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Sammanfattning 
 
Studien syftar till att undersöka om det finns olikheter mellan samtalsämne beroende på 

genus, etnicitet och ålder i intervjuer som utförs i Fredrik Skavlans program ”Skavlan”. 

För att göra undersökningen har jag använt mig av en kvalitativ kritisk diskursanalys som 

metod. Denna metod har gett mig möjligheten att granska och studera de 12 intervjuer som 

ingått i studien samt att implementera dem i en social kontext. 

 

Studien har visat att de samtalsämnen som främst diskuteras i programmen kan grupperas 

inom fem olika teman; karriär, barndom, familjeliv, relationer och känslor. Resultatet visar 

sammanfattningsvis att det finns skillnader i bemötande av gästerna som deltar i Skavlan. 

Exempelvis finns tydliga skillnader utifrån genus i bemötandet och innehåll i intervjuerna. 

Det kan handla om frågor som ställs till gästen, men även vilket utrymme som ges för 

respektive gäst att samtala.   
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1 Inledning 

Sveriges Television (SVT) och Norsk riksringkasting (NRK) är båda statligt styrda 

verksamheter och de ska ge en trovärdig och sanningsriktig bild av verkligheten. Dessa två 

mediekanaler har i uppgift att arbeta på ett jämlikt sätt utan att värdera in genus, ålder eller 

etnicitet samt hålla sig till sakfrågor i sitt arbete.1 

Det har under flera år pågått arbeten/aktiviteter för att få samhället mer likvärdigt och 

jämställt. Regeringen gav jämställdhetsministern en viktigare roll 2011 när hen tillträdde 

sin post inom utbildningsdepartementet. Under 2017 uppkom rörelsen Me-too. Det var 

starten till den lavinartade rapportering som följde i dess spår. Debatten kring ojämlikheter 

i samhället blossade upp och blev högaktuell. 

 

Fredrik Skavlan är programledare i programmet ”Skavlan” som är nordens största talk-

show och ämnar till att underhålla människor i alla åldrar och sänds både i SVT och NRK. 

Det är ett program som sänds på fredagskvällar under bästa sändningstid. Fredrik Skavlan 

bjuder in och intervjuar gäster i sitt program. Gästerna är kända personer från olika genrer. 

Med tanke på det mediala genomslag som Skavlan har i det nordiska sammanhanget är det 

intressant att undersöka vilka värderingar och attityder som kommer till uttryck inom 

ramen för produktionen.   

2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns olikheter mellan de samtalsämnen som 

är återkommande utifrån genus, etnicitet och ålder i intervjuer som utförs i Fredrik 

Skavlans program ”Skavlan”. 

  

                                                 
1 SVT – policy, NRK – policy, Generella riktlinjer för hur programledare måste förhålla sig  
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3 Frågeställningar 

För att besvara syftet så kommer undersökningen utgå ifrån följande frågeställningar: 

1. Finns det tematiska strukturella skillnader i de samtalsämnen som avses vid de 

intervjuer som visas på Skavlan beroende på genus, ålder och etnicitet? 

2. Hur framställs de intervjuade utifrån deras genusidentitet? 

3. Hur framställs de intervjuade utifrån deras ålder? 

4. Hur framställs de intervjuade utifrån deras etnicitet? 

4 Teoretisk ansats 

Den teoretiska ansatsens utgångspunkter tar grund i att jag under en längre period suttit och 

lyssnat och sett på olika intervjuer och trott notera att det kan finnas mönster som indikerar 

en särbehandling av olika grupper i samhället. För att bekräfta min teoretiska ansats har jag 

valt att studera hur intervjuer av gäster i programmet Skavlan hanteras utifrån genus, ålder 

och etnicitet. För att analysera hur programmet Skavlan hanterat frågan har jag använt 

kritisk diskursanalys som teori och metod. 

5 Metod och teori 

I följande avsnitt så utvecklar jag vad kritisk diskursanalys innebär och hur den fungerar 

som både metod och som teori. 

5.1 Kritisk diskursanalys som teori och metod 

Enligt Jorgenson och Phillips så kan teorin användas inom alla olika områden men den kan 

inte sättas in i vilket teoretiskt ram som helst. Diskursanalysen får inte användas lösryckt 

från den teoretiska och metodologiska grunden. Begreppet diskursanalys som Phillips och 

Jorgenson presenterar är en teoretisk och metodisk helhet.2 En problematik som uppstår 

vid användandet av kritisk diskursanalys är att det resultat och den analys som fastställs i 

studien är subjektiv. Det innebär att om någon annan väljer att göra samma undersökning 

så kan hen komma fram till ett annat svar. Det behöver inte vara en nackdel vid en kvalitativ 

                                                 
2 Jorgensen Winther, Marianne & Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod s. 10 
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studie att visa på en subjektiv förståelse av ett fenomen. En utmaning som skapas för 

forskaren ifråga är att vara öppensinnad och ta in flera olika infallsvinklar och förstår att X 

och Y kan vara olika men fortfarande rätt. 

Genom att använda mig av diskursanalyser ges möjligheten att granska media i både 

skriftlig och muntlig form genom en socialpraktik som bidrar till att konstituera den sociala 

världen inklusive sociala identiteter och sociala relationer. 3 Diskursen syftar till att kasta 

ljus över det förhållningsätt i studiens fall som finns i Skavlan vad gäller genus, ålder och 

etnicitet. Det som kan bli en svårighet är problematikens greppbarhet. 

I kritiska diskursanalyser hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper såsom genus, etnicitet och 

ålder - målet blir således att hitta dropparna i havet.4 Oavsett storlek på problem så finns 

det ett problem och det är av värde att tydliggöra detta.  

Faircloughs definition är den som uppmärksammas mer djupgående i Jorgensen och Philips 

bok om kritisk diskursanalys som metod och teori. Fairclough definierar kritisk 

diskursanalys som något vars syfte är att undersöka orsak och verkan mellan X, diskursiva 

praktiker, händelser och texter och Y, bredare sociala kulturella strukturer, relationer och 

processer. Fairclough menar även på att vi kan se hur dessa ändelser och texter i praktiken 

skapas och formas ideologiskt av maktrelationer och kampen om makt. Diskursen är kritisk 

till det som kan ses som upprätthållande av de orättvisor som finns i den sociala världen 

och de sociala relationerna.5 Det blir således Faircloughs tre-dimensionella teori som 

används som metod för att analysera de texter som behandlas i undersökningen. 

                                                 
3 Jorgensen, Phillips. s. 67 
4 Jorgensen, Phillips. s. 69 
5 Jorgensen, Phillips s. 69 
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Text 

I undersökningens fall så ersätts det centrala innehållet text med intervjuernas innehåll. 

Intervjuerna studeras noggrant och genomgående på ett likvärdigt sätt. Jag undersöker om 

går att hitta teman som intervjuerna följer. I undersökningens resultat fastställs det att det 

går att se fem olika teman, karriär, känslor, relationer, familj och barndom. 

Diskursiv praktik 

Genom användandet av den diskursiva praktiken behandlas texten utifrån frågeställningens 

formuleringar kring genus, ålder och etnicitet. I den diskursiva praktiken blir således det 

väsentliga att studera hur språket används i relation till genus, ålder och etnicitet och vilka 

följder det får i form av exempelvis maktförhållanden och normskapande. 

Social praktik 

I den sociala praktiken studeras korrelationen mellan den diskursiva praktiken och texten 

som i undersökningens fall är innehållet från intervjuerna. Den sociala praktiken 

undersöker om det går att se kopplingar mellan karriär, känslor, relationer, familj och 

barndom och om de kan placeras in i specifika fack utifrån genus, ålder och etnicitet. 

                                                 
6 Sfigur 1. 
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Slutligen undersöks vilka gäster som kopplas samman till de olika teman och det hela 

avgränsas i form av genus, ålder och etnicitet. 

Tesen blir således att det kan vara så programmet Skavlan är en av de bidragande faktorerna 

som finns som upprätthåller orättvisor i mediala sammanhang. För att göra det greppbart 

så utgår undersökningen från jämlikhet. För att undersöka materialet som i detta fall är 12 

olika intervjuer så används genus, ålder och etnicitet. Kritisk diskursanalys är användbart 

för denna undersökning utifrån ovanstående perspektiv d.v.s. det är ett redskap som ämnar 

till att granska talk-showen Skavlan och dess muntliga kontext. Metoden undersöker olika 

sociala strukturer och om de upprätthålls i Skavlan utifrån genus, ålder och etnicitet. 

Genom användandet av metoden så undersöker jag tematiska mönster som jag sedan lyfter 

fram i analysen. 

6 Tillvägagångsätt 

Det finns flera skäl till varför denna undersökning utgår från programmet Skavlan och de 

kan sammanfattas enligt nedan: 

 Det är nordens främsta talk-show. 

 Programmet har ett inslag av bildningssyfte. 

 Programmet sänds både i Sverige och Norge och Norden anses vara ett geografiskt 

område som värnar om jämlikhet. 

 Både SVT och NRK arbetar enligt sina policyer för principen om människors lika 

värde och rätten till enskilda människors frihet och värdighet. 

Utgångspunkten för denna undersökning grundar sig i att jag under en längre period lyssnat 

och tittat på olika intervjuer i media och trott mig se ett mönster av särbehandling av olika 

grupper i samhället. Min första tanke kring ämnet uppstod när Barack Obama blev den 

första färgade presidenten i USA och när Hillary Clinton under 2017 var nära att bli den 

första kvinnliga presidenten. Det är självklart en bedrift att bli president men 

uppmärksamheten borde snara ligga på bedriften att bli president än om det är en kvinna 

eller vilken hudfärg personen ifråga har. Det borde inte vara kriterier som ska ha betydelse 
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för varför en person ska bli vald som president utan snarare innehållet i den politik som de 

har för avsikt att genomföra. Det som slutligen fick mig att skriva denna uppsats var när 

jag lyssnade på Serena Williams som deltog i en intervju hos Bloomberg News. I intervjun 

så samtalar de om den fostrande problematiken som vi möter i samhället där flickor möts 

av en bild och där pojkar möts av en annan.  

Programmet Skavlan är ett svensk-norskt program som har stora tittarsiffror. Under 2017 

fick programmet uppmärksammad kritik som gällde programledarens förhållningssätt 

gentemot sina gäster. Detta, samt av de skäl som jag redovisat i avsnitt 2, gör att jag 

bedömde att just detta program passar väl att göra min undersökning på. 

