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Makt förhandlas ständigt i samtal, på olika mer eller mindre subtila sätt. 
Den här artikeln handlar om maktförhandling i samtal inom idrottsdiskurser 
på tv. Idrott är ett område som har legat efter i arbetet med jämställdhet, ge-
nerellt sett. Rent ekonomiskt har kvinnliga idrottare inom många idrotter 
haft betydligt svårare att försörja sig på sin idrott än manliga idrottare, och 
inom lagidrotter som hockey och fotboll är skillnaderna stora (Sandberg 
2017). Skillnader ligger i idrottarnas möjligheter och förutsättningar såväl 
som hur olika idrotter sänds och kommenteras medialt (Koivula 1999; 
Tolvhed 2008). Vad gäller mediala diskurser, som den här artikeln fokuse-
rar på, har kvinnliga idrottsjournalister historiskt sett också varit betydligt 
färre och haft svårt att ta sig in i de stora mediala sammanhangen. I den här 
studien ska jag undersöka skidexperters möjligheter att förhandla sig till en 
stark maktposition, här kallad expertpositionen, i studiosamtal i SVT:s 
sändningar från VM i längdskidor 2017. Syftet är att undersöka vilka möj-
ligheter en kvinnlig och en manlig skidexpert har att förhandla sig till ex-
pertpositionen med fokus på deltagarnas kommunikativa strategier i studio-
samtalen.

1 Idrott och kön
En anledning till att idrotten har varit och fortfarande är ojämlik anses vara att 
biologin har ett så starkt fokus inom tävlingsidrott. Ett exempel är att 
människor oproblematiskt delas upp utifrån kön i många idrotter. Idrottsfors-
karen Håkan Larsson synliggör problematiken genom att påvisa att jämställd-
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het i de flesta sammanhang innebär att vi ska ha samma förutsättningar på en 
gemensam arena. Inom tävlingsidrott ”har jämställdhet tolkats som så att rätt-
visa innebär att kvinnor och män är verksamma på var sin arena” (Larsson 
2005:119 författarens egen kursivering). Larsson menar att könsåtskillnaden 
har tolkats biologiskt men att den också hänger samman med hierarkier och 
status.

Historiskt sett har idrotten varit ett område där det pågått en kamp om 
grundläggande föreställningar om kön. Därför har idrott också kommit att bli 
ett område för ideologisk kamp vad gäller maktrelationer mellan kvinnor och 
män (Messner 2007:34). Föreställningar om kön förhandlas i media på ett 
subtilt sätt genom medial representation (Markula 2009:6). Medievetaren Ma-
ria Edström som har studerat representation av kön i bland annat idrott på tv 
menar exempelvis att det i tv ”sätts gränser för kön hela tiden, vare sig vi mär-
ker det eller inte” (2001:93). Media har en stor makt att avgöra vad som ska 
lyftas fram och på vilket sätt, men också vad som får stå tillbaka eller kanske 
helt uteslutas (Messner 2007:124). Samtidigt är idrotten ett område där köns-
ordningar kan utmanas eller omförhandlas. Förhandlingar av kön är komplexa 
och därför kan de bidra till att förändra föreställningar om kön inom idrotts-
diskurser (Hargreaves 1994:283).

2 Förhandling av makt och kön
Makt förhandlas ständigt i interaktion. Det innebär att makt kan ses som fluk-
tuerande och inget som människor har, utan något som människor kan få ge-
nom interaktion (Foucault 1993). Kön ses på samma sätt som något som hela 
tiden förhandlas i interaktion och därför som performativt. Eftersom kön hela 
tiden görs i interaktion kan man säga att femininitet och maskulinitet är under 
ständig förhandling och eventuell omförhandling. Filosofen Judith Butler 
menar exempelvis att

genus är alltså en konstruktion som regelmässigt döljer sin tillblivelse; den tysta 
kollektiva överenskommelsen att performativt skapa och /…/ upprätthålla polärt 
skilda genus (2007:219).

Individer har inte heller oändliga möjligheter i och med att förhandlingar av 
kön sker inom en ram som är reglerad och rigid i sin struktur (Butler 2007:
88). I samtal, precis som i samhället i stort, finns starka förväntningar på 
individer baserat på vilket kön de identifierar sig som. En sådan förvänt-
ning är att kvinnor förväntas vara samarbetsinriktade och försonande, t.ex. 
genom att bidra med samtalsstöd, medan män förväntas vara mer kon-
kurrensinriktade eller konfronterande i sin samtalsstil (Holmes och Stubbe 
2003:574).

