 
jämställdhetsfrågor kändes produktionen kunna bidra med ett flertal intressanta aspekter 
att studera. Vi blev framförallt intresserade av att studera programledarnas dialog och 
söka innebörden i resonemangen, därmed riktades vår forskningsfokus mot språkets 
betydelse.  
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1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att studera om och hur konstruktioner av kvinnan och kvinnlighet 
förmedlas genom språket i programmet Förkväll.  
 
1.3 Studiens frågeställningar   
 

1. Hur formas texten i Förkväll utifrån ämne, språk och språkstil?  
Detta omfattar både enstaka ordval, meningsuppbyggnader, dialoger 
och hur texten som helhet byggs upp.  

 
2. Vilka förväntningar på kvinnan förmedlas i texterna?  

Denna fråga avser att besvara vilka begränsningar och möjligheter 
texten har att förändra kvinnliga konstruktioner. 

 
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har utifrån en kvalitativ metod valt att fokusera på en djupdykande förståelse av 
programmet, snarare än att mäta en kvantifierbar effekt hos publiken. Vi har alltså inte 
tagit hänsyn till publiken förutsättningar att tolka Förkvälls innehåll och analyserar inte 
publikens betydelse. Läs mer om förslag till vidare forskning (7.1). 
 
Studien utesluter likväl yttre påverkan på programmets texter från till exempel 
produktionsförhållanden eller samarbetspartners. Vi hänvisar till metodavsnittet 5.2.3 
för att läsa mer utförligt vilka avgränsningar vårt studiefokus inneburit.  
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2 Bakgrund 
I följande kapitel förklaras olika aspekter som behövs för att få en tydlig bakgrundsbild 
programmet Förkväll samt TV4. Vi har i detta kapitel på ett enkelt och kortfattat sätt 
försökt visa hur texten förhåller sig till sin närmaste omvärld men också till andra texter 
och vilken genre den rör sig i. Kontexten har stor betydelse för en god tolkning, däremot 
har vi inte sett det som bestämmande för vad som uttrycks i texterna. Kontexten handlar 
om att se till vilken situation en text har producerats i (Hellspong och Ledin, 1997, sid. 
41). 
 
2.1 Förkväll 
Studien fokuserar på programmet Förkväll, vari tre situationer (texter) har valts ut för 
analys (kapitel 6). Programmet Förkväll startades under hösten 2006 på TV4 och sänds 
måndag till fredag mellan kl. 17.45 till 19.00. I dessa 75 minuter visas även lokala 
nyheter, väder och en kontinuerlig uppdatering om vad som ska diskuteras i den 
ordinarie nyhetssändningen kl. 19.00, samt Svenska Spels Kenodragning. 
På wikipedia.org (2006) förklaras Förkväll som ”.. en svensk talkshow. Programmet har 
en inriktning mot en i sinnet yngre publik med mer flärd och glamour än SVT´s 
motsvarighet Go'kväll” (ibid.).  
 
Förkväll produceras av Strix Television och är till 3/4 finansierat av sponsorer. Exempel 
på sponsorer är Scorett, Sisters, Arla, Siba, Fritidsresor och Viktklubb.se (www.tv4.se, 
2006). 
    
Förkväll leds av fyra kvinnliga programledare, samt två manliga kockar som delar på 
programtiden. Programledarna är komikern Carina Berg, journalisten och författaren 
Mari Jungstedt, mångsysslaren och Big Brother-vinnaren Carolina Gynning och 
musikartisten Kayo Shekoni. Programmen sänds från andra våningen på T-centralen i 
Stockholm och är uppdelade efter olika teman på respektive veckodag. Måndagar är 
inriktade på mode, skönhet och hälsa, på tisdagar är hem och barn ledord, onsdagarna 
kretsar kring relationer och själsfrågor, torsdagar pengar och resor och fredagarna är ett 
så kallad förfestprogram inför helgen där tittaren bjuds på bl.a. musik och drinktips 
(www.tv4.se/forkvall, 2006). För att få en bättre insyn i hur ett program ser ut visas 
nedan en sammanfattning av ett programs innehåll och upplägg. Alla program har 
samma upplägg men skiljer sig åt genom dess olika teman, inslag och gäster (ibid.). 

 
2.1.1 Exempel på program 
Onsdag 15/11 2006 tema relationer och själsfrågor 
• Inledning, de fyra programledarna går nere på centralen och berättar om kvällens gäster 

och inslag. 
• Inne i studion, diskussion mellan programledarna om aktuell händelse. I detta program: 

”Glad Mens” och tygbindor som senare transkriberats (se bilaga 2). 
• Kocken berättar vad han ska tillaga och med vilka ingredienser. 
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• Carolina och Mari intervjuar Katarina Janouch, sex och samlevnadsexpert. Pratar om de 
top 5 vanligaste frågorna som människor har om sex: Hur får man tillbaka lusten? Spelar 
storleken någon roll? Varför får jag inte orgasm? Varför får jag tidig utlösning? Hur 
hittar jag en partner? Frågorna är uppdelade att passa både kvinnor och män. 

• Uppdatering köket, hur tillagningen ska gå till 
• Svenska spels Keno-dragning 
• Intervju med Anders Ekborg som pratar om sin nya skiva och om hur underbart livet är 

när man inte är ensam. Han berättar om hur nära han står sin fru, de stöttar och förstår 
varandra och han berättar om problematiken med att män inte får visa känslor. Säger att 
män har en medial press om att vara manlig och hård – att man inte får gråta offentligt. 
Intervjuas av Carina och Mari.  

• Uppdatering från köket 
• Resetävling – vem vill bli resenär? (inslag från samarbetsparter) 
• Lokala nyheter 
• Husterapeut Ewa Rusz har grälskola med Kayo, Mari, Carina och Anders. Personliga 

frågor från programledarna. Eva ger relationstips om kommunikation och att man ska 
släppa på makt- och rollspel i förhållanden. (se transkribering bilaga 3) 

• Viktoria Silvstedts dagbok – ”den osminkade glamourdrottningens besök i Sverige”. 
Hon berättar om hur hon vill ta andra bilder än de som Sverige förväntar sig om henne – 
d.v.s. inte utvik. Man får se hennes modefotografering. Visar också hennes 
underklädeskollektion VVS som hon vill jobba med på heltid när hon är ”gammal och 
lite rund”. 

• Maten är klar, kocken berättar om inköpslistan till matlagningen dagen efter. 
• Avslut, alla får smaka på dagens middag. 
• Nyhetssändning kl. 19.00 
 
Inledning, struktur och avslut är ungefär det samma i varje program (vi har dragit den 
slutsatsen efter att ha jämfört fem program). På samma sätt är uppdateringarna från 
köket, inslag från samarbetspartners förlagda efter samma tidsperspektiv. Intervjuer 
varierar mellan expertintervjuer och gästintervjuer, det är två till tre intervjuer per 
program. 
 
2.1.2 Programledarna 
Genom en förkunskap om programledarnas egenskaper och tidigare erfarenheter har vi 
haft vissa förväntningar om deras roller i programmet. Många, inklusive oss, lever 
exempelvis med bilden av Carolina som skandaldrottning och Big Brother-vinnare. Vi 
och publiken måste därmed försöka sätta in henne i en annan yrkesgren än den vi 
tidigare haft. Genom tre texter har vi inte velat generalisera för mycket men vi har ändå 
kunnat se att programledarna ska representera fyra olika personligheter, både genom 
och utan att ta hänsyn till den ytliga faktorn, utseendet. Genom språket skildras 
nämligen vilken genre de respektive programledarna tidigare ingått i. (Genrebegreppet 
diskuteras mer utförligt i kapitlet 2.3 nedan).  
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Kayos liv som artist kan hänvisas i hennes uttalanden om musikbranschen och Carinas 
förmåga att använda humor och sarkasm kan ha ursprung i hennes karriär som komiker 
(se bland annat kapitel 6.1.5). När programledarna bidrar med personliga erfarenheter i 
diskussionen får man en djupare förståelse om vilka sociala och kulturella värderingar 
och normer som styrt deras uttalanden. Detta resonemang fördjupas senare i 
teorikapitlet om diskurser 4.1.  
 
Vi har inte velat göra en för detaljerad beskrivning av programledarnas egenskaper och 
roller. Detta på grund av att vi önskade minimera risken att vår förförståelse kring deras 
tidigare erfarenheter i medierna skulle ha inverkan på den slutgiltiga analysen. Vi har 
med andra ord inte dragit några slutsatser kring personligheterna. På TV4:s hemsida, 
(www.tv4.se/forkvall), presenteras de olika programledarna och kanalens intervjuer 
med respektive programledare finns kopierat i bilaga 4-7.  

2.2 TV4 
TV4 är en kanal som är grundad på public service principer, men skiljer sig åt med att 
inte vara finansierad med licenspengar utan med kommersiella medel genom reklam 
och sponsring.  

Vi sökte i TV4:s sändningstillstånd (http://tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html) efter 
riktlinjer för jämlikhet, representation av kön i produktioner eller andra perspektiv som 
rör genus, men fann inga riktlinjer som berörde detta.  

2.3 Genretillhörighet 
Ett genusrelaterat dilemma är hur medier fått förmågan att forma sociala konstruktioner 
om vad som ska anses vara kvinnliga respektive manliga genre (Radway, 1984). En 
genre betecknar en slags text som förväntas ha en viss struktur, ett visst berättande och 
behandla vissa teman (McQuail, 2003). Att benämna något som genre är ett behov av att 
klassificera och kategorisera saker, för att få en känsla av hur saker förhåller sig till 
varandra och för att få ett perspektiv på dem. En genre omfattar en viss information och 
en viss språkapparat. Genreindelningar är vanligast inom massmedier, för att bryta tv-
mediet i olika klasser (Berger, 1995).  

 
Vår första tanke var att sätta Förkväll i samma genre som pratshowen, grundat på att 
programmet har gäster i form av både kändisar och ”vanliga människor” och sänds 
dagligen med upprepande programupplägg. Dahlgren (1995), menar dock att 
pratshower egentligen inte bör kategoriseras som genre då programformatet inte är 
enhetligt. Det finns inga strikta regler för vad som bör ingå. Det finns pratshower som 
skapar debatt och konfliktsituationer andra som mer terapeutliknande och 
uppmärksammar ”vanliga medborgare” (ibid.). Han poängterat att pratshower har 
demokratisk potential, men kritiserar genren för att vara genusblind. Kvinnliga 
programledare, kvinnliga ämnen etc. är tecken på att programformen reproducerar ett 
stereotypt innehåll som är skapat i maktdiskurser (ibid.).  
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Samma sak menar Kleberg (2006) då hon kommit fram till att genren har tillåtit en 
förflyttning av privata frågor till offentliga, men samtidigt fastställs stereotypen om att 
det som sägs bör styras av spektakulär och lättsam underhållning (ibid.).  
 
Svenska pratshower är till exempel ”Sen kväll med Luuk” och ”Carin 21.30”. Dessa 
sänds dock inte dagligen i motsats till amerikanska motsvarigheter (exempelvis ”Ricki 
Lake”, ”Jay Leno” o.s.v.). Man kan ifrågasätta om Förkväll kan placeras i samma fack 
som exempelvis ”Sen kväll med Luuk”. Programmet har en underhållande stil och 
intervjuer med kända personer, både nationella och internationella. Förkväll har enligt 
vår tolkning ett liknande innehåll som på många sätt går att känna igen och relatera till. 
Igenkänningsmoment i produktionen krävs för att tittaren inte ska känna sig för långt 
ifrån innehållet uppleva något som förnärmande. Att ha ett innehåll som personer kan 
känna igen (men ändå skapa en distans till genom till exempel humor) minskar risken 
att publiken ska känna sig varken ointresserad eller provocerad (Gauntlett, 2002). 
Förkväll har trots vissa igenkänningsmoment ett annorlunda format än det nämnda 
exemplet. Förkväll har fyra programledare, varav alla är kvinnliga, de rör sig 
kontinuerligt i olika miljöer, programmet sänds varje vardagskväll delar programtid 
med Nyheterna och Kenodragningen som fungerar som en inbakad del av programmet.  
 
Med tanke på hur Förkväll rör sig i olika inspelningsmiljöer både i studion och i 
närmiljön (Stockholms Central) kan det likväl kopplas till genren ”Magasinprogram” 
som till pratshower. I Nordstedts ”Svenska Ordboken” från 2006 betyder 
magasinprogram ”ett tv eller radio program med varierat innehåll”. Utifrån denna 
diskussion har vi valt att benämna Förkväll som en mix pratshow och ett 
magasinsprogram med förklaringen att Förkväll förmedlar ett underhållande och 
lättsamt innehåll, med en bred variation och ett pendlande mellan olika ämnen och 
gäster.   
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2.4 Begreppsförklaring 
En begreppsförklaring har varit nödvändig då vissa nyckelord är vanligt förekommande 
i den löpande texten. De mest förekommande har teoretiskt förklarats men har också 
förtydligats efter vår subjektiva tolkning.  
 
Språk 
Språk är ett mänskligt system för kommunikation, som genom en uppsättning av ord 
och uttryck, förmedlar en viss unik karaktär. Språkanvändningen är med andra ord 
personlig (se Nordstedts ”Svenska ordboken”, 2006). När vi har analyserat språket 
genom textanalys betyder detta att vi har velat se hur språket som text påverkar 
innehållet och förmedlandet av kvinnliga konstruktioner.  
 
Stil  
När vi syftat på stil hänvisar vi till kapitlet om: ”kvinnligt språk förmedlar en stil” 
(4.4.4). Stil syftar på hur Förkväll förmedlar sitt innehåll genom ett visst språk. 
Stilbegreppet har alltså ingen koppling till ytliga associationer, exempelvis klädstil.  
 
Genus 
Genus kan förklaras som de sociala strukturer som refererar till de kulturella skillnader 
som råder mellan kvinnor och män (Carter & Steiner, 2004). Björk (1996) gör 
skillnaden mellan kön och genus, där kön är det biologiska könet och genus den socialt 
skapade könsrollen (ibid).  
 
Kvinnlighet 
Man kan inte konstatera att det finns en enhetlig definition av vad kvinnlighet är. När vi 
syftat på kvinnlighet hänvisar vi till de teorier vi nämner i teoriavsnittet om bland annat 
kvinnligt språk eller kvinnliga stereotyper. Kvinnlighet syftar med andra ord på den 
teoretiska föreställningen som finns om kvinnliga egenskaper och förutsättningar. Om 
vi återigen slår upp ordet i Nordstedts ”Svenska ordboken” (2006) står kvinnligt för det 
som är ”typiskt för kvinnor och enligt vissa (delvis föråldrande) ett ideal”.  
 
Ironi och kvinnlig humor 
Wahl (1998) har, ur ett genusperspektiv, beskrivit ironi som ett sätt att synliggöra, 
utmana och förändra könsordningen. Ironi kan också vara ett sätt för kvinnor att 
sinsemellan hantera underordningen. Det blir ett sätt att kollektivt skratta åt 
gemensamma erfarenheter och därmed ett sätt att skapa förståelse för den egna 
situationen (ibid: 117). Hon säger också att skratt synliggör gränser i den verklighet vi 
rör oss i. Att det går att skratta åt de gränser som finns visar att de är sociala 
konstruktioner och inte essentiella sanningar (ibid.). I uppsatsen har vi framför 
diskuterat begreppen i analysens olika delar och försökt påvisa innebörden av ironi och 
humor.  
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3 Tidigare forskning 
Trots att vi lagt fokus på hur språket konstruerar kvinnlighet innebär inte detta att vi 
endast tittat på hur språket som skrift eller tal konstrueras. Det finns mycket forskning 
kring språk och genus och vi använt vissa teoretiska resonemang kring forskningen i 
teoriavsnitten. Kvinnligt språk är i högsta grad ett genusrelaterat dilemma, då bara 
benämningen skapar en skillnad mellan könen. Utifrån detta resonemang har vi valt att 
studera den tidigare genusforskningen, där vi intresserade oss för genusforskningens 
frågor och kritik till mediernas framställning och uteslutande av kvinnor.  
 
Vi fann det svårt att hitta en studie som fokuserat på hur språk konstruerar kvinnlighet, 
för att kunna jämföra vårt tillvägagångssätt och resultat. Det skulle även ha varit av 
intresse att inledningsvis kunna jämföra en studie av ett tv-program med kvinnor för 
kvinnor inom samma genre som Förkväll, men vi valde slutligen att inte jämföra 
Förkväll med en liknade produktion utan istället låta oss inspireras av de aspekter som 
den mer allmänna genusforskningen problematiserat.  
 
Genusforskningen domineras av feminism och det råder olika uppfattningar om hur 
denna breda inriktning ska definieras. Alvesson och Due Billing (1999) föredrar att 
använda beteckningen genusforskning hellre än feministisk forskning. Det viktigaste 
skälet är att könsrelationer kan och bör studeras inte bara ur ett präglat 
kvinnoperspektiv, utan också ta i betraktande flera aspekter såsom studiet av män och 
maskulinitet. Att fokusera på kvinnan tycks vara för snävt då hon inte kan förstås 
utanför könsrelationernas sammanhang. Det är problematiskt att behandla kvinnor som 
en enhetlig kategori. Den mångfald man syftar på då kan uppenbart inte vara anpassad 
till samtliga kvinnors intressen (ibid.).   
 
Stor del av vår tidigare forskning är hämtad från Madeleine Klebergs sammanfattade 
rapport ”Genusperspektiv på medie och kommunikationsvetenskap”, utgiven av 
Högskoleverket, 2006. Texten ger en bra översikt över genusforskningens 
intresseområden.  
 
Tanketraditionen inom feminism brukar identifieras av tre inriktningar, liberalfeminism, 
marxistisk feminism och radikalfeminism. Utifrån dessa inriktningar har antaganden 
gjorts om varför medierna beskriver kvinnor på ett visst sätt, vilken betydelse dessa har 
för samhällets syn på kvinnor samt vilka åtgärder som krävs för att förändra mediernas 
kvinnonedvärderande innehåll (Kleberg, s.11, 2006). Liberalfeministisk mediekritik har 
exempelvis varit att förändra de då existerade system som resulterade i att kvinnor fick 
möjlighet att på samma villkor som männen komma till tals i den mediala 
offentligheten. 
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En ytterligare mediekritik gjordes av radikalfeministerna i slutet av 1960-talet. De 
förespråkade att kvinnor måste skapa sina egna mediesammanhang där de kan komma 
till tals på deras villkor och inte på patriarkatets (ibid.). Trots vissa skillnader i olika 
feministiska inriktningar har de en övergripande gemensam synpunkt i sin kritik av 
medierna: det romantiserande perspektivet på kärnfamiljen, den relativa frånvaron av 
kvinnor i det journalistiska utbudet samt den stereotypisering som drabbat kvinnor i 
medieutbudet. Samma frågor är aktuella i dagens forskning (ibid.).   
 
Kleberg (2006) skriver om hur olika mediegenre är olikt ”drabbade” av 
stereotypiseringar av genus. Mediernas oförmåga att hantera representation på ett 
mångfasetterat sätt kan sökas i mediernas användning av stereotyper när det gäller kön, 
klass, etnicitet etc. Ofta innebär stereotypa representationer en nedvärdering av sociala 
grupper då en kategori av människor värdesätts gentemot en annan. I dessa oppositioner 
görs skillnad mellan kategorierna ”vi och dom”, eller ”man och kvinna” (ibid.).  
 
En utländsk men ändå nordisk studie är den finländska fallstudien ”Kvinnliga 
tittargrupper och framställningen av kvinnor och män på tv”, skriven av Minna Aslama 
och Johanna Jääsaari. Den har framtagits och baserats i stor del på den förstnämnde 
författarens böcker från 1995, 1999 och är framställt till Finska televisionen, 
publikforskningen i Helsingfors (http://www.yle.fi/gender/audruotsi.html ). I den 
aktuella studien har de uppmärksammat hur forskningen kring tittarsiffror oftast bara 
förklarar vad kvinnor tittar på snarare än att fråga vad de helst skulle vilja se om de hade 
fler val. ”Befintlig forskning antyder inte i någon större utsträckning vilka möjligheter 
det finns att göra program som skulle kunna ge ett tv-utbud som tilltalar många olika 
kvinnliga tittargrupper” (ibid.). Deras studie visar att finska kvinnors erfarenhet av det 
befintliga medieinnehållet är att det är övervägande riktat till män och erbjuder få 
identifikationstillfällen. För dessa kvinnor verkar konceptet “kvinnoprogram“ vara 
grundat i en definition som “alla kvinnor“. Kvinnliga tittare förhåller sig negativa till 
tanken att kvinnor utgör en enhetlig grupp som skiljer sig från gruppen “män“, medan 
individuella skillnader mellan kvinnor inte tas med i beräkningen. Tittarna reagerar 
mycket starkt mot vad de ser som nya stereotyper, antingen en superkvinna (en bild som 
ingen av diskussionsdeltagarna tror på) eller en relativt passiv kvinna som mestadels 
lever enligt de regler hennes man satt upp och som speglar en traditionell och romantisk 
syn på förhållanden (ibid). Utifrån detta perspektiv har vi ställt oss frågan om Förkväll 
kan ses som ett sådant ”kvinnoprogram”. Är det negativt att benämna ett program som 
kvinnligt och skapar det ännu större klyftor mellan män och kvinnor? Dessa frågor har 
varit intressanta aspekter som inte direkt påverkat våra frågeställningar om språk men 
har i slutdiskussion varit ett dilemma att diskutera. 
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4 Teori 
Teorin förklarar hur diskurser skapas och hur de avspeglas på genus. Kapitlet ska ge en 
god förståelse för den mediala framställningen av kvinnan och hur den manliga 
dominansen befästs genom reproducerandet av den manliga normen. Våra analytiska 
resonemang kommer grunda sig i dessa teoretiska aspekter. 
 
4.1 Diskursbegreppet 
Diskurser kan beskrivas som talordningar som bestämmer gränserna för vad som är 
socialt och kulturellt accepterat. Att studera diskurser och sociala konstruktioner är att 
studera vad som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas. När 
diskursens gränser tydliggörs blir det också påtagligt vad som inte är möjligt att säga i 
ett visst sammanhang (Börjesson, 2003).  Språk och beteenden är strukturerade i olika 
mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner där det finns 
socialt och kulturellt bestämda normer (Winther et.al, 1999).  
 
Fairclough förespråkar kritisk diskursteori något som han grundar på teorin om att vårt 
sociala samspel och särskilt vårt användande av språket är styrt av orsaker och effekter 
som vi inte alltid är medvetna om (Winther et.al, 1999). Fairclough (1995) ser språket 
både som socialt skapat och som socialt skapande. Användandet av språk och texter är 
alltid bestående av sociala identiteter, sociala relationer och system av kunskap och 
värderingar (ibid). Bergström & Boréus (2005) förklarar hur man med hjälp av 
diskursanalytiska verktyg såsom textanalys studerar exempelvis "fotbollens diskurs". 
Man måste komma åt en social praktik som då inte enbart inkluderar utövandet av 
sporten utan även andra faktorer t.ex. sättet som fotbollsarenorna utformas på. För att 
förstå en diskurs, den kvinnliga, måste man förstå helheten och vilka kontexter som 
påverkar den (ibid.). Att vi i vissa sammanhang i analysen hänvisar till en kvinnlig 
diskurs betyder en uppfattning om vad som normativt upplevs som kvinnliga 
förväntningar. Benämningen omfattar de förväntningar som upplevs i Förkväll gällande 
kvinnans egenskaper, intressen samt språkanvändningen i programmet.  
 
Inom genusforskningen ses manlig och kvinnlig diskurs som formade av förhållandet 
mellan hur människors makt och inflytande ofta har en direkt koppling till deras kön 
(Wikander, 1994). Genom att utnyttja existerande diskurser på nya sätt skapar man 
förändring, däremot begränsas förändringsmöjligheterna av maktrelationer som t.ex. 
sätter gränserna för olika aktörers inträde till olika diskurser. Detta kan i mediernas fall 
innebära att kvinnor inte har samma tillträdesmöjligheter som männen har inom vissa 
områden (ibid.). 
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4.2 Makt och medier 
För att få en så djupgående analys av Förkväll som möjligt har det varit aktuellt att ha 
en bra förståelse för hur medier fungerar. Mathiessen (2002) förklarar att medieutbudet 
styrs i den form att medierna avgör vem och vilka grupper som ska synas, vilken källa 
som är tillräckligt intressant, vad som ska publiceras och hur den ska framställas. Makt i 
medierna skapar kontroll över människorna som ingår och arbetar inom det men likväl 
över publiken (ibid.).  
  
Adorno och Horkheimer anser att massmedierna har skapat en kulturindustri som 
ständigt reproduceras och publiken är mer eller mindre omedvetna konsumenter av den. 
De anser att medieutbudet alltjämt är det samma, det som produceras är kopior som 
upprätthåller strukturer i samhället (Gauntlett, 2002). Utifrån detta kan en insiktsfull 
utveckling av medieinnehållet bromsas och med andra ord finns det ingen garanti för att 
innehållet förmedlar till exempel en mångfasetterad kvinnoframställning trots att 
medieutbudet tar nya skepnader. Det är därför det är av intresse att se förbi de ytliga 
konstruktionerna och verkligen granska vad innehållet i produktioner förmedlar (ibid.). 
 
Enligt Foucaults maktdefinition är makt inget som utövas subjektivt, makt utvecklas i 
relationen mellan människor, vilket medför begränsningar för vissa och möjligheter för 
andra. Han menar att skapandet av diskurser innebär att människor kontrolleras. 
(Bergström & Borélius, 2005). I vårt aktuella fall har makten handlat om hur strukturer 
skapar skillnader och normer för kvinnor och män. Makt bidrar till att befästa 
människans position, den säger vilka vi är, vad vi kan göra och hur vi ser oss själva 
gentemot omvärlden (Danaher et.al, 2000). De fortsätter att förklara Foucaults 
definition av makt genom att hänvisa till bland annat discipliner, institutioner och 
bestraffningar. Foucault har en omfattande syn på makt och det krävs stort utrymme att 
förklara samtliga resonemang. Kortfattat kan man säga att makt existerar överallt, 
oavsett hur fri människan känner sig, då de flesta miljöer är ”smittade” av kontroll och 
hegemoni (ibid.). Makt behöver nödvändigtvis inte alltid ha en negativ inverkan på 
människan, dock omedvetenheten om att den finns kan innebära fara då vi stöps in i 
oreflekterade beteenden och föreställningar om exempelvis genussystem.     
 
4.3 Genussystem 
Samhället bygger på en föreställning om att män är det överordnade könet. Denna 
föreställning avspeglas i flera sociala praktiker i samhället och sker på ett sätt som gör 
att det inte ifrågasätts och blir en norm (Wahl, 2001). När denna föreställning accepteras 
blir männen automatiskt tillskrivna ett högre värde än kvinnorna (ibid.). Detta innebär i 
sin tur att männen tilldelas mer resurser vilket i medierna kan betyda mer utrymme, en 
positiv framställning och ekonomisk fördel.  
Genom att uppfattningarna om könsskillnaderna, oavsett förändringar, har setts som 
naturliga har både kvinnor och män i fortgående processer bidragit till att socialt och 
kulturellt skapa skillnader. Skillnaderna har i sin tur styrkt den integrerade 
diskrimineringen, som fortfarande många gånger är osynlig i vårt samhällssystem 
(Wikander, 1994).  
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Bourdieu (1998) förklarar hur konstruktionen av manligt och kvinnligt har sitt ursprung 
i det biologiska arvet. Könsskillnaderna inom sexualitetens ordning har skildrats precis 
som ting och verksamheter blir indelade efter objektivt och subjektivt. I sexuella termer 
har detta gestaltats i motsatspar som hög/låg, ovanpå/under etc. Den biologiska 
skillnaden mellan könen, det vill säga skillnaden mellan könsorganen kan ses som det 
naturliga berättigandet av det socialt konstruerade skillnaden mellan genus. Från början 
existerade inte ens bilden av kvinnans kön. Mannens kön synliggjordes och kvinnan var 
bara en könlös del i en sexuell akt. Mannen och kvinnan var gestaltade med samma 
motsatspar som ovan, det vill säga hur mannen låg överst och kvinnan under (ibid.). 
Den sociala ordningen av könen fungerar som en symbolisk maskin som tenderar att 
stadsfästa en manlig dominans. Man ser en strikt fördelning av de verksamheter som 
tilldelas respektive kön och deras plats, tid och redskap. Förr gestaltades detta som att 
den offentliga platsen var männens arena och huset och dess intima sfär var kvinnornas 
(ibid.). 
 
En liknande teori om mannens respektive kvinnans roll beskrivs av Hirdman (1988). 
Hon använder sig av ett genussystem bestående av två bärande principer. Den första är 
isärhållandet av kön och den andra är hierarkier. Enligt den första principen hålls 
manligt och kvinnligt isär och enligt den andra anses mannen vara en norm och 
överordnad kvinnan i hierarkin (ibid.). Kvinnan tilldelas de egenskaper som mannen 
inte har och man formar motsatspar som förenklat belyser respektive kön en plats och 
ett syfte. Det är genom isärhållandet som den manliga normen legitimeras. Att mannen 
är norm och överlägsen kvinnan kan observeras som en överenskommelse om vad som 
är viktigt respektive mindre viktigt (Hirdman, 2001). Vilka förväntningar och 
föreställningar som finns på kön återfinns i det så kallade genuskontraktet. Dessa 
kontrakt reglerar hur män och kvinnor skall agera mot varandra i både privata och 
offentliga sammanhang. Därmed bidrar detta till att forma diskurser om vad som är 
manligt och kvinnligt (ibid.).   
 
4.4 Den mediala kvinnoframställningen 
Den kvinnliga diskursen återuppbyggs på ett både medvetet och omedvetet sätt genom 
att medierna vanemässigt, oreflekterat och upprepande skildrar vad som är manligt eller 
kvinnligt, i enlighet med Adornos och Horkheimers teori ovan (4.2). Enligt Ganetz 
(2004) kallas detta för genusslentrian. Denna slentrianmässiga inställning till genus är 
ett hinder för en mer jämställd utveckling, särskilt då den existerar utan vetskap. 
    
Hur ofta kvinnor ses eller hörs i medierna är bara en sida av genusproblematiken. Lika 
intressant är hur genus gestaltas och hur könsskillnader framställs. Inledningsvis 
förklarade vi hur medielandskapet kunde ses som en offentlig arena. Det som händer när 
kvinnor söker sig till den offentliga domänen är att de förolämpas och blir dömda efter 
privata egenskaper (Jarlbro, 2006). De flesta tydliga exempel på detta fenomen ses inom 
politiken och nyhetsjournalistik, där kvinnan förklaras efter ytliga faktorer snarare än 
deras yrkesmässiga förmåga.  
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Som Jarlbro (2006) beskriver skulle troligtvis många reagera med förvåning om pressen 
valt att presentera en manlig tv-personlighet efter dess klädval, vilket ofta händer med 
de kvinnliga motsvarigheterna. Bourdieu (1998) kallar detta för ett symboliskt våld som 
bl.a. utövas via kommunikation. Det symboliska våldet fungerar som en maktstrategi för 
att behålla och synliggöra makten åt dem som vill dominera (ibid.).  
 
Kvinnor beskrivs ofta genom medierna utifrån vad de inte är. En kvinna kan inte 
tilltalas politiker, eftersom detta normativt identifierar mannen, utan framställs istället 
som en avvikare, en kvinnlig politiker (Jarlbro, 2006). På samma sätt som kvinnliga 
idrottsutövare ofta tilltalas vid med smeknamn eller förnamn blir enligt en amerikansk 
undersökning kvinnliga politiker framställda på samma sätt (Creedon, 1994). Då 
kvinnor överlag tillkallas vid förnamn blir männen presenterade vid förnamn, efternamn 
och titel. Samma skildring kan vi i svenska sportsammanhang där idrottsstjärnan 
Carolina Klüft av hela svenska folket kallas Carro medan manliga motsvarigheter heter 
Stefan Holm eller Christian Olsson inte kallas Steffe eller Chrille (Jarlbro, 2006).  
 
4.4.1 Kvinnliga stereotyper 
Medierna har makt att reproducera stereotypiska bilder av sociala grupper som redan är 
utsatta i samhället, men kan också påverka den kvinnliga genusfrågan positivt 
(MacDonald, 1995). Stereotypiseringen handlar inte bara om personligheter och 
könsroller utan också vad som förväntas inom vissa genrer (Gunter, 1995). 
Stereotypiseringen av genus kan delas in i två kategorier; där den ena omfattar 
könsroller och den andra vad som är utmärkande drag hos ett genus. 
Samhällsförändringar har medfört att könsrollen har påverkats. Kvinnan förväntas inte 
numera vara hemmafru utan kan välja en karriär framför familjelivet (ibid.).  
 
Ett stereotypsikt drag hos kvinnan är att hon är mer känslosam än mannen. Hon kan 
generaliserande uppfattas som osäker och förlitande på mannens hjälp. Kvinnan 
förväntas ha vissa behov av att visa känslor precis som männen beskrivs ha fysiska 
behov (Greenberg, Richards och Henderson, 1980). Männen är socialiserade att dölja 
sina känslor medan kvinnor förväntas vara öppna (Frieze et al, 1978). En annan 
stereotyp är att kvinnor pratar mer, ofta i munnen på varandra och skrattar (Nordenstam, 
1987). Kvinnliga förebilder tenderar att vara kvinnor som haft en uppåtgående karriär 
inom det område hon behärskar eller de som bekämpat den stereotypiska bilden av 
kvinnan och framstår som självständiga och starka (Gauntlett, 2002).   
 
