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Abstract  

 

Titel: Med podden som kompass – En kvalitativ intervjustudie med åtta fans till Alex & 

Sigges podcast.  

 

Författare: Jonathan Sörensen och Rickard Bryngelsson  

 

Handledare: Helena Sandberg  

 

Examinator: Malin Hallén 

 

Typ av arbete: Examenensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap 

[15hp].  

 

Termin: VT-19 

 

Antal ord: 17 155 

 

Syfte: Studiens syfte är att belysa och analysera, men även problematisera hur podcasten kan 

fungera som arena för identitetsskapande och dess funktion för de unga vuxnas fansutövande. 

Ett viktigt initialläge är att identitetsskapandet i synnerhet är något som äger rum i vardagen.  

Vi har i vår studie använt Alex & Sigges podcast och deras fans som ett fallstudium, med 

avsikt att ge kunskap och lärdomar för ett större område.  

  

Frågeställningar: 

 

• Hur kan man tolka och förstå Alex och Sigges följarskara utifrån idéer om fandom? 

 

• Vilken betydelse beskriver de unga vuxna följarna att Alex & Sigges podcast har för 

deras identitetsskapande?  

 

Metod och material: Kvalitativa forskningsintervjuer med åtta unga vuxna i åldrarna 20–30. 

 

Huvudresultat: Alex & Sigges podcast inbegriper olika delar av livet som fansen kan känna 

igen sig i och föra över till sina egna liv och identiteter.  

 

 

Nyckelord: Identitet, Fans, Fandom, Podcast, Självidentitet.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 

Långa nätter och många koppar kaffe senare är den här studien nu 

färdigställd och vi kan med nöje presentera den. Vi vill med några få 

ord passa på att tacka våra åtta intervjupersoner som blåst liv i studien, 

utan er hade den minst sagt varit besvärlig att sätta i verket. Även ett 

stort tack till vår eminenta handledare Helena Sandberg som motiverat 

oss och med sitt engagemang gett upphov till många intressanta och 

givande samtal.  
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1. Inledning och problemformulering 

 

”Podden sover aldrig – men så har hängivenheten också betalat sig. Alex & Sigges podcast 

är särklassigt störst i Sverige, en miljonindustri som varje vecka når ut till fler människor än 

vad majoriteten av rikets tv-program gör” (Café 2014, s. 43). 

Så lyder ett utdrag från ett intervjureportage av Café (2014) om Alex & Sigges podcast. Även 

om reportaget har några år på nacken står det sig än idag som aktuellt eftersom Alex & Sigges 

podcast fortfarande är en av Sveriges största podcast och som når ut till väldigt många 

människor. Alex och Sigge har med flerårig erfarenhet inom podcastbranschen kommit att bli 

starka opinionsbildare hos sina lyssnare (Perfectdaymedia, 2019). Med det i åtanke tar den här 

studien avstamp i Alex & Sigges podcast och deras närmsta lyssnarkrets med fokus på två 

områden som fångat vårt intresse lite extra, nämligen fandom och identitetsskapande. 

Orvesto konsument (2017) har undersökt podcastlyssnandet i Sverige och har kommit fram 

till att ungefär 1,5 miljoner svenskar lyssnar på podcasts varje vecka och konstaterar att det är 

en siffra som ständigt tycks öka. Podcastfenomenet är ett outforskat område och det finns en 

kunskapslucka inom medie- och kommunikationsfältet, detta mycket beroende på att det är ett 

relativt nytt medium som haft sin genomslagskraft först de senaste åren. Bara mellan år 2016 

och 2017 skedde det en ökning av antal lyssningar med hela 33 procent i Sverige (Orvesto, 

2017). Det är uppenbart att de här samtalen som förs i podcasts intresserar och engagerar 

människor. 