Eftersom vi aldrig kan särskilja individer från deras sociala kön, finns ett 
samband mellan de föreställningar vi har om kön och de möjligheter individer 



”Det är väl historiskt” 309
har att förhandla sig till starka maktpositioner. Det råder ett dialektiskt förhål-
lande mellan diskursiv praktik, alltså det vi gör, och sociala föreställningar, till 
exempel de vi har om kön (Fairclough 2001:30–31). Det dialektiska förhållan-
det mellan dessa två bidrar till att hegemoniska maktförhållanden generellt 
sett förändras väldigt långsamt. 

Det finns forskning från olika områden som visar på relationen mellan 
makt och kön. I arbetsrelaterade möten bidrar kvinnor i större utsträckning 
med uppbackningar i samtalen än män, samtidigt som kvinnorna måste käm-
pa för att kunna ta plats i samtalen (Milles, 2003:119). I media menar Mo-
nica Djerf-Pierre att det journalistiska fältet präglas ”av hierarkisering och 
segregering som bygger på kön” men avslutar med att konstatera att köns-
märkningarna av olika genrer varierar över tid (2003:44). Kvinnor och män 
har därför haft olika möjligheter till karriär och att verka inom olika områ-
den medialt. Maktstrukturer kan också skönjas i komiska diskurser. I min 
studie av humorprogrammet Parlamentet (TV4) framkommer att manliga 
komiker får mer respons (skratt) än kvinnliga både av programledaren och 
av andra komiker, vilket gör det svårare för de kvinnliga komikerna att 
framstå som roliga (Söderlund 2016:174). I tv-dokumentärer förhandlas 
maskulinitet bland annat genom att män skämtar med varandra på ett ag-
gressivt sätt (Chovanec 2017:46). Medieforskaren Madeleine Kleberg me-
nar att framställningen av kvinnor och män i media belyser ”vilken vikt som 
tillmäts deras kunskaper och erfarenheter” (2006:7). Bland kvinnliga sport-
journalister finns vittnesbörd om att kvinnor både motarbetas inom redaktio-
ner och diskrimineras av publiken via exempelvis sociala medier (Branting 
2016).

3 SVT:s sändningar från VM i längdskidor
Det material som undersöks i den här studien är SVT:s sändningar från VM 
i längdskidor i Lahtis 2017, som pågick 23 februari–5 mars. Totalt sändes 12 
lopp för damer och herrar. De studiosamtal som ingår i den här studien är de 
som sker före, efter och under några av dessa lopp. Utifrån totalt 26 stu-
diosamtal har 7 studiosamtal inkluderats i analysen, vilket ger ett sänd-
ningsmaterial på ca 4 tim, 40 min (se tabell 1). Urvalet har gjorts baserat på 
att de båda experter som deltar befinner sig i studion i större delen av samta-
len samtidigt, att studiosamtalen fördelar sig ungefär jämnt i att handla om 
dam- och herrlopp samt att samtalen är tidsmässigt fördelade över hela VM. 
I materialet ingår också reportage och intervjuer med skidåkare och andra 
vilka inte ingår i analysen. Längre avbrott för andra idrotter i studiosänd-
ningarna har räknats bort i tiden i spalten längd analyserat material angivet 
i tabell 1.
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Tabell 1. Urval av tv-sända studiosamtal från VM i längdskidor i Lahtis 2017

Programledare under VM-sändningarna är André Pops, som också i stor ut-
sträckning har lett Vinterstudion1 sedan det startade 2007. Skidexperterna är 
Johanna Ojala, tränare och tidigare elitåkare, och Mathias Fredriksson, tidiga-
re landslagsåkare och flerfaldig medaljör i VM och OS. Typiskt sett i dessa 
studiosamtal sitter programledaren André Pops på en egen stol i studion, me-
dan skidexperterna sitter i en soffa tillsammans. Johanna sitter närmast André, 
vilket innebär att hon hamnar i mitten i bild. I exemplen som presenteras ne-
dan indikeras vilket av studiosamtalen i tabell 1 sekvensen kommer ifrån ge-
nom att ange Studiosamtal samt aktuellt nummer 1–7 i rubriken.