4.4.2 Könsbundna ämnen  
Språket har blivit indelat i kategorier, där olika mediegenrer har olika 
begreppsapparater. Beroende på ämnes trovärdighet och innehåll formas ett språk som 
är användbart inom den kulturella och sociala sfär som är gällande.  Kvinnornas mjuka 
och ljusa röst konkurrerar med männens mörka och pålitliga stämma och publiken har 
förväntningar på hur olika programinnehåll ska framställas.  
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En veckotidnings språk tenderar att vara skvallrande och kvinnligt medan sport- och 
nyhetsprogram på tv ska vara seriöst (Gauntlett, 2002). Därmed har mer trovärdiga 
programformer som nyheter hittills dominerats av män medan kvinnor exponeras oftare 
i programgenrer som är lättsamma och underhållande (Jarlbro, 2006).  
 
Exempel på skillnader mellan manliga och kvinnliga förutsättningar är hur vissa ämnen 
framställs som mjuka respektive hårda, kvinnliga eller manliga. Mjuka ämnen är det 
som behandlar underhållning, familj, hälsa, skola och omsorg medan hårda ämnen är 
det som vanligtvis männen förmedlar genom ekonomi, politik och näringsliv (Jarlbro, 
2006). På senare år har också kändisar, sex och skvaller blivit kategoriserade som 
typiskt "kvinnliga ämnen” (Gaunlett, 2002).  
 
4.4.3 Kvinnligt språk 
Som det tidigare diskuterades i diskurskapitlet (4.2) är språkanvändning en av de 
viktigaste förutsättningarna till diskursskapandet och vice versa. Vi ingår i ett avtal för 
hur världen ska uppfattas, en överenskommelse som gäller i vårt språksamhälle och som 
avspeglas i språkets struktur. Betonar man en skillnad mellan kön medför detta också 
skillnader i respektive språkanvändning. Sundgren (1997) menar då att det är särskilt 
viktigt att man förstår och analyserar orsaken till varför kvinnor och män pratar på olika 
sätt. En orsak till varför det finns manliga och kvinnliga språk kan bland annat förklaras 
i att kön tillskrivs vissa nätverk och yrken som formar ett visst språk (ibid.).  
 
 För att undvika att upprätthållandet av genusskillnader ska man enligt MacDonald 
(1995) ifrågasätta berättandet av en medietext. Vem säger vad, med vilket språk och 
inom vilka ideologiska diskurser konstrueras den i? Språk är särskilt viktigt vid 
kvinnoframställningen i medierna då den oerfarne och konservativa delen av publiken 
kan uppleva ”kvinnospråket” som annorlunda och främmande (ibid.).  Kvinnospråk kan 
vara ett användbart begrepp då man konkretiserar vems språk det handlas om. Men 
benämningen kvinnospråk kan också innebära faror, det får oss att tänka på världen som 
given, könet som givet, språket som en given produkt (Noulijärvi, 1986)  
 
Att språket konstrueras i tidig ålder är för givet konstaterat och att skolan är en 
bidragande faktor till ett manligt och kvinnligt språk kan läsas i flera undersökningar 
(Einarsson & Hultman, 1985). Enligt en omfattande studie på gymnasieungdomar var 
ordförrådet i flickornas uppsatser människocentrerade och pojkarnas mer 
världscentrerade. Pojkarnas språk var formellt och koncentrerat och flickornas mer 
vardagsnära och talspråkigt (ibid).  Kvinnor använder många gånger längre meningar än 
män och förlänger ord så långt det går. Exempel på sådana ord är när en kvinna säger 
vardagsaktigt istället för vanligt. Att vissa ordval beror på osäkerhet och 
konkurrenstänkande har varit en förklaring inom lingvistiken men även den kvinnliga 
ideologin om att vara ”mjuk” har satt sina spår (Cameron, 1992). Kvinnor tenderar att 
ha lösa meningsuppbyggnader och fullföljer inte alltid meningarnas slut. En förklaring 
till kvinnans osäkra och mindre formella språk kan ha att göra med hur bilden av 
kvinnoframställningen i medierna ser ut. Kvinnan är van vid att se hur männen tar stort 
utrymme och att kvinnornas språk är ointressant, man väntar helt enkelt på att tala tills 
det är kvinnans tur (Gunnarsson & Liberg, 1991).  
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4.4.4 Kvinnligt språk förmedlar en stil  
För att besvara våra frågeställningar om Förkväll har stilaspekten varit viktig att studera 
då den förutsätter konstruktionen av kvinnlighet både genom språk och innehåll. 
Stilbegreppet är tidigare nämnts endast språkbaserat.    
 
Stilen i en text karaktäriseras utifrån en rad axlar som på olika sätt beskriver 
förhållandet mellan innehållet och språket och den effekt detta förhållande får. Exempel 
på olika stilar är den personliga och den opersonliga där den första är informell och nära 
medan den senare är formell och distanserad.  Detta kan också symboliskt likna 
föreställningen om mannen och kvinnans olika egenskaper, då kvinnan ofta framställs 
som öppen, mjuk och mindre formell än mannen (Cassirer, 2003).  
 
Att en viss språkanvändning skapar en viss stil och förutsättningar att kommunicera till 
en publik är lika naturligt som att ämnet och talaren påverkar. En talares personlighet 
präglar dess framställning, då vissa är så pass underordnade i vissa mönster att man låter 
ideologier styra medan andra är individuella och flexibla i sin framställning (Cassirer, 
2003). Vissa ämnen är så starkt bundna till vissa stilar att effekten blir egendomlig om 
man flyttar innehållet från en stilart till en annan. Ett exempel på detta är hur en 
nyhetsuppläsare oftast bara agerar inom en viss genre medan programledare till 
underhållningsprogram ofta framställts på mer varierande sätt i olika programinnehåll. 
När främmande kontexter blandas uppkommer stilbrott mellan språk och ämnen, vilket 
kan uppfattas som katastrof hos publiken då förväntningshorisonter ödeläggs (ibid.).  
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5 Metod 
Vårt forskningsfokus ligger på språkets betydelse. I detta kapitel redogör vi för vilka 
metodtillämningar, vilka tolkningsstrategier samt vilka urval som präglat vårt 
tillvägagångssätt. Ur redogörelsen ska det framgå hur vi sökt efter svar på våra 
frågeställningar och jobbat för att uppnå studiens syfte.  

5.1 Hermeneutisk tolkning 
Vi utgick från den hermeneutiska traditionen som har en tolkande ansats och söker 
förklaring och förståelse för det som ska studeras. Hermeneutiken söker den tolkade 
textens inre sammanhang och mening. Arbetssättet inom hermeneutik beskrivs ofta som 
en rörelse mellan del och helhet, där helheten illuminerar delen och delen bygger upp, 
fördjupar och komplicerar helheten. Djupare insikt gör att förståelsen för detaljerna ökar 
och uppfattningen om fenomenet som helhet kan förändras. Språkmässigt kan den 
hermeneutiska cirkeln te sig i att ett enskilt ord får en betydelse i ett uttalande, och 
uttalandet får betydelse i texten som helhet (Scott, 2004). 
 
För att utveckla det hermeneutiska tänkandet ytterligare har vi valt att använda oss av 
den existentiella hermeneutiken. Den existentiella hermeneutiken går ut på ett 
avslöjande av något fördolt. Det fördolda utgör en ursprunglig struktur av egenskaper 
som ligger vid själva roten för vår tillvaro men just därför dessvärre är bortglömd 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). De existentiella hermeneutikerna tar hänsyn till 
sammanhanget, kontexten. Det gäller att förstå individen eller i vårt fall den mediala 
textens värld men också den man själv ingår i som forskare (ibid.).  
 
Texten förmedlar ett språk som avslöjar vilka traditioner det tillhör. Det gäller att lyssna 
till texten men också ställa frågor till den, till och med ställa samma fråga flera gånger 
då det tenderar att öppna ny förståelse. I varje dialog finns något outsagt, något som 
uttrycks mellan raderna. Risken finns att man med det existentiella hermeneutiska 
tolkningssättet förutsätter att det alltid finns dolda problem bakom språket och söker 
efter förklaringar som kanske inte finns (Alvesson & Sköldberg, 1994). När vi tolkade 
Förkvälls texter ställde vi kritiskt frågor om underliggande budskap och ifrågasatte 
orsaken till uttalanden. Genom att ställa frågor till texten växte intressanta aspekter och 
problem. 
 
Med tanke på den tidigare forskning som vi framtagit vid uppsatsens inledande del kan 
de feministiska forskningstraditionerna verkat vara beaktansvärda som vetenskaplig 
utgångspunkt. Vi har dock kommit fram till att feministisk forskning i vårt fall inneburit 
många faror då resultatet kan tendera att bli vinklat. Den kritiska diskussion som riktats 
mot feministisk forskning grundar sig i att den är för aggressiv och förutsättande, att 
den är bestämd att markera skillnader mellan kön (Alvesson & Sköldberg, 1994). För att 
undvika ett ställningstagande utifrån en feministisk syn kände vi att istället välja en 
utgångspunkt som kan vägleda oss i arbetet utan att förutsätta ett, ur feministisk vinkel, 
negativt resultat.   
 

 19



5.2 Kvalitativ metod 
Då målet inte var att söka svaret ”Hur vanligt är fenomenet?” utan snarare ”Vad betyder 
fenomenet?” blev en kvalitativ ansats självklar med motiveringen att den kvalitativa 
metoden tränger in på djupet för att skapa förståelse (Eliasson, 2006).  
 
Motsättningen mellan kvantitativ och kvalitativ metod är relaterad till olika teoretiska 
skolor. Den kvalitativa har sina rötter i bland annat hermeneutik och symbolisk 
interaktionism medan den kvantitativa metoden har sina rötter i positivismen (Schröder 
et.al, 2003). Den kvalitativa argumenterar bland annat för förståelse, flexibilitet, 
subjektivitet och är beskrivande och induktiv (Schröder m.fl., 2003). Vi har utifrån 
dessa karaktärsdrag valt en kvalitativ metod med inriktning på tolkning då vi 
eftersträvat en djupgående förståelse för uppsatsens ämne.  

 
5.2.1 Diskursanalytisk synvinkel 
Studien andas diskursanalys på ett metateoretiskt plan, då vi i analysen ska söka det 
underliggande i texterna samt att våra teoretiska utgångspunkter på många sätt handlar 
om maktstrukturer och diskurser. Att vi inte benämner analysen som diskursanalys 
grundas på vårt val att avgränsa kringliggande faktorer såsom 
produktionsomständigheter eller samhällskontext, vilka vi anser vara en relevant del för 
att kunna genomföra en fullgod diskursanalys.  
 
Att studera och klargöra begreppet diskurs har varit viktig för studien då diskurser kan 
berätta om hur saker framställs och varför. Denna förståelse har varit av behov för att 
kunna konstatera på vilket sätt Förkväll förändrar eller reproducerar kvinnliga 
förväntningar. Det var för oss inte angeläget att redogöra för vilka precisa diskurser som 
ingår i Förkväll, däremot kan vi genom ett diskursanalysiskt synsätt analysera innehållet 
och koppla till teorier om vad som kan sägas rekonstruera kvinnlighet genom språkliga 
verktyg. 
 
Då vi inte tillämpar diskursanalytiska verktyg i analysen vill vi klargöra att detta är en 
teoretisk utgångspunkt som präglat vårt sätt att tolka samband mellan uttalanden och 
underliggande värderingar. 

 
5.2.2 Textanalys  
Eftersom vi under arbetsprocessen valde att fokusera på språket i texterna blev det 
aktuellt med en renodlad textanalys för att besvara frågeställningarna.  
Begreppet ”text” kan förstås i ett bredare perspektiv och vara allt från en teckning till en 
större händelse. I detta fall är ”texten” tre utvalda dialoger tagna ur två program av 
Förkväll. Texten analyserades kritiskt för att komma åt vad texten har att säga och se 
förbi det explicita (Hellspong och Ledin, 1997, s.13). Genom att ha en tolkning utifrån 
sändarnas budskap, ville vi få grepp om dialogens/uttalandens betydelse och innebörd. 
Vi använde texten för att belysa sändarens tankar och föreställningsvärld genom att söka 
efter förväntningar och åsikter. En text kan avslöja mer om sina förutsättningar än vad 
den uttalande egentligen velat uttrycka och därmed kan en textanalys avslöja vad 
innehållet faktiskt förmedlar. Med andra ord handlade det om att gå förbi de uppenbara 
uttalandena och även söka det omedvetna (ibid.).  
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Wikander (1994) förklarar att textanalysen bland annat går ut på att se vad innehållet 
förmedlar genom ordval och ämnen. En detaljerad analys av textens egenskaper kan 
kartlägga hur förväntningar och konstruktioner förverkligas textmässigt (ibid.). Vi har 
alltså tittat på hur innehållet formats genom ordval, dialog och ämnen, och vad som kan 
utläsas ur innehållet. Börjesson (2003) tillägger hur allt grundar sig i diskurser som 
förutsätter vilka möjligheter texten får men också vad den inte tillåter. Genom att ha en 
diskursanalytisk ingång var det viktigt att se till vilka möjligheter och begränsningar 
texten innehåller. När vi i analysen diskuterat möjligheter har vi pratat om Förkvälls 
förutsättningar att förändra en kvinnlig diskurs då vi anser den rådande tenderar att 
befästa kvinnliga egenskaper efter konservativa och stereotypa förväntningar. 
Begränsningar går ut på att förklara hur Förkväll upprätthåller förväntningarna. 
 
Stilen är som teorin säger ett sätt att karaktärisera ett förhållande mellan innehållet och 
en text och vilken upplevelse detta ger (Cassirer, 2003). Dahlgren (2000) beskriver hur 
man med textens uppbyggnad kan studera vad språket signalerar för stil. Att kunna 
identifiera en texts stil och framställningsform bidrar till ökad möjlighet att förstå 
textens helhet. Vi har genom analys av Förkvälls språk försökt uttrycka vilken stil 
denna skapar. Detta för att också ha en mer en omfattande förståelse för programmets 
syfte samt genretillhörighet.   

 
Vår textanalys fokuserar kortfattat på de formella drag i språket som konstruerar 
diskurser och genrer lingvistiskt, formandet av texten, stil, möjligheter och 
begränsningar. 

5.3 Empiriskt material 
Under vecka 46, måndagen 2006-11-13 till och med fredagen 2006-11-17 spelades 
samtliga program in. Valet att endast följa programmen under en vecka påverkades av 
den korta tidsperiod studien genomfördes under. Dessa program och närläsningen av 
dem har utgjort det empiriska materialet. 

 
Vi var medvetna om problematiken och risken att missa intressanta inslag i program 
som sänds under andra veckor, men vi utgick från att programmen följde ett visst 
mönster och struktur, något som även bekräftats av programförklaringen på kanalens 
hemsida.   
 
Under programmen gjordes anteckningar och strukturerna kartlades på så sätt att de 
olika delarna i programmet skrevs upp i turordning med korta förklaringar till varje 
inslag. Utifrån detta hade vi en god uppfattning om de olika dagarnas innehåll. Det 
kändes inte möjligt att genomföra en djup kvalitativ analys på alla de fem programmen 
vi tagit del av.  Två program valdes ut baserat på innehåll. De program som valdes ut 
hade temana relationer och själsfrågor samt Förfest, då dessa hade en tydlig 
innehållsmässig variation. Ur dessa två program valdes tre situationer ut för närläsning.  
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5.3.1 Urval av texter 
För den djupare förståelsen och för att kunna se ”mönster” i språk och uttalanden 
transkriberades till en början två inslag ur programmen. Genom att transkribera 
situationerna där programledarna interagerade genom diskussion med varandra kunde 
språket analyseras. Transkriberingen hjälpte således till att undersöka språkets betydelse 
för hur vi uppfattade innehållet. Vi valde att göra en grov transkribering, på det sätt att 
den visar vad som sagts (Sigurd, 1991). För att bibehålla känslan i texterna har dock en 
del detaljer registrerats, såsom pauser och betoningar.  
 
Efter att ha transkriberat dessa och påbörjat en analys valde vi ut ytterliggare en text ur 
onsdagens program, då vi medvetet sökte en situation som vi upplevde kunde bidra med 
intressanta aspekter. Valet av att ta med ytterliggare en text var för att se om det fanns 
skillnader i språkformen när det var andra personer inblandade än programledarna.  
 
5.3.2 Avgränsningar 
Avgränsningarna utgörs av de aspekter vi inte har tagit hänsyn till vid analys.   
Det första som uteslöts var den ytliga framställningen. Det som uteslutits har varit 
programledarnas utseende, vilket inkluderar alla ytliga attribut, så länge det inte har 
ingått som diskussionsämne i något av programmen.  
 
Inspelningsplatsens miljö och rekvisita var inte aktuellt att studera för att kunna besvara 
frågeställningarna. Denna aspekt kan ses som en relevant del av hur programmet 
förmedlar kvinnlighet, där t.ex. rekvisita kan vara förmedlare av värderingar och 
förtydliga dolda symboler. Anledningen till denna avgränsning kan jämföras med den 
ovan, att det inte är det synliga som har varit av intresse. 
 
Inspelningar som sker utanför studion och involverar intervjupersoner från allmänheten 
har inte tagits till hänsyn på grund av att vi velat göra en analys av de delar där 
programledarna varit direkt delaktiga och samlade, vilket de varit i studion.  
 
Även matlagningssituationer avgränsades. Från början kändes detta som en intressant 
aspekt då två manliga kockar kan påverka den kvinnliga andan Förkväll bjuder på. Vi 
uppmärksammade dialogerna när tog del programmen i stort, men valde sedan att bortse 
från inslagen, då det bara var mat som diskuterades. Roller och interaktionen mellan 
kvinna – man kunde ha varit intressant, men inte avgörande för vår frågeställning.   
 
5.4 Dilemmat med tolkningsarbetet 
Det är viktigt att ha intersubjektivitet som ledord och undvika snedvridande 
subjektivitet. Genom hela studien försökte vi inta ett reflexivt förhållningssätt genom 
inte bara ifrågasätta det som undersöktes, utan även vårt egna sätt att tolka och se på 
Förkväll. 
 
Analysarbetet bygger på ett konstant pendlande mellan närhet och distans, där man 
växlar perspektiv från att vara så nära materialet som möjligt till att ta ett steg tillbaka 
och studera med kritiska ögon (Jarlbro, 2000).  
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På grund av uppsatsens tidsbegränsning var det känslomässigt svårt att skapa distans till 
materialet, då man tenderade att vara så nära materialet hela tiden för att undvika stress. 
På grund av den tidspressade period som uppsatsen utspelades under var det 
känslomässigt svårt att skapa distans till materialet, då man tenderade att vara så nära 
det hela tiden för att undvika stress.  
 
Förförståelsen i vårt fall var komplicerad eftersom vi hade relativt god kunskap om 
programmets innehåll redan innan urvalsprogrammen började studeras. Svårigheten var 
att inte låta förkunskapen besvara våra frågeställningar innan analysen, då vi på vissa 
områden tenderade styra teorin efter svar vi redan hade bestämt oss för. Genom att 
fundera över vilka referensramar som påverkar tolkningen ökade möjligheten till att 
kunna göra en textanalys som i största möjliga mån exkluderar annan förförståelse för 
innehållet i Förkväll än den vi fick av att faktiskt göra närläsningar av programmet. 

Då vi varit medvetna om att vi som två olika individer kan göra olika tolkningar av 
samma text jämfördes våra anteckningar för att se om det fanns någon skillnad på vad 
som uppmärksammades och sågs som intressant för frågorna. Genom att göra tolkningar 
enskilt kunde vi jämföra tolkningsresultaten och förhoppningsvis få en vidare syn på 
texterna. Risken hade annars varit att vi hade skapat en gemensam bild av innehållet och 
på så sätt begränsat vissa tolkningsmöjligheter. 
 
5.5 Annan informationskälla 
Från början var en informantintervju aktuell. Vi fick kontakt med Förkvälls producent 
som visade sig vara intresserad av att besvara våra frågor om programidén och 
innehållet. I den fasen av uppsatsen var vi intresserade av att få en så detaljerad 
bakgrundsförklaring som möjligt för att skapa en god förståelse för programmets syfte. 
På grund av producentens stressade schema fick vi inte svaren i tid och vi valde att välja 
bort informationskällan, istället utnyttjades hemsidan som resurs för programfakta.   
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6 Analys 
För att ge en så god översikt som möjligt är analyserna av de olika texterna först 
redovisade enskilt, för att sedan knytas samman genom likheter och olikheter. Inom 
respektive transkribering har vi kort sammanfattat textens innehåll för att därefter 
tillämpa olika diskursanalytiska perspektiv. Analyserna är indelade efter innehållets stil, 
form och språk som följs av möjligheter och begränsningar. Slutsatser presentas i kap 
6.5, där resultatet även kritiskt diskuteras. 

 
De tre transkriberade texterna hittas som bilagor vid uppsatsens slut. För en uppdatering 
av programmens upplägg samt programledarna hänvisar vi till kapitel 2.1.1, 2.1.2 samt 
bilaga 4-7.  

 
6.1 Analys av texten "Sportjournalistmän" 
Fredag 2006-11-17, de medverkande programledarna är Carina Berg, Carolina Gynning 
och Kayo Shekoni. (Se bilaga 1). I texten talar programledarna om en manlig 
sportjournalist som gjort ett nedsättande uttalande om två av sina kvinnliga kollegor, 
baserat på deras utseende. Texten utvecklar en ironisk medkänsla för män eftersom de 
verkar må dåligt av konkurrens inom sina arbetsområden. Diskussionen avslutas med en 
uppmaning till männen att höra av sig till Förkväll och låta dess kvinnliga stab och 
krisgrupp hjälpa dem att lösa problemen. Fortsättningen på krisgrupperna blir att Mike 
Tyson ska bli ”lyxhora”, något som ifrågasätts av programledarna.  
 
6.1.1 Hur formas innehållet? 
Programledarnas sätt att forma texten tillsammans med textens innehåll skapar ett 
aktualiserat sätt att problematisera männens position i det mediala utrymmet. Om vi 
utgår från den första handlingen i texten, där man pratar om ”sportjournalistmän”, är 
intentionen tydligt att uppmärksamma ett vanligt problem som drabbar kvinnor, att de 
bedöms efter sitt utseende och inte efter sin yrkesprofession. Intentionen med detta 
verkar vara att bortse fokus från utsatta kvinnor till att förlöjliga och ironisera mannens 
behov av uppmärksamhet och ensamrätt på vissa arenor.   

 
G – <avbryter>  ja vi tycker synd om dom 
C – Det gör vi verkligen! Och vi tycker så och vi tycker så FRUKTANSVÄRT synd 
om om alla, vi vänder oss direkt nu till alla er eh sportjournalistmän  
G – I nöd! 
C – känner ni att ni lever i eh e förtryckta i ett samhälle som styrs av kvinnor (.) Eh 
känner ni att eh  bitterheten inte kan stanna inom er  
G – bara väller upp 
C – ah så gör vi så här vi startar en k en krisgrupp för er som som vi döper till eh (.) 
eh schmin  eh  
G – schmin! 
C – eh sportjournalist eh män i nöd (.) ni kan maila hit, vi e en hel stab med kvinnor 
här på Förkväll som vill hjälpa er 
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I och med detta angreppssätt ställer de männen mot väggen och vi tolkar det som att de 
gör en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Metaforiskt skapas en bild av ett 
krigsfält där kvinnor och män står på varsin sida, dock med lösningen att kvinnan 
moderligt erbjuder mannen sin hjälp. 
 
Samtalet om Mike Tyson är ytterliggare ett förlöjligande av mannen. Händelsen, att en 
känd sportsman går ut med det faktum att han vill bli ”lyxhora”, kan även den 
sammankopplas med att de vänder på problematiseringen av den kvinnliga 
sexualiseringen. Istället för att skapa en problematik med att det är accepterat för en 
man att uttala sig så här i motsats till en kvinna, riktar de en frågeställning till männen 
och frågar om de håller med i Mike Tysons resonemang.  
 
6.1.2 Språk 
Språket är väldigt avhugget och intensivt. Genom transkriberingen kan flera exempel 
påvisas men vi har valt en text som innehåller fler språkliga aspekter: 
 

C – Du har nyligen haft en sportjournalist som hoppat på dej för lite ditt o datt 
G – va som vatt jättearg 
C – o då undrar ja lite såhär (.) va e med just sportjournalistmän asså va kan vi kan  
kan vi hjälpas åt  
G – gentemot kvinnor  
C – nä men kan vi hjälpas åt i det här nu? 
G – nä men (.) Ja men kan det va så här att dom dom vill inte ha nåra kvinnor i den 
branschen utan dom vill bara va män..   

 
Dialogen har ett högt tempo, där avbrott och ifyllnader snarare är regel än undantag. Det 
som kan kopplas till att vara ett kvinnligt språk är att de tillsammans bygger ihop sina 
meningar genom att avbryta varandra och avsluta varandras meningar. Meningarna är 
korta och till viss del osammanhängande. Nordenstam (1987) har förklarat en kvinnlig 
stereotyp om kvinnor som pratar i munnen på varandra och skrattar. Denna teori kan 
bekräftas genom programledarnas agerande då de i den aktuella texten förtydligar denna 
stereotyp. Orsaken till varför kvinnor tenderar att prata på ett visst sätt kan höra hemma 
i en osäkerhet om att säga rätt saker (ibid). Det går att utläsa en sådan blygsamhet i 
många uttalanden i Förkväll. Istället för att ta en direkt ställning i ett uttalande gömmer 
de sig bakom humor och halvfärdiga meningar. Som läsare (och åhörare) av texten är 
det svårt att avgöra om texten är uppbyggd av lösryckta resonemang eller om 
fylligheten i resonemangen försvinner på grund av tidspress. 
 
Carina benämner Carolina som "hobbypsykologen Gynning". Att benämna en kvinna 
med efternamn är något som Creedon (1994) diskuterade i bakgrundskapitlet om 
kvinnlig framställning, då medierna ofta tenderar att använda efternamn på manliga 
offentligheter och förnamn på kvinnliga. Att hon säger Gynning istället för Carolina ger 
ett mer professionellt intryck, men om det var tanken bakom hennes uttalande eller om 
det är ett vanligt smeknamn de har på henne kan inte konstateras. 
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6.1.3 Textens stil 
Stilen är ironisk och framhäver den egentligen djupa texten på ett lättsamt sätt. Genom 
att de hänvisar till personliga erfarenheter av könsdiskriminering skapas en personlig 
stil som är både vardaglig och lätt att relatera till. Dialogen uppmärksammar ett problem 
på ett underhållande sätt, då genren inte tillåter en mer seriös prägel. Men samtidigt kan 
det upplevas att programmet gör ett stilbrott då det sker ett stilbrott då de trots allt gör 
ett försök att problematisera könsbundna dilemman (Cassirer, 2003). 
 
6.1.4 Möjligheter 
Den första reaktionen på texten var hur programledarna vände problemet med 
sportjournalisten från att handla om mannens nedsättande kommentar mot kvinnorna till 
att tycka synd om honom på ett ironiskt och förlöjligande sätt:  

 
C – äh men för ja tror ja tror ganska mycke att det handlar om att de e faktiskt synd 
om sportjournalistmän.   
G – jaa det e jättesynd 
C – de är lessna och dom är bittra och jag tror att det finns egentligen två an förklaringar till det 
… Eh det ena är att sportjournalister som regel e - ja kan generalisera litegrann nu  men ja tror 
att ja har rätt - de ena e  då att dom e misslyckade sportstjärnor  (.) dom ville bli sportstjärnor  
G – absolut 
C – oh sen ble ka kunde dom inte bli det ja så fick dom bli sportjournalister istället 
så då går dom omkring och muttrar över de och mår väldit väldit dåligt över de o 
måste spy ut (.) de över närmsta kollega <pekar på tidningen> som ofta råkar va en 
kvinna då 

   
Genom att omvandla problematiken försvinner således fokus på det manliga övertaget 
och den kvinnliga underlägsenheten, något som tidigare diskuterats i Hirdmans 
genussystem (1988). Hade diskussionen traditionsenligt direkt behandlat hur kvinnor 
bedöms efter sitt utseende istället för sin kunskap/personlighet etc. skulle troligen den 
manliga statusen reproduceras. Ironin tillåter tittaren att se det oprofessionella uttalandet 
den manliga sportjournalisten gjort, och bekräftandet kvinnans lägre status hamnar 
utanför diskussionen. Wahl (1998) beskrev inledningsvis hur ironi kan synliggöra, 
utmana och förändra könsordningen. Ironi kan också vara ett sätt för kvinnor att 
sinsemellan och skapa förståelse och medvetenhet för kvinnans underlägsenhet.  
 
Det andra exemplet ur ”Sportjournalistsituationen” går ut på att tydliggöra diskursens 
möjlighet att förändra en normativ bild av kvinnor som passiva i arbetslivet. Ett 
uttalande påpekar att man kan känna igen mannens oro för att kvinnorna ska inkräkta på 
deras jobb med oron för andra utvecklingar i samhället:  

  
 ”De kommer hit o tar våra jobb” <tillgjord röst> o jag kan tänka mig det e 
fortfarande lite nytt me kvinnor i den här genren, de kan va lite jobbigt.  

 
I det svenska samhället utgör den meningen ett uttryck för rädsla att personer utan 
traditionell svensk bakgrund skapar problem på den svenska arbetsmarknaden. 
Uttrycket är egentligen kulturellt fastnaglat i en rädsla för förändring och utveckling, 
som hotar den vite mannen att mista sitt monopol på samhället.  
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Både Fairclough (1995) och Wikander (1994) har diskuterat problematiken om hur 
maktrelationer avspeglas på genus tillträde till olika arenor, vilket kan relateras till den 
aktuella diskussionen i Förkväll. Programmet uppmärksammar hur män har svårt att 
hantera hur kvinnor tar plats, då maktförändringen hotar männens plats i hierarkin 
(Hirdman, 2001). Samtalsämnet lyfter fram vikten av att kvinnor numera är 
karriärlystna och hur det motarbetar bilden av kvinnan i hemmet, något som i teorin 
förklarats av Gunter (1995) att den intima sfären är kvinnornas domän. Ett liknande citat 
förtydligar hur programledarna befäster mannens dominans i samhället, men fortfarande 
med den ironiska vinkeln på mannens rädsla att förlora makten han redan utövar:  

 
Liksom de e bara o maila in till oss eller ring oss (.) så kan vi prata om de här o så 
kan vi berätta för er att de är oftast män som styr i alla sammanhang så ni behöver 
inte va rädda 

 
Den fortsatta diskussionen om Mike Tyson kan innebära ett ifrågasättande av kvinnliga 
förväntningar. På ett kritiskt sätt frågar programledarna vilka kvinnor som vill ligga 
med den före detta boxaren då han själv utgått ifrån att det är självklart. Detta tolkar vi 
vara ett sätt att göra kvinnor medvetna om att de inte alltid behöver ställa upp på sex 
och att det inte tvunget är mannen som avgör spelreglerna.  
 
6.1.5 Begränsningar 
Det mest intressanta i diskussionen om Mike Tyson, som snabbt går från att ifrågasätta 
vem som vill betala för att ligga med honom till att han bet av Holyfields öra, är att 
samtalet tar slut då en av programledarna tar upp liknelsen mellan ett öra och en annan 
kroppsdel:  

 
C – o öron kan ju va jättelikt andra delar på kropp.. <tar sig för munnen> förlåt  
K – duöö <avbryter> 
C – förlåt 
G – ..som vi inte ska prata om 

 
Det som sägs inget om vilken kroppsdel hon menar att örat kan likna, men genast 
reagerar de andra. Personen som gjort uttalandet ifråga säger genast förlåt två gånger. 
Vår tolkning är att hon jämför det med det kvinnliga könet vilket de andra två 
programledarna verkar uppfatta som opassande. En direkt koppling till den kvinnliga 
diskursen görs, vårt kön är och ska förbli hemligt, helt i linje med Bourdieus (1998) 
teorier om kvinnan som könlös. Med tanke på att programmet kan tänkas ha unga tittare 
kan orsaken vara att man helt enkelt inte vill ha sexuella konnotationer i innehållet, men 
vad som talar emot det resonemanget är att det är ett underhållningsprogram där man är 
tillåten att skämta och vara relativt fri i sina uttalanden. Det är de olika programledarna 
som får godkänna varandras uttalanden utifrån normativa ideologier om vad som får och 
inte får säga. Medvetet eller omedvetet kan programledarna känt att det var ett skämt 
som inte passar in i sammanhanget eller så kan det tolkas som en maktstruktur som 
reglerar vad de bör och inte bör säga. Mathiessen (2002) har förklarat hur makt utspelas 
i, runt och bakom medierna och att det mesta som visas och sägs styrs av någon/något.  
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K – men ja ville bara göra ett ett snabbt inlägg att ja känner igen de här fenomenet 
eh (.) med e skivrecensenter 
G – du menar att de är samma i skivbranschen  
K – ja många gånger e de recensenter som inte lyckades som (.) eh muss ah – musikstjärnor. 
Av nå slag så att .. ah KILLAR (.) och recensioner  
G – <avbryter> Det här finns i alla yrkesgrupper 

 
Exemplet ovan visar en förutsedd problematik mellan män och kvinnor. Det är inte helt 
säkert vad uttalandet från början ska förmedla, men det slutar med ett försök att koppla 
ihop (dåliga) recensioner och killar. Uttalandet statuerar ytterliggare att det är 
misslyckade killar som skapar hinder för tjejer. Det är ett intressant inslag värt att 
diskutera, utifrån problematiken att det finns många teorier kring mannens dominans 
och förhindrande av kvinnlig utveckling (framgång). Programledarna intar den 
kvinnliga underlägsna inställningen att män dominerar alla yrkesgrupper och på så sätt 
utövar vad Bourdieu (1998) kallar för symboliskt våld. Det skapas en stereotyp 
framställning av mannen som dominerande och överlägsen (Friez et.al 1978, Bourdieu, 
1998).  

