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Inledning 
Genom TV-historiens tre senaste decennium har pratshower varit ett vanligt 

inslag i den veckoliga TV-tablån. Pratshower har intresserat och fascinerat sina 

tittare till den mån att de fortsatt sändas under nästa exakt samma koncept 

under alla dessa år. Programledaren har alltid en central roll i programmet och 

gästerna är dagsaktuella. Programledaren blir ofta väldigt folkkära och mycket 

populära. Från Lennart Hylands folkliga attityd till Annika Lantz’s smått 

virriga charm har programledarna lett oss genom åren. Vi vill undersöka om 

det är programledarens karisma och utstrålning som fått oss tittare att bänka oss 

i TV-soffan under alla dessa år eller är det SVT:s nöjesprogramskoncept som 

underhåller oss. För att undersöka detta kommer vi bland annat analysera om 

programledarnas roll är deras egen roll eller om den innefattas av 

programkonceptets. Vi kommer även försöka urskilja om Lennart Hylands har 

skapat en mall för programledarroll för alla efterkommande programledare för 

SVT:s nöjesprogram eller om den är föränderlig. 

 

Den här uppsatsen behandlar SVT:s programledares roller i genren 

nöjesprogram, från 1980-talet fram till nutid. Vi har valt att analysera tre olika 

program och deras programledare: Lennart Hyland från Hylands Hörna, Ingvar 

Oldsberg från Oldsberg för Närvarande och Annika Lantz i I afton Lantz. En 

diskussion om huruvida nöjesprogrammens innehåll och utseende har 

förändrats förs i uppsatsen samt en analys av programledarnas roll i 

programmen och deras personliga betydelse för programmet. 

 

Syftet med undersökningen är att studera hur programledarrollen i olika så 

kallade nöjesprogram på SVT har förändrats under årtiondena. Målet är att se 

om man kan urskilja någon förändring eller kontinuitet i programledarrollen 

och programkonceptet. Vårt intresse ligger därför enbart i att analysera 

programledarens roll samt huruvida programkonceptet har förändrats de 

senaste årtiondena eller om det fortfarande är likadant som vid 

sändningstillfället av Hylands Hörna 1982. Syftet är således inte att dra några 

slutsatser om TV-programmen i sig, eller att förstå hur de påverkar tittarna. Vi 

har inte för avsikt att undersöka programmens underhållande värde eller 

programledarens journalistiska kompetens. Vi är heller inte intresserad av att 
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bedöma SVT:s nöjeskoncept eller SVT:s roll som producenter. I uppsatsen 

citeras programledarna och vi inte kan uttala oss om dessa utsagor återger vad 

de verkligen har gjort, tyckt, sagt eller tänkt. Vi har inte för intention att 

behandla hur talarnas påståenden förhåller sig till historiska fakta eller om det 

är politiskt korrekta. Vi är heller inte intresserade av vilka ämnen som samtalen 

berör, eller gästernas åsikter. 

 

Det är mycket möjligt att den Amerikanska TV-kulturen och TV-koncepten har 

påverkat den svenska marknaden men det ligger inte i vårt intresse att utreda 

detta, eftersom det skulle resultera i en helt annan undersökning än den som vi 

har för avsikt att utföra. 

 

Eftersom TV-branschen och samhället har genomgått stora förändringar från 

tiden då Hylands Hörna till Oldsberg för Närvarande och i sin tur I afton Lantz 

sändes är vi medvetna om att detta påverkar och förändrat TV-

programkonceptet och utbudet. Självklart förändras även människor på en 

period av 20 år, detta är vi medvetna om, men vårt fokus ligger inte på detta 

utan på programledarens roll och funktion i TV-programmet. 

 

Vi lever i ett visuellt samhälle, men i ännu högre grad i ett litterärt, därför 

tolkar vi det visuella som text. Vi är således inte intresserade av att analysera 

bildspråket eller TV som medium. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och klargöra följande frågor: 

• Har programledarrollen inom SVT:s nöjesprogram förändrats? I så fall hur? 

• Har SVT:s nöjesprogram förändrats? I så fall hur? 

• Hur gestaltas det kvinnliga respektive det manliga i programledarens roll? 
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Tidigare forskning 
För att ge en bakgrundskunskap om journalistens roll i TV har vi valt att 

använda oss av Bourdieus teorier om journalistikens fält. Bourdieus teorier är 

utformade efter den franska televisionen, men vi anser att dessa även är 

applicerbara samt relevanta för svenska förhållanden och därför även relevant 

för vår undersökning. Efter det kommer termen talkshows förklaras och 

begreppet public service redogöras för.  

 

Pierre Bourdieu 
För att beskriva vad som händer i en TV-studio och försöka förklara den 

journalistiska praktiken, är det enligt Bourdieu (1996) nödvändigt att använda 

ett begrepp som kanske är en smula teknisk men som han anser är oumbärligt, 

journalistikens fält. Med detta menar han att journalistikens värld kan liknas 

vid en egen liten värld, med egna lagar. Dessa lagar är preciserade av sin 

position i den verkliga världen samt de attraktioner och bortstötningar den 

utsätts för av andra små världar. Att säga att den har sina egna lagar, är lika 

med att säga att det som sker inte enbart kan förklaras av yttre faktorer.  

 

Bourdieu (1996) menar att ju större publik ett program riktar sig till desto mer 

kommer det inrikta sig på ämnen som intresserar den stora massan av tittare. 

Han menar att på så sätt kommer televisionens hela kollektiva arbete att gå ut 

på att skapa program som passar den stora massan. Detta anser vi kan ses i den 

svenska televisions utbud, då många kanaler har liknande programutbud. Vissa 

program verkar nästan identiska i konceptet men programledaren och 

scenografin skiljer sig. Om en kanal producerar ett populärt program är de 

andra kanalerna inte sena att kopiera och göra det till ”sitt egna” program. Två 

program som efterliknar varandra nästan på pricken är SVT:s SVT Morgon och 

TV4:s Nyhetsmorgon. 

 

Journalisterna - eller riktigare det journalistiska fältet - får sin sociala betydelse 

av att de har ett faktiskt monopol på redskapen för produktion och spridning av 

information. Genom detta monopol bestämmer journalisterna över vanliga 

medborgares men också andra kulturproducenters, såsom forskares, 
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konstnärers och författares, tillgång till vad som ibland kallas ”offentligheten”, 

det vill säga möjligheten att nå en stor publik. Journalisterna utövar även enligt 

Bourdieu (1996) en specifik form av dominans, då de har möjlighet att uttrycka 

sig offentligt. Detta talar även Livingstone och Lunt (1994)om när de förklarar 

att medierna utgör det huvudsakliga forumet för politisk kommunikation i 

dagens samhälle. För att individerna i ett samhälle ska kunna medverka i en 

demokrati behöver de tillgång till medier, där de kan uttrycka sina åsikter och 

frågor till de styrande. Detta forum är medierna och här främst TV-mediet. 

Medierna har då blivit en del av det offentliga samtalet. Det går att diskutera 

om medierna kan uppfylla detta krav och om de då kan användas fördelaktigt 

för allmänhetens nytta.  

 

Bourdieu (1996) menar  att femtiotalets franska TV, som i det här fallet 

fungerar som en representant för europeisk TV, hade en ambition att vara 

kulturell och att forma den stora publikens smak genom att nästan enbart sända 

kulturella produktioner. Han säger även att nittiotalets TV försöker nå en så 

stor publik som möjligt genom att utnyttja produktioner som ”talkshows”. 

Dessa ska skildra scener ur livet, med avslöjande och ofta extrema 

exponeringar av erfarenheter och upplevelser, vilka har uppgiften att 

tillfredställa en slags exhibitionism hos deltagande och publik.  Ett exempel på 

en talkshow som innehåller just dessa element är det nyproducerade 

programmet Hannah som visas på Kanal 3. Det i sig är ett inköpt koncept från 

USA där ursprungs programmet heter Ricki Lake, även detta visas på Kanal 3. 

 

Det journalistiska fältet bedöms och prövas ständigt av marknaden direkt via 

dess tittare och i Frankrike indirekt via genom tittarundersökningar som är ett 

sätt att mäta hur många som ser på ett visst program vid en viss tidpunkt 

(Bourdieu, 1996). Ett populärt program som nyproduceras och sänds säsong 

efter säsong är ett exempel på att producenter med hjälp av tittarmätningar fått 

bekräftat att just detta program har nått stor framgång i de svenska TV-

sofforna. Ett bra exempel från den svenska marknaden är TV4:s Äntligen 

hemma som visats på TV i flera år. En annan fälteffekt är att konkurrensen 

driver fram en permanent övervakning av konkurrenternas aktiviteter. Detta i 

syfte att lära av deras misslyckanden och undvika att begå samma misstag 
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själva. För att lyckas med detta försöker man använda sig av de medel man tror 

ligger till grund för konkurrenternas framgångar. I stället för att automatiskt 

skapa originalitet och mångfald tenderar alltså konkurrensen att befrämja 

ensidigheten i utbudet (Bourdieu, 1996). Man kopierar de framgångrika 

programkoncept som grannkanalerna har. Ytterliggare exempel på detta är 

SVT:s dokusåpa Robinson och TV4:s dokusåpa Farmen.  

 

Talk shows 
Under de senaste 10 åren har vi kunna  följa en lavinartad ökning av både 

svenska och utländska samtals- och diskussionsprogram.  Därför är text- 

kultur- och samhällsanalys på just denna genre relativt ny. Under de senaste 

åren har det dock från olika perspektiv och länder producerats en hel del 

analyser på olika typer av samhällsprogram. De flesta av dessa har utförts på 

amerikanska shower, detta kan förklaras med att de kan ses i flest länder. 

(Svensson, 1996) 

 

Genren talk shows är inte lätt att definiera och det finns många förslag på 

underavdelningar som den skulle kunna delas in i. Till detta kan det även 

tilläggas att många forskare såsom Livingstone & Lunt (1994) hävdar att det 

utmärkande med talk shower är att de är hybrider mellan andra programformat 

och genrer och att det är just detta som är det mest karakteristiska med genren. 

Flera forskare har även på ett mer övergripande plan diskuterat talk shows och 

deras kulturella betydelse (Svensson, 1996). 

 

Det kan konstateras att många av de amerikanska underhållningsprogrammen 

också sänds i Sverige och att det är relativt lätt att konstatera att dessa har 

svenska motsvarigheter till samtalsprogrammen med inriktningen på 

underhållning som till exempel Kanal 4:s Sen kväll med Luuk. I Sverige har 

man försökt skilja på pratshower/nöjesprogram och debattprogram. Denna 

åtskillnad har främst gjorts i innehållet då debattprogrammen i första hand tar 

upp ämnen som rör nyhetsjournalistiken och den politiska sfären medan 

pratshower är mer inriktade på underhållande, vardagliga och personliga 

ämnen. Det kan även konstateras att många pratshower är starkt inriktade på 
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relationer mellan människor såsom Alice Bah och Renée med fler dessa kallas 

för intima talk shower. Det finns också både pratshower där allmänheten det 

vill säga publiken deltar och de där de inte gör det. (Svensson, 1996) 

 

De pratshower som vi har valt att analysera i denna uppsats tillhör kategorin 

talkshows, där inriktningen är underhållning. Publiken är inte deltagande 

genom konversation men genom närvaro. Vi har valt att kalla denna grupp för 

nöjesprogram då vi anser att detta är ett bättre ord på svenska.  

 

Eftersom vi anser att nöjesprogram och dess historia har varit intressant för vår 

analys har vi försökt hitta mer relevant material om just detta. Det visade sig 

vara mycket svårt då det inte gjorts så mycket forskning i detta ämne. 

 

Public service 
Då medierna har blivit ett forum för det offentliga samtalet har det växt fram en 

tradition inom radio och TV vilken ska främja diskussion och kommunikation 

– public service. Enligt medieforskaren Paddy Scannell (1989) fanns det 

egentligen ingen public service före radions och TV: s framväxt. Tidigare 

kunde man tala om offentliga samtal då människor samlades vid olika 

händelser såsom besök till kyrkan eller sociala sammankomster, för att 

diskutera olika händelser eller åsikter. Men det var bara ett fåtal människor 

som hade möjlighet och tillfälle att delta i dessa samtal. Detta förändrades i och 

med radions och TV: ns framväxt, menar Scannell (1989). Nu fick allt fler 

tillgång till olika händelser såväl politiska som sociala, men radion och TV:n 

gav även fler människor möjligheten att göra sin röst hörd. Nya grupper i 

samhället fick tillgång till en kommunikation som inte funnits tidigare. 

Scannell (1989) menar att det är en demokratisk rättighet för alla människor att 

få tillgång till en kvalitativ kanal som sänder varierade program inom såväl 

nöje, kultur och information. För att kunna producera sådana program menar 

Scannell (1989) att det är viktigt att programskaparna inte ser 

kommunikationsprocessen som en envägskommunikation utan som en relation, 

där man inser vikten av att vad som sägs är lika viktigt som hur det sägs. På så 

sätt är tittarundersökningar en utmärkt metod för programskaparna och tittarna 
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att föra en kommunikation för att tillsammans producera program som tittarna 

vill se. 

 

I en övergripande analys av publicservice begreppet menar den norske 

medieforskaren Trine Syvertsen (1999) att det semantiskt går att spåra tre 

huvudbetydelser. Dessa huvudbetydelser kan ses som olika tolkningar som 

försvaras av olika intressen. Den första betydelsen är en ”offentlig nytta”. Det 

syftar i första hand på medierna som distributionsform och det kan jämställas 

med andra kommunikationsstrukturer – med statlig inblandning – som järnväg 

och post där stor betoning ligger på ”allmän tillgång”. Den andra betydelsen 

handlar om att se publik service utifrån ett offentlighetsperspektiv, d v s en 

fristående institution mitt emellan staten och marknaden, där människor i första 

hand ses som medborgare. Public Service har i denna betydelse ansvar för att 

förmedla den information som krävs för att de samhällsmedborgerliga plikterna 

ska kunna uppfyllas. Den tredje betydelsen betonar publikbetydelsen av ordet 

”public” och skiljer sig på så sätt från offentlighetsförståelse där publiken som 

medborgare betonas. Det handlar i stället om att betrakta publiken som 

individuella konsumenter. Betydelsen har därmed ett starkare inslag av 

populism och försvaras av kommersiella kanaler som är ute efter begreppets 

marknadsvärde som förtroendekapital samt de inom licensfinansierade 

etermedier företag som likställer kvalitet med höga publiksiffror. 
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Teori 

Teoretisk inramning 
Som en grund för vår uppsats där vi kommer att analysera SVT:s 

programledare i olika nöjesprogram genom tre decennier har vi valt att 

använda oss av rollteorier. och. Syftet med detta kapitel är att presentera de 

teoretiska begrepp som vi anser vara relevanta för denna uppsats. För att förstå 

hur vikig rolltagandet är för en programledarna och hur denne tolkas av TV-

tittaren har vi valt att presentera olika rollteorier. De rollteoretiker och termer 

vi har använt oss av är; Ralf Dahrendorf för att kunna förstå begreppet homo- 

sociologicus samt termerna social position och positionssegment. Erwin 

Goffman för en grundläggande rollteori samt Per Månsson som redogör för den 

symboliska interaktionismen.  

 

Vår teoretiska bakgrund ligger som underlag till undersökningen, vi har inte för 

avsikt att redogöra bokkunskap utan endast använda den teoretiska 

inramningen som grund för analysen. 

   

Roller 

Per Månsson  
För att klarlägga den interaktionistiska rollteorin har vi valt Månssons bok 

Roller och symbolisk interaktion som förklarar grunden för rollteorin samt 

inriktningen interaktionism.  

 

Rollteori och interaktionistiska roller 
Ett centralt begrepp inom sociologin och socialpsykologin för att förklara och 

förstå mänskligt beteende är begreppet roll. Månsson (1975) menar att den 

sociala rollen alltmer har kommit att definieras som ”den uppsättning 

beteenden som en individ förväntas uppvisa när han uppfyller en given position 

i en given grupp”, organisation eller i ett visst samhälle, eller vidare: ”En roll är 

summan av de normer som hänför sig till en viss uppgift eller position. Mot en 

positionsinnehavare kan det riktas olika eller t o m motstridande förväntningar, 

vilket gör det omöjligt för innehavaren att svara på omvärldens förväntningar.  
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Intra-rollkonflikt är när en person i en och samma position möter många olika 

förväntningar om vad som är det rätta rollbeteendet. Till exempel Martin 

Timell, programledare i TV 4:as Äntligen hemma, i rollen som byggnadsexpert 

har han dels förväntningar på sig från ett håll att själv måla, spika och mura i 

programmet, dels som han från ett annat håll möter förväntningen att 

programledare inte brukar göra detta utan ta hjälp av fackmän, här har en intra-

rollkonflikt uppstått. Till skillnad från intra-rollkonflikt så uppstår inter-

rollkonflikt när en person innehar fler positioner och på detta sätt även olika 

sociala roller, mot vilka det riktas motstridiga förväntningar. Förväntningarna 

blir olika beroende på var den sociala rollen utspelar sig, till exempel en man 

som är pappa och jobbar som yrkesofficer, har inte samma roll på jobbet som 

chef, som pappa hemma på fritiden. Att ha flera olika sociala roller är naturligt, 

men om rollerna är mycket olika varandra och samarbete är svårt, kan det vara 

besvärligt att byta från en social roll till en annan, och det kan bli svårt att 

avgöra vilken roll som i själva verket är "jag". (Månsson, 1975)  

 

Enligt Månsson (1975) är det vanligaste sättet att se på sociala roller det 

strukturella perspektivet, som förklaras genom att det finns vissa förväntningar 

på hur aktören spelar sin sociala roll. Aktören har lärt sig dessa genom vana 

och inre egenskaper. Förväntningarna begränsas inte till vissa beteenden utan 

omfattar även förväntningar som motivation, känslor och värde. Till exempel: 

en kvinna förväntas inte bara sköta om sitt barn, hon förväntas även älska det.  

 

Utan individer finns inga roller. Den strukturella rollsynen utgår från samhället, 

organisationen eller gruppen som ett system som är uppbyggt av positioner. 

Den interaktionistiska synen bygger på samspel mellan människorna som 

bygger samhället. Vi kommer att kalla de handlingar som en individ utföra i en 

faktisk samspelssituation och förståelsen av dessa handlingar för en 

interaktionistisk roll. Rollen tillhandahåller det mönster som individen handlar 

efter i vissa situationer. De flesta roller är situationsdefinierade, dvs. relevanta 

och meningsfulla endast i relation till en viss eller vissa situationer. Det krävs 

därför ofta att individerna som agerar i en situation ska ha en gemensam 

definition av denna för att de ska kunna framträda i roller. Många yrkesroller är 
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av den karaktären, expedit, spårvagnschaufför.(Månsson, 1975) Vi anser även 

att programledarens yrkesroll faller under denna kategori, där man har olika 

förväntning på olika sorters programledare för olika sorters program. T.ex. en 

programledare för ett bilprogram pratar om märken, fart, bilar och nyheter 

inom bilindustrin medan en programledare i ett barnprogram intar en annan 

roll. Programledaren för bilprogrammet får en roll som verkar mer 

fackmannamässig medan barnprogrammets programledare blir som en 

dagisfröken eller en jämnårig kompis. Men i grund och botten är 

programledarrollen alltid den samma: att presentera och leda ett program. 

 

Samhällets roller skapas inte av enskilda individer. De flesta rollerna finns ofta 

mer eller mindre klart utformade av tidigare generationer eller av människor 

som agerat i tidigare situationer. Har Annika Lantz skapat sin egen 

programledarroll eller har hon tagit en redan etablerad roll? Kanske har hon fått 

information om den redan existerade rollen och användningsområde och har 

lärt sig att medvetet eller omedvetet använda den i sin sociala interaktion som 

en viktig del av socialisationen. 

 

Rollen består enligt interaktionistisk syn av sammansatta organiserade mönster 

av handlingar. Roller har, som enskilda handlingar, olika faser. Det är vikigt att 

komma ihåg att själva rollutförandet endast är en del av hela rollspelet. 

Avsikten bakom och motiv till rollutförandet och rollens påverkan på andra blir 

olika centrala delar. (Månsson, 1975) Det är inte lätt att skilja mellan handling 

och roll. Dessutom finns det olika sorters handlingar. För att förtydliga dessa 

refererar Månsson (1975) till forskaren Max Webers följande fyra typer:  

• Vanehandlingarna, handlingar som utförs av vana, utan reflektion över 

varför man gör dem. T.ex. Att titta sig för innan man går över gatan. 

• Värderationella handlingar, utförs därför att de uppfyller en norm eller ett 

värde, t.ex. när en sjökapten väljer att gå under med sin båt istället för att 

sätta sig i säkerhet. 

• Affektiva handlingar, är handlingar som utförs på basis av 

känsloupplevelser. T.ex. svartsjukedrama. 
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• Målrationella handlingar, utförs därför att individen vill uppnå ett visst 

syfte och bedömer att handlingen kommer att leda fram till detta syfte. Det 

är den målrationella handlingen som analysen av handlingens faser är mest 

relevant för. Till exempel lagar man mat för att få något att äta, men denna 

handling kan även användas i ett mer manipulativt syfte som att till 

exempel hålla ut benet för att någon ska snubbla. 

 

En roll består alltså av olika handlingar, dessa handlingar sammanbinds till ett 

mönster som gör att de hänger ihop - de är återförbara till något utöver själva 

handlingarna. Detta är individens rollrepertoar. När någon kan skilja ett 

mönster i olika handlingar och kunna upptäcka den bakomliggande intentionen 

eller orsaken, ser han inte längre isolerade handlingar utan en roll. Till exempel 

en besserwisser vill ge intryck av att han vet och kan mycket i syfte av verka 

intelligent och allmänbildad. (Månsson, 1975) 

 

Månsson (1975) förklarar handlingsbegreppet på följande sätt: ”När Anna och 

Bertil interagerar, på vilket sätt som helst, kommer relativt snart typifikationer 

att produceras. Anna ser Bertil agera. Hon tillskriver motiv till Bertils 

handlande, och när hon ser handlingarna upprepas, betecknar hon även motiven 

som återkommande. När Bertil fortsätter att agera kommer snart Anna att 

kunna säga till sig själv: Aha, nu gör han det igen. Samtidigt kanske Anna antar 

att också Bertil ser Anna på detta sätt. Redan från början antar Anna och Bertil 

att denna typifiering sker ömsesidigt. När deras interaktion fortsätter kommer 

dessa typifikationer att uttryckas i speciella handlingslinjer. Detta betyder att 

Anna och Bertil kommer att börja spela roller mot varandra”. 

 

Handlingsbegreppet är enligt Månsson (1975) mer kopplat till den handlande 

individen, medan rollbegreppet är kopplat till situationen. Rollanalysen 

behandlar sålunda oftast inte individerna och deras situationer utan 

situationerna och deras individer. 

