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Abstract

Title: ”Have some fucking balls!” - A qualitative content analysis of how 

masculinity and femininity is represented in Filip & Fredrik's podcast.

The purpose of this study is, based on theories of gender and hegemonic masculinity, to study 

how masculinity and femininity is constructed and reproduced in one of the most popular 

Swedish podcast: Filip & Fredriks podcast. The main theory in this study is that gender is 

socially created and sustained by humans through language and interaction with others.

The study's research questions is: How are gender roles/gender portrayed in Filip & Fredrik's 

podcast? What characteristics are attributed to men and women in Filip & Fredrik's podcast? 

How does Filip & Fredrik's podcast represents conditions and power relations between men 

and women?

Through an linguistic textual analysis, which is an application of discourse analysis, I seek to 

get beneath the surface meanings of texts and examine more implicit social meanings and 

ideologies regarding gender. It includes an analysis of metaphors, word choices and syntax. 

The analysis shows underlying values and ideologies that indicates gender structures in a 

broader societal context. Choice of words and metaphores in Filip & Fredriks's podcast 

expresses symbolism where men and male-typical attributes are highly valued, whilst woman 

and female-typical attributes is being devalued and representative of the opposite. 

Masculinities and femininities are also constructed and represented in various ways through 

sentence constructions that guides the listeners in certain directions. Men are e.g. more often 

than women in active roles when Filip and Fredrik describe different processes. 

Consciously or unconsciously, the presenters language establish and maintain a gender 

order, gender roles and gender discourse. Dominant gender ideologies are reinforced in the 

everyday conversations in Filip & Fredrik's podcast through linguistic structures and gender 

ideologies inherent in the communication.

Keywords: masculinity, femininity, gender, gender roles, power relations, content analysis, 

podcast.
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1. Inledning

Podcasten har under de senaste två åren fått ett uppsving vilket bland annat visat sig genom 

den senaste tidens mediebevakning av fenomenet. I svensk dagspress kan man läsa i olika 

krönikor och kulturartiklar om hur alternativa radiosändningar breder ut sig. Det pratas om 

det långa, oavbrutna samtalet som genom podcasten fått allt större spelrum i medierna 

(dn.se).

”2013 blir året då alla kommer att ’podda’”, förutspådde den sociala medieexperten Emanuel 

Karlsten för inte så länge sedan i DN:s nätupplaga. Karlsten drar paralleller mellan podcast-

fenomenet och bloggens genomslag för ett antal år sedan. Bloggen presenterades då genom 

olika kändisar och skapade, likt podcasten, en unik ton och en intimitet med mottagarna som 

inte fanns på andra håll. Därefter skulle alla ha en blogg. Karlsten förutser samma utveckling 

för poddradion och menar att 2013 blir året då allt från företag och kändisar till 

privatpersoner kommer att ”podda” (dn.se).

Podcast, eller podradio - som är den svenska benämningen - beskrivs ibland som 

beröringspunkten mellan bloggande och vanlig radio (blr.hb.se). Det är ett relativt nytt sätt 

att publicera och sprida ljudfiler på via webben (entreprenor24.se). Enkelheten i konceptet 

gör att i princip vem som helst kan nå ut med sin hemproducerade poddradio över hela 

världen. Däremot är de största podcastarna i dag finansiellt uppbackade av större företag 

även om de flesta podcasts inte är det (resume.se). 

I Sverige är humorduon Filip och Fredriks podcast en av de största och populäraste i landet 

(entreprenor24.se). Deras podcast som startades 2010 har omkring 100 000 lyssnare per 

utsändning och är en av de mest nedladdade podcastarna i Sverige på Itunes och finns idag 

även på Spotify (se.tunigo.com).

I denna studie har jag valt att analysera hur Filip och Fredriks podcast framställer 

kvinnlighet respektive manlighet i sin podcast. Detta är intressant att studera eftersom deras 

podcast är en populär podcast med en trogen och stor lyssnarskara. Jag skulle vilja påstå att 

Filip och Fredrik spelar en ganska stor roll i dagens kultursamhälle. De är populära och får 

mycket utrymme på Kanal 5 att göra olika egna program och syns ofta i olika mediala 

sammanhang. De senaste två åren har deras podcast fått utmärkelsen 'Bästa kultur och nöje' 

när Svenska podradiopriset gått av stapeln, ett pris där vinnarna utses av lyssnarna 
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(daytona.se). Deras hundrade podcast sålde snabbt ut Berwaldhallen, något som Medie- och 

kommunikationsvetaren Erik Lindenius, Umeå universitet, beskriver som en sorts milstolpe 

vad gäller svensk podcast (sydsvenskan.se).

Det är även intressant att analysera just Filip och Fredriks podcast utifrån att humorduon 

ofta får kritik för att vara ”grabbiga”, ständigt prata om män och slentrianmässigt hylla andra 

män (sydsvenskan.se). De har kritiserats för att vara män som bara pratar om män, och när 

de väl pratar om kvinnor så får de även det till att handla om män (svt.se). Det är därför 

intressant att studera hur de framställer kvinnlighet respektive  manlighet i sin podcast. Hur 

pratar de om män och kvinnor, vilka roller framträder de i samt vilka attribut och egenskaper 

tillskriver de könen?

Om man tittar på vilka ”Podcast-taggar”, det vill säga ämnen och personer de pratar om i 

deras sändningar, som står listade på deras hemsida blir det också tydligt att det är männen 

som står i fokus. Endast 4 av de 56 namn på personer som är ”taggade” är kvinnor 

(filipochfredrik.com). 

Eftersom forskningen de senaste trettio åren kunnat visa att medier har stor betydelse för 

föreställningar om kön anser jag att det är relevant att studera Filip och Fredriks podcast. 

Linda Fagerström och Maria Nilson, fil. Dr i konstvetenskap respektive fil. Dr i 

litteraturvetenskap, skriver i boken Genus, medier och masskultur (2008) att forskarna idag 

är eniga om att människor och samhället i stort influeras och formas utifrån den bild 

medierna förmedlar och på det sätt den förmedlas. Ledande medier förstärker och speglar 

den övergripande samhälleliga diskursen (Fagerström & Nilson, 2008:38). Uppfattningar om 

det maskulina och feminina får påföljder för hur vi lever våra liv (Fagerström & Nilson, 

2008:8).

Medieforskaren Madeleine Kleberg menar även hon i Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap (2006) att en betydande del av skapelseprocessen av det vi kallar 

för kön sker i medierna, något som vi inte kan undvika att påverkas av (Kleberg, 2006:7).

Det är därför också relevant och intressant att studera mediet podcast eftersom det är ett 

relativt nytt fenomen som ökat i popularitet den senaste tiden och därför också är ett 

förhållandevis outforskat medieområde.
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1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur män och kvinnor framställs i Filip och Fredriks 

podcast.

1.2 Frågeställningar

I denna studie avses följande frågeställningar besvaras:

- Hur förmedlas bilden av könsrollerna/genus i Filip och Fredriks podcast?

- Vilka egenskaper tillskrivs män respektive kvinnor i Filip och Fredriks podcast?

- Hur framställer Filip och Fredriks podcast förhållanden och maktrelationer mellan män och 

kvinnor?

2. Teori och tidigare forskning

2.1 Tidigare forskning

Den medierade mannen – En ideologikritisk studie om maskulinitetsideal i svenska 

podcasts.

Kandidatuppsatsen ”Den medierade mannen – En ideologikritisk studie om 

maskulinitetsideal i svenska podcasts” är skriven av medie- och 

kommunikationsvetenskapsstudenten Evelina Boberg vid Södertörns högskola hösten 2012. 

Författaren har i denna studie gjort en ideologikritisk textanalys av utdrag ur tre olika 

svenska podcasts utifrån ett antal tematiseringar. Syftet med studien var att utifrån teorier 

om hegemonisk maskulinitet och homosocialitet studera hur normer för maskulinitet 

reproduceras i tre populära svenska podcasts. Bobergs frågeställningar var följande: 
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- Hur förhandlas maskulinitetsnormer hos Alex & Sigge, Filip & Fredrik och Luuk & Lokko?

- Genom vilka rollprestationer upprätthålls eller omförhandlas normer för hegemoniska 

maskulinitetsideal?

- Vad innehåller dessa podcasts för specifika strukturer och hur återfinns maskuliniteter i 

detta innehåll?

De teman som författaren letade efter i sitt material var olika former av representationer av 

homosociala konstruktioner som existerar utifrån en hegemonisk maskulinitet. Hon 

undersökte relationen inom texten, det vill säga relationen huvudpersonerna emellan samt 

relationen till andra utanför texten. Utifrån dessa utvalda tematiseringar använda sig 

författaren av en ideologikritisk textanalys där hon främst analyserade ideologins manifesta 

yta för att sedan blottlägga dess latenta yta och strukturer. Genom att studera 

representationer och rollprestationer i texten avsåg hon urskilja hur verkligheten är 

representerad inom texten samt hur normerna för hegemonisk maskulinitet representeras i 

och med huvudkaraktärernas relation till varandra och andra.

Resultatet av studien visade bland annat att normerna för maskulinitet konstant är 

närvarande i samtalen och stundtals fungerade som en övergripande struktur. 

Huvudpersonerna testade sina olika uppfattningar och värderingar gentemot sin 

samtalspartner vilket även fungerade som ett test av de normer och värderingar kring 

maskulinitet och manlighet som existerar i samhället. Samtal som kunde tyckas vara 

personliga och öppenhjärtiga menade Boberg innehöll ideologiskt laddade symboler och 

värderingar som visade på maskulinitetstrukturer i ett större samhälleligt perspektiv. 

Analyserna visade att maskulinitetsprocessen inte bara utgjordes av inneboende 

vänskapsrelationer utan också i ett ständigt refererande till andra personer i 

huvudpersonernas närhet. Utöver att de samtalade om sina partners och kollegor i samma 

bransch projicerade de sina egna normer och värderingar på andra. Genom att definiera 

traditionellt manligt betingade beteenden eller genom att kritisera andra mäns klädstil 

befäste de sin egen överordning och på så vis reproducerade de även de hegemoniska 

maskulinitetsnormer som är rådande i samhället. Författaren menar att å ena sidan existerar 

dessa tre podcasts i ett avgränsat socialt fält där deras normer och värderingar delas av 

många andra och således påvisar en överordnad och hegemonisk ställning. Å andra sidan 

menar hon att det finns många andra maskulinitetsnormer som ingår i det svenska samhället 

där många inte kan relatera till dessa program. Inom svenska medietexter uppvisas det flera 
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olika maskuliniteter som kan tolkas som överordnande, utan att de är direkt sammanslutna 

med varandra. Boberg menar att de podcasts hon studerat endast visar upp en av alla dessa 

nivåer av maskuliniteter, där de i sitt sociala rum ges en överordnad position (Boberg, 2012).

2.2 Genusteori

2.2.1 Kön och genus

Linda Fagerström och Maria Nilson skriver i Genus, medier och masskultur (2008) att 

genusforskarna anser att kön inte är något givet och oföränderligt, utan att det är en social 

och kulturell konstruktion. De menar att könstillhörigheten är något som varje människa 

stöps in i. Begreppet genus handlar om det som i mindre vetenskapliga sammanhang ofta 

benämns som ”könsroller”. Skillnaden mellan begreppen kön och genus är att kön är 

sammankopplat med det biologiska, medan genus är det socialt och kulturellt konstruerade 

(Fagerström & Nilson, 2008:7).

Simone de Beauvoir, en av den franska kvinnorörelsens pionjärer, formulerade en gång 

genus genom att säga att man inte föds till kvinna - det är något man blir. Något som hon 

även menar gäller för män, maskulinitet är något som man lär sig, inte något man föds med 

(Connell, 2002:15).

En beskrivning som den amerikanske sociologen och genusforskaren R.W. Connell skriver 

under på. I boken Gender uttrycker han att genusrelationer inte är något som existerar om vi 

inte konstruerar dem. Genusrelationer är något som hela tiden på olika sätt görs i vår vardag 

genom vardagligt tal. På så sätt upprätthålls och förhandlas genus jämt och ständigt i möten 

mellan människor. Det är inte endast de som talar med varandra som identifieras i 

genustermer. Relationen mellan dem, liksom motstånd, dominans, respekt, och samhörighet 

förekommer ständigt under samtal som på ytan kan tyckas handla om helt andra saker 

(Connell, 2002:76f).

2.2.2 Genus och maktrelationer

Att genusrelationer görs genom bland annat språket är något som även Fagerström och 

Nilson tar upp. De menar att genusperspektivet måste kopplas samman med 
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maktdimensionen för att perspektivet ska bli relevant och riktigt. Ett flertal genusforskare 

har influerats av den franske filosofen Michel Foucaults (1926-1984) diskussioner om makt. 

Foucault skriver i boken Sexualitetens historia: viljan att veta (2002) att makt inte är en 

institution eller en struktur, och inte heller något som vissa personer är försedda med, utan 

att det är benämningen på en sammansatt strategisk situation i ett visst samhälle (Foucault, 

2002:103f). Foucault menade alltså att makt inte kan ägas, utan existerar endast då den 

utövas genom olika diskursiva och maktimpregnerade praktiker. Även om ingen äger makt 

kan alla utöva makt eller handla utifrån en maktposition (Fagerström & Nilson, 2008:12f). 

Foucault menade dock att makt inte kan betraktas som den överordnades privilegium, utan 

är snarare som en effekt av den strategiska position som den överordnade erövrat (Foucault, 

2003:xii). Foucault ansåg att fokus bör riktas mot maktrelationerna i det lilla och inte 

nödvändigtvis mot institutioner eller makthavande. Att det handlar om små knep med en 

omfattande spridningsförmåga, om subtila, tillsynes oskyldiga, men djupt misstrogna 

mekanismer, som är en del av ett system. För att skildra dessa menade han att man måste 

studera detaljerna och fästa sig vid småsaker (Foucault 2002, s 164). 

Fagerström och Nilson skriver att makt utövas ständigt i diskurser runtomkring oss i befästa 

tankesätt och mönster gällande hur vi ska agera och vara. Genom språket och handlingar 

konstrueras och upprätthålls en slags värld av sådant vi uppfattar som självklart. Författarna 

menar att diskurser ger tolkningsföreträde när det kommer till att definiera en själv och 

andra, något som därför är kopplat till makt. Däremot är diskurser inga konstanta sanningar 

utan skapas och omskapas ständigt vilket gör att ett motstånd hela tiden är närvarande och 

att den diskursiva makten kan utmanas eller förvandlas. Genom att analysera medier kan 

man synliggöra diskurser och belysa de perspektiv och idéer som finns bakom vissa sätt att 

presentera verkligheten på, det vill säga belysa de maktstrukturer som finns bakom det som 

många ser som självklarheter (Fagerström & Nilson, 2008:12f).

2.2.3 Stereotyper

Fagerström och Nilson menar att en sida av att studera medier ur ett genusperspektiv är att 

granska genusslentrianen. Författarna menar att vi ständigt ingärdas av stereotypa 

framställningar av genus att vi till slut inte längre ser dem. Till exempel kan det handla om 

hur pappor framställs som den starke som tar hand om sin familj medan mammor 

porträtteras som den svage, som sköter om barnen (Fagerström & Nilson, 2008:43).

Richard Dyer, brittisk professor i filmvetenskap vid King's College, diskuterar stereotyper i 
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The Matter of Images: Essays on Representations (1993). Han skriver att stereotyper har 

funktionen att underlätta för människor och samhället i stort att sortera in människor, som 

en slags genväg till förståelse för oss själva och omvärlden samt att de ger uttryck för våra 

värderingar och övertygelser.

