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Syftet med den här studien är att identifiera och undersöka olika beteenden i samtalen mellan 

män och kvinnor i Morgonpasset i P3 för att avgöra hur de manliga och kvinnliga 

programledarna samt gästerna talar till varandra utifrån ett maskulinitets- och maktperspektiv. 

Främst undersöks beteenden bestående av maktutövanden, i form av härskartekniker, samt 

maskulinitet. Analysen sker genom en kritisk diskursanalys, CDA, med hjälp av 

analysverktyget lexikala val. För att placera analysen i en teoretisk kontext presenteras 

relevant forskning kring jämställdhet, makt och radio. Det teoretiska ramverket består bland 

annat av teorier kring CDA, härskartekniker, maskulinitet, mediepåverkan och genus. 

Materialet för analysen består av delar ur fem valda avsnitt av Morgonpasset i P3. Detta 

material är hämtat från Sveriges Radios hemsida och radiosändes vecka 44 år 2018.  

 

Resultatet av analysen visar att det utifrån ett maktperspektiv finns skillnader i hur män och 

kvinnor talar till varandra i Morgonpasset i P3, men att denna skillnad främst beror på 

individens personlighet och inte på könstillhörighet. Ur ett maskulinitetsperspektiv visar 

studien att det främst är männen som visar upp maskulina sidor eller gör maskulina yttringar i 

Morgonpasset i P3. 
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ABSTRACT 

Authors: Klara Engstrand och Axel Palm 

Title: “Like Homer Simpson chokes Bart” - A qualitative study on the exercise of power 

and masculinity in Morgonpasset i P3 

Language: Swedish 

Pages: 61 

 

The purpose of this study is to identify and investigate different behaviors in the 

conversations between men and women in Morgonpasset i P3. This to determine how the 

male and female hosts and the guests are speaking to each other in the perspective of 

masculinity and power. Primarily, behaviors are investigated consisting of power exercises, in 

the form of master suppression techniques, and masculinity. The analysis is done through a 

critical discourse analysis, CDA, using lexical choices as an analytical tool. To place the 

analysis in a theoretical context, relevant research on gender equality, power and radio are 

presented. The theoretical framework consists of, among others, theories concerning CDA, 

master suppression techniques, masculinity, media influence and gender. The material for the 

analysis consists of parts from five selected sections of the Morgonpasset i P3. This material 

is received from the Swedish Radio website and was broadcasted week 44 in 2018. 

 

The result of the analysis shows that, from a perspective of power, there are differences in 

how men and women speak to each other in Morgonpasset i P3, but the difference mainly 

depends on the individual's personality and not on gender. From a masculinity perspective, 

the study shows that it is primarily the men who showcase masculine sides or do masculine 

manifestations i Morgonpasset i P3. 
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1. Inledning 

Troligtvis har alla någon gång känt sig underordnad någon annan. Känt sig mindre viktig eller 

på något sätt förminskad. Orsakerna kan variera, men alla har vi varit där någon gång. Vissa 

gånger är maktskillnaderna mellan oss människor tydliga men andra gånger märks de knappt. 

Ibland är vi medvetna om skiljaktigheter men vissa gånger finns de bara där, på ett omedvetet 

plan. Dessa situationer är exempel på tillfällen då makt och härskartekniker har funnits med i 

bilden och i denna studie vill vi forska vidare om detta maktfenomen i koppling till 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet är inget nytt utan något som har 

diskuterats länge, men innan vi har lyckats göra tillräckligt med förändring mot en jämställd 

värld är ämnet fortfarande värt att prata om och göra forskning på. 

 

Även om stora förändringar har skett i vårt svenska samhälle finns det fortfarande betydande 

skillnader mellan kvinnor och män i vardagen. Därför är avsikten med denna studie att 

undersöka om vi hittar något tecken på obalans i maktstrukturen, och i så fall på vilket sätt 

obalansen uttrycker sig i ett av Sveriges mest framstående morgonprogram i radio. Vi har valt 

att analysera ett radioprogram då stora delar av det svenska folket lyssnar på radio (Sifo, 

2018). Det som sänds ut via radion har även en förmåga att påverka lyssnarna och på grund av 

detta är det viktigt att det som sägs och görs i radion är genomtänkt och inte bygger vidare på 

en eventuell obalans mellan kvinnor och män i det svenska samhället (Cialdini, 2005). 

 

Morgonpasset i P3 är ett av de största rikstäckande morgonradio-programmen sett till antal 

lyssnare i Sverige, vilket gör programmet relevant som material för vår studie. Den kvalitativa 

studien som behandlar maktutövning och maskulinitet i detta morgonprogram sker genom en 

kritisk diskursanalys. En lexikal analys utförs på materialet för studien för att se om det 

förekommer skillnader och, isåfall, vilka skillnader som finns i män och kvinnors sätt att 

samtala med varandra i radion. Skillnaderna kommer hittas genom undersökning av lexikala 

val och därefter granskas med hjälp av maskulinitetsteorier samt Berit Ås teori kring 

härskartekniker. Dessa härskartekniker ses som förtryckarfenomen som förekommer mellan 

män och kvinnor för att skapa en maktrelation för att hålla den ena parten under den andra, 

och det är delvis användningen av dessa tekniker vi kommer att undersöka i utförandet av vår 

analys. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel redogörs bakgrundsfakta kring public service, Sveriges Radio P3 samt 

Morgonpasset i P3 som är radioprogrammet vi kommer att använda som empiriskt material 

för analysen.  

 

2.1  Public Service 

Ett demokratiskt samhälle behöver informerade, utbildade och kritiska medborgare som kan 

ta del av det innehåll som primärt presenteras i public service. Därför understryker flera 

forskare att behovet av public service är idag viktigare än någonsin för ett fungerande 

demokratiskt samhälle (Karlsson & Strömbäck, 2015). 

 

Det finns många definitioner av vad som egentligen är public service men denna studie 

kommer att fokusera på public service i den svenska kontexten och här presenteras det ofta 

som “radio och TV i allmänhetens tjänst” (SOU, 2000, s. 55). Normen för public service-

medier är att de är radio- eller tv-kanaler eller organisationer som inte är vinstdrivande. De 

ägs av en förvaltning med ledamöter utsedda av regeringen. I Sverige anses även public 

service ha ett särskilt ansvar för nyhetsrapportering och för att sända program som riktar sig 

mot olika minoriteter i samhället (Karlsson & Strömbäck, 2015). De tre svenska bolag som 

bär ansvaret för att skapa och sända program inom public service är Sveriges Radio, Sveriges 

Television och Utbildningsradion. Beslutet om att bedriva public service har tagits av 

riksdagen och i sändningstillståndets första stycke förklaras beslutet som följande: 

”Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i 

förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och 

maktsfärer i samhället.” (Regeringen, 2013, s.1). 

 

Ramarna för public service-företagen är satta av regeringen. Dessa ramar innefattar: 

• Att de tre bolagen styrs av en stiftelse och att ledamöterna i styrelserna inte får ha 

någon politisk koppling (Sveriges Radio, 2018e).  

• Att bolagen finansieras genom skatt av alla Sveriges medborgare vilket medför att 

bolagen har en stark koppling till det svenska folket och således publiken (Sveriges 

Radio, 2018e).  
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• Att bolagen måste ha ett sändningstillstånd som är utfärdat av regeringen och som 

reglerar bolagens uppdrag (Sveriges Radio, 2018e).  

• Att det varje år sker en efterhandsgranskning utförd av granskningsnämnden som 

kontrollerar om bolagen uppfyller alla krav och regler samt om de uppfyller uppdraget 

om att verka i allmänhetens tjänst (Sveriges Radio, 2018e). 

 

Myndigheten för press, radio och tv är de som reglerar kraven och reglerna som ställs för 

public service-bolagen. På hemsidan för myndigheten för press, radio och tv under rubriken 

mediets genomslagskraft står det skrivet om hur de som sänder radio eller tv ska ta hänsyn till 

mediets genomslagskraft när det kommer till ämnesval, utformning och sändningstid. 

Bestämmelsen säger även att det inte är tillåtet med inslag som är kränkande för något av 

könen eller för människor med viss sexuell läggning, religion, nationalitet eller hudfärg. 

Stycket säger även att tillämpningen av bestämmelserna kan påverkas om inslaget eller 

programmet är av satirisk karaktär (Myndigheten för press radio och tv, 2017). 

 

Med tanke på att public service utgör en grundläggande del av den svenska demokratin är det 

av vikt att public service följer sina egna direktiv(Karlsson & Strömbäck, 2015). Detta gör det 

även viktigt att emellanåt kontrollera huruvida dessa direktiv följs, framförallt i det populära 

programmet Morgonpasset i P3, precis som i denna studie. 

 

2.2  Sveriges Radio 

Sveriges Radio är ett public serviceföretag som jobbar i allmänhetens tjänst. Sveriges Radio är 

ett oberoende och reklamfritt företag med uppdrag från regeringen att bedriva och sända radio 

med kvalitativa program av olika slag för att passa hela Sveriges befolkning (Sveriges Radio, 

2018d). På sin hemsida skriver Sveriges Radio att deras uppgift är att granska, bevaka och 

skildra hela samhället. De ska inte ska föra fördomar och stereotyper vidare samtidigt som de 

ska ta ställning för ett jämställt samhälle där alla män och kvinnor har lika rättigheter och 

skyldigheter (Sveriges Radio, 2011a). På Sveriges Radios hemsida nämner de även fler 

punkter som ska följas, dock är ovannämnda de viktigaste för denna studie. 

 

Under ett år sänder Sveriges Radio totalt ca 170 000 timmar radio, vilket är mer än 7000 

dygn. Dessutom finns ett stort utbud av podcasts inom olika ämnen och genrer. Sveriges 

Radio har flera kanaler, dessa är P1, P2, P3 och P4. De tre förstnämnda har specifika roller 



6 

 

och följer särskilda intressen medan P4 är en lokal kanal som sänder från 25 olika redaktioner 

som finns runt om i landet. Dessa lokala redaktioner sänder underhållningsprogram, nyheter, 

trafikmeddelanden och service i hela landet. Sammanlagt lyssnar nära fem miljoner 

människor på Sveriges Radios olika kanaler varje dag (Sveriges Radio, 2011b). 

 

2.3  Sveriges Radio P3 

Sammanfattningsvis kan man förklara P3 som ung public service där “samhällsjournalistik, 

populärkultur, humor och relationer är bärande delar” (Sveriges Radio, 2010). P3 är som 

beskrivet en av Sveriges Radios kanaler med en specifik roll. Denna roll är att rikta sig mot en 

yngre målgrupp, mer specifikt är deras kärnmålgrupp personer mellan 20 och 35 år (Sveriges 

Radio, 2018c). Kanalen beskriver sig själva som “...radio för och av unga människor i 

Sverige. Skön, rolig, och viktig radio med ett innehåll att skratta åt, reagera på, sjunga med i 

eller städa till.” (Sveriges Radio, 2010). De lägger alltså fokus på ett varierat programutbud då 

de är angelägna om att ha något tillgängligt för alla intressen. P3 sänder bland annat nyheter, 

dels från Ekot men även från P3:s egna nyhetsredaktion. De rapporterar i synnerhet om de 

nyheter som kan påverka eller beröra unga människor i Sverige. P3 spelar också mycket 

musik, närmare bestämt utgör musik omkring 65% av allt P3 sänder. Musiken är ofta ny för 

att passa den uppsatta målgruppen. Utöver nyheter och musik sänds även mycket kultur och 

humorprogram (Sveriges Radio, 2010). 

 

Under vecka 44, 2018, som också är veckan för vårt valda material, hade Sveriges Radio P3 

ca 764 000 lyssnare, vilket gör dem till Sveriges näst största rikstäckande public service-kanal 

(Sifo, 2018). 

 

2.3.1. Morgonpasset i P3 

Morgonpasset i P3 är ett morgonradioprogram med humoristiska drag i Sveriges Radios regi. 

Programmet sänds varje vardag 06.30 till 10.00 och 08.05 till 11.00 varje helg. Ett vanligt 

program brukar bestå av samtal och diskussioner mellan programledarna och inbjudna gäster, 

om allt som händer i Sverige. Morgonpasset i P3 skriver att de försöker beröra saker som 

händer i allt från glesbygden till större städer för att nå ut och intressera så många lyssnare 

som möjligt. De vill även belysa och ge perspektiv på sådant som händer utanför Sveriges 

gränser, oavsett om det handlar om, maktmässigt eller ytmässigt, stora eller små länder 

(Sveriges Radio, 2011a). Förutom samtal och diskussioner består en stor del av programmet 
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av musik. Som programledare står Kodjo Akolor, Hanna Hellquist, Victor Linnér, David 

Druid, Maria Nohra, Kalle Berg och Marcus Berggren. Konstellationen av programledare kan 

se olika ut oberoende på vilken dag det är då de dagligen skiftar vilka det är som leder 

programmet. Ett stående inslag i programmet är nyheterna som sänds varje hel- och 

halvtimme, vilket i sig skapar ett slags skelett som programmet formar sig efter. Med jämna 

mellanrum bjuder de, som tidigare nämnt, även in gäster till studion. På Sveriges Radios 

hemsida står det att programledarna endast bjuder in gäster som de själva är intresserade av, 

vilket i sig gör att “frågorna blir oväntade, svaren överraskande och leder till att ingen har en 

aning om vart samtalet ska ta vägen.” (Sveriges Radio, 2018b). På Sveriges Radios hemsida 

finns programmen tillgängliga som podcasts för allmänheten efter sändningstid. Där kan man 

också välja om man vill lyssna på programmet med eller utan musik (Sveriges Radio, 2018a). 

  

https://sverigesradio.se/morgonpassetip3
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

3.1  Problemformulering 

Anledningen till varför vi har valt att titta närmre på jämställdhet i morgonradio beror på att vi 

tidigare reagerat på att det oftast är fler manliga än kvinnliga programledare i flera 

morgonradioprogram. Denna insikt ledde till funderingar kring jämställdhet i dessa 

radioprogram. Vi började även ställa oss själva frågor kring maktförhållandena mellan män 

och kvinnor i morgonradio. Om det, på grund av den ojämna fördelningen, skulle kunna skilja 

i maktförhållanden mellan de män och kvinnor som talar i radion? 

 

En skillnad i maktförhållanden skulle vara intressant och viktig att uppfatta och undersöka då 

en undersökning skulle kunna belysa ett eventuellt problem i samhället. Ett problem som 

grundar sig i att de som talar i radio har makt att påverka andra människors beteende enligt 

teorin om principen om sociala bevis (Cialdini, 2005). Mer om denna princip kommer i vårt 

teoretiska ramverk. Extra intressant skulle vara att undersöka ett radioprogram ägt av public 

service då public service är kopplat till Sveriges demokrati och en maktskillnad mellan 

kvinnor och män skulle kunna göra avtryck i demokratin. 

 

3.2  Syfte 

Syftet med studien är att med hjälp av CDA och lexikala val identifiera och analysera olika 

beteenden i samtalen mellan män och kvinnor i Morgonpasset i P3. Avsikten är att kunna 

urskilja den rådande maktstukturen genom att använda Berit Ås teori om härskartekniker samt 

att ta reda på hur olika maskulina uttryck eller utövanden tar form och hos vem.  