 
6.2 Analys "Glad mens" 
Onsdag 2006-11-15, de medverkande programledarna är Carina Berg, Carolina  
Gynning, Kayo Shekoni och Mari Ljungstedt. (Se bilaga 2). Diskussionen handlar om 
ett insändarbrev som kritiserat Förkväll för att ha kopierat deras idé om att införa "Glad 
mens"-begreppet. De läser upp brevet och förklarar vad begreppet skulle kunna 
innebära i samhället. En annan tittare har sänt in tygbindor som visas upp och 
diskuteras. Diskussionen fortlöper genom att förklara vad användandet av tygbindorna 
skulle innebära och man utför ett ”uppsugningsförmåga-test”.  
Överlag har vi tolkat "Glad mens" situationen som den mest kvinnligt förutsättande. 
Den har ett givet kvinnligt perspektiv och formas efter hur det som kvinna kan vara att 
använda tygbindor. Mens är av naturen kopplat till det kvinnliga könet och därmed är 
dialogen på alla sätt kopplade till den kvinnliga domänen. Det är kvinnliga 
programledare, ett kvinnligt ämne, ett intimt och informellt innehåll och stämningen är 
lättsam och underhållande.  
 
6.2.1 Hur formas innehållet?  
Utifrån att förklara det upprörda insändarbrevet tar programledarna upp ämnet "Glad 
mens", vilket egentligen formats i ett tidigare program. De berättar om tygbindor som 
ska återvinnas och vad denna återvinning kan innebära. Utifrån en ursprunglig seriös 
aspekt om miljön blir den bortglömd och inbäddad i fantasirika associationer och 
föreställningar om tygbindornas problematik. Upplägget känns vilja fokusera på humor 
istället för den allvarliga aspekten om den hotade planeten (något som i skrivandet stund 
är ett mycket diskuterat och aktuellt ämne i medierna) eller alternativt bristen på medialt 
intresse för kvinnliga problem. Detta kan bekräfta programmets genretillhörighet. Som 
Berger (1995) förklarat bidrar en viss genre till ett visst innehåll och språkapparat. 
Främst miljöproblemet verkar uppenbarligen tillhöra en annan genre än den Förkväll 
tillhör.  
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6.2.2 Språk  
Dialogen känns spontan och ostrukturerad då uttalanden är korta och intensiva. Det kan 
liknas vid ett samtal i en privat situation mellan fyra kompisar, snarare än 
programledare. 
 
Språket kring ”Glad mens” blir naturligt kopplat till ett ordförråd som används av 
kvinnor. Konkreta exempel på detta är mensbindor, tygbindor, stringtrosor och 
trosskydd, ord som i och för sig kan användas av båda könen, men som på ett 
naturligare sätt existerar i en kvinnlig vardag. Det behövs ingen förklaring till vad orden 
betyder, då målgruppen kan relatera till dem.  
    
Trosskydden diskuteras ha käcka färger, något som kan tolkas som en typisk kvinnlig 
egenskap, att man vill göra saker färgglada och roliga. Med en association till reklamer, 
eller bara genom en snabb titt på hygienavdelningen i närbutiken, kan vi se hur just 
olika färger och former erbjuds kvinnan ofta än mannen. Kvinnan kan välja mellan flera 
alternativ inom samma kategori. Detta existerar bland annat hos flera bindföretag som 
väljer att tillverka bindor i olika former och färger beroende på behov.  
 
Programledarna pratar gärna om personliga upplevelser och tankar. Gör man överblick i 
transkriberingarna känns språket på många ställen framfusigt och spontant, vilket även 
upplevdes när vi genomförde närläsningar av programmet:  

 
Jag får en sån där bild, jag får en sån där bild, jag får ju alltid bilder va  o då tänker 
ja så här att ja har haft jättemycke mens en da o ja har megat  ner alla dom här 
liksom använda i väskan o så tappar ja ut dom på golvet o så kommer det en sån där 
snäll man som ska så här ojojojojoj hjälper mig o ja ba ”Hoho, Glad mens!” 

 
Deras språkapparat tillsammans med vissa av uttalandena kan bidra till att människor 
befäster en gammal förväntning på dem. Språkets framförande kan tolkas som positivt 
för den kvinnliga konstruktionen men likväl negativt. Positivt i den bemärkelse att de 
visar självständighet och på sätt och vis är oberoende av andras reaktioner, man kan 
tolka det som att de legitimerar det kvinnliga språket. Det samma kan ha en negativ 
effekt, att uttalandena kan förstärka stereotypen om kvinnans som impulsiv och oseriös. 
Den negativa effekten har en förankring i tankestrukturen om mannen som norm, vilket 
då gör kvinnans språk annorlunda (MacDonald, 1995). 
 
6.2.3 Textens stil 
"Glad mens" diskussionen ger ett personligt, vardagligt och humoristiskt intryck. 
Samtalet är personligt på grund av att de exempel som målas upp för tittaren känns 
självupplevda och är säkert situationer som många kvinnor kan relatera till. Man gör 
också "Glad mens" till något positivt och de använder humor för att förtydliga 
betydelsen av en officiell mens-dag.  Då ämnet mens naturligt kan kopplas till det 
kvinnliga könet blir stilen också kvinnlig. Som följd av detta blir det självklart lättare 
för en kvinna att relatera till språket och kontexten än en man (se nedan).  
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6.2.4 Möjligheter 
Diskussionen är provocerande och diskursförändrande på det sätt att den tar upp ett 
kvinnligt problem som sällan får medialt utrymme. Man pratar vanligtvis inte om mens 
förutom i form av reklam på tv. Som vi beskrev tidigare har Bourdieus (1998) teorier 
om den könlösa kvinnan en betydelse för hur man konstruerat kvinnlighet. Att diskutera 
mens kan ur detta antagande vara ett frigörande sätt att uppmärksamma kvinnans kön. 
De uppmärksammar mens men på ett humoristiskt sätt.  
 
Än en gång kan programgenren påverka att styra innehållet och vad som bör sägas inom 
den. Som McQuail, 2003, förklarar är varje genre påverkad av specifika 
intresseområden och kulturella värderingar. Varför programledarna tar till humor kan 
upplevas som en osäkerhet då de inte vill upplevas som för kontroversiella. Osäkerheten 
kan även bero på att de misstänker att en seriös diskussion inte ska väcka samma 
intresse eller inte upplevas som tillräckligt trovärdig. Det är positivt att man försöker 
göra mens till något kul snarare än äckligt eller hemligt, däremot ifrågasätter vi varför 
det inte kan göras mer seriöst, då de kunde ha problematiserat att mens är ett tabubelagt 
samtalsämne och varför det är så. På ett  frigörelse sätt hade de kunnat bryta sig loss 
från vad som anses vara kvinnliga eller manliga samtalsämnen, något som förklarat av 
Jarlbro, 2006.  
 
I dialogen tas det upp att tygbindorna kan ge svamp i underlivet, något som kan 
uppfattas som högst intimt men också generöst för den kvinnligt diskursen om kvinnans 
förväntningar. Normativt handlar det om att vara snygg och fräsch, inte öppet berätta 
om intima problem som anses vara avvikande eller avtändande. Detta antagande kan 
bekräftas och förlängas genom att återigen hänvisa till Bourdieus (1998) teori om 
kvinnans kön. Förkvälls diskussion bidrar till att förändra det kvinnliga könet att inte 
enbart vara en sexuell anpassning till män, utan en viktig del i kvinnors liv.  
 
”Glad mens” anses av programledarna bör vara ett begrepp som används högtidligt, att 
det ska användas i vardagliga situationer på ett naturligt sätt. Associationerna tillåter 
den kvinnliga diskursen att breda ut sig och man tillåter kvinnan ta plats i samhället. 
Wahl (2001) har beskrivit hur samhället bygger på en föreställning om att mannen är det 
överordnade könet. Diskussionen i Förkväll skapar en tanke om att låta något specifikt 
kvinnligt tillskrivas en egen dag, vilket kan leda till en positiv känsla av att kvinnan får 
mer utrymme. Att mannen är norm och överlägsen kvinnan kan observeras som en 
överenskommelse om vad som är viktigt respektive mindre viktigt (Hirdman, 2001).     
Att kvinnor ska ha vissa dagar som sina "egna" kan därför också tolkas som negativt om 
man går steget längre och ifrågasätter varför bara en dag av alla andra på året ska 
tillskrivas kvinnan, speciellt då mens är en "naturlig och medfödd egenskap".  
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6.2.5 Begränsningar 
Genom den transkriberade texten kan man utläsa att programledarna avslutar 
diskussionen med att belysa bindornas relevans för miljön. Miljöaspekten var själva 
anledningen till varför tygbindorna hade uppmärksammats från början, men den får 
aldrig en djupare innebörd.  

 
Aja, men det är här ä asså lite miljötänk i det här det blir inga sopor av massa 
mensbindor (.) så det är ju jättebra (.) om ni har andra miljöidéer så maila dom till 
oss och kom med dom 
 

Vi tolkar att miljöaspekten utifrån denna mening inte särskilt relevant för programmet 
att ta upp. Om miljöaspekten hade kunnat bidra till ett mer globalt och samhälleligt 
samtalsämne hade det kunna innebära att förväntningarna om kvinnliga ämnen 
förändrades. Det har förklarats av Jarlbro (2006) hur manliga ämnen ofta är mer 
informativa och trovärdiga, och de kvinnliga underhållande.  
 
"Glad mens"- diskussionen bekräftar denna aspekt i form av att programledarna 
förmedlar en stereotyp bild av den mediala kvinnoprofilen. Sättet Förkväll reproducerar 
förväntningar om kvinnliga ämnen kan liknas med Gauntletts (2002) förklaring av 
Adorno och Horkheimers teori om hur medierna har makt att kopiera upprepade 
produktioner som publiken vänjer sig vid att se.    

 
6.3 Analys "Grälskola" 
Onsdag 2006-11-15, de medverkande programledarna är Carina Berg, Kayo Shekoni och 
Mari Ljungstedt. (Se bilaga 3). Ämnet i den transkriberade texten är grälskola, där 
Förkvälls husterapeut ska lära ut hur man grälar konstruktivt. Informationen är från 
expertens håll objektiv. Resonemangen försöker ta hänsyn till både kvinnliga och manliga 
aspekter genom att utesluta att markera skillnader mellan könen. Diskussionen inleds med 
att ifrågasätta om vi är extra grälsjuka på vintern och vad svenska par egentligen grälar om. 
Där får man veta att de som inkluderas i grälskolan är svenska kärlekspar. Genom att 
programledarna ställer personliga frågor hamnar sedan dessa i fokus.  
 
6.3.1 Hur formas innehållet?   
Grälskolan är allmänt riktade i både de inledande och de avslutande frågorna av 
diskussionen. Utöver dessa frågor fokuserar innehållet på att relatera till personliga 
erfarenheter i programledarnas privatliv. Man benämner problematiken med gräl utifrån 
att fråga hur svenska par beter sig. Ämnet blir format att handla om gräl inom 
kärleksrelationer och inget annat.  
 
Både Mari och Anders tar upp att det finns skillnader mellan män och kvinnor och att 
det kan vara viktigt att ta hänsyn till att könen är olika. Genom att det påpekas två 
gånger att Anders är ensam kille förväntas han ha manliga åsikter, avvikande åsikter:  

 
M – o Anders e me här också, de blir spännande de här  
 
M– Ja tycker de e roligt vi har Anders här för du e faktist den enda killen i gänget. Va 
säjer du om de här me gräl?  
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Definitionen av manligt och kvinnligt blir mer påtagligt genom att påpekandet av att 
vissa företeelser är typiskt kvinnliga, på så sätt bekräftas kvinnliga stereotyper och 
förväntningar att kvinnor beter sig på vissa sätt gentemot män.  

 
M – Men e inte de ganska typist kvinnligt, de här liksom att man går, många kvinnor 
förväntar sig att mannen ska kunna läsa deras tankar ungefär  o nu e jag sur och jag 
vill att han ska göra så här och nu ble ja o så o så blir de ett gräl.  

 
E – […] Nu känner jag någonting o nu känner jag för att dra mig in i Grottan, som 
man talar om att män gör ganska ofta.    

 
Det förtydligas en skillnad mellan män och kvinnor och att vi inte alltid kan förstå 
varandra och uttrycker en underliggande mening. Greenberg, Richards och Henderson 
(1980) och Friez (et al, 1978) har teoretiskt förklarat en stereotyp bild av att kvinnan är 
känslosam och mannen socialiserad att dölja sina känslor. 
 
6.3.2 Språk  
I dialogen byts ofta perspektiv utifrån att ha diskuterat mer generella termer till att 
egentligen syfta på sig själv. I meningen nedan syns ett exempel på hur en mening kan 
innehålla flera olika subjektformer; man går, många kvinnor och jag. 

 
Men e inte de ganska typist kvinnligt, de här liksom att man går, många kvinnor 
förväntar sig att mannen ska kunna läsa deras tankar ungefär  o nu e jag sur och jag 
vill att han ska göra så här och nu ble ja o så o så blir de ett gräl. 

 
Allmänt är språket i Grälskolan människocentrerat. Experten, programledarna och 
gästen använder ett humant språk och känslan upplevs vara förstående och omsorgsfullt, 
framförallt från Eva sida. Hon är den som utgår från ett objektivt perspektiv. Det 
omsorgsfulla språket har förklarats av Einarsson och Westman (1985) om hur språk 
konstrueras av kön i tidig skolålder, och att kvinnor står för det människocentrerade.   

 
6.3.3 Textens stil 
Den första upplevelsen är att Eva Rusz kommer till Förkväll som expert. Förväntningen 
är att experten ska få mycket utrymme och bidra med kunskap inom ämnet. 
Fortsättningsvis blir stilen personlig, då programledarna väljer att ställa relationsfrågor 
som de relaterar direkt till egna erfarenheter. Fokus läggs snarare på programledarnas 
problem än på allmänheten och innehållet blir intimt. I exemplet nedan hänvisar Mari 
till sin egna relation: 

   
[…] Men en sak som jag tycker är intressant som jag har egna personliga 
erfarenheter av <fnitter> är att man fastnar och grälar om samma sak och de e  till 
exempel en förväntan  min man e inte så här jättebra på att bjuda ut mej. Jag tycker 
de e jättekul [syftar på att bli utbjuden] 
 
[…] åh åh då har det varit så här.. Vi har varit tillsammans i 16 år och så kommer de 
ungefär en gång i kvartalet när jag får ett utbrott på att han aldrig liksom (.) hur svårt 
kan de va ungefär o hur tråkigt kan de va att bjuda ut mig kan ja ju tycka.  Eh men så 
har jag märkt de här att vi fastnar i de här och då har jag bestämt mig att men jag 
lägger ner projektet, de kommer aldrig o ändra sig i alla fall de e lika bra jag struntar 

 

 32



Då vi valt att placera Förkväll i genren pratshow eller magasinprogram kan de 
personliga inslagen sägas utgöra ett stilbrott. Inom dessa genrer är det vanligt med 
gäster och experter som intervjuas samt att man snarare pratar med eller för publiken. 
Genom att programledarna i Förkväll gör intervjun personlig minskar chansen att 
svaren ska kunna ses som informativa och generella.  
 
6.3.4 Möjligheter  
Uttalandet som tar upp att en av programledarna får utbrott över att hennes man aldrig 
bjuder ut henne, återskapar tanken om att kvinnor är svaga och måste tas hand om. En 
man ska bjuda ut sin kvinna och inte tvärtom, historiskt sett på grund att han har en 
ekonomisk fördel och därför möjligheten.  
 
Både Wahls (2001) och Hirdmans (2001) teorier berättar att männens dominans har 
bidragit till att samhället legitimerar och tillskriver mannen ett högre värde än kvinnan. 
Detta har gjort att kvinnan känner sig privilegierad av att bli utbjuden av en man. Det 
viktigaste momentet, i just tankesättet, är att mannen uppmärksammar henne och ökar 
hennes värde genom att han bekräftar henne. Sättet Mari pratar om sitt problem tolkar 
Eva Rusz som en känsla av att hon känner sig liten och att han inte ser henne - "kanske 
inte ser mig kanske inte e så viktig", något som också förtydligar Maris förväntan att bli 
bekräftad. Det som motverkar uttalandets innehåll är att Carina ifrågasätter hur ofta 
Mari bjuder ut sin man, samt att expertens lösning är att Mari själv ska ta initiativet. De 
bryter normen om att mannen inte behöver bekräfta kvinnan, utan att båda har lika stora 
förutsättningar att ta initiativ. Ifrågasättandet försöker förändra traditionella könsroller 
och dess förväntningar. Dessa förändringar har diskuterats av Hirdman (2001) genom en 
teori om genuskontrakt, d.v.s. att könsroller är tillskrivna vissa förväntningar. När någon 
gör precis som Carina och Eva går emot de normativa ideologierna kan en stereotyp 
förändras.  
 
Intressant för våra frågor är hur de i texten ser på kvinnliga och manliga förväntningar. 
Även i de personliga problemen som tas upp kan det till viss del utläsas vilka 
förutfattade meningar de har om hur kvinnor och män är och kan vara. En förtydligande 
aspekt om manliga och kvinnliga förväntningar kan ses i uttalandet om hur människor 
ska lära sig släppa sina rollpositioner och minska på maktbehoven.  

 
E -…Och släpp din rollposition ibland, ibland kan tom vinsten tom komma efteråt just genom att man 
släpper att de bli inte såna här dumma makt ee.. 

 
Satsen bekräftar teorier om att vi är inskolade i sociala och kulturella mönster som 
skapar skillnader mellan kön (Winther et.al, 1999). Vi ingår i kategorier som regleras av 
maktförhållanden där ett visst språk och vissa värderingar förväntas ingå. Wikander 
(1994) förklarar att det är just medvetenheten om skillnaden mellan kön som gör att det 
existerar strukturer. Genom att inte låta sociala mönster styra, utan bryta upp med 
invanda beteende kan det ske en ändring i vilka roller och positioner man placerar sig 
själv (ibid.). Med andra ord kan uppmaningen att släppa rollpositioner uppmana att 
släppa de kvinnliga och manliga rollerna i en relation.  
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6.3.5 Begränsningar  
Carina uttalar att hon inte tror det finns något manligt och kvinnligt, men uttalar inte hur 
hon tänker.  

 
C – Men de men de finns inget kvinnligt och manligt tror jag. Men de e min åsikt 
M – Jo men de tror ja  
A – ohj.. (reagerar på Carinas uttalande) 

 
Reaktionen är att Mari och Anders inte håller med. Det blir tydligt att uttalandet inte får 
utrymme i diskussionen, kanske på grund av att genren inte riktigt behandlar 
debattskapande dialoger. Orsaken till varför Mari och Anders inte verkar hålla med kan 
hittas i den fortlöpande transkriberingen där båda uttrycker exempel från deras erfarenheter 
om skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Carina hävdande av motsatsen skulle ha 
kunnat hämma effekten av grälskolans syfte, vilket upplevs rikta sig till kärleksförhållandet 
mellan kvinna och man, vilket ju även medför en skillnad mellan kvinna och man. 
Ifrågasättandet går emot befästandet av genusskillnader som enligt Hirdman (1988) 
fungerar genom att ha kvinnan och mannen som isärhållda och att förändra den diskursen 
blir uteslutet. Ganetz (2004) har pratat om att en slentrianisk inställning till genusproblem 
upprätthåller skillnader mellan män och kvinnor. Så länge människan accepterar en olik syn 
på kvinnor och män infinner man sig också i de orättvisor och hegemoniska 
könsuppdelningen kan bidra med.   
 
Kayo tar upp en konflikträdsla hon fått efter att ha varit skilsmässobarn. Eva Rusz 
förklarar för Kayo om konsten att skilja på förr och nu och förklarar hur hon ska se på 
sig själv:  

 
..jag är en vuxen och mogen och VACKER  kvinna som faktiskt kan ha rätt att uttrycka mina 
behov och sätta ner foten o ställa krav om det verkligen behövs så att säga om de e viktigt för 
mej, eller dej då  

 
Ordet vacker betonas trots att det egentligen inte har något med problemet att göra. I 
sammanhanget kan det vara menat som en komplimang men i texten kan det ifrågasättas 
om Kayos rätt att sätta ner foten ökar på grund av hennes skönhet. Skulle hennes rätt att 
ställa krav minska som ful? Eller ung för den delen? Den moderna formen av en perfekt 
kvinna är att vara både vacker och självständig. Satsen skapar en bild av hur Eva ser Kayo 
som en kvinna med vissa förutsättningar istället för en människa som har rätt att ställa krav. 
Uttalandet kan väljas att tolkas oreflekterat men med en hermeneutisk tolkningsansats har 
vi mer kritiskt ifrågasatt vad sägs mellan raderna. Gauntlett (2002) har i teoriavsnittet om 
makt och medier används för att förklara hur man som publik ska försöka bortse från de 
ytliga konstruktionerna av genus och istället förstå vad produktionen verkligen förmedlar. 
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6.4 Resultat 
I våra texter skiljer ämnena sig åt rent innehållsmässigt, men gemensamt är att de på 
olika sätt behandlar kvinnliga intresseområden - mens, relationer och 
problematiserandet av att kvinnor inte accepteras i manliga sammanhang. På samma sätt 
som ämnena skiljer sig åt bidrar de på olika sätt till att förändra eller behålla rådande 
förväntningar om kvinnlighet.  
 
Gemensamt för texterna är att man språkligt tar för sig och använder grova uttryck 
såsom svordomar och slang. Enligt det som Gauntlett (2002) i teorin förklarar om 
kvinnospråket visar Förkväll motsatsen genom att programledarna inte har mjuka, 
försiktiga röster och man låter inte manliga gäster ta mer språkligt utrymme än de 
kvinnliga. Texternas innehåll består till stor del av halvfärdiga meningar, skratt och ord 
i munnen på varandra något som Nordenstam (1987) beskrivit som förväntade kvinnliga 
egenskaper. Ibland är det tydligt hur stress och osäkerhet stannar upp och ”suddar till” 
vissa ord då de inte vet vad de ska säga. Tempot är såpass högt att detta inte alltid är 
märkbart och en annan programledare tenderar att fylla i luckorna fort.  
 
Det blir uppenbart i texterna att det finns en kvinnlig utgångspunkt och gemensamt för 
programledarnas prestationer är att de resonerar subjektivt och spontant i samtliga. En 
del uttalanden ifrågasätter och driver dialogerna till att inkludera problematiken med 
kvinnans position i samhället samt relationer. Det går att hitta uttalanden som 
ifrågasätter det rådandet strukturella negligerandet av kvinnor och deras plats i 
samhället och ifrågasättandet av godkännandet att kvinnor är beroende av mannen.  
 
De olika programledarna skapar olika förväntningar på könen. En del uttalanden 
förmedlar förväntningar på rollen som kvinna och förväntningar om att bli behandlad 
som sådan, de följer mallen för traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt. 
Genom att ett flertal uttalanden tränger in i den privata sfären genom att prata om 
privata problem och erfarenheter bekräftas Bordieus (1998) teori om stereotypen att 
kvinnor håller sig i den intima sfären.  
 
Det finns brytningar i mönstret om kvinnliga förväntningar och i programledargruppen 
kan vi se hur de traditionella värderingarna blir ifrågasatta av ett flexibelt tankesätt. Det 
friare tankesättet kopplar vi till dels kunskap och dels en mer kritisk yngre generation.  
 
Vi som kritiska inspektörer av texterna upplever hur uttalade åsikter bryter mot den 
rådande diskursen, men vi misstänker att det inte är lätt att upptäcka utan att göra en 
närläsning av innehållet. Anledningen till detta är att de uttalandena som har förmåga att 
utveckla intellektuella och debattskapande diskussioner aldrig får ta plats för att 
utvecklas till ett seriöst ifrågasättande.  
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6.5 Slutsats 
Genom analysen har vi kontinuerligt försökt redovisa svar på framförallt den första 
frågeställningen om hur texten formas i Förkväll utifrån vad man säger och varför. Vi har 
tidigare redovisat varje texts förmåga att konstruera kvinnlighet och vilka stereotypa 
föreställningar om kvinnlighet som förmedlas, vilket gett oss varierande svar. I en och 
samma text finns det positiva ”förändringsmöjligheter” men samtidigt motsägelser som 
bekräftar traditionella kvinnliga förväntningar. 
 
Utifrån de tre texter vi transkriberat ur två program har vi kommit fram till att Förkväll 
konstruerar en traditionell kvinnlighet genom sättet att prata och sättet de gör dialogen 
underhållande. Innehållet har dock en potential att bryta sig loss från förväntningar knutna 
till rådande manliga maktstrukturer genom flera exempel som påvisats i analysen. Men för 
att på ett trovärdigt sätt kunna bekräfta resonemanget krävs en mer omfattande studie. Tre 
transkriberande texter kan tendera att annars generalisera en aning.  
 
Programledarna och deras uttalanden ökar den kvinnliga känslan och skapar en än 
tydligare programstil. Vår slutsats är att programledarna är begränsade att säga vad de vill 
på grund av de håller sig inom den kvinnliga domänen och de förändringar som skapas får 
aldrig något djupare utrymme. De upprätthåller förväntningarna på kvinnan genom att ha 
ett lättsamt och underhållande innehåll. Genren begränsar programledarna att röra sig 
utanför den kvinnliga sfären. Att de begränsar sig kan bero på att programmet riktar sig 
mot kvinnor och förväntar sig att publiken inte kan identifiera sig med ett annat innehåll än 
det normativa.  
 
Men om vi nu konstaterat att Förkväll konstruerar kvinnlighet genom språket, kan denna 
kvinnlighet bidra med en positiv utveckling av kvinnoframställningen? Förkväll kan ses 
som ett ”kvinnoprogram” och programmet kan upplevas vilja skapa en definition mellan 
vad som är kvinnligt och manligt. Det kvinnliga bejakandet kan ses som ett uttryck för att 
göra kvinnlighet till något lika godkänt som manlighet. Programmet kan upplevas vilja 
leka med stereotyper och samhällets förväntningar på det kvinnliga könet. Att skapa en 
kvinnlig atmosfär kan vara ett medvetet sätt att skämta och provocera tittaren eller ett 
omedvetet sätt att befästa den traditionella bilden av kvinnan som oförmögen till 
intellektuella resonemang. Om vi antar att de försöker provocera någon kan man fråga 
vem. Tittaren eller samhälliga institutioner som tar genusproblematiken på allvar? Genom 
en c-uppsats har vi inte hittat ett enhetligt svar på dessa frågor men den har gett oss 
möjlighet till reflektion. Vår tolkning av programmet har varit splittrad. Vi har i analysen 
hittat möjligheter för Förkväll att förändra normativa förväntningar och konstruktioner 
kring kvinnlighet, men vi är tveksamma till att det går att uppleva en känsla av förändring 
utan den närläsning av texterna som vi gjort.  
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Vi tror att programledarna är medvetna om att de bidrar till att befästa föreställningar om 
kvinnlighet, de är fyra kvinnor med säkerligen personlig erfarenhet av könsdiskriminering. 
Men samtidigt är vi kritiska till om budskapet når ut på rätt sätt och med önskad effekt. 
Förkväll kan vara en start i en svensk mediehistoria där kvinnliga programledare ges ett 
utökat utrymme, och kvinnliga intressen tas till hänsyn. Det är svårt att avgöra huruvida 
genusforskningen kommer att se tillbaka på Förkväll som en inkörsport till utveckling eller 
bara ytterliggare ett statuerande av stereotypisk genusframställning. Som vi nämnde i den 
tidigare forskningen är inte kvinnor en enhetlig grupp med samma intresse, Förkväll kan 
inte tilltala alla kvinnor bara för att de tar hänsyn till ”kvinnliga” intressen. Men 
programmets tittarsiffror ökar och svenskarna vänjer sig vid programmets existens.  

7 Slutdiskussion 
Det som känts problematiskt med en så här pass liten studie är att komma djupt in i 
förståelsen och faktiskt hinna ta del och förstå alla intryck man upplever. Upplevelsen av 
detaljerna ska utvecklas i takt med hur man får en ökad förståelse för hela fenomenet. Trots 
att vi haft ett väldigt avgränsat studiematerial och fokus så gavs det inte till fullo möjlighet 
att beröra verkligt djupliggande orsaker till innehållet. Det negativa med att följa den 
hermeneutiska cirkeln i detta avseende är alltså att man egentligen bara berör det 
uppenbara. Med den begränsade omfattning och tidsperiod som studien sträckt sig över blir 
det inte någon chockartad skillnad mellan förförståelsen och resultatet, just på grund av att 
det inte finns utrymme för en tillräckligt djupgrävande insikt och analys. Vi har med den 
existentiella hermeneutikens tankesätt sökt dolda budskap och studerat det som sägs 
mellan raderna, vilket visats sig varit problematiskt då man ibland tenderat att ifrågasatta 
orelevant information. Man har varit så målinriktad på att hitta underliggande 
tolkningsmöjligheter att man eventuellt missat det uppenbara.  I samband med denna 
ansats har vi ifrågasatt uppsatsens frågeställning och syfte. Kan man verkligen utläsa 
kvinnlig konstruktion genom språk? I uppsatsen har vi bortsett från många faktorer som 
påverkar kvinnligheten på ett kanske mer uppenbart sätt. Vad programledarna säger har 
dock stor inverkan på helhetsuppfattningen av programmet så trots en kritik till resultatet 
anser vi att vi besvarat frågor om hur språket förändrar och befäster kvinnliga 
förväntningar och stereotyper. Det har för oss varit en betydande aspekt då språket 
förmedlar åsikter och uttryck som kan avslöja dolda meningar, man kan komma förbi det 
uppenbara och det synliga. Att synas i media idag har en väldigt ytlig mening, vi anser och 
hoppas att det ska återgå till att fokusera på vad som förmedlas istället för hur man får 
uppmärksamhet.  
 
Vi skulle så här i efterhand troligen behövt ta fler detaljerade aspekter i beräknandet för att 
komma åt frågeställningarna till hundra procent och göra studien mer kvalitativ. Exempel 
på sådana aspekter gällande språket är kroppsspråk, tonfall och fler utdrag ur de 
transkriberade dialogerna mellan programledarna etc. Ett semiotiskt angreppssätt 
tillsammans med findetaljerade transkriberingar skulle kunna ha bidragit till en vidgad bild 
av hur kvinnlighet konstrueras.  
 
Vi hoppas att den småskaliga studie vi bidragit med kan skapa intressanta aspekter och 
intresse för mer djupgående ingångar för en eventuellt fortsatt forskning inom ämnet. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning  
För en utveckling av studien och språkets förmedlande av innebörder skulle vi råda att välja 
till exempel ur ett helt program där man ser hur innehållet ändras i olika situationer, för att 
få språket och dialogerna i en större kontext. Då skulle det lättare gå att se hur olika 
situationer skapar olika innebörder av samma tema, det skulle gå att utläsa skillnader 
mellan gästers inverkan och eventuellt se ett mönster i kroppsspråk och tonfall.   
 
Att TV4 styrs med kommersiella medel var från början en viktig utgångspunkt för oss. Vi 
har dock i analysen inte fokuserat på produktplaceringar och benämnt vilka varumärken 
och samarbetspartner som domineras. Om det kommersiella intresset styr val av 
diskussionsämne och programledarnas agerande är risken stor att detta har påverkat 
skapandet av texten. Förkväll är ett ypperligt exempel på ett kommersiellt tv-program med 
ett flertal samarbetspartners och inslag som är utformade för kvinnliga konsumenter.  
 