Dyer hävdar att denna grupperingsprocess bekräftar hur samhällen skapar en förståelse för, 

samt skapar och reproducerar sig själva. Stereotyper är en enkel och lättförstådd form av 

representation, men som samtidigt kan komprimera en hel del komplex information och 

många konnotationer (Dyer, 1993:12f).

Själva kärnan i Dyers diskussion om stereotyper är kanske hans hänvisning till hur de 

åberopar konsensus. Stereotyper meddelar oss att ”detta är vad du och alla andra i samhället 

tycker om en individ tillhörande den ena eller andra sociala gruppen i samhället”. 

Stereotyper skapar på så sätt samstämmighet i samhället kring föreställningar om hur olika 

individer inom olika grupperingar ”är”. Ironiskt nog menar han att det trots detta vanligtvis 

är från sådana stereotyper vi får våra idéer om olika sociala grupper i samhället (Dyer, 

1993:14).

2.2.4 Typer och stereotyper

Sociologen Stuart Hall skriver om användandet av stereotyper som signifierande praktik i sin 

bok Representation: cultural representations and signifying practices (1997). I boken 

hänvisar han till Richard Dyers uppsats 'Stereotyping' (1977) där Dyer gör en betydande 

skillnad mellan typer och stereotyper. Dyer hävdar att användningen av olika typer är en 

nödvändighet för att vi ska kunna skapa en förståelse för vår omvärld och de människor vi 

stöter på. Vi förstår vår omvärld genom att koppla enskilda föremål, personer eller händelser 

till de allmänna klassificeringar som de passar in i utifrån vår kultur. 

Vi delar in människor i olika grupper eller kategorier utifrån den roll personen har eller utför. 

Är hen till exempel chef, förälder eller arbetare? Vi ger även olika individer 

grupptillhörigheter utifrån exempelvis klass, kön ålder, nationalitet, sexuell läggning och så 

vidare. Därutöver placerar vi in olika personer i fack efter vilken personlighetstyp vi anser att 

de är. Är hen en glad, surmulen, social eller energisk person? Dyer menar att den bild vi 

skapar av vem en person är, formas utifrån den information vi samlat genom att positionera 

hen inom olika slags typer. Något förenklat kan man säga att typer är enkla, levande och lätt 

ihågkomliga kategoriseringar som för den breda massan är enkla att förstå och känna igen 
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utifrån karaktärsdrag där ett fåtal egenskaper är framträdande och där förändring hålls till 

ett minimum (Hall, 1997:257).

Vad skiljer då typer från stereotyper? Till skillnad från typer omfamnar stereotyper dessa 

kategoriserande drag av en person, överdriver dem och förenklar dem. En stereotyp 

reducerar en människa till att vara endast dessa få egenskaper utan möjlighet till utveckling 

eller förändring. Hall beskriver användandet av stereotyper som att de förminskar, 

essentialiserar, naturaliserar och befäster olikhet. Han menar dessutom att stereotyper 

verkar exkluderande genom att de skapar en skiljelinje mellan vad som är normalt och 

accepterat och vad som inte är det. Stereotyper är med andra ord en del av upprätthållandet 

av den sociala och symboliska ordningen genom att de befäster symboliska gränser för vad 

som är accepterat och inte, vad som är normalt och inte.

Därtill menar Hall att stereotyper har en tendens att förekomma där det finns stora 

ojämlikheter vad gäller maktförhållanden, där makten vanligtvis riktas mot den 

underordnade eller exkluderade gruppen. Hall sammanfattar fenomenet stereotyper med att 

dra paralleller till vad Foucault kallade för ett slags ”makt/kunskaps”-spel. Stereotyper 

kategoriserar in människor enligt en viss norm och skapar på så sätt ett utanförskap för ”de 

andra” (Hall, 1997:258f).

2.2.5 Manlighet

I Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap (2006) skriver medieforskaren 

Madeleine Kleberg att representationen av män och maskulinitet i svenska medier ännu inte 

fått någon större uppmärksamhet och kan tyckas vara ett tämligen oproblematiserat fält. 

Hon menar däremot att det finns anledning att intressera sig för frågor kring medier och 

maskuliniteter (Kleberg, 2006:42).

Connell betonar att det inte bara finns en sorts maskulinitet, utan att vi bör uppmärksamma 

skillnader mellan olika maskuliniteter. Dessa maskuliniteter är därtill präglade av etnicitet, 

sexualitet, klass, ålder och andra omständigheter. Därefter måste vi också lägga märke till 

relationerna mellan olika maskuliniteter, vilka Connell menar utgörs av dominans, allianser 

och underordning. Viken slags maskulinitet som är den mest eftersträvansvärda varierar 

ständigt. Den maskulinitet som upphöjs skiftar även mellan olika samhällen och över tid, 

något som påverkas av kulturell rörelse i samhället. Den maskulinitet som för stunden anses 

vara den mest önskvärda eller ideala benämner Connell den hegemoniska maskuliniteten 
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(Fagerström & Nilson, 2008:19). Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms 

universitet, menar dock i sin bok Genus: om det stabilas föränderliga former (2003) att 

trots tid och rum så är egenskaperna att inte vara kvinna, att kunna vara handlingskraftig och 

stark i tanken grundläggande stereotypa maskulina kvaliteter som är starkt bidragande när 

genus görs (Hirdman, 2003:51).

Fagerström och Nilson menar att den hegemoniska maskuliniteten är svår för män att leva 

upp till. Det är ofta halvt fiktiva karaktärer som kan sägas symbolisera denna hegemoniska 

maskulinitet. Författarna exemplifierar denna maskulinitet med skådespelaren Brad Pitts liv. 

De menar att han utifrån att ha spelat roller som actionhjälte i filmer och att han i medierna 

framställs leva ett harmoniskt familjeliv med en vacker fru kunde anses personifiera den 

hegemoniska maskulinitet som ansågs ideal vid den tidpunkt Fagerström och Nilson skrev 

boken (Fagerström & Nilson, 2008:19).

I boken Maskuliniteter (2008) menar Connell att den hegemoniska maskuliniteten är den 

form eller ideologi av genuspraktik som upprätthåller och förmodas garantera en viss 

ordning mellan könen i ett visst samhälle, det vill säga mäns dominanta position och 

kvinnors underordnande. Genom den hegemoniska maskuliniteten kan patriarkatets 

legitimitet och upprätthållande nås. Även om Connell menar att det troligtvis inte finns 

särskilt många män som strängt praktiserar det hegemoniska mönstret, hävdar han att 

merparten av alla män trots det drar fördelar av denna maskulina hegemoni genom att 

tillgodogöra sig de privilegier som män får av kvinnornas underordnade position (Connell, 

2008:115ff).

Såtillvida någon hegemonisk maskulinitet upphöjs i Filip och Fredriks podcast kommer inte 

den att betraktas som förutbestämd, utan istället fyllas med mening först efter att 

textmaterialet transkriberats och analyserats.

2.2.6 Kvinnlighet

Att använda ett genusperspektiv på medier och masskultur utifrån text- och bildanalyser 

menar Fagerström och Nilson har varit ett vanligt sätt undersöka hur medierna framställer 

män och kvinnor i mediesfären. Därutöver har även maktstrukturer i medierna granskats 

liksom huruvida medierna bidrar till att upprätthålla genusordningen i samhället 

(Fagerström & Nilson, 2008:40f). I Genusperspektiv på medie- och 
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kommunikationsvetenskap (2006) skriver medieforskaren Madeleine Kleberg att 

genusforskare studerar hur vi konstruerar det vi i vardagligt tal kallar för kön och att en 

väsentlig del av denna process sker i medierna, något vi inte kan undkomma att påverkas av 

(Kleberg, 2006:7).

Connell menar att de västerländska medierna, trots att det gått fyrtio år sedan den moderna 

kvinnorörelsen började kritisera den stereotypa kvinnosynen, fortfarande är fullmatade med 

framställningar av kvinnlig passivitet. Populärkulturen signalerar fortfarande ut 

föreställningar om att tjejers huvudsakliga ”uppgift” är att vara åtråvärda (Connell, 

2002:12f). Att kvinnor dessutom ska vara passiva och vårdande är en föreställning som färgat 

västerländsk kultur ända sedan antiken då filosofen Aristoteles uttryckte idén om att mannen 

alstrar liv medan kvinnor endast tillhandahåller växtplats och näring för livet (Fagerström & 

Nilson, 2008:9).

Fagerström och Nilson skriver i deras bok Genus, medier och masskultur om den rådande 

könsmaktsordningen. De menar att det ur ett feministiskt perspektiv inte förefaller vara 

någon slump att pojkar i vårt samhälle uppmuntras till att vara starka, initiativrika och 

aktiva, samtidigt som flickor uppmanas till det motsatta. Författarna menar att detta är ett 

uttryck för en maktordning som benämns som könsmaktsordning, något som man inom 

genusforskningen anser vara organiserande för hela samhället (Fagerström & Nilson, 

2008:7). Genom att analysera samhället ur ett genusperspektiv kan dessa mönster, som 

maktrelationen mellan män och kvinnor består av, uppmärksammas (Fagerström & Nilson, 

2008:8).

Hirdman beskriver dessa genusmönster i sin bok Genus: om det stabilas föränderliga 

former (2003). I boken skriver hon om hur vi bland annat konstruerar olika regler, normer, 

skyldigheter och förväntningar kring manlighet och kvinnlighet i vårt samhälle. Hirdman 

kallar detta för ett genuskontrakt. Med begreppet avser hon ringa in det strukturella tvång 

som båda könen begränsas av och som de inte riktigt kan komma ifrån. Samtidigt vill hon 

med begreppet genuskontrakt antyda att det finns möjligheter till förhandling, men också en 

insikt om upplevda fördelar av kontraktet (Hirdman, 2003:84f).

Genuskontraktet karaktäriseras av att män och kvinnor hålls isär. Genom att hålla isär 

manligt och kvinnligt och sätta könen i motsatspar till varandra stärks genusstereotyperna 

och ger dem legitimitet. Hirdman menar att genus görs av denna isärhållning. Till exempel 

att män förknippas med det aktiva och starka, medan kvinnor kopplas till det passiva och 
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svaga (Hirdman, 2003:35f,93f). Detta sätt att tänka kring mannen och kvinnan, att de bygger 

på kontraster eller dikotomier, är något som funnits ända sedan pytagoréerna, en filosofisk 

skola i Grekland i början av 400-talet f.Kr. Mannen var likställt med form och kvinnan med 

formlöshet, och sedan inordnades de mest grundläggande strukturerna under dessa 

motsatspar (Hirdman, 2003:35).

Ytterligare en princip inom genuskontraktet är att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga. Exempelvis räknas det ofta som något positivt om en flicka gör något ”pojkaktigt”, 

medan det ses som något negativt om en pojke handlar som en ”flicka”. Hirdman tar bland 

annat upp exemplet att en kvinna kan få beröm för att hon ”Kör bil som en hel karl!”. Åt 

andra hållet skulle man kunna tänka sig att en man skulle kunna få en negativ kommentar 

om att han ”kör som en kärring!”. Det män gör tenderar att värderas högre än det kvinnor gör 

(Hirdman, 2003:66f). 

Hirdman påpekar att denna genusordning inte är något som endast skapas av män. Vi är alla, 

både kvinnor och män, delaktiga i att göra denna ordning till en självklarhet och vanligtvis 

sker det helt omedvetet. Hon menar att det är uppenbart att något så kraftfullt som skapar 

ordning och mening i samhället upplevs vara något givet och naturligt (Hirdman, 2003:75f).

 

3. Material och metod

3.1 Urval och avgränsningar

Fem avsnitt av de 132 som finns tillgängliga av Filip och Fredriks podcast kommer att lyssnas 

igenom och därefter transkriberas. Dessa fem avsnitt är avsnitt 108, 114, 121, 126 och 132 

(filipochfredrik.com). Jag har alltså valt att analysera det senaste släppta avsnittet (132) för 

att sedan hoppa över fem avsnitt bakåt i tiden, analysera det avsnittet och så vidare. Vid det 

120:e avsnittet analyseras istället avsnitt 121 eftersom det 120:e avsnittet är live och därför 

skiljer sig något från ett typsikt avsnitt av podcasten. Mellanrummen mellan de analytiska 

nedslagen i podcasten görs för att materialet ska vara någorlunda representativt för 

podcastens innehåll den senaste tiden. Tidsspannet mellan avsnitt 108 och 132 sträcker sig 

mellan den 4:e oktober 2012 till den 14:e mars 2013.
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Jag har sedan valt att transkribera och analysera delar ur dessa fem avsnitt av podcasten 

utifrån det jag avser analysera, nämligen förmedlandet av kvinnlighet respektive manlighet. 

Sammanlagt görs 8 nedslag i materialet och de utdrag jag valt ut är exempel på utdrag där 

båda könen är närvarande och/eller där endast män nämns. Eftersom endast 4 av de 56 

namn på personer som är ”taggade” i podcastens innehåll är kvinnor, är det svårt att hitta 

utdrag med endast kvinnor. Detta selektiva urval görs eftersom det är just genusaspekten jag 

avser studera på djupet, vilket är motiverat vid en kvalitativ innehållsanalys. Eftersom Filip 

och Fredriks podcast innehåller ganska ostrukturerade samtal dem emellan och där de 

ständigt hoppar mellan samtalsämnen är det svårt att göra något systematiskt urval på det 

sättet.

Valet att avgränsa materialet till fem avsnitt grundar sig på att jag bedömer det som en rimlig 

mängd att analysera med hänvisning till studiens tidsbegränsning samt metodologiska 

förhållanden. Vid kvalitativa innehållsanalyser är det inte mängden som är det viktiga utan 

att det material som ska analyseras är hanterbart och kan analyseras mer djupgående 

(Bergström & Boréus, 2005:300). 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys – lingvistisk textanalys

Jag har i denna studie antagit en kvalitativ forskningsstrategi utifrån att frågeställningarna 

och de teoretiska utgångspunkterna är av en art där syftet är att gå på djupet och komma åt 

mindre tydligt uttalade idéer, det vill säga att undersöka hur kvinnlighet och manlighet 

framställs i en viss podcast. Alan Bryman, professor vid School of Management, University 

of Leicester, beskriver i Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) några 

av de enligt honom mest väsentliga skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Bland annat menar han att kvalitativ forskning går mer på djupet, skildrar den sociala 

verkligheten som mer föränderlig samt studerar de processer genom den sociala världen, 

inklusive sociala relationer, skapas. Mot bakgrund av detta gjorde jag bedömningen att ett 

kvalitativt angreppssätt var lämpligt för min studie eftersom jag ämnar fånga aktörernas 

innebörder och tolkningar (Bryman, 1997:113f, 131). Ett kvantitativt angreppssätt anser jag 

inte hade passat lika väl för att besvara mitt specifika forskningsproblem eftersom en sådan 

forskningsstrategi inte går på djupet i den mån studiens frågeställningar fordrar.

Studien genomförs utifrån en lingvistisk textanalys, som Göran Bergström och Kristina 
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Boréus, båda professorer i statsvetenskap vid Stockholms universitet, i Textens mening och 

makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (2005) beskriver som en lingvistiskt 

inriktad variant av kritisk diskursanalys (Bergström & Boréus, 2005:280). Metoden valdes 

utifrån att den innebär och möjliggör ett synliggörande av bakomliggande idéer och 

perspektiv i texter som inte uttalas explicit genom bokstavligt uttryckta argument eller idéer 

(Bergström & Boréus, 2005:263). 