 

Månsson (1975) pratar även om reflexhandlingar. Reflexhandlingar är relativt 

enkla, icke inlärda beteendesystem. De är till största delen automatiska och 

ofrivilliga, vilket betyder att de sällan är av tänkandets kontroll. 
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Det går att förändra innehållet i rollerna. Det går att tillföra nya handlingar och 

avlägsna andra. Denna process är alltid igång. Vissa roller har inte klart 

definierade och avgränsade handlingar i sin rollrepertoar. Sådana roller kallas 

diffusa roller, till skillnad från de detaljerade rollerna som är uppbyggda av 

vissa bestämda handlingar. De extremt detaljerade rollerna kan kallas rituella 

roller. Där är handlingsmönstret nästan exakt förutsägbart, som exempelvis 

prästens roll under gudstjänsten. Gränsen mellan rollerna är flytande. En 

offentlig roll är en roll som är mer utbredd i samhället och merparten av 

invånarna känner till. De förstår innebörden i handlingsmönstret och kan, 

åtminstone potentiellt, själva framträda med rollen. Expedit och kundrollen är 

såna offentliga roller. (Månsson, 1975) 

 

Ralf Dahrendorf 
För att förklara en annan inriktning inom rollteorin, strukturella roller, har vi 

valt Dahrendorfs bok Homo sociologicus. 

 

Rollteori och strukturella roller 
Vid knutpunkten mellan samhället och den enskilde individen står enligt Ralf 

Dahrendorf (1973) homo sociologicus, människan som bärare av på förhand 

socialt utformade roller. Det vill säga, människan är sina sociala roller men 

dessa är konstruerade av samhället. Samhället och den enskilde individen är 

förenade genom att individen fungerar som bärare av de utmärkande 

egenskaper och förhållningssätt som samhället konstruerat i förväg. Detta 

menar Dahrendorf är den konstruktiva grundprincipen i vetenskapen om 

samhället. Han säger vidare att samhället som realitet är påträngande, eftersom 

vi inte kan undvika det och för varje position som individen intar måste denna 

göra ett ställningstagande till samhällets förhållningssätt och attribut. 

Godkänner individen dessa förhållningssätt och attribut vinner denne 

samhällets godkännande, men detta leder till att individen bryter med sin 

ursprungliga individualitet. Om denne reser sig mot samhällets krav kan 

individen ses som annorlunda i samhällets ögon, men bevarar då sin personliga 

integritet. Betydelsen för begreppet ”roll” är just denna punkt då samhället och 
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den enskilde individen förenas. Dock är människa mer än bara en 

samhällsvarelse. (Dahrendorf, 1973) 

 

Dahrendorf (1973) säger även att då sociologisk analys rekonstruerar 

människan som homo sociologicus, skapar den också ett filosofiskt och 

moraliskt problem, hur sociologins konstlade människa förhåller sig till den 

verkliga människan.  

 

Men då även homo sociologicus är en vetenskaplig konstruktion, är också 

människan som bärare av sociala roller inte en avbild av verkligheten. Men 

även om den sociala rollen till viss del är påhittad, existerar den dock. Vid 

försök att bestämma skärningspunkten mellan samhället och den enskilde 

individen brukar begreppen mask, person, karaktär och roll användas. Detta är 

ord som förknippas med teatern och skådespel och de associationer som vi 

kopplar samman med orden är flertaliga.  

• De symboliserar alla något i förväg givet, något som existerar utanför 

bäraren, skådespelaren. 

• Det i förväg givna kan beskrivas som en sammansättning av 

förhållningssätt.  

• Dessa förhållningssätt växelverkar med andra förhållningssätt till en 

helhet.  

• Till följd av att dessa förhållningssätt är givna i förväg, måste de läras 

in.  

• Skådespelaren kan lära sig att spela ett stort antal roller men bakom alla 

masker, personer, roller och karaktärer bevarar skådespelaren sitt 

verkliga jag, och först när han lägger av dem är han ”sig själv”. 

Skådespelsmetaforen kan förstås som att människovärlden beskrivs 

som ett enda stort skådespel och att de enskilda individerna tilldelas 

olika roller. (Dahrendorf, 1973) 

 

Dahrendorf (1973) menar att termen social position symboliserar de olika 

positionsfält som vi delar in en person som vi just träffat i, för att bilda oss en 

uppfattning om vem denne är. Dessa positioner är inte bundna till individens 
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personlighet och intar som regel flera positioner, exempelvis man, svensk, 

lärare och så vidare. Ett av positionsfälten där individen placeras kan innefatta 

ett flertal åtskiljbara relationer. Därför är det viktigt att förstå sociala relationer 

som samlingar av positionssegment, där vart och ett av segmenten separerar en 

relation i individens positionsfält. Positionerna ger individen många sociala 

roller, som innefattar flera olika rollsegment. Här tycker vi att vi kan urskilja 

ett strukturellt mönster, alltså rollen är uppbyggd efter en speciell mall. Det 

görs vissa antaganden om rollinnehavaren som är baserade på hur tidigare 

individer spelat just denna sociala roll. Ex. En kassörska som står i en kassa 

och tar betalt. Det skulle förvåna de flesta om hon bröt mot mönstret av sin roll 

och plötsligen började spela gitarr bakom disken. 

 

Genom dessa positioner kan vi inte skapa oss en komplett bild av vem 

individen är och dennes personlighet, men de säger oss mycket om i vilka 

sociala positionsfält denne befinner sig i. Ur dessa positionsfält kan man till 

viss grad urskilja vad som är utmärkande egenskaper för individen. Position en 

människa intar förväntas ett visst beteende, ett visst sätt att uppträda, då varje 

position hör en viss social roll som skapats av samhället. Genom detta menar 

Dahrendorf att med varje position en individ tar, ger samhället denne en roll, 

och att genom roller och positioner förenas samhälle och individ. Han menar 

vidare att det är detta begrepp som representerar homo sociologicus, 

sociologens människa, och som utgör elementen i sociologisk analys. 

(Dahrendorf, 1973) 

 

Dahrendorf (1973) tar upp tre utmärkande kännetecken för kategorin social roll 

som element i den sociologiska analysen:  

1. Sociala roller är, såsom positioner, redan fastlagda beteendeföreskrifter 

för den enskilde individen.  

2. Dess utmärkande innehåll ändras och bestäms av samhället och inte av 

någon enskild individ. 

3. De beteendeförväntningar som är knutna till en specifik roll har till viss 

del en tvingande kraft på individen.  
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Dahrendorf (1973) säger vidare att dessa tre kännetecken har tre problem som 

gång på gång uppstår i relation till sociala roller, och som man måste ta 

ställning till om vid tecknandet av homo sociologicus karaktärsbild. 

1. Hur i detalj går mötet mellan individ och samhälle till? Hur blir de i 

förväg inlärda rollerna en del av individens sociala beteende?  

2. Vem eller vad är samhället? Hur kan processen för definitionen samt 

definitionsändringen av de sociala rollerna preciseras utan användandet 

av metaforer? 

3. Hur kan den bindande kraften av rollföreväntningarna garanteras? Vilka 

institutioner och mekanismer bevakar de beteendeföreskrifter som 

individen ställs inför så att inte denne ignorerar dem? 

 

Dahrendorf (1973) menar alltså att sociala roller är en boja för individen vare 

sig den upplevs som ett tvång eller en trygghet. Detta då rollföreväntningarna 

kan tvingas fram av samhället genom sanktioner, det vill säga, den som inte 

spelar sin roll blir bestraffad och den som gör det blir belönad. 

 

På samma sätt som att homo sociologicus inte utgör hela människan, 

bestämmer varje enskild roll inte individens totala beteende som innehavare av 

en social position. Det finns alltså ett visst, men dock begränsat utrymme för 

individen att själv gestalta rollen. Den moraliska svårigheten med homo 

sociologicus anser Dahrendorf vara, att individen endast spelar roller, som är 

påtvingade henne av samhället. Individerna blir mer och mer hotade ju klarare 

formuleringen av kategorin social roll blir. Han anser det även vara viktigt att 

inte förbise det faktum att sociala roller och de sanktioner som är 

sammankopplade med dess föreskrifter inte enbart är något tvingande. Detta då 

samhället även kan ge oss en trygghet. (Dahrendorf, 1973) 

 

Erving Goffman 
Ytterligare en inriktning inom rollteorier är den dramaturgiska rollen, som 

klargörs genom en tolkning av Goffmans bok Jaget och maskerna - En studie i 

vardagslivets dramatik. 
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Rollteori och dramaturgiska roller 
En roll spelas med förutsättningen av att observatören ska ta det intryck som 

framskapas för dem på allvar. De förväntas tro att personen de ser spela en roll 

verkligen besitter de egenskaper som hon verkar besitta, och att saker och ting 

på det hela taget är vad de verkar vara. Två exempel på extrema rollspelare:  

• Den agerade kan blir fullständigt uppäten av den roll som hon spelar. 

Rollspelaren har svårt att skilja på vad som är hennes spelade roll och 

inte. Publiken övertygas att hennes agerande är äkta.  

• Rollspelaren övertygas inte av sin egen roll. När rollspelaren inte tror 

på sitt eget agerande och inte har något djupare intresse av sin publiks 

uppfattningar – betecknas hon som cynisk. Den cyniske kan dock få ut 

ett rent privat nöje av sin föreställning men det kan upplevas som en 

psykisk utmaning, tack vare att hon kan leka som hon behagar med nåt 

som publiken måste ta på allvar. Den cyniske lurar sin publik för att 

hon anser vara dess eget bästa eller för samhällets bästa. T.ex. läkare 

som ger patienter placebos. (Goffman, 1995) 

 

Genom vår fasad klargör vi för andra vilka vi är och vilken status vi har. 

Fasaden är en expressiv utrustning som används av aktören under hennes 

uppträdande. Denna utrustning kan vara olika möbler eller den bakgrundsdekor 

som finns på platsen där uppträdandet sker. Aktörens personliga fasad är 

hennes ålder, kön, utseende, kroppsspråk, retorik, uttryck, gester och andra 

ickeverbala uttrycksmedel. Genom fasaden med diverse tillbehör bestämmer 

och kontrollerar aktören den uppfattning som andra har om henne. (Goffman, 

1995)  

 

I vårt samhälle finns modellen som Goffman (1973) kallar ”common sense”, 

det är hur vi formulerar vår uppfattning om individens beteende. Vi har valt att 

översätta ”common sense” till ”sunt förnuft”. Den ena delen av sunt förnuft 

modellen behandlar det äkta, uppriktiga och hederliga agerandet. Den andra 

delen av modellen behandlar det falska som den duktiga rollspelaren spelar för 

oss. Andledningen till att vi har översatt common sensemodellen är att vi 

tycker den på svenska förklarar hela modellens mening. Vi använder vårt sunda 
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förnuft till att förstå om aktören spelar en oäkta roll eller om han spelar en 

genuin roll. Men aktören kan bli lurad av sitt eget beteende, och till slut vara 

helt övertygad om att hennes agerade roll verkligen är hennes rätta jag. Hennes 

åskådare kan då övertygas på samma sätt om hennes rolls äkthet. Enligt 

Goffman (1973), kan här bara, sociologen misstänka att uppträdandet inte är 

agerat. Detta är ett problem både för aktören och publiken.  

 

Johan Asplund och Sverre Moe 
Anledningen till valet av Asplund och boken Social-psykologiska studier samt 

Moes bok Sociologisk teori är dessas tolkningar av Goffmans teorier som vi 

anser har hjälpt vår syn på dramaturgiska roller.  

 

I det dramaturgiska synsättet finns en främre och en bakre region, eller det som 

sker på scenen och det som sker bakom scenen. Bakom scenen utspelar sig det 

icke stilenliga beteendet, här kan man rapa, svära och imitera sin publik. Det är 

här föreställningen repeteras, självfallet måste publiken utestängas från bakom 

scenen. Passagen mellan bakre och främre scenen är intressant, affärsdiskar 

och toalettdörrar är exempel på sådana passager. (Asplund, 1980) 

 

Man kan vara en person på scen och en annan bakom ridån i kulisserna. Den 

situation man befinner sig i ger jaget en roll som måste spelas trovärdigt av oss 

själva och våra medspelare. Människor strävar efter att göra interaktionen med 

andra människor så meningsfull som möjligt. Människor reflekterar också hela 

tiden över hur man kan bete sig på ett annorlunda sätt och hur detta handlande 

uppfattas av andra. Reflektion är ett viktigt kännetecken för den moderna 

människan, enligt Goffman. (Moe, 1995) 

 

Utgångspunkten för Goffmans analys är enligt Asplund (1980) inte den 

enskilde aktören utan ”teamet” som vi har valt att kalla laget. Laget är en 

samling människor som arbetar tillsammans i grupp för att skapa rutin. 

Förhållandet mellan medlemmarna i laget är viktigt och alla är beroende av 

varandra. Inom laget finns ett språk som kan liknas vid maskopi, obetydliga 

tecken och korrekta signaler, som ofta är omedvetet inlärda, utförs diskret så att 
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ingen hotar förstöra den synvilla som laget skapat. Exempel på detta språk kan 

vara en blinkning eller spark under bordet när lagledaren tittar åt ett annat håll. 

Varje enskild lagmedlem kan förstöra lagets framställning genom att till 

exempel inte vara lojal. Dramaturgisk lojalitet innebär att lagmedlemmen 

iakttar sina skyldigheter för att bevara lagets hemligheter. Medlemmen måste 

även medverka i lagets föreställning och inte utnyttja frontregionen för att 

uppföra en egen show. Lojalitet innebär också att medlemmen aktar sig för att 

utbilda allt för starka sympatier för, eller nära förhållanden till, personer i 

publiken. Ett sätt att undvika denna fara är att relativt snabbt och ofta byta 

kunder, gäster eller publik. Ett exempel på sådana aktörer är mataffärspersonal, 

prostituerade och sångartister. (Asplund, 1980) 

 

Begreppet dramaturgisk disciplin belyser människors förutsättningar inför 

olika framträdanden och kräver klartänkthet. Samtidigt som den disciplinerade 

lagmedlemmen helhjärtat går in för sin roll, måste hon på samma gång ha 

känslomässig distans. Medlemmen ska kunna dölja sina misstag, skratta bort 

dem om detta passar sig. Medlemmen ska ha full kontroll över sitt ansikte och 

sin röst. Allt för djup inlevelse i föreställningen aktören medverkar i utgör ett 

hot, den försvagar sinnesnärvaron och självkontrollen. Det är av stor betydelse 

att medlemmen inte förlorar kontrollen över uppträdandet, detta då det är 

viktigt att aktören på ett korrekt sätt ska kunna förmedla det budskap denne vill 

till publiken. Vi förstår det som att laget aldrig är starkare än sin svagaste 

skådespelare, så nivån på de olika skådespelarna är viktiga för lagets bästa. 

(Asplund, 1980) 

 

Den tredje förutsättningen för en lyckad föreställning utgörs av den 

dramaturgiska försiktigheten. Dramaturgisk försiktighet innebär att 

medlemmarna ska regissera sitt uppträdande på ett förståndigt, klokt och ett bra 

sätt. Det kräver att medlemmen är beredd på olika situationer som kan uppstå 

under uppträdandet. Denna används både genom omsorgsfullt val av 

lagmedlemmar och av publik. Ju mindre lag man kan klara sig med, desto 

mindre är riskerna för misstag, felsteg eller förräderi. (Asplund, 1980) 
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Aktörernas helighet är deras ansikte. Med det menar Goffman deras 

självpresentation. Men ett ”ansikte” innefattar alltid ett socialt värdefullt 

kännetecken. Ett ansikte är en positiv självpresentation. Det ligger i alla 

aktörers intresse att inte förlora ansiktet. Att behålla ansiktet är detsamma som 

att uppföra sig följdriktigt. Har man en gång presenterat sig som den, så är man 

tvungen att fullfölja denna linje. En aktör som vårdar sitt ansikte uppvisar 

självaktning. En regel är att aktören förväntas vårda både sitt eget ansikte och 

andras, man väntas visa aktning både mot sig själv och andra. Regelns ena sida 

förutsätter dess andra sida: man kan inte akta sig själv om inte andra visar 

hänsyn mot en, och andra kan inte bibehålla sin självaktning om man inte visar 

dem hänsyn. (Asplund, 1980) 
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Sammanfattande Rollteori 
För att förtydliga de olika rollteorierna har vi valt att sammanställa dem i en 

tabell. Tabellen innehåller teoriernas grundläggande ståndpunkter. Efter 

tabellen kommer en kort redogörelse för rollteoriernas likheter och skillnader. 

 

 Strukturell roll 

Dahrendorf 

Interaktionistisk roll 

Månsson 

Dramaturgisk roll 

Goffman 
Vem skapar 
rollen? 

• Rollernas existens 
tas för given 
eftersom rollerna på 
förhand är utformade 
och konstruerade av 
samhället eller av 
samhällets struktur. 

 

• Utan individen 
finns inga roller, 
individen skapar 
själv sin roll genom 
interaktion med 
andra.  

• Alla människor blir 
aktörer genom att 
spela sin roll – utan 
människorna eller 
individer finns inga 
roller. 

Hur får man 
en roll och 
hur lär man 
sig att spela 
rollen? 

• Samhället är ett 
system uppbyggt av 
positioner. Genom 
positioner görs 
antaganden om 
rollinnehavaren 
baserade på hur 
tidigare individer har 
spelat samma roll. 

 

• Rollen har ett visst 
mönster som 
individen handlar 
efter i särskilda 
situationer. 
Aktören lär sig 
rollen genom 
vanor. 

• Människor bygger 
sin roll efter hur man 
tidigare har spelat 
samma roll, alltså 
genom vana och 
igenkännande 

Vem 
bestämmer 
rollen och 
rollens 
innehåll? 

• Rollens innehåll 
bestäms av 
samhället, men det 
finns ett litet 
utrymme för 
individen att själv 
gestalta rollen. 
Genom rollen 
förväntas individen 
ha ett visst beteende, 
annars kan hon bli 
straffad av 
samhället. Om rollen 
förändras rollen är 
det samhällets val. 

 

• Rollen bestäms av 
individen. 
Individerna har 
gemensam 
definition på 
rollerna. Det går 
alltid att förändra 
innehållet i rollen, 
denna process är 
alltid igång. 

• Rollen bestäms 
genom situationen 
Människan spelar 
olika roller i olika 
situationer. Hon har 
själv chans att 
förändra, påverka 
och utvecklar rollen.  
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Vad bygger 
rollen på? 

• Samhället och 
individen är 
förenade genom att 
individen tar en 
position och 
samhället ger denne 
en roll. 

 

• Rollen byggs 
genom 
interaktionen 
mellan 
människorna som 
bygger samhället. 

• Bygger inte på den 
enskilde aktören, 
utan på laget 

Hur beskrivs 
världen? 

• Världen beskrivs 
som ett stort 
skådespel där de 
enskilda individerna 
tilldelas olika roller 
beroende på deras 
positioner. 

• Samhället är 
uppbyggt genom en 
process av social, 
kommunikativ 
interaktion mellan 
människor. 

• Samhället är en 
teater, där människor 
är skådespelare 

 

Alla de tre olika rollteorierna baseras på att åskådarna förväntas veta hur rollen 

ska spelas. Rollen ska kännas igen av åskådarna annars blir identifikationen av 

rollen svår. 

 

Goffmans rollteori är dramaturgisk, han ser det sociala livet som en 

teaterföreställning. Goffman använder uttryck som i vanliga fall förknippas 

med teatervärlden, men han anser att dessa uttryck passar lika bra i livet 

utanför teatern. Individen spelar sin roll och tar på sig olika masker för olika 

situationer. Liknande är Dahrendorfs teori som också liknas vid ett stort 

skådespel där människorna tilldelas olika roller. 

 

Den största skillnaden mellan synsätten på strukturella roller och 

interaktionistiska roller är att det strukturella för det mesta tar rollernas existens 

för given, medan det interaktionistiska och dramaturgiska poängterar att 

rollerna för sin existens måste bäras upp av individer.  

 

Månssons interaktionistiska rollteori har mer fasta roller än Goffmans 

dramaturgiska och Dahrendorfs strukturella roller. Månsson betonar att rollen 

bestäms av situationen, detta håller Goffman med om då han menar att 

individen spelar olika roller i olika situationer. Dahrendorf menar att rollerna 

konstrueras och bestäms av samhället. Han säger också att rollen är konstant – 

den är förutbestämd och mer eller mindre oförändringsbar, förändring av rollen 

svårare eftersom den är mer konstant, det finns ett litet utrymme för individen 
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att själv utforma rollen – men den är väldigt begränsad. I den interaktionistiska 

och dramaturgiska rollen har aktören själv chans att påverka och förändra 

innehållet i rollen. 

 

I nästkommande kapitel kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga i den 

grundläggande analysen. Denne utfördes för att urskilja ett mönster i TV-

programmen och programledarnas rolltaganden. Rollteorierna appliceras sedan 

på de resultat den grundläggande analysen av de utvalda TV-programmen och 

programledarna gav. Detta för att kunna urskilja en struktur i programledarnas 

rolltaganden. 
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Metod 
Vårt syfte med undersökningen är att studera hur programledarrollen i SVT:s 

olika nöjesprogram har förändrats. Målsättningen med undersökningen är att 

urskilja om det har skett någon förändring i programledarrollen, eller om den 

har sett likadan ut från början av 1980-talet till 2000-talet. För att klarlägga 

dessa skillnader och likheter har vi använt oss av olika analyselement. Vi är 

inte intresserade av att dra några slutsatser om TV-programmen i sig, eller att 

förstå hur de påverkar tittarna, vårt intresse ligger enbart i att analysera 

programledarens roll. Målsättningen är heller inte att dra några slutsatser om 

programmet underhållningsvärde eller programledarens journalistiska 

kompetens.  

 

Vi har valt att utgå från TV-program som analysenhet. I vår analys undersöker 

vi dels TV-programmen som helhet samt programledaren som en del av 

programmet. Analysen inkluderar programmens upplägg, programledaren, 

scenografin, samtalen mellan gästerna och programledaren. Vi har valt att inte 

inkludera musik och annan underhållning som inte programledaren är delaktig 

i. Även förinspelade inslag, såsom sketcher, har valts bort från analysen. Detta 

då vi anser att dessa områden inte är av någon relevans för vår undersökning. 

Bildanalysen som utförs kommer endast att inkludera scenografin och 

programledarens utseende. Detta då vi anser att dessa är viktigt för vår 

undersökning då de ger tittaren olika förväntningar på programledaren och 

programmet. Någon mer utförlig bildanalys kommer inte att genomföras, 

eftersom vi anser att det inte är relevant för analysen. 

 

För att få fram de mest relevanta och bäst lämpade TV-programmen och 

programledarna för denna analys arbetade vi fram vissa kriterier som hjälpte 

oss hitta dessa program och programledare. De kriterier vi gick efter 

presenteras nedan. 

 

• De tre programserierna skulle ha sänts på 80-, 90- respektive 2000-talet, 

alltså ett från varje decennium. 

• Programledaren skulle vara ensam programledare i programmet.  
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• Analysen skulle innehålla både manliga och kvinnliga programledare. 

• Programmet skulle ha sänts i mer än två säsonger.  

• Programmet skulle ha en studiopublik och gäster. 