Som ytterligare ett förslag till vidare forskning kan det vara intressant att studera publiken 
med hjälp av en kvantitativ metod. Genom att mäta effekter av publiken kan man 
specialisera sig på att få en så bred och allmän uppfattning som möjligt eller en djup genom 
exempelvis kvalitativa gruppintervjuer. Genom en publikstudie kan forskare konstatera 
vilka förväntningar den har på programmet. En ledande fråga skulle kunna vara hur 
Förkväll påverkar publikens syn på kvinnan. 
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Bilaga 1 

Transkribering ”sportjournalistmän” 
Fredag 2006-11-17, programmets första inslag i studion 
 
... stakningar, korrigeringar  
(.) kort paus  
(paus) längre paus  
[...] utelämnat citat   
<leende> kommentar ang. icke-språklig information, antingen efter  yttrande eller inom yttrande   
VERSAL betoning på ord eller hela yttranden  
(oklart) oklart eller ohörbart yttrande  
[syftning]infogat förtydligande av syftning
 
C – Carina Berg 
G – Carolina Gynning 
K – Kayo Shekoni 
 
 
C – Hallå hallå, klockan är kvart i sex du tittar på förkväll (.) eh (.)Vi ska prata schporth <mörk 
röst> 
G – <ivrigt> Vi ska prata sport ida ja! 
K – ommm 
C – Vi ska prata sport ida (.) Vi börjar med den här <håller upp tidning> ”Hon e alldeles för tjock 
för mig” det här e alltså  svts expertkommentator Sladjan som har  skrivit på en chatt om ee 
fotbollsgalans programledarna Susanne Sjögren och Jessica Almenäs (.) Att dom är för tjocka, 
helt enkelt. 
G – de det det är så fruktansvärt patetiskt för ja menar, även om jag tycker att han är djävligt FUL 
så skulle ja ju aldrig gå ut och säga det i tv.  
<alla skrattar> 
C – Nähä fan va dumt .. DE skulle va!  Så de låter vi bli (.) äh men liksom 
K – jag blir bara så himla trött på att det inte ska ges nån plats för tjejer i sportsammanhang!  
C – NEJ 
K – varför är det så SVÅRT?  
C – Ah nä men precis för att liksom eh vore det här en engångsföreteelse så hade vi inte stått här     
o gafflat om de men nu va det ju så här (.) dom fick ju typ liknande kritik från sina kollegor förra     
året. Du (.) (pekar på Gynning)  
G – precis  
C – Du har nyligen haft en sportjournalist som hoppat på dej för lite ditt o datt 
G – va som vatt jättearg 
C – o då undrar ja lite såhär, va e med just sportjournalistmän asså va kan vi kan kan vi hjälpas åt  
G – gentemot kvinnor  
C – nä men kan vi hjälpas åt i det här nu? 
G – nä men. Ja men kan det va så här att dom dom vill inte ha nåra kvinnor i den branschen utan 
dom vill bara va män.. 
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K – MEN VARFÖR?!   
G  – <forts.> och speciellt inte snygga tjejer 
C – jah nä men precis 
G – <pekar på bild i tidning> för ja menar dom e jättefina dom här tjeje 
C – äh men för ja tror ja tror ganska mycke att det handlar om att de e faktiskt synd om 
sportjournalistmän.   
G – jaa det e jättesynd 
C – de är lessna och dom är bittra och jag tror att det finns egentligen två an … förklaringar till 
det … Eh det ena är att sportjournalister som regel e - ja kan generalisera litegrann nu  men ja tror 
att ja har rätt - de ena e då att dom e misslyckade sportstjärnor  (.) dom ville bli sportstjärnor  
G – absolut 
C – oh sen ble ka kunde dom inte bli det, ja så fick dom bli sportjournalister istället så då går dom 
omkring och muttrar över de och mår väldit väldit dåligt över de o måste spy ut (.) de över 
närmsta kollega <pekar på tidningen> som ofta råkar va en kvinna då  
K – aah 
C – för de känns lite enkelt för dom (.) eh a och va va hade nå mera an.. 
G – nä meh, nä 
K – men ja ville bara göra ett ett snabbt inlägg att ja känner igen de här fenomenet eh (.) med e 
skivrecensenter 
G – du menar att de är samma i skivbranschen? (oklart) 
K – ja många gånger e de recensenter som inte lyckades som (.) eh muss ah (.) musikstjärnor. Av 
nå slag så att (.) ah killar (.) och recensioner  
G – <avbryter> Det här finns i alla yrkesgrupper 
C – Aa. Okej, sen handlar de ju sen handlar de ju i alla fall i deras också fall också om det här att 
eh ”de tar våra jobb”  ni vet de har man hört i andra sammanhang  ”de kommer hit o tar våra 
jobb” <tillgjord röst> o jag kan tänka mig det e fortfarande lite nytt me kvinnor i den här genren 
de kan va lite jobbigt  
G – <avbryter>  ja vi tycker synd om dom 
C – Det gör vi verkligen! Och vi tycker så och vi tycker så  FRUKTANSVÄRT synd om om alla  
Vi vänder oss direkt nu till alla er eh sportjournalistmän 
G – I nöd! 
C – känner ni att ni lever i … e förtryckta i ett samhälle som styrs av kvinnor (.) Eh känner ni att 
eh  bitterheten inte kan stanna inom er  
G – bara väller upp 
C – ah så gör vi så här vi startar … en krisgrupp för er som som vi döper till eh eh schmin  eh  
G – schmin! 
C – eh sportjournalist eh män i nöd .. ni kan maila hit, vi e en hel stab med kvinnor här på 
Förkväll som vill hjälpa er .. som 
G – vi har Ewa Russ!  
C – javisst  
G och C – <samtidigt> vi har Katherina Janouch 
C – Vi har hobbypsykologen Gynning  
G – <haha> 
C – Liksom de e bara o maila in till oss eller ring oss (.) så kan vi prata om de här o så kan vi 
berätta för er att de är oftast män som styr i alla sammanhang så ni behöver inte va rädda 
G – mmm 
C – oh oh  vi kan kanske skapa fler krisgrupper nu när vi ända e igång  
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G – ja ja känner att vi skulle behöva starta en annan krisgrupp för en annan eh sportman i nöd. 
Som just nu gå ut och säger att han vill bli LYXHORA! (.) här har vi asså    
K – <avbryter> va e de som pågår inom sporten  
G – här har vi asså Mike Tyson som säger ida att han ska bli lyxhora protituerad i Heidi Fleiss eh 
stall  (hihihi)  o då tänker man så här, eh tanken som slog mig va lite - vem vill ligga m Mike 
Tyson och vem vill BETALA för att ligga me Mike Tyson?  
K – <haha> 
C – så de blir de två krisgrupper en för Mike Tyson, o en för de kvinnor som faktist väljer o gå 
till honom eller 
G – för de e faktist så att han bet av Holyfields öra  
C – aa 
G – o då kan man ju undra va kommer han göra med oss kvinnor  
K – exakt 
G – när vi kommer till .. dit?  
K – <haha> 
K – han kanske ble upphetsad <oklart, pratar samtidigt som Gynning> 
C – o öron kan ju va jättelikt andra delar på kropp.. <tar sig för munnen> förlåt  
K – duöö <avbryter> 
C – förlåt 
G – som vi inte ska prata om  
C – men så här ja tyckte ändå han sa en ganska rolig sak .. han säjer så här .. eh”alla män 
drömmer om att få betalt för att tillfredställa kvinnor” <tillgjord röst> eh de 
K – mmmmmm <buttert>   
G – skriv in tack! 
C – ah asså om det finns män som inte håller med 
K – KOMMENTAR 
C – om det här så får ni gärna maila in till forkvall at tv4 punkt se 
K – mm  
C – LOCKET PÅ! <handklapp> 
G – Locket på (.) Tack 
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Bilaga 2 
 

Transkribering ”Glad mens” 
Onsdag 2006-11-15, programmets första inslag i studion 
 
... stakningar, korrigeringar  
(.) kort paus  
(paus) längre paus  
[...] utelämnat citat   
<leende> kommentar ang. icke-språklig information, antingen efter  yttrande eller inom yttrande   
VERSAL betoning på ord eller hela yttranden  
(oklart) oklart eller ohörbart yttrande  
[syftning]infogat förtydligande av syftning
 
C – Carina Berg 
G – Carolina Gynning 
K – Kayo Shekoni 
M – Mari Jungstedt 
 
C – Hallå allihopa klockan är kvart i sex å du tittar på Förkväll (.) va roligt att Markus bara satt! 
[syftar på en person från inledningen i T-centralen] 
Alla – JAAA 
C – Det är centralen, centralen är en cool plats asså att man bara träffar människor lite hipp som 
happ (.) ehh, jo vi ska bara ta en liten tillbackablick kort här nu. Ehh förra veckan pratade vi ju 
om jag om GLAD MENS att jag sett på en reklam för bindor att dom avslutade med ”Have a 
happy period” 
M – i USA 
C – i USA ja, o så spånade vi ju vidare på det här o det blev liksom till glad mens, annandag 
mens o o du vet det blev en hel högtid man skulle fira kvinnor världen över o vi har fått 
jättemycke respons på det (.) ett som inte är så roligt (.) ”Hej, du har snott vår idé, vi är så 
besvikna, glad mens var vår biljett till framtiden, det skulle göra oss rika och samtidigt berika 
världen. För två års sen kläckte vi idén Glad mens, efter en tokig tisdag o massa kreativa tankar 
damp det ner - Vår idé – vi ville trycka och skicka kort o gratulera våra vänner på 
högtidsdagarna, ja men precis som oss ju faktiskt -  vi tänkte att man kunde göra pins och t-shirts 
etcetera.” .. Öhhh jaöh nu 
G – Vi har förstört deras idé 
M – jaaa precis samma sak 
C – ”nu är det kört nu har du förstört allt nu är det inte längre vår idé. Vi vill att du ger nånting 
oss nånting i utbyte. Med förorättade hälsningar kollektivet lilla lingonet.”  
G – hääär varse god  
M – vi kan skicka en sån här <skratt>  
G - ni kan få en sån här låtsatsbinda <visar upp tygbinda> 
C – ja men ja måste säga att det va inte jag, de va ju dom happy period, ett stort bindkonglomerat 
som tog den här idén. Ja ja … jag har ingenting men ja känner ändå att ja vill ja  
K – men du tog det till Sverige  
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C – förlåt förlåt 
M – men det är lite det är lite kul tycker ja att flera tänk på samma sak   
(Alla håller med – JA)  
C – o de vi har fått ännu fler reaktioner folk har skickat hit titta här va vi fått vi har alltså fått 
appropå det här med mens (.) ni vet det finns ju tygblöjor, det här alltså tygbindor som  
G – Det är så sjukt faktiskt  
M – Som man kan använda i massa olika käcka, käcka färger (.) som man kan lägga in (.) det här 
är väl kanske en sån där ett trosskydd va?  
K – jag tror det där va en sån där för stringtrosor tror ja 
G – ja får en sån där bild, jag får en sån där bild, jag får ju alltid bilder va  o då tänker ja så här att 
ja har haft jättemycke mens en da o ja har megat  ner alla dom här liksom använda i väskan o så 
tappar ja ut dom på golvet o så kommer det en sån där snäll man som ska så här ”ojojojoj” hjälper 
mig o ja ba ”hoho, glad mens”.  
<skratt> 
C – det är ju JÄTTEBRA! Det är ju jättebra!  
M– men frågan är hur man ska göra man ska man ska alltså använda dom här o va gör man då när 
man är ute på restaurang? 
C – Tricket är tricket är ju att man rullar ihop dom så här o lägger ner dom i sin väska 
M – Va mysigt 
C – Man får dom ha dom som hundbajs, en sån där svart påse man har stoppar ner dom i  
K – Det finns det är faktiskt nånting jag tänker på nu (.) skulle man inte kunna liksom ha en  påse 
man kan packa ner dom i  
C – En glad mensbag  
K – JA där man kan packa ner sin blodiga binda (.) euhhhh 
M – Mysigt om man glömmer den där påsen sen nåra veckor i 
K – Fast jag gillar i för sig konceptet att den är  
M – Men jag får ja visa dom här det här är alltså såna som har en inbyggt ehh asså ehhh  
C – gladmenstrosa  
M– Inbyggt men jag tycker vi testar vi måste ju testa hur mycke dom  
C - Ja  
M – Vi gör som i reklamen .. okej <håller upp blå vätska i provglas> 
C – men varför är dom varför har dom  
M - hur mycket suger dom upp frågetecken <häller vätskan över en av bindorna>  
C – varför har dom sån här? [syftar på en bindas utforming] 
M – oj oj pschhoh 
K – Gud INGENTING [syftar på vätskan inte sögs upp av bindan] 
C – Dom kommer bara ligga o göra så man får svamp   
M – nä usch  
K – usch 
C – ja  
G – oj, nu kommer det en liten sjö [vätksan rinner ut på bordet] 
C – tänk om man är inne på ett ställe o så är man så här, ka kan jag få låna en binda av dig, man 
ba aaa (.) om du lovar att du inte lämnar tillbaka den  
M – aja men det är här e asså lite miljötänk. I det här det blir inga sopor av massa mensbindor (.) 
så det är ju jättebra (.) om ni har andra miljöidéer så maila dom till oss och kom med dom 
C – (paus) mens.. <programjingel börjar spelas> 
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Bilaga 3 
 

Transkribering ”Grälskola” 
Onsdag, 2006-11-15, sista inslaget i programmet 
 
... stakningar, korrigeringar  
(.) kort paus  
(paus) längre paus  
[...] utelämnat citat   
<leende> kommentar ang. icke-språklig information, antingen efter yttrande eller inom yttrande   
VERSAL betoning på ord eller hela yttranden  
(oklart) oklart eller ohörbart yttrande  
[syftning]infogat förtydligande av syftning 
 
C – Carina Berg 
K – Kayo Shekoni 
M – Mari Ljungstedt 
E – Eva Rusz  
A – Anders Ekborg 
 
M – Välkommen vår alldeles egna HUSTERAPEUT Eva Rusz 
E – tack tack 
M – mm ida undrar jag om du inte tagit dig vatten över huvet för du ska för du ska göra grälskol 
skola me oss och lära oss o gräla konstruktivt 
E –mm 
K – rrrr 
M – o Anders e me här också de blir spännande de här (.)  
M – aa (.) Hur grälsjuka e vi svenskar? 
E – Eh, ja tror inte vi e mer grälsjuka än andra folkslag faktist (.) men ja tror att  väder och vind, 
o mörker spelar ganska stor roll för hur vi uttrycker våra känslor och behov 
M – Grälar vi mer på vintern? 
E – JAG tror de.. 
K – Finns nån vanlig orsak till varför svenska par grälar? 
E – Näh ja tror de e samma sak världen över  De ee (.) rollkonfikter, och de e behovskonflikter, 
eller behov som man inte kan uttrycka som man istället anklagar den andra för att man inte får 
K – Att man ska kunna läsa tankar o så 
E – mm, mycke tankeläsning o sånt 
C – Men behovskonflikter, va kan de va? 
E – Att man behöver nånting, att man tror att ens partner ska kunna tankeläsa, precis som du sa 
<pekar på Kayo>, att du  skulla kunna veta vad ja vill ha, ska kunna veta va jag vill ha framöver 
och va ja behöver o va ja känner o såna saker 
M – Men e inte de ganska typist kvinnligt, de här liksom att man går, många kvinnor förväntar 
sig att mannen ska kunna läsa deras tankar ungefär  o nu e jag sur och jag vill att han ska göra så 
här och nu ble ja o så o så blir de ett gräl. Eller va säger du Anders..? 
C – Neää  
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A – Absolut.  
< skratt> 
C – TROR NI? Ja tror inte de finns (oklart) 
 
A – Ja vet att de e så.  
M – <skratt> Han talar av egen erfarenhet 
A – Jaa verkligen 
C – Men de men de finns inget kvinnligt och manligt tror jag. Men de e min åsikt 
M – Jo men de tror ja 
A – ohj.. [reagerar på Carinas uttalande] 
M – Men sen de här me att man kommer hem asså .. Jag tycker de här är intressant, man pratar 
om, man SKILJER på det här va e det som handlar om OSS eller va e de som handlar om yttre 
omständigheter man kommer hem från jobbet, man e jättetrött eller de e nåt som e jobbit i en 
omgivning el så så tar man ut de på sin partner (.) Varför de? 
E – Och det är ju inte så konstigt för de e ju (.) Det e inte ett dugg konstigt att man gör det. 
Däremot kan man tänka sig ett det ett sätt att kunna motverka de här de är att kunna få  fem eller 
tio minuter när man kommer hem från jobbet att kunna varva ner, det hjälper mot väldigt många 
andra typ (.) begär, men också mot begäret o vara grälsjuk, att kunna gå ner i varv för då backar 
man lite man får lite distans till det man har inom sej som kan va allt ifrån en konflikt eller en 
tryckkokare o då kan man ibland hejda impulsen och då ibland se lite tydligare o klarare 
C – Men men man ska ju ändå vara där för varann också hur mycket får man lasta över på nån så 
här av ens egen skit som samlat på sig på dan 
E – E ja asså de e de e ju svårt o säja de här me fifty-fifty regeln de finns ju som regel inte o i 
relation så handlar de om o kunna ge o ta och kunna lyssna e de ju upp till parterna tillsammans 
att diskutera eller utvärdera emellanåt hur tycker du läget e just nu tycker du att vi tippat för 
mycket är de här nu som blir alldeles ör negativt. E va har jag gjort då e de nånting ja kan göra 
för att hejda de här i såna fall, va begär du av mig va tycker du,  asså de handlar om 
kommunikation 
C – de e alltså inte nolltolerans mot o kanske va så här åh ja e så sur o nu låter ja de gå ut över dej 
E – Nä nä de e de inte. Men däremot så ska man ju va medveten om att när man grälar så e de 
oftast uttryck för något annat asså att man har olika tankar känslor. Stress väldigt mycke  - de kan 
va oro de kan asså dålig kommunikation att man inte kan uttrycka va man va man egentligen vill 
M – Ja tycker de e roligt vi har Anders här för du e faktist den enda killen i gänget. Va säjer du 
om de här me gräl?  
A – A men de e … en komplex fråga men ja tycker oftast de e nästan alltid samma saker, säkert 
möter du samma saker hela tiden att det just handlar om kommunikation. Jag tycker de e en 
extrem skillnad jag tycker de e EXTREMT tydligt att de … kvinnor o män är helt olika och 
förutsätter att vi inte e det, utan utan går på samma grejer hela tiden att (.) kvinnor tror att män 
ska förstå och att män faktist (.) eh … tror eller hoppas väldigt mycke på att kvinnan ska förstå 
saker som vi män inte och ee kvinnan blir jätteförvånade att vi män inte säjer att de ena eller de 
andra. 
C – Precis samman minor om o om igen 
M – Men där handlar de väl om att man också tar över liksom själv, att man inte går o förväntar 
sig en massa saker utan faktist säjer va man känner o pratar mycke mera öppet? 
Men en sak som jag tycker är intressant som jag har egna personliga erfarenheter av <fnitter> är 
att man fastnar och grälar om samma sak och de e  till exempel en förväntan  min man e inte så 
här jättebra på att bjuda ut mej. Jag tycker de e jättekul [syftar på att bli utbjuden] 
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C – Åh Kenneth  - VI gillar dej! 
M – åh åh då har det varit så här.. Vi har varit tillsammans i 16 år och så kommer de ungefär en 
gång i kvartalet när jag får ett utbrott på att han aldrig liksom .. hur svårt kan de va ungefär o hur 
tråkigt kan de va att bjuda ut mig kan ja ju tycka.  Eh men så har jag märkt de här att vi fastnar i 
de här och då har jag bestämt mig att men jag lägger ner projektet, de kommer aldrig o ändra sig i 
alla fall de e lika bra jag struntar i (.) 
E – Men va du kan göra Mari va du kan göra Mari är att börja bjuda ut honom istället alltså inte 
bara tänkta på att de har me mej  - för du antydde det lite hörde jag nu - de har med mej o göra, 
kanske inte ser mig kanske inte e så viktig de e väldigt lätt hänt att man börjar leta och man sätter 
massa etiketter på de här o istället säga att amen okej han har inte den här färdigheten och nu har 
jag försökt i 16 år att få honom att fatta han hajar inte okej då tar jag över de här och så släpper 
man de så gör man inte så stor grej av de istället. 
M – mmm 
C – Hur ofta bjuder du ut honom? 
M – Jeaa   de e va ... jo men de e … men de vä de e väl inte så ofta  ja ger väl honom bekräftelse 
på andra sätt 
<skratt> 
M – för de handlar väl om de också att man vill ha bekräftelse? Men sen tycker ja de här också 
med att lära sig släppa saker (.) e intressant. Ee, de e så här, ja har en sån här jättetydlig bild. Vi  
satt mittemot varann vid köksbordet och ”gräl gräl gräl – gräl gräl gräl” och sen tänkte ja så här 
men vi kommer ju aldrig komma överens om den här saken. Jag släpper de!  Vi går åt vars ett 
håll o så struntar vi bara i de. O lägga ner den där ambitionen om att man alltid ska komma 
liksom till en symbios av förståelse  
C – Men hur gör man de? [frågar eva] 
E – De de där e en jättejätteviktig del faktist när vi nu pratar om grälskola här  
M – mm 
E – att ibland kan ett gräl sluta i att man e överens om att man inte e sams att man inte kan lösa 
de här (.) och då e de precis som du säjer att man ibland kan känna att ”jag storknar, jag dör jag 
kommer explodera o försvinna ut som atomer utanför de här rummet” 
C – Om man inte får lösa de liksom 
E – Just de. Men det gör man inte för om man övar på de här så, märker man sen att den oron o 
argsintheten den förs … den planar ut så småningom och efter ett tag kan kanske man tom kan 
skratta åt de lite o inse att ”gu´va löjlig jag e som håller på på de här sättet, samma sak om o om 
igen” 
M och C – mmm 
K – Ja ty … jag sitter här o tänker på, som skiljsmässobarn, i mina relationer många gånger har ja 
varit väldigt konflikträdd därför att de finns ett gammlt mönster av att bli lämnad. 
E – De e farligt me konflikter ja.. 
K – jaa (.) Hur hur kan man komma ur de? 
E – Jaa de som du har redan kommit en bit på väg tycker jag eftersom du pratar om ett ”gammalt 
skiljsmässobarn”. De gäller att lära sig hålla isär förr och nu på nå sätt o även om mina känslor är 
lika starka som de va när jag va liten så är det inte samma sak utan jag är en vuxen och mogen 
och VACKER kvinna som faktist kan ha rätt att uttrycka mina behov och sätta ner foten o ställa 
krav om det verkligen behövs om de e viktigt för mej, eller dej då så att säga. 
C – Meh eh eh jag tänker eh hur e hur bra e det med silent treatment? 
E – Eh ja Silent treatment kan ju va ganska aggressivt, samtidigt som det kan va ganska bra för 
en del männsikor överreagerar ju väldigt mycket va 
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C – Ja, och allt ja vill, de e ju o prata  
E – Ja men då få då får du ju försöka öva dig på – om de e dej, e det dej de de handlar om eller? 
<haha> Då handlar då handlar de ju om att dels kunna fråga sin partner givetvis, man e ju två om 
saker o ting, hur mår du när jag håller på på de här sättet? Eh.. tycker du att det är jobbigt? och då 
kanske du kan få en.. svar från din kille då kring de här men sen gäller de då att öva i små 
situationer att (.) nu känner jag någonting o nu känner jag för att dra mig in i Grottan, som man 
talar om att män gör ganska ofta, men nu går jag fram till grottmynningen o nu börjar ja sätta ord 
på de ja känner för de handlar oftast om de, för när du e tyst o drar dej undan så tänker o känner 
och visar beteenden, men du lämnar liksom tolkningsföreträdet åt din partner 
C – Jaa! 
E – mm 
M – Har du nå kort bara, för att avsluta, tipsgräl 
E – Ja tycker att man kan införa rött o grönt kort. Jag tycker man kan säga så här fortsätt eller gå 
ut. Man kan använda alltså fotbollens regler lite - UTVISNING. Räkna till 10, gå runt kvarteret, 
coola ner. Och släpp din rollposition ibland, ibland kan tom vinsten tom komma efteråt just 
genom att man släpper att de bli inte såna här dumma makt ee..  
M – Ingen prestationsångest (.) ingen prestige 
E – ..konflikter. Och gräl går oftast över och det man ska komma ihåg e vi tycker ju om varandra, 
vi vill ju leva ihop 
M – mm 
E – o då e de ju så här ibland att ibland så säger man dumma saker till varandra 
M – <avbryter> Hur ofta ska man gräla? 
E – (.) Jaa, en till två gånger i veckan 
M – BRA!  
C – Bra TACK!  
K – Det får avsluta. Vi går raskt över till köket helt enkelt. 
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Bilaga 4 
 
Intervju med Carina Berg 
 
Carina Berg är en av fyra programledare i Förkväll. 
Och hon är säker på varför. 
- För att jag är så jävla ball och de behöver mig i det här programmet, säger hon. 
Jag har hamnat i en grupp där jag kan vara mitt vanliga, hånfulla, misantrop-jag. 
Vem är du och varför är du en av fyra programledare i Förkväll?  
- Jag heter Carina Berg och jag är från Åkersberga. Det typ svennigaste namnet från en av de 
svennigaste förorterna.  
 
- Jag vet inte riktigt varför jag fick frågan. Men jag tackade ja för att det är ett så häftigt program, 
för att vi har så mycket frihet. Vi ska ju sända sjukt mycket tv. Jag tilltalas väldigt mycket av att 
vi kan lägga lika mycket vikt vid en man som bygger på en tidsmaskin som en minister som har 
fått flytta till Brasilien utan någon egentlig förklaring.  
 
Carina slog igenom i radions P3, där hon ledde Morgonpasset och var bisittare hos Annika Lantz. 
 
- Men de flesta känner nog igen mig från Nyhetsmorgon. Men jag gjorde ju även ett program som 
hetter Lilla Vi (tar stor plats) som gick på Fyran. Det väckte lika mycket ilska som positiva 
reaktioner, men det är väl då man vet att man lyckats. Men det verkar vara min lott här i livet - att 
stöta mig med folk. Man får väl lära sig leva med det.  
 
Varför tror du att TV4 vill ha dig?  
- För att jag är så jävla ball och de behöver mig i det här programmet. Utan mig och 
prestationsångest stannar Sverige, säger hon och stoppar in en färsk prilla.  
 
Carolina Gynning, som sitter intill, ser snusbakandet och säger åt Carina att hon måste sluta. 
- Nej, jag vill inte, svarar Carina.  
- Det är så himla konstigt att göra det när man är tjej.  
- Varför då? Jag snusar av jämställdhetsskäl, av maktstrukturella skäl. Jag måste snusa, det är 
mitt bidrag till jämställdheten. Jag skulle helst inte göra det. Den dagen vi slutar leva i ett 
strukturellt förtryck kan jag lägga ut prillan. Det kan du skriva!  
 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488651.html, 2006-12-01 
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Bilaga 5 
 
Intervju med Carolina Gynning 
 
Carolina Gynning är fortfarande mest känd från Big Brother, men hon hoppas att Förkväll ska 
låta henne visa upp fler sidor. 
- Jag skulle gärna prata om konst, säger hon. 
 
Carolina Gynning 
Vem är du? 
- Jag heter Carolina Gynning och just nu är jag konstnär. Jag har väl en utsida som många blir 
förvirrade av men egentligen är jag jättesmart på insidan. Jag älskar konst, jag älskar böcker, jag 
älskar film och musik såklart.  
 
Varifrån känner man igen dig? 
- Ja givetvis Big Brother, om man nu måste gå så långt bakåt i tiden. Efter det har jag gett ut en 
bok som heter Ego girl och jag har varit reporter i TV3:s Formel 1-sändningar. Jag har varit med i 
Let's dance på Fyran även om det inte gick så bra, haha.  
 
- Och så har jag min konst givetvis. Den vill jag koncentera mig på mera i fortsättningen. Jag 
målar i akryl, ofta kvinnor men det har blivit mer och mer abstrakt. Det är väldigt explosivt, jag 
använder väldigt mycket färg och jag skriver gärna på tavlorna. Jag har ställt ut en gång i 
Stockholm och två gånger i Skåne. Min mamma är konstnär och bor där nere.  
 
Vad vill du bidra med i Förkväll?  
- Jag skulle gärna prata om konst. Kolla gallerier och de nyaste utställningarna. Den biten skulle 
jag tycka vara skoj. Och det finns nog plats för det i programmet. Jag ska nog kunna klämma in 
ett besök på konsthall.  
 
Vad tror du om programmet? Blir det bra? 
- Det kommer att bli skitbra. Min mamma har sprungit till medier hela sitt liv och jag kan känna 
ibland att jag har otroligt bra intuition. Och den säger mig att det här kommer att bli en 
dundersuccé. Det är är precis ett sånt program som behövs. Jag själv som tjej har saknat ett 
program som är så här. Jag har svårt att tänka mig att det skulle kunna gå fel.  
 
Vad kan du säga om dina nya kolleger? 
- Jag är nästan kär i Mari. Hon är en sådan kvinna som jag vill vara när jag är i hennes ålder. Hon 
är smart, vacker och otroligt kvinnlig. So much woman att man bara dör.  
 
- Kayo - skittrevlig. Hon verkar jordnära, trygg och har varit med länge. Hon är en sådan fin 
människa på djupet. En sådan som man kan lita på i vått och torrt.  
 
- Och Carina - spelevinken. Hon är skön. Men jag var nästan lite rädd för henne innan jag 
träffade henne första gången. För hon är ju jävligt smart, och ibland kan smarta tjejer bli lite 
bitska, men hon är inte alls så utan väldigt ödmjuk 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488666.html, 2006-12-01 
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Bilaga 6 
 
Intervju med Mari Ljungstedt 
 
Mari Jungstedt är numera deckardrottning och hade lagt tv-karriären på hyllan. 
Men det var innan hon fick erbjudandet om Förkväll. 
- Det lät alldeles för kul för att kunna säga nej, säger hon. 
 
 
Mari Jungstedt 
Mari Jungstedt är journalist och suttit i tio år på SVT som programledare och redaktör för ABC. 
För några år sedan började hon skriva deckare och är nu aktuell med sin tredje bok.  
 
- Jag hade egentligen gett upp tv-karriären, men när jag fick erbjudandet om Förkväll så lät det 
alldeles för kul för att kunna säga nej. Sedan älskar jag tv, direktsändning, det oväntade. Vi ska få 
folk att känna att de missar något om de inte ser på Förkväll. Det tilltalar mig väldigt mycket.  
 
Varför tror du att TV4 var intresserade av dig? 
- Jag har en lång tv-erfarenhet och en viss tyngd. Och så är jag van vid att intervjua folk i 
direktsändning och bra på att få dem att säga mer än de egentligen behöver. Jag ställer raka frågor 
och är väldigt direkt. Jag är bra på att få folk att säga mer än de egentligen behöver. 
 
Vad tror du om Förkväll? 
- Jag är helt övertygad om att det kommer bli succé. Jag tror att det kommer bli så bra som jag 
hoppas. Det kommer bli ett program där man lär känna folk och det kommer även finnas plats för 
oväntade vändningar. Det är det som sätter hela dynamiken i programmet och som gör att det 
kommer att bli kul.  
 
Vad kan du säga om dina nya kolleger? 
- De är fantastiska på sitt sätt. Vi bidrar ju med helt olika saker - Carina med sin ironi och sin 
rappa tunga, Kayo med sin folklighet och kanske framförallt sin fantastiska värme. Och så 
Carolina med sin uppiggande frejdighet och förmåga att säga rätt ut vad hon tycker. Det är 
väldigt befriande och stärkande. 
 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488665.html, 2006-12-01 
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Bilaga 7 
 
Intervju med Kayo  
 
Mångsysslaren Kayo ser fram emot att få lägga rollerna åt sidan i Förkväll och bara få vara sig 
själv, något hon tycker känns både läskigt och ärofyllt. 
- Många nysvenskar sätter väldigt mycket hopp till mig, säger hon. 
Jag hoppas att jag kan bidra med någon galen combo av exotisk folklighet. 
 
Kayo - vem är du?  
- Haha, det där vet du att man inte får fråga. Ställ en ny fråga.  
 
Okej. Varför känner man igen dig? 
- Om man nu gör det... För den yngre generationen så tror jag att det är för att jag är med i 
Afrodite som vann schlagerfestivalen 2002. För de äldre är jag nog känd som skivartist, 
skådespelerska, programledare kanske. Något av dem eller lite av varje sådär.  
 
Varför tror du att TV4 var intresserade av dig för Förkväll?  
- Jag har ingen aning, haha! Jag hoppas att jag kan bidra med någon galen combo av exotisk 
folklighet. Jag är ju oerhört svensk men jag vet också att många nysvenskar eller vad man nu 
väljer att kalla det sätter väldigt mycket hopp till mig och mina medsystrar och -bröder som är 
"uppblandade" eller "regnbågsbarn" som jag brukar kalla det. Det fick jag verkligen erfara när vi 
vann Melodifestivalen. Det kom fram invadrarfamiljer som grät och sa att det är skönt att det 
äntligen börjar komma fram några som de kan relatera till. Det ser jag som en stor ära. Man 
glömmer bort det ibland - att det faktiskt är någon som på djupet bryr sig om det jag tycker och 
gör.  
 
Vad ser du fram emot i Förkväll? 
- Det kommer att vara spännande att få vara sig själv och inte iklä sig en roll. Jag är anställd för 
att vara mig själv, det är skitläskigt. En utmaning! För mig är det en schizofren känsla att vara sig 
själv inför x antal tusen tittare.  
 
- Jag tror - eller snarare vet - att det kan bli ett skitbra program om vi bara får vara oss själva och 
hitta varandra. Det ska egentligen inte behövas gäster för att det ska bli ett roligt program, det 
räcker med att lyssna på oss tokfransar. Vi fyra ska vara en grund god nog att stå på, men vi 
kryddar det med härliga gäster och en miljö med fart och fläkt.  
 
Vem är drömgästen?  
- Oj, det finns massor. Men min drömgäst just nu är Josef Fares. Jag tycker att han är skitsnygg 
och begåvad.  
 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488667.html, 2006-12-01 
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Problem Då genusframställningen i medierna tenderar att bidra till att skapa 


stereotyper och en möjligt felaktig bild av kvinnor finns ett behov av att 
studera på vilket sätt en medietext har möjlighet att skapa kvinnliga 
konstruktioner – positiva och negativa. Genom att studera Förkvälls 
språk ville vi komma fram vad innehållet förmedlade, vad som sägs 
varför.  


 
Syfte Uppsatsens syfte är att studera om och hur konstruktioner av kvinnan 


och kvinnlighet förmedlas genom språket i programmet Förkväll. 
 
Bakgrund Förkväll sänds på TV4 måndag till fredag på kvällstid. Programmet 


leds av fyra kvinnliga programledare och sänds från andra våningen på 
T-centralen i Stockholm. Programmet har av oss blivit kategoriserat 
som en mix av pratshow och magasinprogram utifrån programmets 
uppbyggnad och sitt varierade innehåll. Förkväll byggs upp av fem 
olika teman för respektive veckodag. Exempel på teman är skönhet och 
mode, relation- och själsfrågor och fest. 


 
Teori Vi har utifrån bland annat diskursbegreppet försökt redogöra för hur 


föreställningen om kvinnlighet skapas och hur konstruktionen av kön 
framkallas i maktförhållanden. För att kunna besvara våra 
frågeställningar har den mediala kvinnoframställningen studerats, samt 
vad som kategoriseras som kvinnligt genom språk och stil. 


 
Metod Med hjälp av en kvalitativ textanalys har vi studerat och analyserat 


Förkväll. Textanalysen har tillämpats på tre transkriberade texter, vari 
vi sett till det explicita men främst sökt de implicita meningarna. 
Analysen fokuserar på dessa tre texter.   


   
Nyckelbegrepp Kvinnlig konstruktion, språk, genre och stil, diskurser, makt, 


stereotyper och förväntningar.  
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1 Inledning 
Sedan 1970-talet har diskussionen om genusframställningen i medieinnehållet ökat och 
utrymmet för kvinnor har vidgats, men det finns fortfarande mycket att förverkliga när 
det gäller jämställdhet mellan kön. Jämställdhet i medierna är viktigt då den mediala 
sfären fått allt större betydelse hos människor och fungerar som en del av vår dagliga 
informationskälla (Jarlbro, 2006). Allmänheten består av både män och kvinnor och 
därför är det viktigt att den gestaltas så. Habermas (1975) talar om det offentliga 
rummet, där tanken är att varje enskild medborgare ska delta i opinionsbildningen och 
att det offentliga samtalet ska omfatta den allmänna viljan. Detta demokratiska synsätt 
influerade oss i diskussionen om medialt förmedlande av jämlikhet.  
  