Marianne Winther Jørgensen, professor i sociologi, och Louise Phillips, biträdande professor 

i kommunikation, båda verksamma vid Roskilde universitetscenter, skriver i boken 

Diskursanalys som teori och metod att diskursanalytiska angreppssätt grundar sig i 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, vilka menar att vår förståelse för 

verkligheten alltid går via språket. Genom språket skapar vi representationer av verkligheten 

som dels är speglingar av en redan föreliggande verklighet, men som också bidrar till att 

skapa dem (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:15). Inom den kritiska diskursanalysen menas 

det att diskursiva praktiker, det vill säga språkbruk såsom social praktik, bidrar till att 

konstituera och reproducera ojämlika förhållanden mellan olika sociala grupper som 

exempelvis kvinnor och män. På så sätt är den kritisk i den meningen att den syftar till att 

klargöra den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av sociala relationer, som medför 

ojämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:69).

Med hjälp av en detaljerad textanalysen kan diskursiva processer avläsas. Genom att studera 

ordval, grammatiska strukturer och metaforanvändning kan den djupare innebördsaspekten 

av det som sägs nås (Bergström & Boréus, 2005:263). Vad uttrycker texten om hur vi själva 

och andra ser på världen? Hur framställs maktrelationer i texten?

Den lingvistiska textanalysen utgår teoretiskt från att språkanvändning och vårt sätt att 

förstå omvärlden hänger samman. Vårt sätt att använda språket kan ses som ett uttryck för 

endast delvis reflekterade föreställningar som har en inverkan på hur vi ser på omvärlden och 

vad vi kan uppfatta av den (Bergström & Boréus, 2005:264). Denna åskådning går i linje med 

denna studies teoretiska utgångspunkter. Feministisk teoribildning är bland annat av 

uppfattningen att populärkulturella uttryck är ideologibärare samt innefattar 

genuskonstruktioner och därför måste studeras och förstås på ett djupare plan i texter för att 

på så sätt uppdaga dessa strukturer (Strinati, 2004:176ff). Metoden lämpar sig därför väl för 

studiens valda vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt frågeställningar.

Den lingvistiska textanalysen valdes även utifrån att jag upplever att den, till skillnad från 
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diskursanalysen, ger handfasta och tydliga analysverktyg för att fördjupa sig i texter. En 

renodlad diskursanalys är mer svävande, medan den lingvistiska textanalysen ger mer 

begripliga analysverktyg i form av metafor- och syntaxanalyser för att på så sätt nå texters 

innebördsaspekt (Bergström & Boréus, 2005:264).

3.2.1 Metaforanalys

Metaforer är bildliga uttryck som beskriver något i termer som inte är de rent bokstavliga. 

Genom att överföra betydelser från ett område till ett annat kan till exempel mindre bekanta 

begrepp begripliggöras med mer välbekanta och erfarenhetsbaserade begrepp, exempelvis 

”IT-bubblan sprack” (Bergström & Boréus, 2005:264). Mats Ekström, professor i Medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Ulla Moberg, docent i medie- och 

kommunikationsvetenskap, skriver i Mediernas språk att medierna kontinuerligt använder 

metaforer för att underlätta förståelsen av invecklade förhållanden (Ekström & Moberg 

2008:26).

Metaforer bör inte blandas ihop med liknelser som är ett annat bildligt uttryck. Liknelser 

som till exempel ”fri som en fågel” är inte helt olik en metafor, men skiljer sig genom att 

tydligt framhålla att det handlar om en tankemässig överföring. Det kan även vara knepigt att 

dra gränsen mellan metonymer och metaforer. Metonymer innebär att man istället för att 

använda de egentliga begreppet använder sig av en benämning som är en del av en helhet, 

som på så sätt är nära associerat med begreppet, till exempel: ”Kungahuset säger...”, när det i 

själva verket är en talesperson från detsamma som säger något. Uttrycket är inte metaforiskt 

eftersom det inte avser att överföra en betydelse mellan olika områden (Bergström & Boréus, 

2005:264f).

Metaforer är inte bara ytliga krusiduller i vårt språk utan de används både medvetet och 

omedvetet som medel för att förstå världen. Användandet av metaforer är viktigt att 

undersöka eftersom de säger något om på vilka sätt vi uppfattar vår omvärld i en viss 

språkgemenskap. Har man antagit en viss metafor innebär det även att man accepterat en 

särskild föreställning om exempelvis ett samhällsfenomen. Bergström och Boréus skiljer 

mellan metaforer och begreppsliga metaforer. Begreppsliga metaforer beskriver författarna 

som gemensamma föreställningar i en språkgemenskap där något begripliggörs i termer av 

något som det inte är. De begreppsliga metaforerna strukturerar våra vardagliga aktiviteter 

och tankesätt. Till exempel beskrivs ofta samhällsekonomin i termer som för tankarna till 

naturliga fenomen som ”flöden” eller ”storm”, vilket beskriver ekonomin som något som styrs 

14



av naturkrafter som vi därför inte kan rå över (Bergström & Boréus, 2005:266ff). Det är 

därför väsentligt att studera användandet metaforerna för att undersöka vilken betydelse de 

har i sammanhanget och på så vis utröna dess ideologiska påverkan. Vad framhävs och vad 

döljs? Vad säger de oss om ett visst fenomen (Bergström & Boréus, 2005:267f)?

Inom metaforteorin skiljer man mellan döda, inaktiva och aktiva metaforer. Döda metaforer 

är sådana som blivit så vanliga i vårt språk att innebörden gått förlorad och kommit att 

ersätta den bokstavliga innebörden. Således bör de ses som irrelevanta för metaforstudier 

eftersom de är intentionslösa och inte kan tolkas som ett försök att föra över någon annan än 

den bokstavliga betydelsen. Inaktiva metaforer är vedertagna språkliga uttryck där 

innebörden förstås per automatik, men där den tankemässiga överföringen framstår först vid 

reflexion. Dessa är av stort intresse och vikt vid metaforstudier eftersom konventionella 

uttryck i språket, där den metaforiska betydelsen fortfarande kan förstås, säger något om hur 

vi uppfattar saker och ting inom en kultur. Aktiva metaforer är till skillnad från de inaktiva 

inte allmänt vedertagna utan innebörden måste aktivt tolkas av mottagaren utifrån 

sammanhanget. Aktiva metaforer kommer av språkligt kreativt skapande av avsändaren 

vilket gör att de först och främst säger något om dennes budskap och inte direkt kan tolkas 

som kulturella mönster. Bergström och Boréus menar att det är främst de inaktiva 

metaforerna som kan sägas spegla kulturella mönster och säga något om rådande 

föreställningar i samhället (Bergström & Boréus, 2005:268ff). Eftersom denna studie antagit 

en avsändarinriktad tolkningsstrategi för ord- och metaforanalyser, det vill säga att 

undersökningen avser tolka och uppmärksamma idéer och uttryck som Filip och Fredrik 

förmedlar i sin podcast, faller det sig däremot naturligt att främst rikta in sig på aktiva 

metaforer. Detta eftersom de aktiva metaforerna är avsiktligt valda uttryck. Således är det 

främst de aktiva metaforerna, men även de inaktiva metaforerna, i den mån de förekommer, 

som kommer att lyftas fram och analyseras i materialet (Bergström & Boréus, 2005:293).

3.2.2 Syntaxanalys

Syntaxanalysen utgår från antagandet att ett beskrivet skeende (eller relation) alltid 

framställs ur ett visst valt perspektiv. Hur skeendet beskrivs är centralt för analysen av hur en 

avsändare framställer samhälleliga processer. Transitivitet är en central term inom 

syntaxanalysen som används för att beteckna hur syntaxen pekar på valet av perspektiv när 

ett skeende ska beskrivas. Detta undersöks genom att utgå från transitivitetens tre 

grundstenar, nämligen processer, deltagare och omständigheter. Processer kan vara 
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antingen en handling, det vill säga något som utförts avsiktligt, eller en händelse, vilket är en 

förändring i världen som äger rum utan att någon handlat avsiktligt. Huruvida ett skeende 

beskrivs som en handling eller en händelse har betydelse för vem som anses bära ansvaret för 

det som skett. Deltagare delas in i kategorierna agenter och mottagare/objekt. Agenten är 

den som utför en handling medan mottagaren/objektet är den som påverkas av agentens 

handling. Den tredje och sista grundstenen är omständigheter vilken handlar om tid och 

plats. Därutöver kommer jag att analysera materialet utifrån nominalisering och passivering. 

Nominalisering innebär att analysera huruvida personer ”raderas” från processerna genom 

att verb och adjektiv ersätts med substantiv. Ordval påverkar hur pass synliga olika personer 

blir i texten. Passivering handlar om hur man rent språkligt kan utelämna olika deltagare i 

texten, vilket förflyttar fokus till mottagaren.

Grundtanken med syntaxanalysen är att undersöka befintliga texters syntax mot andra 

tänkbara sätt att beskriva skeenden på, för att på så sätt tydliggöra hur olika beskrivningar av 

skeenden har betydelse för hur diskurser konstrueras. Detta kallas för transformation. Hur 

skeenden framställs säger något om vilket perspektiv avsändaren valt (Bergström & Boréus, 

2005:281-285).

3.3 Tillvägagångssätt 

Med hjälp de analysverktyg som redovisats ovan, det vill säga syntax- och metaforanalyser, 

har jag avsikten att undersöka hur genusfrågan uttrycks i podcasten för att på så vis närma 

mig hur dessa framställningar har betydelse för hur genus konstrueras och reproduceras.

Det utvalda materialet kommer att lyssnas igenom och sedan noggrant transkriberas utifrån 

valda utdrag där båda könen är närvarande eller där endast män nämns för att på så sätt 

närma mig samtalen som på ett eller annat sätt berör genusfrågan. Ekström och Moberg 

skriver i Mediernas språk (2008) att ingen transkriptionsmetod passar alla typer av analyser 

och att detaljrikedomen i transkriptionen beror på vad det är som ska undersökas. Eftersom 

jag avser analysera framställningar av manlighet respektive kvinnlighet utifrån 

konstruktioner av meningar och metaforer behöver jag inte lägga onödigt mycket fokus på 

detaljer som intonation och höjd eller sänkt volym i talet, så länge det inte är befogat utifrån 

mina frågeställningar. Däremot kommer jag att följa den princip som författarna menar att 

transkriptionen alltid följer, nämligen att återge det talade språket (Ekström & Moberg, 
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2008:97). Ordningen mellan yttrandena, när ett yttrande börjar och slutar, samt tal som sker 

samtidigt kommer att nedtecknas. 

Metaforer, passiveringar och nominaliseringar kommer att lyftas fram i den mån de 

förekommer i texterna som analyseras. Eftersom samtalen är ganska ostrukturerade och 

hoppar fram och tillbaka försvårar det möjligheterna till att på ett mer systematiskt sätt ta 

mig ann materialet utifrån analysverktygen. Därför kommer jag att analysera materialet i den 

mån analysverktygen är applicerbara.

I resultat- och analysdelen kommer därefter analyserna vara presenterade genom att de citat 

som är kopplade till det jag diskuterar förs in i analysen. Detta för att göra det tydligt för 

läsaren så att den kan följa med i mina tolkningar och analyser. Analysen kommer att vara 

uppdelad utifrån avsnitt.

3.4 Metoddiskussion

För att inte begränsa min rörelsefrihet som forskare och för att erhålla en överensstämmelse 

mellan mig som forskare och aktörernas perspektiv, testades metodens angreppssätt och 

begrepp i en så kallad teoriprövning i samband med avlyssnandet och insamlandet av 

materialet. Bryman skriver i Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) 

att en sådan teoriprövning uppmuntras överlag av kvalitativa forskare. På så sätt får metoden 

tydligare vetenskapliga drag (Bryman, 1997:85f). Efter denna teoriprövning, där jag ställde 

mig kritisk till metod och begrepp, fann jag att den kvalitativa innehållsanalysen i form av en 

lingvistisk textanalys var lämpligt att applicera på mitt material, det vill säga den empiriska 

situationen. Detta eftersom jag fann att en lingvistisk textanalys är en adekvat metod att 

använda för att upptäcka olika underliggande uttryck för aktörernas framställningar av 

manlighet och kvinnlighet.

Eftersom syntaxanalyserna är tidskrävande och bör arbetas igenom noggrant innebär det att 

urvalet är av stor vikt. Arbetsmetoden tillåter inte bearbetning av allt för stora textmängder 

(Bergström & Boréus, 2005:300). Detta är något som jag haft i åtanke vid beslutet att att 

studera 5 stycken avsnitt av podcasten där jag utifrån ett strategiskt urval tar ut och 

analyserar vissa delar av avsnitten som på ett eller annat sätt berör genusfrågan. Detta urval 

anser jag bör utgöra ett lämpligt omfång av textmaterial att analysera både metaforiskt och 
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syntaktiskt utifrån analysernas arbetsmässiga krav.

3.4.1 Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om i vilken mån det man vill undersöka verkligen undersöks. I denna studie 

har validitetsproblematiken bland annat att göra med om metaforanvändning, ordval och 

meningsbyggnad kan användas för att uppdaga dolda mönster i texter, och i vilken mån detta 

säger något om till exempel uttryck för manlighet och kvinnlighet, genusrelationer eller 

maktrelationer mellan könen (Bergström & Boréus, 2005:294). Jag anser dock att analyserna 

är samhällsvetenskapligt relevanta utifrån att studien har intressanta frågeställningar som 

kan besvaras utifrån denna form av textanalys. 

Undersökningens reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningar. God reliabilitet 

innebär i denna studies fall att undersökningen utförts noggrant i alla led och att felkällor 

undanröjts i så stor utsträckning som möjligt. När det kommer till textanalyser är 

tolkningsaspekten en sådan reliabilitetsfråga. Bergström och Boréus menar att oavsett 

tolkningsstrategi måste läsningen av texten vara tillräckligt noggrant utförd utifrån studiens 

syfte (Bergström & Boréus, 2005:35). Bergström och Boréus beskriver testning av 

reliabiliteten utifrån bland annat intersubjektivitet. Med god intersubjektivitet menar 

författarna att olika personer kan utföra undersökningen på samma sätt, av samma fenomen, 

och därefter komma fram till samma resultat. Eftersom jag som forskare varit ensam med att 

genomföra analysen har jag inte kunnat tillgodose det intersubjektiva kriteriet i den 

meningen.  

Bergström och Boréus skriver att intersubjektiviteten ofta inte behöver vara särskilt 

problematisk så länge de personliga associationerna inte särskiljer sig allt för mycket från 

andra användares associationer. De menar att det ofta finns en samstämmighet kring 

metaforer och exempelvis huruvida ett metaforiskt uttryck kan härledas till en övergripande 

begreppslig metafor. Detsamma menar de gäller för syntaxanalysen där möjligheten för 

enighet för olika klassificeringar i grammatiska kategorier torde vara god. Vad som däremot 

kan vara problematiskt vad gäller intersubjektivitetsproblemet är själva tolkningen av vad de 

grammatiska mönstren i texten innebär. Vad betyder exempelvis en viss nominalisering i 

sammanhanget? Vad ger det uttryck för? (Bergström & Boréus, 2005:294) 

För att stärka möjligheterna för god intersubjektivitet har jag därför varit vaksam på mina 
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personliga associationer. Därutöver har jag utifrån det empiriska idealet genomgående i 

forskningsförfarandet eftersträvat transparens, det vill säga att jag avsett beskriva 

tankegångar, val, tolkningar och argumentation så detaljerat och tydligt som möjligt så att 

läsaren kan hänga med i processen och på så vis ges möjligheten att själv bedöma dess 

legitimitet. Denna genomskinlighet ger studien en högre tillförlitlighet vilket är ett krav vid 

kvalitativ forskning (Bergström & Boréus, 2005:36). Även om det är mina tolkningar och 

analyser av textmaterialet ska det gå att följa med i mina tankegångar. Jag har även strävat 

efter att vetenskapligheten ska framträda i undersökningen genom att knyta ann mina 

tolkningar till tidigare forskning samt på det sätt textmaterialet bearbetas och analyseras 

utifrån vald metod.