4 Förhandlingar av expertpositionen 
Det som analyseras i studiosamtalen är experternas möjligheter att förhandla 
sig till den starka maktpositionen expertpositionen genom olika kommuni-
kativa strategier. Kommunikativa strategier kopplas samman med de mål 
som finns i ett samtal och samtalsdeltagarnas tillvägagångssätt för att upp-
fylla dem (Norrby 2014:214). Exempel på kommunikativa strategier är att ta 
turen eller att ge respons. De kommunikativa strategierna gör att det uppstår 
olika samtalsmönster, vilka också studeras. De frågeställningar som under-
söks är: 

Studiosamtal 
(nr) i studien

Sändningstid Längd 
analyserat 
material

Beskrivning av materialet

1 25 februari ca 
10.45–11.00

Ca 15 min Studiosamtal innan damernas skiathlon.

2 25 februari ca 
13.05–13.30

Ca 30 min Studiosamtal efter damernas och före 
herrarnas skiathlon.

3 25 februari ca 
14.55–16.30

Ca 1 tim Studiosamtal efter herrarnas skiathlon. 
Sista 20 min är endast den kvinnliga 
experten i studion med programledaren 
(utom analys). 

4 28 februari ca 
13.50–14.15

Ca 25 min Studiosamtal efter damernas 10 km. 
Första 15 min är endast manliga 
experten i studion med programledaren 
(utom analys). 

5 1 mars ca 
14.10–15.15

Ca 1 tim Studiosamtal efter herrarnas 15 km. 

6 4 mars ca 
15.00–16.15

Ca 1 tim Studiosamtal efter damernas 30 km. 
Sista 2 min är endast manlig expert 
studion med programledaren (utom 
analys).

7 5 mars ca 
15.40–16.10

30 min Studiosamtal efter herrarnas 50 km. 

1 Ett studioprogram i SVT som under november–mars ramar in sportsändningar under helgerna.
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• Hur sker turfördelning? Hur ofta får experterna turen tilldelad med sitt 
namn, med pronomenet du eller genom självnominering?

• Vilka samtalsmönster uppstår genom programledarens turfördelande 
och responsgivande strategier samt experternas egna strategier?

• Vilken respons får experterna när de initierar skämt?

Utifrån olika kommunikativa strategier som alla i samtalen använder påverkas 
experternas möjligheter att förhandla sig till expertpositionen. I analysen dis-
kuteras hur experterna har möjlighet att förhandla om denna position genom 
deras möjligheter att få samtalsutrymme samt att framstå på ett fördelaktigt 
sätt (som kompetenta eller roliga). Samtliga samtal i studien befinner sig inom 
en idrottslig diskurs. När någon initierar skämt sker interaktionen också i en 
komisk diskurs, vilket definieras närmare under avsnitt 9. I transkripten om-
nämns experterna med förnamnets begynnelsebokstav och programledaren 
som pl.

5 Typiska samtalsmönster
Studiosamtalen är specifika till sin karaktär eftersom de i stor utsträckning ut-
görs av närhetspar där programledaren ställer frågor eller kommer med påstå-
enden som experterna besvarar. Det skapar ett samtalsmönster som är åter-
kommande och som jag kallar typiskt. Turen går då från programledaren, till 
den ena experten, tillbaka till programledaren och sedan till den andra exper-
ten. Detta återkommande samtalsmönster i studiosamtalen bidrar till båda ex-
perternas möjligheter att förhandla om expertpositionen. Samtalsmönstret be-
skrivs nedan i exempel 1. I studion diskuterar de bland annat Marcus Hellners 
(svensk skidåkare) och Maurice Manificats (fransk skidåkare) möjligheter i 
kommande skiathlonlopp. 

Exempel 1, studiosamtal 2, 00:25:20 (J = Johanna; M = Mathias; Pl = programledare)
1 Pl: Han lär få kämpa på den klassiska delen.
2 Precis som Marcus Hellner. Och det är där
3 han ska med för att sen kunna va i så fall
4 och fajtas och avgöra på den
5 fristilsbiten.
6 J: Verkligen. Så att han måste spara energi
7 på klassikern och, a, lägga in stöt på
8 rätt ställe som på skejten.
9 Pl: Manificat varnar du för Mathias.
10 M: Aa, en åkstark åkare. Har inte den bästa
11 finishen men kommer säkert va med och
12 sätta hög fart på det här. /…/

I det typiska samtalsmönster som exempel 1 visar tar programledaren en tur 
(rad 1–5) vilken besvaras av experten Johanna (rad 6–7). Programledaren tar 
en ny tur som vänder sig till experten Mathias (rad 9) som också besvarar det-
ta (rad 10–12). Båda experterna har i exemplet möjlighet att förhandla om ex-
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pertpositionen i lika stor utsträckning genom programledarens turfördelande 
kommunikativa strategier.