Undersökningen behandlar 12 st intervjuer från Skavlan som sändes mellan åren 2017-

2018 i programmet Skavlan. För att sammanställa vad som framgår i de olika intervjuerna 

har jag fört anteckningar under tiden som jag sett på intervjuerna i programmet. Det är i 

genomsnitt 12 avsnitt under varje säsong. Det innebär att de intervjuer som ingår i 

underlaget för min analys spänner över flera säsonger. Med tanke på att svenska är mitt 

modersmål så valde ag intervjuerna till tre norska, en dansk och åtta svenskar. Det var med 

andra ord ett aktivt val att fokusera på svenska gäster då jag förstår språket och tongången 

på ett bättre sätt. Intervjun med Nicolaj Coster som är dansk genomfördes på engelska av 

programledaren, vilket underlättade för min del. I mina intervjuer är det sammanlagt fjorton 

gäster som ingår med en jämn könsfördelning d.v.s. sju personer från respektive kön 

representeras. De intervjuades åldersspann går från ca 20 till 50 år. Under säsong 19 är det 

endast ca 9 % av de deltagande gästerna som inte har en etnisk bakgrund som härstammar 

från Europa. Det kan ses som avsevärt lite med tanke på representationen av den etniska 

mångfalden som finns i samhället i stort kan representativiteten av det totala samhället 

ifrågasättas. Valet av de olika gästerna i Skavlan har landat i att få en bra fördelning och 

en representation av genus, ålder och etnicitet. Men det ligger även i ett personligt intresse. 

Jag har valt gäster som intresserar mig. Det kan bidra till en bättre koncentrationsförmåga 

vid analyserna av intervjuerna. Urvalet har med andra ord varit selektivt men det har 

samtidigt inte varit så att jag lyssnat på fler än 12 intervjuer och sedan valt ut de som 

tydliggör ett och samma resultat. 
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7 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskning som finns att tillgå behandlar jämställdhet ur ett media- 

och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Det som min undersökning ska bidra med 

inom forskningen fokuserar snarare på jämlikhet än jämställdhet som enbart arbetar utifrån 

ett genusperspektiv. Undersökningen görs ur ett etiskt perspektiv och undersöker hur vi 

väljer att agera gentemot våra medmänniskor och vilka värderingar som möjligtvis 

tillkommer på olika sätt p.g.a. genus, ålder och etnicitet.  

De undersökningar som tidigare bearbetat ämnet har i en bredare grad riktats mot 

kommersiella bruk. Detta innebär i praktiken att personen i fråga som producerar en tidning 

eller en intervju själva väljer de värderingar som ska återspeglas och det är tittaren och eller 

läsaren som gör det aktiva valet att stödja det hen ser och hör. D.v.s. det är individens aktiva 

val att stödja en tidning som Dagens nyheter, karriär, King, Solo och dess innehåll. Det 

som gör min undersökning unik är att den granskar ett program som produceras av SVT 

och NRK, som i sitt uppdrag ska sträva mot neutralitet. 

Yvonne Hirdman – Gösta och genusordningen feministiska betraktelser 

Hirdman var tidigare professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet. Hon valde att gå 

vidare och bli professor i genushistoria vid arbetslivsinstitutet och historiska institutionen 

vid Stockholms universitet. Hon har spenderat många år med att forska om välfärdsstat och 

genusordning.7  I boken Gösta och genusordningen diskuterar hon bl.a. klass och kön samt 

ett genussystem.  

Hirdman börjar med att förklara begreppet klass genom facktermer. Det innebär att alla 

individer i samhället delar upp saker, företeelser och människor i olika kategorier. De som 

passar i fack X de hamnar där och de som passar i fack Y hamnar här. Denna kategorisering 

är lika självklar som det periodiska systemet i kemi.8 

                                                 
7 Hirdman, Yvonne. Gösta och genusordningen feministiska betraktelser s. 1 2011 
8 Hirdman, Yvonne. s. 145 
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Karl Marx väljer att koppla begreppet klass till den samhällsordning som råder i samhället. 

Människan består av olika grupper som alla har olika relationer till produktionsmedlen som 

ägs av kapitalet. Arbetaren som inte får ta del av mervärdet blir helt enkelt beroende av 

kapitalisten.9 Arbetet med att skapa en balans mellan arbetaren och kapitalet har skett under 

en lång period menar Hirdman men, problematiken kring kvinnan och vart hon står i frågan 

är hänger fortfarande löst. Tillhör kvinnan kapitalet eller arbetaren? Samhällsstrukturen 

mellan arbetaren och kapitalet grundar sig i en 1800-tals maskulinitetsförståelse av världen 

där kvinnan inte har någon plats. För att kvinnan ska passa in i modellen arbetare-kapital 

krävs det att kvinnan i fråga tar bort alla sina feminina drag och placerar dem i skymundan 

för att undvika att hamna i ett tredje fack och inte bli klassificerad som jämlik med någon 

av de båda parterna.10  

Hirdman talar sedan om att om vi placerar de båda begreppen genus och kön som jämlika 

begrepp så blir genus maskulint och kön feminint och därefter träder rangordningen in där 

klass går före kön. Om vi istället försöker placera dem i jämställda teoretiska ramar 

kommer detta leda till att kön får sin materialistiska förankring där betoning på 

reproduktion och omsorg hamnar i fokus, allt för att produktionen och klass ska må så bra 

som möjligt. Detta synsätt har följt med från 1800-talet och fram till 1980-talet.11 

Detta förklarar dock inte det rådande maktförhållandet där män och kvinnor arbetar aktivt 

för att omge sig själv med andra av samma kön och varför det finns ett förakt mot det andra 

könet. Hirdman nämner att det finns undersökningar som visar på att män har ett behov av 

att känna en gemenskap till män och därför omger sig av män och vise versa kan vi 

applicera samma regler på kvinnor.12 

Kvinnan har alltid, historiskt sett, beskrivits i relation till mannen medan mannen i regel 

har beskrivits i relation till yrke.13 Detta går att spåra tillbaka både i historien och i 

religionen. Det är även så att de kvinnliga gestalter som getts plats i historien i hög grad 

                                                 
9 Hirdman, Yvonne. s. 145 
10 Hirdman, Yvonne. s. 146 
11 Hirdman, Yvonne. s. 148 
12 Hirdman, Yvonne s. 150 
13 Hirdman, Yvonne s. 152 
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har anammat de typiskt ”manliga” egenskaperna och att de därför har getts plats i historien. 

Ett avslutande ord som Hirdman ger oss i kapitlet om klass och kön är att detta på liknande 

sätt går att applicera på klass och etnicitet vilket gör att jag drar slutsatsen att det även 

fungerar i korrelationen mellan klass och ålder. 

I undersökningen granskas genus på ett liknande sätt. Med undersökningen vill jag 

undersöka om det möjligtvis är så att Skavlan stärker den rådande bilden av att kvinnan 

tillhör en av de båda klasserna. I studiens utfall så blev det fem olika teman som 

representerar de olika deltagarna. Utifrån dessa fem teman så kan jag i analysen se 

tendenser till en uppdelning av deltagarna på ett liknande sätt som i Hirdmans tolkning och 

beskrivning av Karl Marx syn på arbetaren och kapitalet. På ett liknande sätt går det att 

jämföra etnicitet och ålder. I åldersperspektivet är det dock svårare att reda ut vem som 

agerar kapitalet och vem som representerar arbetarna. Undersökningen behandlar ålder 

utifrån tre åldersgrupper (yngre, medel och äldre). Den grupp som ses som medel är den 

som gynnas och därav blir kapitalet i undersökningens fall medan de andra faller in i 

kategorierna arbetare.  En än tydligare bild som tenderar att återskapas är tanken av att 

kvinnan beskriv i förhållanden, inte nödvändigtvis till mannen som i Hirdmans fall men 

utifrån någon. Kvinnan är inte i samma breda utsträckning självgående utan har av olika 

anledningar nått sitt mål. 

Anja Hirdman – Tilltalande bilder 

Anja Hirdman är professor och verksam som lektor vid JMK. Hon har en fil.mag i 

idéhistoria och doktorerade i journalistik med avhandlingen Tilltalande bilder. Genus, 

sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fibaktuellt, 2002. 

I Hirdmans avhandling behandlas representationen av kvinnor för kvinnor och män för män 

i media. Hennes bok fokuserar bl.a. på Veckorevyn, en tidning som ges ut av av Bonnier 

Magazines & Brands. Första exemplaret av Veckorevyn kom 1935 och tidningen släpper 

ett nytt nummer ungefär en gång i månaden. Avhandlingen är skriven 2001 och det har 

skett vissa förändringar i det upplägg som veckorevyn arbetar med. 2009 lanserades en 

kampanj som hette Size Hero i syfte att främja olika modellstorlekar. Tidningen presenterar 
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sig själv som ”Sveriges största tidning och webbsida för unga kvinnor. Här hittar du allt 

om sex, relationer, jobb, karriär, utbildning, shopping, skönhet, bloggare och kändisar.” I 

hirdmans avhandlingar behandlas även Fib aktuellt utöver Veckorevyn. Fib aktuellt är en 

svensk tidning som lanserades 1963 och den gavs ut en gång i veckan. Med åren så 

utvecklades tidningen till att rikta in sig mer och mer på pornografi. 

Hirdman börjar med att presentera Ferugison Winships tolkning av kvinnotidningar som 

lyder att alla kvinnor är potentiella läsare. D.v.s. kvinnotidningarna riktar inte in sig på 

ämnen och därmed specifika målgrupper. Tidningar som däremot vänder sig mot män 

fokuserar på att den enskilde har ett intresse och då vanligen båtar, motorcyklar, golf m.m.14 

Hirdman diskuterar vidare tilltal i text och bild. Hon resonerar kring hur de båda formerna 

framställs och hon analyserar det hela för att hitta mönster för män respektive kvinnor.15 

Hirdman konstaterar att det finns två sidor av samma mynt i den journalistik som förs i de 

båda tidningarna på 90-talet. I Veckorevyn så skapas en självförverkligande profetia, d.v.s. 

tidningen vill få läsaren att bli någon eller bekräfta det befintliga. I Fib aktuellt menar 

Hirdman på att det väsentliga är att visa det ”verkliga” och locka med att avslöja det privata 

och vanligtvis intima och gör det offentligt men ändå priviligierat för dig som läsare. Det 

som de båda i slutändan har gemensamt är att publiken är i fokus. Det som reflekteras i text 

och bild är journalisternas egna tolkningar och förväntningar på hur kvinnor ser på kvinnor 

respektive män och vise versa för männen.16 

90-talet är de sista åren som avhandlingen behandlar gör Hirdman konstaterandet att 

innehållet i tidningarna förhåller sig inte till samhällsdebatter utan de bygger på ett 

komplext nätverk av kommersiella mekanismer som estetik för att få läsare.17 Vi kan idag 

se liknande beteendemönster i de sociala medier där båda könen men i en bredare 

utsträckning kvinnor används för att sälja. I de båda tidningarna så gör hon en analys kring 

kroppen som publik vara. 