4. Resultat och analys

4.1 Avsnitt 108: ”Paus i örhängesletandet”

4.1.1 Utdrag 1:

I utdraget berättar Fredrik Wikingsson för Filip Hammar om något han hört att den före 

detta amerikanske presidenten Ronald Reagan gjort precis när han tillträtt som president.

W: Bah en lustig detalj som jag läste om i nått sammanhang, eller om jag såg om det i nån 

dokumentärfilm. Att en av dom första grejerna han gjorde när han blev president 1980, dels myten om att han, 

eller att (ohörbart)..

H/Blandat: Rustade sönder?!

W/Blandat: Nä! Men de e ju annat.. han valdes ju (ohörbart) han blev ju president 81..

H/Blandat: Ah..

W: ..om man ska va.. annars är det nån jävel som mailar och det vill jag inte utsätta mig för. Men, han.. 

dels tog han ju ner solcellerna från taket..

H: Ah..
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W: ..på Vita huset för att då, ”vi ska inte hålla på med sånt trams!” Eh, enligt myten..

H/Blandat: ”Lets go kärnkraft!”

W: Ah, å den andra... jao.. och olja, låt oss bli beroende av dom här och skapa nya pakter med dom här i 

mellanöstern.

H: Jaa..

W: Eh, och det andra då, i linje med när historieskrivningen om Reagan görs, ”Ok, vad var det han gjorde 

för att sätta ner foten, för att liksom pissa revir” Då är det ju alltid då solcellerna bort från Vita huset. Och nu 

har jag hört en ANNAN sån grej, och det är intressant det där hur man sammanfattar människors liv.. att det 

e.. ”Dom gjorde det där i början för att illustrera det”, man har ingen aning om om det stämmer. Jag vet inte 

ens om det är sant det jag hörde här, men han ska tydligen ha SPARKAT massa flygledare. Dom ville ju då gå 

ut i strejk för att dom tjänade för dåligt. Flygledare vet ju folk vad det är..

När Fredrik pratar om Ronald Reagan beskrivs processerna i skeendena som handlingar, det 

vill säga Reagan är agenten som utför handlingar avsiktligt som står under hans kontroll: ”en 

av dom första grejerna han gjorde”, ”dels tog han ju ner solcellerna”, ”vad var det han gjorde 

för att sätta ner foten, för att liksom pissa revir” och ”han ska tydligen ha SPARKAT massa 

flygledare”. Bortsett från att han valdes eller blev president, som istället är en händelse, 

beskrivs skeendena genomgående som att det är Reagan som handlar. Reagan som aktör i 

detta samtal sägs utföra handlingar som är både fysiska och påverkande, verbala och 

påverkande, men också mentala och påverkande (Bergström & Boréus, 2005:282ff). Att han 

sparkat massa flygledare säger Fredrik Wikingsson ska ha varit en del i ett mentalt spel 

gentemot Ryssland och dess ledare Leonid Brezhnev, där Reagan genom sin handling ville 

skicka signalen att han var galen och oförutsägbar för att på så sätt sätta grillar i huvudet på 

den ryske ledaren. 

Att skeendet beskrivs som just aktiva handlingar som är allt från fysiska, verbala till mentala 

säger möjligtvis något om hur Filip och Fredrik ser på omvärlden och denne manlige 

föredette ledare som de så ofta återkommer till att prata om. 

Filip och Fredrik beskriver Reagan som handlingskraftig och kraftfull. Filip uttrycker det till 

och med bokstavligen genom att utbrista ”Ah.. Handlingskraft!” när Fredrik berättar om hur 

Reagan skoningslöst sparkade ett flertal flygledare.

W: Ah, och dom tyckte att dom tjänade för dåligt och dom ville ha mer.. och dom har väl ganska bra 
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förhandlingsposition, för det är ju jobbigt om flygplatser stänger.. och då sa han ”Äh, skit i det – ni är 

sparkade!” Gjorde han..

H/Blandat: Ah.. Handlingskraft!

Det kan också kopplas ann till det Fagerström och Nilson skriver angående 

könsmaktsordningen. Att män uppmuntras till att vara starka, handlingskraftiga och aktiva 

(Fagerström & Nilson, 2008:8). Egenskaper som tydligt uppenbarar sig när Filip och Fredrik 

i detta avsnitt talar om Reagan.

4.1.2 Utdrag 2:

I detta utdrag pratar Filip Hammar och Fredrik Wikingsson om Fredriks konflikträdsla.

W: Jomen, det är fortfarande samma.. jag vågar inte fråga ”Hallå?!” För.. det är bäst att jag inte gör det.. 

jag känner att en del av mig som människa e..

H: De e OERHÖRD kuklöshet!

W: Ja, TOTALT! Jag e knappt människa! Jag e nån slags.. jag e en AMÖBA i sociala konflikter. Jag 

kommer ihåg nu, vi var ju på Spybar i fredags, å hade slutfest med Breaking News.

H: Ah..

W: Vi var ute.. jag fick skaka hand med regissören till..

H: Searching for sugarman!

W: Ja! Och jag kläckte ur mig i vimlet, där försökte jag säga nånting bra om (ohörbart) - väldigt svårt. 

Men! Det påminner mig om. Återigen i slutet på 90-talet, jag var på Spybar, alldeles för full och en vakt 

kommer fram: ”Hur fan.. hur mycket har du druckit eller?” Jag påminns om repliken i Claes Holmströms 

Tredje stenen från solen, när en man, huvudrollsinnehavaren Jimmy Hjort får frågan av en vakt: ”hur mycket 

har du druckit egentligen?” [Skratt H] Då svarar han ”Tio vinare, hurså?!” Det kunde inte jag säga.. ”inte så 

farligt” och så säger han såhär ”Du är alldeles för full, stå kvar här förfan, så ska jag gå och kolla nånting”. Så 

ställer jag mig vid en vägg där. Klockan är kanske elva. När klockan är tre på natten så kommer han tillbaka, 

så står jag fortfarande där.

H: STÄMMER DET?!

W: JA! Det stämmer.. och så säger han såhär: ”Står du fortfarande här?”, ”Jamen du sa ju att jag skulle 

göra det?”
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H: Jamen det kändes också.. KUKLÖSHETEN.. att du ibland.. du borde ju stå upp för grejer. Du måste.. 

det här kommer ju i slutändan [Skratt H] landa i att du inte har några åsikter heller. Förstår du vad jag 

menar? Att du inte tycker nått!

W: Nää.. kanske..

När Filip och Fredrik pratar om Fredrik Wikingssons konflikträdsla, och då främst mot andra 

män, blir det tydligt hur det manliga och manliga attribut får symbolisera mod och 

handlingskraft. Filip Hammar använder sig av metaforen kuklöshet för att beskriva Fredriks 

brist på mod och handlingskraft. På så sätt tar Hammar ett av väldigt få attribut som kvinnor 

allmänt inte kan tillgodogöra sig och låter det symbolisera mod och initiativförmåga. Detta 

kan sägas vara ett exempel på hur språket upprätthåller maktrelationer mellan män och 

kvinnor. Ordet ”kuklösthet” är en inaktiv metafor på så sätt att det är ett vedertaget språkligt 

uttryck där innebörden förstås direkt utan att man behöver göra den tankemässiga 

överföringen. Vid närmare reflektion står det dock klart att det handlar om en sådan 

tankemässig överföring (Bergström & Boréus, 2005:268). Denna inaktiva metafor säger 

eventuellt något om hur Filip Hammar uppfattar manligt och kvinnligt i vår kultur och vilka 

föreställningar om män och kvinnor som reproduceras i detta avsnitt av podcasten. Det vill 

säga att handlingskraft och mod är något manligt, vilket gör att kvinnlighet blir nedvärderat 

och representativt för passivitet och oförmåga till handling.

En annan metafor i ovanstående utdrag som förekommer i samtalet om Fredrik Wikingssons 

påstådda konflikträdsla och brist på handlingsförmåga är ordet amöba. Amöba är en aktiv 

metafor, det vill säga att det inte är ett traditionellt uttryck, vilket gör att den måste tolkas 

aktivt i förhållande till sammanhanget (Bergström & Boréus, 2005:268). När Hammar 

beskriver Wikingssons oförmåga till handling som ”en oerhörd kuklöshet” håller Wikingsson 

med och säger att han knappt är en människa, att han är en amöba. En amöba är en slags 

encellig form- och könlös organism. I sammanhanget får metaforen betydelsen att 

Wikingsson upplever att han i olika sociala konfronterande situationer ser på sig själv som 

könlös. På så sätt upplever han att han tappar sin könsidentitet och därför ”knappt är en 

människa”. Bristen på handlingskraft och mod i dessa sammanhang tillskrivs betydelsen att 

han tappar sin manlighet och därmed ser på sig själv som ”knappt en människa” och ”en 

amöba”.

Mod och handlingskraft fylls på så sätt med genus. Utan dessa förmågor upplever han inte att 

han är människa, hans syn på sig själv som man rubbas. Det kan sägas vara ett exempel på 
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hur genus fungerar strukturerande. Utan dessa egenskaper blir genus obegripligt och han ser 

sig själv som en kön- och formlös amöba. En framställning som förstärker den stereotypa 

bilden av att en man ska stå upp för sig, vara handlingskraftig och så vidare.

Detta kan också kopplas samman med det Hirdman skriver om i Genus – om det stabilas 

föränderliga former (2003). I boken skriver hon att genus görs av isärhållning av det 

kvinnliga och manliga (Hirdman, 2003:36,93f). Till exempel att män förknippas med det 

aktiva och starka, medan kvinnor kopplas till det passiva och svaga. Hon menar att detta 

inordnande och kontrasterande tycks vara en grundläggande princip för att skapa ordning 

och skapa förståelse och mening. Jag och du, hon och han, svart och vitt. Allt kan 

kontrasteras och få genus (Hirdman, 2003:71). När Wikingsson i detta samtal inte kan 

tillskriva sig själv dessa stereotypiskt manliga egenskaper, upplever han det som svårt att 

begripliggöra och genusidentifiera sig själv och använder metaforen amöba för att beskriva 

sig själv. På så sätt görs genus genom att han uttrycker det som att han som man blir könlös, 

icke längre man eller människa när han inte kan förmå sig själv till handlande utan är passiv. 

Hirdman menar också att mäkta med och kunna vara stark i handling och tanke är 

fundamentala stereotypa maskulina kvaliteter som är grundläggande när genus görs 

(Hirdman, 2003:51). Ordvalet amöba kan också likställas med en slags formlöshet som 

Hirdman beskriver som något som historiskt varit synonymt med kvinnan. Sättet att tänka 

kring manligt och kvinnligt byggde redan i början av 400-talet f.Kr. i Grekland på motsatser, 

där kvinnan sågs som formlös medan mannen stod för form (Hirdman, 2003:35). 

4.2 Avsnitt 114: ”Google-brillor”

4.2.1 Utdrag 1:

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson pratar här om de äldres i Florida påstådda 

promiskuösa liv.

H: Ah, det hörde ju vi om då när vi var där att det fanns även nån slags syfilis.. Gubbarna åker ner till 

Mexiko och drar på sig könssjukdomar och sen smäller dom på sina gamla kärringar då i nån slags orgie, och 

så plötsligt sprids syfilis som en jävla LÖPELD då..

W: Ah..
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H: Inne på, på..

W: Ja, men det är ju väldigt.. väldigt promiskuöst där nere och många av männen tar ju då testosteron för  

att liva upp sin sexualitet och sådär.. en sista vända! Men det roliga med den här reklamfilmen e då att det står 

ett äldre par i ett kök, och så pratar dom med varann och så e dom lite flörtiga och man märker han ser väldigt 

vital ut och hon ser ju jävligt kåt ut på honom och sådär.. 

I detta samtalsutdrag blir det tydligt att det är gubbarna som är aktörerna som aktivt 

handlar, det vill säga ”åker ner till Mexiko”, ”drar på sig könssjukdomar” och ”smäller på” 

medan ”kärringarna” är de passiva som ”smälls på”. Det vill säga gubbarna är agenter medan 

kärringarna är mottagare eller objekt. Männens handlingar är fysiska och påverkar de andra 

deltagarna som i det här fallet är kvinnor. Detta sätt att presentera verkligheten på befäster 

de maktstrukturer som många ser som självklarheter. Att mannen är den aktive och vitale 

medan kvinnan är passiv. Genusrelationer görs på så sätt i detta vardagliga samtal 

programledarna emellan. Det bekräftar till viss del också Connells uppfattning om att de 

västerländska medierna fortfarande är fyllda med framställningar av kvinnlig passivitet 

(R.W. Connell, 2002:12f) samt även Fagerström och Nilsons beskrivning av föreställningen, 

som sedan antiken färgat västerländsk kultur, att mannen är vital och alstrar liv medan 

kvinnan står till ”förfogande” (Fagerström & Nilson, 2008:9).  

Det förekommer även en nominalisering i detta utdrag genom att Filip Hammar säger att 

”och så plötsligt sprids syfilis som en jävla LÖPELD..” Gubbarna som är ansvariga för 

spridandet av syfilis suddas ut från processen genom att de verb och adjektiv som skulle 

kunnat användas för att mer fullständigt beskriva processen ersätts med substantiv. På så 

sätt förminskas aktörens roll i uttalandet. Samtidigt som gubbarna, det vill säga agenterna, 

beskrivs som handlande och aktiva i sin sexualitet, suddas de plötsligt bort när spridandet av 

syfilis nämns. Även om man av sammanhanget förstår att det är gubbarna som står för 

handlingen är det ändå anmärkningsvärt att de ”trollas bort” och därmed också avskrivs 

ansvar för handlingen då processen istället beskrivs som en händelse. Då sådana 

nominaliseringar blir vanligt förekommande kan det få en ideologisk effekt eftersom det 

krävs en medvetenhet och tankearbete för att bena ut sammanhanget (Bergström & Boréus, 

2005:285).

4.2.2 Utdrag 2:

Utdraget tar sin början i prat om sådant de upplevde som exotiskt när de först kom till 

Stockholm. De kommer sedan in på bögklubben Tip Top och ett gym som låg precis bredvid.
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W: Jaåå även bögar E:ade till tänderna som ramlade ut från Tip Top när det stängde vid 4 eller när det 

nu va.. och så gick dom bara bort och ställde sig i dom här enorma panoramafönsterna och bara dreglade över 

dom här vältränade brandmännen som stod och tränade mitt i natten där. UNDERBART när världar möts på 

det där sättet. 

H: Får mig å tänka lite på när det härom veckan när jag åkte tillbaka till LA, när det snackades om att det  

hade ”BÖGATS i duschen” på Delta gym [Skratt H och W] Det var väldigt roligt, just den frasen också.. och hur 

snacket går, vilka det kan vara och så vidare. Väldigt roligt.. eh..