Inom podcastbranschen behöver det inte finnas någon redaktion vilket inneburit att vem som 

helst kan ta sig an rollen som medieproducent. Innehållet kan i sin tur vända sig till en större 

publik och de berättelser som förmedlas genom podcasten kan sätta prägel på hur vi uppfattar 

verkligheten. Medier har en central roll inte bara för medborgare utan även för samhället i 

stort och med djupt inbäddade medieteknologier i våra liv så går det att argumentera i termer 

av att vi idag rentav lever medieliv. Medierna har idag en självklar plats i människors 

vardagsliv. De fungerar som ständigt närvarande snarare än något vars tid och rum vi anpassar 

oss till. Det är först när internet inte fungerar eller när batteriet tar slut i våra smarta mobiler 

som vi idag upptäcker hur pass viktig den är och att vi till stor del tar dessa medieteknologier 

för givna då de har blivit en integrerad del av såväl samhälle som vardagsliv (Deuze, 2012). 
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Fans framställs inte sällan i populärkulturen som närmast hysteriska och onormala personer 

som i vissa fall kan vara farliga och helt sakna kontroll. Det har under en lång tid varit ett 

återkommande mönster att medier porträtterar stereotypa bilder av fans (Ross & Nightingale, 

2003). Fredrik Strage (2005) är en svensk musikjournalist och i sin bok ”fans” skriver han 

om när idoldyrkan kan gå till överdrift och ta sig uttryck på direkt negativa sätt, men han 

menar också på att den här stereotypa bilden av att vara ett fan är ganska ovanligt. Alla har vi 

i stort sett varit ett fan vid något tillfälle i livet om man med just ordet ”fan” helt enkelt 

åsyftar en person med ett starkt intresse för någon eller något (Strage, 2005).  

Fandom kan förklaras som en del i skapandet av vardagen och kan på så sätt studeras för att få 

fundamentala insikter om samtiden och det moderna livet. Genom att undersöka fans kan vi 

både söka förstå och möta utmaningar som når bortom gränserna för vad som kan benämnas 

som populärkultur. Det kan i en större mening säga något om hur vi relaterar till vår omvärld 

(Sandvoss, 2005). 

Att skapa sig sin identitet är en angelägen del av individens liv och fungerar därför som en 

betydande del för människan i samtiden. Podcastmediet är en del av samhället, för allt fler 

människor har den fått en självklar och närvarande del i vardagen (Beck & Beck-Gernsheim, 

2001). Detta gör det även till en spännande utgångspunkt för en medie- och 

kommunikationsvetenskaplig studie, vår ambition är att lämna ett bidrag och vem vet, 

möjligtvis utgöra början på en ny forskningsfåra.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Med föreliggande studie vill vi skapa förståelse för hur unga vuxna fans till Alex & Sigges 

podcast använder podcasten i sina liv och hur deras idoldyrkan tar sig uttryck i vardagen, 

samt undersöka vilken betydelse podcasten har för deras identitetsskapande. Studiens syfte är 

således att belysa och analysera, men även problematisera hur podcasten kan fungera som 

arena för identitetsskapande och dess funktion för de unga vuxnas fansutövande. Ett viktigt 

initialläge är att identitetsskapandet i synnerhet är något som äger rum i vardagen.  
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Vi har i vår studie använt Alex & Sigges podcast och deras fans som ett fallstudium, med 

avsikt att ge kunskap och lärdomar för ett större område. Vår ambition är att komma fram till 

detta genom att besvara följande frågeställningar: 

- Hur kan man tolka och förstå Alex och Sigges följarskara utifrån idéer om fandom? 

- Vilken betydelse beskriver de unga vuxna följarna att Alex & Sigges podcast har för 

deras identitetsskapande? 