                                                 
14 Hirdman, Anja Tilltalande bilder s. 9 2004 
15 Hirdman, Anja Tilltalande bilder s. 46-48 
16 Hirdman, Anja Tilltalande bilder s. 282 
17 Hirdman, Anja Tilltalande bilder s. 282 
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I Veckorevyn menar Hirdman att kvinnor uppmanas till att utvecklas genom att agera på 

ett specifikt sätt. Det kan vara allt från att utveckla en förståelse för hur lång en kjol ska 

vara till att få kvinnan att utveckla ett behov av att köpa olika produkter som främjar 

skönhet och som genererar vinster till företag. Mannen i Fib Aktuellt drivs av lusten. Lusten 

är huvudämnet i tidningen och genom att skapa en bild av de kvinnor som finns att tillgå i 

tidningen ska släcka den lust som finns hos mannen ska han köpa produkter och uppmanas 

till att ringa diverse nummer som genererar intäkter till företaget.18 

Hirdman gör konstaterandet att det finns ett enormt behov av normbyggande för att skapa 

vinst för de båda tidningarna. De båda tidningarna verkar till att skapa en tydlig definition 

av maskulinitet för mannen och femininet för kvinnan.19 Hirdman gör tolkningen att 

Veckorevyn uttrycker att det är via män som kvinnor erhåller sin självkänsla och får sina 

positioner bekräftade. Det är således mindre meriterande att få bekräftelse av en grupp som 

är homogen och består av enbart kvinnor. Det är med andra ord ”bättre” att visa de 

maskulina sidorna och åsidosätta de feminina för att penetrera den hetero-sociala 

gemenskapen. Män blir de primära subjekten i den ”kvinnliga världen”20 Ferguson som 

Hirdman tidigare refererat till gör tolkningen att kvinnan är det primära och inte mannen i 

kvinnotidningarna, men kvinnan får sin betydelse i relation till mannen.21 

Den tolkning som Hirdman gör anspråk på att det är genom männen som kvinnorna 

definieras är utifrån min undersökning inte lika tydlig. Som tidigare har nämnts så kan vi 

dock se likheter i beteende där kvinnors framgång även beror på andra utöver dem själva. 

En annan än mer tydlig tendens som undersökningen berör är det faktum att Skavlan som 

program är normdrivande. Precis som Hirdman konstaterar så krävs det för de båda 

tidningar att skapa tydliga bilder av maskulint och feminint och på ett liknande sätt byggs 

det upp normer som går att utläsa utifrån de teman som framgått i analysen.  

Karlsson & Johansson - ”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition” 

                                                 
18 Hirdman, Anja Tilltalande bilder s. 297-280 
19 Hirdman Anja Tilltande bilder s. 275 
20 Hirdman, Anja Tilltalade bilder s. 270-271 
21 Hirdman, Anja Tilltalande bilder 271 
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Ingen vill ha en riddare med lös ammunition är en kandidatuppsats som är skriven av 

Rebecka Jonsson och Sofie Karlsson som är f.d. studenter på Jönköpings University. 

Uppsatsen behandlar framställningen av män och kvinnor i tidningen Karriär. Syftet med 

undersökningen är att fastställa hur karriärkvinnor respektive karriärmän representeras i 

tidningen Karriär. De har undersökt åtta stycken intervjuer och använt sig av kritisk 

diskursanalys samt Lindelöws kompetensmodell för att tolka de texter som sammanställds 

i tidningen.22 I deras resultat framgår det att tolkning av karriärkvinnor och karriärmän är 

olika. De drar slutsatsen att kvinnor framställs som person som tilldelas sina karriär medan 

män förtjänar dem. Män är även mer kompetenta än kvinnor och deras kunskaper är mer 

omfattande. I figuren ser vi det resultat som fastställs i deras studie. 

23 

                                                 
22 Jonsson, R & Karlsson S , Kandidatuppsats Riddare med lös ammunition. S. 14 
23 Figur 2. Johansson & Karlsson. Riddare med lös ammunition S. 32 
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8 Bakgrund 

I bakgrunden ges en förklaring till vem Fredrik Skavlan är och vad programmet Skavlan 

handlar om samt talk-showns upplägg. 

Fredrik Skavlan 

Fredrik Skavlan är idag 51 år och började sin karriär som journalist på Morgenbladet när 

han var 18. Han har arbetat som journalist på Morgenbladet Aftenposten och Dagbladet, 

som kommentator och serietecknare. 1996 började han med TV och blev programledare 

för Absolut och två år senare så gjorde han succé i norsk TV med ”Först och sist”. 2009 

började Fredrik Skavlan ett samarbete med NRK och SVT och programmet Skavlan kom 

till. Fredrik Skavlan fick pris som bästa manliga programledare 2009 och programmet 

Skavlan fick pris som bästa underhållningsprogram samma år. Han har även fått negativ 

publicitet då ett flertal journalister menat att Fredrik Skavlans val av frågeställningar till 

sina gäster varit kontroversiella med tanke på gästernas genus, ålder eller etnicitet.  

Ett traditionellt avsnitt av Skavlan går till på följande vis: 

1. Fredrik Skavlan gör en kort introduktion av de gäster som kommer att delta i 

programmet. 

2. En riktad introduktion i form av ett videoklipp på första gästen. I videoklippet visas 

olika former av prestationer upp som gästen i fråga presterat. 

3. Gästen ifråga gör entré och möter Fredrik Skavlan som rest sig upp för att välkomna 

denne. De sätter sig ned i varsin stol och intervjun påbörjas. 

4. Mot slutet så tackar Fredrik Skavlan gästen för besöket och gör en introduktion av 

nästa gäst som på ett liknande sätt får en video som spelas upp och sedan kommer 

hen in och välkomnas. 

5. Den enda skillnaden som finns mellan intervju 1 och 2 är att gäst nummer 1 

fortfarande är närvarande vid intervjun som görs med gäst nummer 2. 

6. I slutet av hela avsnittet på en timme brukar någon artist göra ett liveuppträdande. 
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9 Undersökning 

I avsnittet redovisas kortfattat vilka personer som ingått i den kritiska diskursanalysen. Som 

tidigare har nämnts innebär en diskursanalys att studera innehållet i intervjuerna och de 

mönster som möjligen synliggörs vid samtalen som förs med olika gäster.  

I avsnitt 9.1 – 9.12 finns beskrivningar av de intervjuer som ingått i den kritiska 

diskursanalysen.  Varje avsnitt inleds med en beskrivning av vem personen ifråga är och 

vad hen är känd för. Härefter ges ett kort referat av vad samtalet i intervjun handlat om 

(utifrån de noteringar jag fört när jag lyssnat och sett intervjun).  

9.1 Intervju nr. 1 - Anna Kindberg Batra och David Batra, 2017-10-20 

Vem är Anna Kinberg Batra och David Batra? 

David Batra är född 1970 av en svensk mamma och har en pappa med rötterna i Indien. 

Han är utbildad civilekonom men har gjort karriär som komiker och skådespelare. Anna 

Kinberg Batra är också född 1970 och civilekonom föddes 1970 är politiker. När 

programmet sändes hade hon nyligen avgått från att ha varit var partiledare för 

moderaterna. Intresse för David Batra, vid intervjutillfället, var att han snart skulle ha 

premiär på sin föreställning ”Elefanten i rummet”. Till viss del var underlaget till 

föreställningen hämtat från hans erfarenheter av att vara gift med en yrkespolitiker på 

riksnivå. David och Anna är gifta med varandra och de har en dotter tillsammans.  

Vad samtalar de om i intervjun? 

Fredrik Skavlan inleder med en introduktion av dem båda som sedan följs av att David 

Batra berättar om deras arbetsvanor och hur deras livsrutiner ser ut. Det hela följs sedan av 

att Anna Kinberg Batra berättar om hur de träffats och hur deras giftermål gick till. Det 

hela följs sedan av att Anna och Fredrik samtalar om hur Davids och Annas situation och 

relation ändrades när Anna blev partiledare för moderaterna 2015. David kommer in i 

samtalet och kommenterar den nya livssituationen som uppkom i och med Annas 

partiledarskap på ett skämtsamt sätt, vilket ligger helt i linje med hans yrke. Anna 
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återberättar därefter om de förändringar som skedde när hon blev partiledare med en något 

mer allvarlig ton men ändå på ett lättsamt sätt. De går sedan in på hur Annas arbetssituation, 

som partiledare sett ut och kort om varför hon avgick. Det följes sedan av en jämn 

fördelning av samtalsämnen där frågorna riktas till Anna men David bjuds också in i 

samtalet. Först mot slutet av intervjun samtalar David i en allvarlig ton utan skämt. Mot 

slutet så får Anna frågan om hur relationen påverkats av att en av parterna varit en högt 

uppsatt politiker. 

 

9.2 Intervju nr. 2 – Kygo, 2017-10-11 

Vem är Kygo? 

Kygo är född 1991 och är musiker. Enligt honom själv uppkom intressen för den 

elektroniska musiken efter att han lyssnat till Avicii. Han har vunnit flera olika priser för 

sin musik i Norge och har varit på turné världen över. 

Vad samtalar de om i intervjun? 

De börjar prata om Kygo och hans två livsstilar d.v.s. livet hemma i Bergen och det liv han 

lever när han är på världsturnéer. Kygo förklarar hur han balanserar mellan de olika 

platserna som han besöker och att Bergen, d.v.s. hemmet nära mamma och pappa, är att 

prioritera om han måste välja men han tydliggör att balansen är optimal. Fredrik frågar hur 

vanligt det är att Kygo är hemma hos sin mamma för att äta mat. Sedan pratar de om hur 

han spenderar sina pengar. De börjar sedan prata om jobbet och Kygos manager.  Kygo 

presenterar vem managern är. De bjuder sedan in managern till scenen och fortsätter 

intervjun på engelska. De pratar om en arbetsprocess där Kygo fick remixa en låt som U2 

gjort. De går vidare till att prata om hur det var att träffa Bono på en fest där flera stora 

kända artister befunnit sig, Chris Martin, Lana Del Rey Stevie Wonder etc. Det bidrog till 

att de båda kände sig som barn igen och inte som den världsartist som Kygo är idag. 

9.3 Intervju nr. 3 - Henrik Lundqvist och Mats Zuccarello, 2017-03-11 

 

Vem är Henrik Lundqvist och Mats Zuccarello? 
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Henrik Lundqvist är född 1982 och spelar hockey i New York Rangers. Han spelade i 

Frölunda HC innan han tog sig vidare till NHL. Henrik Lundqvist har varit Sveriges 

landslagsmålvakt och han har varit med om att vinna VM. 

Mats Zuccarello är född 1987 och spelar hockey i New York Rangers. Han är Norges 

genom tidernas bästa hockeyspelare om värderingen fastställs utifrån från poäng i NHL. 

Innan tiden i New York Rangers spelade han två säsonger i Modo. 

Vad samtalar de om vid intervjun? 