W: Amen det roliga som du beskrev det för mig va ju.. att det va liksom lite förtätad stämning inne på det 

här ganska så manliga gymmet. 

[...]

W: Delta e ju väldigt macho! Å de e ju väldigt.. ganska HÅRT där! Och så som du beskrev det för mig så va  

ju stämningen ganska så förtätad och folk stod liksom.. och bilden..ja.. (ohörbart)

H/Blandat: Jamen jag tror inte nödvändigtvis att folk är homofoba där – men man pratar ändå inte om 

homosexualitet, förstår du vad jag menar?!

Filip och Fredrik framställer i utdraget ovan två olika slags maskuliniteter, de homosexuella 

och en maskulinitet i form av hårda machomän inom gymkulturen. Det blir tydligt i deras 

beskrivning av dessa två sorters maskuliniteter hur de kontrasteras och sätts i motsats till 

varandra. Skeendet där homosexuella möter de vältränade brandmännen på gymmet 

beskrivs av Fredrik Wikingsson som att olika världar möts.  

Att Fredrik Wikingsson väljer att beskriva människorna inne på gymmet som ”vältränade 

brandmän” säger också något om hur han vill understryka kontrasten mellan de 

homosexuella männen och männen inne på gymmet. Brandmän kan sägas utgöra en slags 

hegemonisk maskulinitet eftersom det är ett av få yrken som så tydligt kan sammankopplas 

till den klassiska manliga heroismen. Brandmannayrket blir på så sätt en slags symbol för 

manlighet och mod. På så sätt kan man säga att detta samtal konstruerar och reproducerar 

den hegemoniska maskuliniteten genom att tillskriva den maskulinitet som de gymmande 

männen står för manliga attribut och kontrastera den mot den homosexuella maskuliniteten. 

Brandmän kan också sägas utgöra stereotypen för vad en enligt normen maskulin man står 

för, det vill säga bland annat muskler, handlingskraft och mod. Detta gör att denna 

stereotypa bild av manlighet upprätthålls i detta samtal mellan Filip och Fredrik. 
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I skeendet där homosexuella beskrivs ramla ut från klubben och ställa sig framför fönsterna 

till gymmet och dregla är de homosexuella agenter och de gymmande ”brandmännen” 

mottagare. De homosexuella är i fokus och de beskrivs utföra aktiva handlingar som 

ramlade, gick och dreglade, medan de de gymmande ”brandmännen” blir mottagare av 

dessa handlingar och objektifieras. Däremot kommer de homosexuella i diskussionen efter 

att skrivas bort och deras handlingar istället att beskrivas som händelser. Skeendet som 

beskrivs som att det ”bögats i duschen” framställs som en händelse. På så sätt sker en 

passivering genom att agenterna, de som utfört homosexuella handlingar i duschen, skrivs 

bort och fokus förflyttas till mottagarna, det vill säga personer på gymmet som påverkats av 

händelsen. Att utelämna agenterna och flytta fokus till mottagarna kan vara ett sätt att 

undvika att utpeka aktörer i sammanhanget. Bergström och Boréus menar att passivformen 

kan ha effekten att verka mystifierande. Att passivformen kan nyttjas vid ideologiskt 

omstridda sammanhang där man inte vill ta ställning till om det finns agenter, vilken roll de 

har eller vilka de är (Bergström och Boréus, 2005:286). Genom att passivera och mystifiera 

agenterna fokuserar programledarna på mottagarna och deras reaktioner på händelsen. Det 

beskrivs som en förtätad stämning på gymmet som framställs som väldigt macho och hårt. 

Händelsen är mental på så sätt att mottagarna, det vill säga människorna på gymmet, 

beskrivs ha påverkats mentalt av händelsen. Återigen sätts homosexuell maskulinitet i 

kontrast med den mer machoman maskulinitet som kopplas till gymkulturen genom att 

händelsen beskrivs som en slags ”krock” mellan dessa två. Det kan knytas ann till det Connell 

skriver angående maskuliniteter. Han menade att det inte bara finns en slags maskulinitet 

utan att vi måste se skillnader mellan olika maskuliniteter utifrån bland annat sexualitet, 

klass och andra omständigheter samt uppmärksamma relationerna dem emellan. Connell 

menade att dessa relationer utgörs av över- och underordning (Fagerström & Nilson, 

2008:7). I detta segment av podcasten blir det tydligt vilken sorts maskulinitet som 

framställs som normen. Människorna på gymmet tillskrivs manlighet, medan de 

homosexuella sätts i kontrast till denna manlighet. Detta kan även kopplas samman med det 

Boberg skriver i sin kandidatuppsats ”Den medierade mannen – En ideologikritisk studie 

om maskulinitetsideal i svenska podcasts” om att samtal som kunde tyckas vara personliga 

och öppenhjärtliga innehöll ideologiskt laddade symboler och värderingar som tydde på 

maskulinitetsstrukturer i ett vidare samhälleligt perspektiv (Boberg, 2012:45ff).
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4.3 Avsnitt 121: ”Ses över borden”

4.3.1 Utdrag 1:

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson har en lång diskussion och utläggning om vilka 

människor de anser är sådana man ”ser över borden” och vill ”se över borden” på olika 

restauranger och krogar.

W: Ja, ni har som Plura sjunger ”Setts över borden” 

H: Jaa, men Jocke Berg är ingen man ser över.... Plura ser man ju över borden! Man kanske träffar 

Mauro Scocco över borden. Förstår du vad jag menar? Den typen av människor träffar man över borden. Det 

gör man inte heller med Jocke Berg.

W: Vad gör man med Jocke Berg då?

H: Att träffa nån över borden andas restaurang Prinsen i Stockholm eller KB. Det är ju belevade män 

som, du vet, som gillar att dricka och berätta historier.

W: Jag trooor att man kan dra in vissa kvinnor i det här. Jag kan tänka mig att Kajsa Grytt ser man över 

borden också 

H: Ah, gud ja! Verkligen. Nu är vi ju verkligen långt från Frank Ocean här. [Skratt W] Träffar man Frank 

Ocean över borden?

[…]

H: Ah deh, Håkan Juholt, den gamle socialdemokratiske partiledaren som ju rykte här i år...

W: Aa..

H: HAN kan man väl se över borden va? Eller?

W: Äeh, inte riktigt tror jag! Jag tror han e lite för kontrollerad. Jag tror att om man ska ses över borden 

på riktigt, då måste båda människorna va ganska simmiga och fulla. Att det ska va en sån känsla av att ”ah, 

det är ju så hög volym här inne, vi är för fulla, men vi ses över borden – det räcker! Vi har en grej, vi har en 

kontakt här emellan. Det räcker.”

H: Vet du var dom bästa borden att ses över finns?

W: Nej!
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H: De e ju i ölhallar.

W: Mm.

H: Eller hur?

W: Stora och bullriga och liksom Kvarnen i Stockholm, kanske inte Pelikanen men Kvarnen. Det ska vara..

[…]

H: Aah, det gör man nog. Men jag är inte alls! Det krävs ändå så mycket mer av en! Och det är lustigt det 

där. Det är ju som att man är en källa till historier givetvis.

W: Ah. Jo.

H: Och ens eget liv! Att man har varit med om grejer, det e ju DE! Det e de som det här tarvar..

[…]

W: Nä. Men jag tror att en människa som man ser över borden, det är en människa som när människan 

lagar mat och häller den i väldigt mycket rödvin i grytor och dricker väldigt mycket vin själv under 

matlagningen.

H: Precis, men Per Morberg i, Vad blir det för mat, han vill ju också va en människa man ser över borden, 

men han är det inte.

W: Man är lite för rädd för honom för att vilja se honom över borden, man skulle va lite för att få stryk av 

honom om man såg honom över borden. Så man kanske snarare skulle fly då?

H: Jaa, men jag tror att han e inte heller... det krävs en viss typ av värme, tror jag, för att va en människa  

man vill se över borden. 

W: Ah.

H: En bullrighet också.

W: Men hur mycket man än säger emot honom. Och hur många aber och invändningar man kan ha emot 

den här människan så är väl ändå Steffo Törnqvist nån man har sett över borden? Tror du inte det?

H: Jaa, men han går upp för tidigt på mornarna. [Skratt W]

W: Stellan Skarsgård?
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H: Ah, han har nånting. Jag kan hålla med dig om att han har... Han har ju liksom en grytig aura om sig. 

[Skratt W] Alltså gjutjärnsgrytig aura. 

W: Amen han känns som en människa som kan dricka tre vinare medan han lagar mat..

H: Ah.

W: Och en sån människa, det är ju såna man vill se över borden.

H: Han har ju liksom dom tyngsta grytorna i Sverige, tror jag. Alltså han har ju ett ton worth of grytor.

W: Men när han lyfter upp en gryta upp till spisen behöver han ha hjälp av sina söner känns det som. Dom  

är så tunga.

H: Amen det känns ju liksom som att han gör ju mustiga soppor över liksom öppen eld i köket på 

Södermalm.

När Filip och Fredrik pratar om personer vilka de anser vara sådana man ”ser över borden” 

rabblar de upp män efter män. Endast en gång under samtalet säger Fredrik Wikingsson att 

han ”trooor att man kan dra in vissa kvinnor i det här”, och nämner då Kajsa Grytt som 

exempel och får medhåll av Filip Hammar. Pratet om Kajsa Grytt eller om vilka kvinnor som 

kan tänkas vara sådana man ser över borden tar dock slut där och de kommer snabbt in på 

Frank Ocean och andra män igen. 

Attribut och egenskaper som tillskrivs dessa män, som de anser är personer man ser över 

borden, är belevade män som samtidigt har en bullrighet, gillar att dricka och berätta 

historier. De menar vidare att det krävs en simmighet, onykterhet och att de ska vara en källa 

till historier, att de varit med om grejer.  

Fredrik menar att det är en människa som när denne lagar mat häller i väldigt mycket rödvin 

i grytor och dricker väldigt mycket vin själv under matlagningen. Filip säger att det också 

krävs en viss typ av värme, för att vara en sådan människa. De kommer sedan in på Stellan 

Skarsgård som de båda anser är en person med de rätta kvaliteterna för att ”ses över borden”. 

De menar att han har en ”grytig” aura kring sig, och att han är en människa som kan dricka 

tre vinare medan han lagar mat. Vidare menar de att han upplevs som en person som har de 

tyngsta grytorna i Sverige och att han gör mustiga soppor över öppen eld. Platserna där dessa 

män ses över borden beskrivs som stora och bullriga. 

I samtalet blir det tydligt att det nästan uteslutande handlar om stereotypa manliga 
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egenskaper och kvaliteter som de upphöjer och romantiserar kring när de pratar om 

människor de anser kan ”ses över borden”. En form av manlighet som upphöjs till att vara 

något eftersträvansvärt. Filip Hammar säger också i samtalet att hans mål i livet är att bli en 

sådan människa som man ser över borden. Den enda kvinnan som nämns i sammanhanget 

är Kajsa Grytt som är en gammal punkikon som spelat gitarr i band, vilket enligt normen får 

sägas vara en mer manlig än kvinnlig aktivitet.

Hur man blir någon man ser över borden beskrivs dels som en händelse, det vill säga att man 

har en ”grytig aura”, ”kan dricka tre vinare”, ”är en källa till historier” och har ”en viss typ av 

värme”, men även genom handlingar som:  lagar mat, häller i väldigt mycket rödvin, dricker 

och gör mustiga soppor över öppen eld. Deltagarna som nästan uteslutande i diskussionen är 

män är agenter, det vill säga de som sägs äga vissa kvaliteter eller utföra vissa handlingar. 

Mottagarna är inte nämnda men kan sägas vara alla människor som kan stöta på dessa män i 

krogmiljö eller liknande och påverkas av dessa män som man ser över borden. Mottagarna 

kan sägas vara objekt som påstås vilja se och ta del av dessa upphöjda hegemoniska män med 

traditionellt manliga attribut och egenskaper.

Detta kan även knytas ann till det Boberg skriver i sin kandidatuppsats. Hon menade att 

hennes analyser visade att maskulinitetsprocessen inte bara utgjordes av inneboende 

vänskapsrelationer programledarna emellan utan även genom ett ständigt refererande till 

andra personer i huvudpersonernas närhet. Boberg ansåg att huvudpersonerna i de podcasts 

hon analyserat projicerade sina egna normer och värderingar på andra. Bland annat genom 

att definiera traditionellt manligt betingade beteenden vilket får till följd att de hegemoniska 

maskulinitetsnormer som är rådande i samhället reproduceras (Boberg, 2012:45ff). I det här 

samtalet mellan Filip och Fredrik är det just detta som sker. Programledarna projicerar sina 

egna normer och värderingar på andra män i den mediala sfär de befinner sig och upphöjer 

stereotypa manliga egenskaper och kvaliteter. På så sätt kan deras samtal sägas befästa 

rådande uppfattningar om manlighet och maskulinitetsideal i samhället.

4.3.2 Utdrag 2:

I utdraget berättar Filip Hammar om hans julaftnar tillsammans med sin farfar och hans 

operasångerska till fru.

H: Stenhårt. Samtidigt som hans 96-åriga operasångerska till fru då, Asta, somnade i soffan och så på 

riktigt ramlade löständerna ut. Och så satt min farfar och garvade åt det minns jag. Och hon satt i nån jävla 
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päls och sa att hon såg ut som Sue Ellen.

W: Vem? Operasångerskan? Innan hon somnade eller?

H:  Ah! ”Nu ser jag ut som Sue Ellen”

W:  [Skratt] Men det va inte så att hon.. det bästa hade ju vart om hon 96 år gammal sitter i nån jävla 

päls, operasångerska, jag tänker på nån jävla Castafiore i Tintin-böckerna givetvis.

H: Jamen det var exakt – den looken hade hon!

W: Ja.. men kanske är det så att den inspirerat, frågan är vad som inspirerat vad. Om Castafiore 

inspirerats av verkliga förlagor eller om förlagorna.. dom verkliga operaentusiasterna läst Tintin och känt 

sådär vill man ju se ut om man är operamänniska. Stort huve och massa pälsar och nån slags.. [ohörbart]

H: Amen vafan, Birigt Nilsson opererade ju sig inte till ett stort huve. 

W: Näh!

H: Operasångerskor har ju ofta lite större huven.

W: Jamen dom har väl en stor skalle som skapar nån slags resonans i huvet som [ohörbart]

H: Ja, det är väl det man säger.. men jag menar Birgit Nilsson ser ju precis ut som en operasångerska ska 

se ut. Men det e ju samtidigt – vad kom först – hönan eller ägget? Kanske, också, det är en sån situation.

Processen beskrivs inledningvis utifrån Filips farfars perspektiv. Hur han betraktade och 

garvade åt händelsen där hans fru Asta somnade i soffan och tappade löständerna. Fokus 

läggs således på hur Filips farfar såg det hela och främst beskrivs händelsen och Asta utifrån 

utseende, att hon hade päls, löständer och såg ut som Castafiore. Filips farfar blir således 

inledningsvis agenten som utför en handling genom att skratta år händelsen, medan Asta 

objektifieras och hamnar i centrum.  

Att fokus läggs på kvinnans utseende knyter även ann till det Connell skriver om att 

populärkulturen fortfarande signalerar ut föreställningar om att kvinnors huvudsakliga 

”uppgift” är att vara åtråvärda (Connell, 2002:12f). Filip och Fredrik kommer sedan in på 

operasångerskan Birgit Nilsson och även där kommer diskursen att handla om utseende. De 

pratar om huvudstorlekar och att Birgit Nilsson ser precis ut som en operasångerska ska se 

ut.
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4.4 Avsnitt 126: ”Enligt legenden”

4.4.1 Utdrag 1:

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson pratar här om när Fredrik på 90-talet jobbade för 

Aftonbladet och intervjuade Astrid Lindgren. De kommer sedan in på Lindgrens påstådda 

homosexualitet och amorfa väninna.