  

1.3 Disposition  
 

Till att börja med presenterar vi ett kortare introduktionsavsnitt för att ge en ökad förståelse 

för nästkommande avsnitt. Vad menas med fandom och fanskap? Vad är podcastmediet för 

något? Vilka är egentligen Alex och Sigge? Detta redogör vi för här. Vi följer därefter upp 

med en översikt över tidigare forskning. Därefter förklaras de teoretiska utgångspunkter som 

vi har förhållit oss till för att tolka och analysera vårt empiriska material. Hur vi har gått 

tillväga för att samla in data för analys återfinns i nästkommande metodkapitel. Här redogörs 

för en rad viktiga utgångspunkter som förklarar hur vår studie blir trovärdig och uppnår 

kvalitet. Resultat- och analysavsnittet har vävts samman under tre övergripande teman. Under 

respektive tema finns olika underkategorier som ger en närmare inblick i det empiriska 

materialet. Avslutningsvis knyter vi ihop säcken genom att väva samman allt i en 

slutdiskussion som mynnar ut i vad som kan vara av intresse att forska vidare kring. Längst 

bak återfinns såväl referenslista som vår intervjuguide i form av en bilaga.  

 

2. Podcasten och dess fans 
 

I det här kapitlet ges en kortfattad introduktion till såväl podcastmediet som Alex & Sigges 

podcast i synnerhet. Därefter förklarar vi vad vi menar med fandom och fanskap. Detta görs 

med avsikt att ge en närmare inblick kring området och en ökad förståelse för nästkommande 

avsnitt. 
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2.1 Vad är podcast? 
 

Web 2.0 är benämningen för det paradigmskifte som inneburit att internet utvecklats till att bli 

en mångfacetterad och kommunikativ plattform. Det har medfört en oändlig potential, inte 

minst när det kommer till digital kommunikation (Phillips & Young, 2009). Paradigmskiftet 

har även gjort att användare kan prenumerera på innehåll såväl som att dela detsamma genom 

så kallade RSS-flöden, detta har lagt grunden för podcastmediet. Podcastmediet innefattar 

ljudfiler som gör sig tillgängliga genom internet och olika podcasts består till största del av en 

serie avsnitt som via RSS-teknik gör det enkelt för användarna att prenumerera på innehåll. 

RSS-tekniken gör det även möjligt att kunna lyssna på flera olika plattformar. Att lyssna via 

smartphones utgör det vanligaste alternativet (Poddtoppen, 2018).  

Podcast behövdes till en början laddas ner men utvecklingen har gjort det möjligt att idag 

strömma ljudfilerna så länge det finns internetuppkoppling. Podcasts är vanligtvis gratis och 

den som lyssnar bestämmer själv när och var man vill ta del av ljudfilen, med andra ord kan 

det förklaras som ett så kallat asynkront medium (Picardi & Regina, 2008).  

Vem som helst kan idag skapa en podcast så länge det finns tillgång till att kunna spela in ljud 

för att därefter ladda upp ljudfilerna via en plattform som erbjuder detta. Det har inneburit att 

det finns en uppsjö av podcasts av olika kvalitet och antal lyssnare. De produceras av såväl 

privatpersoner som organisationer och det går att finna i stort sett något inom varje genre. 

Lindgren (2016) förklarar att podcastmediet är en mycket användbar plattform för personliga 

och intima berättelser. Den har kommit att bli mycket populär med miljontals lyssnare världen 

över och den har visat sig stark framförallt bland den unga vuxna publiken.  

Till sin form går podcastmediet i mångt och mycket att likställas med radion, men Bonini 

(2015) lägger fram skäl för att podcasts bör ses som en moderniserad tappning av radion och 

att den kan ge upphov till nya marknader och affärsmodeller. Även Richard Berry (2016) 

förklarar i tidskriften ”The radio journal international studies in broadcast and audio media” 

att podcasts och radio måste ses som separata fält eftersom de fungerar på olika sätt och 

behöver därför studeras var för sig. För att framöver kunna dra nya slutsatser behöver forskare 

byta lins och se podcasts som ett eget fenomen som har haft en snabb framväxt.  
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2.2 Fallet Alex och Sigge 
 

Idag finns det en uppsjö av podcasts och inte sällan är flertalet podcasts nischade och riktade 

till en specifik målgrupp. Att studera samtliga podcasts skulle med stor sannolikhet innebära 

ett spretigt insamlingsmaterial då olika podcasts skiljer sig väldigt mycket åt sett till det 

innehållsmässiga. Med det i åtanke har vi därför valt att i vår studie använda Alex & Sigges 

podcast och deras närmsta lyssnarkrets som fallstudium, med syfte att ge kunskap och 

lärdomar för ett större område.  