Nedan följer analyser av hur turfördelning sker och exempel på när samtals-
mönstren avviker från det typiska. 

6 Frekvens av turfördelning
Turfördelningen i materialet har frekvensanalyserats utifrån hur ofta experter-
na har turen, hur ofta de självnominerar sig till turen samt hur ofta de får turen 
tilldelad genom att programledaren säger deras namn eller använder pronome-
net du. Experterna kan också få turen tilldelad med en blick eller gest, men nå-
gon analys av det inkluderas inte i den här studien eftersom bildproduktionen 
inte alltid gör det möjligt. 

Urvalet av turer som inkluderats är de där programledaren har ställt en fråga 
som experterna sedan svarar på. Tar experten fler turer vilka varvas med upp-
backningar och annan minimal respons räknas det som en turtagning. Om tu-
ren däremot går över till en annan expert eller till programledaren, räknas det 
som ny turtagning när experten återtar turen.

Som framgår av tabell 2 innehar experterna turen ungefär lika ofta (115 
respektive 109 gånger vardera). Det som skiljer sig åt är att den kvinnliga 
experten självnominerar sig till turen mer än dubbelt så ofta som den manli-
ga (86 resp. 38 ggr), som istället får turen genom att han tilldelas den med 
namn mer än dubbelt så ofta (62 resp. 28 ggr). Dessutom får den manliga ex-
perten turen med pronomenet du oftare än den kvinnliga (9 resp. 1 gg). 
Du-tilldelningen återkommer jag till när jag beskriver dyadiska samtals-
mönster längre fram. 

Tabell 2. Turfördelning mellan samtalsdeltagarna

I studion framstår den kvinnliga experten alltså som mer benägen att själv ta 
utrymme i samtalen, medan den manliga experten istället bereds utrymme av 
programledaren. Sammanfattningsvis kan den kvinnliga experten sägas skapa 
sina egna möjligheter att förhandla om expertpositionen, medan det istället är 
programledaren som i större utsträckning bidrar till den manliga expertens 
möjligheter till detsamma. 

 Har turen Självnominering Får turen (namn) Får turen (du)
Kvinnlig expert 115 86 28 1
Manlig expert 109 38 62 9
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7 Dyadiska samtalsmönster
En dyad innebär ett samtal mellan två personer. I studiosamtalen uppstår 
ibland dyadiska samtalsmönster när programledaren ställer fler följdfrågor på 
raken till den ena experten. Programledaren bidrar till fler dyadiska samtals-
mönster med den manliga experten (16 st) än med den kvinnliga experten (6 
st). Samtalsmönstret skapar möjlighet att ta större plats i samtalen. 

I det dyadiska samtalsmönstret i exempel 2 har de i studion diskuterat att 
Charlotte Kalla fallit under damernas skiathlonlopp.

Exempel 2, studiosamtal 2, 00:44:11 (M = Mathias; Pl = programledare)
1 Pl: Hon har fått lite kritik, Mathias, under
2 karriären för att inte vara den starkaste
3 av alla åkarna utför. Haft en del omtalade
4 fall. Hur mycket var det hennes eget fel
5 idag?
6 M: Äh, det är klart det är hon som ramlar. 
7 Men hon ligger ju fel spårval, det blir
8 väldigt tvär kurva där man har valt att ha
9 spår igenom. Och sen så blir hon faktiskt
10 störd av Weng i spåret bredvid där. Så att
11 jag skulle nog säga att det här var nog
12 mer otur än oskicklighet.
13 Pl: Hur starkt var det att jobba sig tillbaka
14 till en bronsmedalj tycker du efter att ha
15 haft den där incidenten?
16 M: Äh, men hon visade att hon verkligen ville
17 köra om det. Hon var ju upp snabbt och var
18 fram i täten. Hon var livrädd att tåget
19 skulle gå när som helst s’att. Hon visar
20 att hon ville va med och slåss om
21 guldmedaljen idag.
22 Pl: Vad gör du för analys av hennes form då?
23 Nu nästa lopp är det tio km klassiskt.
24 M: Nä, den är väldigt bra. Hon visar
25 fantastiskt bra form /…/