• Programmet skulle ingå i SVT:s nöjeskoncept och vara en del av deras 

helgutbud. 

 

Efter dessa kriterier fanns inte många nöjesprogram kvar. Valet av programmet 

från 1980-talet, Hylands Hörna, var lätt eftersom programmet hade sänts i så 

många år och det faktum att Hylands Hörna var ett av SVT:s första 

nöjesprogram. Hylands Hörnas programledare Lennart Hyland var en väldigt 

populär och karismatisk programledare. Lennart Hyland ses av många som 

Sveriges stora TV-ikon, och kan betraktas som en fadersfigur till de 

efterföljande programledarna i SVT:s nöjesprogram. 

 

Programmet från 1990-talet var mindre självklart, program som Blix från klar 

himmel och Oldsberg för Närvarande, Jacobs stege och Nöjesmaskinen 

studerades som möjliga program inför analysen. Efter att ha följt de kriterier 

som vi fastslagit ansåg vi att Oldsberg för Närvarande var det program som 

bäst uppfyllde urvalkriterierna för denna undersökningen. En stark anledning 

till detta var att Oldsberg för Närvarande var det enda som spelades in med 

studiopublik. 

 

Under 2000-talet producerades inte så många olika nöjesprogram som passade 

våra framtagna kriterier, kvar stod endast I afton Lantz, därför blev detta 

program ett uppenbart val. En av anledningarna till att vi ansåg att Lantz trots 

allt var ett bra val, var att programmet och programledaren var mycket 

uppmärksammade vid sändningsstarten. Vi hade nu chansen att reda ut varför 

Lantz är en sådan omtalad programledare. I vår urvalsprocess märkte vi att 

kvinnliga programledare i TV-branschen är starkt underrepresenterade.. Detta 

blev ett problem för oss. Anledningen var att det visade sig att det inte finns så 

många nöjesprogram som har/hade en ensam kvinnlig programledare i 

programserier som har sänts längre än en säsong. Program som Nöjesmaskinen 

hade visserligen en kvinnlig programledare men de övriga kriterierna stämde 
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inte in. På dessa grunder kändes valet av I afton Lantz och Annika Lantz 

befogat. 

 

Vi valde att analysera Oldsberg för Närvarande och I afton Lantz andra 

säsonger. Detta då vi anser att programmen är mer utarbetade samt att 

programledaren då har funnit sig mer tillrätta i sin programledarroll. Av 

Hylands Hörna analyserades den näst sista säsongen, anledningen till valet av 

detta var att den sändes i färg, till skillnad mot de tidigare säsonger som sänts i 

svartvitt. Denna säsong ingick även i det nya framarbetade skandinaviska 

konceptet, mot det tidigare amerikanska konceptet, vi ansåg att detta nya 

skandinaviska koncept passade våra kriterier bättre än det amerikanska. 

 

Vi har valt ut fyra program av Hylands Hörna, sju av Oldsberg för Närvarande 

och tio av I afton Lantz. Dessa program ska representera en hel säsong av 

programserierna, detta för att lättare kunna urskilja ett mönster. Anledningen 

till skillnaden i programsäsonger och programavsnitt är att varje avsnitt av 

Hylands Hörna är 1 timme och 45 minuter långt, medan Oldsberg för 

Närvarande är 1 timme långt, och I afton Lantz 45 minuter långt. Det resulterar 

i 7 timmar programtid av Hylands Hörna och av Oldsberg för Närvarande och 

7,5 timme av I afton Lantz, antalet avsnitt kompenseras alltså av programmens 

längd. 

 

Genomförande 
För att kunna urskilja ett mönster i de olika programmen och 

programledarrollerna, samt att följa det nedan presenterade analysschemat har 

varje program setts tre gånger. Detta resulterar i 64,5 timmars lång enskild 

undersökning av TV-programmen samt programledarna. Anledningen till att vi 

har sett programmen enskilt, oberoende av varandra, är att kunna få en objektiv 

bild av programmen och programledarna, som endast bygger på vår enskilda 

åsikt. Dessa tolkningar har sedan sammanställts, bearbetats och utvecklats till 

en grund för analysen. Efter den enskilda analysen följde transkribering av fem 

olika intervjuer, varje intervju tog ca tre timmar att transkribera, detta gjordes 



 28 

tillsammans. De transkriberade intervjuerna kommer användas som exempel i 

analysen för att förtydliga våra resultat och bifogas som bilagor. 

 

TV-programmen skickades efter från ”Statens bild och ljudarkiv”, som har det 

nationella arkivansvaret för bland annat radio- och TV-program. I deras 

uppdrag som nationell minnesinstitution ingår att samla in och bevara 

materialet för framtiden samt att göra det tillgängligt för besökare och forskare.  

 

Programmen analyserades under januari och februari månad 2003. 

 

För att se skillnader respektive likheter mellan programmen och 

programledarnas roller har vi arbetat fram olika analyselement som vi 

analyserade efter. Analyselementen användes för att strukturera upp materialet 

och som en grund inför den följande appliceringen av rollteorierna. Detta 

tillvägagångssätt valdes då vi ansåg det svårt att direkt applicera rollteorierna 

på det insamlade materialet.. 

 

Analysmetoder 
I följande avsnitt kommer vi behandla och använda oss av de olika 

analysmetoderna som vi presenterat i de tidigare kapitlen. Analysen sker i två 

steg som redogörs för nedan. Steg 1; Analysen sker med hjälp av de 

analyselement vi arbetat fram. Vi har även valt att illustrera delar av 

analysmetoden med exempel från TV-programmen. Steg 2; De rollteorier vi 

presenterat i tidigare kapitel appliceras på det utfall vi har fått från analysen 

som skedde i steg 1. Med hjälp av dessa rollteorier kommer vi att analysera de 

olika programledarnas rolltaganden. 

 

Analyselement 
För att genomföra analysen har vi tagit fram vissa analyselement som vi 

baserar undersökningen på. Dessa analyselement har genererats fram genom en 

pilotstudie av materialet. Pilotstudien hade som syfte att arbeta fram frågor som 

analysen skulle grunda sig på. Dessa analyselement används för att urskilja 

mönster i programmen och programledarnas roller. Vi har valt att dela upp 
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analyselementen i två olika grupper, en för TV-programmen och en för 

programledarna. Vi har valt att kategorisera frågorna enligt följande:  

 

För TV-programmen: 

• Hur ser scenografin ut? 

• Hur ser programmets upplägg ut? 

 

För programledarna: 

• Vilken kontakt har programledaren med publiken?  

• Vilken kontakt har programledaren med kameran/TV-tittarna? 

•  Hur presenteras gästen? 

• Vem dominerar intervjuerna- gäst eller programledare? 

• Använder sig programledaren av återkommande uttryck eller gester? 

• Hur ser programledaren ut? (kläder etc.) 

•  Vilken roll tar programledaren på sig? (rolig, allvarlig etc.)  

• Hur stor roll spelar programledaren för programmet? 

 

De viktigaste analyselementen i just denna undersökning, för att förstå 

programledarnas roller, är frågorna som just behandlar deras olika roller, alltså 

vilken roll programledaren tar på sig samt hur stor roll programledaren spelar 

för programmet. 
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TV-programmen 
Detta kapitel behandlar TV-programmens koncept. Vi har valt att presentera 

dessa för att ge en helhetsbild av programmet samt av programledarnas 

funktion och roll i de olika programmen. En uppfattning om programmens 

upplägg och koncept bidrar till en förståelse av programledarens personliga 

prägel på programmet. I detta kapitel presenteras även delar av analysen där vi 

redogör för de resultat vi kommit fram till under rubrikerna Hur ser 

scenografin ut? och Hur ser programmets upplägg ut? Sedan följer en 

sammanfattning där programmen jämförs. 

 

Hylands Hörna 
Detta är den näst sista inspelade säsongen av Hylands Hörna, den sändes på 

våren 1983, det hade då gått 20 år sedan premiären. Klockan 22.00 på lördagar 

sändes de 1.45 minuter långa programmen. Ett vanligt program av Hylands 

Hörna började med att orkestern spelade signaturmelodin och Lennart Hyland 

kom ut på scenen sjungandes, i stort sett solo, den sedermera så välkända 

"Lalalalalalla…", signaturmelodin till Hylands Hörna. Programmet slutade 

som det började med att Hyland då tillsammans med orkestern och publiken 

sjöng signaturmelodin. 

 

Hur ser programmets upplägg ut? 

Efter entrén pratade Hyland några minuter med publiken. Ofta fanns det någon 

där som skrivit brev och detta diskuteras kort. Hyland stod då mitt bland 

publiken. Ofta var det föreningar som satt i publiken och Hyland pratade om 

föreningen med brevskrivaren. Föreningarna kunde vara allt från scouter till 

syjuntor. Hylands Hörna som alltid visades live, samsändes 1983 med norsk 

TV, så några i publiken samt vissa av gästerna var från Norge, majoriteten av 

gäster och publik var dock svenskar. 

 

Det då nya TV-fenomenet telefonintervjuer förekommer i varje program. Ofta 

gästades nästa program av en av de telefonintervjuade. Till exempel ringde en 

upptäcktsresande in till studion från Svalbard, i det nästkommande programmet 

gästade han Hylands Hörna i direktsändningen. 
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Specifikt för hela programserien Hylands Hörna var att varje program besöks 

av väldigt många gäster. Varje gäst gavs relativt lite programtid, intervjuerna är 

korta och tempot var högt. De flesta av gästerna sjöng, spelade eller spexade 

under, före eller efter den korta intervjun. I genomsnitt gästades programmet av 

13 gäster, varav 10 gäster sjöng eller spelade en visa. Ett återkommande inslag 

i Hylands Hörna var att spelet, ”Selma”, spelas med Hyland som spelledare. 

”Selma” var ett luffarschack, med tre spelande i två lag. Det ena laget var x och 

det andra laget var o. Hyland ställde frågor som lagen sedan svarade på, det lag 

som snabbast tryckte på sin svarsknapp fick svara på frågan. Vid rätt svar fick 

x laget ett x eller o laget ett o, på den upplysta spelplanen. Först till fyra i rad 

vann. Ofta var de medverkande kända personer, som till exempel politiker eller 

skådespelare. 

 

Hur ser scenografin ut? 

Studion där Hylands Hörna spelades in i hade ett beigefärgat golv och  

beigefärgade väggar. Ett rött draperi var placerat på väggen mitt på scenen, o 

och fungerade som sceningång, där gästerna kom in. Till höger om draperiet i 

bild, satt studioorkestern som bestod av sju medelålders män. Till vänster om 

draperiet fanns en upphöjd röd svängd scen där ett skrivbord stod placerat. 

Skrivbordet var vänt mot publiken, bakom det stod en kontorsstol. Till vänster 

om skrivbordet på scenen fanns en naturvit hörnsoffa där gästerna satt. På 

väggen bakom skrivbordet fanns en stor blå cirkel med himmelmotiv, denna 

belystes när ljuset släcktes på scenen. I första programmet fanns även en robot 

placerad bredvid det röda draperiet, men den är borta i de efterföljande 

programmen. Golvutrymmet framför den upphöjda röda scenen, fungerade som 

scen för de sjungande gästerna och andra uppträdanden samt till ”Selma”. 

Scenen var långsmal och det var nära till publiken. Scenutrymmet användes 

ofta, men artisterna stod relativt stilla när de uppträdde. 

 

Scenografin var genomgående i alla programmen och väldigt lite ändras. Den 

enda förändring vi har kunnat urskilja är att i vissa program har Hyland 

vattenglas på skrivbordet och i vissa inte. Ibland fick Hyland gåvor från 
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gästerna som även dessa placerades på skrivbordet. Dessa gåvor var borta i 

nästa program. 

 

Oldsberg för Närvarande 
Andra säsongen av Oldsberg för Närvarande sändes under hösten 1990. 

Klockan 21.00 på fredagskvällar visades de en timme långa programmen. Ett 

typiskt Oldsberg för Närvarande började med att studioorkestern 

Bandmaskinen och sånggruppen Triple and Touch spelade och sjöng 

signaturmelodin. Ingvar Oldsberg och Salle, Oldsbergs assistent, kom in på 

scenen. 

 

Hur ser programmets upplägg ut? 

Oldsberg för Närvarande hade vissa inslag som var återkommande varje 

program genom hela programserien, till exempel ingick alltid försök att slå de 

mest konstiga världsrekorden, till exempel världens största glasstårta och 

världens största godiskorg. Varje program inleddes alltid med ett sådant inslag. 

 

Skattjakten, en rebustävling, återkom också i varje program, detta inslag 

började med att Oldsberg redovisade förra veckans rätta rebussvar. Efter detta 

läste Oldsberg upp några felaktiga svar till publikens stora glädje. De felaktiga 

svaren kastade sedan Oldsberg över axeln, mot ”fönstret” och ett krasch ljud 

hördes. Efter detta presenterade Oldsberg, assisterad av Salle, veckans nya 

rebus, som tittarna skulle lösa till nästa program. 

 

Även Uppdraget var ett stående inslag i Oldsberg för Närvarande. En av elva 

förutbestämda deltagare, både kvinnor och män utklädda till fångar, skulle 

varje vecka bli lottad till att utföra ett halsbrytande uppdrag till exempel flyga 

helikopter, bygga pyramid på vattenskidor eller hoppa bungyjump (som det 

dessutom var premiär för i Sverige den kvällen). De fick uppdraget live och 

detta skulle sedan genomföras live i nästkommande program. 

 

Thage Johansson är träkonstnär, han medverkade också i samtliga program. I 

varje program visade han olika skulpturer av människor, från jättesmå upp till 
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naturlig storlek, samtidigt som han berättade en historia om dessa. Historierna 

hade ofta en anknytning till det gamla svenska bondesamhället. En av Thage 

Johanssons stora uppgifter under programserien var att skapa en kopia i trä av 

Oldsberg, den skulle vara färdig till säsongsavslutningen. 

 

I alla program under säsongen propagerade Oldsberg till det svenska folket att 

de skulle göra en insats och bli blodgivare. Det första programmet på säsongen 

gästades av två kvinnor från en organisation som jobbade för att få fler 

svenskar att bli blodgivare. I säsongsavslutningen redovisades antalet 

nytillkomna blodgivare, detta inslag blev ingen succé, väldigt få svenskar blev 

nya blodgivare. 

 

Oldsberg för Närvarande gästades i varje program av unga oprövade artister 

från hela Skandinavien. De var mellan 7 –15 år och hade inte uppträtt i svensk 

TV tidigare, ett av kraven var att de skulle sjunga live. Inslaget Dolda Kameran 

visades ungefär tre gånger i varje program, likaså inslaget Mörnbäck som är en 

personimitatör. Alla dessa återkommande inslag tog väldigt stor del av 

programmets tid. I vissa program gästades Oldsberg av kända gäster, men det 

var inte ofta. Musiknumren stod oftast programmets studioorkester, 

Bandmaskinen och sånggruppen Triple and Touch för. Undantag till detta var 

barnstjärnornas sånger och sångnumren som bröderna Herrey’s framförde i det 

sista programmet för säsongen. 

 

I genomsnitt var det med ca 16 gäster (de återkommande gästerna var 

medräknade i detta antal) och ca fem musiknummer i varje program. 

 

Hur ser scenografin ut? 

Studion där Oldsberg för Närvarande var inspelat hade en upphöjd scen, mitt 

på denna fanns ett svart skrivbord placerat, detta var vänt mot publiken. På 

väggen bakom skrivbordet fanns en imitation av ett fönster. Genom fönstret 

kunde man se en stor blinkande modell av Älvsborgsbron. Modellen var 

blåtonad förutom de vita blinkande lamporna som skulle föreställa ljuslyktor på 

bilar som körde över bron. Till vänster bakom skrivbordet stod en stor grön 

plastkaktus. Direkt till vänster om skrivbordet stod tre stolar med blommiga 
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dynor i rosa och turkost. Stolarna var vända snett mot skrivbordet, där satt 

gästerna. Det vänstra skrivbordsbenet såg ut som ett stort rivjärn. Bakom 

skrivbordet stod en kontorsstol som Oldsberg satt på vid intervjuer. Orkestern 

var placerad på en upphöjd scen till vänster om skrivbordet. Studioorkestern 

Bandmaskinen bestod av fem män samt den manliga trion Triple and Touch 

som sjöng och spelade signaturmelodin samt olika sångnummer i varje 

program. Scenytan mellan publiken och den upphöjda scenen var stor. 

Scenografin var bestående programserien igenom. I det stora hela kändes 

scenen färgglad och tidsenlig. 

 

I afton Lantz 
Vi har valt att analysera andra säsongen av I afton Lantz, som visades våren 

2002. Programmen var 45 minuter långa och sändes klockan 22.10 på fredagar. 

Programmets första säsong fick dålig kritik i media och intresset för I afton 

Lantz var ganska ljummet inför andra säsongen. Publiken föredrog Lantz i 

radion. I afton Lantz börjar med att en förinspelad vinjett visades. Efter 

vinjetten satt Lantz oftast vid sitt skrivbord och skämtade om dagsaktuella 

händelser. 

 

Hur ser programmets upplägg ut? 

I afton Lantz hade ingen studioorkester och visades inte live, men det fanns en 

studiopublik. I genomsnitt besöktes programmet av två gäster och innehöll en 

telefonintervju samt ett musiknummer i varje program. Ett återkommande tema 

för programserien är Barbara Streisand, som var Lantz stora idol. De 

musikgäster som blivit inbjudna till att sjunga, sjöng till största del nya 

versioner av Streisandlåtar. Vissa undantag fanns dock som A-ha, Moby och 

Ronan Keating som uppträdde med deras då senast släppta singel. Programmet 

gästades av väldigt många olika kategorier av gäster, det var allt från en UFO 

förenings ordförande till Svenska Filminstitutets chef och världsstjärnor som 

Ronan Keating. I varje program intervjuades någon över telefon som till 

exempel hovets presschef Elisabeth Tarras Wahlberg eller SVT:s chef 

Christina Jutterström. Gästernas intervjuer var långa och behandlade många 

olika ämnen. Ibland intervjuades två gäster samtidigt men det skedde sällan. 
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Komiska inslag, med olika teman baserade på dagsaktuella händelser, återkom 

i varje program och tog mycket programtid. Bland annat gjordes parodier på 

dokusåpor som Robinson och Temptation Island. 

 

Hur ser scenografin ut? 

Scenografin i I afton Lantz var rörig, men kan förklaras så här: ett rött 

skrivbord stod på en lite högre scen precis framför publiken. Bakom 

skrivbordet fanns en låg röd tegelvägg som bildade en halvcirkel runt scenen. 

Över det ljusprojicerades texten I afton Lantz mot en blå bakgrund. På 

skrivbordet fanns ett inramat fotografi på Barbara Streisand placerat under en 

gul snäckformad lampa. På skrivbordet  stod även en vattenkaraff. En röd 

tvåsitssoffa stod till vänster om skrivbordet. Bakom skrivbordet stod en röd 

kontorsstol. En specifik del av scenen använde Lantz till att intervjua sina 

gäster, vi kallar det ”intervjuområdet”, där låg en grön, hårig matta med bruna 

kanter. Ovanpå mattan stod ett vitt, hårigt kaffebord. På bordet fanns tidningar 

placerade. Rakt fram i bild, på vänster sida om bordet, stod en väldigt stor 

dalmatinermönstrad fåtölj och i den låg en vit hårig kudde. I denna fåtölj satt 

Lantz vid intervjuerna. På högersidan om bordet stod två röda fåtöljer, där 

gästerna var placerade under intervjuerna. Scenografin var till största delen 

bestående under hela programserien, det enda som förändrades var att 

ytterligare fotografier av de gästande artisterna tillkom på skrivbordet. 
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Sammanfattning av TV-programmen 
Hylands Hörna och Oldsberg för Närvarande visades live, detta gjorde inte I 

afton Lantz som var ett program som hade spelats in tidigare med en 

närvarande studiopublik. Att ett program sänds live ger ett helt annat intryck, 

saker och ting klaffar inte lika bra som i ett förinspelat, redigerat program – 

men detta gör programmen charmiga och mer ”levande”. Hylands Hörna är 

1.45 timme långt, det är i längsta laget för dagens tv-tittare som är vana vid ett 

högre tempo. Risken är att man nu skulle ”zappa” förbi ett sådant program. 

Men utbudet 1983 var inte lika stort och de kommersiella kanalerna hade inte 

slagit igenom ännu, så publiken var Hyland trogen. Oldsberg för Närvarande 

är 1 timme långt och liknar mer dagens program i upplägg och tempo, dock 

gjorde de återkommande inslagen som till exempel Skattjakten att programmet 

kändes enformigt. I afton Lantz är 45 minuter långt, tempot är mycket snabbt 

och vältajmat. Lite av charmen försvinner dock eftersom det som tidigare 

nämnts är förinspelat. 

 

Musiknumren och antalet gäster skiljer sig mycket åt i programmen. I Hylands 

Hörna är gästerna många och likheterna mellan gästerna är att alla sjunger, 

spelar eller spexar. Ofta är gästerna inbjudna brevskrivare som sjunger och 

spelar egenkomponerade sånger, det resulterar i att kvaliteten på sångnumren 

inte är så hög. I Oldsberg för Närvarande är genomsnittgästerna många men 

det beror på de regelbundna inslagen, till exempel Uppdraget – som inkluderar 

11 återkommande deltagare. Musiknumren och underhållningen utförs till 

största delen av sånggruppen Trippel & Touch komponeras av studioorkestern 

Bandmaskinen. Några inbjudna sånggäster finns dock till exempel 

”barnstjärnor”. Vi anser att kvaliteten på dessa sångnummer är mycket låg men 

i och med att det är barn som utför sångnumren blir de charmiga och 

underhållande. I afton Lantz gästas av få gäster och har endast ett 

musiknummer i varje program. Här verkar det som kvalitet prioriteras före 

kvantitet. Artisterna är professionella och välkända och musiknumren håller 

mycket hög klass. Programmet besöks av få gäster men intervjuerna är långa. 
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Trots att båda Hylands Hörna och Oldsberg för Närvarande scenografiskt har 

ganska stora ytor används scenutrymmet dåligt. De inbjudna gästerna, som 

utför ett nummer av något slag, är för det mesta nästan helt stillastående. Detta 

ger en statisk känsla som känns onaturlig och konstlad. En orsak till detta kan 

vara att artisten i fråga är orutinerad och därför nervös, vilket i sin tur 

hämmade uppträdandet. Scenuppträdanden idag är ofta väldigt koreograferade 

och inövade, de är ofta snabba och händelserika, så detta har kanske påverkat 

vår uppfattning av hur ett scenframträdande ska se ut. Scenuppträdandena i I 

afton Lantz utfördes av professionella och rutinerade artister, kanske bidrog 

detta till ett säkrare intryck. 