De börjar prata om att de båda är otroligt populära som gäster på Skavlan. Lundqvist pratar 

om sin träningsstil och vikten av att träna på ett kvalitativt sätt.  Lundqvist berättar vem 

Zuccarello är utifrån sitt perspektiv och det görs på ett skämtsamt sätt. De pratar vidare om 

träningar. Zuccarello förklarar hur Lundqvist är och att Lundqvist är ”the King” samt att 

han är ansiktet utåt för Rangers. Lundqvist ses som Rangers bästa spelare. De pratar sedan 

om vilka ritualer de utför inför varje match. Lundqvist berättar om sin ritual först. Därefter 

går Zuccarello igenom sin ritual som är desto mer oplanerad. Zuccarello pratar om att han 

valde att gå olika rutter beroende på hur matcherna gick. Lundqvist pratar lite om hur 

rookies agerar och hur tiderna har förändrats. Han drar paralleller till samhället idag, unga 

tar för sig i bredare utsträckning. Han lägger ingen värdering i det utan det är mer ett 

konstaterande. De pratar om Zuccarellos skada. Samtalet är inte direkt djupt, de pratar 

relativt ytligt om skadan och Lundqvist hade något av en skämtsam approach och säger 

”Vi förstod inte hur allvarligt det var och jag skämtade lite med honom och sa nu slipper jag höra din retsamma 

stämma när du gör mål på mig”.  Zuccarello förklarade bara att det varit jobbigt men att han tog 

sig igenom det och kör på som vanligt nu. Zuccarello pratar om sin familjesituation, han är 

singel och uttrycker att han inte har tid att hänga och umgås med så många. Lundqvist 

pratar om jobbet och svårigheten i att kombinera tid för föräldraskapet med all tid han 

måste lägga på hockyn. Han pratar mycket om hur det påverkar barnen och samtalet blir 

därmed något mer jordnära när han nämner att dottern har svårt att acceptera det. I slutet 

av intervjun utmanas de båda till att spela rinkhockey och Zuccarello vinner. 
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9.4 Intervju nr. 4 - Nicolaj Coster-Waldau, 2017-10-13 

Vem är Nicolaj Coster-Waldau? 

 

Nicolaj Coster är en dansk skådespelare som är född 1970. Han tog sin teaterexamen vid 

Danska statens teater 1993 och gjorde sin teaterdebut som en av karaktärerna i Hamlet och 

sin filmdebut som nattvakt i filmen Nattevagten. 

 

Vad samtalar de om vid intervjun? 

 

Nicolaj introduceras genom att Skavlan visar ett klipp från serien Game of Thrones (GoT). 

De inleder därefter samtalet genom att prata om Nicolajs roll som representant för FN. Han 

representerar genus och klimat. Han nämner Grönland och klimatpåverkan på ett tydligt 

sätt. De visar ett klipp om hur tre danskar som vill ”rädda” världen genom att vara 

klimatsmarta (danskhumor). Därefter samtalar de kort om Nicolajs två döttrar för att sedan 

gå tillbaka till att samtala om hans karriär igen. Nicolaj talar om att det krävs lite tur i 

filmindustrin, d.v.s. att en serie får det genomslag som GoT.  GoT är att likna vid en 

framgångssagan som han känner stolthet för men menar också att det ur hans eget 

perspektiv finns samma stolthet i saker som ”inget sett”. De talar sedan om hur de måste 

hålla manuset hemligt för alla utomstående. Nicolaj är gift med en skådespelerska och 

nämner att hon inte tittar på GoT men menar att det inte är så konstigt att de inte tittar på 

allt som de var för sig har deltagit i. Men att de kanske ser varandras inspelade scener någon 

gång. Han pratar om att ena dottern uttryckt att det är konstigt att se sin pappa gråta på TV 

över ingenting. Skavlan skämtar om scenerna där Nicolaj var intim på film med Fredriks 

fru som också är skådespelerska. De talar om hur det är att se sin partner vara intim på scen 

skämtar lite om det och avslutar intervjun. 

9.5 Intervju nr. 5 - Sarah Sjöström, 2018-01-26 

Vem är Sarah Sjöström? 

 

Sarah Sjöström är en simmare som är född 1993. Sjöströms genombrott kom redan 2008 

när hon var 14 år gammal. Hon vann då EM guld. Sjöström har vunnit flera guld och silver 

genom åren och hon har även satt världsrekord ibland annat 100 m fjärilssim. Hon är utsedd 
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till världens bästa kvinnliga simmare och Europas bästa kvinnliga idrottare Sarah har också 

tilldelats Jerringpriset, Bragdguldet och två olika kungliga utmärkelser. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 

 

Sarah Sjöström introduceras genom att Skavlan visar videos på hennes framgångar inom 

simning. De inleder med att prata om ifall Sarah unnar sig något extra efter en större 

framgång. Sarah pratar om att många kvinnliga simmare köper designväskor som pris till 

sig själva när de vunnit. De går sedan in på att Sarah har mycket ”assistans” i sin vardag i 

form av städhjälp, och att hon utöver det låter sin sambo göra mycket i hemmet. Skavlan 

skämtar om storleken på hennes lägenhet och att behovet av hjälp borde vara litet. Frågan 

därpå handlar om vem som lagar mat i hushållet. Vid denna intervju deltar även andra 

gäster i programmet och de får också tillfälle till att ställa frågor (vilket skiljer sig från de 

andra intervjuerna som ingår i undersökningen). Joel Kinneman som är en av de andra 

gästerna börjar med att ta upp frågan om matvanor vilket leder in Skavlan på att prata om 

skräpmat. De pratar sedan om kroppen och att träna en OS kropp i jämförelse med en 

Hollywoodkropp. De talar lite om kosttillskott, Kinneman skämtar om droger och att det 

inte finns någon dopingkontroll i Hollywood. De går sedan in på ett lite mer allvarligt 

problem när de pratar om problematiken med att äta för lite respektive för mycket. Sarah 

säger att många tjejer möjligtvis inte äter tillräckligt och då främst inom simningen. De 

pratar sedan om tränarbytet. Hon förklarar att de hade ett mål och det var OS 2016. När OS 

var över behövde hon någon ny som satte nya mål. De pratar sedan om när lillebror Linus 

delade ut priset till henne på idrottsgalan. Linus har autism. De pratar sedan om familj och 

hur det blir lite som att Linus får ihop hela familjen där alla tar hand om honom.  

9.6 Intervju nr. 6 - Alicia Vikander, 2018-02-02 

Vem är Alicia Vikander? 

 

Alicia Vikander är en skådespelerska som är född 1988. Hon studerade vid balettskolan i 

Göteborg och Kungliga balettskolan i Stockholm. Hennes karriär tog fart år 2010 när hon 

vann en Guldbagge. 2012 nådde Vikander internationella framgångar genom sin roll i 
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filmen A Royal Affair. 2016 vann hon en Oscar som bästa kvinnliga biroll i filmen The 

Danish girl. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 

 

Alicia Vikander introduceras genom att de visar små sekvenser ur olika filmer hon deltagit 

i.  I intervjun introduceras även en kvinnlig regissör som heter Lisa Langseth Vikander och 

Fredrik Skavlan och Vikander börjar prata om hur ”exotiskt” det är att vara svensk i USA. 

Vikander pratar om att hon känner sig mycket mer som svensk/europé när hon är i ett annat 

land än när hon är på ”hemmaplan”.  Vikander berättar om att det var Langseth som 

introducerade Vikander till att spela en viktig roll för en kvinna. Det handlade om en roll 

där Vikander skulle visa på en komplex kvinna och att hon inte enbart kan spela roller som 

förknippas med att vara en tonåring som är stökig eller mobbad etc. Fredrik frågar om 

Vikander har möjlighet att leva fritt utanför kändisskapet och göra vad hon vill i vardagen. 

Vikander pratar om hur kändisskapet har påverkat och att hon upplever att en del människor 

hon mött agerar på ett anmärkningsvärt sätt. Hon berättar hur det är att träffa nya människor 

och hur de förhåller sig till henne nu när hon är känd.  

 

De pratar om hur det var att spela in en film i ett slott i Bayern som ligger i Tyskland. 

Filmproducenten hade fått lov av ägaren, som var en baron, att göra inspelningen i slottet 

och i dess omgivningar. Samtalet handlade en hel del om själva platsen och det faktum att 

slottet ägdes av en baron. Därefter visades en scen från filmen. De talar sedan om första 

gången de ser och möter döden. Vikander går tillbaka till att hon sett filmen ”Lejonkungen” 

som barn där pappan i Lejonkungen dör, vilket är det första minne hon har av att komma i 

kontakt med döden. Vikander får sedan frågan kring sitt eget bolag och den film som hon 

själv regisserat. Vikander säger att hon valde att ta chansen och att arbeta med Langseths 

manus och möjligheten att arbeta med ”starka” kvinnor och inte bara män var drivande. 

Fredrik Skavlan avslutar intervjun genom att fråga hur Vikander upplevde mötet med det 

brittiska kungahuset. 
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9.7 Intervju nr. 7 - Zara larsson, 2017-02-17 

 

Vem är Zara Larsson? 

 

Zara Larsson är en svensk sångartist som är född 1997. Hon gjorde sin debut i Talang 2008 

som hon vann. 2013 nådde hon topplistorna i både Sverige och Norge och tog sig till toppen 

på flera europeiska listor. Hon vann även två priser i Rockbjörnen d.v.s. årets genombrott 

och årets kvinnliga artist. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 

 

En kort introduktion görs som visar klipp från några av Zara Larssons uppträdanden. 

När Zara Larsson kommer in leds hon in av Skavlan. D.v.s. till skillnad mot den tågordning 

som programmet Skavlan har (se beskrivningen i avsnitt 8). Som en jämförelse kan även 

intervjun med Kygo tas upp i sammanhanget. Kygo är i Zaras ålder men även programmet 

där hans intervju ingår följder mönstret att gästen brukar gå in själv och mötas upp av 

Skavlan som är på plats. Skavlans första fråga till Zara är om hur hennes första hitlåt och 

hur det var innan hon blev känd. Zara Larsson berättar om tiden och tar då upp Carola som 

samtalsämne. Fredrik Skavlan frågar om hon kan härma Carola. Zara Larsson gör en 

imitation av Carolas sångstil. De går vidare och samtalar om Zaras raketkarriär och talar 

om olika framträdanden hon gjort. Skavlan frågar om Zara tycker det är lätt att förvalta sin 

tid. Zara Larsson berättar lite lättsamt, att hon inte har koll på mycket. De pratar bl.a. om 

ekonomi och om att Zaras mamma och pappa har koll på den och inte Zara. Hon känner 

tillit till sin mamma och pappa. Hon uttrycker själv att hon fortfarande är ett barn och att 

det därför är det viktigt att mamma och pappa fortfarande har mycket inflytande.  

 

De går vidare till att prata om familjen. Zara nämner att hon köpte en lägenhet till sin 

farmor. Hon har inget körkort samt att hon därför har köpt en mopedbil. De talar om att 

hon råkat ut för en del olyckor med mopedbilen. Skavlan betonar att baksätet är lämpligt 

för henne (skämtsamt). De pratar sedan om de samtal och diskussioner som Zara har med 

sin pappa. Skavlan säger sedan ”feministisk-lingo mansplaina”, vilket hennes pappa är 
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duktig på. Det har dock varit bra för Zara, menar hon, då det gjort att hon agerat mycket i 

politikens värld med fokus på feminismen samt att hon har agerat mycket på sociala medier 

i dessa frågor.  