Precis som män har förväntningar på sin maskulinitet har kvinnor målats upp som 
vårdande och moderliga i medierna. Männen har haft större utrymme i medierna och det 
har producerats ett medieutbud med normativa föreställningar om vad som är manligt 
eller kvinnligt (Gauntlett, 2002).  I dagens medieindustri kan representationen av genus 
kunna sägas vara mer komplex på det sätt att kvinnor framträder som självständiga 
hjältar och männens maskulinitet inte är lika hårddragen längre (ibid.). Vår personliga 
uppfattning är att kvinnor har börjat tillåtas ta mer utrymme och syns och hörs i tidigare 
manligt dominerade genrer, men att innehållet fortfarande förmedlar stereotyper. Att 
många produktioner fortfarande upprätthåller bilden av kvinnan som ett ”blickfång” gör 
att kvinnor inte framställs som intellektuella individer på samma sätt som män.  
 
Genom samtal och andra former av kommunikation reproduceras föreställningar och 
tankeformer i samhället som ständigt sprids och förnyas. Just språket har unika egenskaper 
att möjliggöra en symbolisk, perspektivrik och flexibel kategorisering av omvärlden. Med 
andra ord är dess uppgift att skapa och återskapa mening och innebörd i olika 
kommunikativa sammanhand (Säfström och Östman, 1999, s.81). Kvinnans språkliga och 
intellektuella förmåga att uttrycka sig är en faktor som tydliggörs i den mediala 
framställningen. Konstruktionen av kvinnlighet kan studeras genom att titta på vilken roll 
kvinnor har i medierna och vilka ämnen de pratar om (Jarlbro, 2006). Genom att kvinnor 
under lång tid begränsats till vissa ämnen och till ett begränsat utrymme förpassas kvinnan 
till att stå utanför samhällsdebatten och demokratin (se diskussion, 4.3).  
 
TV4 började under hösten 2006 sända programmet Förkväll som leds av fyra kvinnliga 
programledare. Valet av programledare kan upplevas vara ett sätt för kvinnor att ta mer 
utrymme och synas mer. Programmet andades kvinnlighet och med ett intresse för 
jämställdhetsfrågor kändes produktionen kunna bidra med ett flertal intressanta aspekter 
att studera. Vi blev framförallt intresserade av att studera programledarnas dialog och 
söka innebörden i resonemangen, därmed riktades vår forskningsfokus mot språkets 
betydelse.  
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1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att studera om och hur konstruktioner av kvinnan och kvinnlighet 
förmedlas genom språket i programmet Förkväll.  
 
1.3 Studiens frågeställningar   
 


1. Hur formas texten i Förkväll utifrån ämne, språk och språkstil?  
Detta omfattar både enstaka ordval, meningsuppbyggnader, dialoger 
och hur texten som helhet byggs upp.  


 
2. Vilka förväntningar på kvinnan förmedlas i texterna?  


Denna fråga avser att besvara vilka begränsningar och möjligheter 
texten har att förändra kvinnliga konstruktioner. 


 
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har utifrån en kvalitativ metod valt att fokusera på en djupdykande förståelse av 
programmet, snarare än att mäta en kvantifierbar effekt hos publiken. Vi har alltså inte 
tagit hänsyn till publiken förutsättningar att tolka Förkvälls innehåll och analyserar inte 
publikens betydelse. Läs mer om förslag till vidare forskning (7.1). 
 
Studien utesluter likväl yttre påverkan på programmets texter från till exempel 
produktionsförhållanden eller samarbetspartners. Vi hänvisar till metodavsnittet 5.2.3 
för att läsa mer utförligt vilka avgränsningar vårt studiefokus inneburit.  
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2 Bakgrund 
I följande kapitel förklaras olika aspekter som behövs för att få en tydlig bakgrundsbild 
programmet Förkväll samt TV4. Vi har i detta kapitel på ett enkelt och kortfattat sätt 
försökt visa hur texten förhåller sig till sin närmaste omvärld men också till andra texter 
och vilken genre den rör sig i. Kontexten har stor betydelse för en god tolkning, däremot 
har vi inte sett det som bestämmande för vad som uttrycks i texterna. Kontexten handlar 
om att se till vilken situation en text har producerats i (Hellspong och Ledin, 1997, sid. 
41). 
 
2.1 Förkväll 
Studien fokuserar på programmet Förkväll, vari tre situationer (texter) har valts ut för 
analys (kapitel 6). Programmet Förkväll startades under hösten 2006 på TV4 och sänds 
måndag till fredag mellan kl. 17.45 till 19.00. I dessa 75 minuter visas även lokala 
nyheter, väder och en kontinuerlig uppdatering om vad som ska diskuteras i den 
ordinarie nyhetssändningen kl. 19.00, samt Svenska Spels Kenodragning. 
På wikipedia.org (2006) förklaras Förkväll som ”.. en svensk talkshow. Programmet har 
en inriktning mot en i sinnet yngre publik med mer flärd och glamour än SVT´s 
motsvarighet Go'kväll” (ibid.).  
 
Förkväll produceras av Strix Television och är till 3/4 finansierat av sponsorer. Exempel 
på sponsorer är Scorett, Sisters, Arla, Siba, Fritidsresor och Viktklubb.se (www.tv4.se, 
2006). 
    
Förkväll leds av fyra kvinnliga programledare, samt två manliga kockar som delar på 
programtiden. Programledarna är komikern Carina Berg, journalisten och författaren 
Mari Jungstedt, mångsysslaren och Big Brother-vinnaren Carolina Gynning och 
musikartisten Kayo Shekoni. Programmen sänds från andra våningen på T-centralen i 
Stockholm och är uppdelade efter olika teman på respektive veckodag. Måndagar är 
inriktade på mode, skönhet och hälsa, på tisdagar är hem och barn ledord, onsdagarna 
kretsar kring relationer och själsfrågor, torsdagar pengar och resor och fredagarna är ett 
så kallad förfestprogram inför helgen där tittaren bjuds på bl.a. musik och drinktips 
(www.tv4.se/forkvall, 2006). För att få en bättre insyn i hur ett program ser ut visas 
nedan en sammanfattning av ett programs innehåll och upplägg. Alla program har 
samma upplägg men skiljer sig åt genom dess olika teman, inslag och gäster (ibid.). 


 
2.1.1 Exempel på program 
Onsdag 15/11 2006 tema relationer och själsfrågor 
• Inledning, de fyra programledarna går nere på centralen och berättar om kvällens gäster 


och inslag. 
• Inne i studion, diskussion mellan programledarna om aktuell händelse. I detta program: 


”Glad Mens” och tygbindor som senare transkriberats (se bilaga 2). 
• Kocken berättar vad han ska tillaga och med vilka ingredienser. 
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• Carolina och Mari intervjuar Katarina Janouch, sex och samlevnadsexpert. Pratar om de 
top 5 vanligaste frågorna som människor har om sex: Hur får man tillbaka lusten? Spelar 
storleken någon roll? Varför får jag inte orgasm? Varför får jag tidig utlösning? Hur 
hittar jag en partner? Frågorna är uppdelade att passa både kvinnor och män. 


• Uppdatering köket, hur tillagningen ska gå till 
• Svenska spels Keno-dragning 
• Intervju med Anders Ekborg som pratar om sin nya skiva och om hur underbart livet är 


när man inte är ensam. Han berättar om hur nära han står sin fru, de stöttar och förstår 
varandra och han berättar om problematiken med att män inte får visa känslor. Säger att 
män har en medial press om att vara manlig och hård – att man inte får gråta offentligt. 
Intervjuas av Carina och Mari.  


• Uppdatering från köket 
• Resetävling – vem vill bli resenär? (inslag från samarbetsparter) 
• Lokala nyheter 
• Husterapeut Ewa Rusz har grälskola med Kayo, Mari, Carina och Anders. Personliga 


frågor från programledarna. Eva ger relationstips om kommunikation och att man ska 
släppa på makt- och rollspel i förhållanden. (se transkribering bilaga 3) 


• Viktoria Silvstedts dagbok – ”den osminkade glamourdrottningens besök i Sverige”. 
Hon berättar om hur hon vill ta andra bilder än de som Sverige förväntar sig om henne – 
d.v.s. inte utvik. Man får se hennes modefotografering. Visar också hennes 
underklädeskollektion VVS som hon vill jobba med på heltid när hon är ”gammal och 
lite rund”. 


• Maten är klar, kocken berättar om inköpslistan till matlagningen dagen efter. 
• Avslut, alla får smaka på dagens middag. 
• Nyhetssändning kl. 19.00 
 
Inledning, struktur och avslut är ungefär det samma i varje program (vi har dragit den 
slutsatsen efter att ha jämfört fem program). På samma sätt är uppdateringarna från 
köket, inslag från samarbetspartners förlagda efter samma tidsperspektiv. Intervjuer 
varierar mellan expertintervjuer och gästintervjuer, det är två till tre intervjuer per 
program. 
 
2.1.2 Programledarna 
Genom en förkunskap om programledarnas egenskaper och tidigare erfarenheter har vi 
haft vissa förväntningar om deras roller i programmet. Många, inklusive oss, lever 
exempelvis med bilden av Carolina som skandaldrottning och Big Brother-vinnare. Vi 
och publiken måste därmed försöka sätta in henne i en annan yrkesgren än den vi 
tidigare haft. Genom tre texter har vi inte velat generalisera för mycket men vi har ändå 
kunnat se att programledarna ska representera fyra olika personligheter, både genom 
och utan att ta hänsyn till den ytliga faktorn, utseendet. Genom språket skildras 
nämligen vilken genre de respektive programledarna tidigare ingått i. (Genrebegreppet 
diskuteras mer utförligt i kapitlet 2.3 nedan).  
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Kayos liv som artist kan hänvisas i hennes uttalanden om musikbranschen och Carinas 
förmåga att använda humor och sarkasm kan ha ursprung i hennes karriär som komiker 
(se bland annat kapitel 6.1.5). När programledarna bidrar med personliga erfarenheter i 
diskussionen får man en djupare förståelse om vilka sociala och kulturella värderingar 
och normer som styrt deras uttalanden. Detta resonemang fördjupas senare i 
teorikapitlet om diskurser 4.1.  
 
Vi har inte velat göra en för detaljerad beskrivning av programledarnas egenskaper och 
roller. Detta på grund av att vi önskade minimera risken att vår förförståelse kring deras 
tidigare erfarenheter i medierna skulle ha inverkan på den slutgiltiga analysen. Vi har 
med andra ord inte dragit några slutsatser kring personligheterna. På TV4:s hemsida, 
(www.tv4.se/forkvall), presenteras de olika programledarna och kanalens intervjuer 
med respektive programledare finns kopierat i bilaga 4-7.  


2.2 TV4 
TV4 är en kanal som är grundad på public service principer, men skiljer sig åt med att 
inte vara finansierad med licenspengar utan med kommersiella medel genom reklam 
och sponsring.  


Vi sökte i TV4:s sändningstillstånd (http://tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html) efter 
riktlinjer för jämlikhet, representation av kön i produktioner eller andra perspektiv som 
rör genus, men fann inga riktlinjer som berörde detta.  


2.3 Genretillhörighet 
Ett genusrelaterat dilemma är hur medier fått förmågan att forma sociala konstruktioner 
om vad som ska anses vara kvinnliga respektive manliga genre (Radway, 1984). En 
genre betecknar en slags text som förväntas ha en viss struktur, ett visst berättande och 
behandla vissa teman (McQuail, 2003). Att benämna något som genre är ett behov av att 
klassificera och kategorisera saker, för att få en känsla av hur saker förhåller sig till 
varandra och för att få ett perspektiv på dem. En genre omfattar en viss information och 
en viss språkapparat. Genreindelningar är vanligast inom massmedier, för att bryta tv-
mediet i olika klasser (Berger, 1995).  


 
Vår första tanke var att sätta Förkväll i samma genre som pratshowen, grundat på att 
programmet har gäster i form av både kändisar och ”vanliga människor” och sänds 
dagligen med upprepande programupplägg. Dahlgren (1995), menar dock att 
pratshower egentligen inte bör kategoriseras som genre då programformatet inte är 
enhetligt. Det finns inga strikta regler för vad som bör ingå. Det finns pratshower som 
skapar debatt och konfliktsituationer andra som mer terapeutliknande och 
uppmärksammar ”vanliga medborgare” (ibid.). Han poängterat att pratshower har 
demokratisk potential, men kritiserar genren för att vara genusblind. Kvinnliga 
programledare, kvinnliga ämnen etc. är tecken på att programformen reproducerar ett 
stereotypt innehåll som är skapat i maktdiskurser (ibid.).  
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Samma sak menar Kleberg (2006) då hon kommit fram till att genren har tillåtit en 
förflyttning av privata frågor till offentliga, men samtidigt fastställs stereotypen om att 
det som sägs bör styras av spektakulär och lättsam underhållning (ibid.).  
 
Svenska pratshower är till exempel ”Sen kväll med Luuk” och ”Carin 21.30”. Dessa 
sänds dock inte dagligen i motsats till amerikanska motsvarigheter (exempelvis ”Ricki 
Lake”, ”Jay Leno” o.s.v.). Man kan ifrågasätta om Förkväll kan placeras i samma fack 
som exempelvis ”Sen kväll med Luuk”. Programmet har en underhållande stil och 
intervjuer med kända personer, både nationella och internationella. Förkväll har enligt 
vår tolkning ett liknande innehåll som på många sätt går att känna igen och relatera till. 
Igenkänningsmoment i produktionen krävs för att tittaren inte ska känna sig för långt 
ifrån innehållet uppleva något som förnärmande. Att ha ett innehåll som personer kan 
känna igen (men ändå skapa en distans till genom till exempel humor) minskar risken 
att publiken ska känna sig varken ointresserad eller provocerad (Gauntlett, 2002). 
Förkväll har trots vissa igenkänningsmoment ett annorlunda format än det nämnda 
exemplet. Förkväll har fyra programledare, varav alla är kvinnliga, de rör sig 
kontinuerligt i olika miljöer, programmet sänds varje vardagskväll delar programtid 
med Nyheterna och Kenodragningen som fungerar som en inbakad del av programmet.  
 
Med tanke på hur Förkväll rör sig i olika inspelningsmiljöer både i studion och i 
närmiljön (Stockholms Central) kan det likväl kopplas till genren ”Magasinprogram” 
som till pratshower. I Nordstedts ”Svenska Ordboken” från 2006 betyder 
magasinprogram ”ett tv eller radio program med varierat innehåll”. Utifrån denna 
diskussion har vi valt att benämna Förkväll som en mix pratshow och ett 
magasinsprogram med förklaringen att Förkväll förmedlar ett underhållande och 
lättsamt innehåll, med en bred variation och ett pendlande mellan olika ämnen och 
gäster.   
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2.4 Begreppsförklaring 
En begreppsförklaring har varit nödvändig då vissa nyckelord är vanligt förekommande 
i den löpande texten. De mest förekommande har teoretiskt förklarats men har också 
förtydligats efter vår subjektiva tolkning.  
 
Språk 
Språk är ett mänskligt system för kommunikation, som genom en uppsättning av ord 
och uttryck, förmedlar en viss unik karaktär. Språkanvändningen är med andra ord 
personlig (se Nordstedts ”Svenska ordboken”, 2006). När vi har analyserat språket 
genom textanalys betyder detta att vi har velat se hur språket som text påverkar 
innehållet och förmedlandet av kvinnliga konstruktioner.  
 
Stil  
När vi syftat på stil hänvisar vi till kapitlet om: ”kvinnligt språk förmedlar en stil” 
(4.4.4). Stil syftar på hur Förkväll förmedlar sitt innehåll genom ett visst språk. 
Stilbegreppet har alltså ingen koppling till ytliga associationer, exempelvis klädstil.  
 
Genus 
Genus kan förklaras som de sociala strukturer som refererar till de kulturella skillnader 
som råder mellan kvinnor och män (Carter & Steiner, 2004). Björk (1996) gör 
skillnaden mellan kön och genus, där kön är det biologiska könet och genus den socialt 
skapade könsrollen (ibid).  
 
Kvinnlighet 
Man kan inte konstatera att det finns en enhetlig definition av vad kvinnlighet är. När vi 
syftat på kvinnlighet hänvisar vi till de teorier vi nämner i teoriavsnittet om bland annat 
kvinnligt språk eller kvinnliga stereotyper. Kvinnlighet syftar med andra ord på den 
teoretiska föreställningen som finns om kvinnliga egenskaper och förutsättningar. Om 
vi återigen slår upp ordet i Nordstedts ”Svenska ordboken” (2006) står kvinnligt för det 
som är ”typiskt för kvinnor och enligt vissa (delvis föråldrande) ett ideal”.  
 
Ironi och kvinnlig humor 
Wahl (1998) har, ur ett genusperspektiv, beskrivit ironi som ett sätt att synliggöra, 
utmana och förändra könsordningen. Ironi kan också vara ett sätt för kvinnor att 
sinsemellan hantera underordningen. Det blir ett sätt att kollektivt skratta åt 
gemensamma erfarenheter och därmed ett sätt att skapa förståelse för den egna 
situationen (ibid: 117). Hon säger också att skratt synliggör gränser i den verklighet vi 
rör oss i. Att det går att skratta åt de gränser som finns visar att de är sociala 
konstruktioner och inte essentiella sanningar (ibid.). I uppsatsen har vi framför 
diskuterat begreppen i analysens olika delar och försökt påvisa innebörden av ironi och 
humor.  
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3 Tidigare forskning 
Trots att vi lagt fokus på hur språket konstruerar kvinnlighet innebär inte detta att vi 
endast tittat på hur språket som skrift eller tal konstrueras. Det finns mycket forskning 
kring språk och genus och vi använt vissa teoretiska resonemang kring forskningen i 
teoriavsnitten. Kvinnligt språk är i högsta grad ett genusrelaterat dilemma, då bara 
benämningen skapar en skillnad mellan könen. Utifrån detta resonemang har vi valt att 
studera den tidigare genusforskningen, där vi intresserade oss för genusforskningens 
frågor och kritik till mediernas framställning och uteslutande av kvinnor.  
 
Vi fann det svårt att hitta en studie som fokuserat på hur språk konstruerar kvinnlighet, 
för att kunna jämföra vårt tillvägagångssätt och resultat. Det skulle även ha varit av 
intresse att inledningsvis kunna jämföra en studie av ett tv-program med kvinnor för 
kvinnor inom samma genre som Förkväll, men vi valde slutligen att inte jämföra 
Förkväll med en liknade produktion utan istället låta oss inspireras av de aspekter som 
den mer allmänna genusforskningen problematiserat.  
 
Genusforskningen domineras av feminism och det råder olika uppfattningar om hur 
denna breda inriktning ska definieras. Alvesson och Due Billing (1999) föredrar att 
använda beteckningen genusforskning hellre än feministisk forskning. Det viktigaste 
skälet är att könsrelationer kan och bör studeras inte bara ur ett präglat 
kvinnoperspektiv, utan också ta i betraktande flera aspekter såsom studiet av män och 
maskulinitet. Att fokusera på kvinnan tycks vara för snävt då hon inte kan förstås 
utanför könsrelationernas sammanhang. Det är problematiskt att behandla kvinnor som 
en enhetlig kategori. Den mångfald man syftar på då kan uppenbart inte vara anpassad 
till samtliga kvinnors intressen (ibid.).   
 
Stor del av vår tidigare forskning är hämtad från Madeleine Klebergs sammanfattade 
rapport ”Genusperspektiv på medie och kommunikationsvetenskap”, utgiven av 
Högskoleverket, 2006. Texten ger en bra översikt över genusforskningens 
intresseområden.  
 
Tanketraditionen inom feminism brukar identifieras av tre inriktningar, liberalfeminism, 
marxistisk feminism och radikalfeminism. Utifrån dessa inriktningar har antaganden 
gjorts om varför medierna beskriver kvinnor på ett visst sätt, vilken betydelse dessa har 
för samhällets syn på kvinnor samt vilka åtgärder som krävs för att förändra mediernas 
kvinnonedvärderande innehåll (Kleberg, s.11, 2006). Liberalfeministisk mediekritik har 
exempelvis varit att förändra de då existerade system som resulterade i att kvinnor fick 
möjlighet att på samma villkor som männen komma till tals i den mediala 
offentligheten. 
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En ytterligare mediekritik gjordes av radikalfeministerna i slutet av 1960-talet. De 
förespråkade att kvinnor måste skapa sina egna mediesammanhang där de kan komma 
till tals på deras villkor och inte på patriarkatets (ibid.). Trots vissa skillnader i olika 
feministiska inriktningar har de en övergripande gemensam synpunkt i sin kritik av 
medierna: det romantiserande perspektivet på kärnfamiljen, den relativa frånvaron av 
kvinnor i det journalistiska utbudet samt den stereotypisering som drabbat kvinnor i 
medieutbudet. Samma frågor är aktuella i dagens forskning (ibid.).   
 
Kleberg (2006) skriver om hur olika mediegenre är olikt ”drabbade” av 
stereotypiseringar av genus. Mediernas oförmåga att hantera representation på ett 
mångfasetterat sätt kan sökas i mediernas användning av stereotyper när det gäller kön, 
klass, etnicitet etc. Ofta innebär stereotypa representationer en nedvärdering av sociala 
grupper då en kategori av människor värdesätts gentemot en annan. I dessa oppositioner 
görs skillnad mellan kategorierna ”vi och dom”, eller ”man och kvinna” (ibid.).  
 
En utländsk men ändå nordisk studie är den finländska fallstudien ”Kvinnliga 
tittargrupper och framställningen av kvinnor och män på tv”, skriven av Minna Aslama 
och Johanna Jääsaari. Den har framtagits och baserats i stor del på den förstnämnde 
författarens böcker från 1995, 1999 och är framställt till Finska televisionen, 
publikforskningen i Helsingfors (http://www.yle.fi/gender/audruotsi.html ). I den 
aktuella studien har de uppmärksammat hur forskningen kring tittarsiffror oftast bara 
förklarar vad kvinnor tittar på snarare än att fråga vad de helst skulle vilja se om de hade 
fler val. ”Befintlig forskning antyder inte i någon större utsträckning vilka möjligheter 
det finns att göra program som skulle kunna ge ett tv-utbud som tilltalar många olika 
kvinnliga tittargrupper” (ibid.). Deras studie visar att finska kvinnors erfarenhet av det 
befintliga medieinnehållet är att det är övervägande riktat till män och erbjuder få 
identifikationstillfällen. För dessa kvinnor verkar konceptet “kvinnoprogram“ vara 
grundat i en definition som “alla kvinnor“. Kvinnliga tittare förhåller sig negativa till 
tanken att kvinnor utgör en enhetlig grupp som skiljer sig från gruppen “män“, medan 
individuella skillnader mellan kvinnor inte tas med i beräkningen. Tittarna reagerar 
mycket starkt mot vad de ser som nya stereotyper, antingen en superkvinna (en bild som 
ingen av diskussionsdeltagarna tror på) eller en relativt passiv kvinna som mestadels 
lever enligt de regler hennes man satt upp och som speglar en traditionell och romantisk 
syn på förhållanden (ibid). Utifrån detta perspektiv har vi ställt oss frågan om Förkväll 
kan ses som ett sådant ”kvinnoprogram”. Är det negativt att benämna ett program som 
kvinnligt och skapar det ännu större klyftor mellan män och kvinnor? Dessa frågor har 
varit intressanta aspekter som inte direkt påverkat våra frågeställningar om språk men 
har i slutdiskussion varit ett dilemma att diskutera. 
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4 Teori 
Teorin förklarar hur diskurser skapas och hur de avspeglas på genus. Kapitlet ska ge en 
god förståelse för den mediala framställningen av kvinnan och hur den manliga 
dominansen befästs genom reproducerandet av den manliga normen. Våra analytiska 
resonemang kommer grunda sig i dessa teoretiska aspekter. 
 
4.1 Diskursbegreppet 
Diskurser kan beskrivas som talordningar som bestämmer gränserna för vad som är 
socialt och kulturellt accepterat. Att studera diskurser och sociala konstruktioner är att 
studera vad som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas. När 
diskursens gränser tydliggörs blir det också påtagligt vad som inte är möjligt att säga i 
ett visst sammanhang (Börjesson, 2003).  Språk och beteenden är strukturerade i olika 
mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner där det finns 
socialt och kulturellt bestämda normer (Winther et.al, 1999).  
 
Fairclough förespråkar kritisk diskursteori något som han grundar på teorin om att vårt 
sociala samspel och särskilt vårt användande av språket är styrt av orsaker och effekter 
som vi inte alltid är medvetna om (Winther et.al, 1999). Fairclough (1995) ser språket 
både som socialt skapat och som socialt skapande. Användandet av språk och texter är 
alltid bestående av sociala identiteter, sociala relationer och system av kunskap och 
värderingar (ibid). Bergström & Boréus (2005) förklarar hur man med hjälp av 
diskursanalytiska verktyg såsom textanalys studerar exempelvis "fotbollens diskurs". 
Man måste komma åt en social praktik som då inte enbart inkluderar utövandet av 
sporten utan även andra faktorer t.ex. sättet som fotbollsarenorna utformas på. För att 
förstå en diskurs, den kvinnliga, måste man förstå helheten och vilka kontexter som 
påverkar den (ibid.). Att vi i vissa sammanhang i analysen hänvisar till en kvinnlig 
diskurs betyder en uppfattning om vad som normativt upplevs som kvinnliga 
förväntningar. Benämningen omfattar de förväntningar som upplevs i Förkväll gällande 
kvinnans egenskaper, intressen samt språkanvändningen i programmet.  
 
Inom genusforskningen ses manlig och kvinnlig diskurs som formade av förhållandet 
mellan hur människors makt och inflytande ofta har en direkt koppling till deras kön 
(Wikander, 1994). Genom att utnyttja existerande diskurser på nya sätt skapar man 
förändring, däremot begränsas förändringsmöjligheterna av maktrelationer som t.ex. 
sätter gränserna för olika aktörers inträde till olika diskurser. Detta kan i mediernas fall 
innebära att kvinnor inte har samma tillträdesmöjligheter som männen har inom vissa 
områden (ibid.). 
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4.2 Makt och medier 
För att få en så djupgående analys av Förkväll som möjligt har det varit aktuellt att ha 
en bra förståelse för hur medier fungerar. Mathiessen (2002) förklarar att medieutbudet 
styrs i den form att medierna avgör vem och vilka grupper som ska synas, vilken källa 
som är tillräckligt intressant, vad som ska publiceras och hur den ska framställas. Makt i 
medierna skapar kontroll över människorna som ingår och arbetar inom det men likväl 
över publiken (ibid.).  
  
Adorno och Horkheimer anser att massmedierna har skapat en kulturindustri som 
ständigt reproduceras och publiken är mer eller mindre omedvetna konsumenter av den. 
De anser att medieutbudet alltjämt är det samma, det som produceras är kopior som 
upprätthåller strukturer i samhället (Gauntlett, 2002). Utifrån detta kan en insiktsfull 
utveckling av medieinnehållet bromsas och med andra ord finns det ingen garanti för att 
innehållet förmedlar till exempel en mångfasetterad kvinnoframställning trots att 
medieutbudet tar nya skepnader. Det är därför det är av intresse att se förbi de ytliga 
konstruktionerna och verkligen granska vad innehållet i produktioner förmedlar (ibid.). 
 
Enligt Foucaults maktdefinition är makt inget som utövas subjektivt, makt utvecklas i 
relationen mellan människor, vilket medför begränsningar för vissa och möjligheter för 
andra. Han menar att skapandet av diskurser innebär att människor kontrolleras. 
(Bergström & Borélius, 2005). I vårt aktuella fall har makten handlat om hur strukturer 
skapar skillnader och normer för kvinnor och män. Makt bidrar till att befästa 
människans position, den säger vilka vi är, vad vi kan göra och hur vi ser oss själva 
gentemot omvärlden (Danaher et.al, 2000). De fortsätter att förklara Foucaults 
definition av makt genom att hänvisa till bland annat discipliner, institutioner och 
bestraffningar. Foucault har en omfattande syn på makt och det krävs stort utrymme att 
förklara samtliga resonemang. Kortfattat kan man säga att makt existerar överallt, 
oavsett hur fri människan känner sig, då de flesta miljöer är ”smittade” av kontroll och 
hegemoni (ibid.). Makt behöver nödvändigtvis inte alltid ha en negativ inverkan på 
människan, dock omedvetenheten om att den finns kan innebära fara då vi stöps in i 
oreflekterade beteenden och föreställningar om exempelvis genussystem.     
 
4.3 Genussystem 
Samhället bygger på en föreställning om att män är det överordnade könet. Denna 
föreställning avspeglas i flera sociala praktiker i samhället och sker på ett sätt som gör 
att det inte ifrågasätts och blir en norm (Wahl, 2001). När denna föreställning accepteras 
blir männen automatiskt tillskrivna ett högre värde än kvinnorna (ibid.). Detta innebär i 
sin tur att männen tilldelas mer resurser vilket i medierna kan betyda mer utrymme, en 
positiv framställning och ekonomisk fördel.  
Genom att uppfattningarna om könsskillnaderna, oavsett förändringar, har setts som 
naturliga har både kvinnor och män i fortgående processer bidragit till att socialt och 
kulturellt skapa skillnader. Skillnaderna har i sin tur styrkt den integrerade 
diskrimineringen, som fortfarande många gånger är osynlig i vårt samhällssystem 
(Wikander, 1994).  
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Bourdieu (1998) förklarar hur konstruktionen av manligt och kvinnligt har sitt ursprung 
i det biologiska arvet. Könsskillnaderna inom sexualitetens ordning har skildrats precis 
som ting och verksamheter blir indelade efter objektivt och subjektivt. I sexuella termer 
har detta gestaltats i motsatspar som hög/låg, ovanpå/under etc. Den biologiska 
skillnaden mellan könen, det vill säga skillnaden mellan könsorganen kan ses som det 
naturliga berättigandet av det socialt konstruerade skillnaden mellan genus. Från början 
existerade inte ens bilden av kvinnans kön. Mannens kön synliggjordes och kvinnan var 
bara en könlös del i en sexuell akt. Mannen och kvinnan var gestaltade med samma 
motsatspar som ovan, det vill säga hur mannen låg överst och kvinnan under (ibid.). 
Den sociala ordningen av könen fungerar som en symbolisk maskin som tenderar att 
stadsfästa en manlig dominans. Man ser en strikt fördelning av de verksamheter som 
tilldelas respektive kön och deras plats, tid och redskap. Förr gestaltades detta som att 
den offentliga platsen var männens arena och huset och dess intima sfär var kvinnornas 
(ibid.). 
 
En liknande teori om mannens respektive kvinnans roll beskrivs av Hirdman (1988). 
Hon använder sig av ett genussystem bestående av två bärande principer. Den första är 
isärhållandet av kön och den andra är hierarkier. Enligt den första principen hålls 
manligt och kvinnligt isär och enligt den andra anses mannen vara en norm och 
överordnad kvinnan i hierarkin (ibid.). Kvinnan tilldelas de egenskaper som mannen 
inte har och man formar motsatspar som förenklat belyser respektive kön en plats och 
ett syfte. Det är genom isärhållandet som den manliga normen legitimeras. Att mannen 
är norm och överlägsen kvinnan kan observeras som en överenskommelse om vad som 
är viktigt respektive mindre viktigt (Hirdman, 2001). Vilka förväntningar och 
föreställningar som finns på kön återfinns i det så kallade genuskontraktet. Dessa 
kontrakt reglerar hur män och kvinnor skall agera mot varandra i både privata och 
offentliga sammanhang. Därmed bidrar detta till att forma diskurser om vad som är 
manligt och kvinnligt (ibid.).   
 
4.4 Den mediala kvinnoframställningen 
Den kvinnliga diskursen återuppbyggs på ett både medvetet och omedvetet sätt genom 
att medierna vanemässigt, oreflekterat och upprepande skildrar vad som är manligt eller 
kvinnligt, i enlighet med Adornos och Horkheimers teori ovan (4.2). Enligt Ganetz 
(2004) kallas detta för genusslentrian. Denna slentrianmässiga inställning till genus är 
ett hinder för en mer jämställd utveckling, särskilt då den existerar utan vetskap. 
    
Hur ofta kvinnor ses eller hörs i medierna är bara en sida av genusproblematiken. Lika 
intressant är hur genus gestaltas och hur könsskillnader framställs. Inledningsvis 
förklarade vi hur medielandskapet kunde ses som en offentlig arena. Det som händer när 
kvinnor söker sig till den offentliga domänen är att de förolämpas och blir dömda efter 
privata egenskaper (Jarlbro, 2006). De flesta tydliga exempel på detta fenomen ses inom 
politiken och nyhetsjournalistik, där kvinnan förklaras efter ytliga faktorer snarare än 
deras yrkesmässiga förmåga.  
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Som Jarlbro (2006) beskriver skulle troligtvis många reagera med förvåning om pressen 
valt att presentera en manlig tv-personlighet efter dess klädval, vilket ofta händer med 
de kvinnliga motsvarigheterna. Bourdieu (1998) kallar detta för ett symboliskt våld som 
bl.a. utövas via kommunikation. Det symboliska våldet fungerar som en maktstrategi för 
att behålla och synliggöra makten åt dem som vill dominera (ibid.).  
 