 

Gästernas olika karaktärer och personligheter präglar programmen och 

intervjuernas samtalsämnen. Ett exempel på detta är när Lantz gästas av glada 

kocken Tina Nordström den 10:e maj 2002, intervjun blir då fnittrig och ämnet 

de behandlar är givetvis mat. Oldsberg diskuterar gärna tidigare och 

kommande gäster och deras samtalsämnen under sina intervjuer. Ett exempel 

på detta ses i intervjun med Alf Svensson den 5:e oktober 1990 då han pratar 

om den världsrekords hoppande prästen och dennes bravader, som även han 

gästar kvällens direktsändning. 

 

Hierarkin mellan gästerna är mycket påfallande i både Hylands Hörna och i I 

afton Lantz, men på olika sätt. I Hylands Hörna märks detta först och främst på 

Lennart Hylands sätt att intressera sig för gästen. Hyland kan ibland verka 

väldigt nonchalant och ointresserad, speciellt märks detta i intervjuer med 

okända människor, i andra fall visar han stor respekt och uppmärksamhet 

gentemot gästen vilken då oftast är känd. I afton Lantz gästas av två gäster per 

program, skillnaden på dessa gäster är markant. Ofta framstår en av gästerna 

som respekterad av allmänheten och intervjun behandlar seriösa ämnen till 

exempel Åse Kleveland, Linn Ullman, Ebba Witt-Brattström och Joseph Fares. 

Den andra gästen framställs i intervjun som lite mer oseriös. Exempel på detta 

är intervjuerna med Pernilla Wahlgren, Dolph Lundgren, Therese Alshammar 

och Magdalena Johannesson. I programmet som visades den 12:e april 2002 

gästades Lantz av Linn Ullman och Dolph Lundgren. Lantz intervju med 

Ullman behandlade hennes nyutkomna bok. I en mer sarkastisk intervju med 
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Lundgren fokuserade Lantz på Lundgrens ”mångsidiga” skådepelarkarriär och 

tog bara som hastigast upp att han tagit civilingenjörsexamen i kemi. 

 

Scenografin i I afton Lantz ger ett rörigt intryck, med olika sektioner på scenen, 

olika missmatchade färger och ett överfullt skrivbord. Studion känns mörk, 

trång och rörig. Scenografin i Hylands Hörna och Oldsberg för Närvarande 

ger ett välorganiserat intryck, något spartanskt inrett med kalla färger och starkt 

ljus. Det faktum att scenografin är attraktiv är vikigt för programmet, då den 

utgör en stor del av programmet. Scenografin fungerar som rekvisita för att 

förmedla en viss känsla av miljö för TV-tittaren. Scenografin i programmen är 

tidsenlig och reflekterar den tidsepok som programmet sänds i.  

 

Anledningen till att vi är intresserade av programmens scenografi och utseende 

är att vi kan dra paralleller till Goffmans (1995) dramaturgiska rollteori, scenen 

är den fasad som symboliserar en del av programledarens framträdande, vi 

skapar oss en känsla av igenkännande med hjälp av dekoren och scenografin. 

Detta igenkännande är viktigt för TV-tittarens identifikation med vad det är 

denne tittar på. 
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Programledarna 
I detta kapitel presenteras programledaren mer ingående. 

Vi kommer redogöra för de analyselement som har med programledaren att 

göra: Hur ser programledaren ut? Hur presenteras gästen? Vem dominerar 

intervjuerna? Vilken roll tar programledaren på sig? Vilken kontakt har 

programledaren med publiken? Vilken kontakt har programledaren med 

kamera/TV-tittarna? Använder sig programledaren av återkommande 

uttryck/gester? Hur stor roll spelar programledaren för programmet? 

Vi hoppas genom att besvara dessa frågor kunna få en förståelse för hur 

programledarna fungerar som programledare samt att förstå deras roll som 

programledare. I vår analys fokuserar vi oss till största del för programledarens 

roll. 
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Lennart Hyland 
Lennart Hyland är runt 50 år gammal när han spelade in den näst 

sista säsongen av Hylands Hörna.  

Hyland blev år 1945 anställd vid Radiotjänst, och tog då över Sven 

Jerrings roll som sportreporter. Hyland är dock mest känd som 

programledare för Hylands Hörna. Hylands Hörna var till en 

början ett radioprogram och övergick 1962 till att bli ett TV-program, vilket 

sändes på SVT fram till 1983. Hyland var även programledare för God morgon 

Sverige, ett nöjesprogram som sändes på lördags morgonen.  

 

Vilken kontakt har programledaren med publiken? 

Hylands kontakt med studiopubliken var mycket stor. Han hälsade på dem, 

stod mitt ibland dem, pratade med dem och till dem samt läste upp brev som de 

skickat till honom. Han la ner mycket programtid på publiken och detta var en 

återkommande ingrediens i programmen. Konversationen Hyland förde med 

publiken hade sin grund i brev insända tidigare av den nu gästande 

studiopubliken. Hyland och publiken samtalade om olika ämnen som 

bröllopsjubileum, föreningsliv, födelsedagsfirande samt sjungande familjer.  

 

Vilken kontakt har programledaren med kameran/TV-tittarna? 

TV-tittarna och kameran hade Hyland absolut ingen kontakt eller närvaro med. 

Detta bidrar till att man som TV-tittare kände sig utanför och åsidosatt. Den 

enda gången man som tittare kände sig delaktig är när det fanns chans att ringa 

in till studion och prata med Hyland i direktsändningen. När tittaren ringde in 

skulle denne svara på en fråga ställd av Hyland, och samtalsämnet berörde då 

endast den ställda frågan. Temat för frågan var olika i varje program. Frågor 

som diskuterades var bland annat: Hur många språk talar du? Hur många 

länder har du varit i? 

 

Hur presenteras gästen? 

Gästerna presenterades innan de kom ut på scenen med namn och ibland 

yrkestitel. De gäster som besökt programmet tidigare berättade Hyland även en 

kort anekdot om innan de kom in på scenen. När gästen kom in på scenen 
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ställde sig Hyland upp från sin stol och välkomnade gästen med ett handslag. 

Gästen tog antingen direkt plats på scenen eller satte sig ner i soffan bredvid 

Hylands skrivbord. 

 

Vem dominerar intervjuerna? 

I varje avsnitt av Hylands Hörna intervjuades ca sju personer, intervjuerna var 

olika långa. Gemensamt för så gott som alla Hylands intervjuer var att de inte 

behandlade speciellt många ämnen. I intervjuerna ställde Hyland förväntade 

frågor och la ingen större vikt vid gästens svar utan fortsatte snabbt till nästa 

fråga. Det uppstod sällan diskussioner i hans intervjuer. Det verkade även som 

att gästen var medveten om att det var Hyland som styrde intervjun och det var 

ingen som opponerade sig mot detta. Man kan se stor skillnad på Hyland i 

olika intervjuer, i vissa visar han inget större intresse för gästen och gav nästan 

ett arrogant intryck. I andra intervjuer, speciellt tänker vi på den intervju han 

gjorde den 19:e mars 1983 med en dataexpert, visade han stort intresse av både 

datorexperten och datorn. Detta var den enda intervjun i vilken Hyland inte 

avbröt, där han frågade följdfrågor och verkligen lyssnade på svaren. Vi tycker 

även att han ibland kunde ge ett överlägset intryck gentemot vissa gäster. Detta 

då han ofta avbröt dem mitt i meningar. Exempel på detta kan ses i Hylands 

intervju med Helena Bylund den 5:e mars 1983. Då Bylund pratade om hur hon 

hade tänkt att komma in på scenen i Hylands Hörna avbröt Hyland henne och 

började istället prata om Per Oscarssons berömda entre då han i det direktsända 

programmet började strippa inför TV-kamerorna 

 

Använder sig programledaren av återkommande uttryck/gester? 

Hyland hade inte några direkta återkommande uttryck i sin repertoar. Vad vi 

dock upptäckte under vår analys av Hylands Hörna var en återkommande gest 

som Hyland gjorde, han log ofta stort och lade huvudet på sned.  

 

Hur ser programledaren ut? 

Hyland är i samtliga program väldigt propert klädd med kostym i beigegrått i 

vissa program och vinrött i andra, slips och skjorta matchar alltid väldigt bra
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Vilken roll tar programledaren på sig? 

Rollen som Hyland tog på sig var en spontan, skojfrisk och familjär 

programledare som visade oftast stort intresse för sina gäster och publik. Han 

var professionell och erfaren, han kunde konsten att ge publiken vad de ville 

ha. Rollen Hyland gjorde anspråk på kändes som mallen av en klassisk 

programledare. Detta är det intryck man som TV-tittare fick av Hyland till en 

början, efter ett tag kändes dock rollen påklistrad och spelad. Vid närmare 

analys känner vi även att bilden ändras till en ospontan, stressig, självcentrerad, 

något sliten TV-ikon. Hyland klarade strålande av rollen som programledare så 

länge allt följde manus, dock vid minsta lilla avvikelse blev han till synes 

förvirrad, stressad och irriterad. Hyland pratade inte någonting om sig själv 

eller om sitt privatliv. 

 

Hur stor roll spelar programledaren för programmet? 

Lennart Hyland spelade en väldigt stor och central roll för programmet. 

Programmet ar uppbyggt och skräddarsytt för honom och han var dess 

självklara medelpunkt. När han ville var han charmig och rolig. Han dansade, 

sjöng, spexade och trixade, han agerade spelledare och klädde ut sig för dolda 

kameran. Det märktes att publiken beundrade honom och tyckte att han var 

fantastisk. De visade ofta sin förtjusning genom att ge honom olika 

huvudbonader som han med stor glädje och entusiasm satte på huvudet. 

Publiken skrattade mycket och ofta åt Hylands skämt och bravader, de 

applåderade hjärtligt så ofta de kunde. Gästerna verkade genuint uppskatta att 

få besöka Hylands Hörna och studiopubliken verkade se det som ett 

privilegium att få vara med som publik i den populära programserien. 
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Ingvar Oldsberg 
Ingvar Oldsberg var i 40 års åldern vid sändningstillfället av 

andra säsongen av Oldsberg för Närvarande. Oldsberg 

började som frilansare på TV-sporten år 1972, och har bland 

annat lett Tipsextra.  

 

Vilken kontakt har programledaren med publiken? 

Oldsberg hade en fin kontakt med studiopubliken som han ofta talade till. 

Studiopubliken var vid vissa tillfällen välregisserad och när Oldsberg frågade 

något svarade de högt och tydligt i kör. Studiopubliken visade sin uppskattning 

för Oldsberg genom att applådera och skratta ofta, högt och länge. 

 

Vilken kontakt har programledaren med kamera/TV-tittarna? 

Oldsberg tittade ofta in i kameran, det gör att man kände sig delaktig även som 

TV-tittare. Rebustävlingen Skattjakten uppmanade tittarna att skicka in rätt 

svar på rebusen, detta ledde till att man som TV-tittare kände sig som en del av 

programmet. De felaktiga svaren lästes upp till studiopublikens stora jubel, 

men även rätta svar redovisades och veckans vinnare lottades fram bland alla 

rätta svar som lagts i en stor glasurna. Vinnaren skulle få komma till studion på 

den stora säsongsfinalen, för att delta i den stora Skattjaktsfinalen. 

 

Hur presenteras gästen? 

Oldsberg informerade publiken och TV-tittarna kortfattat om gästen innan 

denne presenterades med namn och kom ut på scenen. Oldsberg ställde sig då 

upp och tog i hand, han bad även gästen att ta plats i stolen bredvid hans 

skrivbord.  

 

Vem dominerar intervjuerna? 

Vid intervjuerna visade Oldsberg stor respekt för sina gäster och verkade ha ett 

genuint intresse av dem. Intervjuerna är korta och koncisa. Oldsberg frågade 

många ledande och retoriska frågor och ställde sällan följdfrågar. Oldsberg lät 

gästen komma till tals och lät dem prata till punkt, han avbröt sällan. 

Intervjuerna var ofta så korta att det var svårt att uppfatta vem som styrde dem. 

Då det var Oldsberg som ställde frågorna fick man ändå en känsla av att det var 
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han som dominerade intervjuerna, men detta ar nog ett symbiosförhållande då 

både gästen och Oldsberg fick stort utrymme i diskussionen.  

 

Använder sig programledaren av återkommande uttryck/gester? 

En återkommande gest som Oldsberg ofta gjorde var att han knäppte händerna, 

öppnade dem och stängde dem igen framför sig på skrivbordet. Detta kändes 

naturligt och gav ett intryck av lugn och kontroll. I vår analys av Oldsberg har 

vi inte kunnat urskilja att han använde sig av några återkommande uttryck. 

 

Hur ser programledaren ut? 

Från första programmet till det sista, sju program senare, hade Oldsberg samma 

brunaktiga kostym på sig, skjortor och slipsar varierades dock Att Oldsberg 

valde att ha samma kostym på sig under alla program under säsongen 

uppfattades kanske inte av den veckoliga TV-tittaren. För oss som såg många 

program på rad blev det dock ett irriterande störningsmoment. 
 

Vilken roll tar programledaren på sig? 

Rollen Oldsberg hade som programledare var lugn och förtroendeingivande. 

Oldsberg verkade professionell och spontan, han gav ett säker intryck. Han var 

självironisk, skojade ofta om sin brist på hår och frisyr. Oldsberg hade en 

tillbakalutad roll i programmet , där han ger plats för de andra medverkanden 

till exempel pratade han ofta med studioorkestern Bandmaskinen och 

sånggruppen Triple and Touch. Han pratade sällan om sig själv och berättade 

väldigt få intima detaljer om sitt privatliv.  

 

Hur stor roll spelar programledaren för programmet? 

Ingvar Oldsberg hade en ganska låg profil i Oldsberg för Närvarande, 

programmet var väldigt inrutat med återkommande inslag, vilka tog väldigt 

stor plats. Oldsberg hade dessutom medhjälparen Salle som hjälpte honom i 

alla momenten under programmets gång. Detta tog bort fokuseringen 

ytterliggare från Oldsberg. Vi anser att Oldsbergs roll för programmet är 

dämpad men definitivt inte obetydlig, hans betydelse för programmet ligger i 

hans popularitet hos publiken. 
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Annika Lantz 
Annika Lantz ar 34 år gammal vid sändningstillfället 

av andra säsongen av I afton Lantz. Detta berättar hon 

i första programmet för säsongen, då hon påpekar att 

”det är åldern som man kan stå framför spegeln och se 

sin egen rumpa utan att vända sig om”. Lantz startade sin karriär som 

radiopratare på Radio Stockholm. 1997 blev hon programledare för 

”Morgonpasset” i P3, där hon gjorde stort intryck på radiopubliken och snabbt 

blev mycket populär. Innan programledarrollen i I afton Lantz medverkade 

Lantz i satirprogrammet ”Parlamentet” i TV4.  

 

Vilken kontakt har programledaren med publiken?  

Lantz hade ingen kontakt med studiopubliken, hon tittade knappt på dem, ännu 

mindre pratade till eller med dem.  

 

Vilken kontakt har programledaren med kameran/TV-tittarna? 

Lantz hade stor kontakt med TV-kameran, hon tittade nästan hela tiden in i 

kameran även vid intervjuerna med sina gäster. Hon log och nickade oft a mot 

kameran och TV-tittarna. Detta gör att man som tittare känner sig deltagande 

och involverad i Lantzs upptåg och strapatser. 

 

Hur presenteras gästen? 

Gästerna presenterades genom en informativ kortfattad inledning innan de kom 

ut på scenen. De längre intervjuerna med de mer, av allmänheten, kända 

gästerna genomfördes alltid sittande i fåtöljerna i intervjuhörnan. Mindre 

intressanta gäster intervjuades kortfattat vid Lantz skrivbord. 

 

Vem dominerar intervjuerna? 

Vid intervjuerna ställde Lantz annorlunda och märkliga frågor som hon sällan 

väntade på svaren till. Både Lantz och gästen avbröt varandra ofta och gärna. 

Lantz ar osaklig och höll sig sällan till ämnet. Lantz ar oerhört dominant i 

intervjusituationer, när intervjun var slut hade de ofta pratat mer om Lantz liv 

och åsikter än om gästens. Den enda gången Lantz inte hade full koll på 

situationen var när hon intervjuade gäster på engelska. Hennes engelska var 
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grammatiskt och uttalsmässigt bedrövlig, och de utländska gästerna hade svårt 

att förstå henne vid vissa tillfällen, det är mer ”swenglish” än english. 

 

Använder sig programledaren av återkommande uttryck/gester? 

Lantz hade inga speciellt återkommande gester eller uttryck, hon hade dock en 

tendens att skratta högst och mest åt sina egna skämt samtidigt som hon tittade 

rakt in i kameran. 

 

Hur ser programledaren ut? 

Hennes utseende varierade i varje program, från rakt utsläppt till uppsatt 

lockigt hår. Kläderna och stilen på kläderna varierade även de mycket, från 

genomskinlig svart blus till den vanliga bomullströjan. Lantz gav dock alltid ett 

välklätt och välstylat intryck. 

 

Vilken roll tar programledaren på sig? 

Rollen som Lantz tog på sig var personlig, hon var rolig och försökte vara 

öppen inför tittarna. Hon bjöd på sig själv och sitt privatliv, hon skrattade högt 

och ofta gärna åt sina egna skämt. Lantz gav ett stressigt och överaktivt 

intryck, i det stora hela kändes hennes programledarroll ganska regisserad. 

 

Hur stor roll spelar programledaren för programmet? 

Annika Lantz ÄR I afton Lantz, hela programmet var centrerat runt henne som 

programledare. Trots intressanta gäster kom alltid intervjuerna att handla om 

Lantz. Exempel på detta såg vi vid intervjun med A-HA den 19:e april 2002 då 

visade hon bilder på sig själv från 80-talet och undrade om hon hade kunnat ha 

någon chans på Morten Harket vid den tidpunkten. Lantz var med hela tiden, i 

alla inslag och förinspelade sketcher. 
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Sammanfattning av programledarna 
20 år har gått mellan sändningstillfällena av det första Hylands Hörna och det 

sista I afton Lantz som vi har valt att analysera. Kläder och scenografi har 

förändrats, men det går ändå att se likheter och skillnader mellan 

programledarna. 

 

Vilken kontakt har programledaren med studiopubliken? 

Kontakten programledaren har med studiopubliken är viktig för programmet. 

Det förmedlar en känsla om hur denna uppskattar programmet och ger en 

livekänsla oavsett om programmet sänds live eller inte. När studiopubliken 

involveras i programmet bidrar detta till att man även som TV-tittare känner 

sig mer engagerad. Det ger även en känsla av spontanitet då det känns som om 

programledaren inte läser direkt från manus. 

 

Hyland och Oldsberg hade en väldigt bra kontakt med studiopubliken, vilket 

märktes på den respons de fick av dem i form av applåder och skratt. Hyland la 

ner mycket tid på den personliga kontakten med publiken, i form av att han 

pratade med dem, läste brev inskickade av dem och så vidare. Han fick ett 

starkt gensvar av dem och man ser som TV-tittare att publiken genuint tyckte 

om Hyland och uppskattade honom som programledare. Hylands engagemang 

för publiken lyfte honom som programledare och han gav ett faderligt intryck. 

Kontakten med publiken utgjorde en stor del av Hylands Hörna. Vi tror att 

denna publikkontakt var en av anledningarna till varför Hyland och Hylands 

Hörna var så populära. 

 

Oldsberg hade även han en betydande kontakt med studiopubliken, denna var 

dock inte så påtaglig som Hylands kontakt. Oldsberg var dock mer humoristisk 

mot sin publik, han skojade friskt med dem och bjöd på sig själv. Oldsbergs 

publik verkade dock något regisserad, de svarade i kör när de blev frågade 

något och klappade i takt högt och länge. 

 

Lantz hade ingen kontakt med studiopubliken. Publiken visades nästan aldrig i 

bild och kunde lika gärna inte ha varit där. Detta då hon aldrig tog någon notis 
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om dem eller tilltalade dem på något sätt. Att Lantz inte ens tittade på sin 

studiopublik, känns krystat eftersom de satt ungefär 1 meter från henne och 

måste varit svåra att missa. Publiken verkade dock acceptera detta och visade 

ändå sin uppskattning för Lantz genom att skratta och applådera efter hennes 

skämt och lustigheter.  

 

Vilken kontakt har programledaren med kamera/TV-tittarna?  

Hyland hade ingen kontakt med kameran eller TV-tittarna överhuvudtaget. 

Detta gjorde att man som TV-tittare kände sig utanför och åsidosatt. Man 

kände sig som en fönstertittare, som att man ser en handling utspela sig men 

man själv inte är delaktig i den. Kanske beror Hylands brist på kontakt med 

kameran på det faktum att han från början var radiopratare, men efter 20 år i 

rutan och med erfarenhet därefter tycker vi att han borde ha klarat detta bättre. 

Den enda gången man som TV-tittare hade chans att känna sig involverad var 

när det gavs möjlighet att ringa in till programmet och prata med Hyland, men 

inte ens då tittade Hyland in i kameran. Denna brist på kontakt med Hyland 

leder till en avskildhet mellan honom och oss som TV-tittare, vi antar att 

studiopubliken kände samma brist på kommunikation med Lantz. 

 

Oldsberg var den enda av de tre programledarna som hade en bra kontakt med 

både studio- och TV-publiken. Oldsberg tittade ungefär lika ofta in i kameran 

som han tittade på studiopubliken. Då Oldsberg för Närvarande hade det 

återkommande inslaget Skattjakten, där TV-tittarna uppmanades till att skicka 

in det rätta svaret på veckans rebus, bidrog detta till en ökad interaktion mellan 

programledaren och TV-tittaren. Oldsberg verkade ha en förkärlek till att 

försöka prata danska och norska, både till sina gäster och i Dolda Kamera 

inslagen, det var väldigt roligt men lät mer som svenska med någon 

odefinierbar dialekt, detta var dock oerhört populärt bland såväl studiopublik, 

gäster och TV-tittare. 

 

Lantz hade stor kontakt med både kameran och TV-publiken. Detta gjorde att 

man som TV-tittare engagerades och kände sig utvald. Hon flirtade hejdlöst, 

grimaserade ofta, gjorde olika tecken och log in i kameran mest hela tiden. Vi 

är osäkra om detta flirtande med TV-publiken var för just publikens skull och 
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om det kom spontant eller om det var en del av hennes regisserade 

programledarroll. Om Lantz hade haft samma kontakt med studiopubliken som 

med kameran så hade programmet antagligen förmedlat en helt annan känsla. 

Det är svårt att spekulera i hur programmet hade sett ut i sådana fall, men vi 

tror att helheten hade blivit ett mer sammansvetsat nöjesprogram där alla delar 

inom detta programkoncept involverats. 

 

Hur presenteras gästen?  

Hyland, Oldsberg och Lantz presenterade alla sina gäster på liknande sätt. 

Namn, titel och en eventuell anekdot om gästen lästes upp innan gästen kom ut 

på scenen. Alla de tre programledarna stod upp och tog i hand och bad gästen 

att sätta sig ner. Alla gästerna har tilltalades med du. Denna fråga har i och med 

detta inte varit särskilt relevant för vår analys. Hur man tar emot sin gäst hör 

kanske inte till programledarrollen utan till vanligt folkhyfs.  

 

Vem dominerar intervjuerna?  

Formatet på intervjuerna har varit olika i alla de tre programserierna. 