W/Blandat: Då står man också bara ett stenkast från Jan Gradvall, Fredrik Lindström och Henrik 

Schyffert.. de e mycket mediefolk som bor i det här området..

H/Blandat: Ah..

W/Blandat: ..kring då.. eh..

H/Blandat: Vasaparken!

W/Blandat: Vasaparken.. eh, jag intervjuade henne och hon va väldigt IRONISK förvånande nog. Hon var  

ju väldigt gammal, i princip blind. Hon satt där med den här sexuellt amorfa kvinnan, som väl va i hennes 

närhet på slutet..

H: [Skratt]

W: Va?!

H/Blandat: Vad menar du med det?

W/Blandat: Amen levde hon inte med en kvinna som..

H/Blandat: Men va ere du, vad ere du antyder?

W/Blandat: ..antyder? Det har väl prat... och det spelar väl ingen roll?! Jag menar..

H/Blandat: ”Den sexue...” varför va hon amorf också? [Skratt H]

W/Blandat: Nämeh.. [Skratt W] det fanns väl en känsla av att dom hade en relation

H/Blandat: En relation.. 

W/Blandat: Ja..
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H/Blandat: ..alltså Lindgren va menar du homosexuell?

W/Blandat: Ja! Det har vä.. snackades det väl om? Å ja.. men jag VET inte?

H/Blandat: Nää..

W/Blandat: Alltså jag bryr mig inte ett spår

H/Blandat: Men jag har också hört att det e så. Att äldre människor

W: Mm

H: Framförallt kvinnor på äldre dar BLIR homosexuella.

W: Mm

H/Blandat: Eller.. på nåt sätt, det var nån som berättade det för mig

W/Blandat: Det va Mark Levengood som berättade för oss i Hissen att när deras män dör och dom e 70 

asså tyr dom sig till varandra och sen så börjar dom ligga med varandra

Fredrik Wikingsson beskriver det som att Astrid Lindgren satt där tillsammans med ”den här 

sexuellt amorfa kvinnan” som han säger sig hört var tillsammans med Astrid mot slutet. Att 

han beskriver denna kvinnas sexualitet med ordvalet amorf får betydelse för hur han ser på 

kvinnor som inte tillhör den sexuella normen. Något som är amorft kan sägas vara något som 

är formlöst, det vill säga saknar bestämd form eller bestämd struktur. Återigen kommer 

denna formlöshet in i bilden som Hirdman historiskt menar varit en del av ett sätt att tänka 

kring mannen och kvinnan som bygger på dikotomier. Mannen var likställt med form och 

kvinnan med formlöshet (Hirdman, 2003:35).

De säger också att det framförallt är kvinnor på äldre dar som blir homosexuella, vilket 

förstärker bilden av en isärhållning av könen som Hirdman menar är en princip som ingår i 

genuskontraktet (Hirdman, 2003:35f,93f). Män = form, kvinnor = formlöshet. I det här fallet 

är det de äldre kvinnornas formlösa sexualitet som sätts i motsatts till äldre män som står för 

form genom att de enligt Filip och Fredrik i större utsträckning behåller sin sexuella 

läggning.

Det är även intressant hur skeendet, att äldre kvinnor börjar ty sig till varandra och sedan 
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ligga med varandra, beskrivs. Händelsen att männen dör ges ansvaret för att dessa äldre 

kvinnor blir homosexuella. Att det är på grund av att männen dör detta sker, inte att de själva 

väljer/blir detta. På så vis blir kvinnorna de objektifierade deltagarna i processen genom att 

de påverkas av att agenterna, det vill säga deras män, går bort.

4.5 Avsnitt 132: ”Intervju med Håkan”

4.5.1 Utdrag 1:

Filip och Fredrik pratar här om den forne Arsenal-målvakten Rami Shaaban och hur märkligt 

de tycker det är att han får vara med i så många olika TV-program i Sverige.

H/Blandat: Cyklade.. cyklade hem.. nämen han flyttade hem till Sverige, eh, och det MÄRKLIGA e ju att 

han spelade i Hammarby och levde en SYNNERLIGEN anonym tillvaro.. och.. det är klart, en målvakt i 

Hammarby e ju per se ingenting som folk känner till och Rami Shaaban sitter inte heller på nån enorm karisma  

utöver det vanliga. 

W: Och han har heller inget.. det är inte så att han är två och en halv meter lång och...

H: Nää, och han har ingen känd fru eller nånting, utan han e en jävligt anonym fotbollsspelare. ÄNDÅ så 

e han uppenbarligen ett av dom första namnen på alla såhär TV-kastares listor över drömdeltagare. Vi har nu 

på väldigt kort tid sett honom i Maestro.. dom som såg Maestro.

[…]

H: Och då e alltså Rami Shaaban med e i det här, och han har vart med i allt och då.. det är bara.. det är 

bara egentligen en observation, men det är väldigt lustigt hur det här går till, hur man blir en 

dokusåpadeltagare utan att ha varit nånting, men alltså det e ju naturligtvis en ganska.. han får ju betalt 

överallt han e med..

[…]

W: Ja! Men varför e Rami Shaaban då DRÖMDELTAGAREN i så många olika program, för han e ju 

överrepresenterad

När huvudrollsinnehavarna i podcasten pratar om Rami Shaaban framgår det att de inte 

tycker att han borde vara en man för så många olika TV-program eftersom de inte tycker att 

han ”varit någon”. De beskriver det som att han är ”en jävligt anonym fotbollsspelare” som 
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varken är två och en halv meter lång, har någon karisma utöver det vanliga, eller har någon 

känd fru. 

Här kan man dra paralleller till det Connell benämner som den hegemoniska maskuliniteten, 

det vill säga det som för stunden kan anses vara den mest ideala (Fagerström & Nilson, 

2008:19). För att ”vara något” som fotbollsspelare idag bör man ha en framgångsrik karriär, 

vara lång, karismatisk samt ha en känd fru. Det är i varje fall den bild Filip och Fredrik 

framställer i detta samtal. När inte Rami Shaaban enligt Filip och Fredrik passar in i denna 

mall ställer de sig frågande till varför han är denna drömdeltagare för så många TV-program. 

Detta för med sig att de sänder ut signaler om vilka egenskaper och kvaliteter man bör ha 

som fotbollsspelare och även som man för att ”vara någon” i sammanhanget. 

Processen beskrivs inledningsvis främst som aktiva handlingar. Shaaban flyttade, spelade, 

levde med mera. Vartefter de börjar prata om honom som en icke värdig deltagare i olika TV-

program beskrivs däremot processen i allt större utsträckning som händelser. Till exempel: 

han har vart med, han har setts i Maestro. På så vis flyttas fokus till mottagarna och ansvaret 

för hans deltagande till TV-kastarna, vilket kan vara ett sätt att inte utpeka aktören Shaaban.

5. Slutdiskussion

Filip och Fredriks podcast kan på ytan tyckas vara ganska så harmlösa samtal mellan två 

kompisar och kollegor om allt mellan himmel och jord. Vid en mer djupgående analys av 

podcastens innehåll uppenbarade sig däremot underliggande värderingar och ideologier som 

indikerar genusstrukturer i ett vidare samhälleligt perspektiv.

Ordval och metaforer i podcasten ger uttryck för symbolik där män och traditionellt manliga 

attribut upphöjs genom att tillskrivas positiva värden, vilket får till följd att det kvinnliga 

nedvärderas och blir representativt för motsatsen. Män tillskrivs egenskaper som mod, form 

och handlingskraft, medan kvinnor tillskrivs det motsatta, det vill säga passivitet och 

formlöshet. Detta ger uttryck för och befäster den rådande könsmaktsordningen, något som 

man inom genusforskningen anser vara organiserande för hela samhället (Fagerström & 

Nilson, 2008:7f). Analyserna av meningsuppbyggnader påvisar även Filip och Fredriks 

perspektivval och bakomliggande strukturer som styr lyssnarna åt bestämda håll. Män 

tillskrivs oftare än kvinnor roller som utför aktiva handlingar när skeenden beskrivs, 

35



samtidigt som män ibland ”skrivs bort” från vissa beskrivningar av mindre fördelaktiga 

handlingar och således avskrivs ansvar för dem. 

Dessa metaforer, ordval och konstruktioner av meningar kan säga vara uttryck för hur Filip 

och Fredrik, men även samhället i stort, uppfattar manligt och kvinnligt. Genusrelationer 

görs i dessa vardagliga samtal programledarna emellan genom att de språkligt fyller olika 

egenskaper med genus. Genom podcasten reflekteras och reproduceras dessa föreställningar 

om män och kvinnor, vilket gör att maktrelationen mellan könen upprätthålls.

En sådan maktrelation visar sig och förhandlas även mellan olika typer maskuliniteter i 

podcasten. Genom att de bland annat definierar traditionellt manligt betingade beteenden 

och egenskaper samt sätter dem i kontrast med andra former av maskuliniteter, som 

exempelvis homosexuella män, cementeras och reproduceras den normbärande hegemoniska 

maskuliniteten som råder i dagens samhälle. På så vis upprätthålls även maktrelationer 

mellan olika typer av maskuliniteter i podcasten, där den hegemoniska maskulinitetens 

dominanta position befästs. 

Eftersom människor, och samhället i stort, påverkas och formas utifrån den bild medierna 

förmedlar och på det sätt den förmedlas har Filip och Fredriks podcast i egenskap av en av 

Sveriges populäraste podcasts en betydelsefull roll. Fagerström och Nilson menar att ledande 

medier förstärker och reflekterar den övergripande samhälleliga diskursen och att 

föreställningar om manligt och kvinnligt får påföljder för hur vi lever våra liv (Fagerström & 

Nilson, 2008:8,38). Resultaten av denna studie påvisar att de perspektiv och idéer som finns 

bakom Filip och Fredriks sätt att presentera verkligheten i deras podcast, medvetet eller 

omedvetet, bidrar till att upprätthålla begränsande normer om män och kvinnor. Genom 

språket konstrueras och cementeras en slags värld av sådant vi upplever som självklarheter. 

Tankesätt och mönster för hur vi ska handla och vara som män och kvinnor befästs genom 

språket vilket leder till att maktrelationer och strukturer mellan män och kvinnor 

upprätthålls.
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6. Fortsatt forskning

Eftersom podcasten blivit allt populärare den senaste tiden både i Sverige och internationellt 

skulle det vara intressant att forska vidare kring fenomenet ur ett genusperspektiv. Till 

exempel genom att utföra komparativa studier mellan populära podcasts skapade av män och 

populära podcasts skapade av kvinnor. Hur skiljer sig dessa i innehåll utifrån ett 

genusperspektiv? 

Det skulle också vara intressant med studier av en mer intervjuinriktad podcast som till 

exempel Värvet, som är en populär podcast i Sverige. Utifrån ett genusperspektiv skulle en 

sådan podcast kunna analyseras utifrån om intervjutekniker, ämnen och frågor skiljer sig 

beroende på om det är en man eller kvinna som intervjuas, och i så fall, på vilket sätt?

Jag tycker därutöver att det skulle vara intressant och viktigt med vidare forskning av 

podcasten som fenomen utifrån andra ingångar än genus. Till exempel utifrån ett etnicitet- 

eller klassperspektiv.
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8. Bilagor

Samtalsutdrag/Transkription av Filip och Fredriks podcast:

H = Filip Hammar. W = Fredrik Wikingsson. Blandat = de pratar samtidigt.

Avsnitt 108: ”Paus i örhängesletandet”

Utdrag 1:

Tidsperiod i avsnittet: 20:15 – 23:46.

H: Du kan beställa Stockholms minsta öl inne på PA:s

W: Ah..

H: och den heter en ”Åkerlundare”. [Skratt H och W]

”The”.. Den är då en hyllning till Jonas Åkerlunds farsa som äger huset där PA:s ligger i.

W: Varför då?.. Varför finns den? Är det för att.. gillar han små öl eller?

H: Ja! Jag tror han gillar jättesmå öl. Att man ska inte dricka stora... man ska bara gå in.. 

du vet det är ju lite det här kvista in ta dig en liten öl..

W/Blandat: Jamen det är ju som det vi pratade om i somras.. förra sommarn när man tar 

en öl på galoppen.

H: Ah! Och det här är ju då ett steg under galoppen, det är ju öl i ett glögglas. [Skratt H 

och F]

W: Som en shot menar du?!

H: Aah, lite mer  än en shot, men kanske 10 cl..

W: Mittemellan en kaffekopp och ett vinglas?!
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H: Eh, jaa!

W/Blandat: Det är en Åkerlundare?

H/Blandat: Ah, men glögg är väl mindre än en kaffekopp?

W/Blandat: Ja, kanske..

H/Blandar: Det är jättelite.. men sånna grejer finns på PA:s. 

W: När du pratar om PA & Company så får du också ett nytt kroppsspråk. Vet du vad det 

är för kroppsspråk?

H: Nä?

W: Du gör samma gest med händerna som du gör när du illustrerar hur det ser ut hemma 

hos dig när du lagar mat. Det vill säga du står och vevar ihop mycket ingredienser.. när du 

blandar en sallad!

H/Blandat: Men det är ju också på samma.. jag menar det finns sånna här ställen i Los 

Angeles som jag också älskar.. Jag älskar ställen.. där rätter blir uppkallade efter 

stammisarna. 

W: Ah..

H: Där ringar du in exakt vad jag älskar i livet.

W: Och det går en rät linje mellan din dröm om att bli Thore Wikström och detta ju!

H: Ja, och jag hoppas verkligen att innan jag dör så är det nån rätt som är uppkallad efter 

mig. Man vill ju kunna.. du själv gillar ju då Nancy Reagans speciella sallad som finns på Bel-

Air hotel  exempelvis.

W: Nancy Reagan Cobb, ja. Väldigt finhackad, det är ju nästan som en gröt av sallad
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H: Och det finns ett ställe i Los Angeles..

W/Blandat: Vet du vad jag läste om Ronald Reagan? Appropå.. som vi ständigt 

återkommer till

H/Blandar: Nä?

W: Bah en lustig detalj som jag läste om i nått sammanhang, eller om jag såg om det i nån 

dokumentärfilm. Att en av dom första grejerna han gjorde när han blev president 1980, dels 

myten om att han, eller att (ohörbart)..

H/Blandar: Rustade sönder?!

W/Blandat: Nä! Men de e ju annat.. han valdes ju (ohörbart) han blev ju president 81..

H/Blandat: Ah..

W: ..om man ska va.. annars är det nån jävel som mailar och det vill jag inte utsätta mig 

för. Men, han.. dels tog han ju ner solcellerna från taket..

H: Ah..

W: ..på Vita huset för att då, ”vi ska inte hålla på med sånt trams!” Eh, enligt myten..

H/Blandat: ”Lets go kärnkraft!”

W: Ah, å den andra... jao.. och olja, låt oss bli beroende av dom här och skapa nya pakter 

med dom här i mellanöstern.

H: Jaa..