 

Målet med studien är att bidra med mer kunskap om ojämnlikhet i samhället. 

 

3.3  Frågeställningar 

Våra frågeställningar är förljande: 

• Hur talar de manliga och kvinnliga programledarna till varandra? 

• Hur talar de manliga och kvinnliga programledarna till andra män och kvinnor? 

• Är det möjligt att identifiera härskartekniker och maskulinitet i samtalet och isåfall hur 

kommer dessa till uttryck? 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare studier som gjorts inom områden som är relevanta för 

denna studie. Däribland studier kring Berit Ås härskartekniker, tidigare studier som gjorts på 

radio som kommunikationskanal och dess påverkan samt genusforskning. Utöver dessa 

ämnen presenteras även tidigare forskning kring jämställdhet och makt kopplat till genus. 

 

4.1  Härskartekniker i medieforskning 

2015 publicerades en artikel med namnet ”Sociala medier - ett nät av härskartekniker” som 

granskar de traditionella härskarteknikerna och hur de flyttas till den digitala scenen efter att 

tidigare har befunnit sig på den fysiska scenen (Nyberg & Wiberg, 2015). Artikeln är baserad 

på en kvalitativ studie där man utförde intervjuer och frågade människor om deras nyttjande, 

kunskap och erfarenheter kring Facebook, Instagram, Twitter och bloggar. Genom denna 

studie visar Nyberg och Wiberg på hur sociala medier beviljar olika former av 

härskartekniker, samtidigt som de diskuterar vikten av internets- och sociala mediers möjliga 

nätverkseffekter. Författarna understryker att det ständigt utvecklas nya digitala arenor, vilket 

gör det möjligt för de klassiska härskarteknikerna att utvecklas, genom att ta ny former och 

uttryck, på ett nytt plan (Nyberg & Wiberg, 2015). 

 

4.2  Radioforskning 

Carin Åberg som skrivit boken Radioanalys: att undersöka radions lyssnare och program 

(2012) presenterar två programstudier kring den strukturella uppbyggnaden i radioprogram. 

Hennes första studie var en explorativ undersökning med syftet att få förståelse kring 

variationen i gestaltningen av ett visst innehåll. Till studien spelade hon in tre sekvenser som 

var 20 minuter vardera i radioprogram från fem olika kanaler som sände på vardagarna. De 

som arbetade med programmet delades in i olika kategorier; berättare, informatörer, 

debattledare, programvärd etc. Även de medverkande i programmen delades in efter den roll 

de förekom i, exempelvis experter, ickeexperter och representanter. Med sina studier kom 

Carin Åberg fram till att även om ett program hade flera programledare, var det inte ofta 

samtal mellan dem. Istället var det vanligare att dessa programledare väntade på varandra 

innan de talade till publiken (Åberg, 2012). 
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Varje radioprogram är producerat efter sitt egna format, vare sig det är musik och samtal eller 

endast samtal. I boken Radio in the Global Age (2000) klarlägger författaren David Hendy hur 

producenterna bygger upp ett program och att det finns en mall för varje enskilt programs 

form och uppbyggnad. Den generella uppbyggnaden är oftast densamma och det som kan 

ändras till kommande program kan vara det specifika innehållet, exempelvis musiken. Om 

uppbyggnaden av programmen är lika varandra blir det lättare för lyssnarna att känna igen 

dem, och producenterna får en stomme som deras kommande program kan bygga vidare på. 

Detta är likt den typografi och utseende som en tidning har, samt utseendet på ett tv-program. 

Däremot finns det ett antal skillnader mellan dessa exempel. Hos tv och tidningar ser man och 

känner igen deras typiska särdrag väldigt snabbt då de är visuella medier. Radio som inte är 

visuellt, avslöjar endast en liten del av sin struktur i början på sina program. Programmets 

struktur avslöjas genom en möjlig igenkänning av programledarens röst eller stilen på språket, 

tempot som råder och hur formellt det är. Resterande del av radioprogrammet avslöjas under 

tiden som programmet är igång (Hendy, 2000). 

 

Den mest utmärkande modellen som används inom radio är den så kallade klockmodellen. 

Denna modell följs av de flesta radioprogram, däribland Morgonpasset i P3. Klockmodellen 

innebär att alla beståndsdelar i programmet är fördelade över fasta tidpunkter över en timme. 

Dessa fasta tidpunkter är grunden till den form programmet ska följa. Det kan exempelvis 

vara att vid varje hel- och halvtimme ska det vara nyheter, och att det efter dessa fasta 

tidpunkter kan läggas in exempelvis musik och reklam. Detta kan ses som ett slags schema 

eller struktur som radioprogrammen är byggda efter. Enligt Hendy tar denna struktur bort tre 

möjliga problem. För det första lär sig lyssnarna att känna igen programmet och de vet 

ungefär vad de kan förvänta sig ska komma härnäst, då varje timme har samma grundstomme. 

För det andra är det största problemet med skapandet av programmen löst. Då det mesta av 

tiden går åt att skapa programmets första timme finns det sedan en mall att följa vilket gör det 

lättare att bygga de resterande timmarna. Det tredje problemet som är löst med hjälp av denna 

modell är att det skapas en känsla av att programmet är nytt och varierande, utan att 

programmet tappar förmågan att kännas igen hos lyssnarna (Hendy, 2000). 

 

4.5  Jämställdhet 

Redan 1960 började feministiska kritiker föra sin talan för ett jämställt mediesverige. Kritiken 

ökade mycket under 80- och 90-talet vilket medförde en ökning av forskning om genus i 
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media. Det var under denna tid som Hirdman publicerade Genussystemet - reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning. Hirdmans forskning gjorde mycket för Sverige men år 2000 

hade genusforskningen i media ännu inte tagit sig över 10 procent av all mediaforskning 

(Kleberg, 2006). 

 

Historiskt sett har media gestaltat kvinnor som en slags vara i ett mansdominerat samhälle. De 

har målat upp bilden av att kvinnor är föremål för lust. Men världen har förändrats från ett 

jordbrukssamhälle till ett informationssamhälle och ligger nu på gränsen till ett 

kunskapssamhälle. Kvinnor måste dock fortfarande kämpa mot könsstereotyper, utnyttjande 

och ojämlikheter trots att medier numera har bättrat sig. Förändringen har betytt att media nu 

har en mer objektiv bild när det kommer till genusfrågor. 2000-talet kan inte kategoriseras 

som kvinnornas tid för utveckling inom media i allmänhet då kvinnornas representation i 

nyheterna fortfarande är låg och det ligger många hinder i vägen för att det inom en snar 

framtid skulle bli någon skillnad (Narayana, 2015). 

 

Docenten i samhällsvetenskap Maria Hedlin presenterar i sin rapport Lilla genushäftet 2.0 att 

många hävdar att de är för jämställdhet och verkar för ett jämställt samhälle men vad som 

egentligen menas med jämställdhet är inte alltid helt självklart. Vissa menar att jämställt 

betyder ”lika lön för lika arbete” medan andra säger att det betyder att ”behandla alla lika”. 

De som hävdar det sistnämnda brukar i regel mena att de själva behandlar alla lika men ett 

problem är att det är otroligt svårt att faktiskt behandla alla med exakt samma premisser. 

Detta på grund av att vi är erfarna av att förvänta oss olika företeelser beroende på om det är 

en man eller kvinna vi interagerar med. Den som förväntar sig olika utfall kommer sannolikt 

att handla varierande i de olika fallen. Den som verkligen behandlar alla exakt likadant kan 

också stöta på problem (Hedlin, 2010).  

 

Hedlin exemplifierar; ”Vi kan tänka oss en manlig företagsledare som uppger att han 

behandlar alla lika: Här på företaget är jämställdhet en självklar sak. På vårt företag behandlar 

vi alla likadant, vi gör inte skillnad på män och kvinnor, och till jul får alla en slips i 

julklapp.” (2010, s.9). För en äkta jämställdhet krävs noggrann undersökning, lärdom, och 

eftertänksamhet samt inkludering av flera aspekter som berör livets samtliga delar. Hedlin 

beskriver att demokrati och jämställdhet hör ihop väldigt nära med makt. Att det handlar om 

att värderas i samhället samtidigt som man vill ha inflytande och respekt (Hedlin, 2010).  
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4.6  Makt 

Jämställdhet, makt och demokrati är viktiga pusselbitar i såväl samhället som i Morgonpasset 

i P3 då de står i ett slags förhållande till varandra. 

 

Att skillnaden gällande dominans och makt mellan pojkar och flickor börjar redan i 

grundskolan är bevisat i flera studier, däribland Godmorgon pojkar och flickor: om språk och 

kön i skolan skriven av Einarsson & Hultman (1984). Studien beskriver skillnader mellan 

pojkar och flickor i skolan där pojkarna dominerar både i talutrymme och när det kommer till 

att föra talet framåt. Detta är ett problem då den som leder samtalet blir den starkaste parten 

på flera sätt. Exempelvis får den som leder samtalet makt att välja ämne, avbryta andra samt 

en större möjlighet till att inte lyssna på andra. En annan viktig aspekt är att detta tillåts ske i 

skolmiljön, men på en undermedveten nivå där lärare och elever till och med verkar 

uppmuntra denna uppdelning (Einarsson & Hultman, 1984). Skillnader i skolan är även 

bekräftat i nyare studier. Ett exempel är en undersökning gjord av universitetslektorn och 

docenten Christian Eidevald. Han beskriver hur lärare på en förskola hade högre tolerans mot 

högljudda pojkar om man jämförde med högljudda flickor. Även andra krav ställdes på 

flickorna, då de i högre grad än pojkarna skulle dela med sig till andra (Eidevald, 2009). 

 

Maria Edström, forskare på Göteborgs universitet, har deltagit i många forskningsprojekt. 

Hon har exempelvis varit en del av studien Global Media Monitoring Project som startade 

1995 och är den största internationella jämställdhetsstudien som görs inom media och är en 

återkommande studie vart femte år. Utifrån sin forskning har hon sett vilken förändring som 

har skett i världen och talar i radioprogrammet Kulturnytt i P1 om hur Sverige brukade vara i 

framkant när det gällde jämställdhet i medier men att det nu har skett en förändring. En 

förändring som betyder att Sverige har stått still i närmare 15 år. Edström tror att det är den 

tidigare förändringen och dess positiva siffror på att vi varit ett av de mest jämställda länderna 

i världen som gör att befolkningen numera “slappnar av” och tänker att vi inte behöver 

anstränga oss på samma sätt. Trots att det finns mycket mer att jobba på om Sverige ska bli 

fullständigt jämställt (Sveriges radio, 2015). 
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4.7  Forskningslucka 

Förutom ovan nämnd forskning kring härskartekniker på sociala medier finner vi inte heller 

mycket forskning kring härskartekniker inom radio eller andra traditionella medier. Däremot 

finns det en hel del tidigare forskning kring genus i media. Vid sökning av tidigare forskning 

upptäcktes studier liknande den här, där jämställdhet mättes och undersöktes i TV eller radio, 

på olika sätt, mellan både programledare och gäster. Dock var denna forskning uteslutande, 

vad vi fann, gjord på kandidatnivå och därför inte användbar som någon grund för den studie 

vi gjort. Därmed finns ingen framträdande forskning på just morgonradio i någon högre grad 

trots att dessa radioprogram når ut till en stor del av det svenska folket (Sifo, 2018).  
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5. Teoretiskt ramverk 

Då syftet med denna studie är att identifiera och analysera olika beteenden i samtalen mellan 

män och kvinnor i Morgonpasset i P3 har vi valt att använda oss av kritisk diskursanalys som 

teori för att kunna analysera det som sägs. Dessutom används genusteorin, teorin om 

härskartekniker och maskulinitetsteorin som stödteorier då vi med hjälp av dessa även kan 

analysera andra företeelser, förutom språket. Vi ser dessa teorier som underlag för analysen då 

vi lättare kan se om och i sådana fall hur maktutövandet mellan män och kvinnor som talar i 

Morgonpasset i P3 tar form. Kapitlet innehåller även en definition av ordet makt, samt ett 

förtydligande av varför vår studie är relevant i koppling till principen om sociala bevis. Dessa 

begrepp redogörs nedan.  

 

5.1 Kritisk diskursanalys - CDA 

Kritisk diskursanalys är inte en enhetlig teori utan kan istället ses som en blandning av ett 

antal olika diskursanalytiska teorier som utgår från fem gemensamma drag (Winther-

Jörgensen & Phillips, 2000, s.67-70). 

• Diskursiva praktiker; genom vilka texter skapas, mottas och tolkas. Detta ses som en 

viktig form av social praktik som hjälper till att skapa och förändra den sociala 

världen. Meningen med kritisk diskursanalys blir därför att belysa den lingvistiska-

diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen (Winther-Jörgensen & 

Phillips, 2000). 

• Diskurs, både konstituerande och konstituerad; diskurs ses som en viktig form av 

social praktik som konstituerar den sociala världen samt konstitueras av andra sociala 

praktiker. “Som social praktik står diskurs i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 

dimensioner. Diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma sociala strukturer 

och processer utan speglar dem också.” (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.68). 

• Språkbruket; kritisk diskursanalys gör en tydlig lingvistisk textanalys av 

användningen av språket i social interaktion (Winther-Jögensen & Phillips, 2000). 

• Ideologiska effekter; kritisk diskursanalys hävdar att diskursiva praktiker bidrar till att 

producera och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper.  

Dessa effekter ses som ideologiska effekter. Detta är en bidragande effekt till att den 

kritiska diskursanalysen tar det som sin uppgift att tydliggöra den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållandet av dessa ojämlika maktförhållanden. Därför blir 

syftet med all form av kritisk diskursanalys att bidra till skapandet av en social 
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förändring i riktning mot ett jämnare maktförhållande i samhället, och ett försök till att 

tydliggöra rollen som diskursiv praktik har i upprätthållandet av ett ej jämlikt 

maktförhållande i samhället (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). 

• Kritisk forskning; de ideologiska effekterna bidrar till att den kritiska diskursanalysen 

i slutändan inte utger sig för att vara politisk neutral, utan istället en politiskt 

involverad kritisk metod som är delaktig i en social förändring. Kritisk diskursanalys 

hjälper de förtryckta samhällsgrupperna genom att ställa sig på deras sida. Därmed blir 

den kritiska diskursanalysens syfte att hjälpa till med sociala förändringar för ett mer 

balanserat maktförhållande (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

CDA är en kritisk diskursanalys som började utvecklas på 1980-talet och har en samhälls- och 

maktkritisk ingång som härstammar från den brittiske språkvetaren Norman Fairclough. CDA 

används för att undersöka och analysera relationen mellan diskurser och olika 

samhällsfenomen, och då i synnerhet maktstrukturer (Fairclough, 2010). Enligt Fairclough har 

vårt tal- och skriftspråk en påverkan på andra sociala praktiker i samhället. Även de icke-

språkliga praktikerna har, enligt Fairclough, en påverkan på de språkliga praktikerna. Göran 

Arhne och Peter Svensson skriver i sin bok Handbok i kvalitativa metoder (2011, s.153); “För 

det första påverkar diskurser hur vi uppfattar verkligheten, de bidrar till hur vi förstår 

samhället. För det andra påverkar de identiteter och för det tredje relationer mellan grupper av 

människor.”. 