Intervjuerna skiljer även mycket på vem som intervjuas och vad det pratas om. 

Längden på intervjuerna var väldigt olika. I Hylands Hörna intervjuades 

genomsnittligen sju personer i varje program. Intervjuerna var av varierande 

längd och innehåll. Hyland ställde förutsägbara frågor som han i de flesta fall 

inte verkade intresserad av svaret på. Han följdfrågade sällan och avbröt gärna 

gästen innan de hade hunnit svara klart. Hyland ställde intressanta frågor men 

gick så fort vidare att svaret blev avhugget. Det uppstod sällan diskussion i 

Hylands intervjuer. Gästen verkade införstådd med att det var Hyland som 

dominerade intervjun och opponerade sig inte mot detta. Vi kan vid vissa 

tillfällen känna att Hyland agerar nonchalant mot gästen. Detta kan urskiljas i 

Hylands intervju med den brevskrivande gästen Helena Bylund från den 5:e 

mars 1983: 

 

Hyland – Ja, vi skulle tala något något enstaka ord om 

ensamhet. Har du talat  med någon på tåget idag? Eller igår när 

du åkte hit? 

Gäst – Ähhh, på tunnelbanan. 
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H - Ha det har du gjort.  

G - Jag älskar tunnelbanan och centralen. 

H - Hur känner du dig när du kommer till så här? 

G - Jag känner som om jag jag äger Stockholm, alltså när jag 

går på gatorna. 

H – AVBRYTER, det gör du? 

G – Ja, det gör jag och jag äger studion nu ska du tro, jag kan 

göra vad jag vill. SKRATT 

H – SKRATT Jaha ha ha 

G - Är du inte rädd? SKRATT 

H - Nä hehehe SKRATT det är jag inte. 

H - Vad skulle jag va rädd för? SKRATT 

G - Ja därför att jag jag känner liksom att jag här kan jag göra 

vad jag vill o Lennart Hyland han PAUS kan icke göra ett 

smack alltså. 

H - Näe - näe PAUS du tänker ta loven av mig då? 

H - Nä. 

G - Om jag ville, ja jag skulle kunna dä ju. 

 

Hylands ointresse och dominans gentemot gästen speglades i intervjuerna och 

gav ett oengagerat intryck. Hylands ointresse för gästen smittade av sig på 

resten av programmet och bidrog till en negativ känsla.  

 

I Oldsberg för Närvarande intervjuade Oldsberg gästen med korta frågor i 

korta intervjuer. Frågorna var ofta ledande och retoriska. Oldsberg gav gästen 

chans att svara och han lyssnade på svaret. De flesta som intervjuades förutom 

deltagarna i det återkommande inslaget Uppdraget, var barn från inslaget 

Barnstjärnor, kanske var detta en anledning till att frågorna var korta och 

ledande. Oldsberg verkade renodlat intresserad av gästen och vad denne hade 

att säga. Oldsberg hade en ganska tillbakadragen roll så det var svårt att säga 

om han kan klassas som den dominante i intervjun. Då han var den som styrde 

intervjun genom att fråga frågorna anser vi att han ar den som dominerar 

intervjun. Oldsbergs intervjuer kan mer uppfattas som ett samtal mellan honom 

och gästen än en renodlad intervju.  

 



 51 

Varje program av I afton Lantz gästades av i genomsnitt två gäster. Lantz 

frågade roliga och annorlunda frågor. Intervjuerna var långa och 

samtalsämnena var olika beroende på gästerna. Lantz höll sig inte alls till 

ämnet och avbröt mer än gärna. Lantz’s dominanta intervjusätt gav ett 

nonchalant intryck, men Lantz verkade aldrig ointresserad av gästen utan detta 

handlingssätt var antagligen en del av hennes image. Vi tycker oss kunna 

urskilja att Lantz använde sig av två olika sorters intervjutekniker. Den första 

var en ironisk Lantz som byggde hela intervjun på sarkasm. Detta ses klart i 

intervjun med artisten Pernilla Wahlgren den 19:e april 2002: 

 

Lantz – Du har blivit i tidningen Café utsedd till Sveriges 

sexigaste kvinna. 

Gäst – Ja FNITTER 

L – Lägg av, men du har det, du har det och då undrar jag lite 

gran hur hur rättvis är den här listan egentligen? 

G – Ja, det är väl den enda rätta PAUS listan i hela världen 

skulle väl jag vilja påstå lite ödmjukt så där. 

L – Det är den SKRATT 

G – Om du frågar mig SKRATT 

L – Ja ja jag frågar dig alltså du, jag vet att du känner att att det 

börjar blir lite uppdrag granskning nu plötsligt... 

G – AVBRYTER Ja precis 

L – ...Jaa jag har också fått hjälp av Janne Josefsson med de här 

frågorna PAUS ähh o undrar därför Madelene prinsessan... 

G – AVBRYTER mmm 

L – ...hon ligger ju på andra plats både på Café och Slitz lista... 

G – AVBRYTER Ja jag har hört att hon är jätteknäckt. 

L – ...Tror jag det och jättesexig PAUS, SKRATT, inte att 

förglömma och då undrar jag borde hon inte ha vunnit då 

Pernilla? 

 

Den andra intervjutekniken var en mer seriös Lantz som visade mycket större 

hänsyn och respekt inför gästen. Detta kan urskiljas i intervjun med chefen för 

Svenska Filminstitutet, Åse Kleveland den 26: april 2002: 

 



 52 

Lantz – Nej, och är det någonting tror du du har en gedigen 

meritlista här, är det nåt du ändå känner att du skulle vilja göra 

mer i karriären? 

Gäst – PAUS nä alltså jag har aldrig planlagt min karriär och det 

har det är princip jag tror om jag nu började tänka över alla 

saker som jag skulle göra senare i livet så blir man plötsligt lite 

strategisk o så börjar man tänka nja då börjar ja alltså då kan det 

väldigt lätt gå ut över det jobb man är i. 

L – Men för åå bena ut det här, du du du är inte mål, du är 

egentligen inte målinriktning som har lett dig utan slumpen mer, 

du har vatt ett löv ett väldigt snyggt löv för vinden kan man 

säga. 

G – Nja, jag hoppas inte jag bara vatt det, det låter ju 

förskräckligt, nej… 

L – AVBRYTER men har du sökt några jobb eller har du bara… 

G – AVBRYTER…när det gäller karriären så har jag varit det… 

L – AVBRYTER…ja… 

G – AVBRYTER…men när jag väl har fått har skaffat mig ett 

jobb så PAUS så har jag inte varit särskilt mycket röv. Det tror 

jag inte. 

 

Ett återkommande tema i intervjuerna var Lantz själv, hon lyckades alltid 

vända intervjun till att handla om henne själv istället för om gästen. Ett tydligt 

exempel på detta går att urskilja i intervjun med Pernilla Wahlgren, då de 

diskuterade Wahlgrens utvikningsbilder i tidningen Café. Lantz tog då helt 

plötsligt fram bilder på sig själv ur en annan tidning och började jämföra, det 

hela slutade med att Lantz ringde till redigeraren av hennes bilder för att 

diskutera dessa. Under telefonintervjun försvann Wahlgren helt ur 

diskussionen och kom inte tillbaka förrän telefonsamtalet var avslutat. 

 

Använder sig programledaren av återkommande uttryck/gester? 

Ingen av de tre programledarna hade något återkommande uttryck, dock kan vi 

urskilja vissa återkommande gester. Hyland hade som tidigare nämnts en 

förkärlek till att lägga huvudet på sned och le stort. Denna gest kändes inövad 



 53 

och påklistrad, det verkade som han använde denna gest när han ville verka 

extra familjär och gullig med publiken.  

 

Oldsberg knäppte ofta händerna, öppnade dem och stängde dem igen framför 

sig på skrivbordet. Oldsberg verkade helt avslappnad och i kontroll. Oldsbergs 

gest ingav förtroende och lugn. Gesten verkade komma spontant och kändes 

inte regisserad eller inövad. 

 

Lantz hade ingen direkt återkommande gest men regelbundet skrattade hon 

högst och längst åt sina egna skämt, samtidigt som hon tittade rakt in i 

kameran. Lantz log och flirtade med kameran och oss TV-tittare. Hennes 

hyperaktiva sätt gjorde oss stressade och nervösa, men hon verkade ändå 

naturlig och oregisserad.  

 

Hur ser programledaren ut?  

Programledarens utseende kan kopplas samman med Goffmans (1995) 

dramaturgiska rollteori, den personliga fasaden. Den personliga fasaden är de 

detaljer i programledarens utrustning som vi identifierar denne igenom. Den är 

viktig för att programmet ska nå så många tittare som möjligt att man skapar ett 

sorts vänskapsband och identifikation mellan programledaren och TV-tittaren. 

Om programledaren skulle byta utseende i varje program skulle det vara 

svårare för TV-tittaren att identifiera sig med denne. Detta skulle bidra till en 

större klyfta mellan programledaren och TV-tittaren och programmet skulle 

antagligen bli mindre populärt. Därför anser vi att det är viktigt att analysera 

programledarnas utseende. 

 

Alla de tre programledarna är propert och modernt klädda. Det är endast 

Oldsbergs kläder som vi stör oss på, detta då han hade samma kostym på sig 

genom hela säsongen av programserien, detta verkade något fantasilöst. 

Oldsberg och Lantz var de som var mest självironiska angående deras 

utseende. Oldsberg skojade ofta om sin brist på hår och frisyr. Kvinnor på TV 

domineras av ett visst skönhetsideal. Kvinnor ska på TV vara vackra och 

smala, detta spelade Lantz ofta på. Hon pratade om stora rumpor och tjocka 

vader, och hur hon såg ut en vanlig arbetsdag utan tre timmar i sminket. Detta 
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gjorde Lantz till en otraditionell TV-kvinna som drev med den kvinnliga 

stereotypen och spelade på den. 

 

Vilken roll tar programledaren på sig?  

Vi har, som TV-tittare, under flera år bildat oss en uppfattning om 

programledare och nöjesprogram. Dahrendorf (1973) menar att denna 

uppfattning inte är bunden till en specifik programledare utan till den 

positionen som en person tar sig som programledare. Ur det strukturella 

mönster vi tidigare urskiljt kan vi förstå att programledarrollen är uppbyggd 

efter en speciell mall, en mall vi som TV-tittare hjälpt till att konstruera. Som 

TV-tittare gör vi antaganden om vilken roll programledare spelar och förstår 

dessa i förhållande till hur vi sett tidigare programledare spela rollen. Vi anser 

att Hyland, Oldsberg och Lantz är konsekventa i sina egna roller och har stor 

betydelse för programmen. Ingen av de tre programledarna har fasta roller utan 

rollerna förändras efter gästen de intervjuar. Detta visas klart i de exempel 

uppsatsen tar upp, samt i de bifogade transkriberade intervjuerna. 

 

Programledarnas olika roller skiljer sig väldigt från varandra och de likheter 

som vi trodde oss kunna se innan analysen fanns inte. Vi kunde däremot 

urskilja likheter som charm, humor och förmågan att ge snabba svar. 

 

Lennart Hyland hade över 30 års journalistik erfarenhet, han var rutinerad och 

yrkesskicklig och hade förmågan att trollbinda en hel TV-generation. Detta 

märktes för det mesta i Hylands programledarroll. Den roll som vi tror att 

Hyland ville förmedla och som han till viss del lyckas med var som en familjär, 

folkkär och professionell programledare. Med hans stora erfarenhet kan han 

fungera som urfadern för kommande programledare inom TV. Vid närmare 

analys känner vi att bilden förändras till en ospontan, stressig, självcentrerad 

något sliten TV-ikon. Hyland klarade av rollen som programledare strålande så 

länge allt följde manus, vid minsta lilla avvikelse från manus blev han till synes 

lite förvirrad, stressad, nonchalant och irriterad. Då blev Hyland väldigt stel 

och plump – när detta hände hade han svårt att ta sig ur dessa situationer på ett 

naturligt och spontant sätt. Hyland kunde vid tillfällen som dessa kännas 

regisserad. Trots detta svek inte publiken Hyland, han togs emot som en hjälte 
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varje gång han trädde in på scenen. Kanske berodde detta på att urvalet av 

programledare och program var begränsade vid sändningstillfället, publiken 

hade alltså inte så mycket att jämföra Lennart Hyland och Hylands Hörna med. 

Hyland utstrålade manlighet i sin programledarroll. Hyland spelade rollen som 

programledare på ett enformigt sätt, publiken uppskattade och förväntade sig 

att Hylands skulle spela en viss sorts programledare. Hylands strukturella 

programledarroll bestämdes nog egentligen av publiken. Visst fanns det 

utrymme för Hyland att själv utveckla och förändra rollen, men för att behålla 

publiken och deras tilltro var han till största delen låst till att vara samma 

programledare han alltid hade varit. Detta går att hänvisa till i Dahrendorfs 

(1973) strukturella rollteori. 

 

Hyland hade en konservativ och stereotyp manlig roll som kändes naturlig och 

okonstlad. Till exempel var han rakt på sak, dominant, inte flamsig eller fnittrig 

och han var seriös i sin programledarroll. En annan anledning till Hylands 

popularitet kunde varit en nyfunnen identifikation mellan tittare och 

programledare. Förr fann man sin förebild i t.ex. föräldrar men under TV:ns 

framväxt identifierade sig fler med välkända personer, kanske hjälpte Lennart 

Hylands välbekanta ansikte många att forma sin identitet. Hyland var under så 

gott som tre decennier den mest populära och omtalade programledaren på 

svensk television. Vi anser att Hyland utförde sitt jobb som programledare av 

vana, han verkade inte reflektera över vad han gjorde eller varför han gjorde 

det. Detta kallas av Weber (Månsson, 1975) en vanehandling. Hylands 

programledarroll hade blivit så förutsägbar att vi som tittare visste precis vad 

som kommer att hända. Om vi analyserar Hylands programledarroll efter 

Månssons (1975) rollteorier skulle vi säga att Hyland intog en rituell roll som 

programledare. Detta då hans handlingsmönster nästan alltid var exakt likadant 

i alla programavsnitt vi analyserat.  

 

Med Oldsberg för Närvarande hade Ingvar Oldsberg över 3,6 miljoner tittare 

varje fredagskväll. Oldsberg hade vid inspelandet av Oldsberg för Närvarande 

även han, likt Hyland, flera års erfarenhet av TV-branschen, detta märktes på 

Oldsberg säkra och trygga programledarroll. Inget verkade kunna rubba det 

lugn Oldsberg hade. Oldsberg verkade genuint snäll och sympatisk, det kändes 
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som om man kände honom. Oldsberg gav ett väldigt förtroendeingivande 

intryck som programledare. Oldsbergs programledarroll kallades enligt 

Månsson (1975) offentlig, det var en roll som de flesta av publiken kände till, 

vi förstår innebörden och handlingsmönstret. Vi skulle själva kunna använda 

oss av rollen. Vi förstår Oldsbergs roll som programledare då det är en roll vi 

som TV-tittare, enligt Dahrendorf (1973) har konstruerat. Oldsberg höll en låg 

programledarprofil i Oldsberg för Närvarande och gav sina medverkande stor 

plats i programmet. Detta bidrog till att Oldsberg kändes sympatisk och 

ödmjuk. Det faktum att Oldsbergs roll ar dämpad, tillbakadragen och hans 

anonymitet gjorde att han försvann lite i programmet, det bidrog till att han 

ibland verkade vara lite oengagerad som programledare. Oldsbergs 

programledarroll byggde mer på hela laget än Oldsbergs enskilda 

programledarroll. Detta kan hänvisas till Goffmans (1995) teori om 

dramaturgiska roller. Oldsberg verkade noga med att sätta andra före sig själv. 

Oldsberg förlitade sig på att Bandmaskinen och Triple and Touch och 

hjälpredan Salle skulle göra sitt för programmet. Tillsammans som ett gammalt 

rutinerat fotbollslag gjorde de så att Oldsberg för Närvarande fungerade. 

Oldsberg varierade sin roll efter gästen, vi såg en stor skillnad på Oldsberg när 

han intervjuade barn mot när han förde en konversation med en vuxen. Mot 

barnen fick han ett mjukar sätt. Han satt långt ut på stolen, väldigt framåtlutad 

– kanske för att göra sig mindre. Oldsberg frågade mer ledande frågor i 

intervjuerna med barn, detta går till exempel att se i intervjun med barnstjärnan 

Elenor Franzén från den 19:e oktober 1990: 

 

Oldsberg, Har du varit med i talangjakter? 

Gäst, Ja. 

O, Hur har det gått där då? 

G, Ja, en del har jag vunnit, en del har jag kommit 2:a o 3:a och 

en del har jag förlorat. 

O, Jaha, så 2:a o 3:a det är inte att förlora? 

G, Nä. 

O, Nä det är det inte för då är man på pallen. 

G, Ja. 

O, Du hur många talangjakter har du varit med om? 
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G, Oj, det går knappast att räkna, det är väl så där sex sju 

stycken. 

SKRATT 

O, Sex sju stycken, ja det var fantastiskt, vill jag säga. Sex sju 

stycken ja. 

 

Till skillnad mot Oldsbergs intervju med Alf Svensson den 5: oktober 1990: 

 

Oldsberg, Du om vi ska tala lite politik, det går ju fantastiskt bra 

just nu. 

Gäst, Ja just nu så är det roligt att va ledare för kds det är det. 

O, De de är också svårt att utläsa ibland så går det bra helt 

plötsligt och ibland så går det ner. Vad är det som styr det där? 

G, Njaej men nu har vi legat på en bra nivå ett tag… 

O, Ja ok 

G,  AVBRYTER…och det hoppas jag vi gör man ska va ödmjuk 

o inte ta ta ut några segrar i förskott. Jag tror det beror på att det 

o här med etik o moral det inser svenska folket att är 

nödvändigt, lika nödvändigt som att vi har trafikregler. Jag tror 

också att man gillar att vi talar så mycket om familjens 

betydelse. Själv tror jag ju att vi får aldrig ett fungerande 

samhälle om inte vi slår vakt om familjerna och värderar 

föräldrarnas jobb och ser till att föräldrarna får chans att bry sig 

o sina barn. Sen tror jag också vårdfrågorna är mycket 

angelägna och dem talar vi mycket om ingen gammal och sjuk 

ska behöva stå i kö. Och sen miljöfrågorna förståss. Sen då 

också det här med kristdemokrater. PAUS Du vet förr trodde 

många att kds och kristdemokrater va nåt konstigt, nu finns det i 

hela Europa hela Östeuropa och Västeuropa så då blir det inte 

så udda längre. 

 

Dock förstår vi ändå Oldsbergs roll som programledare då vi kan urskilja ett 

strukturellt mönster. Detta då rollen enligt Dahrendorf (1973) är uppbyggd 

efter en viss mall, som baserar sig på hur tidigare individer spelat just denna 

specifika roll som programledare. Liksom Hyland var Oldsberg väldigt populär 

hos både TV-tittarna och studiopubliken. Vi tror att Oldsbergs popularitet 
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bland annat berodde på hans självironi och det faktum att han verkligen bjöd på 

sig själv. Även idag 20 år senare håller Oldsberg fortfarande måttet som en 

folkkär och populär programledare för SVT:s nöjesprogram, i programserien 

På Spåret. 

 

Annika Lantz var tidigare populär radiopratare på P3:s Morgonpasset tills hon 

som andra omtyckta radiopratare, till exempel Tomas Tengby, ville prova 

lyckan på TV i en egen talkshow. Annika Lantz tog på sig en personlig och 

humoristisk roll som programledare. Hon var i likhet med Oldsberg ironisk och 

bjöd på sig själv då hon försökte vara öppen och personlig med tittarna. Lantz 

pratade mycket om sig själv och sitt privatliv, hon lämnade mer än gärna ut 

intima detaljer om sitt liv. Detta kunde ibland till och med ha en tendens att 

dominera programtiden. Hon skrattade högt och ofta åt sina egna skämt 

samtidigt som hon tittade menande in i kameran och nickade åt oss TV-tittare. 

Lantz var extremt spontan och snabbtänkt, hon hade inga problem att komma 

med snabba kommentarer i intervjuer. Lantz hade dessutom förmågan att vara 

väldigt oberäknelig och impulsiv. Vi kunde inte urskilja ett strukturellt mönster 

i Lantz programledarroll och hon var aldrig förutsägbar. Lantz verkade mer 

styrd av sina reflexhandlingar, som Goffman (1995) förklarar är automatiska 

och ofrivilliga, detta kan då förklara Lantz spontanitet och tappandet av den 

röda tråden. I intervjuer kunde Lantz verka rörig och förvirrad, men detta tror 

vi ingick i hennes programledarroll, att det är just detta som var hennes nisch. 

Vi känner dock att hon ibland verkade inövad och förutbestämt och i det stora 

hela kändes Lantz’s programledarroll ganska regisserad och inarbetad. Lantz 

kunde ge ett uppjagat och överaktivt intryck, både vid intervjuer och när hon 

själv ”höll låda”, detta kunde också ingå i hennes programledarroll. Lantz 

pratade så mycket att hon ibland kom av sig och verkade tappa den röda tråden, 

det tog då några andetag innan hon kom tillbaka, det kunde då verka som att 

hon läste rakt av manus. Vid dessa tillfällen kunde man se samma stressiga 

tendens som hos Hyland, men hon tappade aldrig humöret. Lantz hade en viss 

förkunskap om hur rollen skulle spelas, men till det stora hela tror vi att Lantz 

själv hade skapat sin programledarroll. Lantz hade full kontroll över den 

programledarrollen hon ville förmedla, hon bestämde själv vad som skulle 
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hända och hon utvecklade den på sitt sätt. Detta anser vi kan härledas till 

Månssons (1975) interaktionistiska rollteori.  

 

En av de egenskaper som förvånar oss tittare är Annika Lantz okvinnlighet, 

hon bröt mot alla oskrivna regler och betedde sig ibland som en riktig karl, 

detta kan enligt Månsson (1975) klassas som en inter-rollkonflikt. 

Förväntningarna vi som tittare har på Lantz programledarroll blir motsägande 

och betraktas som något falska. Lantz sätt att resa sig mot tittarnas syn på 

programledare kan enligt Dahrendorf (1973) vara ett sätta att bevara sin 

personliga integritet, när hon inte agerar efter de utmärkande egenskaper och 

förhållningsätt som samhället har konstruerat. Som Månsson (1975) menar går 

det att förändra innehållet i rollen, det går att tillföra nya hand lingar och 

avlägsna andra. Detta är en process Lantz som programledare bearbetade och 

till viss del gjorde möjlig. Möjligtvis använde Lantz flamsigheten och fnittret 

för att tona ner och försöka dölja sitt rollbrott och sin okvinnlighet. Hon rörde 

till exempel mycket vid sitt hår, kanske är även detta ett sätt att framhäva sin 

kvinnlighet. 

 

I Hylands Hörna kan vi urskilja att den dramaturgiska lojaliteten är hög. 