 

De talar sedan om hennes Twitter användande och om hon någonsin ångrat det. Hon 

nämner att skivbolaget tog upp hennes tweet angående att filmen Fifhty shades är samma 

sak som Pornhub. De talar sedan om att det blir ”mycket” bråk med män. De talar om ”alla 

män” och Zara frågar Skavlan om han känner sig kränkt? Hon säger hur män är i grupp 

och Skavlan visar på medtycke, de talar sedan om troll på nätet. Hon pratar om att anonyma 

troll som inte vågar visa vem de är får hon som individ ta med en nypasalt. Zara berättar 

att hon växt upp i ett diskussionsvänligt klimat. Skavlan tar sedan upp ”jag hatar alla män” 

igen, men frågar hur pappa ser på det hela. Hon förklarar att pappa förstår begreppet ”hata 

alla män” och hon får återigen förklara begreppet. Hon nämner sedan olika privilegier och 

radar upp sina och menar på att hon måste förstå att det har en betydelse. 

9.8 Intervju nr. 8 - Astrid S, 2017-03-10 

 

Vem är Astrid S? 

 

Astrid S är en norsk sångerska som är född 1996. Hon blev känd genom norska Idol där 

hon kom på femte plats 2013. Hon gick därefter vidare med att släppa låtar som 2AM och 

Hurts so good. Hon har vunnit pris för årets nykomling och årets låt i Norge samt även fått 

priset som Norges bästa artist. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 

 

Introduktionen av Astrid S är lite annorlunda än de introduktioner som gäller för övriga 

som ingår i undersökningen. Skavlan visar en film där hon allt från att som 6-åring sjunger 

i bilen till att hon vinner musikpriser för hennes prestationer. Slutligen visar de upp när hon 

sjunger en av sina hitlåtar.  

 



 
      

   25(46) 

 

 
    
    
    
 

De pratar sedan om utseende och om hon är mest lik, sin mamma eller sin pappa. 

Personlighetsmässigt så skämtar hon om att hon fått ”det värsta av bägge”. Hon berättar att 

hon gärna överdriver, eller har lätt för det och blir därefter ombedd att ge ett exempel där 

hon gått till överdrift. Exemplet var att hon sagt hade kunskap om hur en kattfödsel går till 

för att hon varit med om detta. Detta nämner hon i samband med att bekanta var i 

situationen att de hade en katt som skulle föda. Astrid föreslogs därför att ta hand om 

födseln. För att hantera det hela går då Astrid in på toaletten och googlade kattfödsel där 

de gick igenom hur man gör. Därefter tog hon hand om det hela och alla kattungar 

överlevde, så det hela slutade bra.  

 

Astrid visar upp sitt piano som hon fick som 6-åring (Keyboard). Hon berättar om gåvan 

och hur det var att få ett piano, dvs. de pratar om hennes barndom igen. Därefter får Astrid 

i uppgift att spela ABBA:s Dancing Queen. Hon spelar och sjunger tillsammans med Owe 

Thörnqvist. Intervjun går från att vara mellan Skavlan och Astrid S till att fokusera på alla 

inkludera Owe. Hon berättar sedan att när hon festat och kommer hem framåt småtimmarna 

gärna sätter sig och beställer småsaker från internet. 

 

9.9 Intervju nr. 9 - Peter Stordalen, 2018-02-09 

 

Vem är Peter Stordalen? 

 

Peter Stordalen är en norsk entreprenör som är född 1962 i Norge. Hans entreprenörskap 

definieras främst av att han är ägare till ett flertal hotell genom bolaget Nordic Choice 

Hotels. Han är även en investerare och fastighetsutvecklare och arbetar aktivt för att främja 

miljön. Peter Stordalen studerade ett år på Kjopmannsinstitutet. Han har vunnit utmärkelser 

som årets entreprenör och hans hotellkedja har utsetts till Skandinaviens bästa. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 
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En kort introduktion görs av Stordalen men inte, som de andra intervjupersonerna som 

ingår i undersökningen, genom en video. Fredrik Skavlan beskriver Stordalen på plats på 

följande sätt, ”han är en rik framgångssaga som gett bort pengarna men inte kontrollen.” 

De pratar om hur det var när Stordalen donerade sin förmögenhet till sina barn. Han 

förklarar varför han gjorde som han gjorde - han tänkte inte testamentera pengarna först 

men ändrade sin livssyn. Stordalen berättar att hans barn berättat att de alla ville arbeta 

inom samma bransch som Stordalen, vilket gjorde att han kom fram till sitt beslut. Han 

förklarar vad det är barnen ärver d.v.s. inte bara pengar utan värderingar och förståelse för 

vad som krävs för att driva företag och ansvaret som tillkommer. Peter Stordalen har 

fortfarande kvar beslutandemandatet/makten. Barnen är rika ”på papperet” och ska lära sig. 

Han gjorde valet för att barnen inte skulle ärva allt som om de vunnit på lotto. Nu är de ca 

20 år och får 8 miljarder, Peter har som mål att få dem att förstå vikten och ansvaret och 

fungerar som mentor åt dem. 

 

Intervjun går vidare och de ser på ett personlighetstest som Stordalen gjort. De pratar om 

honom som person och nämner att han alltid är glad men konflikträdd. Stordalen pratar om 

sin fru, Gunhild Stordalen, som inte är konflikträdd utan tvärtom att hon är driven och inte 

har problem med att ta konflikter. Stordalen pratar om att han är öppen, samtalar gärna, 

hittar lösningar som alla går med på, jämställdhet, miljö, framtid, empati och hopp. Saker 

som han älskar kanske är egenskaper som framtidens ledare måste ha menar han på. 

 

De går vidare med att samtala om religion och kristendom. Stordalen konstaterar att han 

idag är agnostiker, vilket också hans fru är. Stordalen far var pingstvän och Stordalen var 

med i statskyrkan. Gunhild Stordalen övertygar Peter om att det hon tycker och tänker är 

rätt, hon använder sig av forskning etc. vilket gör att Peter låter sig övertygas. Samtidigt 

vill han inte utesluta att det finns något som är större än oss själva. Han har fått en respekt 

för kraften i tro och hopp. Mot slutet av intervjun berättar Stordalen att han bad till Gud 

när det var som värst för Gunhild Stordalen (som drabbats av sjukdomen systemisk skleros) 

och inga andra lösningar fanns. 
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9.10 Intervju nr. 10 - Tove Lo, 2018-02-09 

Vem är Tove Lo? 

 

Tove Lo är en svensk artist och producent som är född 1987. Hennes karriär tog fart 2013 

när hon släppte låten Habbits. Det var med denna låt som hon hamnade på topp 3 på Rolling 

Stones Billboardlista. Hon har sedan 2013 vunnit ett flertal priser där bland, årets 

nykomling 2014, två grammisar 2014 respektive 2018 och 2017 vann hon även 

platinagitarren. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 

 

Hon introduceras som en av Sveriges stora inom musikexport. Skavlan introducerar Tove 

Lo genom att visar tre olika låtar som hon gjort. De börjar intervjun med att prata om att 

vara konflikträdd och Stordalen har tidigare påstått att många i Sverige är detta, men Tove 

Lo ser sig inte som svensk på den punkten. Hennes intervju kopplas till Peters och de pratar 

sedan om personlighetstest vilket gör att Tove Lo återigen kopplas ihop med det som 

Skavlan pratat med Peter Stordalen om. Hon förklarar kortfattat hur hon är som person. 

Hon är explosiv på scen men i verklighet är hon lugn och snäll. De pratar om att toppar och 

dalar är långt ifrån varandra. Peter är bara på topp, Fredrik medel och Tove Lo upp och 

ner. Tove Lo förklarar att hon skriver som bäst när känslor är inblandade d.v.s. vid 

relationers start och slut. 

 

Hon berättar att hennes musik är som en dagbok, hon skrev även dagbok som liten och har 

med sig den i programmet. Tove Lo läser ett utdrag ur den från tiden då hon var är 15-16 

år.  Där stod: Jag är otrolig, nu har jag en ny. Fan vad lätt jag blir kär och mina känslor 

studsar fram och tillbaka. Hon läser även från en New York-resa och hur hon hade 

ätstörningar eftersom hon behövde gå ner i vikt för att bli modell. Hon berättar hur hon 

påverkades av pressen att behöva gå ner i vikt. 

 

Hennes familj är på plats i studion och hon berättar vilken roll de haft för henne. Mamma 

och pappa har varit stöttande men oroliga. De pratar om föräldrars roller och om hur 
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föräldrar ska se på sina barn. Peter Stordalen säger att de ska vara lite bekymrade men det 

viktigaste är konstant kärlek oavsett och att aldrig sluta tro på att deras barn klarar det. 

Tove Lo berättar att hon känner att det är lite orättvist att hennes föräldrar ”måste” veta 

allt. Med tanke på att hon återspeglar allt i sin musik och i tweets etc.  

 

De pratar om att hon är kär idag och att hon flyttat till Los Angeles för att bo tillsammans 

med sin kille Charlie. Hon har varit i Nya Zeeland för att träffa hans familj. Charlies 

mamma visade sig vara väldigt konservativ och var rädd för vem Tove Lo var men 

konstaterade att Tove Lo är ”normal” berättar Tove Lo. Vidare får Peter frågan om hur det 

var för honom att träffa svärföräldrarna för första gången och han berättar om det (han var 

inte favorit till en början). Tove Lo berättar om hur hon blir uppläxad av Charlies mamma 

om familj och barn. Intervjun avslutas med att Tove Lo berättar att hon nu skriver musik 

om hennes ”nya” livssituation d.v.s. vad som händer när festen är över. Hon berättar även 

att beroende på hur året utvecklas så fastställs även hennes texter. 

 

9.11 Intervju nr. 11 - Peter Junior Wallenberg, 2018-03-23 

 

Vem är Peter Junior Wallenberg? 

 

Peter Junior Wallenberg är född 1959 i Sverige. Wallenberg är en svensk företagsledare 

och racerförare. Han arbetar som styrelseledamot i Investor och i Stockholms 

handelskammare och har tidigare varit VD för Grand Hotell. Han sitter i styrelsen i flera 

olika organisationer utöver de ovannämnda. Han har varit med och tävlat i Porsche Carrera 

cup Scandinavia. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 

 

Wallenberg introduceras som att han ingår i en av nordens mäktigaste finansfamiljer, man 

tar upp deras arv och makt. Det visas en introduktionsfilm om familjen Wallenbergs 

historia som går tillbaka till Oscar Wallenberg som grundade Sveriges enskilda bank 

(SEB).  
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De berättar sedan att Wallenberg idag förvaltar en del av detta imperium tillsammans med 

sina bröder. Han berättar att han har smeknamnet ”Poker” eftersom hans ansiktsuttryck var 

neutralt samt att han sällan skrattade eller log. Smeknamn är vanliga i familjen Wallenberg 

och därpå följde en diskussion i programmet om vad Wallenbergare har kallats genom åren. 