 

Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna mellan 

språkbruk och social praktik, med fokus på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet 

av den sociala ordningen och i social förändring. Detta undersöks genom att analysera de 

konkreta fallen av språkbruket eller den kommunikativa händelsen som en del av 

diskursordningen (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

5.2  Teorin om härskartekniker 

Denna studie grundar sig delvis på Berit Ås forskning kring härskartekniker. Hennes teori 

kring härskartekniker publicerades första gången 1978 och är fortfarande ett aktuellt ämne. 

Många studier är överens om att härskartekniker finns i vår vardag, vare sig vi tänker på det 

eller inte, medvetet eller omedvetet. 
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Enligt Ländin (2014) myntades begreppet härskartekniker av den norske filosofen och 

psykologen Ingjald Nissen då han beskrev “den sociala och politiska manipulation” (s.11) 

som utövades i 1930- och 40-talets Tyskland. Syftet var att kunna redogöra och undersöka 

nationalsocialisternas styre och övertagande av makten ur ett socialpsykologiskt perspektiv. I 

hans arbete Psykopatens diktatur som publicerades 1946, i vilken han analyserar andra 

världskriget, använder Nissen för första gången sig av begreppet härskarteknik. Begreppet 

härskarteknik riktade sig mot sociala manipulationer som individer använde sig för att kunna 

komma över eller behålla en maktposition i förhållande till andra individer ur andra grupper 

(Ländin, 2014). 

 

Den norska socialpsykologen och politikern Berit Ås gjorde begreppet aktuellt igen efter att 

hon 1976 tog upp och omformulerade Ingjald Nissens härskartekniker. Begreppet hade då 

varit ur bruk under en längre tid (Ländin, 2014). Ås introducerar då fem härskartekniker; 

osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning och våld 

och hot om våld, i boken Kvinnor tillsammans: Handbok i frigörelse som publicerades 1976. 

Senare har även objektifiering och våld och hot om våld tagits fram (Freja, radioprogram i P1, 

2003). Mer om dessa tekniker kommer nedan. Berit Ås förutsätter att det är framförallt män 

som brukar dessa tekniker för att kunna trycka ner kvinnor och att de på så sätt får makt, 

status och respekt. Avsikten med Ås introducering av härskarteknikerna var att 

kvinnokulturen inte skulle finna sig att bli nedtryckt eller förminskad (Ås, 1982). 

 

Grunden i användandet av härskartekniker är att skapa och underhålla en maktrelation mellan 

två eller fler individer och där den ena parten använder sig av olika tekniker för att ställa sig 

över resterande (Ås, 1978). Detta kan ske väldigt subtilt, då användningen av dessa 

härskartekniker kan ske både medvetet och omedvetet. Härskartekniker är nämligen något 

som ofta sker i vår vardag utan att vi egentligen lägger märke till det. Det kan handla om “en 

snabb kommentar, en gest eller bara en för lång konstpaus som fullständigt omdefinierar det 

sociala rummet, samspelet och kommunikationen.”, som Nyberg och Wiberg skriver i sin 

publikation Sociala medier - ett nät av härskartekniker från 2015 (s.2). 

 

Som ovan nämnt har begreppet härskartekniker tidigare setts som ett subtilt 

förtryckarfenomen mellan män och kvinnor. Dock har det på senare tid ändrats till att inte 

vara helt könsbundet, vilket betyder att dessa förtryckarfenomen inte längre endast 

förekommer mellan män och kvinnor. Även mellan män till män samt kvinnor till kvinnor kan 
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dessa fenomen hittas. Dock ska det nämnas att det fortfarande är vanligast män till kvinnor 

(Jonasson, 2014). 

 

Dessa tekniker och deras innebörder förklaras närmare nedan för att ge en bättre förståelse om 

de enskilda härskarteknikerna och deras förknippade beteenden; 

• Osynliggörande; innebär att tysta ned den andra parten genom att ignorera dem, låtsas 

som de inte finns, eller genom att antyda att det personen säger eller gör inte är 

intressant eller viktigt (Ländin, 2014). 

• Påförande av skuld och skam; innebär att man får en person att skämmas för hens 

egenskaper. Detta hänger ofta ihop med sexuella trakasserier, som att beskylla ett offer 

för att ha haft på sig fel kläder vid sexuellt övergrepp. Påförande av skuld och skam 

kan ses som en kombination av förlöjligande och dubbel bestraffning, vilka vi kommer 

till längre ner (Ländin, 2014). 

• Undanhållande av information; innebär att man utestänger den andra parten genom att 

undanhålla väsentlig information. Till exempel att en grupp av människor behandlar 

viktiga beslut när du inte är närvarande (Ländin, 2014). 

• Förlöjligande; innebär att ha roligt på någon annans bekostnad genom att förringa, 

förminska och förlöjliga en annan person. Det kan handla om att förlöjliga någon på 

grund av deras dialekt eller att påpeka att en person inte kan stava. Syftet är ofta att 

framställa någon annans argument som oviktigt eller löjligt (Ländin, 2014). 

• Dubbel bestraffning; innebär att man gör fel hur man än gör. Vilket val man än tar är 

det valet fel. Detta leder till att vederbörande känner att hen aldrig kan göra rätt. Till 

exempel att genomföra en jobbuppgift noggrant och få kritik för att det går för 

långsamt. Försöker man då göra uppgiften snabbare får man kritik för att det är 

slarvigt genomfört (Ländin, 2014). 

• Objektifiering; innebär att man betraktar andra människor som objekt och fokus ligger 

till exempel på vem du är eller hur du ser ut. Intresse för budskap och den andra 

partens kompetens i en argumentation finns inte (Ländin, 2014). 

• Våld och hot om våld; innebär att man skapar rädsla och otrygghet genom hot, 

trakasserier och våld. Exempelvis att skriva hotfulla saker eller säga att man ska slå 

någon om hen inte gör som hen blir tillsagd (Ländin, 2014). 
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Som tidigare nämnt är de två sistnämnda begreppen tillagda ett par år senare av Ås då hon 

kände ett behov av att komplettera hennes tidigare begrepp för att på så sätt framhäva 

skillnader mellan olika tekniker och samtidigt skapa en större förståelse för ämnet (Ländin, 

2014). 

 

Definitionerna av de olika härskarteknikerna i sig kan tyckas vara tydliga och enkla att förstå, 

men som det mesta har även de en baksida. Vi anser att de största problemen med 

härskarteknikerna är att tolka en härskarteknik från andra situationer. Med detta menas att det 

kan vara problematiskt att se vad som faktiskt är en härskarteknik, gentemot exempelvis 

användning av ironi och interna skämt mellan de talande personerna. Det kan vara att de 

berörda personerna har en speciell jargong mellan sig. En jargong som utifrån kan tolkas som 

användning av olika härskartekniker, men som i själva verket är ett normalt samtal mellan 

personerna. Detta betyder att även om avsikten inte är att medvetet använda sig av 

härskartekniker, kommer ändå en maktmetod till användning. Denna möjliga otydlighet kan 

vara ett problem i användningen av härskartekniker i en analys, och då det inte finns många 

utpekade motverktyg mot detta anser vi att det inte finns mycket mer att göra än att arbeta 

lugnt och metodiskt och försöka lyssna på mer än bara det som sägs. 

 

5.3  Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter i sina liv. Detta begrepp är ett politiskt begrepp som i Sverige utgår från det 

manliga och det kvinnliga könet. Detta begrepp kan ses som ett lite otydligt då män och 

kvinnor kan behandlas lika samtidigt som de behandlas olika beroende på situation. Exempel 

på vad som kan ses som jämställdhet kan vara att män och kvinnor behandlas lika inom sitt 

arbete då de får samma lön för likvärdigt arbete. På andra platser kan de behandlas olika, 

exempelvis inom sjukvården, för att den ska ses som jämställd. Männen och kvinnorna får 

exempelvis medicin som är anpassad efter respektive köns behov. Man ska dock ha med sig 

är att vissa personer inte ser sig som varken man eller kvinna (Jämställ, 2013b). 

 

Med ett intersektionellt perspektiv görs det möjligt att tydliggöra hur olika maktordningar och 

diskrimineringsgrunder kan påverka och förstärka varandra. För att kunna förstå en specifik 

maktordning måste kunskap om andra maktordningar finnas då en maktordning sällan står 

ensam. Exempelvis en högutbildad mörkhyad man har andra förutsättningar än en lågutbildad 
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vit man. Om man i detta fall endast skulle se till hudfärg eller kön skulle man missa en viktig 

detalj i hur de står i maktförhållande gentemot varandra. Det ska dock nämnas att med ett 

intersektionellt perspektiv finns det möjlighet att endast välja de kategorier som anses vara 

relevanta för den tänkta analysen (Jämställ, 2013c), vilket också kommer att ske i denna 

studie då vi kommer att förhålla oss till kategorierna könsmakt och diskursiv makt. 

 

Fokus inom jämställdhetsarbetet kan vara olika då det kan handla om att nå en kvantitativt 

jämn fördelning mellan män och kvinnor på exempelvis arbetsplatser, på utbildningar eller 

andra maktpositioner som inom företag och organisationer. Det brukar sägas att en jämn 

fördelning mellan könen i grupp är 40/60 procent eller jämnare (Jämställ, 2013b). Fokus kan 

också ligga på att omforma maktförhållandena mellan dessa två kön. Då ligger fokus istället 

på män och kvinnors villkor, villkor som kan vara attityder, normer, värderingar och ideal 

som har en möjlig påverkningsförmåga inom olika samhällsområden. Dessa områden kan 

vara i skolan, på arbetsplatsen och inom politiken. Med andra ord tar sig detta arbete an 

sådant som möjligen inte förändras med endast en jämn fördelning mellan män och kvinnor. 

Detta brukar kallas för ett kvalitativt arbete (Jämställ, 2013b). 

 

Varför jämställdhet tas upp i denna studie är bland annat på grund av att jämställdhet och 

maktstrukturer kan ses som motsatser till varandra. Med det menas att maktstrukturer 

motverkar jämställdheten genom att en person oftas ses som viktigare eller mäktigare än en 

annan i en maktstruktur (Börjesson & Rehn, 2009). Vilket då betyder att villkoren inte är 

detsamma för dessa personer. Därför anser vi att det är viktigt att visa hur vi förhåller oss till 

begreppet jämställdhet. Mer om maktstrukturer kommer nedan.  

 

5.4  Makt 

En central del när det kommer till makt är olika maktstrukturer. Maktstrukturer handlar om att 

reducera en individ till en vara eller ett nummer och sedan sätta denne i ett system som vi har 

makt över. I systemet pågår sedan ett flöde där makten tillhör den som är skapare av systemet. 

Skaparen har därefter även makt över alla som kommer in i systemet (Börjesson & Rehn, 

2009). 

 

Börjesson och Rehn (2009) talar om hur makten i vår omgivning är indelad i olika funktioner 

och hur viktigt det är att särskilja dessa funktioner för att förstå sig på hur makt fungerar. 
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Dessa olika funktioner är: hot om våld, tvång, belöning, övervakning och kontroll, könsmakt 

och kontroll över diskursen. De viktigaste formerna av makt kopplat till denna studie är de två 

sistnämnda. Makttekniken könsmakt är möjlig på grund av den utformning av skillnader vi 

människor skapar på jorden, skillnader mellan män och kvinnor. Framförallt ger det ger oss 

en möjlighet att skapa en skillnad mellan oss, vi, jag, och alla andra. Till följd blir det möjligt 

att dominera och förtrycka den som inte tillhör oss, eller vår grupp. Det som Börjesson och 

Rehn (2009) kallar “den andre” (s.17). Makttekniken kontroll över diskursen är den mest 

djupgående av alla olika makttekniker och handlar om att styra hur man använder språket, 

vilka begrepp som används och hur de definieras (Börjesson & Rehn, 2009, s.17-18). 

 

Maktutövning är inte nödvändigtvis något som sker ansikte mot ansikte. Det handlar om en 

påverkan som sker mellan två människor. Den enklaste formen av makt är dock när en 

människa har ett tydligt maktövertag över en annan och därmed en förmåga att tvinga denna 

person. Då handlar makten om tvång. Det kan röra sig om en mobbare som med våld tar något 

från en utsatt person, det kan också handla om en chef som tvingar en anställd att jobba på en 

röd dag. I dessa två exempel har de maktutövande fått sin makt från olika håll (Börjesson & 

Rehn, 2009).  

 

Författarna förklarar vidare att det finns tre olika saker som ger makt; samhällsposition, 

pengar och expertis . Exempel på samhällsposition kan vara en lärare som säger till en elev, 

eller en polis som lägger handfängsel på en medborgare. Det tidigare nämnda exemplet där 

chefen tvingade sin anställda att jobba är ett exempel på hur pengar ger makt. Expertis som 

makt är exempelvis när din läkare förklarar vad som ska ske med dig och du inte har något att 

säga emot då du har inte tillräckligt med kunskap inom området (Börjesson & Rehn, 2009 

s.21-23). 

 

Anledningen till varför makt tas upp i denna studie är för att makt och härskartekniker går 

hand i hand med varandra. Genom härskartekniker utövas makt över en annan individ, och då 

vi bland annat tittar efter härskartekniker i denna studie anser vi att det är relevant att förklara 

hur denna studie kommer att förhålla sig till begreppet makt. 
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5.5  Principen om sociala bevis 

Genom forskning kring hur vi beter oss och varför vi gör som vi gör har principen om sociala 

bevis uppdagats. Det är en princip som talar om hur vi människor avgör vad som är rätt eller 

fel, samt hur vi ska bete oss, genom att ta reda på vad andra människor tycker är lämpligt eller 

korrekt. För att ta reda på vad andra människor anser vara det rätta betraktar vi varandra och 

tar sedan efter. I boken Påverkan - teori och praktik publicerad i svensk översättning 2005, 

beskriver experten i övertalning och inflytande Robert Cialdini att “Vi ser ett beteende i en 

given situation som korrekt när vi ser andra bete sig på samma sätt.” (s.118). Om någon gör 

på ett visst sätt är det lätt att ta efter. Extra stark blir övertygelsen om det är flera personer 

som gör på samma sätt eller om den som gör något är någon som vi placerar högre, 

exempelvis en förebild. En förebild kan exempelvis vara en anförtrodd politiker, våra 

föräldrar eller en kändis. Oavsett om det handlar om hur mycket vi ska skratta åt ett skämt, 

hur fort vi kör på en viss vägsträcka eller hur mycket pengar vi ska lägga i kollekten, påverkas 

vi av andra personer och deras handlingar (Cialdini, 2005). 

 

Oftast blir det rätt när vi agerar som alla andra, för oftast har ju alla andra rätt. Men denna 

egenskap hos principen om sociala bevis är också dess svaghet. Den ger oss en genväg för hur 

vi ska bete oss i en speciell situation men den utsätter samtidigt den som tar genvägen för en 

risk. En risk att bli utsatt för profitörer som är beredda att ingripa och påverka oss i vår 

omedvetenhet. Ett sådant tillfälle är exempelvis när bakgrundsskratt används i humorserier för 

att övertyga tittaren om att det som sker i serien eller programmet är roligt och värt att skratta 

åt (Cialdini, 2005). 