Det dyadiska samtalsmönstret i exempel 2 uppstår mellan programledaren och 
experten Mathias genom att programledaren först tilldelar experten turen och 
sedan ställer två följdfrågor till honom. Mathias får turen tilldelad genom att 
programledaren säger hans namn (rad 1). Därefter kan Mathias fortsätta att be-
hålla turen eftersom programledaren ställer följdfrågor till honom, vilket indi-
keras av ett du-tilltal (rad 14 och 22). Genom dyadiska samtalsmönster ger 
programledaren den manliga experten återkommande stort utrymme under en 
längre stund (genom fler turtagningar) i samtalen och därmed också stor möj-
lighet att förhandla sig till expertpositionen.

8 Direkt självnominering 
Typiskt för samtalen är alltså att när en expert har besvarat program-
ledarens fråga går turen tillbaka till programledaren (se exempel 1). Ett 
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annat samtalsmönster uppstår när en expert självnominerar direkt efter att 
den andra experten har haft turen. Jag kallar samtalsmönstret direkt själv-
nominering, vilket alltså innebär att turen aldrig går tillbaka till program-
ledaren. Det är endast den kvinnliga experten som skapar dessa samtals-
mönster (9 ggr). 

Den kvinnliga experten använder direkt självnominering i exempel 3 efter 
att programledaren bidragit till ett dyadiskt samtalsmönster med den manliga 
experten (se exempel 2). I samtalet har de diskuterat Charlottes Kallas presta-
tion under damernas skiathlonlopp. 

Exempel 3, studiosamtal 2, 00:45:03 (J = Johanna; M = Mathias; Pl = programledare)
1 M: /…/ hon har väldigt stora möjligheter och
2 chanser att ta medalj på tisdag.
3 J: Så tror jag också självförtroende i
4 klassiskt har verkligen stärkts, stärkts
5 hos henne med loppet i Otepää till exempel
6 och det hon gör idag. Så att ha dom två
7 sakerna med sig också in till, till
8 klassikloppet, det tror jag är viktigt.
9 Pl: Låter bra. /…/

När experten Mathias har haft turen gör Johanna en direkt självnominering 
utan att programledaren ställt en ny fråga i exempel 3 (rad 3). Genom samtals-
mönstret skapar Johanna sina egna möjligheter att inleda förhandlingen av ex-
pertpositionen.

9 Otillräcklig respons
Responsen har en central funktion när det gäller förhandling av makt i sam-
tal. Särskilt viktig är den för att kunna framstå som humoristisk. Jag har tol-
kat humoristisk intonation/ton, absurditet, ordval och skratt som interaktion 
i en komisk diskurs. Responsen är det som avgör om ett skämt blir lyckat el-
ler misslyckat, varför jag har valt att fokusera på otillräcklig respons som 
sker i en komisk diskurs i den här studien. Respons ses som tillräcklig när 
den utgörs av skratt, eftersom det bidrar till att göra ett skämt framgångsrikt. 
Otillräcklig respons innebär noll-respons (frånvaro av respons) eller mini-
mal respons (mm, ja). Ett skämt som får otillräcklig respons blir inte fram-
gångsrikt vilket gör att den som skämtar samtidigt avvisas från en stark 
maktposition (Söderlund 2016:60–61). Den otillräckliga responsen gör det 
alltså både svårt att framstå som humoristisk och att förhandla sig till expert-
positionen. I studien är det endast den kvinnliga experten som återkomman-
de får otillräcklig respons när hon interagerar i den komiska diskursen; 
noll-respons och minimal respons vid totalt 8 tillfällen. Den manliga exper-
ten får aldrig noll-respons eller endast minimal respons i sekvenser där han 
interagerar i en komisk diskurs. I en samtalssekvens tillrättavisar programle-
daren honom efter att han skämtat, men då skrattar istället den kvinnliga ex-
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perten vilket gör att den manliga expertens skämt ändå blir framgångsrikt 
(se exempel 5). 