Kvinnor beskrivs ofta genom medierna utifrån vad de inte är. En kvinna kan inte 
tilltalas politiker, eftersom detta normativt identifierar mannen, utan framställs istället 
som en avvikare, en kvinnlig politiker (Jarlbro, 2006). På samma sätt som kvinnliga 
idrottsutövare ofta tilltalas vid med smeknamn eller förnamn blir enligt en amerikansk 
undersökning kvinnliga politiker framställda på samma sätt (Creedon, 1994). Då 
kvinnor överlag tillkallas vid förnamn blir männen presenterade vid förnamn, efternamn 
och titel. Samma skildring kan vi i svenska sportsammanhang där idrottsstjärnan 
Carolina Klüft av hela svenska folket kallas Carro medan manliga motsvarigheter heter 
Stefan Holm eller Christian Olsson inte kallas Steffe eller Chrille (Jarlbro, 2006).  
 
4.4.1 Kvinnliga stereotyper 
Medierna har makt att reproducera stereotypiska bilder av sociala grupper som redan är 
utsatta i samhället, men kan också påverka den kvinnliga genusfrågan positivt 
(MacDonald, 1995). Stereotypiseringen handlar inte bara om personligheter och 
könsroller utan också vad som förväntas inom vissa genrer (Gunter, 1995). 
Stereotypiseringen av genus kan delas in i två kategorier; där den ena omfattar 
könsroller och den andra vad som är utmärkande drag hos ett genus. 
Samhällsförändringar har medfört att könsrollen har påverkats. Kvinnan förväntas inte 
numera vara hemmafru utan kan välja en karriär framför familjelivet (ibid.).  
 
Ett stereotypsikt drag hos kvinnan är att hon är mer känslosam än mannen. Hon kan 
generaliserande uppfattas som osäker och förlitande på mannens hjälp. Kvinnan 
förväntas ha vissa behov av att visa känslor precis som männen beskrivs ha fysiska 
behov (Greenberg, Richards och Henderson, 1980). Männen är socialiserade att dölja 
sina känslor medan kvinnor förväntas vara öppna (Frieze et al, 1978). En annan 
stereotyp är att kvinnor pratar mer, ofta i munnen på varandra och skrattar (Nordenstam, 
1987). Kvinnliga förebilder tenderar att vara kvinnor som haft en uppåtgående karriär 
inom det område hon behärskar eller de som bekämpat den stereotypiska bilden av 
kvinnan och framstår som självständiga och starka (Gauntlett, 2002).   
 
4.4.2 Könsbundna ämnen  
Språket har blivit indelat i kategorier, där olika mediegenrer har olika 
begreppsapparater. Beroende på ämnes trovärdighet och innehåll formas ett språk som 
är användbart inom den kulturella och sociala sfär som är gällande.  Kvinnornas mjuka 
och ljusa röst konkurrerar med männens mörka och pålitliga stämma och publiken har 
förväntningar på hur olika programinnehåll ska framställas.  
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En veckotidnings språk tenderar att vara skvallrande och kvinnligt medan sport- och 
nyhetsprogram på tv ska vara seriöst (Gauntlett, 2002). Därmed har mer trovärdiga 
programformer som nyheter hittills dominerats av män medan kvinnor exponeras oftare 
i programgenrer som är lättsamma och underhållande (Jarlbro, 2006).  
 
Exempel på skillnader mellan manliga och kvinnliga förutsättningar är hur vissa ämnen 
framställs som mjuka respektive hårda, kvinnliga eller manliga. Mjuka ämnen är det 
som behandlar underhållning, familj, hälsa, skola och omsorg medan hårda ämnen är 
det som vanligtvis männen förmedlar genom ekonomi, politik och näringsliv (Jarlbro, 
2006). På senare år har också kändisar, sex och skvaller blivit kategoriserade som 
typiskt "kvinnliga ämnen” (Gaunlett, 2002).  
 
4.4.3 Kvinnligt språk 
Som det tidigare diskuterades i diskurskapitlet (4.2) är språkanvändning en av de 
viktigaste förutsättningarna till diskursskapandet och vice versa. Vi ingår i ett avtal för 
hur världen ska uppfattas, en överenskommelse som gäller i vårt språksamhälle och som 
avspeglas i språkets struktur. Betonar man en skillnad mellan kön medför detta också 
skillnader i respektive språkanvändning. Sundgren (1997) menar då att det är särskilt 
viktigt att man förstår och analyserar orsaken till varför kvinnor och män pratar på olika 
sätt. En orsak till varför det finns manliga och kvinnliga språk kan bland annat förklaras 
i att kön tillskrivs vissa nätverk och yrken som formar ett visst språk (ibid.).  
 
 För att undvika att upprätthållandet av genusskillnader ska man enligt MacDonald 
(1995) ifrågasätta berättandet av en medietext. Vem säger vad, med vilket språk och 
inom vilka ideologiska diskurser konstrueras den i? Språk är särskilt viktigt vid 
kvinnoframställningen i medierna då den oerfarne och konservativa delen av publiken 
kan uppleva ”kvinnospråket” som annorlunda och främmande (ibid.).  Kvinnospråk kan 
vara ett användbart begrepp då man konkretiserar vems språk det handlas om. Men 
benämningen kvinnospråk kan också innebära faror, det får oss att tänka på världen som 
given, könet som givet, språket som en given produkt (Noulijärvi, 1986)  
 
Att språket konstrueras i tidig ålder är för givet konstaterat och att skolan är en 
bidragande faktor till ett manligt och kvinnligt språk kan läsas i flera undersökningar 
(Einarsson & Hultman, 1985). Enligt en omfattande studie på gymnasieungdomar var 
ordförrådet i flickornas uppsatser människocentrerade och pojkarnas mer 
världscentrerade. Pojkarnas språk var formellt och koncentrerat och flickornas mer 
vardagsnära och talspråkigt (ibid).  Kvinnor använder många gånger längre meningar än 
män och förlänger ord så långt det går. Exempel på sådana ord är när en kvinna säger 
vardagsaktigt istället för vanligt. Att vissa ordval beror på osäkerhet och 
konkurrenstänkande har varit en förklaring inom lingvistiken men även den kvinnliga 
ideologin om att vara ”mjuk” har satt sina spår (Cameron, 1992). Kvinnor tenderar att 
ha lösa meningsuppbyggnader och fullföljer inte alltid meningarnas slut. En förklaring 
till kvinnans osäkra och mindre formella språk kan ha att göra med hur bilden av 
kvinnoframställningen i medierna ser ut. Kvinnan är van vid att se hur männen tar stort 
utrymme och att kvinnornas språk är ointressant, man väntar helt enkelt på att tala tills 
det är kvinnans tur (Gunnarsson & Liberg, 1991).  
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4.4.4 Kvinnligt språk förmedlar en stil  
För att besvara våra frågeställningar om Förkväll har stilaspekten varit viktig att studera 
då den förutsätter konstruktionen av kvinnlighet både genom språk och innehåll. 
Stilbegreppet är tidigare nämnts endast språkbaserat.    
 
Stilen i en text karaktäriseras utifrån en rad axlar som på olika sätt beskriver 
förhållandet mellan innehållet och språket och den effekt detta förhållande får. Exempel 
på olika stilar är den personliga och den opersonliga där den första är informell och nära 
medan den senare är formell och distanserad.  Detta kan också symboliskt likna 
föreställningen om mannen och kvinnans olika egenskaper, då kvinnan ofta framställs 
som öppen, mjuk och mindre formell än mannen (Cassirer, 2003).  
 
Att en viss språkanvändning skapar en viss stil och förutsättningar att kommunicera till 
en publik är lika naturligt som att ämnet och talaren påverkar. En talares personlighet 
präglar dess framställning, då vissa är så pass underordnade i vissa mönster att man låter 
ideologier styra medan andra är individuella och flexibla i sin framställning (Cassirer, 
2003). Vissa ämnen är så starkt bundna till vissa stilar att effekten blir egendomlig om 
man flyttar innehållet från en stilart till en annan. Ett exempel på detta är hur en 
nyhetsuppläsare oftast bara agerar inom en viss genre medan programledare till 
underhållningsprogram ofta framställts på mer varierande sätt i olika programinnehåll. 
När främmande kontexter blandas uppkommer stilbrott mellan språk och ämnen, vilket 
kan uppfattas som katastrof hos publiken då förväntningshorisonter ödeläggs (ibid.).  
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5 Metod 
Vårt forskningsfokus ligger på språkets betydelse. I detta kapitel redogör vi för vilka 
metodtillämningar, vilka tolkningsstrategier samt vilka urval som präglat vårt 
tillvägagångssätt. Ur redogörelsen ska det framgå hur vi sökt efter svar på våra 
frågeställningar och jobbat för att uppnå studiens syfte.  


5.1 Hermeneutisk tolkning 
Vi utgick från den hermeneutiska traditionen som har en tolkande ansats och söker 
förklaring och förståelse för det som ska studeras. Hermeneutiken söker den tolkade 
textens inre sammanhang och mening. Arbetssättet inom hermeneutik beskrivs ofta som 
en rörelse mellan del och helhet, där helheten illuminerar delen och delen bygger upp, 
fördjupar och komplicerar helheten. Djupare insikt gör att förståelsen för detaljerna ökar 
och uppfattningen om fenomenet som helhet kan förändras. Språkmässigt kan den 
hermeneutiska cirkeln te sig i att ett enskilt ord får en betydelse i ett uttalande, och 
uttalandet får betydelse i texten som helhet (Scott, 2004). 
 
För att utveckla det hermeneutiska tänkandet ytterligare har vi valt att använda oss av 
den existentiella hermeneutiken. Den existentiella hermeneutiken går ut på ett 
avslöjande av något fördolt. Det fördolda utgör en ursprunglig struktur av egenskaper 
som ligger vid själva roten för vår tillvaro men just därför dessvärre är bortglömd 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). De existentiella hermeneutikerna tar hänsyn till 
sammanhanget, kontexten. Det gäller att förstå individen eller i vårt fall den mediala 
textens värld men också den man själv ingår i som forskare (ibid.).  
 
Texten förmedlar ett språk som avslöjar vilka traditioner det tillhör. Det gäller att lyssna 
till texten men också ställa frågor till den, till och med ställa samma fråga flera gånger 
då det tenderar att öppna ny förståelse. I varje dialog finns något outsagt, något som 
uttrycks mellan raderna. Risken finns att man med det existentiella hermeneutiska 
tolkningssättet förutsätter att det alltid finns dolda problem bakom språket och söker 
efter förklaringar som kanske inte finns (Alvesson & Sköldberg, 1994). När vi tolkade 
Förkvälls texter ställde vi kritiskt frågor om underliggande budskap och ifrågasatte 
orsaken till uttalanden. Genom att ställa frågor till texten växte intressanta aspekter och 
problem. 
 
Med tanke på den tidigare forskning som vi framtagit vid uppsatsens inledande del kan 
de feministiska forskningstraditionerna verkat vara beaktansvärda som vetenskaplig 
utgångspunkt. Vi har dock kommit fram till att feministisk forskning i vårt fall inneburit 
många faror då resultatet kan tendera att bli vinklat. Den kritiska diskussion som riktats 
mot feministisk forskning grundar sig i att den är för aggressiv och förutsättande, att 
den är bestämd att markera skillnader mellan kön (Alvesson & Sköldberg, 1994). För att 
undvika ett ställningstagande utifrån en feministisk syn kände vi att istället välja en 
utgångspunkt som kan vägleda oss i arbetet utan att förutsätta ett, ur feministisk vinkel, 
negativt resultat.   
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5.2 Kvalitativ metod 
Då målet inte var att söka svaret ”Hur vanligt är fenomenet?” utan snarare ”Vad betyder 
fenomenet?” blev en kvalitativ ansats självklar med motiveringen att den kvalitativa 
metoden tränger in på djupet för att skapa förståelse (Eliasson, 2006).  
 
Motsättningen mellan kvantitativ och kvalitativ metod är relaterad till olika teoretiska 
skolor. Den kvalitativa har sina rötter i bland annat hermeneutik och symbolisk 
interaktionism medan den kvantitativa metoden har sina rötter i positivismen (Schröder 
et.al, 2003). Den kvalitativa argumenterar bland annat för förståelse, flexibilitet, 
subjektivitet och är beskrivande och induktiv (Schröder m.fl., 2003). Vi har utifrån 
dessa karaktärsdrag valt en kvalitativ metod med inriktning på tolkning då vi 
eftersträvat en djupgående förståelse för uppsatsens ämne.  


 
5.2.1 Diskursanalytisk synvinkel 
Studien andas diskursanalys på ett metateoretiskt plan, då vi i analysen ska söka det 
underliggande i texterna samt att våra teoretiska utgångspunkter på många sätt handlar 
om maktstrukturer och diskurser. Att vi inte benämner analysen som diskursanalys 
grundas på vårt val att avgränsa kringliggande faktorer såsom 
produktionsomständigheter eller samhällskontext, vilka vi anser vara en relevant del för 
att kunna genomföra en fullgod diskursanalys.  
 
Att studera och klargöra begreppet diskurs har varit viktig för studien då diskurser kan 
berätta om hur saker framställs och varför. Denna förståelse har varit av behov för att 
kunna konstatera på vilket sätt Förkväll förändrar eller reproducerar kvinnliga 
förväntningar. Det var för oss inte angeläget att redogöra för vilka precisa diskurser som 
ingår i Förkväll, däremot kan vi genom ett diskursanalysiskt synsätt analysera innehållet 
och koppla till teorier om vad som kan sägas rekonstruera kvinnlighet genom språkliga 
verktyg. 
 
Då vi inte tillämpar diskursanalytiska verktyg i analysen vill vi klargöra att detta är en 
teoretisk utgångspunkt som präglat vårt sätt att tolka samband mellan uttalanden och 
underliggande värderingar. 


 
5.2.2 Textanalys  
Eftersom vi under arbetsprocessen valde att fokusera på språket i texterna blev det 
aktuellt med en renodlad textanalys för att besvara frågeställningarna.  
Begreppet ”text” kan förstås i ett bredare perspektiv och vara allt från en teckning till en 
större händelse. I detta fall är ”texten” tre utvalda dialoger tagna ur två program av 
Förkväll. Texten analyserades kritiskt för att komma åt vad texten har att säga och se 
förbi det explicita (Hellspong och Ledin, 1997, s.13). Genom att ha en tolkning utifrån 
sändarnas budskap, ville vi få grepp om dialogens/uttalandens betydelse och innebörd. 
Vi använde texten för att belysa sändarens tankar och föreställningsvärld genom att söka 
efter förväntningar och åsikter. En text kan avslöja mer om sina förutsättningar än vad 
den uttalande egentligen velat uttrycka och därmed kan en textanalys avslöja vad 
innehållet faktiskt förmedlar. Med andra ord handlade det om att gå förbi de uppenbara 
uttalandena och även söka det omedvetna (ibid.).  
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Wikander (1994) förklarar att textanalysen bland annat går ut på att se vad innehållet 
förmedlar genom ordval och ämnen. En detaljerad analys av textens egenskaper kan 
kartlägga hur förväntningar och konstruktioner förverkligas textmässigt (ibid.). Vi har 
alltså tittat på hur innehållet formats genom ordval, dialog och ämnen, och vad som kan 
utläsas ur innehållet. Börjesson (2003) tillägger hur allt grundar sig i diskurser som 
förutsätter vilka möjligheter texten får men också vad den inte tillåter. Genom att ha en 
diskursanalytisk ingång var det viktigt att se till vilka möjligheter och begränsningar 
texten innehåller. När vi i analysen diskuterat möjligheter har vi pratat om Förkvälls 
förutsättningar att förändra en kvinnlig diskurs då vi anser den rådande tenderar att 
befästa kvinnliga egenskaper efter konservativa och stereotypa förväntningar. 
Begränsningar går ut på att förklara hur Förkväll upprätthåller förväntningarna. 
 
Stilen är som teorin säger ett sätt att karaktärisera ett förhållande mellan innehållet och 
en text och vilken upplevelse detta ger (Cassirer, 2003). Dahlgren (2000) beskriver hur 
man med textens uppbyggnad kan studera vad språket signalerar för stil. Att kunna 
identifiera en texts stil och framställningsform bidrar till ökad möjlighet att förstå 
textens helhet. Vi har genom analys av Förkvälls språk försökt uttrycka vilken stil 
denna skapar. Detta för att också ha en mer en omfattande förståelse för programmets 
syfte samt genretillhörighet.   


 
Vår textanalys fokuserar kortfattat på de formella drag i språket som konstruerar 
diskurser och genrer lingvistiskt, formandet av texten, stil, möjligheter och 
begränsningar. 


5.3 Empiriskt material 
Under vecka 46, måndagen 2006-11-13 till och med fredagen 2006-11-17 spelades 
samtliga program in. Valet att endast följa programmen under en vecka påverkades av 
den korta tidsperiod studien genomfördes under. Dessa program och närläsningen av 
dem har utgjort det empiriska materialet. 


 
Vi var medvetna om problematiken och risken att missa intressanta inslag i program 
som sänds under andra veckor, men vi utgick från att programmen följde ett visst 
mönster och struktur, något som även bekräftats av programförklaringen på kanalens 
hemsida.   
 
Under programmen gjordes anteckningar och strukturerna kartlades på så sätt att de 
olika delarna i programmet skrevs upp i turordning med korta förklaringar till varje 
inslag. Utifrån detta hade vi en god uppfattning om de olika dagarnas innehåll. Det 
kändes inte möjligt att genomföra en djup kvalitativ analys på alla de fem programmen 
vi tagit del av.  Två program valdes ut baserat på innehåll. De program som valdes ut 
hade temana relationer och själsfrågor samt Förfest, då dessa hade en tydlig 
innehållsmässig variation. Ur dessa två program valdes tre situationer ut för närläsning.  
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5.3.1 Urval av texter 
För den djupare förståelsen och för att kunna se ”mönster” i språk och uttalanden 
transkriberades till en början två inslag ur programmen. Genom att transkribera 
situationerna där programledarna interagerade genom diskussion med varandra kunde 
språket analyseras. Transkriberingen hjälpte således till att undersöka språkets betydelse 
för hur vi uppfattade innehållet. Vi valde att göra en grov transkribering, på det sätt att 
den visar vad som sagts (Sigurd, 1991). För att bibehålla känslan i texterna har dock en 
del detaljer registrerats, såsom pauser och betoningar.  
 
Efter att ha transkriberat dessa och påbörjat en analys valde vi ut ytterliggare en text ur 
onsdagens program, då vi medvetet sökte en situation som vi upplevde kunde bidra med 
intressanta aspekter. Valet av att ta med ytterliggare en text var för att se om det fanns 
skillnader i språkformen när det var andra personer inblandade än programledarna.  
 
5.3.2 Avgränsningar 
Avgränsningarna utgörs av de aspekter vi inte har tagit hänsyn till vid analys.   
Det första som uteslöts var den ytliga framställningen. Det som uteslutits har varit 
programledarnas utseende, vilket inkluderar alla ytliga attribut, så länge det inte har 
ingått som diskussionsämne i något av programmen.  
 
Inspelningsplatsens miljö och rekvisita var inte aktuellt att studera för att kunna besvara 
frågeställningarna. Denna aspekt kan ses som en relevant del av hur programmet 
förmedlar kvinnlighet, där t.ex. rekvisita kan vara förmedlare av värderingar och 
förtydliga dolda symboler. Anledningen till denna avgränsning kan jämföras med den 
ovan, att det inte är det synliga som har varit av intresse. 
 
Inspelningar som sker utanför studion och involverar intervjupersoner från allmänheten 
har inte tagits till hänsyn på grund av att vi velat göra en analys av de delar där 
programledarna varit direkt delaktiga och samlade, vilket de varit i studion.  
 
Även matlagningssituationer avgränsades. Från början kändes detta som en intressant 
aspekt då två manliga kockar kan påverka den kvinnliga andan Förkväll bjuder på. Vi 
uppmärksammade dialogerna när tog del programmen i stort, men valde sedan att bortse 
från inslagen, då det bara var mat som diskuterades. Roller och interaktionen mellan 
kvinna – man kunde ha varit intressant, men inte avgörande för vår frågeställning.   
 
5.4 Dilemmat med tolkningsarbetet 
Det är viktigt att ha intersubjektivitet som ledord och undvika snedvridande 
subjektivitet. Genom hela studien försökte vi inta ett reflexivt förhållningssätt genom 
inte bara ifrågasätta det som undersöktes, utan även vårt egna sätt att tolka och se på 
Förkväll. 
 
Analysarbetet bygger på ett konstant pendlande mellan närhet och distans, där man 
växlar perspektiv från att vara så nära materialet som möjligt till att ta ett steg tillbaka 
och studera med kritiska ögon (Jarlbro, 2000).  
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På grund av uppsatsens tidsbegränsning var det känslomässigt svårt att skapa distans till 
materialet, då man tenderade att vara så nära materialet hela tiden för att undvika stress. 
På grund av den tidspressade period som uppsatsen utspelades under var det 
känslomässigt svårt att skapa distans till materialet, då man tenderade att vara så nära 
det hela tiden för att undvika stress.  
 
Förförståelsen i vårt fall var komplicerad eftersom vi hade relativt god kunskap om 
programmets innehåll redan innan urvalsprogrammen började studeras. Svårigheten var 
att inte låta förkunskapen besvara våra frågeställningar innan analysen, då vi på vissa 
områden tenderade styra teorin efter svar vi redan hade bestämt oss för. Genom att 
fundera över vilka referensramar som påverkar tolkningen ökade möjligheten till att 
kunna göra en textanalys som i största möjliga mån exkluderar annan förförståelse för 
innehållet i Förkväll än den vi fick av att faktiskt göra närläsningar av programmet. 


Då vi varit medvetna om att vi som två olika individer kan göra olika tolkningar av 
samma text jämfördes våra anteckningar för att se om det fanns någon skillnad på vad 
som uppmärksammades och sågs som intressant för frågorna. Genom att göra tolkningar 
enskilt kunde vi jämföra tolkningsresultaten och förhoppningsvis få en vidare syn på 
texterna. Risken hade annars varit att vi hade skapat en gemensam bild av innehållet och 
på så sätt begränsat vissa tolkningsmöjligheter. 
 
5.5 Annan informationskälla 
Från början var en informantintervju aktuell. Vi fick kontakt med Förkvälls producent 
som visade sig vara intresserad av att besvara våra frågor om programidén och 
innehållet. I den fasen av uppsatsen var vi intresserade av att få en så detaljerad 
bakgrundsförklaring som möjligt för att skapa en god förståelse för programmets syfte. 
På grund av producentens stressade schema fick vi inte svaren i tid och vi valde att välja 
bort informationskällan, istället utnyttjades hemsidan som resurs för programfakta.   
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6 Analys 
För att ge en så god översikt som möjligt är analyserna av de olika texterna först 
redovisade enskilt, för att sedan knytas samman genom likheter och olikheter. Inom 
respektive transkribering har vi kort sammanfattat textens innehåll för att därefter 
tillämpa olika diskursanalytiska perspektiv. Analyserna är indelade efter innehållets stil, 
form och språk som följs av möjligheter och begränsningar. Slutsatser presentas i kap 
6.5, där resultatet även kritiskt diskuteras. 


 
De tre transkriberade texterna hittas som bilagor vid uppsatsens slut. För en uppdatering 
av programmens upplägg samt programledarna hänvisar vi till kapitel 2.1.1, 2.1.2 samt 
bilaga 4-7.  


 
6.1 Analys av texten "Sportjournalistmän" 
Fredag 2006-11-17, de medverkande programledarna är Carina Berg, Carolina Gynning 
och Kayo Shekoni. (Se bilaga 1). I texten talar programledarna om en manlig 
sportjournalist som gjort ett nedsättande uttalande om två av sina kvinnliga kollegor, 
baserat på deras utseende. Texten utvecklar en ironisk medkänsla för män eftersom de 
verkar må dåligt av konkurrens inom sina arbetsområden. Diskussionen avslutas med en 
uppmaning till männen att höra av sig till Förkväll och låta dess kvinnliga stab och 
krisgrupp hjälpa dem att lösa problemen. Fortsättningen på krisgrupperna blir att Mike 
Tyson ska bli ”lyxhora”, något som ifrågasätts av programledarna.  
 
6.1.1 Hur formas innehållet? 
Programledarnas sätt att forma texten tillsammans med textens innehåll skapar ett 
aktualiserat sätt att problematisera männens position i det mediala utrymmet. Om vi 
utgår från den första handlingen i texten, där man pratar om ”sportjournalistmän”, är 
intentionen tydligt att uppmärksamma ett vanligt problem som drabbar kvinnor, att de 
bedöms efter sitt utseende och inte efter sin yrkesprofession. Intentionen med detta 
verkar vara att bortse fokus från utsatta kvinnor till att förlöjliga och ironisera mannens 
behov av uppmärksamhet och ensamrätt på vissa arenor.   


 
G – <avbryter>  ja vi tycker synd om dom 
C – Det gör vi verkligen! Och vi tycker så och vi tycker så FRUKTANSVÄRT synd 
om om alla, vi vänder oss direkt nu till alla er eh sportjournalistmän  
G – I nöd! 
C – känner ni att ni lever i eh e förtryckta i ett samhälle som styrs av kvinnor (.) Eh 
känner ni att eh  bitterheten inte kan stanna inom er  
G – bara väller upp 
C – ah så gör vi så här vi startar en k en krisgrupp för er som som vi döper till eh (.) 
eh schmin  eh  
G – schmin! 
C – eh sportjournalist eh män i nöd (.) ni kan maila hit, vi e en hel stab med kvinnor 
här på Förkväll som vill hjälpa er 
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I och med detta angreppssätt ställer de männen mot väggen och vi tolkar det som att de 
gör en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Metaforiskt skapas en bild av ett 
krigsfält där kvinnor och män står på varsin sida, dock med lösningen att kvinnan 
moderligt erbjuder mannen sin hjälp. 
 
Samtalet om Mike Tyson är ytterliggare ett förlöjligande av mannen. Händelsen, att en 
känd sportsman går ut med det faktum att han vill bli ”lyxhora”, kan även den 
sammankopplas med att de vänder på problematiseringen av den kvinnliga 
sexualiseringen. Istället för att skapa en problematik med att det är accepterat för en 
man att uttala sig så här i motsats till en kvinna, riktar de en frågeställning till männen 
och frågar om de håller med i Mike Tysons resonemang.  
 
6.1.2 Språk 
Språket är väldigt avhugget och intensivt. Genom transkriberingen kan flera exempel 
påvisas men vi har valt en text som innehåller fler språkliga aspekter: 
 


C – Du har nyligen haft en sportjournalist som hoppat på dej för lite ditt o datt 
G – va som vatt jättearg 
C – o då undrar ja lite såhär (.) va e med just sportjournalistmän asså va kan vi kan  
kan vi hjälpas åt  
G – gentemot kvinnor  
C – nä men kan vi hjälpas åt i det här nu? 
G – nä men (.) Ja men kan det va så här att dom dom vill inte ha nåra kvinnor i den 
branschen utan dom vill bara va män..   


 
Dialogen har ett högt tempo, där avbrott och ifyllnader snarare är regel än undantag. Det 
som kan kopplas till att vara ett kvinnligt språk är att de tillsammans bygger ihop sina 
meningar genom att avbryta varandra och avsluta varandras meningar. Meningarna är 
korta och till viss del osammanhängande. Nordenstam (1987) har förklarat en kvinnlig 
stereotyp om kvinnor som pratar i munnen på varandra och skrattar. Denna teori kan 
bekräftas genom programledarnas agerande då de i den aktuella texten förtydligar denna 
stereotyp. Orsaken till varför kvinnor tenderar att prata på ett visst sätt kan höra hemma 
i en osäkerhet om att säga rätt saker (ibid). Det går att utläsa en sådan blygsamhet i 
många uttalanden i Förkväll. Istället för att ta en direkt ställning i ett uttalande gömmer 
de sig bakom humor och halvfärdiga meningar. Som läsare (och åhörare) av texten är 
det svårt att avgöra om texten är uppbyggd av lösryckta resonemang eller om 
fylligheten i resonemangen försvinner på grund av tidspress. 
 
Carina benämner Carolina som "hobbypsykologen Gynning". Att benämna en kvinna 
med efternamn är något som Creedon (1994) diskuterade i bakgrundskapitlet om 
kvinnlig framställning, då medierna ofta tenderar att använda efternamn på manliga 
offentligheter och förnamn på kvinnliga. Att hon säger Gynning istället för Carolina ger 
ett mer professionellt intryck, men om det var tanken bakom hennes uttalande eller om 
det är ett vanligt smeknamn de har på henne kan inte konstateras. 
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6.1.3 Textens stil 
Stilen är ironisk och framhäver den egentligen djupa texten på ett lättsamt sätt. Genom 
att de hänvisar till personliga erfarenheter av könsdiskriminering skapas en personlig 
stil som är både vardaglig och lätt att relatera till. Dialogen uppmärksammar ett problem 
på ett underhållande sätt, då genren inte tillåter en mer seriös prägel. Men samtidigt kan 
det upplevas att programmet gör ett stilbrott då det sker ett stilbrott då de trots allt gör 
ett försök att problematisera könsbundna dilemman (Cassirer, 2003). 
 
6.1.4 Möjligheter 
Den första reaktionen på texten var hur programledarna vände problemet med 
sportjournalisten från att handla om mannens nedsättande kommentar mot kvinnorna till 
att tycka synd om honom på ett ironiskt och förlöjligande sätt:  


 
C – äh men för ja tror ja tror ganska mycke att det handlar om att de e faktiskt synd 
om sportjournalistmän.   
G – jaa det e jättesynd 
C – de är lessna och dom är bittra och jag tror att det finns egentligen två an förklaringar till det 
… Eh det ena är att sportjournalister som regel e - ja kan generalisera litegrann nu  men ja tror 
att ja har rätt - de ena e  då att dom e misslyckade sportstjärnor  (.) dom ville bli sportstjärnor  
G – absolut 
C – oh sen ble ka kunde dom inte bli det ja så fick dom bli sportjournalister istället 
så då går dom omkring och muttrar över de och mår väldit väldit dåligt över de o 
måste spy ut (.) de över närmsta kollega <pekar på tidningen> som ofta råkar va en 
kvinna då 


   
Genom att omvandla problematiken försvinner således fokus på det manliga övertaget 
och den kvinnliga underlägsenheten, något som tidigare diskuterats i Hirdmans 
genussystem (1988). Hade diskussionen traditionsenligt direkt behandlat hur kvinnor 
bedöms efter sitt utseende istället för sin kunskap/personlighet etc. skulle troligen den 
manliga statusen reproduceras. Ironin tillåter tittaren att se det oprofessionella uttalandet 
den manliga sportjournalisten gjort, och bekräftandet kvinnans lägre status hamnar 
utanför diskussionen. Wahl (1998) beskrev inledningsvis hur ironi kan synliggöra, 
utmana och förändra könsordningen. Ironi kan också vara ett sätt för kvinnor att 
sinsemellan och skapa förståelse och medvetenhet för kvinnans underlägsenhet.  
 
Det andra exemplet ur ”Sportjournalistsituationen” går ut på att tydliggöra diskursens 
möjlighet att förändra en normativ bild av kvinnor som passiva i arbetslivet. Ett 
uttalande påpekar att man kan känna igen mannens oro för att kvinnorna ska inkräkta på 
deras jobb med oron för andra utvecklingar i samhället:  


  
 ”De kommer hit o tar våra jobb” <tillgjord röst> o jag kan tänka mig det e 
fortfarande lite nytt me kvinnor i den här genren, de kan va lite jobbigt.  


 
I det svenska samhället utgör den meningen ett uttryck för rädsla att personer utan 
traditionell svensk bakgrund skapar problem på den svenska arbetsmarknaden. 
Uttrycket är egentligen kulturellt fastnaglat i en rädsla för förändring och utveckling, 
som hotar den vite mannen att mista sitt monopol på samhället.  
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Både Fairclough (1995) och Wikander (1994) har diskuterat problematiken om hur 
maktrelationer avspeglas på genus tillträde till olika arenor, vilket kan relateras till den 
aktuella diskussionen i Förkväll. Programmet uppmärksammar hur män har svårt att 
hantera hur kvinnor tar plats, då maktförändringen hotar männens plats i hierarkin 
(Hirdman, 2001). Samtalsämnet lyfter fram vikten av att kvinnor numera är 
karriärlystna och hur det motarbetar bilden av kvinnan i hemmet, något som i teorin 
förklarats av Gunter (1995) att den intima sfären är kvinnornas domän. Ett liknande citat 
förtydligar hur programledarna befäster mannens dominans i samhället, men fortfarande 
med den ironiska vinkeln på mannens rädsla att förlora makten han redan utövar:  


 
Liksom de e bara o maila in till oss eller ring oss (.) så kan vi prata om de här o så 
kan vi berätta för er att de är oftast män som styr i alla sammanhang så ni behöver 
inte va rädda 


 
Den fortsatta diskussionen om Mike Tyson kan innebära ett ifrågasättande av kvinnliga 
förväntningar. På ett kritiskt sätt frågar programledarna vilka kvinnor som vill ligga 
med den före detta boxaren då han själv utgått ifrån att det är självklart. Detta tolkar vi 
vara ett sätt att göra kvinnor medvetna om att de inte alltid behöver ställa upp på sex 
och att det inte tvunget är mannen som avgör spelreglerna.  
 
6.1.5 Begränsningar 
Det mest intressanta i diskussionen om Mike Tyson, som snabbt går från att ifrågasätta 
vem som vill betala för att ligga med honom till att han bet av Holyfields öra, är att 
samtalet tar slut då en av programledarna tar upp liknelsen mellan ett öra och en annan 
kroppsdel:  


 
C – o öron kan ju va jättelikt andra delar på kropp.. <tar sig för munnen> förlåt  
K – duöö <avbryter> 
C – förlåt 
G – ..som vi inte ska prata om 


 
Det som sägs inget om vilken kroppsdel hon menar att örat kan likna, men genast 
reagerar de andra. Personen som gjort uttalandet ifråga säger genast förlåt två gånger. 
Vår tolkning är att hon jämför det med det kvinnliga könet vilket de andra två 
programledarna verkar uppfatta som opassande. En direkt koppling till den kvinnliga 
diskursen görs, vårt kön är och ska förbli hemligt, helt i linje med Bourdieus (1998) 
teorier om kvinnan som könlös. Med tanke på att programmet kan tänkas ha unga tittare 
kan orsaken vara att man helt enkelt inte vill ha sexuella konnotationer i innehållet, men 
vad som talar emot det resonemanget är att det är ett underhållningsprogram där man är 
tillåten att skämta och vara relativt fri i sina uttalanden. Det är de olika programledarna 
som får godkänna varandras uttalanden utifrån normativa ideologier om vad som får och 
inte får säga. Medvetet eller omedvetet kan programledarna känt att det var ett skämt 
som inte passar in i sammanhanget eller så kan det tolkas som en maktstruktur som 
reglerar vad de bör och inte bör säga. Mathiessen (2002) har förklarat hur makt utspelas 
i, runt och bakom medierna och att det mesta som visas och sägs styrs av någon/något.  