W: Eh, och det andra då, i linje med när historieskrivningen om Reagan görs, ”Ok, vad 

var det han gjorde för att sätta ner foten, för att liksom pissa revir” Då är det ju alltid då 

solcellerna bort från Vita huset. Och nu har jag hört en ANNAN sån grej, och det är intressant 

det där hur man sammanfattar människors liv.. att det e.. ”Dom gjorde det där i början för att 

illustrera det”, man har ingen aning om om det stämmer. Jag vet inte ens om det är sant det 
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jag hörde här, men han ska tydligen ha SPARKAT massa flygledare. Dom ville ju då gå ut i 

strejk för att dom tjänade för dåligt. Flygledare vet ju folk vad det är..

H: Mm..

W: ..det är ju dom som sitter och säger nu får ni sakta ner för det är ett annat plan påväg 

och så vidare. Äh, vi vill ha mer..

H: Klassiskt att flygledare i New York är så otrevliga.

W: Ja!

H: Det limmar med hela stan!

W: Ja.. och det är ju det som gjorde att massa koreanska plan har kraschat där

[Fortsatt prat om flygledare och olika incidenter med flygledare. Prat som inte direkt berör 

något av könen.]

Fortsättning:

H: Flygledare är ofta ganska intelligenta människor, eller en viss typ av intelligens.

W: Ah, och dom tyckte att dom tjänade för dåligt och dom ville ha mer.. och dom har väl 

ganska bra förhandlingsposition, för det är ju jobbigt om flygplatser stänger.. och då sa han 

”Äh, skit i det – ni är sparkade!” Gjorde han..

H/Blandat: Ah.. Handlingskraft!

W/Blandat: Reagan! Det finns ju många logiska potentiella luckor..

H/Blandar: Ah..

W/Blandat: ..i det här såklart. Det lär väl funnits fackföreningar och såntdär. Men han e ju 

ändå president så då sparkade han dom.
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Utdrag 2:

Tidsperiod i avsnittet: 48:27 – 51:16.

H: Men.. där finns det ju inte ens någon annalkande konflikt!?

W: NEJ! Men det finns ändå en rädsla för att det ska bli lite konstigt. Förstår du? Han.. 

om han kommer utanför och tutar och så kliver inte jag ut med öppna famnen. Då tänker han 

”äh det är väl fel hus då”. Förstår du, för han vet ju kanske inte att jag bor, för han har ju 

aldrig vart här tidigare.

H:  Amen..

W: Så jag står i TIMMAR och bara, ”äeh det är lika bra att jag står här och väntar”. Såhär 

uppgivet, det är lika bra att jag bara står här.

H/Blandat: Amen alltså det e ju..

W/Blandat: Det påminner! Det.. jag inser.. det påminner.. jag inser det NU. Det påminner 

precis om den gången jag åkte finlandsfärja i slutet av 90-talet med dig. Till Helsingfors.

H: Ah..

W: Och blev så full att jag bara kollapsade. Så vaknar jag upp i total.. total.. TOTALT 

mörker.. och tänker ”jaha, jag har väl hamnat i fyllecell då”..

H: ”och det är väl ok”.

W: Ah det är väl ok, då får jag väl sitta här och vänta då. Så sitter jag där i timmar. 

Jättelänge. Och sen efter ett tag så inser jag ”äh jag kanske ska ta och känna mig omkring 

bara”. Så känner jag att det hänger nån handduk på väggen.. ”vad är det här för konstigt?” 

och så känner jag en strömbrytare.. asså ”undrar om jag får tända här?” Så tänder jag, och så 

inser jag att jag är ju bara inne i badrummet. Jag har bara somnat inne på toaletten [Skratt 

W] i timmar.. och precis samma sak.. slår det mig nu.

H: Är det supertydliga brygger mellan den grejen.. och..
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W: Jomen, det är fortfarande samma.. jag vågar inte fråga ”Hallå?!” För.. det är bäst att 

jag inte gör det.. jag känner att en del av mig som människa e..

H: De e OERHÖRD kuklöshet!

W: Ja, TOTALT! Jag e knappt människa! Jag e nån slags.. jag e en AMÖBA i sociala 

konflikter. Jag kommer ihåg nu, vi var ju på Spybar i fredags, å hade slutfest med Breaking 

News.

H: Ah..

W: Vi var ute.. jag fick skaka hand med regissören till..

H: Searching for sugarman!

W: Ja! Och jag kläckte ur mig i vimlet, där försökte jag säga nånting bra om (ohörbart) - 

väldigt svårt. Men! Det påminner mig om. Återigen i slutet på 90-talet, jag var på Spybar, 

alldeles för full och en vakt kommer fram: ”Hur fan.. hur mycket har du druckit eller?” Jag 

påminns om repliken i Claes Holmströms Tredje stenen från solen, när en man, 

huvudrollsinnehavaren Jimmy Hjort får frågan av en vakt: ”hur mycket har du druckit 

egentligen?” [Skratt H] Då svarar han ”Tio vinare, hurså?!” Det kunde inte jag säga.. ”inte så 

farligt” och så säger han såhär ”Du är alldeles för full, stå kvar här förfan, så ska jag gå och 

kolla nånting”. Så ställer jag mig vid en vägg där. Klockan är kanske elva. När klockan är tre 

på natten så kommer han tillbaka, så står jag fortfarande där.

H: STÄMMER DET?!

W: JA! Det stämmer.. och så säger han såhär: ”Står du fortfarande här?”, ”Jamen du sa ju 

att jag skulle göra det?”

H: Jamen det kändes också.. KUKLÖSHETEN.. att du ibland.. du borde ju stå upp för 

grejer. Du måste.. det här kommer ju i slutändan [Skratt H] landa i att du inte har några 

åsikter heller. Förstår du vad jag menar? Att du inte tycker nått!

W: Nää.. kanske..
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H: Det finns ju ingen människa på jorden som tycker att saker och ting är mer ok [Fniss 

W] än vad du gör. På nått sätt.. du tycker ju..

W: ÄMEN, nja nämen, samtidigt tycker jag inte att det är ok... jag tycker inte att det är ok 

att den här mannen skriker på mig för att det kommer fyra servetter ner i 

återvinningscontainern. Det tycker jag ju är BEDRÖVLIGT av honom. Jag åker ju ändå dit! 

Det finns ju väldigt många människor som bara slänger..

H: Jomen du säger det ju inte till honom!

W: Nä..

H: Jag menar, nångång kan man väl säga: ”Det där är faktiskt inte ok ..”

W: Nä..

H: Då hade ju han blivit stressad. Du tycker såhär.. jag tycker och såhär när nån frågar 

”Var maten god?” ”Nä den smakar SKITILLA” - Det är ju OK! Det är ju ok å säga de!

W: Ah.. jag tyckte han.. nä jag vet inte vad det är alltså.. jag kanske bord.. när jag är full 

har jag ju inte riktigt det där riktigt på samma sätt..

Avsnitt 114: ”Google-brillor”

Utdrag 1:

Tidsperiod i avsnittet: 09:16 – 10:25

W: Eh, jag ska bara säga det, att du har ju pratat mycket om testosteron tidigare, att du är 

sugen på det. Jag såg för första gången i mitt liv, i veckan, en reklamfilm för testosteron. 

Ehm, jag bilade ju runt i Florida då och där riktar sig ju mycket av reklamen till äldre 

människor eftersom det är mycket pensionärer här nere. Eh, och så framförallt så älskar jag 

att åka längs vägarna och ser jag ENORMT stora sånahär billboards där man i vanliga fall gör 

reklam för (ohörbart) du vet såhär Sky fall – nya bondfilmen. Men här så står det bara såhär 
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”Need a Vasectomy?” [Skratt W] Så kan man då få en sterilisering om.. för det knullas ju 

väldigt, väldigt mycket här nere bland pensionärerna i takt med...

H: Ah, det hörde ju vi om då när vi var där att det fanns även nån slags syfilis.. Gubbarna 

åker ner till Mexiko och drar på sig könssjukdomar och sen smäller dom på sina gamla 

kärringar då i nån slags orgie, och så plötsligt sprids syfilis som en jävla LÖPELD då..

W: Ah..

H: Inne på, på..

W: Ja, men det är ju väldigt.. väldigt promiskuöst där nere och många av männen tar ju 

då testosteron för att liva upp sin sexualitet och sådär.. en sista vända! Men det roliga med 

den här reklamfilmen e då att det står ett äldre par i ett kök, och så pratar dom med varann 

och så e dom lite flörtiga och man märker han ser väldigt vital ut och hon ser ju jävligt kåt ut 

på honom och sådär.. 

Utdrag 2:

Tidsperiod i avsnittet: 06:00 – 08:17

H: Om vi förflyttar oss till Stockholm, eh, mitten av 90-talet. Eh, så var det en av dom 

stora, exotiska upplevelserna för mig. Du har ju tidigare pratat om att när du flyttade till 

Stockholm så var det helt sinnessjukt för första morgonen eller nåt, i Stockholm så såg du hur 

Björn Borg skrapade bilen [Skratt H] eller hur?

W: Ah, skrapade is från vindrutan, ah

H: Ah, men det som var sinnessjukt för mig va när man gick på Sveavägen och det fanns 

såhär fitness-24 eller vad det va som va öppet 24 timmar om dygnet och det att man just gick 

förbi där, kanske vart ute på krogen vid 1 och det stod folk och träna där inne. Det var också 

en känsla av ”nu har man kommit till storstaden”

W: Ja, men det starka med det va ju att bögklubben Tip Top låg ju bara vägg i vägg med 

det här på Sveavägen.

H/Blandat: Ah, folk gick in där – fick PUMP..
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W/Blandat: Ja..

H/Blandat: ..som det heter

W/Blandar: Ja..

H: ..i musklerna och sen gick dom in på bögklubben Tip Top och kunde då skryta med sin 

kropp.

W: Jaåå även bögar E:ade till tänderna som ramlade ut från Tip Top när det stängde vid 4 

eller när det nu va.. och så gick dom bara bort och ställde sig i dom här enorma 

panoramafönsterna och bara dreglade över dom här vältränade brandmännen som stod och 

tränade mitt i natten där. UNDERBART när världar möts på det där sättet. 

H: Får mig å tänka lite på när det härom veckan när jag åkte tillbaka till LA, när det 

snackades om att det hade ”BÖGATS i duschen” på Delta gym [Skratt H och W] Det var 

väldigt roligt, just den frasen också.. och hur snacket går, vilka det kan vara och så vidare. 

Väldigt roligt.. eh..

W: Amen det roliga som du beskrev det för mig va ju.. att det va liksom lite förtätad 

stämning inne på det här ganska så manliga gymmet. 

[Fortsatt prat om olika gym och gymkulturer i Stockholm utan att det berör män eller 

kvinnor]

Fortsättning:

W: Delta e ju väldigt macho! Å de e ju väldigt.. ganska HÅRT där! Och så som du beskrev 

det för mig så va ju stämningen ganska så förtätad och folk stod liksom.. och bilden..ja.. 

(ohörbart)

H/Blandat: Jamen jag tror inte nödvändigtvis att folk är homofoba där – men man pratar 

ändå inte om homosexualitet, förstår du vad jag menar?!
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Avsnitt 121: ”Ses över borden”

Utdrag 1:

Tidsperiod i avsnittet: 14:53 – 21:54.

W: Men har inte du festat nån gång med Jocke Berg?

H: FESTAR man med Jocke Berg? Jag tror inte att man festar. Han skulle aldrig säga att 

han har festat tror jag. Han e inte den type... Festande antyder att nånting är härligt.. alltså 

att man skrattar och sådär. Alltså det är ingen kritik mot Jocke Berg, men jag tror inte att han 

själv... Han själv skulle definitivt inte kalla det för att han har festat med mig eller nån annan. 

Vi har umgåtts i natten nångång.

W: Ja, ni har som Plura sjunger ”Setts över borden” 

H: Jaa, men Jocke Berg är ingen man ser över.... Plura ser man ju över borden! Man 

kanske träffar Mauro Scocco över borden. Förstår du vad jag menar? Den typen av 

människor träffar man över borden. Det gör man inte heller med Jocke Berg.

W: Vad gör man med Jocke Berg då?

H: Att träffa nån över borden andas restaurang Prinsen i Stockholm eller KB. Det är ju 

belevade män som, du vet, som gillar att dricka och berätta historier.

W: Jag trooor att man kan dra in vissa kvinnor i det här. Jag kan tänka mig att Kajsa 

Grytt ser man över borden också 

H: Ah, gud ja! Verkligen. Nu är vi ju verkligen långt från Frank Ocean här. [Skratt W] 

Träffar man Frank Ocean över borden?

W: Ah, men det finns ett annat slags bord där kanske..

H: Ah, men det är ju en klubb... man träffar honom över ett klubbord.

W: Ah...
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H: Möjligtvis, men man träffar ju honom inte över dom här gamla ekborden, träffar man 

ju inte Frank Ocean.

W: Äh, men Frank Ocean ser man över borden bakom VIP-repen.

H: Precis. Det är jävligt. Det borde K-märkas det här att ses över borden, för det håller 

nog på försvinna litegrann. Med den yngre generationen. [Skratt W&H] Att ses över borden 

finns inte kvar längre.

W: Men om vi får återgå bara till den här perioden som är just nu, att man... jag har en 

tendens att vräka i mig så mycket nu, och det är inte bara för att jag är hemma hos mina 

föräldrar heller, utan var jag än är. Det finns en stor skål ute i köket en bit bort här som 

innehåller små små minimarshmallows som främst är riktade till barnen såklart. Och jag har 

nån slags tvångstanke av att jag nu dom här sista dagarna, bara för att verkligen fyllas av 

äckel. Jag har vart här i tre veckor, jag har inte duschat heller. Det är nånting att jag faller 

tillbaka liksom till mitt gamla jag. Jag duschade ganska sällan förr i tiden. Eh, men det är 

nånting i kombination av att jag vill bli tjock och fet, så mycket man nu kan bli på fyra-fem 

dar. För att sen när det är den första januari ska kännas jävligt motiverat att då bara vara 

liksom asketisk under en begränsad period och därmed få nån slags belöningskänsla då. Men 

den här skålen med minimarschmallows har jag en tvångstanke att jag vill liksom köra ner 

huvet i, precis som en häst kör ner mulen i en sånhär stor plastskål fylld med foder i bara. Så 

vill jag liksom köra ner huvet bara och äta så jag kvävs av dom här minimarschmallowsen, få 

in dom i öronen och ögonen och näsan. Och det där tänker jag på kanske en gång i timmen, 

varje gång jag går förbi den där skålen så får jag känslan, jag ska bara köra ner huvet och 

fullkomligt förlora mig själv i den.

H: Det här e  pappa-varianten av.. Min kompis sa till mig också härom kvällen när vi 

hade julfest. ”Jag ska dra kola och MDMA hela vägen förbi nyår – sen ska jag börja leva bra 

igen”.

W: Haha, jaa. Men det är väl olika sidor av samma mynt ändå. Känslan av att, när det är 

1:a januari, då är det lite enklare att.. Om man är så imbecill som jag e, att ett datum betyder 

nånting, då är det mycket enklare att...

H: Ah, men du e en av dom få människor som faktiskt, tror jag... att nyårslöften går 
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applicera på. Att du implementerar nyårslöften, annars gör ju inte folk det. Men det känns 

som att när du trycker ner mulen där, då vet du att du faktiskt kommer vända blad den 1:a 

januari.

W: Jag hoppas det.

H: Ah deh, Håkan Juholt, den gamle socialdemokratiske partiledaren som ju rykte här i 

år...

W: Aa..

H: HAN kan man väl se över borden va? Eller?