 

Applicerat på vår studie finns det risk att principen om sociala bevis inte är speciellt bra då de 

personer vi observerar möjligtvis inte alltid agerar på ett korrekt sätt. Då många lyssnar på 

radio betyder det även att många kan uppfatta programledarnas sätt att bete sig som ett korrekt 

beteende. Det är alltså viktigt att de som talar i radio beter sig och talar på ett korrekt sätt då 

de kan ha en stor inverkan på den vardagliga diskursen hos det svenska folket. 

Principen om sociala bevis är en av de aspekter som gör vår studie mer relevant då principen 

är bra så länge det som sker i samtalen i radio har en genusbalans och inte förminskar någon.  
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5.6  Maskulinitetsteorin 

Studien kommer även att utgå från Connells maskulinitetsteori, som talar om det hegemoniska 

maskulinitetens ideal som enligt Connell är att vara vit till hudfärgen, ha en god ekonomi, 

vara en kvinnokarl, vara både psykiskt och fysiskt stark, visa auktoritet, vara känslokall, 

beskyddande, lojal och förnuftig (Connell, 1995). I analysen kommer bland annat dessa 

attribut användas för att se om de nyttjas i högre grad av män eller om även kvinnor försöker 

framstå som maskulina.  

 

Enligt den hegemoniska maskulinitetsteorin finns det tre olika faktorer; underordning, 

delaktighet, marginalisering. 

• Underordning; För att förstå maskulinitet måste begreppet ständigt jämföras med 

kvinnlighet. Mannen är överordnad kvinnan och män är den raka motsatsen till 

kvinnor. Enligt idealet ska en man endast ha maskulina attribut och skulle en man ha 

ett kvinnligt attribut skulle denne rankas lägre (Connell, 1995). 

• Delaktighet; Få män lever upp till idealet som förespråkas av den hegemoniska 

maskuliniteten men trots det ifrågasätter inte män varandra då de besitter många 

fördelar som överordnade. Ett exempel är högre löner, därför arbetar inte män för att 

motverka det hegemoniska idealet utan drar istället nytta av sin position som man 

(Connell, 1995). 

• Marginalisering; Maskuliniteten är normen, därmed blir allt annat avvikande. Den 

maskulina gruppens makt är beroende av andra gruppers marginalisering. Detta 

betyder att den maskulina gruppens framgångar förklaras med hänsyn till deras 

överordnade position, medan andra gruppers misslyckanden förklaras utifrån deras 

avvikelse som i sin tur betyder att de är underordnade. Praktiskt förklarat kan en 

enskild kvinna vara framgångsrik i exempelvis en styrelse men det förändrar inte 

bilden av att kvinnor är underordnade männen. Eller scenariot där en enskild man 

misslyckas i form av att sakna många maskulina attribut men detta förändrar inte 

bilden av att män är maskulina och överordnade (Connell, 1995). 

 

Användning av maskulinitetsteorin i denna studie sker för att se om programledarna eller 

gästerna i radion uttrycker någon märkbar maskulinitet i allmänhet. Med hjälp av denna teori 

kan vi enklare se tecken på användning av maskulina attribut hos programledarna och 

gästerna. Även om användningen av maskulina uttryck oftast är kopplat till män, kommer vi i 
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denna studie med hjälp av maskulinitetsteorin även undersöka huruvida kvinnor som utsätts 

för någon form av härskarteknik eller annan handling försvarar sig själva genom att ta sig an 

en viss roll. Det kan exempelvis vara att kvinnorna till sitt försvar går in i en mycket kvinnlig 

roll eller tvärtom, försöker passa in bland männen genom att uttrycka maskulina egenskaper. 

 

5.7  Teorier kring mediepåverkan 

Innan medierna växte fram fick människor sin kunskap och information direkt genom andra 

människor. Man tillhörde olika grupper som familjen, sociala grupper och föreningar. Dessa 

kretsar spred information inom var grupp och sedan vidare till andra grupper och människor 

vilket innebar att informationen färdades långsamt. Idag är massmedier en av våra viktigaste 

informationskällor och har därmed även en viktig roll för demokratin i Sverige. Enligt tidigare 

forskning har inte massmedia förmågan att ändra våra åsikter. Men de har fortfarande en stor 

påverkan på det offentliga samtalet och ger oss på så sätt en allmän förutsättning för hur vi 

ska förstå och förhålla oss till vår omgivning och världen. Därför är idag många partier, 

organisationer och företag ivriga att få en plats i media samtidigt som de är mycket 

eftertänksamma kring hur de visas i massmedier (Bengtsson, 2001). 

 

Medierna har även ett mer påtagligt sätt genom vilket de kan påverka mottagarna. En 

påverkningseffekt är en tvåstegshypotes som inte förekommer direkt genom massmedier, utan 

istället genom opinionsspridare som är pålästa och förmedlar detta vidare till mottagaren. I 

och med att mottagaren har ett högre förtroende för denna källa är de mindre kritiska till det 

meddelande de får (Wächter, 1974). Opinionsspridarna är främst lärare, ledare och bekanta i 

vår omgivning. Dessa personer kommenterar sådant som de har läst ur tidningar, vilket 

medverkar till att mottagarna påverkas mer av opinionsspridarnas åsikter och värderingar än 

om mottagarna själva skulle ha fått information från massmedier (Bengtsson, 2011). 

 

Medierna är en viktig del i vår sociala och kulturella miljö som vi lever i då de förestår 

information, reflekterar till kunskap och upplevelser samt att de står för det allmänna 

meningsutbytandet och åsiktsbildningen. Det kan sägas att medierna har en påverkan på hur 

samhället och människorna förändras och uppfattar sig själva, utan att vi lägger märke till det. 

 

Det utförs fortfarande forskning kring förhållandet mellan medierna och dess publik. Dock 

går det inte att förvänta sig att hela sanningen kommer fram då det är många faktorer, så som 
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medierna, människor och samhällsförhållanden, som påverkar inom detta område och som är i 

konstant förändring (Gripsrud, 2011). 

 

5.8  Genusteori 

Då vår studie undersöker hur kvinnor och män talar till varandra i morgonradio har vi valt att 

använda oss av genusteorin. Genusteorin handlar om hur vi ser på varandra utifrån vilket kön 

vi tillhör, vilken könsroll vi spelar och hur vi beter oss socialt. Genusteorin kan beskrivas som 

en kartläggning av könets roll i samhället med hjälp av olika samhällsteorier (Hall, 1997).  

 

Professorn i historia vid Stockholms universitet och Södertörns högskola, Yvonne Hirdman, 

har forskat mycket om vad samhället beskriver som kvinnligt och manligt. I sin forskning 

beskriver hon hur det är samhället som framkallar normer och bildar en uppfattning för oss 

människor att ta del av när det kommer till vad som är manligt respektive kvinnligt. Hon talar 

även om två principer som delar upp könen i ett så kallat genussystem. Den första principen 

handlar om en slags segregering mellan könen. Att det i samhället är skillnad på vad som 

betraktas som manligt eller kvinnligt och att denna skillnad delar upp kvinnor och män till att 

befinna sig på olika platser i samhället. Exempel på platser med skillnader är arbetsplatser. 

Vissa män tenderar att dominera och vara större till antal på vissa arbetsplatser och att det på 

andra arbetsplatser är motsatt. Den andra principen handlar om hur de manliga attributen 

oftast värderas högre än det kvinnliga. Vad som räknas som “manligt” har alltså ett högre 

socialt anseende än det som räknas som “kvinnligt”. Slutsatsen av den andra principen är att 

män betraktas som norm och har mer makt medan kvinnor anses vara det onormala (Jämställ, 

2013a). 

 

Det är svårt att fastställa betydelsen hos begreppet genus men är trots det meningsfullt då det 

“bidrar till ett helhetsperspektiv på kön” (Folkesson, 2000, s.108). Tidigare forskning inom 

genus handlar ofta om att undersöka makt, den sociala ordningen mellan män och kvinnor 

samt vad som egentligen är kvinnligt respektive manligt (Fagerström & Nilson, 2008). I 

mycket av forskningen kring genus är Raewyn Connell, tidigare Robert Connell, ett centralt 

namn. Hon är en australiensisk forskare och professor som bland annat har skrivit boken 

Masculinities. I den svenska översättningen av Masculinities, Maskuliniteter, beskriver 

Connell genus som ”ett sätt att konstruera social praktik” (Connell 2008, s.112). Med detta 

menar hon att det är av vikt att inkludera flera aspekter i genusstrukturer. Att 
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genusrelationerna skapas i samband med andra aspekter som klass, makt, rikedom och ras 

(Creedon, 1994). Genusstrukturerna berör även mediebranschen, när det kommer till 

sportjournalistik så väl som ett vanligt morgonradioprogram som Morgonpasset i P3. Hela 

samhället är byggt på sociokulturella genusstrukturer och media är något som samverkar för 

att upprätthålla dessa strukturer (Creedon, 1994). 

 

År 1988 publicerade Yvonne Hirdman sin artikel Genussystemet - reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning i tidskriften Kvinnovetenskaplig tidskrift. I den introducerade hon för 

första gången ordet genus för Sverige. I sin artikel nämner Hirdman även andra begrepp som 

genuskontrakt och maktstrategier (Hirdman, 1988). 

 

Hirdman talar, som ovan nämnt, om ett genuskontrakt som gäller undermedvetet och som är 

skrivet angående genus. Kontrakten skiljer sig lite åt beroende på plats och tid men är i många 

fall liknande varandra. Hirdman talar även om att det finns kontrakt mellan varje enskild man 

och kvinna samt mellan kvinnor och män på det sociala planet. Även om genuskontraktet ofta 

sker undermedvetet är själva uppfattningen om hur män och kvinnor ska bete sig mot 

varandra mycket konkret. Kontraktet gäller vid nästan alla tillfällen, exempelvis när vi talar 

med varandra; hur vi talar skiljer sig, vilka ord vi får använda. I kärleksrelationer; vems 

uppgift det är att ta första steget. På jobbet; vilka jobb vi ska ta, vilka verktyg som tillhör vem. 

I kropp, utseende och karaktär; vilka plagg som är godkända, vilken frisyr som passar och 

oändligt mycket mer (Hirdman, 1988). 

 

De könsroller vi fått genom ett mansdominerat samhälle, bestämmer även vad som är 

kvinnliga respektive manliga intressen. Dessa kategorier av intressen uppfostras vi med som 

barn där pojkar ska vara motsatsen till flickor och vice versa. Vi lär oss exempelvis att det är 

kvinnligt att vara graciös och därmed intresserad av dans medan det är manligt att vara stark 

och hård och därmed ha ett större intresse för ishockey. Dessa intressen får i sin tur 

konsekvenser för hur vi lever våra liv samt hur vi ser på andra (Fagerström & Nilson, 2008). 

 

All forskning går framåt, den förändras och utvecklas. Därmed har Hirdmans teori kring 

genussystemet fått en hel del kritik för att vara för fixerad. De som kritiserar menar ofta på 

något som kallas doing gender eller i svensk översättning att göra genus eller göra kön. 

Doing gender handlar om hur samhället konstruerar kön. Vi alla är involverade i 

utformningen av vad som är kvinnligt och manligt. Denna utformning har i grund och botten 
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ingenting med den biologiska konstruktionen att göra. Istället är det kulturella och sociala 

grunder som påverkar den utformning, och framförallt utveckling, som sker hela tiden i vårt 

samhälle. På så sätt är det vi män och kvinnor som upprätthåller bilden av vad som är 

”manligt” eller ”kvinnligt” därför att vi gör uttryck för det. Exempelvis kan detta vara att män 

oftare spelar den “manligare” sporten fotboll och att kvinnor utövar den mer “kvinnliga” 

aktiviteten dans. Människor har alltid ordnat och kategoriserat varandra som en del i det 

sociala livet för att själva lättare passa in i en given situation. Detta har även medfört att 

kvinnor och män har olika förväntningar på sig, som berör hur man ska vara och agera (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003). Vissa forskare menar till och med att vi bygger hela vårt 

vardagliga liv på hur vi kategoriserar de olika könen (West och Zimmerman, 1987). Dessa 

kategoriseringar fungerar som påminnelser om hur vi förväntas bete oss, vilket innebär att 

människor beter sig efter vad de tror förväntas av dem. Dessa förväntningar byggs upp redan 

som barn, på dagis, i skolan och på fritiden (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

 

5.9  Teoriernas relevans 

I denna studie kommer vi som tidigare nämnt att förhålla oss till CDA för att kritiskt kunna 

identifiera och analysera olika beteenden hos män och kvinnor i Morgonpasset i P3. Detta för 

oss vidare in på principen om sociala bevis. Anledningen till varför vi anser att det är viktigt 

att kunna analysera denna diskurs är på grund av det som framförallt Fairclough (2010) men 

även Cialdini (2005) skriver om; att vi tar efter vad andra gör, vilket betyder att det som sägs i 

radio har en påverkan på sociala praktiker i samhället. Vi anser därför att det är viktigt att 

analysera beteendet hos personerna i Morgonpasset i P3 med tanke på att de når ut till många 

människor i Sverige och de därför kan ha en stor påverkningsförmåga på personer som 

lyssnar på radio. 

 

I vår analys kommer vi att titta närmare på en eventuell maktutövning mellan de personer som 

befinner sig i radiostudion. Denna analys sker genom att vi tittar efter huruvida någon av 

dessa personer använder sig av några av de tidigare nämnda härskarteknikerna för att på så 

sätt skaffa sig makt över någon annan. Med denna motivering anser vi att dessa teorier är 

relevanta för denna studie. 

 

Maskulinitetsteorin och genusteorin går även de hand i hand med varandra. Då genusteorin 

handlar om hur vi ser på varandra som norm, handlar maskulinitetsteorin om vad som är norm 
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inom det som anses som manligt. Med hjälp av dessa teorier kan vi enklare se om dessa 

normer förstärks av de analyserade personerna. 
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6. Material och metod 

I detta kapitel presenteras studiens material och metod. Då avsikten med denna studie är att 

identifiera och analysera olika beteenden hos män och kvinnor i Morgonpasset i P3 kommer 

kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis, CDA) att användas som metod då språket 

och dess mening är huvudfokuset för analysen. Slutligen beskrivs analysverktyget lexikala 

val. 

 

6.1  Material 

Om man bortser från nyhetssändningar och musik och endast ser till tiden då programledarna 

talar med varandra hittas inga speciella programpunkter som går att urskilja förutom att en 

gäst oftast välkomnas in någon gång under programmet. Detta sker oftast vid ungefär samma 

tidpunkt, efter nyheterna klockan 8.00, cirka 45 minuter in i programmet utan musik. 

 

Analysen kommer att titta på fem avsnitt under en vecka. Vecka 44, måndag 29 oktober till 

och med fredag 2 november 2018. Valet har inte inkluderat något äldre material då målet var 

att ha så aktuellt material som möjligt för att kunna få fram ett så aktuellt resultat som möjligt. 