 27







 
 


K – men ja ville bara göra ett ett snabbt inlägg att ja känner igen de här fenomenet 
eh (.) med e skivrecensenter 
G – du menar att de är samma i skivbranschen  
K – ja många gånger e de recensenter som inte lyckades som (.) eh muss ah – musikstjärnor. 
Av nå slag så att .. ah KILLAR (.) och recensioner  
G – <avbryter> Det här finns i alla yrkesgrupper 


 
Exemplet ovan visar en förutsedd problematik mellan män och kvinnor. Det är inte helt 
säkert vad uttalandet från början ska förmedla, men det slutar med ett försök att koppla 
ihop (dåliga) recensioner och killar. Uttalandet statuerar ytterliggare att det är 
misslyckade killar som skapar hinder för tjejer. Det är ett intressant inslag värt att 
diskutera, utifrån problematiken att det finns många teorier kring mannens dominans 
och förhindrande av kvinnlig utveckling (framgång). Programledarna intar den 
kvinnliga underlägsna inställningen att män dominerar alla yrkesgrupper och på så sätt 
utövar vad Bourdieu (1998) kallar för symboliskt våld. Det skapas en stereotyp 
framställning av mannen som dominerande och överlägsen (Friez et.al 1978, Bourdieu, 
1998).  


 
6.2 Analys "Glad mens" 
Onsdag 2006-11-15, de medverkande programledarna är Carina Berg, Carolina  
Gynning, Kayo Shekoni och Mari Ljungstedt. (Se bilaga 2). Diskussionen handlar om 
ett insändarbrev som kritiserat Förkväll för att ha kopierat deras idé om att införa "Glad 
mens"-begreppet. De läser upp brevet och förklarar vad begreppet skulle kunna 
innebära i samhället. En annan tittare har sänt in tygbindor som visas upp och 
diskuteras. Diskussionen fortlöper genom att förklara vad användandet av tygbindorna 
skulle innebära och man utför ett ”uppsugningsförmåga-test”.  
Överlag har vi tolkat "Glad mens" situationen som den mest kvinnligt förutsättande. 
Den har ett givet kvinnligt perspektiv och formas efter hur det som kvinna kan vara att 
använda tygbindor. Mens är av naturen kopplat till det kvinnliga könet och därmed är 
dialogen på alla sätt kopplade till den kvinnliga domänen. Det är kvinnliga 
programledare, ett kvinnligt ämne, ett intimt och informellt innehåll och stämningen är 
lättsam och underhållande.  
 
6.2.1 Hur formas innehållet?  
Utifrån att förklara det upprörda insändarbrevet tar programledarna upp ämnet "Glad 
mens", vilket egentligen formats i ett tidigare program. De berättar om tygbindor som 
ska återvinnas och vad denna återvinning kan innebära. Utifrån en ursprunglig seriös 
aspekt om miljön blir den bortglömd och inbäddad i fantasirika associationer och 
föreställningar om tygbindornas problematik. Upplägget känns vilja fokusera på humor 
istället för den allvarliga aspekten om den hotade planeten (något som i skrivandet stund 
är ett mycket diskuterat och aktuellt ämne i medierna) eller alternativt bristen på medialt 
intresse för kvinnliga problem. Detta kan bekräfta programmets genretillhörighet. Som 
Berger (1995) förklarat bidrar en viss genre till ett visst innehåll och språkapparat. 
Främst miljöproblemet verkar uppenbarligen tillhöra en annan genre än den Förkväll 
tillhör.  
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6.2.2 Språk  
Dialogen känns spontan och ostrukturerad då uttalanden är korta och intensiva. Det kan 
liknas vid ett samtal i en privat situation mellan fyra kompisar, snarare än 
programledare. 
 
Språket kring ”Glad mens” blir naturligt kopplat till ett ordförråd som används av 
kvinnor. Konkreta exempel på detta är mensbindor, tygbindor, stringtrosor och 
trosskydd, ord som i och för sig kan användas av båda könen, men som på ett 
naturligare sätt existerar i en kvinnlig vardag. Det behövs ingen förklaring till vad orden 
betyder, då målgruppen kan relatera till dem.  
    
Trosskydden diskuteras ha käcka färger, något som kan tolkas som en typisk kvinnlig 
egenskap, att man vill göra saker färgglada och roliga. Med en association till reklamer, 
eller bara genom en snabb titt på hygienavdelningen i närbutiken, kan vi se hur just 
olika färger och former erbjuds kvinnan ofta än mannen. Kvinnan kan välja mellan flera 
alternativ inom samma kategori. Detta existerar bland annat hos flera bindföretag som 
väljer att tillverka bindor i olika former och färger beroende på behov.  
 
Programledarna pratar gärna om personliga upplevelser och tankar. Gör man överblick i 
transkriberingarna känns språket på många ställen framfusigt och spontant, vilket även 
upplevdes när vi genomförde närläsningar av programmet:  


 
Jag får en sån där bild, jag får en sån där bild, jag får ju alltid bilder va  o då tänker 
ja så här att ja har haft jättemycke mens en da o ja har megat  ner alla dom här 
liksom använda i väskan o så tappar ja ut dom på golvet o så kommer det en sån där 
snäll man som ska så här ojojojojoj hjälper mig o ja ba ”Hoho, Glad mens!” 


 
Deras språkapparat tillsammans med vissa av uttalandena kan bidra till att människor 
befäster en gammal förväntning på dem. Språkets framförande kan tolkas som positivt 
för den kvinnliga konstruktionen men likväl negativt. Positivt i den bemärkelse att de 
visar självständighet och på sätt och vis är oberoende av andras reaktioner, man kan 
tolka det som att de legitimerar det kvinnliga språket. Det samma kan ha en negativ 
effekt, att uttalandena kan förstärka stereotypen om kvinnans som impulsiv och oseriös. 
Den negativa effekten har en förankring i tankestrukturen om mannen som norm, vilket 
då gör kvinnans språk annorlunda (MacDonald, 1995). 
 
6.2.3 Textens stil 
"Glad mens" diskussionen ger ett personligt, vardagligt och humoristiskt intryck. 
Samtalet är personligt på grund av att de exempel som målas upp för tittaren känns 
självupplevda och är säkert situationer som många kvinnor kan relatera till. Man gör 
också "Glad mens" till något positivt och de använder humor för att förtydliga 
betydelsen av en officiell mens-dag.  Då ämnet mens naturligt kan kopplas till det 
kvinnliga könet blir stilen också kvinnlig. Som följd av detta blir det självklart lättare 
för en kvinna att relatera till språket och kontexten än en man (se nedan).  
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6.2.4 Möjligheter 
Diskussionen är provocerande och diskursförändrande på det sätt att den tar upp ett 
kvinnligt problem som sällan får medialt utrymme. Man pratar vanligtvis inte om mens 
förutom i form av reklam på tv. Som vi beskrev tidigare har Bourdieus (1998) teorier 
om den könlösa kvinnan en betydelse för hur man konstruerat kvinnlighet. Att diskutera 
mens kan ur detta antagande vara ett frigörande sätt att uppmärksamma kvinnans kön. 
De uppmärksammar mens men på ett humoristiskt sätt.  
 
Än en gång kan programgenren påverka att styra innehållet och vad som bör sägas inom 
den. Som McQuail, 2003, förklarar är varje genre påverkad av specifika 
intresseområden och kulturella värderingar. Varför programledarna tar till humor kan 
upplevas som en osäkerhet då de inte vill upplevas som för kontroversiella. Osäkerheten 
kan även bero på att de misstänker att en seriös diskussion inte ska väcka samma 
intresse eller inte upplevas som tillräckligt trovärdig. Det är positivt att man försöker 
göra mens till något kul snarare än äckligt eller hemligt, däremot ifrågasätter vi varför 
det inte kan göras mer seriöst, då de kunde ha problematiserat att mens är ett tabubelagt 
samtalsämne och varför det är så. På ett  frigörelse sätt hade de kunnat bryta sig loss 
från vad som anses vara kvinnliga eller manliga samtalsämnen, något som förklarat av 
Jarlbro, 2006.  
 
I dialogen tas det upp att tygbindorna kan ge svamp i underlivet, något som kan 
uppfattas som högst intimt men också generöst för den kvinnligt diskursen om kvinnans 
förväntningar. Normativt handlar det om att vara snygg och fräsch, inte öppet berätta 
om intima problem som anses vara avvikande eller avtändande. Detta antagande kan 
bekräftas och förlängas genom att återigen hänvisa till Bourdieus (1998) teori om 
kvinnans kön. Förkvälls diskussion bidrar till att förändra det kvinnliga könet att inte 
enbart vara en sexuell anpassning till män, utan en viktig del i kvinnors liv.  
 
”Glad mens” anses av programledarna bör vara ett begrepp som används högtidligt, att 
det ska användas i vardagliga situationer på ett naturligt sätt. Associationerna tillåter 
den kvinnliga diskursen att breda ut sig och man tillåter kvinnan ta plats i samhället. 
Wahl (2001) har beskrivit hur samhället bygger på en föreställning om att mannen är det 
överordnade könet. Diskussionen i Förkväll skapar en tanke om att låta något specifikt 
kvinnligt tillskrivas en egen dag, vilket kan leda till en positiv känsla av att kvinnan får 
mer utrymme. Att mannen är norm och överlägsen kvinnan kan observeras som en 
överenskommelse om vad som är viktigt respektive mindre viktigt (Hirdman, 2001).     
Att kvinnor ska ha vissa dagar som sina "egna" kan därför också tolkas som negativt om 
man går steget längre och ifrågasätter varför bara en dag av alla andra på året ska 
tillskrivas kvinnan, speciellt då mens är en "naturlig och medfödd egenskap".  
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6.2.5 Begränsningar 
Genom den transkriberade texten kan man utläsa att programledarna avslutar 
diskussionen med att belysa bindornas relevans för miljön. Miljöaspekten var själva 
anledningen till varför tygbindorna hade uppmärksammats från början, men den får 
aldrig en djupare innebörd.  


 
Aja, men det är här ä asså lite miljötänk i det här det blir inga sopor av massa 
mensbindor (.) så det är ju jättebra (.) om ni har andra miljöidéer så maila dom till 
oss och kom med dom 
 


Vi tolkar att miljöaspekten utifrån denna mening inte särskilt relevant för programmet 
att ta upp. Om miljöaspekten hade kunnat bidra till ett mer globalt och samhälleligt 
samtalsämne hade det kunna innebära att förväntningarna om kvinnliga ämnen 
förändrades. Det har förklarats av Jarlbro (2006) hur manliga ämnen ofta är mer 
informativa och trovärdiga, och de kvinnliga underhållande.  
 
"Glad mens"- diskussionen bekräftar denna aspekt i form av att programledarna 
förmedlar en stereotyp bild av den mediala kvinnoprofilen. Sättet Förkväll reproducerar 
förväntningar om kvinnliga ämnen kan liknas med Gauntletts (2002) förklaring av 
Adorno och Horkheimers teori om hur medierna har makt att kopiera upprepade 
produktioner som publiken vänjer sig vid att se.    


 
6.3 Analys "Grälskola" 
Onsdag 2006-11-15, de medverkande programledarna är Carina Berg, Kayo Shekoni och 
Mari Ljungstedt. (Se bilaga 3). Ämnet i den transkriberade texten är grälskola, där 
Förkvälls husterapeut ska lära ut hur man grälar konstruktivt. Informationen är från 
expertens håll objektiv. Resonemangen försöker ta hänsyn till både kvinnliga och manliga 
aspekter genom att utesluta att markera skillnader mellan könen. Diskussionen inleds med 
att ifrågasätta om vi är extra grälsjuka på vintern och vad svenska par egentligen grälar om. 
Där får man veta att de som inkluderas i grälskolan är svenska kärlekspar. Genom att 
programledarna ställer personliga frågor hamnar sedan dessa i fokus.  
 
6.3.1 Hur formas innehållet?   
Grälskolan är allmänt riktade i både de inledande och de avslutande frågorna av 
diskussionen. Utöver dessa frågor fokuserar innehållet på att relatera till personliga 
erfarenheter i programledarnas privatliv. Man benämner problematiken med gräl utifrån 
att fråga hur svenska par beter sig. Ämnet blir format att handla om gräl inom 
kärleksrelationer och inget annat.  
 
Både Mari och Anders tar upp att det finns skillnader mellan män och kvinnor och att 
det kan vara viktigt att ta hänsyn till att könen är olika. Genom att det påpekas två 
gånger att Anders är ensam kille förväntas han ha manliga åsikter, avvikande åsikter:  


 
M – o Anders e me här också, de blir spännande de här  
 
M– Ja tycker de e roligt vi har Anders här för du e faktist den enda killen i gänget. Va 
säjer du om de här me gräl?  
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Definitionen av manligt och kvinnligt blir mer påtagligt genom att påpekandet av att 
vissa företeelser är typiskt kvinnliga, på så sätt bekräftas kvinnliga stereotyper och 
förväntningar att kvinnor beter sig på vissa sätt gentemot män.  


 
M – Men e inte de ganska typist kvinnligt, de här liksom att man går, många kvinnor 
förväntar sig att mannen ska kunna läsa deras tankar ungefär  o nu e jag sur och jag 
vill att han ska göra så här och nu ble ja o så o så blir de ett gräl.  


 
E – […] Nu känner jag någonting o nu känner jag för att dra mig in i Grottan, som 
man talar om att män gör ganska ofta.    


 
Det förtydligas en skillnad mellan män och kvinnor och att vi inte alltid kan förstå 
varandra och uttrycker en underliggande mening. Greenberg, Richards och Henderson 
(1980) och Friez (et al, 1978) har teoretiskt förklarat en stereotyp bild av att kvinnan är 
känslosam och mannen socialiserad att dölja sina känslor. 
 
6.3.2 Språk  
I dialogen byts ofta perspektiv utifrån att ha diskuterat mer generella termer till att 
egentligen syfta på sig själv. I meningen nedan syns ett exempel på hur en mening kan 
innehålla flera olika subjektformer; man går, många kvinnor och jag. 


 
Men e inte de ganska typist kvinnligt, de här liksom att man går, många kvinnor 
förväntar sig att mannen ska kunna läsa deras tankar ungefär  o nu e jag sur och jag 
vill att han ska göra så här och nu ble ja o så o så blir de ett gräl. 


 
Allmänt är språket i Grälskolan människocentrerat. Experten, programledarna och 
gästen använder ett humant språk och känslan upplevs vara förstående och omsorgsfullt, 
framförallt från Eva sida. Hon är den som utgår från ett objektivt perspektiv. Det 
omsorgsfulla språket har förklarats av Einarsson och Westman (1985) om hur språk 
konstrueras av kön i tidig skolålder, och att kvinnor står för det människocentrerade.   


 
6.3.3 Textens stil 
Den första upplevelsen är att Eva Rusz kommer till Förkväll som expert. Förväntningen 
är att experten ska få mycket utrymme och bidra med kunskap inom ämnet. 
Fortsättningsvis blir stilen personlig, då programledarna väljer att ställa relationsfrågor 
som de relaterar direkt till egna erfarenheter. Fokus läggs snarare på programledarnas 
problem än på allmänheten och innehållet blir intimt. I exemplet nedan hänvisar Mari 
till sin egna relation: 


   
[…] Men en sak som jag tycker är intressant som jag har egna personliga 
erfarenheter av <fnitter> är att man fastnar och grälar om samma sak och de e  till 
exempel en förväntan  min man e inte så här jättebra på att bjuda ut mej. Jag tycker 
de e jättekul [syftar på att bli utbjuden] 
 
[…] åh åh då har det varit så här.. Vi har varit tillsammans i 16 år och så kommer de 
ungefär en gång i kvartalet när jag får ett utbrott på att han aldrig liksom (.) hur svårt 
kan de va ungefär o hur tråkigt kan de va att bjuda ut mig kan ja ju tycka.  Eh men så 
har jag märkt de här att vi fastnar i de här och då har jag bestämt mig att men jag 
lägger ner projektet, de kommer aldrig o ändra sig i alla fall de e lika bra jag struntar 
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Då vi valt att placera Förkväll i genren pratshow eller magasinprogram kan de 
personliga inslagen sägas utgöra ett stilbrott. Inom dessa genrer är det vanligt med 
gäster och experter som intervjuas samt att man snarare pratar med eller för publiken. 
Genom att programledarna i Förkväll gör intervjun personlig minskar chansen att 
svaren ska kunna ses som informativa och generella.  
 
6.3.4 Möjligheter  
Uttalandet som tar upp att en av programledarna får utbrott över att hennes man aldrig 
bjuder ut henne, återskapar tanken om att kvinnor är svaga och måste tas hand om. En 
man ska bjuda ut sin kvinna och inte tvärtom, historiskt sett på grund att han har en 
ekonomisk fördel och därför möjligheten.  
 
Både Wahls (2001) och Hirdmans (2001) teorier berättar att männens dominans har 
bidragit till att samhället legitimerar och tillskriver mannen ett högre värde än kvinnan. 
Detta har gjort att kvinnan känner sig privilegierad av att bli utbjuden av en man. Det 
viktigaste momentet, i just tankesättet, är att mannen uppmärksammar henne och ökar 
hennes värde genom att han bekräftar henne. Sättet Mari pratar om sitt problem tolkar 
Eva Rusz som en känsla av att hon känner sig liten och att han inte ser henne - "kanske 
inte ser mig kanske inte e så viktig", något som också förtydligar Maris förväntan att bli 
bekräftad. Det som motverkar uttalandets innehåll är att Carina ifrågasätter hur ofta 
Mari bjuder ut sin man, samt att expertens lösning är att Mari själv ska ta initiativet. De 
bryter normen om att mannen inte behöver bekräfta kvinnan, utan att båda har lika stora 
förutsättningar att ta initiativ. Ifrågasättandet försöker förändra traditionella könsroller 
och dess förväntningar. Dessa förändringar har diskuterats av Hirdman (2001) genom en 
teori om genuskontrakt, d.v.s. att könsroller är tillskrivna vissa förväntningar. När någon 
gör precis som Carina och Eva går emot de normativa ideologierna kan en stereotyp 
förändras.  
 
Intressant för våra frågor är hur de i texten ser på kvinnliga och manliga förväntningar. 
Även i de personliga problemen som tas upp kan det till viss del utläsas vilka 
förutfattade meningar de har om hur kvinnor och män är och kan vara. En förtydligande 
aspekt om manliga och kvinnliga förväntningar kan ses i uttalandet om hur människor 
ska lära sig släppa sina rollpositioner och minska på maktbehoven.  


 
E -…Och släpp din rollposition ibland, ibland kan tom vinsten tom komma efteråt just genom att man 
släpper att de bli inte såna här dumma makt ee.. 


 
Satsen bekräftar teorier om att vi är inskolade i sociala och kulturella mönster som 
skapar skillnader mellan kön (Winther et.al, 1999). Vi ingår i kategorier som regleras av 
maktförhållanden där ett visst språk och vissa värderingar förväntas ingå. Wikander 
(1994) förklarar att det är just medvetenheten om skillnaden mellan kön som gör att det 
existerar strukturer. Genom att inte låta sociala mönster styra, utan bryta upp med 
invanda beteende kan det ske en ändring i vilka roller och positioner man placerar sig 
själv (ibid.). Med andra ord kan uppmaningen att släppa rollpositioner uppmana att 
släppa de kvinnliga och manliga rollerna i en relation.  
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6.3.5 Begränsningar  
Carina uttalar att hon inte tror det finns något manligt och kvinnligt, men uttalar inte hur 
hon tänker.  


 
C – Men de men de finns inget kvinnligt och manligt tror jag. Men de e min åsikt 
M – Jo men de tror ja  
A – ohj.. (reagerar på Carinas uttalande) 


 
Reaktionen är att Mari och Anders inte håller med. Det blir tydligt att uttalandet inte får 
utrymme i diskussionen, kanske på grund av att genren inte riktigt behandlar 
debattskapande dialoger. Orsaken till varför Mari och Anders inte verkar hålla med kan 
hittas i den fortlöpande transkriberingen där båda uttrycker exempel från deras erfarenheter 
om skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Carina hävdande av motsatsen skulle ha 
kunnat hämma effekten av grälskolans syfte, vilket upplevs rikta sig till kärleksförhållandet 
mellan kvinna och man, vilket ju även medför en skillnad mellan kvinna och man. 
Ifrågasättandet går emot befästandet av genusskillnader som enligt Hirdman (1988) 
fungerar genom att ha kvinnan och mannen som isärhållda och att förändra den diskursen 
blir uteslutet. Ganetz (2004) har pratat om att en slentrianisk inställning till genusproblem 
upprätthåller skillnader mellan män och kvinnor. Så länge människan accepterar en olik syn 
på kvinnor och män infinner man sig också i de orättvisor och hegemoniska 
könsuppdelningen kan bidra med.   
 
Kayo tar upp en konflikträdsla hon fått efter att ha varit skilsmässobarn. Eva Rusz 
förklarar för Kayo om konsten att skilja på förr och nu och förklarar hur hon ska se på 
sig själv:  


 
..jag är en vuxen och mogen och VACKER  kvinna som faktiskt kan ha rätt att uttrycka mina 
behov och sätta ner foten o ställa krav om det verkligen behövs så att säga om de e viktigt för 
mej, eller dej då  


 
Ordet vacker betonas trots att det egentligen inte har något med problemet att göra. I 
sammanhanget kan det vara menat som en komplimang men i texten kan det ifrågasättas 
om Kayos rätt att sätta ner foten ökar på grund av hennes skönhet. Skulle hennes rätt att 
ställa krav minska som ful? Eller ung för den delen? Den moderna formen av en perfekt 
kvinna är att vara både vacker och självständig. Satsen skapar en bild av hur Eva ser Kayo 
som en kvinna med vissa förutsättningar istället för en människa som har rätt att ställa krav. 
Uttalandet kan väljas att tolkas oreflekterat men med en hermeneutisk tolkningsansats har 
vi mer kritiskt ifrågasatt vad sägs mellan raderna. Gauntlett (2002) har i teoriavsnittet om 
makt och medier används för att förklara hur man som publik ska försöka bortse från de 
ytliga konstruktionerna av genus och istället förstå vad produktionen verkligen förmedlar. 
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6.4 Resultat 
I våra texter skiljer ämnena sig åt rent innehållsmässigt, men gemensamt är att de på 
olika sätt behandlar kvinnliga intresseområden - mens, relationer och 
problematiserandet av att kvinnor inte accepteras i manliga sammanhang. På samma sätt 
som ämnena skiljer sig åt bidrar de på olika sätt till att förändra eller behålla rådande 
förväntningar om kvinnlighet.  
 
Gemensamt för texterna är att man språkligt tar för sig och använder grova uttryck 
såsom svordomar och slang. Enligt det som Gauntlett (2002) i teorin förklarar om 
kvinnospråket visar Förkväll motsatsen genom att programledarna inte har mjuka, 
försiktiga röster och man låter inte manliga gäster ta mer språkligt utrymme än de 
kvinnliga. Texternas innehåll består till stor del av halvfärdiga meningar, skratt och ord 
i munnen på varandra något som Nordenstam (1987) beskrivit som förväntade kvinnliga 
egenskaper. Ibland är det tydligt hur stress och osäkerhet stannar upp och ”suddar till” 
vissa ord då de inte vet vad de ska säga. Tempot är såpass högt att detta inte alltid är 
märkbart och en annan programledare tenderar att fylla i luckorna fort.  
 
Det blir uppenbart i texterna att det finns en kvinnlig utgångspunkt och gemensamt för 
programledarnas prestationer är att de resonerar subjektivt och spontant i samtliga. En 
del uttalanden ifrågasätter och driver dialogerna till att inkludera problematiken med 
kvinnans position i samhället samt relationer. Det går att hitta uttalanden som 
ifrågasätter det rådandet strukturella negligerandet av kvinnor och deras plats i 
samhället och ifrågasättandet av godkännandet att kvinnor är beroende av mannen.  
 
De olika programledarna skapar olika förväntningar på könen. En del uttalanden 
förmedlar förväntningar på rollen som kvinna och förväntningar om att bli behandlad 
som sådan, de följer mallen för traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt. 
Genom att ett flertal uttalanden tränger in i den privata sfären genom att prata om 
privata problem och erfarenheter bekräftas Bordieus (1998) teori om stereotypen att 
kvinnor håller sig i den intima sfären.  
 
Det finns brytningar i mönstret om kvinnliga förväntningar och i programledargruppen 
kan vi se hur de traditionella värderingarna blir ifrågasatta av ett flexibelt tankesätt. Det 
friare tankesättet kopplar vi till dels kunskap och dels en mer kritisk yngre generation.  
 
Vi som kritiska inspektörer av texterna upplever hur uttalade åsikter bryter mot den 
rådande diskursen, men vi misstänker att det inte är lätt att upptäcka utan att göra en 
närläsning av innehållet. Anledningen till detta är att de uttalandena som har förmåga att 
utveckla intellektuella och debattskapande diskussioner aldrig får ta plats för att 
utvecklas till ett seriöst ifrågasättande.  
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6.5 Slutsats 
Genom analysen har vi kontinuerligt försökt redovisa svar på framförallt den första 
frågeställningen om hur texten formas i Förkväll utifrån vad man säger och varför. Vi har 
tidigare redovisat varje texts förmåga att konstruera kvinnlighet och vilka stereotypa 
föreställningar om kvinnlighet som förmedlas, vilket gett oss varierande svar. I en och 
samma text finns det positiva ”förändringsmöjligheter” men samtidigt motsägelser som 
bekräftar traditionella kvinnliga förväntningar. 
 
Utifrån de tre texter vi transkriberat ur två program har vi kommit fram till att Förkväll 
konstruerar en traditionell kvinnlighet genom sättet att prata och sättet de gör dialogen 
underhållande. Innehållet har dock en potential att bryta sig loss från förväntningar knutna 
till rådande manliga maktstrukturer genom flera exempel som påvisats i analysen. Men för 
att på ett trovärdigt sätt kunna bekräfta resonemanget krävs en mer omfattande studie. Tre 
transkriberande texter kan tendera att annars generalisera en aning.  
 
Programledarna och deras uttalanden ökar den kvinnliga känslan och skapar en än 
tydligare programstil. Vår slutsats är att programledarna är begränsade att säga vad de vill 
på grund av de håller sig inom den kvinnliga domänen och de förändringar som skapas får 
aldrig något djupare utrymme. De upprätthåller förväntningarna på kvinnan genom att ha 
ett lättsamt och underhållande innehåll. Genren begränsar programledarna att röra sig 
utanför den kvinnliga sfären. Att de begränsar sig kan bero på att programmet riktar sig 
mot kvinnor och förväntar sig att publiken inte kan identifiera sig med ett annat innehåll än 
det normativa.  
 
Men om vi nu konstaterat att Förkväll konstruerar kvinnlighet genom språket, kan denna 
kvinnlighet bidra med en positiv utveckling av kvinnoframställningen? Förkväll kan ses 
som ett ”kvinnoprogram” och programmet kan upplevas vilja skapa en definition mellan 
vad som är kvinnligt och manligt. Det kvinnliga bejakandet kan ses som ett uttryck för att 
göra kvinnlighet till något lika godkänt som manlighet. Programmet kan upplevas vilja 
leka med stereotyper och samhällets förväntningar på det kvinnliga könet. Att skapa en 
kvinnlig atmosfär kan vara ett medvetet sätt att skämta och provocera tittaren eller ett 
omedvetet sätt att befästa den traditionella bilden av kvinnan som oförmögen till 
intellektuella resonemang. Om vi antar att de försöker provocera någon kan man fråga 
vem. Tittaren eller samhälliga institutioner som tar genusproblematiken på allvar? Genom 
en c-uppsats har vi inte hittat ett enhetligt svar på dessa frågor men den har gett oss 
möjlighet till reflektion. Vår tolkning av programmet har varit splittrad. Vi har i analysen 
hittat möjligheter för Förkväll att förändra normativa förväntningar och konstruktioner 
kring kvinnlighet, men vi är tveksamma till att det går att uppleva en känsla av förändring 
utan den närläsning av texterna som vi gjort.  
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Vi tror att programledarna är medvetna om att de bidrar till att befästa föreställningar om 
kvinnlighet, de är fyra kvinnor med säkerligen personlig erfarenhet av könsdiskriminering. 
Men samtidigt är vi kritiska till om budskapet når ut på rätt sätt och med önskad effekt. 
Förkväll kan vara en start i en svensk mediehistoria där kvinnliga programledare ges ett 
utökat utrymme, och kvinnliga intressen tas till hänsyn. Det är svårt att avgöra huruvida 
genusforskningen kommer att se tillbaka på Förkväll som en inkörsport till utveckling eller 
bara ytterliggare ett statuerande av stereotypisk genusframställning. Som vi nämnde i den 
tidigare forskningen är inte kvinnor en enhetlig grupp med samma intresse, Förkväll kan 
inte tilltala alla kvinnor bara för att de tar hänsyn till ”kvinnliga” intressen. Men 
programmets tittarsiffror ökar och svenskarna vänjer sig vid programmets existens.  


7 Slutdiskussion 
Det som känts problematiskt med en så här pass liten studie är att komma djupt in i 
förståelsen och faktiskt hinna ta del och förstå alla intryck man upplever. Upplevelsen av 
detaljerna ska utvecklas i takt med hur man får en ökad förståelse för hela fenomenet. Trots 
att vi haft ett väldigt avgränsat studiematerial och fokus så gavs det inte till fullo möjlighet 
att beröra verkligt djupliggande orsaker till innehållet. Det negativa med att följa den 
hermeneutiska cirkeln i detta avseende är alltså att man egentligen bara berör det 
uppenbara. Med den begränsade omfattning och tidsperiod som studien sträckt sig över blir 
det inte någon chockartad skillnad mellan förförståelsen och resultatet, just på grund av att 
det inte finns utrymme för en tillräckligt djupgrävande insikt och analys. Vi har med den 
existentiella hermeneutikens tankesätt sökt dolda budskap och studerat det som sägs 
mellan raderna, vilket visats sig varit problematiskt då man ibland tenderat att ifrågasatta 
orelevant information. Man har varit så målinriktad på att hitta underliggande 
tolkningsmöjligheter att man eventuellt missat det uppenbara.  I samband med denna 
ansats har vi ifrågasatt uppsatsens frågeställning och syfte. Kan man verkligen utläsa 
kvinnlig konstruktion genom språk? I uppsatsen har vi bortsett från många faktorer som 
påverkar kvinnligheten på ett kanske mer uppenbart sätt. Vad programledarna säger har 
dock stor inverkan på helhetsuppfattningen av programmet så trots en kritik till resultatet 
anser vi att vi besvarat frågor om hur språket förändrar och befäster kvinnliga 
förväntningar och stereotyper. Det har för oss varit en betydande aspekt då språket 
förmedlar åsikter och uttryck som kan avslöja dolda meningar, man kan komma förbi det 
uppenbara och det synliga. Att synas i media idag har en väldigt ytlig mening, vi anser och 
hoppas att det ska återgå till att fokusera på vad som förmedlas istället för hur man får 
uppmärksamhet.  
 
Vi skulle så här i efterhand troligen behövt ta fler detaljerade aspekter i beräknandet för att 
komma åt frågeställningarna till hundra procent och göra studien mer kvalitativ. Exempel 
på sådana aspekter gällande språket är kroppsspråk, tonfall och fler utdrag ur de 
transkriberade dialogerna mellan programledarna etc. Ett semiotiskt angreppssätt 
tillsammans med findetaljerade transkriberingar skulle kunna ha bidragit till en vidgad bild 
av hur kvinnlighet konstrueras.  
 
Vi hoppas att den småskaliga studie vi bidragit med kan skapa intressanta aspekter och 
intresse för mer djupgående ingångar för en eventuellt fortsatt forskning inom ämnet. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning  
För en utveckling av studien och språkets förmedlande av innebörder skulle vi råda att välja 
till exempel ur ett helt program där man ser hur innehållet ändras i olika situationer, för att 
få språket och dialogerna i en större kontext. Då skulle det lättare gå att se hur olika 
situationer skapar olika innebörder av samma tema, det skulle gå att utläsa skillnader 
mellan gästers inverkan och eventuellt se ett mönster i kroppsspråk och tonfall.   
 
Att TV4 styrs med kommersiella medel var från början en viktig utgångspunkt för oss. Vi 
har dock i analysen inte fokuserat på produktplaceringar och benämnt vilka varumärken 
och samarbetspartner som domineras. Om det kommersiella intresset styr val av 
diskussionsämne och programledarnas agerande är risken stor att detta har påverkat 
skapandet av texten. Förkväll är ett ypperligt exempel på ett kommersiellt tv-program med 
ett flertal samarbetspartners och inslag som är utformade för kvinnliga konsumenter.  
 