Hyland verkade rädd för och ointresserad av ett för nära förhållanden till 

gästerna eller publiken. Detta kan vara en av anledningarna till de korta och 

neutrala intervjuerna. Hyland berättade aldrig något personligt och bjöd sällan 

på sig själv. Den lojaliteten går absolut inte att urskilja hos I afton Lantz, där 

intervjuerna var långa och personliga, vi tycker dock att det ar lite märkligt att 

Lantz inte hade någon kontakt med publiken. I Hyland Hörna rådde som sagt 

hög lojalitet för att upprätthålla den ordning som verkade råda i kulisserna på 

programmet, där Hyland stod högst och ohotad i hierarkin. Liknande lojalitet 

rådde hos I afton Lantz där även Lantz var ensam ”herre på täppan”. Varken 

Lantz eller Hyland hade någon direkt dramaturgisk disciplin i sin 

programledarroll, då Hyland var för anonym och opersonlig och Lantz var helt 

tvärtom. Det kunde ibland kännas som om Lantz tappade kontrollen över sig 

själv och sitt uppträdande, då hon levde sig in i sin programledarroll helhjärtat. 

Lantz kunde ibland leva sig in i föreställningen så mycket att både kroppspåk 

och repliker gled iväg. Vid många tillfällen verkar hon prata innan hon har 



 60 

tänkt vilket ofta ledde till att publiken skrattade högt. Men detta tror vi var en 

del av hennes väl utstuderade programledarroll, som rolig och lite förvirrad. 

Hyland tenderade att vid trängda och oplanerade situationer bli stressad, han 

tappade då kontrollen över sitt humör och hade svårt att improvisera för att 

komma vidare med föreställningen. Oldsberg hade i motsats till de andra två 

programledarna stor kontroll på sitt ansikte, sina rörelser och sitt språk. 

Oldsberg utstrålar enligt Goffmans (1995) rollteori en hög dramaturgisk 

disciplin, både mot sig själv, sina medarbetare och mot sin publik. Oldsberg 

var neutral i de flesta fall och berättar sällan några personliga anekdoter, men 

bjöd på sig själv så fort tillfälle gavs. Oldsberg uppträdde även med en 

dramaturgisk försiktighet, han var förnuftig, klartänkt och verkade beredd på 

de olika situationer som kunde uppstå under framträdandet. Han tänkte noga 

efter innan han sa något, vilket vi inte kan säga att Lantz gjorde. Trots det stora 

lag som ingick i Oldsberg för Närvarande så uppfattar vi få misstag, hela 

programmet verkade genomtänkt och professionellt.  

 

Hur stor roll spelar programledaren för programmet? 

Generellt i genren nöjesprogram spelar programledaren en relativt stor och 

betydande roll i programmet. Ofta är programmet uppbyggt kring och centrerat 

runt programledaren och denne utgör själva kärnan och medelpunkten i 

programmet. 

 

Hyland och Lantz spelade en väldigt stor roll för programmen, det verkade 

uppbyggt och skräddarsytt för dem. Hyland och Lantz var båda kärnpunkten i 

programmen, de var den centrala delen i programmen. Huruvida detta berodde 

på programmets koncept eller programledarnas personlighet var omöjligt att 

utläsa ur denna analys. Detta skulle kräva en utredning av programmens 

programidé och det ingår inte i vår analys. Oldsberg hade en mer nertonad roll 

som programledare, han var ödmjuk och avslappnad på ett sätt som Hyland och 

Lantz inte var, kanske berodde just detta på den nertonade rollen. 

 

För att klargöra programledarnas personliga egenskaper sammanställs dessa i 

en tabell nedan: 
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 Hyland Oldsberg Lantz 

Dominerande Alltid Ibland Alltid 
Ickedominerande Aldrig Ibland Aldrig 
Tillbakadragen Aldrig Oftast Aldrig 
Strikt Alltid Ibland Aldrig 
Faderlig/Moderlig Alltid Alltid Aldrig 
Tonårsaktig Aldrig Aldrig Alltid 
Seriös Alltid Alltid Ibland 
Oseriös Aldrig Aldrig Ibland 
Regisserad Ibland Aldrig Ibland 
Spontan Aldrig Ibland Alltid 
Ospontan Alltid Ibland Ibland 
Stressad Ibland Aldrig Alltid 
Lugn Oftast Alltid Aldrig 
Familjär Alltid Alltid Aldrig 
 

Med denna tabell kan vi utläsa att Lennart Hyland hade en dominerande, strikt 

programledarroll. Hyland gav ett seriös intryck, då han hade stor erfarenhet av 

programledaryrket var detta förståeligt. För det mesta utstrålade han lugn, men 

under pressade situationer blev han stressad- vid dessa tillfällen kunde han 

kännas regisserad och ospontan. Hyland var en familjär och faderlig 

programledare, som gjorde sitt bästa för att underhålla hela familjen. 

 

Ingvar Oldsberg kunde genom tabellen utläsas vara seriös och lugn. Oldsberg 

blev aldrig stressad i sin programledarroll. Oldsberg kunde vid vissa tillfällen 

visa sin strikta sida där skratt och lek lades åt sidan. Han var säker på sin 

programledarroll och förmedlade därför en oregisserad naturlig roll. Oldsberg 

var ofta tillbakadragen och lät andra få stor plats i programmet. Han visade vid 

olika intervjuer olika dominerande drag, han kunde både uppfattas som 

dominant och ickedominant. Han var en fadersfigur och familjär.  

 

Annika Lantz kunde sammanfattas genom tabellen med att hon förmedlade en 

dominant och oerhört spontan programledarroll. Även fast om hon ibland gav 

ett stressat intryck verkade hon ha situationen under kontroll. Lantz kunde vid 

vissa tillfällen kännas regisserad och det bidrog till en ospontan 

programledarroll. Att Lantz vid vissa tillfällen kändes oerhört spontan och vid 

andra tillfällen mycket ospontan, blev en överraskning för oss i vår analys. 

Detta gör att vi kan konstaterar att Lantz spelar minst två olika roller som 
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programledare och att hon i och med detta inte är så konsekvent i sin 

programledarroll. Kanske är det Lantz naturliga roll som ibland skiner igenom 

den regisserade rollen, men det är omöjligt för oss att avgöra vilken som var 

Lantz genuina roll. Lantz hade en påtaglig tonårig attityd, detta kanske berodde 

på att målgruppen för programmet hade en yngre ålder snarare än en äldre. 

Lantz hade olika seriösa attityder vid intervjuerna beroende på vem som blev 

intervjuad. 

 

För att undersöka vilken rollteori som varit mest passande för vår undersökning 

följer här ytterligare en kort sammanfattning av rollteorierna. Dessa 

sammanfattningar kommer jämföras med de roller vi kunnat urskilja hos 

programledarna. 

 

I den interaktionistiska rollteorin skapar individen sin roll genom samspel med 

andra individer. Rollen bestäms dock av individen själv och kan förändra 

rollens innehåll. Individen lär sig rollen genom vanor och den baseras efter det 

mönster som individen handlar efter. Om vi jämför den interaktionistiska 

rollteorin med programledarna så tycker vi att det är den som passar in minst 

på programledarnas roller. Den programledare som skulle kunna appliceras på 

denna rollteori är Oldsberg, i och med hans samspel med det stora lag Oldsberg 

för Närvarande utgör. Hylands roll har under åren förändrat så pass lite att vi 

tror han hade svår att själv bestämma innehållet i den roll han förmedlade. 

Dock skulle vi kunna se honom ur ett interaktionistiskt perspektiv då han 

utförde sin programledarroll genom vana och inte verkade reflektera över vad 

han gjorde och varför. Lantz kan ses ur ett interaktionisktiskt perspektiv då hon 

hade en mycket personlig programledarroll. Hennes roll liknade ingen annan, 

hon verkade själv ha bestämt innehållet i den roll hon framförde. Vi anser dock 

att hennes roll inte var ett samspel mellan henne själv och andra individer så 

den interaktionistiska rollteorin är inte den som passar Lantz programledarroll 

bäst. 

 

I den dramaturgiska rollteorin spelar individen en roll som bestäms av 

situationen. Individen har själv chans att påverka, förändra och utveckla rollen. 

Rollen bygger inte på den enskilde individen utan på hela laget. Rollen byggs 
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på hur tidigare individer har spelat samma roll. Den dramaturgiska rollteorin 

passar sämst in på Hyland som spelade en mycket statisk programledarroll utan 

synliga förändringar. I de små förändringar vi dock kunde urskilja i Hylands 

programledarroll var när oplanerade situationer uppstådde. Oldsberg däremot 

hade ett väldigt dramaturgiskt arbetssätt, där hans programledarroll byggde 

mycket på laget. Oldsberg varierade dessutom sin roll väldigt mycket efter 

gästen. Lantz programledarroll bestämdes mycket efter gästen som besökte 

programmet och den situation som utspelade sig under tiden. Lantz spelade en 

mycket utstuderad programledarroll som tidigare sagts, inte liknade någon 

annan. Lantz hade full kontroll över den programledarroll hon ville förmedla, 

hon utvecklade den på sitt egna specifika sätt och följde inga mallar utan 

verkade själv bestämma vad som skulle hända. Dock byggde inte Lantz’s 

programledarroll på hela laget utan bara på sig själv. 

 

I den strukturella rollteorin baseras rollen på hur tidigare individer har spelat 

den. Dess innehåll bestäms av och den är på förhand konstruerad av samhället. 

Det är samhället som väljer att förändra rollen och det är samhället som förser 

individen med en roll. Den strukturella rollteorin är den som passar allra bäst in 

på Hylands programledarroll. Hyland verkade som tidigare nämnts, ha en roll 

som bestämdes av publiken. Publiken valde om Hylands roll ska utvecklas eller 

inte, han hade själv väldigt liten del i att utveckla sin roll. Även Oldsberg hade 

en programledarroll som kunde sägas till viss del vara konstruerad av 

samhället, då han spelade rollen så som andra har gjort det tidigare. Det var 

inget direkt nyskapande i Oldsbergs programledarroll. Lantz programledarroll 

passar minst bra in på den strukturella rollen då hon som tidigare sagts verkade 

skapa sin egen roll efter en egen mall. 

 

Efter denna korta sammanfattning anser vi att den dramaturgiska rollteorin är 

bäst tillämpad på programledarnas roller. Vi är dock medvetna om att denna 

teori inte är 100% applicerbar på programledarnas rolltaganden, men är den 

som är mest övergripande för den analys vi gjort.  

 

Nedan följer en sammanfattande diskussion om programledarna och 

programmen där vi resonerar om de resultat och funderingar som analysen 
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givit, utifrån den dramaturgiska rollteorin. Diskussionen är uppbyggd utifrån 

denna teori. Efter den sammanfattande diskussionen kommer kapitlet 

konklusion där vi redogör resultatet för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Det sista kapitlet behandlar fortsatt forskning och svårigheter vi upplevt under 

uppsatsens genomförande. 
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Sammanfattande diskussion  
Ordet person betyder från början mask. Kan detta då ses som medgivandet av 

att alla människor alltid, mer eller mindre avsiktligt spelar en roll? Står masken 

för hur vi skulle vilja vara och för den uppfattning som vi vill att andra ska ha 

om oss själva? Identitetsbildandet och bildandet av vår sociala roll hänger nära 

samman. Som vi tidigare nämnt består vår sociala roll av normer och 

förväntningar från andra individer. Dessa normer och förväntningar bestämmer 

vidare hur personen i fråga ska bete sig i olika bestämda situationer. En 

programledares roll ändras från program till program men är i grund och botten 

den samma. Det bygger på ett yrke som utförs på ett mer eller mindre likadant 

sätt. Skillnaden är vilket sorts program det gäller och vilket upplägg 

programmet i fråga har. Trots detta är det intressant att tre programledare inom 

samma programgenre spelar sina liknande yrkesroller på sådana olika sätt. 

 

Programledarna 
Hyland har varit en slags ikon för hela den svenska TV-branschen. Hyland var 

Sveriges första programledare inom denna genre och han är den som har jobbat 

längst med ett och samma program. Dessa faktum gör honom till lite av en 

fadersfigur och förebild för alla efterkommande programledare inom just denna 

genre. 

 

För 40 år sedan var Hylands Hörna en succé. En av anledningarna till detta kan 

ha varit att det inte fanns konkurrerande kanaler med rivaliserande program 

och programledare. Undersökningen analyserar de senare programmen av 

Hylands Hörna och programmet har sänts ca två gånger i veckan sedan 1962. 

Under mer än 20 år har alltså Hyland lockat en stor svensk publik till TV-

apparaterna. Vi har dock svårt att förstå charmen med Lennart Hyland. Hyland 

var kort mot gästerna, verkade ointresserad av vad de hade att säga och 

uppträdde i många fall nonchalant gentemot dem. Han blev synbart stressad vid 

improviserade tillfällen och tappade humöret lite för ofta. Att ha samma jobb 

under mer än 30 år kan bli trist för de flesta yrkesgrupper men som 

programledare märks det mer. Publiken var dock alltid på Hylands sida. Detta 

kan bero på att Hylands största fokus verkade ligga på att studiopubliken skulle 
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få vad de ville. Vi tror att han var medveten om att det var i kontakten med 

studiopubliken han hade sin styrka, och att han fokuserade på dem för att vinna 

ytterliggare pluspoäng.  

 

Hylands programledarroll spelades på ett monotont sätt, publiken förväntade 

sig att Hyland spelade en viss sorts programledare och uppskattade den. Få 

förändringar har skett i Hylands 30 år långa programledarroll på TV, detta kan 

ha olika orsaker; publiken uppskattade den roll som Hyland hade anammat och 

förväntade sig att Hyland alltid skulle spela den på samma sätt. Hylands 

programledarroll bestämdes nog egentligen av publiken. Visst hade det funnits 

utrymme för Hyland att själv utveckla och förändra rollen men för att behålla 

publiken och deras tilltro var han till största delen låst till att vara samma 

programledare han alltid hade varit. Hylands typiska strukturella roll gör att det 

var naturligt att vi inte kunde urskilja någon utveckling av programserien eller 

Hyland som programledare.  

 

Oldsbergs programledarroll verkade bygga mer på hela laget än att fokusera på 

Oldsbergs enskilda programledarroll. Oldsberg verkade noga med att sätta 

andra före sig själv. Han verkade förlita sig på att Bandmaskinen och Triple 

and Touch skulle göra sitt för programmet. Oldsbergs hjälpreda Salle hade 

även han en stor roll i programmet och tillsammans, som ett sammansvetsat 

lag, gjorde de så att Oldsberg för Närvarande fungerade. Oldsberg var som 

programledare varken fantastiskt rolig eller speciellt snabbtänkt, men sättet han 

förmedlade sin programledarroll på var behagligt och underhållande. Han var 

inte en nytänkande programledare utan spelade rollen så som andra hade spelat 

den tidigare. Vi känner igen programledarrollen och är vana vid den. Den är 

bekväm. Ibland blev den dock lite för bekväm för Oldsberg och han försvann 

helt i sin redan ganska anonyma programledarroll. En av andledningarna till 

Oldsbergs återkommande klädsel kan ha med igenkännande att göra. Publiken 

ser Oldsberg i samma kostym varje vecka och tänker omedvetet att det här 

känner jag igen. 

 

Vi hade innan analysen en förutfattad mening om Annika Lantz, vi tyckte att 

hon i sin programledarroll var pinsam, jobbig och smått ointelligent. Detta 
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ändrades snabbt när vi gav programmet en chans. Bilden förändrades till en 

charmig, snabbtänkt och rolig programledare. Lantz blev mycket kritiserad 

som programledare när de första programmen av I afton Lantz sändes. Lantz 

visade sig vara en mycket otraditionell kvinnlig programledare. Hon var mer 

manlig i sin utstrålning än vad som väntades av en kvinna och vi tror att detta 

regelbrott kunde vara en av anledningarna till att programmet sågades. Den 

kvinnliga publiken kunde inte identifiera sig med hennes rolltagande och blev 

därför negativt inställda. I Lantz’s programledarroll kunde vi urskilja delar ur 

den interaktionistiska roll. Detta då Lantz hade en viss förkunskap om hur 

rollen skulle spelas, men till det stora hela ser vi att Lantz själv hade skapat sin 

programledarroll, hon bestämde själv vad som skulle hända och hur hon 

utvecklade den. Hon verkade också väldigt styrd av sina reflexer något som vi 

tidigare, som kan förklarat som ofrivilliga och automatiska. 

Bakgrundskunskaper är viktiga i förståelsen av individens roll, kanske var det 

Lantz framgång som radiopratare som även gjorde henne till en populär 

programledare inom TV. Och det var kanske just på grund av hennes framgång 

som radiopratare som programserien fick en andra chans efter det väldigt svala 

mottagandet och den skarpa kritik som den första säsongen av I afton Lantz 

fick. 

 

Programmen 
TV-programmen har utvecklats snabbt och förändrats mycket och ofta. Vissa 

programgenrer har överlevt längre än andra och en utveckling av dem har sakta 

men säkert skett. Till denna genre hör de program som den här uppsatsen 

undersöker. Nöjesprogrammen har en likande strukturell uppbyggnad med 

liknande dekorer, gäster och underhållning.  

 

Utvecklingen från Hylands Hörna till I afton Lantz är markant. Om Hylands 

Hörna hade sänts idag på 2000-talet hade antagligen ingen tittat, men för 30 år 

sedan var succén ett faktum. Sveriges befolkning bokstavligen bänkade sig i 

sofforna för att titta på programmet. Vi anser dock att Hylands Hörna är 

långsamt, tråkigt och låååångt. Ett program som är 1 timme och 45 minuter är 

för långt för dagens stressade människor. Dagens TV-tittare förväntar sig att 
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hela tiden bli serverad snabb underhållnig och väntar på att något ska hända. 

När inget händer, tröttnar man fort och byter snabbt kanal. Hylands Hörna 

hade inte fungerat i dagens TV-utbud. Kanske är det just det som är lite av 

charmen, när man pratar med människor ur den generationen som tittade på 

Hylands Hörna kommer de ihåg att det var rolig och underhållande. Man hör 

dem aldrig säga något negativt eller nedsättande om Hyland, så det är inget 

tvivel om att han och programserien var populära. Självklart så var Hylands 

Hörna ett lyckat koncept, det finns inget program i nöjesgenren som har sänts i 

så många säsonger på svensk television. Men vi undrar om detta beror på att 

utbudet var så litet och begränsat under den period som programserien visades 

eller om anledningen var att det var så fantastiskt bra som statistiken visar och 

utsagorna gör gällande. 

 

En utveckling som vi kunnat urskilja i och med vår undersökning är att 

hierarkin i programmen har ändrats. I Hylands Hörna är Lennart Hyland ensam 

herre på täppan och ingen trotsade eller sade emot honom, det var hans show 

punkt slut! Detta verkade vara en vedertagen sanning i Hylands Hörna och 

gästerna verkade acceptera detta som om det inte fanns några andra alternativ. I 

Oldsberg för Närvarande verkade det som om det inte fanns någon hierarki 

alls. Oldsberg var så tillbakadragen i sin roll som programledare och lämnade 

så mycket utrymme till de andra medverkande att han själv nästan försvann i 

programmet. Annika Lantz var mer lik Hyland i sitt agerande och här kan vi 

återigen finna en starkt existerande hierarki. Hon lämnade nästan inget 

utrymme alls åt någon annan än sig själv. Vi tror att om hon fick så skulle hon 

gärna fyllt hela programtiden med att enbart berätta små anekdoter om sig själv 

och sitt privatliv. Till och med hennes inbjudna gäster fick kämpa för att få en 

del av programtiden att handla om dem. Lantz hade en förmåga att vända 

intervjuerna till att istället för att handla om gästen handla om henne själv. Hon 

drar hierarkin mycket längre än Hyland som nöjde sig med att verka 

nedvärderande mot många och bara visa respekt för ett fåtal. Lantz 

nonchalerade ibland sina gäster och ignorerade dem för att istället prata om sig 

själv. Lantz drev även med vissa av sina gäster till en punkt då det nästan 

kändes som om hon ville förlöjliga dem. 
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Konklusion  
Syftet med vår undersökningen har varit att studera hur programledarrollen i 

olika så kallade nöjesprogram på SVT har förändrats under årtiondena. 

I början av vår analys trodde vi att det skulle bli lätt att urskilja en viss 

programledarroll, vi trodde att likheter skulle vara lätt att urskilja, nästan 

självklara och klockrena. Vi trodde att programledarnas roller var baserade 

efter ett visst mönster, ett mönster som grundats på hur tidigare programledare 

har spelat rollen. Om man ser på en busschaufför så tycker man som åskådare 

att rollen bara går att spela på ett sätt. Så trodde vi även att det var med 

programledarrollen, men så var nu inte fallet. Att jämföra de olika 

programledarna i samma yrkesroll visade sig vara svårt då vi inte vet hur 

mycket av programledarrollen som var regisserad och vad som var personligt: 

Det har varit komplicerat att avgöra hur programledaren var på scenen och hur 

denne var i kulisserna. Med hjälp av rollteori har vi analyserat den roll 

programledaren har valt att förmedla till oss tittare.  

 

Då Hyland, Oldsberg och Lantz var väldigt olika som personer och har 

anammat så pass olika sorters roller har det varit besvärligt att jämföra deras 

roller. Den enda stora likheten var egentligen att de leder varsitt nöjesprogram 

som ingår i SVT:s helgutbud. Alla programserierna blev och var mycket 

populära hos TV-tittarna och Hylands Hörna var ett av Sveriges Televisions 

längst visade TV-program. Hyland, Oldsberg och Lantz var och är starka TV-

personligheter och populära programledare som kommer att bli ihågkomna 

under många år. 

 

• Har programledarrollen förändrats? I så fall hur? 

Vi har kommit fram till att den roll programledaren tar beror helt på 

situationen. Vilken sorts programidé, vilken personlighet programledaren har, 

vilket lag denne spelar med. Det finns ett visst mönster i rollerna som 

programledaren omedvetet handlar efter som är baserat på hur tidigare 

programledare har spelat samma roll, men i det stora hela skapar 

programledaren sin egen roll efter den specifika situation denne befinner sig i. 

Ingen av Hyland, Oldsberg eller Lantz hade en fast roll utan rollen förändrades 
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efter situationen de befann sig i. Vi ser mer skillnader än likheter i 

programledarens roller och detta tror vi beror på programledarnas olika 

personligheter. En stor skillnad i programledarsättet är kontakten med 

publiken. Hyland hade ingen kontakt med kameran utan fokuserade endast på 

studiopubliken, Lantz använde kameran mer som en motspelare och hade ingen 

kontakt med studiopubliken. Det har blivit en större interaktion mellan dagens 

programledare och kameran, detta kan vara en utveckling av TV-mediet. 

Samhället påverkar programledaren, under pilotstudien av de äldsta Hylands 

Hörna programmen, som vi senare valde bort, tilltalade Hyland sina gäster 

med Ni. Något som med årens modernisering av klassamhället föll bort och 

gästerna tilltalades i de program som valdes för analysen med du. 