Från de fem avsnitten har delar valts ut, dessa delar är 15 minuter långa vardera. Detta val 

gjordes i enlighet med omfattningen av arbetet. Efter detta gjordes valet att materialet för 

analysen skulle vara mellan minuterna 00:35 och 00:50 i varje avsnitt av programmen utan 

musik. Detta val gjordes för att få med både en del där endast programledarna talar med 

varandra samt en del där en gäst är med i studion och eventuellt förändrar dynamiken. Då 

studien är utforskande anser vi att det är tillräckligt att analysera mindre delar av det valda 

programmet istället för hela programmen.  

 

Valet föll på avsnitt som sänds på vardagar eftersom de sändningarna har flest lyssnare 

(Medievärlden, 2013). På så sätt inkluderas även flera olika dagar i veckan istället för att 

enbart analysera exempelvis tisdagar, flera veckor i sträck. Detta för att inte missa eventuella 

skillnader mellan de olika veckodagarna. 

 

Varken musik- eller nyhetsinslag kommer att analyseras. Endast det som sker mellan dessa 

inslag kommer att verka som material, det vill säga den tid programledarna talar med varandra 

och i vissa fall även när en gäst är med i studion. Även jinglar står utanför analysen. 

Anledningen till detta är möjligheten att gå på djupet i det som sker i samtalen mellan 
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programledare, samt mellan programledare och gäst. Fokus ligger på samtalsaspekten av 

programmet vilket gör att resten av materialet inte är relevant. Varje avsnitt finns tillgängligt 

för allmän åtkomst på Morgonpasset i P3:s hemsida (Sveriges Radio, 2018a) i två versioner, 

en med musik och en utan. För vår analys används versionen utan musik.  

 

Det analyserade materialet finns sparat som ljudfiler på dropbox för enklare tillgång.1 Länken 

till de analyserade delarna av programmen finns även i bilaga 1. Tidpunkterna i det 

analyserade materialet kommer skrivas ut som MM:SS för att så enkelt som möjligt visa var 

de olika segmenten hittas. Exempelvis 06:23, vilket betyder 6 minuter och 23 sekunder in i 

det nämnda programmet. 

 

6.2  Kritisk diskursanalys - CDA 

CDA används i denna studie både som teori och metod. Användningen av CDA som metod 

gör att studien får en mer kritiskt vinkel för att på ett effektivt sätt analysera vad som skrivs 

och sägs i olika diskursiva och kommunikativa tillfällen. 

 

Som tidigare nämnt i teorikapitlet är syftet med en kritisk diskursanalys oftast att klarlägga 

olika maktförhållanden i samhället. Vilket kan vara en anledning till att den kritiska 

diskursanalysen, under de senaste decennierna, har tagit över som det absolut vanligaste 

textanalytiska tillvägagångssättet inom samhällsvetenskapen. Denna typ av analys utmärker 

sig genom att den har uppfattningen om att språket är med och utformar världen genom att allt 

som sker, mänskliga uttryck och texter. Den har också en väsentlig innebörd för hur vi 

människor uppfattar verkligheten, att språket har en roll i konstruktionen av den sociala 

världen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

Inom CDA ses språkbruket som en kommunikativ händelse. Fairclough (1992) har därför 

skapat tre olika dimensioner som han delat upp språkbruket i. 

• Första dimensionen; texten. Här gör man en analys av textens egenskaper där man 

utgår från det vokabulära och grammatiska i texten, samt de sammanhang som finns 

mellan satser som skapar diskurser (Fairclough, 1992). 

                                                 
1 https://www.dropbox.com/sh/62oqxo52t872dms/AAAoF9yL1ItNzIH8AjFbBhS1a?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/62oqxo52t872dms/AAAoF9yL1ItNzIH8AjFbBhS1a?dl=0
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• Andra dimensionen; diskursiva praktiken. Förutom analysen av texten görs även en 

analys av den diskursiva praktiken. Här ligger fokuset på hur människor skapar och 

tolkar budskap genom att använda sig av redan existerande diskurser och genrer. Hur 

mottagarna tolkar och för vidare budskap hänger på hur väl de känner till den 

diskursiva praktiken (Fairclough, 1992) 

• Den tredje och sista dimensionen; sociala praktiken. Då den kommunikativa händelsen 

är en del av den sociala praktiken, analyseras den diskursiva praktiken ifall den 

reproducerar eller förändrar den befintliga diskursordningen och vilka konsekvenser 

det i sin tur för med sig till den sociala praktiken (Fairclough, 1992). 

 

När man kritiskt analyserar diskurser i text handlar det inte bara om att ha fokus på 

grammatiken, det gäller även att försöka se helheten när språket används i sociala, politiska 

och kulturella sammanhang (Machin & Mayr, 2012). Inom media har språket en väsentlig 

roll, därför är det viktigt att förstå betydelsen och konstruktionen av språket. Genom kritisk 

diskursanalys kan olika aspekter så som ordval analyseras för en djupare förståelse för hur ett 

fenomen ska förstås och hur det är konstruerat genom språket (Carvalho, 2008). Språket som 

finns i en text konstrueras efter författarens val och dennes sätt att framställa sitt budskap. 

Genom att använda sig av CDA och de redskap som ges finns det möjlighet att känna igen 

och skilja på dessa olika val (Machin & Mayr, 2012). 

 

6.3  Analysverktyg 

I detta kapitel presenteras lexikala val som kommer att fungera som vårt analysverktyg under 

analysen av vårt material. Vi kommer att förhålla oss till lexikala val som ensamt 

analysverktyg då vi anser att det är enhetligt med storleken av vårt arbete.  

 

6.3.1 Lexikala val 

David Machin och Andrea Mayr (2012, s. 30) skriver om en av de mest grundläggande 

analysformerna inom CDA som är lexikal analys. Metoden går ut på att läsa texten och se 

vilka slags ord eller formuleringar som används, med andra ord analysera vilken typ av ord 

avsändaren väljer att nyttja. Man undersöker även om det är någon speciell typ av språkbruk 

som dominerar (Machin & Mayr, 2012). 
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Tidigare forskare har beskrivit betydelsen av denna typ av analys genom att visa hur olika 

lexikala val, eller ordval, kan uttrycka olika diskurser. Genom förklaringar med en viss typ av 

språkbruk kan avsändaren förmildra framställningen av ett problem eller i vissa fall helt dölja 

problemet. Denna typ av användning kan göra problemet svårt att förstå (Hansen & Machin, 

2013). 

 

Avsändaren av ett budskap i form av text eller tal använder sig ofta av lexikala val för att visa 

på olika positioner gentemot mottagaren. Avsändaren vill ofta visa på antingen auktoritet eller 

på samhörighet med mottagaren. I många fall vill de även skapa en makt eller intrycket av att 

de har makt över mottagaren. Användning av lexikala val sker hela tiden när vi talar eller 

skriver, i vissa fall sker de medvetet men i andra omedvetet. David Machin och Andrea Mayr 

(2012, s. 42) ger exemplet att medicin ofta har namn som innehåller många “x” och “y”. 

Exempelvis kan ett namn på hostmedicin vara ”txylxyn” istället för ”Len hals”. Detta 

exempel tar upp ett lexikalt val som gör att avsändaren skaffar sig ett övertag gentemot 

mottagaren genom att använda ett komplicerat ord och ge sken av kunskap inom medicin då 

namnet ”txylxyn” i större utsträckning ger känslan av att produkten är producerad av en 

legitimerad apotekare. 

 

Genom att använda lexikala val som analysverktyg vill vi finna lexikala val som är gjorda av 

personerna som talar i Morgonpasset i P3 med effektmålet att skaffa sig en högre 

maktposition, både medvetna och omedvetna. 

 

6.4  Metodkritik 

I detta kapitel presenteras kritik riktad mot de metoder som används i analysen. 

 

 

6.4.1 Kritik mot en kvalitativ metod 

Den vanligaste kritiken mot den kvalitativa analysen handlar om att metoden inte skulle vara 

fullständigt objektiv. Forskare som är vana vid den kvantitativa metoden menar att en 

kvalitativ analys i större grad ger utrymme för subjektivitet och personliga intryck som kan 

speglas i analysen (Bryman, 2011). Exempelvis genom att den som utför analysen själv 

påverkar resultatet genom egna åsikter om vad som är betydelsefullt att analysera. Faktum är 

dock att kvalitativa forskare ofta motiverar sina val (Bryman, 2011), precis som i denna studie 

finns förklaringar och stöd för besluts som tagits kring material och teorier med mera. 
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Ett annat problem med kvalitativ forskning är att den är svår att replikera och därmed 

bekräfta. Detta på grund av det tidigare nämnda problemet att en kvalitativ analys inte alltid 

skulle vara fullständigt objektiv. I en kvalitativ studie är ofta forskaren själv i centrum och 

utgör ett av de viktigaste verktygen i insamlingen av information för analysen. Det är 

forskaren som väljer var fokus i studien ska ligga. Därmed är det alltså forskarens intresse och 

uppfattning om vad som är viktigt som ligger till grund för analysens belysta delar (Bryman, 

2011). 

 

Ett kvalitativt forskningsresultat kan heller aldrig generaliseras. Detta då urvalet ofta är så litet 

att det blir omöjligt att dra några allmänna slutsatser. Exempelvis en intervjustudie med 

djupgående intervjuer men med endast liten grupp människor. En annan vanlig faktor är att 

urvalet oftast inte är gjort slumpmässigt på grund av att forskaren vill bekräfta en teori eller få 

fram ett specifikt resultat (Bryman, 2011). Meningen med denna studie är dock inte att 

generalisera radioprogram eller för att applicera resultatet på flera andra morgonprogram i 

radio. Meningen är att beskriva ett resultat och, om möjligt, forma en förståelse om vad som 

sker i just det radioprogram som är material för analysen.  

 

6.4.2 Kritik mot kritisk diskursanalys som metod 

En del av den kritik som finns mot kritisk diskursanalys som metod är utformad av Machin 

och Mayr (2012). De pekar på att kritisk diskursanalys oftast endast innefattar ett fåtal texter. 

Därmed kommer inga generella slutsatser dras gällande innehållet i Morgonpasset i P3 då 

analysen endast sker på vissa valda delar av programmet under en vald vecka. 

 

Med stor sannolikhet har forskare som väljer att använda sig av CDA som metod valt ut sitt 

material utifrån egna intressen och åsikter. Detta leder till att forskaren på ett simpelt sätt kan 

övertyga sin publik genom språkliga val. Materialet för en analys är också ofta valt genom en 

viss ideologisk ståndpunkt. Inom CDA blir ofta exempelvis nyhetsartiklar valda på grund av 

ett underliggande politiskt intresse (Machin & Mayr, 2012). I valet av radioprogram och 

specifika delar av programmet för analys är detta något vi tänkt på för att vara så objektiva 

som möjligt. Därför har vi inte valt delar av programmen utifrån eget intresse, utan dessa 

delar är systematiskt valda. 

 



33 

 

Det finns även kritik att CDA som metod är för ambitiös i sin ansträngning för att 

åstadkomma en social förändring. Med andra ord betyder det att en enskild studie ensam inte 

kan nå en förändring, utan istället enbart informera om ett eventuellt problem. Dock kan flera 

snarliknande studier, med samma mål som denna studie, gemensamt skapa en social 

förändring. Med denna studie kan ett eventuellt problem möjligtvis belysas, och därför är 

CDA en metod som passar för denna studiens syfte (Machin & Mayr, 2012). 

 

6.5  Metodreflektion 

Vi bedömer att ett lämpligt val av metod har gjorts för studiens syfte, då kritisk diskursanalys 

som metod ger oss möjligheten att göra en grundlig analys av de valda programmen och på så 

sätt uppnå vårt mål med studien. Då vi använder oss av lexikala val som ett sätt att analysera 

det som sägs i studion på Morgonpasset i P3 blir det enklare för oss att analysera vårt 

material. 
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7. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av hur härskartekniker, maktstrukturer och maskulinitet 

uttrycker sig genom lexikala val i Morgonpasset i P3. Analysen är indelad dag för dag och 

exemplen är skrivna i kronologisk ordning för att ge en tydlig struktur. 

 

7.1 Analys av materialet 

7.1.1 Måndag 

Exempel 1 

Under måndagens avsnitt visar sig maktstrukturen genom en avbrytning. Detta berör endast 

programledarna då det inte befinner sig några gäster i studion under detta tillfälle. 05:48 

försöker Kodjo avbryta Hanna då hon talar i en rapp takt. Hon fortsätter tala om hur man som 

programledare bör lyfta varandra i radion men eftersom hon får slut på luft måste hon göra en 

djup inandning. Då tar Kodjo sin chans och börjar tala “Jag tycker att vi avlägger ett 

nyårslöfte…”. Här gör kodjo det lexikala valet att börja tala om något helt skilt från det Hanna 

tidigare talat om. Detta är ett tydligt tecken på tekniken osynliggörande och betyder troligtvis 

att Kodjo inte lyssnar på vad Hanna talar om, kanske för att han inte tycker att det hon säger 

skulle vara tillräckligt viktigt eller intressant. Snabbt efter Kodjos avbrytande slår Hanna 

handen bordet. Dunsen hörs ljudligt ut i radion och hon utbrister “Jag håller på nu!” med en 

betoning på ordet jag. I detta fall säger Hanna emot Kodjo när han avbryter henne på ett 

väldigt tydligt och bestämt sätt. Därmed låter inte Hanna Kodjo ta över makten. 

 

05:47 Hanna: Man får ju liksom lyfta varann i radion. 

05.48 Kodjo: Jaa. 

05:48 Hanna: Man kan inte säga nej det är nästan som improvistionsteater, man får inte säga 

nej, man måste… *djupt andetag* Hjälpa varandra… 

05:54 Kodjo: Jag tycker att vi avlägger ett nyårslöf… 

05:55 Hanna: *smäll i bordet* Jag håller på nu! Och… förlåt... 

05:57 Kodjo: Nej…… kör… 

 

Exempel 2 

Något längre in i programmet talar programledarna med varandra om kärlek och om hur de 

själva beter sig på en första dejt. De talar om dejter de varit på där motparten bara talat om sig 
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själva hela tiden samt tillfällen där situationen har varit tvärt om. Här kommer Victor med ett 

relativt genomtänkt och känslofyllt påstående. På vilket Kodjo svarar direkt med en något 

nedlåtande och mycket förvrängd röst. Detta är en händelse som kan kopplas både till 

härskartekniker och till maskulinitet. Svaret samt tonläget kan uppfattas som ett förlöjligande 

av Victors påstående. Men främst sker här ett lexikalt val som kan uppfattas som en maskulin 

påtryckning då Kodjo i sitt svar uttrycker att Victor är väldigt “deep” vilket kan översättas 

som djupt känslosam. Det lexikala valet av ordet “deep” kan kopplas till maskulinitetsteorin 

som beskriver att män inte ska visa några djupare känslor (Connell, 1995). I detta fall kan 

Kodjo ses som en beskyddare av maskuliniteten som visar att Victor gick över gränsen med 

sitt uttalande och därmed tillrättavisar Kodjo honom.  

 

06:50 Victor: Ja men jag skulle säga också är man inte trött på åå prata om sig själv… så… är 

man kanske inte riktigt redo att börja lyssna på andra heller.. Förstår du va jag menar..? Alltså 

om man sitter där o…. 