W: Äeh, inte riktigt tror jag! Jag tror han e lite för kontrollerad. Jag tror att om man ska 

ses över borden på riktigt, då måste båda människorna va ganska simmiga och fulla. Att det 

ska va en sån känsla av att ”ah, det är ju så hög volym här inne, vi är för fulla, men vi ses över 

borden – det räcker! Vi har en grej, vi har en kontakt här emellan. Det räcker.”

H: Vet du var dom bästa borden att ses över finns?

W: Nej!

H: De e ju i ölhallar.

W: Mm.

H: Eller hur?

W: Stora och bullriga och liksom Kvarnen i Stockholm, kanske inte Pelikanen men 

Kvarnen. Det ska vara..

H: Kvarnen i Stockholm uppfanns ju för att folk skulle kunna ses över borden. [Skratt W]

W: Ah, men det e ju också problematiskt nu när folk inte röker på krogen. För det va mer 

att ses över borden när man satt och rökte också tror jag. [Skratt H]
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H: Det finns också människor som VILL vara en person  [Skratt W] som man ser över 

borden. 

W: Heh ja vem då till exempel?

H: Magnus Carlsson i Weeping Willows [Skratt W] VILL ju vara en person som man ser 

över borden. Men är inte riktigt det tror jag!

W: Näe, men håll med om det där med tobaksrökning för att de e ju nånting också att 

man kisar sig igenom och blåser undan röken och sådär. Det ska väl nästan vara svårt att 

urskilja varandra. Men karisman är så stark och samstämmigheten över att man har nånting, 

det övervinner liksom allt motstånd och så ser man varandra över borden i alla fall.

H: Mitt mål e fan å bli en människa som folk vill se över borden.

W:  Haha, aa. Men du är på ganska god väg. Jag tror att man hellre ser dig över borden än 

mig. 

H: Aah, det gör man nog. Men jag är inte alls! Det krävs ändå så mycket mer av en! Och 

det är lustigt det där. Det är ju som att man är en källa till historier givetvis.

W: Ah. Jo.

H: Och ens eget liv! Att man har varit med om grejer, det e ju DE! Det e de som det här 

tarvar, och det diskvalificerar ju givetvis många av dom unga människorna. Så det är ju lite 

osjysst också att säga att unga människor inte är sånna som man kan se över borden. Men det 

e ju nånting att sträva mot, heh!

W: När Plura var 23 år, redan då var han en person man såg över borden.

H: Jaa, det där är lustigt för jag kan tänka mig, såhär, Håkan Hellström är ingen man ser 

över borden. Eller hur?

W: Inte rikt... Ebbot är väl snarare nån man ser över borden?!

H: Aa. Det är det verkligen! Aeh, lite för skruvad dock! [Skratt W] På nått sätt.
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W: Ja, om man lyssnar på hans sommarprat som va väldigt fyllt av kosmos och sånt där... 

du kan inte sätta där och prata om..

H: Du kan inte riktigt ha kaftan heller. 

W: Nä. Men jag tror att en människa som man ser över borden, det är en människa som 

när människan lagar mat och häller den i väldigt mycket rödvin i grytor och dricker väldigt 

mycket vin själv under matlagningen.

H: Precis, men Per Morberg i, Vad blir det för mat, han vill ju också va en människa man 

ser över borden, men han är det inte.

W: Man är lite för rädd för honom för att vilja se honom över borden, man skulle va lite 

för att få stryk av honom om man såg honom över borden. Så man kanske snarare skulle fly 

då?

H: Jaa, men jag tror att han e inte heller... det krävs en viss typ av värme, tror jag, för att 

va en människa man vill se över borden. 

W: Ah.

H: En bullrighet också.

W: Men hur mycket man än säger emot honom. Och hur många aber och invändningar 

man kan ha emot den här människan så är väl ändå Steffo Törnqvist nån man har sett över 

borden? Tror du inte det?

H: Jaa, men han går upp för tidigt på mornarna. [Skratt W]

W: Stellan Skarsgård?

H: Ah, han har nånting. Jag kan hålla med dig om att han har... Han har ju liksom en 

grytig aura om sig. [Skratt W] Alltså gjutjärnsgrytig aura. 

W: Amen han känns som en människa som kan dricka tre vinare medan han lagar mat..
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H: Ah.

W: Och en sån människa, det är ju sånna man vill se över borden.

H: Han har ju liksom dom tyngsta grytorna i Sverige, tror jag. Alltså han har ju ett ton 

worth of grytor.

W: Men när han lyfter upp en gryta upp till spisen behöver han ha hjälp av sina söner 

känns det som. Dom är så tunga.

H: Amen det känns ju liksom som att han gör ju mustiga soppor över liksom öppen eld i 

köket på Södermalm.

W: Och sen går han ut...

H: Och sen går han ju ner till Kvarnen och vad vill man göra då?

W: Ja, då vill man se honom över borden.

H: [Skratt H] Exakt.

Utdrag 2:

Tidsperiod i avsnittet: 35:15 – 38:50.

H: Men den här festen va lite annorlunda då i hela sin.. av sin natur, och folk blev liksom 

fullare och fullare och man ba märkte att.. jag tror liksom allt handlar om vad man då själv 

växt upp i för miljö. För att för vissa är det ju naturligt. För mig är det naturligt att man 

bråkar på julen, för det gjorde man alltid hemma hos oss. Det slutade alltid med att min 

morsa min morfar och hennes man bråkade med varandra.

W: Mhm..

H: Stenhårt. Samtidigt som hans 96-åriga operasångerska till fru då, Asta, somnade i 

soffan och så på riktigt ramlade löständerna ut. Och så satt min farfar och garvade åt det 
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minns jag. Och hon satt i nån jävla päls och sa att hon såg ut som Sue Ellen.

W: Vem? Operasångerskan? Innan hon somnade eller?

H:  Ah! ”Nu ser jag ut som Sue Ellen”

W:  [Skratt] Men det va inte så att hon.. det bästa hade ju vart om hon 96 år gammal 

sitter i nån jävla päls, operasångerska, jag tänker på nån jävla Castafiore i Tintin-böckerna 

givetvis.

H: Jamen det var exakt – den looken hade hon!

W: Ja.. men kanske är det så att den inspirerat, frågan är vad som inspirerat vad. Om 

Castafiore inspirerats av verkliga förlagor eller om förlagorna.. dom verkliga 

operaentusiasterna läst Tintin och känt sådär vill man ju se ut om man är operamänniska. 

Stort huve och massa pälsar och nån slags.. [ohörbart]

H: Amen vafan, Birigt Nilsson opererade ju sig inte till ett stort huve. 

W: Näh!

H: Operasångerskor har ju ofta lite större huven.

W: Jamen dom har väl en stor skalle som skapar nån slags resonans i huvet som 

[ohörbart]

H: Ja, det är väl det man säger.. men jag menar Birgit Nilsson ser ju precis ut som en 

operasångerska ska se ut. Men det e ju samtidigt – vad kom först – hönan eller ägget? 

Kanske, också, det är en sån situation.

W: Är det inte plastikkirurgins mount everest, så att säga, att bestiga mount everst då. 

Eh, att som plastikkirurg förstora nåns skalle. Det måste ju va otroligt svårt.

H: ”Ah vi ska nu dubbla skallstorleken på dig här” Nämen det var väl i alla fall, det var 

speciella jular, för hon satt då som sagt var å löständerna trillade ut och min mamma bråkade 

min pappa, eh sin pappa då, för att han inte hade brytt sig tillräckligt om henne i livet. Det e 
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ju mörka saker då naturligtvis – men det kom alltid fram på jul. Och då låste alltid morfar in 

sig på arbetsrummet hemma hos oss. Och tog med sig nån sånhär.. ofta tog han ju med sig 

nånting jag hade fått, nån byggsats eller nått. Han satt ju inne hela i julen, i två dar och skulle 

lösa rubiks kub eller en gång..

W: [Skratt]

H: Sen kom han ut lycklig.

W: [Skratt] Den är ju löst från början! Du menar att den var lite tillknycklad då 

åtminstone efter ett tag..

H: Ja, den tillknycklade, sen gick han in där, sen kom han ut. Nästa år fick jag nån 

konkurrent till den här jävla rubiks kub som hette Babels hus.

W: Ah.

H: Som var kulor som man skulle rada upp i liksom.. i färgnyans. 

W: Ah.

H: Det låste han också in sig med.

W: Men jag tror också...

H: Ah, JÄVLA speciell.. ISKALL va han. Den här  Castafiore-figuren då, Asta, hon 

älskade ju honom. Men han brydde sig ju aldrig om henne.

W: Men det är ju starkt.. det var det jag skulle komma till.. sa hon att hon såg ut som 

Castafiore när hon vaknade och löständerna hade ramlat ut?

H: Precis innan, när vi satt vid TV:n, sa hon ofta.. ”Nu ser jag ut som Sue Ellen” och så 

hade hon nån jävla konsert också. Då låg jag alltid bakom farfars rygg kommer jag ihåg och 

gapskrattade när hon sjöng.

W: ”Nu ser jag ut som Sue Ellen” Var det en.. men va hon full då eller va hon bara riktigt 
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gammal.

H: Naeh, blandat, men hon va ju framförallt riktigt gammal, hon blev ju supersenil sen 

på slutet. Men hon gled runt också, hon hade ju nån slags rökrock på mornarna. 

Dundersminkad när vi käkade frukost. [Skratt H]

W: ”Nu ser jag ut som Sue Ellen!” Var det ett tecken på att hon mådde riktigt bra? På 

samma sätt som att din pappa går och visslar hemma och gnider händerna ihop.. när hon sa 

att hon såg ut som Sue Ellen då visste man – ok nu mår Asta skitbra?!

H: Ja, lite så [Skratt H]

Avsnitt 126: ”Enligt legenden”

Utdrag 1:

Tidsperiod i avsnittet: 07:36 – 08:51.

W/Blandat: Astrid satt i sin lägenhet på Dalagatan och bidade sin tid får man väl säga..

H/Blandat: Dalagatan 46!

W/Blandat: Ah!

H/Blandat: Som e nått slags... jah, om man e i Stockholm på besök så kan man väl gå förbi 

där kanske..

W/Blandat: Då står man också bara ett stenkast från Jan Gradvall, Fredrik Lindström och 

Henrik Schyffert.. de e mycket mediefolk som bor i det här området..

H/Blandat: Ah..

W/Blandat: ..kring då.. eh..

H/Blandat: Vasaparken!
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W/Blandat: Vasaparken.. eh, jag intervjuade henne och hon va väldigt IRONISK 

förvånande nog. Hon var ju väldigt gammal, i princip blind. Hon satt där med den här 

sexuellt amorfa kvinnan, som väl va i hennes närhet på slutet..

H: [Skratt]

W: Va?!

H/Blandat: Vad menar du med det?

W/Blandat: Amen levde hon inte med en kvinna som..

H/Blandat: Men va ere du, vad ere du antyder?

W/Blandat: ..antyder? Det har väl prat... och det spelar väl ingen roll?! Jag menar..

H/Blandat: ”Den sexue...” varför va hon amorf också? [Skratt H]

W/Blandat: Nämeh.. [Skratt W] det fanns väl en känsla av att dom hade en relation

H/Blandat: En relation.. 

W/Blandat: Ja..

H/Blandat: ..alltså Lindgren va menar du homosexuell?

W/Blandat: Ja! Det har vä.. snackades det väl om? Å ja.. men jag VET inte?

H/Blandat: Nää..

W/Blandat: Alltså jag bryr mig inte ett spår

H/Blandat: Men jag har också hört att det e så. Att äldre människor

W: Mm
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H: Framförallt kvinnor på äldre dar BLIR homosexuella.

W: Mm

H/Blandat: Eller.. på nåt sätt, det var nån som berättade det för mig

W/Blandat: Det va Mark Levengood som berättade för oss i Hissen att när deras män dör 

och dom e 70 asså tyr dom sig till varandra och sen så börjar dom ligga med varandra

H/Blandat: Det ena leder till det andra

W/Blandat: Jag tycker att det är en JÄVLIGT fin TANKE i det!

Avsnitt 132: ”Intervju med Håkan”

Utdrag 1

Tidsperiod i avsnittet: 01:58 – 07:40.

H: Det jag dock skulle vilja ba kort, kort, kort skulle vilja prata om...

W: Mm

H: Är fotbollsmålvakten Rami Shaaban. Det är lite oväntat eller hur?

W: Vad kan du säga om?..

H: Vet du ens vem Rami Shaaban är?

W: Jamen jag, jag råkar faktiskt veta det. Jag har sett honom fladdra förbi i TV på sistone

H: Ja! Såhär är det, han gjorde ju.. han brann en kort tid, han var proffs i Arsenal, lite 

överraskande. Han värvades tror jag som andremålvakt till Arsenal egentligen, men sen så 

skadades förste målvakten i Arsenal och det gav då Shaaban en plats som förste målvakt..
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W/Blandat: En slags ”den enes död – den andres bröd”-karriär.

H/Blandat: Ah, och då.. och så brann han, han va skitduktig ett tag sen skadade han sig 

allvarligt, jag tror han bröt benet eller nånting och där nånstans började karriären liksom gå 

lite utför.. som för alla idrottare, det e inge konstigt i de. Sen gick han hem.. ”gick hem” flög 

väl antagligen då och började spela i Hammarby litegrann..

W/Blandat: Du e säker på att inte gjorde nån sånhär Göran Kropp-grej och cyklade hem

H/Blandat: Cyklade.. cyklade hem.. nämen han flyttade hem till Sverige, eh, och det 

MÄRKLIGA e ju att han spelade i Hammarby och levde en SYNNERLIGEN anonym tillvaro.. 

och.. det är klart, en målvakt i Hammarby e ju per se ingenting som folk känner till och Rami 

Shaaban sitter inte heller på nån enorm karisma utöver det vanliga. 

W: Och han har heller inget.. det är inte så att han är två och en halv meter lång och...

H: Nää, och han har ingen känd fru eller nånting, utan han e en jävligt anonym 

fotbollsspelare ÄNDÅ så e han uppenbarligen ett av dom första namnen på alla såhär TV-

kastares listor över drömdeltagare. Vi har nu på väldigt kort tid sett honom i Maestro.. dom 

som såg Maestro.

W: Inte många..

H: Nee.. Maestro va alltså det här där man lär sig dirigera. 

W: Mm

H: Och sen så.. I Svt.. Sen va han med i, senast i det här: ska vi kalla det haveriet ändå?

[…]

W: Och där e då Rami Shaaban!

H: Rami Shaaban e med där! Han va med i Maestro precis innan, och nu med premiär, 

hade det väl i veckan tror jag: Kändishoppet!
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W: På TV3..

H: På TV3 som e, ja, kändisar hoppar.. lär sig simhopp. DÄR e han också med!

[…]

H: Och då e alltså Rami Shaaban med e i det här, och han har vart med i allt och då.. det 

är bara.. det är bara egentligen en observation, men det är väldigt lustigt hur det här går till, 

hur man blir en dokusåpadeltagare utan att ha varit nånting, men alltså det e ju naturligtvis 

en ganska.. han får ju betalt överallt han e med..

W/Blandat: Ah, man ska absolut inte ifrågasätta Rami Shaabans motiv, men det som är 

intressant e varför

H/Blandat: Jomen, man kan ifrågasätta kastarens motiv

W: Ja! Men varför e Rami Shaaban då DRÖMDELTAGAREN i så många olika program, 

för han e ju överrepresenterad

H: Jamen det e ingen som e med så mycket. Glenn Hysén känns det som han ha vart med 

i mycket också 
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