 

Programledarrollen har inte förändrats mer än själva utvecklingen av TV-

mediet har gjort, men vi kan påstå att TV-mediets utveckling och förändring 

har påverkat programledarrollen. Utvecklingen har varit naturlig och är svår att 

sätta fingret på, som vi tidigare har sagt är de tre programledarna mycket olika 

i både personlighet och utstrålning. De ledde olika sorters program med olika 

krav på programledarrollerna.  

 

• Har SVT:s nöjesprogram förändrats? I så fall hur? 

Programmen har förändrats både i längd och utseende. De har blivit kortare 

med ett snabbare upplägg och intensiteten i programmen har ökats. Kontakten 

mellan programledare och publik är alltid lika viktig för programmet, det gör 

att man som tittare engageras och involveras i handlingen. Genomgående för 

SVT:s nöjesprogram är att programmen är uppbyggda runt och för 

programledaren. Programledaren har en betydande roll för programmets 

popularitet.  

 

• Hur gestaltas det kvinnliga respektive det manliga i programledaren? 

Hyland förmedlade en konservativ och traditionell mansroll i sin 

programledarroll. Han var till exempel rakt på sak, dominant, inte flamsig eller 

fnittrig och han var seriös i sin programledarroll. Hyland hade dessutom svårt 

för att bjuda på sig själv. Han verkade självsäker och han hade en hård attityd. 

Trots detta kändes Hylands roll naturlig och okonstlad. Bilden av manlighet 
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hade förändrats under åren och denna roll som Hyland spelade i Hylands 

Hörna var säkert den mest normala och uppskattade under den tidsepoken. I 

den hierarki som tydligt syns i Hylands Hörna där Hyland själv står i topp 

verkade vara en typisk gammaldags pateriarkal hierarki där männen står över 

kvinnorna. Ett exempel på detta är vid intervjuerna då Hyland var mer 

intresserad och verkade respektera de manliga gästerna mer än de kvinnliga.  

 

Oldsberg utstrålade manlighet i sin programledarroll och bjöd ofta på sig själv. 

Han verkade i våra ögon på många sätt säkrare i sin manlighet än Hyland. 

Kanske berodde detta mycket på att han vågade skämta om och med sig själv. 

Han skrattade, fnittrade och larvade sig. Detta i sig omanliga beteende 

förstärkte hans manliga framtoning. Gesten Oldsberg gjorde med händerna 

framför sig på skrivbordet, kändes trygg och gav ett manligt intryck. 

 

Lantz förmedlade en otraditionell kvinnlighet i sin programledarroll. Lantz 

drev med den kvinnliga stereotypen och utnyttjade den. Lantz hade vid vissa 

tillfällen en mer manlig framtoning än kvinnlig, då hon tog oerhört stor plats, 

dominerade sina gäster och använde sig av sarkastisk nonchalans. De 

förväntningar vi hade på Lantz som en kvinnlig programledare var motsägande 

och kunde vid vissa tillfällen uppfattas som falska. 

 

Fortsatt forskning och svårigheter 
Vår uppsats behandlar bara ett litet urval av SVT:s nöjesprogram. Om vår 

analys hade innehållit andra programledare från andra nöjesprogram och 

kanaler är det möjligt att undersökningen hade fått ett annat resultat. Det finns 

många olika sorters nöjesprogram och lika många programledare och 

någonstans måste gränsen dras. En svensk programledare som på senare tid har 

blivit väldigt omtalad är Christian Luuk på TV 4:as Sen kväll med Luuk. Han 

har under de senaste årens sändning av TV programmet kritiserats för att direkt 

kopiera vissa av Hylands gester, till exempel sätter Luuk tre fingrar i 

skrivbordet innan han sätter sig ner, något som Hyland också gjorde i början av 

sin karriär. Vi kan även se stora likheter i scenografin i Hylands Hörna och i 

Sen kväll med Luuk. Om vi hade gjort en jämnförelse mellan dessa två 
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programserier hade vi kanske funnit de likheter vi trodde från början att vi 

skulle kunna urskilja i analysen. Men som tidigare nämnts behandlar uppsatsen 

enbart nöjesprogram som ingått i SVT:s helgutbud. Även den amerikanske 

programledaren David Letterman i Late Show som för tillfället visas på Z-TV 

skulle kunna jämföras med både Luuk och Hyland. De första säsongerna av 

Hylands Hörna var inspelade efter ett inköpt koncept från USA, de säsonger 

som vi analyserade i vår undersökning ingick dock i det nya omarbetade 

skandinaviska konceptet. Det är mycket möjligt att resultatet av 

undersökningen hade blivit helt annorlunda om vi istället valt att analysera de 

amerikansk influerade avsnitten. Att svensk television köper in färdiga koncept 

från utlandet och sedan kopierar dem rakt av är något vi tidigare nämnt i 

uppsatsen och ett bra exempel på detta är TV3:s program Hannah som är en 

direkt avbild av den amerikanska showen Ricki Lake som även denna sänds på 

samma kanal. 

 

Det är även möjligt att Oldsberg för Närvarande och I afton Lantz har sin 

föregångare i ett inköpt koncept men detta är något som vi valt att bortse ifrån 

och inte behandla eller undersöka i vår analys. Om vår analys även hade 

inkluderat utländska programledare och nöjesprogram hade resultatet kunnat 

bli helt annorlunda. Kanske hade vi sett större likheter om vi jämfört olika 

typer av program. Homogeniteten i de programkoncepten vi analyserat har 

gjort dem jämförbara, men då tidigare forskning saknas, kanske ett mera 

heterogent urval hade givit ett mer informationsrikt material för en jämförande 

studie. 

 

I uppsatsens tidiga skede tänkte vi även använda oss av diskuranalytiska 

begrepp. Vi läste in oss på ämnet med hjälp av Marianne Jörgensen-Winther 

och Louise Philips bok Diskursanalys som teori och metod, Michel Foucaults 

bok Diskursens ordning, Per-Anders Forstorp och Per Linells bok Samtal 

pågår, dialogiska perspektiv på svenska mediedebatter samt Christian 

Svenssons magisteruppsats, Medierade Berättelser. En interaktiv 

innehållsanalys av hur överlevandeberättelser från Estoniakatastrofen används 

av tidningar, radio och TV. Detta perspektiv visade sig under analysens gång 
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inte vara relevant för vår undersökning, så vi valde bort den teoretiska 

inriktningen. 

 

Jan-Erik Nordlunds bok Television och socialisation. Om televisionens 

betydelse för vår verklighetsuppfattning var tänkt att användas som en 

bakgrundsteori för kapitlet om könsroller i televisionen. Även detta ämne 

valdes bort under process gång då vi inte ansåg att den var väsentlig för 

analysen. 

 

Undersökningen har på det stora hela varit intressant och givande. Vi har lärt 

oss mycket och om tiden hade funnits är det mycket möjligt att vi hade fortsatt 

utveckla programledarens roll. Vi har med hjälp av Annika Lantz intervju med 

Åse Kleveland lärt oss att andas med magen när vi blivit för stressade, detta 

andningssätt har använts ofta och mycket vid skrivandet av denna uppsats. 
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HYLAND INTERVJUAR HELENA BYLUND 830305 LÄNGD 4 min 40 sek 
 
H - När man så får se dig så låter det mycket att du har 7 barn - det är 7 barn på det 8:e eller 

nåt sånt Paus. Hur många är det egentligen 7 eller 8? 

G - Ähh mm 7 tror jag. 

H - Ha bondfru utanför Härnösand. 

G - Rätt. 

G - Ja. 

APPLÅDER 

H - Ja - vi har vi har vänner från Värmland här uppe någonstans i publiken. 

G - Jaha ja ni dricker väl mjölk va? 

H - Har du kor? 

G - Ja vi har kor. 

H – Ha, hur många? 

G – Ähh, vi har 44 mjölkkor. 

H – Ojdå, stor gård. 

G - Oförståligt 

H - Stor gård. 

G - Jo då. 

H - Hur mjölk, hur mycket mjölkar en nu? 

G - Sånt får du inte fråga för jag aldrig i ladugården. 

H – Hä, var är du rå? 

G - Du min man han lärde mig liksom bara just hur många kor vi hade så det där får du inte 

fråga. Skratt 

H - Vet du inte hur mycket det är? 

G - Skratt Nä 

H - Har du ingen aning? 

G - Nä Skratt  ingen aning. 

H - Har ni kor där uppe i Värmland? 

Publiken svagt; Ja. 

H - Hur många mjölk, hur vilken mjölkar mest? 

H - Har du mycket mjölkar din mesta ko? Ä det är olika. 

Publiken; 5000 

H - Om året ja, men om dan kan man säga så? 



P - Det är olika. 

H – Ja, jaha har du nån riktigt bra en. Hur mycket ger rör det sig om nu? 

P - Mina kor är dåliga. 

H - Är det dä. 

P - Skratt. 

H - En dålig ko. 

PAUS 

H - Du kan inte säga det alls då, 7-8 liter? 

G - Tvekar Nej du i så fall måste jag få ringa he. 

P - Skratt 

G - Nä jag vet inte. 

H - Det är ingen stil bondmorerna nu för tiden, eller hur? 

P - Säger nåt oförståligt 

H -  Vaddå? 

H - Hur mycket, hur mycket tror , hur mycket den ko som mjölkar mest i Norge? Om den 

mjölkar en 10 liter så mjölkar väl den i Sverige 8-9? Va? 

G - Du. 

H – Ungefär, det kan väl vara intressant att veta ja Paus Vad skulle du säga? 

G – Jo, jag tänkte säga mjölkar de mjölk korna Paus i Norge? 

P - Skratt 

PAUS 

H - Vad gör de? 

G - Ja jag undrar bara om det kommer mjölk från korna Pausi Norge? 

P - Skratt 

PAUS 

H - Vad gör dom?  

G – Ja, jag undrar bara om det kommer mjölk från korna i Norge? 

H - Vad kommer det annars då? 

G – Ja, frågar ju dig. 

H - Nä nä nä nä nä nä nä 

H – Ja, vi skulle tala något något enstaka ord om ensamhet. Har du talat  med någon på tåget 

idag? Eller igår när du åkte hit? 

G – Ähhh, på tunnelbanan. 



H - Ha det har du gjort.  

G - Jag älskar tunnelbanan och centralen. 

H - Hur känner du dig när du kommer till så här? 

G - Jag känner som om jag jag äger Stockholm, alltså när jag går på gatorna. 

H – Avbryter, Det gör du? 

G – Ja, det gör jag och jag äger studion nu ska du tro, jag kan göra vad jag vill. Skratt 

H – Skratt  Jaha ha ha 

G - Är du inte rädd? Skratt 

H - Nä hehehe Skratt det är jag inte. 

H - Vad skulle jag va rädd för? Skratt 

G - Ja därför att jag jag känner liksom att jag här kan jag göra vad jag vill o Lennart Hyland 

han Paus kan icke göra ett smack alltså. 

H - Näe - näe Paus du tänker ta loven av mig då? 

H - Nä. 

G - Om jag ville, ja jag skulle kunna dä ju. 

H - Vad skulle du kunna göra då? 

H - Det är ju ganska intressant ju, hon skulle ju kunna dä, tänk tanken till slutet får ni se var 

man hamnar, det är vansinnigt otäckt. Ja gör då. 

G - Utdraget Nä - jag låg o tänkte ska jag, ska jag vad ska jag göra när jag komma in där, för 

jag träna i köket, förstår du. Vi har ett draperi. 

H - Ja 

G - O där har då barna instruerat mig hur jag ska komma in o jag tänkte ska ja komma in med 

ett indiantjut här… 

H - Avbryter Ja. 

G - …för att se hur Lennart Hyland gör men jag tror att barnen skulle skämmas ihjäl så då 

kunde jag nog inte komma hem. 

SKRATT 

H - Nähe men du kunde ju ha hör talas varje fall  om du inte såg det Oskarsson. 

G - Jo jo jag tänkte på honom men men jag ligger inte åt det hållet. 

SKRATT 

H - Nä he he he Skratt 

H - Han låg nog inte nå håll heller han han ville bara väl den gången. 

H - Ja här är vi nu ska vi säga något ord, jag har en säkerhetsnål på lut här ser du. Paus Det är 

ganska lustigt när jag läste ditt brev och när jag träffade dig och förstod Paus att du utövade 



ett kärlekens evangelium i din vardag. Att du tycker om folk att du att vi kunde stötta 

varandra och hjälpa varandra mer. Till exempel snacka med folk på tunnelbanan vågar du 

göra det? 

G - Ja men o ja jag dyker på första bästa o…. 

SKRATT 

G - … Jo det är säkert ja Paus ja har här det är ganska konstigt, nu har vi int tid kanske att 

prata men… 

H – Avbryter Nä 

G - …På restaurangvagnen i tåget. 

H - Mmm 

G - Eller är man ute o fikar så sitter alla människor vid ett bord va o man har ingen stans att 

sätta sig det är bara att välja vem som ser trevligast ut. 

H - Skratt det gör du? 

G - Ja jo och så sen så pratar man ja. 

H - Jag vågar inte riktigt förstår du många är så avvisande vet du vad man kan göra? 

G - Nä 

H - Man kan sätta på sig en sån här liten säkerhetsnål så här 

G - Mmmm 

H - O så visar man med det var man än är att varsågod du får prata med mig. 

G - En underbar idé vem har kommit på… 

H - Avbryter Tänk alla har en säkerhetsnål ingen behöver köpa nånting. 

G - Undertiden  …Vem har kommit på då? 

H - Ja det vet jag faktiskt inte vem som kommit på men Paus vi har såna där idéer kommer 

nånstans ifrån, men tänk om om vi satte på oss en säkerhetsnål om vi tycker vi kan vara öppna 

för en kontakt eller ett samtal i det vardagliga livet ute på stan o gator, det kanske inte skulle 

va så dumt, vi kanske skulle göra en riktigt stor insats för varandra Djupt andetag. Du ska 

sjunga din visa… 

G - Avbryter mmmmm  

H - … text o musik har du gjort hemma i köket o den heter vänskap. 

G - Ja 

H - Varsågod , spelet är ditt. 

G - Tack ska du ha. 

H - Ja 



OLDSBERG INTERVJUAR ALF SVENSSON 901005 LÄNGD 5 min 27 sek 
 
O - Alf Svensson  väldigt välkommen hit. 

G - Tack ska du ha. 

O - Sätt dig (paus) varsågod och sitt ner här serrö. 

G - Hur tyckte du det lät? 

O - Nej, jag kan inte bedöma det. För ja ja har inget riktigt musiköra men jag det var bra. 

G - Ja ja tror du är väldigt musikaliskt av dig…. 

O - Jasså tror du det 

G - ….Om du tyckte det va bra. 

O -  Ja, ja hur länge har du spelat. 

G -  Jag har spelat i (paus) 41 år….. 

O - Ha 

G - …avbryter det kan man inte tro det är lika bra jag säger det så slipper du. He he he 

O -  Nä nä, det är ingen fara otydligt 

O -  Du om vi ska tala lite politik, det går ju fantastiskt bra just nu. 

G - Ja just nu så är det roligt att va ledare för kds det är det. 

O - De de är också svårt att utläsa ibland så går det bra helt plötsligt och ibland så går det ner. 

Vad är det som styr det där? 

G - Njaej men nu har vi legat på en bra nivå ett tag…… 

O - Ja ok 

G -  ….. avbryter och det hoppas jag vi gör man ska va ödmjuk o inte ta ta ut några segrar i 

förskott. Jag tror det beror på att det o här med etik o moral det inser svenska folket att är 

nödvändigt, lika nödvändigt som att vi har trafikregler. Jag tror också att man gillar att vi talar 

så mycket om familjens betydelse. Själv tror jag ju att vi får aldrig ett fungerande samhälle 

om inte vi slår vakt om familjerna och värderar föräldrarnas jobb och ser till att föräldrarna får 

chans att bry sig o sina barn. Sen tror jag också vårdfrågorna är mycket angelägna och dem 

talar vi mycket om ingen gammal och sjuk ska behöva stå i kö. Och sen miljöfrågorna 

förståss. Sen då också det här med kristdemokrater. (Paus) Du vet förr trodde många att kds 

och kristdemokrater va nåt konstigt, nu finns det i hela Europa hela Östeuropa och Västeuropa 

så då blir det inte så udda längre. 

O - Du en fråga som intresserar oss och där vi inte riktigt vet var ni står är ähhh i tv reklam 

sammanhang i framtiden, var är kds hållning där? 



G - Ja för länge sen tog vi den hållningen eller det beslutet att vi ska ha en tredje kanal som då 

har rätt att syssla med reklam. Jag tror att man måste fundera på det som nu utvecklingen har 

skett, därför att man kan ju naturligtvis inte säga till monopolet ni får ingen del av 

reklampengarna och så får de andra ta för sig. Äh, det skulle ju i så fall innebära att man var 

beredd att höja licenserna väldigt och det tror jag inte någon politiker är. 

O - Nä de de var ju trevligt att se dig tillsammans med bandmaskinen och triple & touch för 

du har en gammal elev med betoningen på gammal möjligen….. 

G - avbryter Ja. 

O - ….Äh, i bandet där uppe Tomas Darelid. 

G - Han har fått en mycket gedigen utbildning ja. 

O - Jaha, paus  vad hade du honom i? 

G - Jag hade honom i…. 

O - avbryter Träslöjd eller 

G - Nej, hehehehehe, religionskunskap hade jag honom i fast jag var egentligen lärare i 

svenska och historia men paus och han var väldigt slö kommer jag ihåg men jag slog näven i 

bordet och sa om du inte skärper dig så får du jag tror jag sa en etta….. 

O - avbryter Jaha 

G - …..och han skärpte sig och fick en ……. 

O - avbryter  tvåa 

G - ….femma 

O - Jasså jaha hehe 

G - Nä jag tror han fick en femma  

O - Jaha, paus det är ju duktigt. 

O - Darelid alltså, du har du något att replikera här? Hur var Alf som magister? 

G - Ja tänk. 

D - Äh, jag sa här förut när vi repade. Om du inte skärper dig nu så får du en etta, så sa gick 

han in och övade så blir det jättebra. 

O - Ja, paus och det blev en femma där också?  

D - Ja det kan man väl säga, fem toner rätt. 

O - Det är riktigt. Tage Erlander var ju bra på att berätta historier har du någon? 

G - Ja nu va han ju från Värmland och där var de ju experter,  jag är född i Västergötland så 

om du nöjer dig med en västgötahistoria då. 

O - Med glädje  



 

Gästen berättar en historia på västgötadialekt 

 

O - Två gondoler till Västergötland.  

G - Ja jag menar det. 

O - Ja det är härligt. Du vi har ju en eller var det nåt du tänkte säga? 

G - Nä jag vet inte vad jag ska säga. Det var roligt att vara här. 

O - Ja jag tyckte att du var på gång att säga nåt. 

G - Ja 

O - Vi har ju en präst här ute som ju håller på försöka o sätta världsrekord i att försöka studsa 

på de här studsmattorna. Äh, det är inga rekord som du kan tänka dig o försöka slå? 

G - Nej, du det tror jag inte att jag ska försöka mig på. Jag beundrar den mannen som kommer 

skuttande här. Men å andra sidan sett så strävar han uppåt. 

O - Ja det gör vi ju alla. 

G - Jag var inne och sjöng en sång för honom nyss, ska jag säga dig. 

O - Ha o han hoppar fortfarande ändå? 

G - Ja det gör han faktiskt.  



OLDSBERG INTERVJUAR ELENOR FRANZÉN 901019 Längd 1 Min 39 Sek 

 

O - Hallå hej, hej, vill du komma o sätta dig där. Paus Hur är det Elenor? 

G - Jo det är bra. 

O - Är det pirrigt? 

G - Ja lite. 

O - Ja det går över vet du. 

O - Hur kommer det sig att du började sjunga? 

G - Ja jag tittade på en melodifestival o så tänkte jag åh, tänk om jag fick va som dem. 

O - Ja när va dä? 

G - Åh, det va för tre och ett halvt år sen ungefär. 

O - Då va du alltså 8,5 nånting. 

G - Ja ungefär. 

O - Har du haft nån hjälp, har du studerat musik o gjort det professionellt så att säga, eller blir 

det bara till husbehov? 

G - Nä, jag uppträder ju lite så här då men….. 

O - avbryter Det gör du ja. 

G - …..Ja. 

O - Har du varit med i talangjakter? 

G - Ja. 

O - Hur har det gått där då? 

G - Ja, en del har jag vunnit, en del har jag kommit 2:a o 3:a och en del har jag förlorat. 

O - Jaha, så 2:a o 3:a det är inte att förlora? 

G - Nä. 

O - Nä det är det inte för då är man på pallen. 

G - Ja. 

O - Du hur många talangjakter har du varit med om? 

G - Oj, det går knappast att räkna, det är väl så där sex sju stycken. 

SKRATT 

O - Sex sju stycken, ja det var fantastiskt, vill jag säga. Sex sju stycken ja. 

APPLÅDER 

O - Du paus äh va har du för idol paus  i musikens värld? 

G - Richard Marx. 



Paus 

SKRATTt 

O - Richard Marx, ja han är häftig paus för för för det är en kille va? Ja skratt  ok. Scenen är 

där nu varsågod Elenor lycka till. 



LANTZ INTERVJUAR PERNILLA WAHLGREN 020419 LÄNGD 7 Min 31Sek 
 

L – Välkommen  

G – Tackar 

L – Aaaa, vad gott du luktar. Hon luktar så gott, jag har ju en plasttröja på mig så jag luktar 

inte så gott. Du har ju bomull på dig, en bomullsflicka. Usch, jag ser, jag har såna problem 

med våra sminköser här påpå Sveriges Television. Dom har dom har en enda uppgift och det 

är att se till att gästerna inte är snyggare än jag. O så Paus... 

G – Avbryter så misslyckas de 

L – ...så har de slafsat till de nu igen. 

FNITTER 

L – Pernilla 

G – Ja 

L – Du har blivit i tidningen Café utsedd till Sveriges sexigaste kvinna. 

G – Ja Fnitter 

L – Lägg av men du har det, du har det och då undrar jag lite gran hur hur rättvis är den här 

listan egentligen? 

G – Ja, det är väl den enda rätta Paus listan i hela världen skulle väl jag vilja påstå lite 

ödmjukt så där. 

L – Det är den Skratt 

G – Om du frågar mig Skratt 

L – Ja ja jag frågar dig alltså du, jag vet att du känner att att det börjar blir lite uppdrag 

granskning nu plötsligt... 

G – Avbryter Ja precis 

L – ...Jaa jag har också fått hjälp av Janne Josefsson med de här frågorna Paus ähh o undrar 

därför Madelene prinsessan... 

G – Avbryter mmm 

L – ...hon ligger ju på andra plats både på Café och Slitz lista... 

G – Avbryter Ja jag har hört att hon är jätteknäckt. 

L – ...Tror jag det och jättesexig Paus Skratt inte att förglömma och då undrar jag borde hon 

inte ha vunnit då Pernilla? 

G – Suck Det är frågan men jag tycker att jag är mer värdig vinnare. 

L – Ja du är det... 