Skavlan frågar om det bara är män som får smeknamn? Vilket det inte är. Skavlan frågar 

om det fanns en kartlagd plan för barnens liv. Wallenberg säger att det aldrig var så att de 

uttalat var styrda av någon plan men i grunden så fanns det nog något bakomliggande och 

underförstått när det gäller utbildning. Wallenberg har inte bott hemma sedan han var 11 

år och började på internatskola. Wallenberg berättar om sin uppväxt och hur föräldrarna 

skildes vid tidig ålder p.g.a. jobb. Wallenberg berättar att det var otroligt utvecklande att 

ha gått på en internatskola och att ha vuxit upp utan sina föräldrar på traditionellt sätt. 

 

Han berättar att han kommer från en finansfamilj men att han ändå getts möjligheten att 

syssla med lite olika och berättar om hans tidigare jobb. Det har varierat kring allt från att 

ha varit smörgåsnisse på Grand hotell till mekaniker och att arbeta som bankman. 

Smörgåsnisse innebar att han var springpojke. Det var det han gillade mest. Han berättar 

att han även jobbat med catering till flyg. De samtalar sedan om att Peter Wallenberg som 

är farfar till Peter Junior valde en annan väg. Farfadern var inte nöjd över att Peter Junior 

inte valde finansbranschen som arbetsområde. Han berättar att hans pappa var väldigt 

stöttande även om farfadern var emot det. Det gick i alla fall bra med tanke på att Peter 

Wallenberg blev VD för Grand hotell. 

 

De samtalar sedan om familjetraditioner och huruvida de håller ihop inom familjen. De har 

några traditioner som de fortfarande håller fast vid. Intervjun tar upp att Peter Junior har en 

dotter idag som är 5 år samt om hon ska gå på internatskola eller inte. Peter Junior menar 

på att han hade tyckt det var svårt idag. Men när hon är 11 år - vem vet? Och det är upp till 

henne också. 

 

De samtalar om att det alltid varit män som styrt i Wallenbergsfären. Skavlan frågar om 

det har blivit diskuterat och om det blivit något problem med tanke på att det finns kvinnor 
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i släkten som aldrig fått chansen. Historiskt sätt är det så, och nu är det så, svarar Peter 

Junior, men han menar att idag så görs ett arbete för att kvinnorna också ska kunna ta plats. 

Han förklarar det här med att vara en närvarande pappa. Med tanke på sin ålder och var 

han är i livet idag, så har han bestämt sig för att vara hemma varannan vecka för att kunna 

äta middag med sin familj. Om han varit något yngre och blivit pappa hade det inte blivit 

så. 

 

De börjar pratar om börsen och att Wallenberg äger ca 40 % av Sveriges börsvärde och 

Skavlan frågar om det är sunt med en sådan maktstruktur. Wallenberg svarar det är upp till 

andra att bedöma. Samtidigt framförde han att Wallenbergs är långsiktiga ägare och att de 

har ägt många bolag i 100 år. De vinster som de får ut går till löner men även till forskning 

och att de exempelvis donerar 2 miljarder om året till forskningen. Slutligen talar de om 

Peter Juniors intresse för bilar och främst sportbilar, det är ett intresse som funnits med 

sedan barndomen. 

9.12 Intervju nr. 12 - Noomi Rapace, 2018-03-28 

 

Vem är Noomi Rapace? 

 

Noomi Rapace är född 1979 i Sverige och är skådespelerska. Hon har rötter från 

resandefolket, romer. Vid sju års ålder fick hon sin första roll som statist vilket bidrog till 

att hon bestämde sig för att bli skådespelerska. Hon studerade vid Södra Latins teaterlinje 

under gymnasiet och sedan vid Skara Skolscen. Hon arbetade vid Orionteatern, 

Stockholmsteater och Dramaten. TV-debuten gjordes 1996 i TV-serien Tre Kronor. 2009 

gjorde hon rollen som Lisbeth Salander i Män som hatar kvinnor, Flickan som lekte med 

elden och Luftslottet som sprängdes. Det var genom dessa roller som hon tilldelades priset 

för bästa kvinnliga huvudroll. Det var genom denna roll som hon gavs möjligheten att göra 

karriär i Hollywood. 

 

Vad samtalar de om i intervjun? 
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Noomi Rapace introduceras genom att de nämner hennes genombrott i filmen Män som 

hatar kvinnor, hennes fortsättning i filmvärlden och att hon idag bor i London. De visar en 

video där hon ingår i ett uppträdande i en musikvideo med Rolling Stones. 

De börjar prata om bilar och hon får frågan om hon gillar fart. Hon berättar att hon har en 

sportbil och att hon gärna lyssnar på hög musik. Samtalet i början ligger i linje med det 

samtal som avslutades med Wallenberg, d.v.s. Rapace får samma frågor som Wallenberg 

avslutade med. 

 

De börjar sedan prata om att hon utvecklat en doft d.v.s. en parfym. Hon får frågan om hon 

är en affärskvinna? Hon gör det hon älskar och hon upplevde att hon behövde en doft. De 

pratar om doften och hur det är kopplat till något. De går då in på barndomen och vad olika 

dofter påminner henne om. Hon berättar att hon flyttade hemifrån när hon var 15 år och då 

var det doften av hennes bästa vän en häst som hon saknade. Wallenberg får frågan ”vad 

är värst för mycket parfym eller svett.” Rapace säger att det värsta som finns är när 

människor doftar för mycket parfym. 

 

Skavlan frågar sedan vad Rolling Stones doftade. Hon förklarar att Mick Jagger är en ung 

själ som inte doftar trots svett. De pratar sedan om att hon knäckte näsan när hon gjorde en 

scen med Orlando Bloom. De pratar om att hon genom sin karriär tenderat till att dra på 

sig olika skador. I en film som hon gjort i Stockholm på senare tid bidrog till att hon blev 

blind i en vecka. Hon förklarar hur det hela gick till. Hon skämtar sen om att nu vet hon 

hur det är att agera skådespelerska som en blind och såg det hela som en positiv erfarenhet. 

 

De pratar om hur det är att bo tillsammans med lillasystern i London. Rapace berättar hur 

deras relation är och hur den utvecklats. Det är en åldersskillnad på 15 år. Rapace berättar 

att hon känner att hon landat i sig själv och börjat bli gladare som person. Hon tror att det 

blivit så är för hon hittat personer som gjort att hon känner sig trygg och öppen. När hon 

växte upp tänkte hon att hon skulle vara stark och inte visa känslor. 

Hon får en sista fråga där hon ska välja mellan frihet och tillhörighet. Hon väljer frihet och 

menar på att det är genom frihet hon finner tillhörighet. 
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10 Analys 

I analysen lyfter jag fram de olika gästerna och beskriver hur kategoriseringen av varje gäst 

skett utifrån genus, ålder och etnicitet. För att tydliggöra kopplingen mellan 

frågeställningens kategorier och de teman som är återkommande i intervjuerna på Skavlan 

så har det hela sammanfattats i en tabell. 

I tabellen har jag valt att kategorisera de olika gästerna som har intervjuats utifrån efter de 

teman som Skavlan oftast bygger upp intervjuerna kring. Jag har identifierat fem olika 

teman och de förekommer i olika grad i de olika intervjuerna. I stort sätt behandlas alla fem 

teman i alla intervjuer i någon grad. Jag har dock valt att kategorisera intervjuerna utifrån 

de 1-2 teman som är mest framträdande i intervjun. 

Efter tabellen kommer en mer djupgående analys av de resultat som framgår i 

undersökningen. I den djupgående analysen belyser jag även delar som inte ingår i tabellens 

teman men som ändå i någon form kan falla in inom ramen av begreppet. Utifrån 

undersökningens resultat är det följande fem teman som är vanligt återkommande i 

intervjuerna; karriär (samtal som kretsar kring det som gästen arbetar med), känslor (samtal 

som kretsar kring hur gästen upplever olika situationer som hen varit med om), relationer 

(hur gästens livssituation ser ut i form av partners), familj (samtal om och kring 

kärnfamiljen, mamma, pappa, syskon) och barndom (det som berör gästens tidigare år i 

åldern, vanligtvis åren 5-18). Det finns även andra teman/ämnen i enskilda intervjuer, 

utöver dessa fem men det är således de beskrivna fem teman som är återkommande i 

samtliga intervjuer som ingår i undersökningen. I analysen så jämförs och tolkas dessa 

teman, dvs. hur de används och när de används. De ovannämnda teman blev ett resultat av 

det som framgått i. 

Ett annat faktum är att intervjuerna är i någon form klippta och förberedda. D.v.s. både gäst 

och programledare har redan innan intervjun berört och förberett vilka samtalsämnen som 

ska ingå. Vid detta tillfälle finns möjligheten för alla parter att uttrycka sin åsikt och även 

nämna vad de vill prata om vid intervjun. 
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Oavsett vilken tolkning du som läsare gör vid en kritisk diskursanalys måste du även ställa 

dig frågan är det av intresse att veta X eller Y om individen? Hade det varit intressant att 

prata om makt och pengar med andra än Stordalen och Wallenberg? Kanske inte då de båda 

har stort kapital och inflytande i Norden vilket gör att samtal om ekonomi naturligt hamnar 

i intervjuer med dessa båda. 

10.1 Hur framställs de intervjuade utifrån deras genusidentitet? 

Efter att ha genomfört denna undersökning så går det att konstatera att det finns skillnader 

på hur personer framställs utifrån genus. 

Utifrån undersökningens resultat så kan vi se att de kvinnor som deltar i Skavlan i en högre 

utsträckning får frågor som från början varit riktade till en tidigare gäst i samma program. 

Exempelvis var samtalet kring bilar riktat till Wallenberg men även Rapace fick svara på 

den frågan. Stordalens personlighetstest spillde över och blev en likartad fråga till Tove 

Lo.   

Vid ett flertal intervjuer som ingått i undersökningen har kvinnliga gäster fått frågor ställda 

av andra gäster i samma program medan det intervjuer som hållits med män i större 

utsträckning har rört sig om ett samtal som skett enbart mellan Fredrik Skavlan och den 

gästande mannen. Detta fenomen kan exempelvis ses i intervjun med Sarah Sjöström. Vid 

hennes intervju är det tre andra gäster som redan intervjuats. Alla fyra (de tre gästerna och 

Skavlan) ställer frågor som är riktade till Sjöström och intervjusituationen blir 

okontrollerad. 