I exempel 4 ger programledaren den kvinnliga experten otillräcklig respons 
efter ett inlägg som jag tolkat som interaktion i en komisk diskurs. Programle-
daren ber Johanna kommentera att norska skidåkaren Marit Björgen tagit alla 
guld på damsidan.
Exempel 4, studiosamtal 6, 00:14:29 (J = Johanna; Pl = programledare)
1 ((Blomsterceremoni ses i bild))
2 Pl: Och så vinnaren i även detta lopp Marit
3 Björgen. Vilket innebär att Norge tar alla
4 medaljerna den här dan. Dom tar alla
5 gulden på damsidan i detta VM. Kommentar
6 till det Johanna?
7 J: Ehm, hh, ja, vad säger man? Outstanding.
8 Det är, (nå) sopar rent. Det är väl
9 historiskt tror jag va?
10 (5.8)
11 Pl: Och för svensk del alltså, efter
12 stavbrottet /…/

Experten Johanna besvarar programledarens tur på ett sätt som jag har tolkat 
som interaktion i en komisk diskurs det är väl historiskt tror jag va (rad 8–
9). Tolkningen av komisk diskurs baserar jag både på Johannas intonation 
och på att man medialt ofta vill fokusera på historiska ögonblick ur olika 
perspektiv i idrott. Med Marit Bjørgen kan det mesta numer ses som histo-
riskt eftersom hon är den längdskidåkare i världen som vunnit flest mäster-
skapsmedaljer (Bjørgen 2017). Johanna skulle också kunna syfta till norska 
laget när hon säger nå (rad 8), vilket är en osäker tolkning. Oavsett vilket 
kan turen sägas ha en ironisk ton. Dessutom uttrycks den som en fråga, med 
frågeintonation. Varken frågan eller skämtet får någon respons från pro-
gramledaren. Istället uppstår en paus på 5.8 sekunder (rad 10), medan bilder 
från en blomsterceremoni ses i bild, innan programledaren går vidare till ett 
nytt ämne (rad 11).

Noll-responsen som den kvinnliga experten får bidrar till att hon får svårt 
att uppnå expertpositionen i en idrottslig diskurs. Framför allt gör den otill-
räckliga responsen att det är svårt för henne att framstå som humoristisk. Den 
manliga experten får aldrig noll-respons när han skämtar.

10 Respons vid ansiktshot 
Det uppstår ibland ansiktshotande situationer i samtalen i studion genom 
meningsskiljaktigheter.2 Dessa leder antingen till konsensus eller till mot-
sättningar. Ansiktshoten uppstår ungefär lika ofta mellan programledaren 
och den manliga experten (4 ggr) som mellan programledaren och den 

2 Ansiktshot kan vara kommentarer som hotar människors självbild (Goffman 1967 s. 5). För att 
rädda det egna eller andras ansikte kan ansiktshotande kommentarer lindas in.
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kvinnliga (3 ggr). Generellt sett leder de dock snabbare till konsensus mel-
lan den kvinnliga experten och programledaren än mellan den manliga ex-
perten och programledaren. I det här avsnittet presenteras ett ansiktshot som 
uppstår mellan programledaren och den manliga experten, där den senare 
blir tillrättavisad.

Ansiktshotet i exempel 5 uppstår i studiosamtalet när man har pratat om hur 
damernas stafettlag ska utformas. Mathias har gett sin uppställning och Johan-
na har sagt att hon behöver samla tankarna lite.

Exempel 5, studiosamtal 4, 28 feb, 00:21:33 (J = Johanna; M = Mathias; Pl = program-
ledare)
1 Pl: Ja, ni får fundera lite vidare där. Det är
2 [två dagar] kvar »
3 M: [Jag är klar.] SKRATTAR
4 J:                SKRATTAR
5 Pl: »till damstafetten. De (moja). Du är klar
6 ja, men vi andra kanske [behöver tänka] 
7 ((ler)).
8 M:                SKRATTAR [Jaa]

Programledaren inleder med att säga att ni får fundera lite vidare där (rad 1). 
Det följs av att experten Mathias, delvis samtidigt som programledaren, säger 
jag är klar (rad 3). Mathias svar blir en uppenbar motsättning till programle-
darens yttrande och därmed ett potentiellt ansiktshot. Mathias och Johannas 
skratt (rad 3–4) kan vara ett sätt att visa att uttalandet ska tolkas som humoris-
tiskt. Den komiska diskursen kan fungera som ett sätt att dämpa ansiktshotet 
(Adelswärd 1989:129). Johannas skratt gör också skämtet framgångsrikt (rad 
4). Programledaren fortsätter dock ha motsatt uppfattning med Mathias när 
han säger du är klar ja, men vi andra kanske behöver tänka (rad 7). Det upp-
står alltså ingen konsensus från programledarens håll. Mathias skrattar då åter-
igen och håller med jaa (rad 8). Programledarens kommentar kan i det när-
maste ses som ett tillrättavisande av Mathias, trots att han samtidigt ler (rad 7). 
Även om Mathias inte kan förhandla sig till expertpositionen blir hans skämt 
ändå framgångsrikt tack vare Johannas skratt, vilket gör att han kan framstå 
som humoristisk.