G – Avbryter Mmmm 



L – ...för och den här satt jag och Janne och slipade på ganska länge den här frågan för tror du 

inte att det är så att egentligen så är Prinsessan Madelene Sveriges sexigaste men i och med att 

hon inte ställer upp på att vika ut sig så kan hon kanske inte komma på första plats. 

G – Kanske det du 

L – Jahaha Fnitter Eller hur varför vann du? 

G – Ähhh för att jag var den enda som ställde upp på att vika ut mig...Skratt...av alla 

tillfrågade. 

L – Av alla på hela listan... 

G – Avbryter Jaaa  

L – ...ähhh nu är ju inte jag Paus lustigt nog med på den här listan, vet du ett ett år var jag nr 

67 av 69... 

G – Avbryter Det var du. 

L – ...Med den enda kommentaren humor är också sexigt. Det var då det, det är det inte 

längre... 

G – Fnitter 

L – ...Men jag är inte bitter. 

G – Nej nej nej o nej. 

L – Det är inte det men däremot så så så vill jag väl Paus ok jag har ju också varit utvikt den 

här veckan. 

G – Fnitter 

L – Ja här här här är du, här är jag, här är jag ser du Paus där är jag. 

G – Ja titta oj vad du är fint. 

L – Ja här är jag, här är jag också- 

G – Mmm 

L – Där har vi den, ser du? 

G – Åhh, det ska va skillnaden där 

L – Ja, eller framför allt, vad är det här, vad ser du för skillnad på de här två vad är största 

skillnaden, vad är den största skillnaden mellan de här två bilderna tycker du? 

G – Jaaa, det här är humor, det här är sexighet 

SKRATT 

L – Det är ju också ett sett att se det, men den stora skillnaden är ju egentligen är ju att jag har 

en baguette i håret. 

G – Jahaha Skratt 

SKRATT 



G – Jaa  

L – ja, nej, nej det är inte riktigt det heller faktiskt 

G – Nej men annars var det lite lika, jag har en banderoll med en medalj och du har en medalj 

vad har du där i? 

L – Ja, Kungen och Silvia 

G – Kungen och Silvia, ja det är nästan. 

L – Precis det är, du skulle ha haft Kungen och Silvia precis där skulle du ha haft dem. I ars... 

G – Avbryter Jahaha 

SKRATT 

L – Där den är placerad. Förstår du men det är inte den stora skillnaden, nu ska vi nu ska vi 

allvarligt talat visa var den stora skillnaden är Paus Du ska titta här om du tittar här på 

inzoomningen. 

G – Da da da dadadada Titta 

L – Där är det, ser du, jag och det där skulle jag ha låtit bli förstår du. De där, häng med här 

nu jag ringer på min bunnyphone här, det passar perfekt i det här uppdraget... 

G – Avbryter Ok 

L – ...vänta ska du få höra, håll i dig. Lyssna noga, det här är otroligt spännande. Du såg, det 

syn, det var inte mycke. 

G – Nä, men när vi zoomande in där så. 

L – Jo, he he he 

T – Det är Patrik 

L – Hallå är det Patrik på Elle? 

T – Tjena 

L – Du är retuscheraren som fick ta hand om mina bilder 

T – Skratt Jahaha 

L – Du du ähh vad var var din impuls när du såg de här bilderna? 

T – Ähhh, första impulsen var väl de var koola bilder tyckte jag... 

L – Avbryter Mmmm he he he 

T – …ähh men efter ett tag så he, såg man då den här behåringen under armarna, och de var 

väl mer Harkel först var man liksom ganska förskräckt så där och tänkte att fan det här måste 

vi ta bort. 

L – Är du pälsallergiker? 

T – Nää, faktiskt inte... 

SKRATT 



T – ...men ähh, prata med redaktionen och fotografen och dom sa att nä för i helvete det är 

hennes grej- det ska vara kvar. 

L – Det är min grej. 

T – Ja  

L – Ja, vet du vad, det är viktigt att ha en grej i i i TV, Luuk har den där arga leken och jag har 

hår under armarna. 

SKRATT 

T – Ja, då tycker jag din grej är bättre. 

L – Hahahajaaa Eller hur, det är många tjejers grej men det kanske man ingenting prata om. 

T – Näää 

L – Ok, så så du du var tvungen att lämna kvar de. 

T – Mmmm 

L – Du förlåt ähh ett ögonblick bara 

T – Mmmm 

L – Hur mycket är du retuscherad på dina bilder? 

G – Nada, eller iallafall de behövde inte retuschera nåt hår iallafall. 

L – Ok ok, 0% var Pernilla retuscherad. Hur mycket var jag retucherad? 

T – Ähh, det beror på hur ärlig vill du att jag ska va? 

SKRATT 

L – Vänta två sekunder, Hur ärlig vill vi att han sak va? 

G – Jätteärlig 

L – Ja, jätteärlig 

T – Ja, nä, det var inte alls mycket det var lite ähh mustasch och hår på halsen och sånt. 

L – Hår på halsen 

T – Ja, du vet lite så där små fjun och lite prickar nej men det var inte alls mycke. De va de va 

jätteroligt att jobba med. 

L – Det är klart det var roligt om man får ta bort hår på halsen, I am a monkey. Jaha 

T – Bytte nåt ögonbryn o så där. 

L – Till och med den här kaninen är slätare än jag ok ok. Vet du vad Patrik om du undrar 

varför du bara kunde va med på telefon nu så beror det på att vi inte har råd med nån 

retuscherare här på TV. 

SKRATT 

L – Men tack så mycket ändå. 

T – Du hare bra. 



L – Hejdå 

T – Tja 

L – Hej 

APPLÅDER 

L – Vad säger du om den? 

G – Jag måste titta det är fantastiskt 

L – Va va va säger du om den den killen? 

G – Ja hörrö du han gillade inte hår så mycket kan jag väl säga. 

L – Nä nä, är du rakad? Aaaa har du rakat, nä du har inte rakat armarna? 

G – Nä, där gränsen. 

L – Men benen är rakade iallafall. 

G – Ja, annars är jag nog inte så förtjust i hår nä 

L – Nä, men får jag titta, du du är ju väldigt fin på de här bilderna, men du är ju faktiskt 

väldigt glansig också. 

G – Ja, det är jag, nu är det ju så här man kan inte än jag kan inte sitta och säga att jag inte är 

någonting retuscherad för jag sitter brevid... 

L – Avbryter Näää, för här har dom ju ritat på ett par rullskridskor t.ex. 

G – Jahaha, dom hade jag ju inte på mig. 

L – Dom hade du inte på dig. 

G – Nä, när när jag gör jobb får jag komma och titta på bilderna... 

L – Avbryter Ja 

G – ...och då kan jag ju själv se liksom nämen att oj där såg ähhh men jag skulle inte sitta och 

säga ta bort lite där eller 

L – Men är det inte så får jag fråga ärligt talat, när du har gjort såna här bilder ähh får du vara 

med på retuscheringen och säga att jag har en favorit cellulit som jag vill ska va kvar? 

G – Ähhh 

L – Eller gör man bara om det mesta? 

G – Nä det får jag inte, vet du vad jag gör som jag tror är det mest sunda, jag tränar extremt 

mycket innan jag ska göra en fotografering, så att jag är i toppform när jag väl är där. 

L – Du skojar... 

G – Avbryter Nä  

L – ...är det så? 

G – Jaa 

L – Men vaddå, tränar du en dag innan eller vaddå, det låter ju i och för sig... 



G – Avbryter Nä, jag har mera framförhållning än så, jag tränar säkert i en månad innan, när 

innan jag vet att jag ska ta bilderna, så kör jag stenhårt så att just för att jag inte behöva jag 

menar jag vill faktiskt va i form när jag ähhh tar lite läckra bilder sådär. 

L – Ja, jag kan förstå det, men varför varför vek du ut dig? Ähh du har tre, jag har skrivit upp 

tre alternativ, fyra alternativ som du kan få välja i mellan på frågan varför du vek ut dig. 

G – Jag frös 

L – Hi hi hi nä den fanns den fanns inte med tyvärr det var 

1.Jag skäms inte för min kropp 

2. Det var bara en kul grej 

3. Porriga jag tyckte bilderna blev sensuella 

eller 

4. Övrig. 

G – Det var typ allt 

L – Vad är övrigt, varför vek du ut dig övrigt? 

G – Ja Paus det var en bra dag helt enkelt att vika ut sig på tyckte jag.Ha ha ha 

SKRATT 

A – Jättebra, tack för att du kom Pernilla Wahlgren 

G – Tack 



LANTZ INTERVJUAR ÅSE KLEVELAND 020426 LÄNGD 12 Min 25 Sek. 
 
L – Välkommen Åse! 

G – Tack! 

L – Välkommen, innan vi sätter igång på allvar så har jag bara en fråga som vi har hållit på att 

diskutera fram och tillbaka på redaktionen och det är Paus är det sant att norrmän Paus inte 

äter någon ordentlig lunch Paus utan bara äter sån där matpacke med mackor med geitost på? 

G – Det är väl en ordentlig lunch det det är det som är ordentlig lunch. 

L – nej men ähhh 

G – o äta o äta köttbullar med gräddsås klockan halv tolv på förmiddagen… 

L – Avbryter mmm Åse 

G - … det är väl som nervoperverst Otydligt 

SKRATT 

G – men men man vänger sig väldigt fort, jag går ner varje dag i restaurangen och så tänker 

jag idag ska det bli en liten sallad och så kommer man ner så är det så är det Paus 

strömmingsflundra med potatismos… 

L – Avbryter Det är underbart! 

G – …o lingon… 

L – Avbryter Det är så svenskt 

G - … o så Paus blir man lite mer svensk för varje… 

L – Avbryter eller hur 

G - …ja 

L – Jag förstår det, jag har ställt den här frågan i 3 program i rad nu och hoppats alltid på att få 

ett annat svar men de e de e så de nåt som ni är stolta över eller är det nåt man skäms för om 

man är norrman dom här mackorna pratar man om det eller försöker man hålla det för sig? 

G – nää jag tror vi ähhh vi är på ett sätt ganska stolta över det. I Norge har man en tradition 

som går på enkelhet, det ska inte va massa surujoleri… 

L – Avbryter Jaa…surujolevi? 

G - …ja när när alltså det kanske är lite annorlunda nu men traditionellt sett så vitt bröd alltså 

de brödet som ni äter i Sverige som är alldeles vitt och ibland till och med lite sött… 

L – Avbryter Jaa mmm 

G - …Det är nästan som wienerbröd, det ska va orntlig rågbröd. 

L – Men Åse, när jag läste researchen om dig så har jag insett att du faktiskt är lite för 

intressant för det här programmet Paus det kommer Paus  vi kommer Paus ja… 



G – Avbryter Wow  

L - …ja vi kommer inte hinna med allt. Tyvärr. Då undrar jag du som chef hur handskas du 

med en sån situation, när du redan innan vet att du inte hinner med allt så att jag… 

G – Avbryter Det tror jag Skratt. Det tror jag. Jag andas med magen. När jag… 

L – Avbryter Ok  

G - …känner att jag kommer över en och nackmusklerna Paus o det börjar kännas… 

L – Avbryter Ok 

G - …och när nackmusklerna känns som högspänntkablar det gäller gör det du också, det 

gäller bara andas med djupt med magen så känner du hur ron sprider sig ut i kroppen, då så 

säger du ok vi tar en sak i åt gången. 

L – Ok, en fråga åt gången då. 

G – Ja det är sant. 

L – Andas djupt Åhh jag känner hur gifterna går ur kroppen nu, det går gifter hur kroppen… 

G – Avbryter Javisst Skratt 

L – Åh Akrylamid… 

SKRATT 

L – Det är förresten et ganska trevligt flicknamn – Akrylamid. 

G – Skratt  lilla Akrylamid 

L – Det är inte så dumt. 

G – Ja ha ha ha 

L – Men men du du du har en karriär som man kan sammanfatta egentligen Paus på ett sätt 

gegenom att helt enkelt säga att du har gjort allt som jag skulle vilja göra. 

G – Skratt 

1. L – Du har ju alltså gett ut skivor, du har varit med i Schlagerfestivalen, du har lett 

Schlagerfestivalen, du har varit programledare för massa andra program, nu glömmer jag 

andas med magen märker du… Andas djupt 

2. G – Ja ha ha ha 

3. L – Där kom vi tillbaka, du har varit revy primadonna på Kardemumma, du har kört rally, 

du har varit ähhh facklig ordförande, du har varit ähhh kultur ansvarig för OS i 

Lillehammer, du har ähhh andas djupt 

4. G – Så nu ser du. 

SKRATT 

5. L – Ha ha ha, du har varit minister, kulturminister och nu chef för filminstitutet i Sverige. 



G – Ja  

L – Den här meritlistan Paus den naturliga reaktionen på den här ju varför har du inte varit 

Bondbrud? 

G – Ja men det ser du väl, jag har för långa kjolar. 

SKRATT 

L – Ja men det skulle va de men du skulle ha passat så bra Åse. 

G – Ja men va bra. 

L – Ja  

G – Ja men nu är det nog lite sent. 

L – Tror du abs, vilken Bond skulle du helst velat fråga? 

G – Paus Ja det måtte ha vatt Sean Connery… 

L – Sean ja, ja jag håller med. Sean Sean så jag som ändå, jag det kanske är lite för sent för 

mig också. Men av alla de här jobben, vilket gjorde du sämst? 

G – Paus nä det vill jag inte säga… 

L – Avbryter Nej  

G – …jag har gjort alla så gott jag kunnat. 

L – Jaha  

L – Ja, då har man gjort det i och för sig så bra. 

G – Ja mer än det går inte… 

L – Avbryter Nej, det gör det inte. 

G – …tycker jag inte. 

L – Nej, och är det någonting tror du du har en gedigen meritlista här, är det nåt du ändå 

känner att du skulle vilja göra mer i karriären? 

G – Paus nä alltså jag har aldrig planlagt min karriär och det har det är princip jag tror om jag 

nu började tänka över alla saker som jag skulle göra senare i livet så blir man plötsligt lite 

strategisk o så börjar man tänka nja då börjar ja alltså då kan det väldigt lätt gå ut över det 

jobb man är i. 

L – Men för åå bena ut det här, du du du är inte mål, du är egentligen inte målinriktning som 

har lett dig utan slumpen mer, du har vatt ett löv ett väldigt snyggt löv för vinden kan man 

säga. 

G – Nja, jag hoppas inte jag bara vatt det, det låter ju förskräckligt, nej… 

L – Avbryter men har du sökt några jobb eller har du bara… 

G – Avbryter…när det gäller karriären så har jag varit det… 



L – Avbryter…ja… 

G – Avbryter…men när jag väl har fått har skaffat mig ett jobb så Paus så har jag inte varit 

särskilt mycket röv. Det tror jag inte. 

L – Nä, det har jag svårt att tro. En sak som fascinerat mig väldigt mycket när det gäller dig 

förutom det här att du samlar på björnskallar, stämmer det, är det sant? 

G – Nej, det var en period när jag samlade på kranium, men det var inte bara björnar… 

L – Avbryter Nähä he he he ännu värre. 

G – …det var rävar och mås, rävar och måsar o… 

L – Avbryter var hade du dom någonstans? 

G – nej, jag har dem fortfarande på en hyll, det är inte alla som gäster som tycker lika mycket 

om dem. 

L – Skratt 

G – Jag har dom på en hylla så här, lite så här tripp trapp träsko. 

L – Man kan inte göra nånting med dem, ett saltkar genom ögonen? 

SKRATT 

G – Nä, man måste Paus man måste ha respekt för björnen. Men den är där och den är vacker 

Paus och jag tycker den är sti men först främst så har jag ju samlat skalbaggar och insekter du 

vet… 

L – Avbryter Ja ja 

G – …det låter förskräckligt vi behöver inte men det är inte så konstigt som det låter. 

L – Du vet min brorsa han samlade ölburkar det tyckte jag var lite äckligt. 

G – Ja, men dom luktar mer. 

L – Än skalbaggarna? 

G – Ja 

L – Ja, det där vet du bättre. 

SKRATT 

G – O dela hus med gamla ölburkar, det måste va ganska förskräckligt. O dåligt rykte kan 

man få. 

L – Ja men skalbaggar, det är helt normalt. 

G – Nä  

L – Men har du nån kvar av skalbaggarna, är de levande eller är de kranium? Små små? 

G – Nä, de är helt döda och de har en liten nål igenom sig så här. 

L – Så att de sitter kvar om de skulle börja leva? 



G – Ja  

L – man vill inte ha dem i sängen. 

G – Tryggt  

L – Men det som det som fascinerar mig om vi bortser med det här med björnhuvudena, det är 

det att du är väldigt glamorös du är väldigt tjusig jämnt, det är inte så att man tänker ahh där 

går en fackpamp, när man ser när man ser dig. 

G – Nä  

L – Är du fåfäng? 

G – Paus Jaa 

L – Hur mycket? 

SKRATT 

G – Jahaha, vad ska man säga, jag är fågång på det sättet att jag tycker om att, jag tycker inte 

om att se rufsig o Paus ähhh jag trivs mycket bättre o ja har mycket bättre självförtroende om 

det är lite ordning o reda… 

L – Avbryter Ja  

G – …än om jag skulle störta ur sängen och gå ut. 

L – Men hur men hur hinner du? Du jobbar o jobbar o hinner… 

G – Avbryter nä man måste ju ja, den tiden får man ta sig. Några håller på med de mest 

märkliga saker ja. 

L – Ja, stackars skalbagge. 

G – Jag ser väldigt lite på TV. 

L – Nä, tittar du lite på TV? 

G – Jag tittar lite på TV, jag erkänner. 

L – Gud det blir bara konstigare och konstigare, ha ha ha, att titta lite på TV. 

G – Nä, nä men det är vissa grejer man inte gör så mycket av… 

L – Avbryter Nej, ok 

G – …och jag använder inte så mycket tid på det, du ser, jag har haft precis samma klänning 

men i olika färger i 30 år. Du tänka dig… 

L – Avbryter Är det så att du har haft du har bestämt dig för att du bara bestämt dig för en stil 

o sen bara byta material är det så? 

G – Ja  

L – Vad är en typisk tweed tillfällen? 



G – Ett typiskt tweed tillfälle är när under den tiden jag jobbade i fack i fackförbundet, då var 

det mycket tweed. 

L – Jaha 

G – Som du ser i kväll har jag slått mig lite lös så nu har jag lite pärlor för jag tänkte att du 

skulle bli lite besviken om jag kom i tweed. 

L – I tweed är snyggt, du förstår inte, Åse du förstår inte du vet inte vem du talar med för nu 

ser jag ganska, ja bra ut nästan. 

G – Ja Hi hi hi  

L – Men jag har faktiskt tagit fram, jag alltså är också fåfäng men det märks absolut tyvärr 

inte på mig. Jag har tagit fram en bild… 

G – Avbryter Jo, men det tycker jag 

L – Ja nu som sagt med 1.5 timme i sminket Åse, 1.5 timme. Hur länge var du där? 

G – Det kräver sitt hi hi hi 

L – Ja det gör det. 

L – Här har jag tagit fram en bild på dig på jobbet, Paus, så här ser den ut. 

G – Ja  

L – Åse på jobbet, Paus, här har vi Annika på jobbet det här är en bild jag tog i måndags… 

SKRATT 

L – …och det här är allvarligt talat det är så här jag ser ut. 

G – Ja  

L – Finns det nåt hopp för den här människan? 

G – Nej, det är bara ett val, alltså man kan, Paus, man kan använda sin tid och sina lustar till 

precis vad man vill, det är helt i ordning. Jag går inte på krogen, jag vet att det låter också 

väldigt tråkigt, jag sitter inte bara o lockar håret. Skratt 

SKRATT 

L – O byter modell Paus men men har det någonsin legat dig i fatet att är så tjusig? 

G – Det är klart att i vissa tillfällen så kan man nog märka att ähh men väldigt sällan att man 

att nån när man i de flesta sammanhangen jag är i spelar egentligen inte så mycket roll, hur 

jag är klädd, därför är man inne för att förhandla eller man inne för att vara med i en 

diskussioner och de är viktiga och allvarliga frågor man håller på med. Paus och det spelar 

precis egentligen ingen roll hur man är klädd men det kan tidigare när jag var yngre… 

L – Avbryter Ja  



G – …så kunde det va allvarlig män som på så sätt använde det där att man va söt och vacker 

tjejer… 

L – Avbryter Ja  

G – …som lite sådär. Det är nästan lika tveksamt som att ha varit med i schlagerfestivalen, det 

är också lite så där  

L – Är det? 

G – Jaarå  

L – Det som är det finaste man kan va tycker jag förutom att vara Bondbrud. 

G – Ja, men det ja 

L – Men det hade varit ok, det är lite sådär för vi har en schlagersångerska här idag nämligen 

som kommer och sjunger och jag vill att hon känner att hon kan bli kulturminister. 

G – Ja ja, men det är absolut 

L – Ja  

G – Ja 

L – Men en annan sak, det här med dina ben, det var ju med det… 

G – Avbryter Ja 

L – …att du har blivit erbjuden trettio tusen för att visa benen, här sitter ju du o bara visar 

dem jätte alldeles gratis. 

G – Ja  

L – Ja  

Paus 

L – Vad vad de? 

G – Nä, jag har alltså gått när jag va nu hör du verkligen vilken enspårig människa jag är när 

jag för jag var nitton gick jag bara i långbyxor… 

L – Avbryter aldrig i kjol? 

G – Jag tror, nä, jag är den enda som varit revy primadonna på Folkan som inte hade en 

klänning på sig. Jag hade i och för sig var väldigt lågt skuren och väldigt små överdelar men 

byxor var det. 

L – Det låter lite Britney Spears? 

G – Ja egentligen om du säger… 

L – lite före… 

G – …ja  



L – …mycket före. 

G – Britney Spears anno 69, men så hittade jag en kjol… 

L – Jaha  

G – …En lång kjol och den trivdes jag så bra med och så fanns det inga fler långa kjolar så då 

köpte jag en begagnad symaskin för 295 kronor. Paus och så började jag kopiera långa kjolar 

och det gjorde jag då i 10 år. Samma modell. 

L – men det här låter ju genialt. 

G – Ja, jättebra grej. 

L – Men det här med kläder kan ju vara känsligt särkilt i TV, jag får ju väldigt mycket 

reaktioner på vad jag har på mig. Därför ska jag med en gång säga ja det är jättesvårt att gå på 

toaletten med de här ärmarna så bara ni vet och förstår men de är snygga. Men innan vi 

faktiskt börjar prata om någonting annat så ska jag få hjälp av dig, eftersom du har lite koll. 

Annika läser tittarbrev, det diskuteras 

L – Men en sak som jag alltid måste fråga folk som jobbar med film de är vilken är din favorit 

Woody Allen replik? 

G – Ha ha ha Ja när vi talar om det vi talar om så jag är väldigt svag för Annie Hall… 

L – Jaja 

G – …Jag tyckte det var en jättebra film och där talar då Woody Allen om ähhh Los Angeles 

o så säger han att vet du i Los Angeles där kastar folk inte soporna där gör de TV av dem. 

Skratt 

A – Tusen tack Åse Kleveland. 

 