Ett annat mönster som är påtagligt är att kvinnor ofta inte är först ut att intervjuas i 

programmet och därför har mindre chans att påverka riktningen i samtalet. Det faktumet 

bidrar även till att kvinnor som deltar i Skavlan hamnar i ett scenario där det blir mer 

naturligt att samtalet sker mellan fler personer då en tidigare gäst sitter i stolen rakt över.  

En följdfråga som uppkommer är då, hur detta kommer sig? Är det ur ett 

tittarsiffrorsperspektiv mer gynnsamt att ha huvudfokus på män och ge en bild av att män 

ska vara mer framgångsrika än kvinnor. Det vill säga används männen som flaggskepp för 



 
      

   34(46) 

 

 
    
    
    
 

avsnitten och produktionen hoppas sedan på att tittarna blir kvar inför kommande gäster. 

Resonemanget har brister men om vi ser på de intervjuer som finns med i undersökningen 

som sträcker sig från 2017 till 2018 så är det ett program där ett gift par startar, två program 

där kvinnor startar upp samt nioprogram där det är män som inleder. Det skulle kunna 

handla om att producenterna har gjort en uppskattning ev. en undersökning där siffror 

fastställs för vilka gäster som bidrar till flest tittare. 

Kvinnorna som intervjuas tenderar till att samtala om annat och andra än sig själva. Ett 

tydligt exempel på detta är Alicia Vikanders intervju. Vikander har vunnit en Oscar, träffat 

kungligheter och nyligen gift sig. Det finns med andra ord en uppsjö av samtalsämnen men 

av någon anledning så hamnar en anmärkningsvärt stor proportion i ett samtal om en 

filminspelning där fokus ligger på att en tysk baron låtit ett filmteam filma på sitt slott och 

i sin trädgård. Möjligheten att få en inblick i en av Sveriges största nu levande 

skådespelerskas liv förspills på historien om en tysk baron som vi inte ens vet namnet på. 

Tove Los intervju är en av de mer diversifierade intervjuerna som ingår i undersökningen. 

Det som gör intervjun intressant är att den inte går att kategorisera på lika tydlig sätt som 

de andra intervjuerna. Den behandlar, karriär, känslor, relationer, familj och barndom. Den 

innefattar alla de fem teman som går att se vid de olika intervjuerna. 

Tove Lo är 30 år och samtalar om sina ungdomsår genom att återberätta två olika händelser 

ifrån sin dagbok. Till följd av dagboken ges hon möjlighet att göra en utsaga vilket är 

positivt. Vid en av de två berättelserna berättar hon att när hon var i New York fick hon ett 

erbjudande av ett modebolag. Kravet som ställdes var att hon skulle gå ner i vikt. Tove Lo 

berättar, lättpåverkad som hon var som ung tjej gjorde hon detta och ifrågasätter idag, till 

vilken nytta? Tove Lo nämner att den strävan från etablerade aktörer som hela tiden vill 

styra unga kvinnor som är enklare att påverka är osunt. Återblicken in i hennes yngre år 

ges plats för reflektion vilket ger inslaget med dagboken betydelse. 

I intervjuerna med Zara Larsson och Astrid S samtalar de på ett liknande sätt men där ges 

reflektioner inte samma utrymme. Tove Lo pratar om hur hon är som person och hur 

känslostyrd hon är. Det är direkt kopplat till Stordalen så på så sätt kan hon kategoriseras 
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som både ung och vuxen. Känslorna rinner över och reflekteras i karriären när hon berättar 

att hon är som bäst på att skriva musik när hennes liv är som mest kaotiskt ur ett 

känslomässigt perspektiv. Det blir med andra ord en naturlig övergång från känslorna som 

hon känner in i karriären. Samtalet kring karriär behandlas på ett mer genomgående sätt 

och intervjun liknar mer de intervjuerna med exempelvis Lundqvist, Zuccarello och 

Coster-Waldu. Intervjun går sedan över till familj och relationen med hennes sambo 

Charlie. Vid samtalet om svärföräldrar så får Stordalen utrymme ännu en gång. Den kritik 

som går att rikta mot denna specifika intervju är tunn. Det beror på att intervjun förhåller 

sig till en jämnfördelning mellan de olika ämnen som behandlas i intervjun. Det som kan 

ses som bristande är det faktum att Stordalen ges mycket utrymme i Tove Los intervju, 

något som är genomgående för de kvinnor som intervjuats som inte varit först på plats. 

Ett resultat som också tillkännages i undersökningen är att män får färre frågor som på ett 

djupare plan behandlar känslor. Det finns egentligen enbart en intervju som går in på djupet 

avseende känslor och det är intervjun med Stordalen. Stordalens intervju är den intervju 

som tar upp tunga och svåra saker där det kan vara svårt att finna ett korrekt svar. 

För att sätta det hela i perspektiv kan vi jämföra Stordalens intervju med intervjun där 

Lundqvist och Zuccarello gästar. Skavlan ställer en fråga som berör den hjärnskada som 

Zuccarello får i en match, den orsakar så stor skada att Zuccarello förlorar förmågan att 

tala i några veckor. Svaret från Zuccarello i runda drag är ”Det var tufft men nu går det 

bra” Lundqvist svarade ”Vi förstod inte hur allvarligt det var och jag skämtade lite med 

honom och sa nu slipper jag höra din retsamma stämma när du gör mål på mig”. Den 

mentalitet som tydliggörs i en situation som denna där män inte ska samtala om svåra saker 

och det smidigaste är att dra en skämtsam replik i kombination med en förståelse påverkar 

negativt. De som ser upp till Lundqvist och Zuccarello och vill bli som dem kan dra 

slutsatsen att jobbiga saker är inte något som man ska samtala om. 

Vi ser gemensamma nämnare mellan intervjun med de båda hockeyspelarna och Kygo. 

Samtalen håller sig på en nivå som liknar ett samtal mellan två som precis mött, där de 

berättar om sig själva. I Nicolaj Coster-Waldaus intervju ser vi ett liknande beteende men 

där driver Fredrik Skavlan snarare samtalet i en riktning medan Coster-Waldau visar tecken 
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på att han är öppen för samtal om familj, genusjämlikhet och klimatfrågor istället för samtal 

om framgång, GoT och intimitet på filmduken.  

10.2 Hur framställs de intervjuade utifrån deras ålder? 

Vid de intervjuer som undersökningen behandlar finner vi en problematik kring 

hanteringen av ålder främst när det handlar om yngre gäster och då särskilt kvinnor. Ett 

resonemang som går att föra kring åldern är helt enkelt att de som tillhör den yngre 

generationen inte har en lika rik erfarenhet och det är då bra att falla tillbaka på det de 

upplevt i barndomen. 

De yngsta i undersökningen har varit Kygo, Astrid S, Sarah Sjöström och Zara Larsson. 

Här kan också nämnas att av de yngre är Zara Larsson, Astrid S och Kygo verksamma 

inom samma bransch. För Astrid S och Zara Larsson handlar intervjuerna till övervägande 

del om barndom och privatliv medan fokus i Kygos fall ligger på karriären på ett tydligare 

sätt. 

Min tanke är att intervjuer av de yngre kvinnorna som deltagit i större utsträckning handlat 

om barndomen jämfört med män i samma ålder men om vi ser till undersökningens helhet 

så får båda könen frågor som handlar om deras karriär och privatliv. Om vi studerar 

Sjöströms intervju saknar den fokus på både karriär och barndom, den fokuserar snarare på 

hennes privatliv. Att en så stor andel av intervjun handlar om privatlivet istället för 

karriären hos de yngre kvinnliga deltagarna riskerar att sända ett signalvärde som uttrycker 

att trots en framgångsrik karriär så är det mer intressant att höra om de privata bitarna. Det 

är möjligt att så är fallet, men då bör motsvarande signalvärde ges avseende de yngre 

framgångsrika männen. 

Som tidigare påpekats i avsnitt 10.1 finns det skillnader på samtalsämne mellan de yngre 

beroende på genus men likaså när vi ser till ålder. Intervjuerna med Zara Larsson, Astrids 

S, Kygo och Sarah Sjöström fokuserar innehållet i samtalen på ansvar och ett ifrågasättande 

om de är kapabla till att ta eget ansvar. Kygo får frågan om han går hem till sin mamma 

och äter mat, vilket visar på två saker – dels att Kygo inte är vuxen nog att ta hand om sin 
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egen mathållning samt att Fredrik Skavlan utgår från en uppfattning om att det är just 

mammor som ska laga mat i hemmen.  

Zara Larsson får frågan om hur hon hanterar ekonomin, vilket hon dock medger att hennes 

föräldrar gör, och hon uttrycker även att hon har svårt att ta ansvar. Frågan om hantering 

av ekonomi ställs inte till äldre gäster på samma vis. Zara Larsson som är en av de yngsta 

som blir intervjuad och är även den enda gäst som leds in till Tv-studion av Skavlan. Om 

det är en tillfällighet eller ett beteende som signalerar att hon är ung och kvinna går dock 

inte att uttala sig om utan får mer bli ett konstaterande. Sarah Sjöströms intervju är den som 

på tydligast sätt går att ifrågasätta. Vid intervjun så samtalar de om det vardagliga ansvaret 

som städ, tvätt och mat som hon överlåter på sin sambo. Hon får nästan som en varningens 

finger för att hon engagerar sig så lite i hemsysslorna. Utifrån undersökningens resultat så 

finns det tendenser hos Fredrik Skavlans kvinnosyn att det är de som är menade att vara 

hemma och arbeta med hushållssysslor och det sänder ett negativt signalvärde till de unga 

kvinnor och män som tittar på programmet. 

En liknande "problematik” kring ansvar utvecklas i samtalet med Stordalen. Här är dock 

ansvarsproblematiken riktad mot Stordalens barn som tidigare i år (2018) tagit del av hela 

Peter Stordalens förmögenhet. Fredrik Skavlan frågar hur ungdomar kan hantera en 

situation där de helt plötsligt för en så stor förmögenhet. Stordalen resonerar och förklarar 

i sin intervju att det inte är pengar på lotto som de vunnit utan det är ett företag som går i 

arv och att han kommer finnas med som mentor och rådgivare. 

En förståelse har utvecklats kring varför intervjun med Sjöström fick ett sådant genomslag 

i journalistikens värld med fokus på sexism och då könsfrågan. Valet av 

åldersdiskriminering i undersökningens fall hamnar dock på att frågorna kring ansvar riktas 

mot de yngre deltagarna. Det går att se i undersökningen, att med åldern så försvinner 

frågan om ansvar oavsett genus. Astrid S intervju kretsar kring hennes barndom och har 

det som genomgående ämne i stort sett hela intervjun. Det intressanta med att samtalet 

fokuserar på barndomen är att Astrid S har arbetat och producerat musik men även blivit 

ambassadör för women UEFA. Det är ämnen som jag anser är mer intressanta att samtala 
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om och som mer ligger i linje med hennes vardag. Genom att välja mer relevanta ämnen 

så följer även intervjun ett tydligare mönster som även blir oberoende genus. 