”Genom sin podcast har de byggt ett imperium som säljer allt från vin till scenshower. Varför 

kan inte Sverige få nog av Alex & Sigge?” (Café 2014, s. 42). 

Alex & Sigges podcast är en samtalspodcast som drivs av medieprofilerna Alex Schulman och 

Sigge Eklund. Podcasten startades år 2012 och varje fredag släpps ett nytt avsnitt som är 

omkring en timme långt. Genom åren har den kommit att växa till en av Skandinaviens mest 

lyssnade podcast. I en intervju i Café (2014) förklarar Sigge Eklund närmare det engagemang 

som läggs ner för att spela in ett nytt avsnitt av podcasten – ”När vi skiljs åt efter en podcast 

är det som att det brunnit i huvudet. Då känner man att man har maximerat sig själv.” (Café 

2014, s. 44). 

En stor del av podcasten består av händelser och tankar i livet som allt som oftast är relaterade 

till deras egna liv, vilket kan ha bidragit till deras popularitet. Podcasten blandar högt och lågt 

och berör alltifrån filosofiska till humoristiska inspel. Ena veckan är det tjo och tjim, medan 

nästkommande avsnitt kan innehålla betydligt mer allvarsamma ämnen. Det finns en rad 

återkommande ämnen såsom filosofi, humor, aktuella världshändelser, barndom och 

föräldraskap. Men när ett nytt avsnitt släpps varje fredag vet lyssnaren aldrig helt säkert vad 

som väntar (Alexochsigge, 2019).  

Utöver sitt podcastskapande är Alex Schulman verksam som författare och med sin roman 

”Glöm mig” vann han Bonniers Bokklubbars litteraturpris 2017 för årets bästa bok. Han är 

inte enbart författare utan även medieentreprenör och har under sin tid i mediebranschen varit 

aktiv som journalist, bloggare och programledare. Sigge Eklund är även han aktiv som 

författare och hans böcker har översatts till 19 språk. Utöver sitt författarskap och 

podcastskapande är han verksam som grafisk formgivare, internetentreprenör, tv-producent 

och han har dessutom mottagit priser som ”Sveriges mäktigaste bloggare”, ”årets rookie” 

samt ”Sveriges bästa podcast.” (Alexochsigge, 2019). 
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Alex Schulman och Sigge Eklund har sedan starten av deras podcast kommit att bygga upp en 

stor följarskara och en lång relation med sina lyssnare, vilket går att urskilja inte minst i den 

verksamma Facebookgruppen ”Alex och Sigges podcast – Snacket efteråt.”  

 

2.3 Fandom och fanskap 
 

Cavicchi (1998) förklarar att ordet fan har olika ursprung, dels kan det ha sitt ursprung och 

vara en förkortning av engelskan fanatic (fanatisk). Eller så kan det istället komma från 

engelskans fancy (gilla), de både är sprungna ur sportvärlden i USA under 1800-talet 

(Cavicchi, 1998). 

I föreliggande studie stöter man på ord som fandom och fanskap, det sistnämnda ska inte ges 

någon negativ innebörd utan det är vår tolkning av begreppet och handlar om hur fans utövar 

sin fandom. För det svenska språket finns det inte direkt några tydliga översättningar för just 

fandom. Ibland kan man kanske stöta på ord likt supporter och supporterskap i relation till 

fanskulturen, men vi anser att det inte lämpar sig för vår studie och väljer därför att tillämpa 

just fandom. Det är just kollektivet av fans för en specifik företeelse som utgör dess fandom, 

med andra ord kan det förklaras likt en ”fanbase”. 