07:00 Kodjo (förvrängd röst, nästan falsett, samt förvånat tonfall): De va pretty deep man… 

07:03 Victor: Ah men om m… 

07:03 Kodjo (fortfarande förvrängd röst): Pretty deep, Victor Linér… 

07:04 Victor: Hahah.. Ibland kommer det. 

 

Exempel 3 

Fagerström & Nilson (2008) beskriver som tidigare nämnt olika könsroller och hur våra kön 

delar in oss i grupper som ska ha olika intressen. Ett tydligt exempel på denna typ av 

könsuppdelning sker när Kodjo talar om hur olikheter gjorde honom och hans fru intressanta 

för varandra. Han drar påståendet vidare genom att i en skämtsam ton berätta om sina 

intressen av att spela actionspel och kolla på en japansk ninjaserie, intressen som kan klassas 

som maskulina. Därefter fortsätter han genom att påstå att det är givet att kvinnan han precis 

träffat är intresserad av “fashion and stuff” och att han skulle kunna bli intresserad av det. Här 

gör han det lexikala valet att säga “fashion” istället för att nämna någon mer maskulin hobby, 

som till exempel ishockey som tidigare nämnt ses som en mer maskulint. Här använder han 

stereotyper av manligt och av kvinnligt. Kodjo säger i princip att det är självklart att hon gillar 

kläder och mode. Antagligen för att det är ett kvinnligt attribut (Fagerström & Nilson, 2008). I 

detta exempel ser vi tydligt ett främjande av stereotyper. 
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10:46 Kodjo: Jag tycker att det är det som är intressant, att träffa nån och verkligen får lära 

känna dom. 

10:49 Victor: Absolut! 

10:50 Kodjo: Hellre än att man bara såhär (förställd mansröst) också brukar jag sitta på mitt 

rum ofta och spela Spiderman då och nu. 

10:54 Victor: hahah precis hundra procent fick jag, tog alla väskor, inte alla som har gjort det. 

10:57 Kodjo: (kvinnlig röst) Är det bara det du gör? (Manlig röst) Nää tack för att du frågar 

utan jag gillar.. Kollar väldigt mycket på Nauroto.. Hahaha. 

11:02 *alla skrattar* 

11:03 Kodjo: Japanese cartoon saay whadup guurl, wanna have some babieees? 

11:07 Victor: Om jag säger sharingan, vad säger du då? 

11:10 Kodjo: Mmm spash spash eller? Da fucks on gurl. You wanna teach me about fashion 

and stuff you think is interesting? Im down.. 

 

Exempel 4 

Ett annat exempel i måndagens avsnitt där ett lexikalt val tyder på maktutövning är när Kodjo 

ger förslag på vad “lateralt” skulle betyda. Hanna skrattar åt Kodjos exempel och hävdar att 

han skulle mena en “flyghäst”. Genom att använda dessa ord visar hon att hon inte alls tror på 

att Kodjo vet vad han pratar om utan går direkt emot hans förslag och förlöjligar det genom 

att påstå att Kodjo skulle mena och tro att hästarna skulle flyga fram. På så sätt tar Hanna 

tillfället i akt och har roligt på Kodjos bekostnad som då framstår som dum eller löjlig. Detta 

kan då ses som härskartekniken förlöjligande. När sedan Kodjo får chans att förklara vidare 

förstår Hanna vad han menar och förlöjligandet avslutas. 

 

13:44 Hanna: En häst som är “AA” har allra lättast för tölt och väljer gärna lateralt gångarts 

mönster i det fria. 

13:52 Kodjo: Mhmmm... 

13:53 Hanna: Nån får googla lateralt fö... Snabbt som fan för jag fortsätter.. 

13:55 Kodjo: Jag antar att de ee i höjd med marken… skulle jag gissa. 

13:59 Hanna: Ah men det får vi väl hoppas... Att dom är på marken.. Eller? Hahah 

14:03 Kodjo: Ja men att dom inte går upp. 

14:04 Hanna: Ah du menar sån flyghäst. haha... 

14:05 Kodjo: Ja men att dom inte går upp men att dom men att dom inte lyfter lika mycket 

som de går framåt, förstår du? 
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7.1.2 Tisdag 

Exempel 1 

Under tisdagens avsnitt då talmannen Andreas Norlén talar om sitt arbete som just talman 

ställer Hanna frågan om vem han stör sig på mest av de olika partiledarna. Norlén börjar med 

att undvika att svara på frågan genom att ge ett “politikersvar”. Ett svar som egentligen inte är 

det sanna utan neutralt och intetsägande. Programledarna i studion godtar inte detta svar utan 

fortsätter med att be om ett “riktigt” svar. Norlén väljer då att inte svara på frågan 

överhuvudtaget utan gör det lexikala valet att att hänvisa till sina “memoarer”. Ordvalet 

betyder i detta fall att ingen kommer få någon information om hans åsikt innan han är död. 

Därmed undanhåller Norlén informationen från programledarna samt de som lyssnar på 

radion. I detta fall är det ingen avgörande information som undanhålls från programledarna 

men samtidigt en potentiellt viktigt detalj i den positionen talmannen besitter och kan därför 

klassas som maktutövningen och härskartekniken undanhållande av information. Denna 

maktutövning visar på att talmannen vet mer än alla andra och att han är inte tänker att dela 

med sig av informationen. 

 

02:30 Hanna: Vem stör du dig mest på? 

02:31 Kodjo: Säg det ba säg det! Det är ingen annan här som lyssnar... 

02:34 Talmannen: Bara oss emellan. 

02:35 Kodjo: Ah ah ah ah. 

02:36 *Alla skrattar* 

02:37 Talmannen: ah nää.. eh. eh. Politikersvaret är att jag stör mig inte på nån. 

2:40 Hanna: Nä jag vet att de e politikersvaret men de e ändå vore roligt att höra vem du 

tycker är mest obstinat, att det blir såhär, men gud asså kan inte den bara…. Snälla, en dag 

inte ställa till med problem för mig. 

02:52 Talmannen: Eh, jag tänker att det får vänta till mina memoarer kommer ut. 

02:55 Kodjo: *skrattar* 

 

7.1.3 Onsdag 

Exempel 1 

I onsdagens andra exempel sker för första gången under analysen en maktutövning riktad mot 

en gäst. Gästen som utsätts är Daniel Meyn, känd som bartendern i tv-programmet Första 
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dejten. Han förklarar att han är en person som man verkligen kan prata med och Hanna ger 

honom frågan om man till och med skulle kunna planera sitt första samlag med honom. 

Daniel säger ja men förtydligar att han menar vägen till samlaget och inte själva samlaget. 

Hanna träder då in i en maktposition när hon uttryckligen säger att hon inte behöver få det 

förklarat för sig och därefter lägger till ordet “gosse”. Genom detta lexikala val antyder Hanna 

att hon är äldre och mer erfaren på området än vad Daniel skulle vara. På så sätt framträder 

härskartekniken förlöjligande då Hanna förminskar Daniel och hans kunskaper.  

 

14:46 Hanna: Men är du en person då som man, som man i detalj kan planera sitt första 

samlag med nån med? 

14:52 Daniel: Eh, det skulle man absolut kunna göra. 

14:54 David: I detalj.. 

14:55 Daniel: Kanske inte just hur samlaget går till. 

14:57 Hanna: Nämen alltså alltså vägen dit, precis, ja själva samlaget vet jag hur det går till 

alltså hehe 

14:58 Daniel: Absolut. 

14:59 David: hehe de behöver du inte… 

15:00 Hanna: det behöver du inte förklara för mig. Gosse… Hahah nej men dom små stegen 

dit. 

 

7.1.4 Torsdag 

Exempel 1 

Under torsdagens avsnitt hittas tecken på användning av olika maskulinitetsbegrepp. 00:18 

befinner sig den ansvariga för sociala medier för Morgonpasset i P3 Emelie i studion. 

Tillsammans med programledarna Markus, David och Hanna pratar de om att fixa blinddates 

för människor. Vid ett tillfälle säger Emelie med en skarp ton ”Skärp er! Ihop nu!”. Med 

dessa lexikala val förklarar hon att hon tycker att de personer hon fixar till blinddates ska bli 

ihop. Dessa ordval är väldigt tydliga med att berätta vad Emelie menar och ger inte mycket 

utrymme till att misstolkas eller diskuteras. På så sätt tar Emelie an sig en maktposition och 

sätter sig själv i en position över de personer som diskuteras. Efter det hoppar Markus in och 

säger ”In med den!”, och antyder då att personerna ska ha sex med varandra. Även om dessa 

lexikala val ordagrant betyder något annat än det Markus syftar på märks det ganska tydligt 

att alla i studion förstår att han tycker att personerna ska sex med varandra, än mer specifikt 
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att killen ska ha sex med tjejen i och med användningen av de specifika ord han använder sig 

av. 

 

Genom sina ordval tar sig även Markus an en maktposition som är högre än de diskuterade 

personerna då han, utan att veta vad personerna i fråga känner och vill, tycker att de ska ha 

sex med varandra. Emelie svarar sedan med ett skratt och verkar inte ta illa upp av Markus 

ordval. Men detta kan även ses som tecken på maskulinitet av Markus då det, som tidigare 

nämnt enligt Connell, anses vara maskulint att vara en kvinnokarl och känslokall. Här kan 

Markus ses som känslokall genom att som ovan nämnt inte bry sig om hur personerna i fråga 

känner för varandra eller tycker om varandra, utan tycker bara att killen ska ha sex med tjejen. 

 

00:15 Emelie: Skärp er! Ihop nu! 

00:16 David & Markus: Jaha. jaha. 

00:17 Emelie: Ihop! 

00:18 Markus: In med den! 

00:19 Emelie: Ja! Naeee… hahah. 

00:19 David: Jaa! 

00:19 Hanna: Vadå? Liksom trycker du ihop dom fysiskt eller ser du till att dom… 

00:21 Emelie: Ja ibland, om det behövs. 

 

Exempel 2 

Ett annat exempel under torsdagens avsnitt är vid 02:12. Programledaren David försöker 

fortsätta på det Hanna har sagt efter att hon pratat färdigt. Men efter Davids första ord hoppar 

Hanna in igen för att ställa en fråga till Emelie, som nu har gått ifrån sin mikrofon och 

befinner sig en bit ifrån resten av gänget. Här är det Hannas lexikala val som gör att hon får 

makten att prata, då hon istället för att lyssna på det David har att säga väljer att fråga Emelie 

om det måste finnas med en bild eller inte. Hon börjar med andra ord prata om något annat än 

det David ska prata om. Detta är en tydlig avbrytning av Hanna som gör att hon genom sin 

avbrytning sätter sig i en maktposition högre än David och tar ifrån honom rätten att prata. 

Detta kan även ses som tecken på osynliggörande av David då Hanna väljer att nästan 

ropandes prata med Emelie istället för att låta David prata vidare. 

 

02:10 Hanna:...och se vilka som skulle kunna passa ihop. 

02:12 David: Ahh! Och va… 
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02:13 Hanna: (ropandes): Äre en bild med eller!? Ska man skicka med en bild om man 

ähh…!? 

02:16 Emelie: Nä men det måste man inte… 

 

7.1.4 Fredag 

Exempel 1 

Ett exempel under fredagens avsnitt är vid 01:59. Då säger Kalle att ”jag kvävde ju dig David 

mitt i typ din nästa fråga”. Genom sitt lexikala val att säga “kvävde” görs det tydligt att Kalle 

menar på att han avbröt David. Även om detta kan ses som en omedveten handling av Kalle 

sätts han i en maktposition över David genom sin avbrytning. David svarar med att säga ”Likt 

Homer Simpson kväver Bart” och på ett skämtsamt sätt syfta på att Kalle i detta fallet är 

Homer som då har kontrollen och styr över David som liknas med Bart. Med dessa lexikala 

val hänvisar David till den välkända tv-serien The Simpsons där pappan Homer ofta ses strypa 

sin son Bart, vilket skulle vara liknande i detta fallet mellan Kalle och David. Detta kan även 

ses som ett exempel på en användning av tekniken osynliggörande då Kalle genom sin 

avbrytning osynliggör David. 

 

01:59 Kalle: Jag kvävde ju dig David mitt i typ din nästa fråga. 

02:03 David: Likt Homer Simpson kväver Bart. 

02:05 Kalle med förvrängd röst: Why you little! 

02:06 David: Så ja… 

 

Exempel 2 

Under fredagens avsnitt hittas även exempel på hur olika maskulintetsbegrepp kommer till 

användning. Ett exempel på det är när Hanna börjar prata om ett program som heter 

Grabbarna på Fagerhult. Här beskriver hon bland annat hur innehållet i programmet såg ut. 

Hon beskriver programmet som ”ett sånt jävla kultprogram egentligen där Leif GW, Jan 

Guillou och Pär Lorentzon gjorde såna grejer som killar gör… Skjuter hjortar och äter dom 

råa”. Här gör hon ett tydligt lexikalt val där hon väljer att använda sig av en svordom för att 

tydliggöra sin inställning till programmet som ett gammalt välkänt program. När hon säger 

”såna grejer som killar gör… Skjuter hjortar och äter dom råa” ändrar hon även sin röst för att 

den ska låta lite mer ”grabbigt”. Hon insinuerar då att det var ett väldigt manligt program som 

var riktat mot den manliga publiken. Gästen Ina fortsätter sedan med att berätta att 
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programmet fick mycket kritik för att programmet var för manligt, och att för att motverka 

detta tog de in ”två stycken hästtjejer i åldern typ 15 och 16 år”, vilket visar på exempel på 

vad de ansvariga för “Grabbarna på Fagerhult” ansåg vara typiskt kvinnligt (Fagerström & 

Nilson, 2008). I detta exemplet gör Ina de lexikala valen att säga “två stycken hästtjejer” 

istället för exempelvis “två tjejer som är intresserade av hästar”. Detta ger intrycket av att hon 

tycker att det är något man som lyssnare ska förstå utan att vara intresserad av hästar och 

förstå att det inte handlar om två tjejer som är hästar. Detta i sin tur kan kopplas till det 

Machin och Mayr (2012) skriver, att avsändaren av ett budskap ofta vill visa på en auktoritet 

eller samhörighet med mottagaren. I detta specifika fall kan det ses som att Ina tar en 

maktposition genom en högre kunskapsnivå än de runt omkring sig. Även om detta är något 

som egentligen pågick i ett tv-program lång tid tillbaka och nu då diskuteras i Morgonpasset i 

P3 är det fortfarande ett väldigt bra exempel på vad som ses som manligt och kvinnligt, att 

jakt är för män och hästar är för tjejer. 

 

08:58 Hanna: ett sånt jävla kultprogram egentligen där… där Leif GW, Jan Guillou och Pär 

Lorentzon gjorde såna grejer som killar gör… Skjuter hjortar och äter dom råa. 

09:05 Ina, David & Kalle: ahhh… hahaha. 

09:05 David: ahh det var så... 

09:08 Ina: Sitter i en stuga helt enkelt… ååååh super. 

09:10 Hanna hoppar in: Super till! 

09:12 Markus: okej... 