I undersökningen så representerar Peter Stordalen tillsammans med Peter Junior 

Wallenberg de äldsta som gästar Skavlan och de är båda över 50 år. De båda får en något 

annorlunda introduktion. Peter Stordalen får enbart en muntlig redovisning om vem han är 

och definieras då som ”En rik framgångssaga som gett bort pengarna men inte kontrollen.” 

och Wallenberg introduceras snarare som ett släktnamn än en person. Det ger bl.a. den 

video som Skavlan visar upp uttryck för. Videon handlar snarare om hur familjen 

Wallenberg började bygget på sitt imperium på 1800-talet än vilka prestationer Peter Junior 

Wallenberg har gjort under sin karriär. 

Ett annat tydligt mönster som går att se i undersökningen är att desto äldre gästerna blir 

desto fler frågor om familj får de. Det blir som att samtala om erfarenheter och att deras 

yrkesverksamma tid börjar närma sig slutet. Det blir hög grad av återblickar på hur det har 

gått och vad de åstadkommit. Stordalen och Wallenberg är de som samtalar mest om familj 

tätt följt av paret Batra som också tillhör de äldre med sina 48 år respektive 45. Nicolaj 

Coster-Waldau som är 46 är avvikande och följer inte det mönstret. Det finns tydliga 

karaktäristiska teman för de som är äldre och för de som är yngre i undersökningen. 

Resultatet pekar dock på att Vikander 29, Tove Lo, 30, Zuccarello 30, Lundqvist 36 och 

Noomi Rapace 38 ur ett åldersmässigt perspektiv inte följer specifika teman i valet av 

samtalsämnen. Det vi kan se är att Vikander, Tove Lo och Rapace pratar mer om andra 

personer i sin intervju. Det bemötandet av frågor som behandlar relationer, familj privatliv 

blir besvarade på ett annat sätt i jämförelse med Zuccarello och Lundqvist. Resultatet blir 

att det finns skillnader beroende på genus men inte ålder för åldersgruppen ”mellan”. 

10.3 Vilka skillnader finns det beroende på etnicitet? 

Utifrån undersökningens material så kan enbart konstateras att det finns en avsaknad av 

diversifiering när det kommer till att bjuda in gäster vars etniska bakgrund bidrar till en 

mångfald. Det kan även vara så att de som fått inbjudan har valt att stå över ett besök hos 

Skavlan. Bland de gäster som finns i undersökningen så representerar Noomi Rapace, 
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David Batra och Mats Zuccarello mångfalden och ingen av dessa tre individer får någon 

form av fråga som kan göra anspråk på dess respektive etniska bakgrund. Det är ett vagt 

underlag och enligt min mening kan vi inte dra någon slutsats utifrån det resultat som 

framgår i undersökningen. Det vi kan konstatera är dock att om de intervjuer som görs sker 

på ett likartat sätt så sker det ingen särbehandling p.g.a. den etniska bakgrunden. 

 

11 Diskussion 

I detta kapitel redovisas delar ur resultatet och det kopplas till den tidigare forskningen som 

Yvonne Hirdman och Anja Hirdman gjort och som redovisas i avsnitt 7. 

Yvonne Hirdmans studie menar på att de olika könen kategoriseras i form av att mannen 

är fullständig medan kvinnan strävar för att uppnå mannens fullständighet. Analysen av 

resultatet i min undersökning visar indikationer på att de olika könen behandlas på olika 
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sätt och att det finns en omedveten eller möjligen medveten faktor hos Skavlan att framhäva 

dessa skillnader. En följd av olika behandling beroende på genus kan bidra till 

maktstrukturer som gynnar det ena könet före det andra. Ser vi till genus i undersökningen 

så löper det en hög risk att det ena genuset (män) blir ansedd vara normen och det andra 

(kvinnor) betraktas som avvikande. Historiskt sett så är det den bilden vi har haft av 

mannen och kvinnan d.v.s. att mannen är normen och kvinnan blir något annat. Om så är 

fallet så hamnar kvinnan i den fälla som Hirdman presenterar i sin forskning i avsnitt 7. 

Det vill säga en hierarkisk maktstruktur bildas där typiskt manliga egenskaper blir något 

som alla eftersträvar. 

 

Det finns ett liknande mönster gentemot de åldersgrupper som presenteras i Skavlan när 

det kommer till de yngre grupperna men även de äldre. Här är det gäster i åldern 30-40 som 

kan uppfattas vara normen. De yngre tenderar till att hamna i samtal om sin barndom 

alternativt tidigare ungdomsår. De som är något äldre, främst i detta fall Stordalen och 

Wallenberg, hamnar i en situation där de i intervjuerna hanteras som personer som börjar 

bli klara med sina karriärsliv och att de nu ska dra sig tillbaka. 

 

De yngre och de äldre förlorar i detta fall en form av auktoritet. De yngre har påbörjat sina 

karriärer vilket gör att det borde vara av intresse att ställa fler frågor som riktar sig mot 

karriär och fler av de områden det som den något äldre åldersgruppen får frågor kring. När 

vi ser att det uteblir löper det en risk att de hamnar i den ofullständiga kategorin som strävar 

efter att nå fullständighet. De äldre möts av en liknande problematik när frågorna 

formuleras om och fokuserar på hur de ser på framtiden och deras plats i samhället p.g.a. 

deras ”höga” ålder som ändå inte är mer än cirka 50 år. Lite märkligt eftersom trenden i 

dagens samhälle är en förväntan på att öka andelen personer som ska arbeta tills de blir 

närmre 70 år. 

 

Intervjuerna som behandlas i undersökningen antyder att det finns olikheter och det finns 

olika grupper som ges möjlighet att samtala om olika saker utifrån genus och ålder. Vilken 

grupp som drar det korta strået respektive det långa är upp till varje person att tolka. Om 
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vi använder oss av Hirdmans teori så drar unga kvinnor det absolut kortaste strået följt av 

kvinnor som är något äldre. Det är något svårare att tolka vem det är som hamnar i ett bättre 

läge än andra vad gäller åldersdiskriminering av de äldre gästerna i programmen. Det är 

möjligtvis så att det är de som är i åldern mellan 30 och 40 som främst samtalar om karriär 

som är den grupp som diskrimineras och inte de som är närmre 50 och uppåt. 

 

I Anja Hirdmans forskning där hon följt innehållet i tidningarna Fib Aktuellt och 

Veckorevyn under tidperioden 1960-tal fram till år 1995 visar att samhället har genomgått 

förändringar. som riktar sig mot två som utgår från två tidningar som skrivits på 1960-talet 

fram till 1995 påvisar att vi har genomgått förändringar i samhället. Hirdman gör 

tolkningen att kvinnan finns tillgänglig för mannen lust i Fib Aktuellt och att kvinnan ska 

utveckla en förståelse för hur hon ska uttrycka sig för att visa sig aktuell för mannen i olika 

forum. Hirdman anser att Veckorevyn uttrycker att det är via män som kvinnor får sin 

självkänsla och sina positioner bekräftade. Det är således mindre meriterande att få 

bekräftelse av en grupp som är homogen och består av enbart kvinnor. Det är med andra 

ord ”bättre” att visa de maskulina sidorna och åsidosätta de feminina för att penetrera den 

hetrosociala gemenskapen.  

 

Resultatet av min undersökning går att tolka på två olika sätt, det ena är att det är ett motsatt 

resultat jämfört med vad Hirdmans studie visar att ingenting har förändrats. Kvinnorna i 

undersökningen får en fördelning av de olika teman som framgår i undersökningen medan 

männen får en annan fördelning. Det hela kan tolkas som att kvinnor inte ska samtala om 

de maskulina ämnena i samma breda utsträckning som männen och på så sätt radera eller 

åsido sätta sina feminina sidor. Vid detta resonemang så går det att antyda att det är genom 

att behandla samma teman men i olika utsträckning som vi bevarar och frontar både de 

feminina och de maskulina sidorna. 

 

Den andra sidan av myntet menar dock på att ena gruppen är mindre relevant inom visa 

teman. Därför får de frågor som behandlar de teman som de redan bemästrat och om så är 

fallet kan vi utläsa att för yngre kvinnor och män så finns det en avsaknad av samtal när 

det gäller exempelvis ansvar. Medan för äldre så handlar det om familjeliv. 
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I Hirdmans avhandling konstaterar hon även att män till skillnad från kvinnor har specifika 

intressen. Tidningar riktade till män innehåller reportage om olika personer med hobbys 

medan tidningar riktade till innehåller rent allmänt reportage som alla kvinnor och 

förväntar sig att uppskatta. 

 

Det går att dra paralleller till studien i form av att det går att tolka de generella samtalen 

om familj, relation och barndom återspeglar alla vardag i en bredare utsträckning medan 

samtal om karriär rimligtvis smalnar av intressenter. Resonemanget är enligt min mening 

bristande och om så vore fallet hade det rimligtvis enbart varit samtal om ämnen som 

gemeneman kan identifiera sig i. 

12 Vidare forskning 

 

Barn som går i skolan idag utvecklas mer och mer i att förstå och förhålla sig till 

normkritiskt förhållningsätt. Det går alltid att utveckla och arbetet med olika 

förhållningssätt bör uppmärksammas så länge som det finns en procentuell siffra. Men det 

är lätt att glömma att vi faktiskt gör en resa i rätt riktning och att vi alla blir bättre. Även 

Hans Rosling påpekar detta i sina studier, han ser inte sig själv som någon optimist. Han 

ser sig själv snarare som en förälder som är orolig för den socioekonomiska utvecklingen 

men ser att den går i rätt riktning. Att undersöka Skavlans avsnitt från 2009 med de avsnitt 

som aktualiseras i denna undersökning d.v.s. 2017. 2009 vann Fredrik Skavlan pris som 

bästa manliga programledare och programmet Skavlan vann pris som bästa program. Vad 

var det som gjorde programmet och personen till årets bästa? Vilka värderingar fanns då? 

Hur har de förändrats tills idag? Har det skett en förändring? 

I denna studie så fastställs att skillnader finns. Som tidigare har nämnts i studien så 

analyserar en kritisk diskursanalys enbart det vi ser och inte alla faktorer som cirkulerar 

kring det vi ser. Att göra en studie som riktar in sig på att undersöka hur det kommer sig 

att olika personer väljer att ställa upp i intervjuer och synas i media när det finns strukturellt 

tematiska skillnader utifrån vem du är och inte vad du presterat. Att undersöka hur det 
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kommer sig att exempelvis yngre kvinnor väljer att samtala om sin barndom och ämnen 

som inte nödvändigtvis är kopplade till deras karriär. Vad är det för arbete som görs hos 

agenter m.m. som styr kvinnor till att samtala om specifika ämnen medan män styrs till att 

samtala om andra specifika ämnen. Undersöka vem det är som har makten i media och i 

arbetet med att upprätthålla olikheter på gott och ont. 
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