3. Tidigare forskning  
 

I följande kapitel presenterar vi tidigare forskning kring området. Inledningsvis förklarar vi 

den avgränsning vi har gjort och ger därefter en bakgrund om det fält där vår studie tar sitt 

avstamp. Sedan redovisar vi en överskådlig bild av olika studier som har gjorts. 

Avslutningsvis diskuterar vi på vilket sätt föreliggande studie både ingår i och utgör ett 

bidrag till forskningsfältet.  

3.1 Avgränsning 
 

Vi har i vår översikt avgränsat oss till att inte beröra den forskning som intresserat sig kring 

podcastmediet och dess publik, då vi i vår forskningsöversikt fann att dessa genomgående 

bestod av studier som i huvudsak intresserade sig kring publikens specifika behov och motiv 

bakom lyssnandet, där man i huvudsak utgått från ”Uses and gratification-perspektivet” 
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(Johnson & McClung 2010), (Perks & Turner 2018). Vår studie tar snarare avstamp inom det 

som kommit att utvecklas som en motreaktion på ”Uses and Gratification-perspektivet” och 

det behavioristiska tillvägagångsättet inom publikforskning, nämligen ”cultural studies”.  

 

3.2 Cultural studies 

 

I början på 1980-talet skedde ett paradigmskifte inom publikforskningen. ”Culture studies” 

kom att utvecklas som en motreaktion på den tidigare traditionen av publikforskning, där 

”Uses and Gratification-traditionen” varit ledande. ”Uses and Gratification-traditionen” 

ifrågasattes då den ansågs vara bristfällig i både tillvägagångssätt och metodologi. Bristfällig, 

då den inte kunde särskilja specifika engagemang människor kunde ha gentemot medietexter. 

Men också då det behavioristiska tillvägagångsättet endast fokuserade på de kortvariga 

effekterna medier hade på människor. Forskare inom ”cultural studies” började tillämpa 

metoder som tidigare använts inom sociologi och antropologi, etnografiska studier 

tillämpades för att studera publik. Man kunde nu sträcka sig bortom vilka motiv och behov 

som låg bakom mediekonsumtion och börja studera hur publiken förhöll sig till specifika 

aspekter av medieinnehåll. Denna typ av tillvägagångssätt tillät publiken att tala för sig själva, 

att kunna uttrycka sina känslor och upplevelser istället för att bli generaliserade till en 

kollektiv massa i forskarutredningar (Sullivan, 2013). 

 

Det är inom ”cultural studies” vår uppsats tar avstamp. Vi vill med denna studie låta individer 

tala om sina känslor och upplevelser gentemot ett specifikt medieinnehåll. Som tidigare 

nämns så är publiken vi valt att studera ingen ”vanlig” publik, det är personer som 

konsumerat hundratals avsnitt av Alex och Sigges podcast, vi betraktar dem som fans. Vi har 

därför valt att analysera och diskutera tidigare forskning inom forskningsfältet för fans-

studier. Inom detta fält finner vi studier som intresserar sig kring hur publiken finner mening i 

vardagen och bildar sig en identitet genom konsumtion av medier och mediefigurer.  

 

 

3.3 Forskning om fandom och fanskultur 
 

Den nutida betydelsen av begreppet ”fans” myntades första gången av en engelsk journalist 

för att beskriva passion inom basebollåskådarna och kom senare att föras över i film- och 
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musikvärlden. Begreppet florerar i nutid inom populärkulturen som ett samlingsnamn för 

personer som delar ett intresse och som ofta ingår inom ett socialt nätverk (Duffett, 2013).  

 

Men riktigt så enkelt är det inte, det råder nämligen ingen konsensus inom forskningsfältet 

kring definitionen av begreppet fan. Henry Jenkins (2006), som är en av de stora inom 

forskningsfältet menar att det inte går att sätta en etikett på begreppet fans. Olika fandoms är 

associerade med olika diskurser och således kan fandom betyda helt olika saker beroende på i 

vilken kontext de existerar (Jenkins, 2006).  