09:13 Ina fortsätter: äähh åh så fick det lite kritik det här programmet vid nått tillfälle för att 

ähh… (Fortsättningsvis förklarar Ina att programmet fick kritik för att jakt hade “glorifierats”) 

09:22 Ina: ...så för att det skulle bli nyanserat så bjöd GW, Guillou och Lorentzon in två 

stycken hästtjejer i åldern typ 15 och 16 år som fick komma till Fagerhultsstugan…  
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8. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras och reflekteras denna studie utifrån de teorier och analysverktyg som 

tidigare presenterats. 

 

8.1  Tillvägagångsätt 

Genom CDA och med hjälp av analysverktyget lexikala val har denna studie undersökt vilka 

val av ord och uttryck som är gjorda av män och kvinnor i Morgonpasset i P3. Med hjälp av 

dessa val kunde sedan skillnader i beteenden i samtalen identifieras och analyseras med hjälp 

av det teoretiska ramverket. 

 

8.2  Hur härskartekniker och maskulinitet visar sig i Morgonpasset i P3 

Genom denna studie fann vi att flera av Ås härskartekniker var återkommande i de fem avsnitt 

som undersöktes. Framförallt utmärkte sig härskarteknikerna osynliggörande och 

förlöjligande. Osynliggörande visade sig oftast genom att den person som utövade 

härskartekniken gjorde det lexikala valet att tala om något annat än vad den avbrutna 

personen tidigare pratat om. Förlöjligande visade sig framförallt genom att härskaren svarade 

på nedlåtande vis och därmed gjorde att personen kunde uppfattas som mindre intelligent eller 

genom att ironi används på ett överlägset vis. Det fanns även tillfällen då härskartekniken 

undanhållande av information visade sig, dock var det inte alls lika ofta som de två tidigare 

nämnda härskarteknikerna. Vad gäller resterande härskartekniker som dubbel bestraffning, 

våld och hot om våld, påförande av skuld och skam och objektifiering fann vi inte dessa i vårt 

valda material.  

 

Flera maskulina uttalanden och yttringar görs i Morgonpasset i P3. Det är främst männen som 

visar upp maskulina sidor eller gör dessa yttringar. Yttringarna tar främst form som 

skämtsamma påståenden. Påståenden som på ytan endast ses som skoj men som ändå 

någonstans innehåller en aning sanning. Utifrån detta resultat kan vi även se att kvinnorna i 

Morgonpasset i P3 inte gör maskulina uttalanden eller yttringar i samma grad som männen. 

Vilket är tecken på att de inte försvarar sig själva mot härskartekniker genom att ta sig an en 

maskulin roll som var en tidigare hypotes under punkten kring maskulinitetsteorin.  
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Vi finner endast ett fall i materialet där det finns en koppling mellan maskulinitet och 

härskartekniker. Detta sker i måndagens andra exempel. Här ser vi en maskulin yttring genom 

vilken sändaren skapar makt över mottagaren. Härskartekniken förlöjligande som används 

hade inte fungerat utan maskulinitetsperspektivet. Detta på grund av att i detta specifika 

exempel går förlöjligandet ut på att Victor som blir utsatt inte beter sig som en, enligt 

maskulinitetsteorin, man ska göra. Vid andra tillfällen då maskulinitet visar sig skapar den 

maskulina yttringen inte något maktövertag utan maktförhållandet mellan sändare och 

mottagare förblir neutral. 

 

Genom analysen upptäcktes endast en gång då en härskarteknik utövades i riktning mot en 

gäst som befann sig i studion. Gästerna i Morgonpasset i P3 blev istället ofta bekräftade och 

upphöjda i sin expertis och samhällsposition, vilket går att återkoppla till de tre maktfaktorer 

som Börjesson och Rehn (2009) skriver om; samhällsposition, pengar och expertis. I 

Morgonpasset i P3 är det speciellt gästernas expertis som spelar roll då gästerna som kommer 

till studion oftast behandlas som att de skulle vara lite viktigare och lite bättre än andra på 

grund av att de är experter inom det område och ämne som diskuteras. Denna upptäckt pekar 

på att härskarteknikerna inte används hur som helst, oavsett om det är medvetet eller 

undermedvetet. Dessa tekniker används istället nästan enbart av programledare mot 

programledare. 

 

8.3  Jargong 

Något som vi uppfattar som maktutövanden kan i själva verket vara en jargong vänner 

emellan, vilket vi också nämner under teorikapitlet angående härskartekniker. Även om alla 

lyssnare hör detsamma finns det risk att alla lyssnare inte uppfattar jargongen på samma sätt. 

Som tidigare nämnt skriver Cialdini (2005) om att radion har en stor påverkningsförmåga, 

vilket understryker vikten av att det som sägs i radion ges så lite utrymme som möjligt för 

misstolkning. Om jargongen i Morgonpasset i P3 misstolkas så att det som är skämtsamt 

uppfattas som seriöst kan detta exempelvis leda till att en obalans i maktförhållanden 

uppfattas av lyssnarna. Med andra ord betyder detta att även om det kanske inte finns någon 

egentlig obalans i maktförhållandet mellan de personer som pratar i radion kan det utifrån ses 

som att det finns en. 
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Vi uppfattar att programledarna har en vänskaplig relation, med högt i tak och därmed ofta 

använder sig av härskartekniker som en del i deras vänskapliga jargong. Denna jargong gör 

sig extra tydlig i måndagens avsnitt där vi utan tvekan hittade flest exempel på 

maktutövningar. Anledningen till att programledarnas “vanliga” jargong får gott om utrymme 

i måndagens avsnitt är troligtvis för att det är det enda avsnitt vi analyserat då det inte 

befinner sig någon gäst i studion under tiden för vårt material från måndagens avsnitt. Alltså 

finns det ingen som “håller tillbaka” programledarnas jargong under denna dag.  

 

8.4  Public Service 

Något vi uppmärksammade var att, som tidigare nämnt, Sveriges Radio skriver på sin 

hemsida att de ska vara vaksamma så att de inte för fördomar och stereotyper vidare (Sveriges 

Radio, 2011a). Detta tycker vi inte att de lever upp till då det sker flera maskulina uttalanden 

och uttryck, som i sin tur främjar stereotyper och fördomar om vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Dessa maskulina uttalanden är därför något som går emot deras egna 

tankar om hur de vill vara. Stycket Mediets genomslagskraft från Myndigheten för press, 

radio och tv (2017) säger dock att tillämpningen av bestämmelserna kan påverkas om inslaget 

eller programmet är av satirisk karaktär. Vilket delvis går att koppla till Morgonpasset i P3 då 

de ofta är ironiska och skämtar. Det som säger emot att Morgonpasset i P3 skulle vara ett 

program av satirisk karaktär är att det även sker seriösa inslag såsom nyheter. Även vissa 

samtalsämnen i studion hålls allvarliga och seriösa. 

 

8.5  Genus och jämställdhet 

Hos männen hittar vi ingen skillnad i hur de använder sig av härskartekniker när det kommer 

till de olika könen. De använder teknikerna i samma grad mellan varandra som de gör mot 

kvinnorna i studion, förutom när det gäller gäster där härskarteknikerna, som tidigare nämnts, 

används avsevärt mindre.  

 

Hos kvinnorna gjorde vi däremot en intressant upptäckt. Bland alla i studion, både män och 

kvinnor inräknade, är programledaren Hanna den som oftast utövar härskartekniker. Men om 

detta sker på grund av att hon är kvinna, att hon ofta är ensam kvinna bland flera killar i 

studion eller bara för att det är sådan hon är som person kan vi inte avgöra endast med hjälp 

av vårt valda analysverktyg. För att undersöka anledningen till detta hade vi behövt analysera 

dessa tillfällen djupare med hjälp av andra teorier och analysverktyg än de vi tidigare nämnt. 
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För att återkoppla till begreppet jämställdhet finner vi inte med hjälp av lexikala val att det 

inte skulle vara jämställt mellan männen och kvinnorna i Morgonpasset i P3. Vi hittar inte 

något som skiljer dessa grupper åt gällande rättigheter, möjligheter eller skyldigheter. Några 

tydliga maktordningar eller diskrimineringsgrunder som påverkar eller förstärker varandra hos 

Morgonpasset i P3 finner vi inte heller genom de lexikala valen. Med dessa val kan vi alltså 

inte urskilja någon skillnad kring de analyserade personernas förutsättningar. Trots att det 

framförallt är männen som uttrycker sig maskulint och visar upp en maskulin sida påverkar 

inte detta jämställdheten i just Morgonpasset i P3. 

 

8.6  Slutsats 

Vi har funnit att beteenden i samtalet mellan män och kvinnor i Morgonpasset i P3 skiljer sig 

åt beroende på om man tillhör den familjära programledargruppen eller om man kommer in 

som gäst. När de manliga och kvinnliga programledarna talar till varandra har de ofta ett 

sarkastisk eller ironisk tonläge och tilltal. Mot gäster har programledarna däremot oftast en 

vänlig och professionell ton och utsätter näst intill aldrig gäster för maktutövningar eller 

maskulina yttranden. De blir istället upphöjda och prisade i sin position.  

 

Vi finner inte att genus har någon speciell inverkan på om att det skulle vara männen eller 

kvinnorna som grupp som utövar dessa tekniker mer än den andra. Vi finner istället att graden 

av användningen skiljer sig främst mellan de olika individerna. 

Det är möjligt att identifiera både härskartekniker och maskulinitet i samtalen i Morgonpasset 

i P3. De kommer oftast till uttryck genom sarkasm eller ironiska skämt men även genom 

medvetna eller omedvetna lexikala val.  
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9. Förslag på vidare forskning 

I detta kapitlet presenterar vi förslag på vidare forskning som vi anser skulle vara värt att titta 

mer på. 

 

Ett förslag på vidare forskning kan vara att göra en liknande studie som den vi har gjort, fast 

att istället förhålla sig till en kvantitativ studie. På detta sätt finns möjligtvis större chans att 

kunna bearbeta mer material och på så sätt få en bredare bild av användandet av 

härskartekniker. Detta kan ge resultat som kan gälla mer generellt än de svar vi har kommit 

fram till.  

 

Ett andra förslag är att även här göra en liknande studie som denna, fast på en annan public 

service-kanal då P3 riktar sig mot en yngre målgrupp än i jämförelse med exempelvis P1 och 

P2 och på det sättet se om det finns skillnader i användandet av härskartekniker mellan dessa 

kanaler. Detta skulle visa om det är skillnader i maktutövning kopplat till ålder.  

Ett sista förslag kan vara att göra intervjuer med personer som jobbar inom radio och fråga 

dem om de tycker att det finns en obalans i makt mellan män och kvinnor på jobbet. Detta 

skulle ge en tydlig insikt i hur de som jobbar inom radio själva känner och tycker. 

 

En förhoppning vi har med denna uppsats är att den har inspirerat till vidare forskning då det 

som sagt är ett relativt outforskat område och att det finns gott om möjligheter att kunna gå 

betydligt djupare än vad vi har gjort.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

Länk till ljudfiler av de valda avsnitten i dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/62oqxo52t872dms/AAAoF9yL1ItNzIH8AjFbBhS1a?dl=0 

 

11.2 Bilaga 2 

Måndagsavsnitt - 29 oktober 2018 00:35:00-00:50:00 

Titel: Victors missförstådda avskedsbrev, Leif GW Persson och hur blir man ihop? 

Programledare: Victor, Hanna och Kodjo. Gäst: Leif GW Persson. 

00:35:25 Hanna får massa upphöjande meddelanden, som kodjo och Victor ställer sig bakom. 

Med ens viftar hanna bort deras stöd. Och Hon vill poängtera att det inte är stöd och hyllning 

hon är ute efter utan hon vill förklara att hon misstänker att de som skriver in elaka 

kommentarer till henne vill vara en del av gänget “Killarna i studion”. För killarna ofta 

kanske skämtar på hennes bekostnad och då tror vissa lyssnare att det är okej. Killarna 

förklarar att det är okej för att de i studion är ett gäng, en “klick” , som håller ihop. De får 

skämta om varandra men ingen utifrån får skämta om dem. 

00:36:54 Kodjo- “vissa typer av snubbar?” 

Hanna talar om att det är väldigt få tjejer i som är programledare i Morgonpasset i P3. Hon 

berättar om ett tidigare format i radion när det va 2 tjejer och en kille i studion men att det nu 

har förändrats då de som jobbar på som programledare i morgonpasset i P3 till största del är 

killar och att det bara finns två tjejer som jobbar som programledare i morgonpasset i P3. 

Hanna betonar att det är få tjejer som syns eller hörs men att det finns flera duktiga tjejer som 

jobbar på redaktionen. Hon förklarar att dessa tjejer alltid jobbar mycket hårt men att det 

sedan blir killarna som får ta åt sig äran för deras jobb när sändningarna sker. Hanna talar om 

att detta inte är något som bara sker på morgonpasset i P3 utan att det är ett vanligt fenomen. 

Detta är inte tecken på någon härskarteknik utan, tvärtom, ett försvar mot härskartekniken 

osynliggörande. 

03:45 Hanna: Nu är det väldigt sällan så... att det är två tjejer… eftersom att vi är så få 

03:49 Kodjo: Mmm.. 

https://www.dropbox.com/sh/62oqxo52t872dms/AAAoF9yL1ItNzIH8AjFbBhS1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/62oqxo52t872dms/AAAoF9yL1ItNzIH8AjFbBhS1a?dl=0


52 

 

03:50 Hanna: Att de e liksom ändå en övervikt på killar som sänder.. Alltså som gör det här 

programmet. Sen har vi ju, såklart, skitduktigta tjejer i redaktionen.. Som det alltid är! Haha 

alltså såhär tjejer som liksom gö.. jobbar *slår i bordet* arslet av sig.. Eeh.. För att jag, eller 

ni, ska få brilljera med liksom smarta frågor till våra gäster. Men sådär ser det ju ofta ut att 

tjejer gör grovarbetet och så får typ killarna… lite ta.. Ehm.. ta äran åt sig för det. 

40:25 Hanna “ Jag tänker inte sänka mig till den här jävla nivån!” Talar om när hon började. 

6:50 Victor: Ja men jag skulle säga också är man inte trött på åå prata om sig själv… såå… är 

man kanske inte riktigt redo att börja lyssna på andra heller.. Förstår du va jag menar..? Alltså 

om man sitter där o…. 

07:00 Kodjo (förvrängd röst, nästan falsett(?) samt förvånat tonfall): De va pretty deep man… 

07:03 Victor: Ah men om m… 

07:03 Kodjo(fortfarande förvrängd röst): Pretty deep, Victor Linér… 

07:04 Victor: hahah.. Ibland kommer det 

Gick Victor utanför maskuliniteten när han visade att han hade tänkt på detta 

“kärleksdilemma”? 

45:45 Kodjo talar om hur olikheter honom och hans fru intressanta för varandra. Han drar 

vidare genom att i en skämtsam ton berätta att hans intresse va att spela spiderman. Och kolla 

naruto. Och att han fortsätter och “fashion and stuff som du tycker är intressant”, och “jag kan 

bli intresserad av det” . Här använder han stereotyper av sig själv och av en kvinna han just 

träffat. Och säger i princip att det är självklart att hon gillar kläder och mode, varför? 