Skillnaden i ansiktshoten som uppstår mellan programledaren och den 
kvinnliga respektive den manliga experten innebär främst att de inte leder till 
konsensus lika snabbt med den manliga experten.

11 Förhandling av makt och kön i studiosamtal i SVT
Studien visar att den kvinnliga experten i stor utsträckning på egen hand måste 
skapa förhandlingsutrymme, medan den manlige experten i betydligt större ut-
sträckning ges möjlighet av programledaren att förhandla sig till expertposi-
tionen i studiosamtalen. Turfördelningen visar att den kvinnliga experten i stor 
utsträckning själv tar turen medan den manliga experten istället tilldelas turen 
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av programledaren. Samma tendenser visar sig också i de samtalsmönster som 
är dyadiska och som innebär direkt självnominering. Det är främst den manli-
ga experten som genom programledarens kommunikativa strategier deltar i 
dyadiska samtalsmönster med programledaren och endast den kvinnliga ex-
perten som ägnar sig åt direkt självnominering utan att ha fått någon fråga. Det 
är också endast den kvinnliga experten som får otillräcklig respons i den ko-
miska diskursen, det vill säga när hon initierar skämt. När det uppstår ansikts-
hot i samtalen drivs dock motsättningarna längre med den manliga experten 
än med den kvinnliga.

I studiosamtalen om skidsport på SVT förhandlas femininitet i stor ut-
sträckning fram genom eget ansvarstagande i att försöka uppnå expertpositio-
nen medan maskulinitet förhandlas fram genom att beredas utrymme för att 
expertpositionen ska kunna uppnås. Maskulinitet innebär att vissa motsätt-
ningar kan fortgå, medan femininitet framstår som mer diplomatisk. Delvis 
kan dessa förhandlingar kopplas samman med förväntningar på kvinnor och 
män i samtal, där kvinnor förväntas vara samarbetsinriktade och försonande 
och män konfronterande (Holmes och Stubbe 2003:574). Dessutom kopplas 
maskulinitet i studiosamtalen samman med att vara humoristisk, medan femi-
ninitet framstår som problematisk i en komisk diskurs. Att femininitet blir 
problematisk visar sig också i studier om kvinnliga komiker i humorprogram 
som har svårare att framstå som roliga på grund av ingen eller otillräcklig re-
spons när de skämtar (Söderlund 2016:173). Mellan programledaren och den 
manliga experten används skämt i potentiellt ansiktshotande situationer, vilket 
visat sig som ett görande av maskulinitet också i tv-dokumentärer (Chovanec 
2017:46).

Alla samtal bidrar till att reproducera eller utmana föreställningar som 
finns om kön, som en del i att interaktion sker (Butler 2007:219). I studio-
samtalen från VM i längdskidor får den kvinnliga och den manliga experten 
lite olika möjligheter att förhandla sig till den starka maktpositionen expert-
positionen, vilket kan säga något om hur deras kunskaper värderas (Kleberg 
2006:7). Studien baserar sig förvisso på endast två individer som har lite oli-
ka bakgrund. Vi kan inte heller veta något om orsaken till att förutsättning-
arna blir lite olika. Poängen är ändå att dessa medierade samtal når en stor 
publik. Det innebär att även dessa interaktioner som är begränsade till anta-
let i förlängningen kan bidra till kvinnors och mäns möjligheter även i andra 
(t.ex. idrottsliga) diskurser och till hegemoniska maktrelationer på ett över-
gripande, samhälleligt plan.

Notering
Stöd till projektet har erhållits från Centrum för idrottsforskning.
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Transkriptionsnyckel
(1.0) paus mätt i sekunder
jaså? Frågeintonation
SKRATTAR talaren skrattar
B: sådär [tack] samtidigt tal
K:       [tack] 

» repliken fortsätter på ny rad (som anges med »)
((ler)) beskrivning av aktivitet
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