Som ytterligare ett förslag till vidare forskning kan det vara intressant att studera publiken 
med hjälp av en kvantitativ metod. Genom att mäta effekter av publiken kan man 
specialisera sig på att få en så bred och allmän uppfattning som möjligt eller en djup genom 
exempelvis kvalitativa gruppintervjuer. Genom en publikstudie kan forskare konstatera 
vilka förväntningar den har på programmet. En ledande fråga skulle kunna vara hur 
Förkväll påverkar publikens syn på kvinnan. 
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Bilaga 1 


Transkribering ”sportjournalistmän” 
Fredag 2006-11-17, programmets första inslag i studion 
 
... stakningar, korrigeringar  
(.) kort paus  
(paus) längre paus  
[...] utelämnat citat   
<leende> kommentar ang. icke-språklig information, antingen efter  yttrande eller inom yttrande   
VERSAL betoning på ord eller hela yttranden  
(oklart) oklart eller ohörbart yttrande  
[syftning]infogat förtydligande av syftning
 
C – Carina Berg 
G – Carolina Gynning 
K – Kayo Shekoni 
 
 
C – Hallå hallå, klockan är kvart i sex du tittar på förkväll (.) eh (.)Vi ska prata schporth <mörk 
röst> 
G – <ivrigt> Vi ska prata sport ida ja! 
K – ommm 
C – Vi ska prata sport ida (.) Vi börjar med den här <håller upp tidning> ”Hon e alldeles för tjock 
för mig” det här e alltså  svts expertkommentator Sladjan som har  skrivit på en chatt om ee 
fotbollsgalans programledarna Susanne Sjögren och Jessica Almenäs (.) Att dom är för tjocka, 
helt enkelt. 
G – de det det är så fruktansvärt patetiskt för ja menar, även om jag tycker att han är djävligt FUL 
så skulle ja ju aldrig gå ut och säga det i tv.  
<alla skrattar> 
C – Nähä fan va dumt .. DE skulle va!  Så de låter vi bli (.) äh men liksom 
K – jag blir bara så himla trött på att det inte ska ges nån plats för tjejer i sportsammanhang!  
C – NEJ 
K – varför är det så SVÅRT?  
C – Ah nä men precis för att liksom eh vore det här en engångsföreteelse så hade vi inte stått här     
o gafflat om de men nu va det ju så här (.) dom fick ju typ liknande kritik från sina kollegor förra     
året. Du (.) (pekar på Gynning)  
G – precis  
C – Du har nyligen haft en sportjournalist som hoppat på dej för lite ditt o datt 
G – va som vatt jättearg 
C – o då undrar ja lite såhär, va e med just sportjournalistmän asså va kan vi kan kan vi hjälpas åt  
G – gentemot kvinnor  
C – nä men kan vi hjälpas åt i det här nu? 
G – nä men. Ja men kan det va så här att dom dom vill inte ha nåra kvinnor i den branschen utan 
dom vill bara va män.. 
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K – MEN VARFÖR?!   
G  – <forts.> och speciellt inte snygga tjejer 
C – jah nä men precis 
G – <pekar på bild i tidning> för ja menar dom e jättefina dom här tjeje 
C – äh men för ja tror ja tror ganska mycke att det handlar om att de e faktiskt synd om 
sportjournalistmän.   
G – jaa det e jättesynd 
C – de är lessna och dom är bittra och jag tror att det finns egentligen två an … förklaringar till 
det … Eh det ena är att sportjournalister som regel e - ja kan generalisera litegrann nu  men ja tror 
att ja har rätt - de ena e då att dom e misslyckade sportstjärnor  (.) dom ville bli sportstjärnor  
G – absolut 
C – oh sen ble ka kunde dom inte bli det, ja så fick dom bli sportjournalister istället så då går dom 
omkring och muttrar över de och mår väldit väldit dåligt över de o måste spy ut (.) de över 
närmsta kollega <pekar på tidningen> som ofta råkar va en kvinna då  
K – aah 
C – för de känns lite enkelt för dom (.) eh a och va va hade nå mera an.. 
G – nä meh, nä 
K – men ja ville bara göra ett ett snabbt inlägg att ja känner igen de här fenomenet eh (.) med e 
skivrecensenter 
G – du menar att de är samma i skivbranschen? (oklart) 
K – ja många gånger e de recensenter som inte lyckades som (.) eh muss ah (.) musikstjärnor. Av 
nå slag så att (.) ah killar (.) och recensioner  
G – <avbryter> Det här finns i alla yrkesgrupper 
C – Aa. Okej, sen handlar de ju sen handlar de ju i alla fall i deras också fall också om det här att 
eh ”de tar våra jobb”  ni vet de har man hört i andra sammanhang  ”de kommer hit o tar våra 
jobb” <tillgjord röst> o jag kan tänka mig det e fortfarande lite nytt me kvinnor i den här genren 
de kan va lite jobbigt  
G – <avbryter>  ja vi tycker synd om dom 
C – Det gör vi verkligen! Och vi tycker så och vi tycker så  FRUKTANSVÄRT synd om om alla  
Vi vänder oss direkt nu till alla er eh sportjournalistmän 
G – I nöd! 
C – känner ni att ni lever i … e förtryckta i ett samhälle som styrs av kvinnor (.) Eh känner ni att 
eh  bitterheten inte kan stanna inom er  
G – bara väller upp 
C – ah så gör vi så här vi startar … en krisgrupp för er som som vi döper till eh eh schmin  eh  
G – schmin! 
C – eh sportjournalist eh män i nöd .. ni kan maila hit, vi e en hel stab med kvinnor här på 
Förkväll som vill hjälpa er .. som 
G – vi har Ewa Russ!  
C – javisst  
G och C – <samtidigt> vi har Katherina Janouch 
C – Vi har hobbypsykologen Gynning  
G – <haha> 
C – Liksom de e bara o maila in till oss eller ring oss (.) så kan vi prata om de här o så kan vi 
berätta för er att de är oftast män som styr i alla sammanhang så ni behöver inte va rädda 
G – mmm 
C – oh oh  vi kan kanske skapa fler krisgrupper nu när vi ända e igång  
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G – ja ja känner att vi skulle behöva starta en annan krisgrupp för en annan eh sportman i nöd. 
Som just nu gå ut och säger att han vill bli LYXHORA! (.) här har vi asså    
K – <avbryter> va e de som pågår inom sporten  
G – här har vi asså Mike Tyson som säger ida att han ska bli lyxhora protituerad i Heidi Fleiss eh 
stall  (hihihi)  o då tänker man så här, eh tanken som slog mig va lite - vem vill ligga m Mike 
Tyson och vem vill BETALA för att ligga me Mike Tyson?  
K – <haha> 
C – så de blir de två krisgrupper en för Mike Tyson, o en för de kvinnor som faktist väljer o gå 
till honom eller 
G – för de e faktist så att han bet av Holyfields öra  
C – aa 
G – o då kan man ju undra va kommer han göra med oss kvinnor  
K – exakt 
G – när vi kommer till .. dit?  
K – <haha> 
K – han kanske ble upphetsad <oklart, pratar samtidigt som Gynning> 
C – o öron kan ju va jättelikt andra delar på kropp.. <tar sig för munnen> förlåt  
K – duöö <avbryter> 
C – förlåt 
G – som vi inte ska prata om  
C – men så här ja tyckte ändå han sa en ganska rolig sak .. han säjer så här .. eh”alla män 
drömmer om att få betalt för att tillfredställa kvinnor” <tillgjord röst> eh de 
K – mmmmmm <buttert>   
G – skriv in tack! 
C – ah asså om det finns män som inte håller med 
K – KOMMENTAR 
C – om det här så får ni gärna maila in till forkvall at tv4 punkt se 
K – mm  
C – LOCKET PÅ! <handklapp> 
G – Locket på (.) Tack 
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Bilaga 2 
 


Transkribering ”Glad mens” 
Onsdag 2006-11-15, programmets första inslag i studion 
 
... stakningar, korrigeringar  
(.) kort paus  
(paus) längre paus  
[...] utelämnat citat   
<leende> kommentar ang. icke-språklig information, antingen efter  yttrande eller inom yttrande   
VERSAL betoning på ord eller hela yttranden  
(oklart) oklart eller ohörbart yttrande  
[syftning]infogat förtydligande av syftning
 
C – Carina Berg 
G – Carolina Gynning 
K – Kayo Shekoni 
M – Mari Jungstedt 
 
C – Hallå allihopa klockan är kvart i sex å du tittar på Förkväll (.) va roligt att Markus bara satt! 
[syftar på en person från inledningen i T-centralen] 
Alla – JAAA 
C – Det är centralen, centralen är en cool plats asså att man bara träffar människor lite hipp som 
happ (.) ehh, jo vi ska bara ta en liten tillbackablick kort här nu. Ehh förra veckan pratade vi ju 
om jag om GLAD MENS att jag sett på en reklam för bindor att dom avslutade med ”Have a 
happy period” 
M – i USA 
C – i USA ja, o så spånade vi ju vidare på det här o det blev liksom till glad mens, annandag 
mens o o du vet det blev en hel högtid man skulle fira kvinnor världen över o vi har fått 
jättemycke respons på det (.) ett som inte är så roligt (.) ”Hej, du har snott vår idé, vi är så 
besvikna, glad mens var vår biljett till framtiden, det skulle göra oss rika och samtidigt berika 
världen. För två års sen kläckte vi idén Glad mens, efter en tokig tisdag o massa kreativa tankar 
damp det ner - Vår idé – vi ville trycka och skicka kort o gratulera våra vänner på 
högtidsdagarna, ja men precis som oss ju faktiskt -  vi tänkte att man kunde göra pins och t-shirts 
etcetera.” .. Öhhh jaöh nu 
G – Vi har förstört deras idé 
M – jaaa precis samma sak 
C – ”nu är det kört nu har du förstört allt nu är det inte längre vår idé. Vi vill att du ger nånting 
oss nånting i utbyte. Med förorättade hälsningar kollektivet lilla lingonet.”  
G – hääär varse god  
M – vi kan skicka en sån här <skratt>  
G - ni kan få en sån här låtsatsbinda <visar upp tygbinda> 
C – ja men ja måste säga att det va inte jag, de va ju dom happy period, ett stort bindkonglomerat 
som tog den här idén. Ja ja … jag har ingenting men ja känner ändå att ja vill ja  
K – men du tog det till Sverige  
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C – förlåt förlåt 
M – men det är lite det är lite kul tycker ja att flera tänk på samma sak   
(Alla håller med – JA)  
C – o de vi har fått ännu fler reaktioner folk har skickat hit titta här va vi fått vi har alltså fått 
appropå det här med mens (.) ni vet det finns ju tygblöjor, det här alltså tygbindor som  
G – Det är så sjukt faktiskt  
M – Som man kan använda i massa olika käcka, käcka färger (.) som man kan lägga in (.) det här 
är väl kanske en sån där ett trosskydd va?  
K – jag tror det där va en sån där för stringtrosor tror ja 
G – ja får en sån där bild, jag får en sån där bild, jag får ju alltid bilder va  o då tänker ja så här att 
ja har haft jättemycke mens en da o ja har megat  ner alla dom här liksom använda i väskan o så 
tappar ja ut dom på golvet o så kommer det en sån där snäll man som ska så här ”ojojojoj” hjälper 
mig o ja ba ”hoho, glad mens”.  
<skratt> 
C – det är ju JÄTTEBRA! Det är ju jättebra!  
M– men frågan är hur man ska göra man ska man ska alltså använda dom här o va gör man då när 
man är ute på restaurang? 
C – Tricket är tricket är ju att man rullar ihop dom så här o lägger ner dom i sin väska 
M – Va mysigt 
C – Man får dom ha dom som hundbajs, en sån där svart påse man har stoppar ner dom i  
K – Det finns det är faktiskt nånting jag tänker på nu (.) skulle man inte kunna liksom ha en  påse 
man kan packa ner dom i  
C – En glad mensbag  
K – JA där man kan packa ner sin blodiga binda (.) euhhhh 
M – Mysigt om man glömmer den där påsen sen nåra veckor i 
K – Fast jag gillar i för sig konceptet att den är  
M – Men jag får ja visa dom här det här är alltså såna som har en inbyggt ehh asså ehhh  
C – gladmenstrosa  
M– Inbyggt men jag tycker vi testar vi måste ju testa hur mycke dom  
C - Ja  
M – Vi gör som i reklamen .. okej <håller upp blå vätska i provglas> 
C – men varför är dom varför har dom  
M - hur mycket suger dom upp frågetecken <häller vätskan över en av bindorna>  
C – varför har dom sån här? [syftar på en bindas utforming] 
M – oj oj pschhoh 
K – Gud INGENTING [syftar på vätskan inte sögs upp av bindan] 
C – Dom kommer bara ligga o göra så man får svamp   
M – nä usch  
K – usch 
C – ja  
G – oj, nu kommer det en liten sjö [vätksan rinner ut på bordet] 
C – tänk om man är inne på ett ställe o så är man så här, ka kan jag få låna en binda av dig, man 
ba aaa (.) om du lovar att du inte lämnar tillbaka den  
M – aja men det är här e asså lite miljötänk. I det här det blir inga sopor av massa mensbindor (.) 
så det är ju jättebra (.) om ni har andra miljöidéer så maila dom till oss och kom med dom 
C – (paus) mens.. <programjingel börjar spelas> 
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Bilaga 3 
 


Transkribering ”Grälskola” 
Onsdag, 2006-11-15, sista inslaget i programmet 
 
... stakningar, korrigeringar  
(.) kort paus  
(paus) längre paus  
[...] utelämnat citat   
<leende> kommentar ang. icke-språklig information, antingen efter yttrande eller inom yttrande   
VERSAL betoning på ord eller hela yttranden  
(oklart) oklart eller ohörbart yttrande  
[syftning]infogat förtydligande av syftning 
 
C – Carina Berg 
K – Kayo Shekoni 
M – Mari Ljungstedt 
E – Eva Rusz  
A – Anders Ekborg 
 
M – Välkommen vår alldeles egna HUSTERAPEUT Eva Rusz 
E – tack tack 
M – mm ida undrar jag om du inte tagit dig vatten över huvet för du ska för du ska göra grälskol 
skola me oss och lära oss o gräla konstruktivt 
E –mm 
K – rrrr 
M – o Anders e me här också de blir spännande de här (.)  
M – aa (.) Hur grälsjuka e vi svenskar? 
E – Eh, ja tror inte vi e mer grälsjuka än andra folkslag faktist (.) men ja tror att  väder och vind, 
o mörker spelar ganska stor roll för hur vi uttrycker våra känslor och behov 
M – Grälar vi mer på vintern? 
E – JAG tror de.. 
K – Finns nån vanlig orsak till varför svenska par grälar? 
E – Näh ja tror de e samma sak världen över  De ee (.) rollkonfikter, och de e behovskonflikter, 
eller behov som man inte kan uttrycka som man istället anklagar den andra för att man inte får 
K – Att man ska kunna läsa tankar o så 
E – mm, mycke tankeläsning o sånt 
C – Men behovskonflikter, va kan de va? 
E – Att man behöver nånting, att man tror att ens partner ska kunna tankeläsa, precis som du sa 
<pekar på Kayo>, att du  skulla kunna veta vad ja vill ha, ska kunna veta va jag vill ha framöver 
och va ja behöver o va ja känner o såna saker 
M – Men e inte de ganska typist kvinnligt, de här liksom att man går, många kvinnor förväntar 
sig att mannen ska kunna läsa deras tankar ungefär  o nu e jag sur och jag vill att han ska göra så 
här och nu ble ja o så o så blir de ett gräl. Eller va säger du Anders..? 
C – Neää  
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A – Absolut.  
< skratt> 
C – TROR NI? Ja tror inte de finns (oklart) 
 
A – Ja vet att de e så.  
M – <skratt> Han talar av egen erfarenhet 
A – Jaa verkligen 
C – Men de men de finns inget kvinnligt och manligt tror jag. Men de e min åsikt 
M – Jo men de tror ja 
A – ohj.. [reagerar på Carinas uttalande] 
M – Men sen de här me att man kommer hem asså .. Jag tycker de här är intressant, man pratar 
om, man SKILJER på det här va e det som handlar om OSS eller va e de som handlar om yttre 
omständigheter man kommer hem från jobbet, man e jättetrött eller de e nåt som e jobbit i en 
omgivning el så så tar man ut de på sin partner (.) Varför de? 
E – Och det är ju inte så konstigt för de e ju (.) Det e inte ett dugg konstigt att man gör det. 
Däremot kan man tänka sig ett det ett sätt att kunna motverka de här de är att kunna få  fem eller 
tio minuter när man kommer hem från jobbet att kunna varva ner, det hjälper mot väldigt många 
andra typ (.) begär, men också mot begäret o vara grälsjuk, att kunna gå ner i varv för då backar 
man lite man får lite distans till det man har inom sej som kan va allt ifrån en konflikt eller en 
tryckkokare o då kan man ibland hejda impulsen och då ibland se lite tydligare o klarare 
C – Men men man ska ju ändå vara där för varann också hur mycket får man lasta över på nån så 
här av ens egen skit som samlat på sig på dan 
E – E ja asså de e de e ju svårt o säja de här me fifty-fifty regeln de finns ju som regel inte o i 
relation så handlar de om o kunna ge o ta och kunna lyssna e de ju upp till parterna tillsammans 
att diskutera eller utvärdera emellanåt hur tycker du läget e just nu tycker du att vi tippat för 
mycket är de här nu som blir alldeles ör negativt. E va har jag gjort då e de nånting ja kan göra 
för att hejda de här i såna fall, va begär du av mig va tycker du,  asså de handlar om 
kommunikation 
C – de e alltså inte nolltolerans mot o kanske va så här åh ja e så sur o nu låter ja de gå ut över dej 
E – Nä nä de e de inte. Men däremot så ska man ju va medveten om att när man grälar så e de 
oftast uttryck för något annat asså att man har olika tankar känslor. Stress väldigt mycke  - de kan 
va oro de kan asså dålig kommunikation att man inte kan uttrycka va man va man egentligen vill 
M – Ja tycker de e roligt vi har Anders här för du e faktist den enda killen i gänget. Va säjer du 
om de här me gräl?  
A – A men de e … en komplex fråga men ja tycker oftast de e nästan alltid samma saker, säkert 
möter du samma saker hela tiden att det just handlar om kommunikation. Jag tycker de e en 
extrem skillnad jag tycker de e EXTREMT tydligt att de … kvinnor o män är helt olika och 
förutsätter att vi inte e det, utan utan går på samma grejer hela tiden att (.) kvinnor tror att män 
ska förstå och att män faktist (.) eh … tror eller hoppas väldigt mycke på att kvinnan ska förstå 
saker som vi män inte och ee kvinnan blir jätteförvånade att vi män inte säjer att de ena eller de 
andra. 
C – Precis samman minor om o om igen 
M – Men där handlar de väl om att man också tar över liksom själv, att man inte går o förväntar 
sig en massa saker utan faktist säjer va man känner o pratar mycke mera öppet? 
Men en sak som jag tycker är intressant som jag har egna personliga erfarenheter av <fnitter> är 
att man fastnar och grälar om samma sak och de e  till exempel en förväntan  min man e inte så 
här jättebra på att bjuda ut mej. Jag tycker de e jättekul [syftar på att bli utbjuden] 
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C – Åh Kenneth  - VI gillar dej! 
M – åh åh då har det varit så här.. Vi har varit tillsammans i 16 år och så kommer de ungefär en 
gång i kvartalet när jag får ett utbrott på att han aldrig liksom .. hur svårt kan de va ungefär o hur 
tråkigt kan de va att bjuda ut mig kan ja ju tycka.  Eh men så har jag märkt de här att vi fastnar i 
de här och då har jag bestämt mig att men jag lägger ner projektet, de kommer aldrig o ändra sig i 
alla fall de e lika bra jag struntar i (.) 
E – Men va du kan göra Mari va du kan göra Mari är att börja bjuda ut honom istället alltså inte 
bara tänkta på att de har me mej  - för du antydde det lite hörde jag nu - de har med mej o göra, 
kanske inte ser mig kanske inte e så viktig de e väldigt lätt hänt att man börjar leta och man sätter 
massa etiketter på de här o istället säga att amen okej han har inte den här färdigheten och nu har 
jag försökt i 16 år att få honom att fatta han hajar inte okej då tar jag över de här och så släpper 
man de så gör man inte så stor grej av de istället. 
M – mmm 
C – Hur ofta bjuder du ut honom? 
M – Jeaa   de e va ... jo men de e … men de vä de e väl inte så ofta  ja ger väl honom bekräftelse 
på andra sätt 
<skratt> 
M – för de handlar väl om de också att man vill ha bekräftelse? Men sen tycker ja de här också 
med att lära sig släppa saker (.) e intressant. Ee, de e så här, ja har en sån här jättetydlig bild. Vi  
satt mittemot varann vid köksbordet och ”gräl gräl gräl – gräl gräl gräl” och sen tänkte ja så här 
men vi kommer ju aldrig komma överens om den här saken. Jag släpper de!  Vi går åt vars ett 
håll o så struntar vi bara i de. O lägga ner den där ambitionen om att man alltid ska komma 
liksom till en symbios av förståelse  
C – Men hur gör man de? [frågar eva] 
E – De de där e en jättejätteviktig del faktist när vi nu pratar om grälskola här  
M – mm 
E – att ibland kan ett gräl sluta i att man e överens om att man inte e sams att man inte kan lösa 
de här (.) och då e de precis som du säjer att man ibland kan känna att ”jag storknar, jag dör jag 
kommer explodera o försvinna ut som atomer utanför de här rummet” 
C – Om man inte får lösa de liksom 
E – Just de. Men det gör man inte för om man övar på de här så, märker man sen att den oron o 
argsintheten den förs … den planar ut så småningom och efter ett tag kan kanske man tom kan 
skratta åt de lite o inse att ”gu´va löjlig jag e som håller på på de här sättet, samma sak om o om 
igen” 
M och C – mmm 
K – Ja ty … jag sitter här o tänker på, som skiljsmässobarn, i mina relationer många gånger har ja 
varit väldigt konflikträdd därför att de finns ett gammlt mönster av att bli lämnad. 
E – De e farligt me konflikter ja.. 
K – jaa (.) Hur hur kan man komma ur de? 
E – Jaa de som du har redan kommit en bit på väg tycker jag eftersom du pratar om ett ”gammalt 
skiljsmässobarn”. De gäller att lära sig hålla isär förr och nu på nå sätt o även om mina känslor är 
lika starka som de va när jag va liten så är det inte samma sak utan jag är en vuxen och mogen 
och VACKER kvinna som faktist kan ha rätt att uttrycka mina behov och sätta ner foten o ställa 
krav om det verkligen behövs om de e viktigt för mej, eller dej då så att säga. 
C – Meh eh eh jag tänker eh hur e hur bra e det med silent treatment? 
E – Eh ja Silent treatment kan ju va ganska aggressivt, samtidigt som det kan va ganska bra för 
en del männsikor överreagerar ju väldigt mycket va 
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C – Ja, och allt ja vill, de e ju o prata  
E – Ja men då få då får du ju försöka öva dig på – om de e dej, e det dej de de handlar om eller? 
<haha> Då handlar då handlar de ju om att dels kunna fråga sin partner givetvis, man e ju två om 
saker o ting, hur mår du när jag håller på på de här sättet? Eh.. tycker du att det är jobbigt? och då 
kanske du kan få en.. svar från din kille då kring de här men sen gäller de då att öva i små 
situationer att (.) nu känner jag någonting o nu känner jag för att dra mig in i Grottan, som man 
talar om att män gör ganska ofta, men nu går jag fram till grottmynningen o nu börjar ja sätta ord 
på de ja känner för de handlar oftast om de, för när du e tyst o drar dej undan så tänker o känner 
och visar beteenden, men du lämnar liksom tolkningsföreträdet åt din partner 
C – Jaa! 
E – mm 
M – Har du nå kort bara, för att avsluta, tipsgräl 
E – Ja tycker att man kan införa rött o grönt kort. Jag tycker man kan säga så här fortsätt eller gå 
ut. Man kan använda alltså fotbollens regler lite - UTVISNING. Räkna till 10, gå runt kvarteret, 
coola ner. Och släpp din rollposition ibland, ibland kan tom vinsten tom komma efteråt just 
genom att man släpper att de bli inte såna här dumma makt ee..  
M – Ingen prestationsångest (.) ingen prestige 
E – ..konflikter. Och gräl går oftast över och det man ska komma ihåg e vi tycker ju om varandra, 
vi vill ju leva ihop 
M – mm 
E – o då e de ju så här ibland att ibland så säger man dumma saker till varandra 
M – <avbryter> Hur ofta ska man gräla? 
E – (.) Jaa, en till två gånger i veckan 
M – BRA!  
C – Bra TACK!  
K – Det får avsluta. Vi går raskt över till köket helt enkelt. 
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Bilaga 4 
 
Intervju med Carina Berg 
 
Carina Berg är en av fyra programledare i Förkväll. 
Och hon är säker på varför. 
- För att jag är så jävla ball och de behöver mig i det här programmet, säger hon. 
Jag har hamnat i en grupp där jag kan vara mitt vanliga, hånfulla, misantrop-jag. 
Vem är du och varför är du en av fyra programledare i Förkväll?  
- Jag heter Carina Berg och jag är från Åkersberga. Det typ svennigaste namnet från en av de 
svennigaste förorterna.  
 
- Jag vet inte riktigt varför jag fick frågan. Men jag tackade ja för att det är ett så häftigt program, 
för att vi har så mycket frihet. Vi ska ju sända sjukt mycket tv. Jag tilltalas väldigt mycket av att 
vi kan lägga lika mycket vikt vid en man som bygger på en tidsmaskin som en minister som har 
fått flytta till Brasilien utan någon egentlig förklaring.  
 
Carina slog igenom i radions P3, där hon ledde Morgonpasset och var bisittare hos Annika Lantz. 
 
- Men de flesta känner nog igen mig från Nyhetsmorgon. Men jag gjorde ju även ett program som 
hetter Lilla Vi (tar stor plats) som gick på Fyran. Det väckte lika mycket ilska som positiva 
reaktioner, men det är väl då man vet att man lyckats. Men det verkar vara min lott här i livet - att 
stöta mig med folk. Man får väl lära sig leva med det.  
 
Varför tror du att TV4 vill ha dig?  
- För att jag är så jävla ball och de behöver mig i det här programmet. Utan mig och 
prestationsångest stannar Sverige, säger hon och stoppar in en färsk prilla.  
 
Carolina Gynning, som sitter intill, ser snusbakandet och säger åt Carina att hon måste sluta. 
- Nej, jag vill inte, svarar Carina.  
- Det är så himla konstigt att göra det när man är tjej.  
- Varför då? Jag snusar av jämställdhetsskäl, av maktstrukturella skäl. Jag måste snusa, det är 
mitt bidrag till jämställdheten. Jag skulle helst inte göra det. Den dagen vi slutar leva i ett 
strukturellt förtryck kan jag lägga ut prillan. Det kan du skriva!  
 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488651.html, 2006-12-01 
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Bilaga 5 
 
Intervju med Carolina Gynning 
 
Carolina Gynning är fortfarande mest känd från Big Brother, men hon hoppas att Förkväll ska 
låta henne visa upp fler sidor. 
- Jag skulle gärna prata om konst, säger hon. 
 
Carolina Gynning 
Vem är du? 
- Jag heter Carolina Gynning och just nu är jag konstnär. Jag har väl en utsida som många blir 
förvirrade av men egentligen är jag jättesmart på insidan. Jag älskar konst, jag älskar böcker, jag 
älskar film och musik såklart.  
 
Varifrån känner man igen dig? 
- Ja givetvis Big Brother, om man nu måste gå så långt bakåt i tiden. Efter det har jag gett ut en 
bok som heter Ego girl och jag har varit reporter i TV3:s Formel 1-sändningar. Jag har varit med i 
Let's dance på Fyran även om det inte gick så bra, haha.  
 
- Och så har jag min konst givetvis. Den vill jag koncentera mig på mera i fortsättningen. Jag 
målar i akryl, ofta kvinnor men det har blivit mer och mer abstrakt. Det är väldigt explosivt, jag 
använder väldigt mycket färg och jag skriver gärna på tavlorna. Jag har ställt ut en gång i 
Stockholm och två gånger i Skåne. Min mamma är konstnär och bor där nere.  
 
Vad vill du bidra med i Förkväll?  
- Jag skulle gärna prata om konst. Kolla gallerier och de nyaste utställningarna. Den biten skulle 
jag tycka vara skoj. Och det finns nog plats för det i programmet. Jag ska nog kunna klämma in 
ett besök på konsthall.  
 
Vad tror du om programmet? Blir det bra? 
- Det kommer att bli skitbra. Min mamma har sprungit till medier hela sitt liv och jag kan känna 
ibland att jag har otroligt bra intuition. Och den säger mig att det här kommer att bli en 
dundersuccé. Det är är precis ett sånt program som behövs. Jag själv som tjej har saknat ett 
program som är så här. Jag har svårt att tänka mig att det skulle kunna gå fel.  
 
Vad kan du säga om dina nya kolleger? 
- Jag är nästan kär i Mari. Hon är en sådan kvinna som jag vill vara när jag är i hennes ålder. Hon 
är smart, vacker och otroligt kvinnlig. So much woman att man bara dör.  
 
- Kayo - skittrevlig. Hon verkar jordnära, trygg och har varit med länge. Hon är en sådan fin 
människa på djupet. En sådan som man kan lita på i vått och torrt.  
 
- Och Carina - spelevinken. Hon är skön. Men jag var nästan lite rädd för henne innan jag 
träffade henne första gången. För hon är ju jävligt smart, och ibland kan smarta tjejer bli lite 
bitska, men hon är inte alls så utan väldigt ödmjuk 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488666.html, 2006-12-01 
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Bilaga 6 
 
Intervju med Mari Ljungstedt 
 
Mari Jungstedt är numera deckardrottning och hade lagt tv-karriären på hyllan. 
Men det var innan hon fick erbjudandet om Förkväll. 
- Det lät alldeles för kul för att kunna säga nej, säger hon. 
 
 
Mari Jungstedt 
Mari Jungstedt är journalist och suttit i tio år på SVT som programledare och redaktör för ABC. 
För några år sedan började hon skriva deckare och är nu aktuell med sin tredje bok.  
 
- Jag hade egentligen gett upp tv-karriären, men när jag fick erbjudandet om Förkväll så lät det 
alldeles för kul för att kunna säga nej. Sedan älskar jag tv, direktsändning, det oväntade. Vi ska få 
folk att känna att de missar något om de inte ser på Förkväll. Det tilltalar mig väldigt mycket.  
 
Varför tror du att TV4 var intresserade av dig? 
- Jag har en lång tv-erfarenhet och en viss tyngd. Och så är jag van vid att intervjua folk i 
direktsändning och bra på att få dem att säga mer än de egentligen behöver. Jag ställer raka frågor 
och är väldigt direkt. Jag är bra på att få folk att säga mer än de egentligen behöver. 
 
Vad tror du om Förkväll? 
- Jag är helt övertygad om att det kommer bli succé. Jag tror att det kommer bli så bra som jag 
hoppas. Det kommer bli ett program där man lär känna folk och det kommer även finnas plats för 
oväntade vändningar. Det är det som sätter hela dynamiken i programmet och som gör att det 
kommer att bli kul.  
 
Vad kan du säga om dina nya kolleger? 
- De är fantastiska på sitt sätt. Vi bidrar ju med helt olika saker - Carina med sin ironi och sin 
rappa tunga, Kayo med sin folklighet och kanske framförallt sin fantastiska värme. Och så 
Carolina med sin uppiggande frejdighet och förmåga att säga rätt ut vad hon tycker. Det är 
väldigt befriande och stärkande. 
 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488665.html, 2006-12-01 
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Bilaga 7 
 
Intervju med Kayo  
 
Mångsysslaren Kayo ser fram emot att få lägga rollerna åt sidan i Förkväll och bara få vara sig 
själv, något hon tycker känns både läskigt och ärofyllt. 
- Många nysvenskar sätter väldigt mycket hopp till mig, säger hon. 
Jag hoppas att jag kan bidra med någon galen combo av exotisk folklighet. 
 
Kayo - vem är du?  
- Haha, det där vet du att man inte får fråga. Ställ en ny fråga.  
 
Okej. Varför känner man igen dig? 
- Om man nu gör det... För den yngre generationen så tror jag att det är för att jag är med i 
Afrodite som vann schlagerfestivalen 2002. För de äldre är jag nog känd som skivartist, 
skådespelerska, programledare kanske. Något av dem eller lite av varje sådär.  
 
Varför tror du att TV4 var intresserade av dig för Förkväll?  
- Jag har ingen aning, haha! Jag hoppas att jag kan bidra med någon galen combo av exotisk 
folklighet. Jag är ju oerhört svensk men jag vet också att många nysvenskar eller vad man nu 
väljer att kalla det sätter väldigt mycket hopp till mig och mina medsystrar och -bröder som är 
"uppblandade" eller "regnbågsbarn" som jag brukar kalla det. Det fick jag verkligen erfara när vi 
vann Melodifestivalen. Det kom fram invadrarfamiljer som grät och sa att det är skönt att det 
äntligen börjar komma fram några som de kan relatera till. Det ser jag som en stor ära. Man 
glömmer bort det ibland - att det faktiskt är någon som på djupet bryr sig om det jag tycker och 
gör.  
 
Vad ser du fram emot i Förkväll? 
- Det kommer att vara spännande att få vara sig själv och inte iklä sig en roll. Jag är anställd för 
att vara mig själv, det är skitläskigt. En utmaning! För mig är det en schizofren känsla att vara sig 
själv inför x antal tusen tittare.  
 
- Jag tror - eller snarare vet - att det kan bli ett skitbra program om vi bara får vara oss själva och 
hitta varandra. Det ska egentligen inte behövas gäster för att det ska bli ett roligt program, det 
räcker med att lyssna på oss tokfransar. Vi fyra ska vara en grund god nog att stå på, men vi 
kryddar det med härliga gäster och en miljö med fart och fläkt.  
 
Vem är drömgästen?  
- Oj, det finns massor. Men min drömgäst just nu är Josef Fares. Jag tycker att han är skitsnygg 
och begåvad.  
 
Källa: http://tv4.se/forkvall/488667.html, 2006-12-01 
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