Antagligen för att det är ett kvinnligt attribut. 

47:00 Kodjo säger mellan raderna att hans fru ska få sex i födelsedagspresent, är detta ett sätt 

att uttrycka maskulinitet. Att visa att man är intresserad av att ha sex? 

48:30 Kodjo och Victor sitter mycket tysta och lyssnar på hanna en längre stund när hon läser 

upp ett brev. Emellanåt “hmm”ar dom instämmande eller förstående. Motsats till 

härskarteknik? 

48:55 Kodjo ger förslag på vad “lateralt” betyder men hanna skrattar åt exemplet och därmed 

använder härskartekniken förlöjligande. 

  



53 

 

Tisdagsavsnitt - 30 oktober 2018 00:35:00-00:50:00 

Titel: Arga fotbollsfans, Talmannen Andreas Norlén och Sveriges sämsta hockeylag 

Programledare: Maria, Kodjo och Hanna. Gäst: Andreas Norlén 

35:30 Gästen Talmannen Andreas Norlén är redan i studion och håller på att berätta om hur 

hans uppgift ser ut. I detta fall har han makt då han har större kunskap inom detta område än 

vad programledarna har. De sitter bara och lyssnar och håller med genom hummanden. 

37:50 Talmannen säger “ Du får vänta till mina memoarer kommer ut”, och menar att han 

sitter på information som inte de andra har och också undanhåller från dem med flit. Detta är 

en slags maktutövning enl. Härskarteknikerna. 

43:08 Jag har hela tiden sagt… Jag som varit aktiv i många partier VET…. - Gästen, 

talmannen Sätter sig över alla andra som inte vet. 

43:50 Gästen måste gå exakt kl 8.00, ännu ett tecken på att han ser sig själv högre än de andra 

då han inte rättar sig efter någon annans tider, han har viktigare saker att göra. 

46:30 Kodjo: Ah fast vi va också inne på min….men visst kör ni.. ( med ett nedslaget tonfall) 

Hanna: nejnejnej 

46:50 Hanna avbryter igen. 

  

Onsdagsavsnitt - 31 oktober 2018 00:35:00-00:50:00 

Titel: "Första dejten"-bartendern, Moa Romanova & Cherrie 

Programledare: Marcus, Hanna och David. Gäster: Daniel Meyn och Moa Romanova 

35:40 David frågar om Vad Art deco är genom att först fråga vad är 80-talet? Hahah.. På detta 

sätt skojar han om att han är “dum” eller inte har så mycket kunskap, och på så sätt blir frågan 

om vad art deco är inte så “dum” längre i förhållande till “vad är 80-talet”frågan. 

36:10 David: När förväntade du dig att den skulle komma? Pfft. Förlöjligande av Hanna om 

att art deco kom på 30-talet. 

48:55 Kodjo ger förslag på vad “lateralt” betyder men hanna skrattar åt exemplet och därmed 

använder härskartekniken förlöjligande. 
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37:20 Hanna talar om att hon blivit besviken på sig själv för att hon varit så känslokall? Vill 

hon främja att hon är känslokall (Maskulint) Eller är hon uppriktigt besviken för att hon vill 

vara mer kvinnlig? “Jag ser dejtandet som ett jobb” 

42:00 Gäst presenteras, och kommer in med stor kunskap om det nya ämnet, TV- programmet 

“Första dejten”. Programledarna höjer honom med frågor och påståenden. 

49:48 David utbrister “I detalj?” om hur ett samlag går till väga. Är det ett tecken på 

maskulinitet?, inga detaljer. Ett samlag är ett samlag. 

49:55 Hanna säger att hon vet hur ett samlag går till “Det behöver du inte förklara för mig… 

gosse” säger hon med förställd röst. Som att det är självklart att hon vet det. Och även kanske 

vet det lite bättre än alla andra. 

  

Torsdagsavsnitt - 1 November 2018 00:35:00-00:50:00 

Titel: Fight club för småbarn, Jesper Rönndahl och Creppypodden firar 100 avsnitt 

Programledare: Markus, David, Hanna. Gäst: Jesper Rönndahl och Emelie (ansvarig för 

sociala medier). 

00:35:13 – Sociala medieransvarige Emelie finns i studion tillsammans med Markus, David 

och Hanna och pratar om att fixa blinddates för människor. Här säger hon ”skärp er! Ihop 

nu!” och syftar då på de personer hon fixar till blinddates, att hon tycker att de ska bli 

tillsammans. Då hoppar Markus in och säger ”in med den!”, och syftar då på sex. Vilket kan 

tolkas som ett sätt som visar på maskulinitet. 

00:35:30 – Hanna pratar men stannar upp i sin mening då hon hör att en låt sätts på av 

Markus. Markus försvarar sig med att säga att det ”bara är ett litet intro Hanna, säg klart!” Här 

finns bland annat tecken på ett omedvetet osynliggörande. 

00:37:06 – David försöker fortsätta på det Hanna har sagt efter att hon pratat färdigt. Men 

efter Davids första ord hoppar Hanna in igen för att ställa en fråga till Emelie som har gått 

ifrån sin mick och befinner sig en bit ifrån resten av gänget. Även här visar det på tecken på 

en omedveten användning av osynliggörande. 

00:37:34 – Markus frågar ”om han får börja prata om något nytt”. Direkt efter hoppar Hanna 

in igen med att säga ” Filip… får jag bara säga, Filip 21, ähh har hört av sig!” och citerar 
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senare vidare det Filip hade skickat in till dom. Hanna visar igen på tecken av osynliggörande 

och en maktutövning. 

00:38:06 – David frågar Markus och Hanna om vad de ställer sig till konspirationsteorier och 

konspirationsteoretiker och om de har några fördomar kring detta. Då säger Hanna att ”det 

första som dyker upp i hennes huvud är ensamma män, ensamma män som tror att deras 

situation i livet beror på en sammansvärjning” och att de sedan ”går loss på en massa olika 

saker” och att hon själv inte skulle placera sig i samma kategori som dessa människor. Här 

finns en antydan till att hon ser sig som en bättre människa än de människor som skulle falla i 

denna kategori, och att hon då förlöjligar dessa människor. 

00:41:09 – David pratar om ett exempel på konspirationsteori. Mitt i hans prat hoppar Hanna 

in och säger ”Jag ångrar mig! Jag är visst en konspirationsteoretiker!” 

00:41:31 – Samma sak händer här, David pratar och Hanna kommer in mitt i hans mening 

med en fråga. Samtidigt som hon tar över istället för David så intresserar hon sig och ställer 

en fråga riktad till honom. 

00:41:54 – Hanna hoppar in och tar över istället för David under tiden som han pratar och 

fortsätter med att prata om vad hon tror och tycker. 

00:42:52 – David och Markus börjar nu prata i mun på varandra då de fyller i varandras 

meningar och tankar. 

00:45:56 – Nu har gästen och komikern Jesper Rönndahl kommit in i studion. Jesper berättar 

om att han var sen med sin son till dagiset och att han sen fick cykla snabbt till studion. Då 

ställer David frågan ”men du är ju en framgångsrik person, du behöver väl inte cykla? Eller 

har du miljöångest?” Här antyder David att Jesper skulle vara en viktigare person med en 

högre social status än andra ”vanliga” människor, att dessa viktiga personer inte ska behöva 

cykla som alla andra och att Jesper skulle har mer makt än vad andra personer har. 

00:46:48 – Jesper säger att han ser sig ”fortfarande som en indie-malmö komiker”, vilket kan 

tolkas som att han är medveten om att han är en känd person men att han inte vill skryta med 

det. 

00:46:56 – Markus hoppar in och påpekar att Jesper inte är ”en indiekomiker längre”, men 

han ”rör sig i kretsar av indie-komiker”. Vilket höjer Jesper till att vara en större och 

mäktigare person med en högre social status än andra. 
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00:47:28 – David hoppar in och avbryter Jesper och påpekar att Jesper fick göra en stor 

produktion på SVT direkt, istället för att få börja på ”botten”. Vilket även detta är ett tecken 

på att de ser Jesper som en känd person som är duktig på sitt område och då höjer honom över 

andra vanliga människor. 

00:48:28 – Hanna pratar om att hon tycker att Jesper är duktig på allt han tar på sig. Under 

tiden som hon berättar detta hoppar Jesper in och på ett skämtsamt sätt rättar Hanna i hennes 

berättande. 

00:49:05 – Jesper ska precis börja prata om en tidigare händelse, då hoppar David in och 

avbryter Jesper för att ställa en fråga till honom. 

00:49:42 – Nu hoppar Markus in och fyller i Jespers berättelse. 

  

Fredagsavsnitt - 2 November 2018 00:35:00-00:50:00 

Titel: Ina Lundström, allt om apor och kunskapslucka-jao! 

Programledare: Hanna, David och Kalle. Gäster: Ina Lundström och Oscar Zia 

00:35:00 - Gästen Ina finns redan inne i studion och pratar om att göra standup. David 

kommer med frågor och intresserar sig för gästen och hennes arbete och frågar henne hur 

andra ska göra för att inte vara nervösa när dom ska göra något liknande. I och med det ger 

han henne bekräftelse på att hon är bra på sitt yrke. 

00:36:54 – Kalle säger att ”jag kvävde ju dig David mitt i typ din nästa fråga”. Här menar 

Kalle på att han utan att mena det stoppade David från att fortsätta prata genom att sätta på en 

låt och på så sätt be om ursäkt för det. David svarar med att säga ”Likt Homer Simpson 

kväver Bart” och på ett skämtsamt sätt mena på att Kalle i detta fallet är Homer som då har 

kontrollen och styr över honom. 

00:37:20 – David pratar med gästen Ina om att folk kanske inte vet om att de hade passat som 

standup-komiker, för att sedan rikta sig in på Hanna och säga att han tycker att hon skulle 

passa som det genom att ta fram exempel på egenskaper hos henne som han tycker passar. 

00:38:05 – Gästen Ina uttrycker sig med ord som ”asgött” och ”bara köttar”, vilket ofta kan 

ses som ord och uttryck som används i ett litet mer grabbigt kompisgäng. Detta ger då 
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intrycket av både Ina och Hanna beter sig ganska ”grabbigt” samtidigt som Ina då är ”en av 

boysen” 

00:38:50 – Kalle avbryter gästen Ina med att dra ett eget exempel där han säger att ett han en 

gång var på ett bröllop och att det då var ”det närmaste han har kommit en standup-scen”. 

Han fortsätter med att berätta att han hade varit tvungen att gå ut i skogen efter det för att han 

hade varit så nervös. Här bjuder Kalle på sig själv, nästan förlöjligar sig själv och går ifrån det 

maskulina. 

00:39:25 – David pratar med gästen Ina om Hanna, även fast Hanna sitter bredvid i samma 

rum, och om att han tycker att han och gästen Ina ska ”dra med Hanna” till en standup-scen 

och menar då på att hon skulle göra standup-komedi utan hennes egna vilja. Här kommer 

härskartekniken osynliggörande tydligt fram, även fast det inte är medvetet gjort. 

00:40:55 – David pratar om en eventuell möjlighet att Hanna ska testa på standup. Här hoppar 

gästen Ina in och rättar David och säger att Hanna ska testa på standup. 

00:41:52 – Hanna berättar om att hennes föräldrar hade en apa innan Hanna föddes. Mitt i 

berättandet hoppar Kalle in och börjar prata om vad han tycker. 

00:42:20 – Här pratar Hanna och gästen Ina i mun på varandra fler gånger. Detta kan vara ett 

exempel på ett typiskt prat mellan två vänner och tecken som pekar på en typisk jargong 

mellan två vänner. 

00:42:30 – Stundtals börjar sen även David och Kalle prata i mun med Hanna och gästen Ina, 

vilket kan vara fler tecken på en typisk kompisjargong. Detta fortsätter en ganska bra stund. 

00:43:00 – Hanna pratar om ett program som heter ”Grabbarna på Fagerhult”, här beskriver 

hon även hur innehållet i programmet såg ut. Hon beskriver programmet som ”ett sånt jävla 

kultprogram egentligen där Leif GW, Jan Guillou och Pär Lorentzon gjorde såna grejer som 

killar gör… Skjuter hjortar och äter dom råa” När hon säger ”såna grejer som killar gör… 

Skjuter hjortar och äter dom råa” ändrar hon även sin röst för att den ska låta lite mer 

”grabbigt”. Hon insinuerar då att det var ett väldigt manligt program som var riktat mot den 

manliga publiken. 

Gästen Ina fortsätter sedan med att berätta att programmet fick mycket kritik för just detta, 

och att det senare då för att motverka detta tog in ”två stycken hästtjejer i åldern typ 15 och 16 

år”, vilket visar på exempel på vad som ska ses som kvinnligt. 
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00:44:32 – Gästen Ina fortsätter sedan med att härma de manliga programledarna och de 

kvinnliga hästtjejerna genom att ändra rösten mörkare eller ljusare beroende på vem det är 

hon härmar. 

00:45:38 – Nu har en ny gäst, Oscar Zia, kommit in i studion. Här berättar Oscar om att han 

tycker det är ganska ofta som Kalle inte känner igen honom, även fast de känner varandra och 

har träffats förut. Vilket kan antyda att Kalle skulle vara en ”högre uppsatt person” än vad 

Oscar är och att det inte är värt att komma ihåg vem Oscar är. Det sägs med en skämtsam ton, 

men samtidigt med en viss sanning i orden. Vilket också bekräftas av resten i rummet då de 

börjar skratta när Oscar berättar detta, vilket tyder lite på ”igenkänningshumor”. 

00:46:15 – Här kommer sen Hanna med en egen teori kring varför det kan vara så, och 

berättar då att hon tror det är för att Kalle tror att Oscar inte skulle känna igen honom, och 

antyder då att Kalle skulle se Oscar som en viktigare och högre uppsatt person. 

00:46:30 – Kalle säger sen att han ”inte vill förvänta sig att folk vet vem han är”, vilket bland 

annat antyder på att han själv inte ser sig som någon viktig person. Han går även ifrån det 

typiska maskulina och menar på att han inte är en person som tar plats och att han inte skulle 

vara en känd person. 

00:47:22 – Oscar berättar om ett tillfälle då en person kom fram till honom och frågade om 

han hade släppt en ”LP” och fortsätter sedan med att säga ”Snälla… Vem sa LP senast? 

Ingen!” och menar då på att denna personen var korkad för att hen ställde den frågan. Här 

finns tecken på användningen av härskartekniken förlöjligande. 

00:49:25 – Oscar berättar om en historia om när Hanna hade berättat om att hon hade ammat 

sin hund. Under tiden som Oscar pratar hoppar Hanna in och rättar honom. Hon fortsätter 

sedan berättelsen själv och säger att ”det är uppfödarens roll” att amma hunden när valparna 

är borta. Då hoppar Kalle in och frågar om det var på Hannas egna bröst. Hanna fortsätter då 

skämtet med att säga att det var på gästen Inas bröst. Här finns flera olika tecken på 

maktutövning, typisk ”maskulinitet” samtidigt som Hanna blir “en av boysen” då hon 

fortsätter på skämtet. 