 

Vidare menar Cavicchi (1998), som också gjort sig stor inom fältet, genom sin 3-åriga studie 

om Bruce Springsteen-fans, att forskningen ofta tenderar att stanna upp då man försöker 

definiera begreppet. Han menar att det bör läggas mer fokus på vad fans gör och inte vad de 

är. Han menar att forskningen bör ta avstamp i de värden som finns inom fandom, såsom 

delade värderingar, upplevelser och vilken mening det tillför i våra vardagliga liv.  

 

Både Jenkins och Cavicchi, liksom många andra inom forskningsfältet för fanskulturen, anser 

sig själva vara fans av de mediefenomen de studerar. Båda forskarna menar att det är en fördel 

att som forskare studera det man själv anser sig vara ett fan av och att genom möten som 

uppstår med andra fans får en möjlighet att diskutera gemensamma värderingar och 

gemensamt värdeskapande, utan att stoppa själva processen av fandom (Cavicchi, 1998) 

(Jenkins, 2006). 

 

I en studie vid namn Tramps like us av Daniel Cavicchi (1998) har fanskulturen av artisten 

Bruce Springsteen studerats genom en etnografisk metod. Syftet med studien var att genom 

samtal med fansen ta reda på vilken betydelse musiken och kulturen kring den har haft för 

fansen i relation till deras vardagsliv. Men också hur musiken och kulturen har fungerat som 

redskap för att bygga en personlig och social identitet. Cavicchi riktar genomgående i studien 

hård kritik mot akademiker inom området, då han menar att de ofta tenderar att generalisera 

fans erfarenheter och betydelser kring ”fandom”, att dessa erfarenheter betyder något helt 

annat. Cavicchi är en motståndare kring studier som använder ”fandom” som en modell för att 

beskriva riskerna kring masskommunikation eller värderar det som en obetydlig aktivitet som 

öppnar dörrar till politiskt motstånd. Han menar istället att man måste studera fansen genom 

att möta dem som individer och dela ögonblick med dem. Först då kan man förstå de värden 

som uppkommer kring fanskulturen, samt förstå den mening som fandomen skänker det 
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vardagliga livet och hur den bidrar till att skapa en identitet och gemenskap i en värld där 

sådana värden annars är frånvarande (Cavicchi, 1998). 

 

Tillvägagångsättet som Cavvichi använder i sin studie förklarar han som självklar och 

stärkande gentemot sina resultat. Han menar således att det faktum att han är en del av fans-

skaran av Bruce Springsteen gör studien mer trovärdig, då han tillåts få en djupare inblick i 

fansens upplevelser. Som tidigare nämnt så ser Cavvichi (1998) fandom som något positivt, 

något som kan skapa mening och hjälpa individer att hitta en identitet och en gemenskap i 

vardagen. Men alla inom forskningsfältet håller inte med honom, i varken hans 

tillvägagångsätt att studera fans eller den generella synen på fans.  

 

Camille Bacon-Smith är en av dem inom fältet som har en annan uppfattning. I hennes bok 

Enterprising women (1992), så presenterar hon hur en person blir ett fan, som en outsider. 

Och till skillnad mot Cavvichi så ser hon sig som utomstående gentemot det som studeras och 

menar att detta tillvägagångsätt krävs för att skapa sig en uppfattning om den fanskultur som 

studeras. I sin studie intresserar sig Bacon- Smith framförallt kring fanskulturen inom Star 

Trek. Till skillnad mot Cavvichi så kommer hon till slutsatsen att fandom är en ”plats” av 

smärtsamma offer. Genom deltagande aktiviteter kan fansen reflektera över sina dagliga 

dilemman och hitta tröst från personer med samma intressen (Bacon-Smith, 1992).  

 

3.4 Forskning om beundrare och celebriteter  
 

Det finns liknande studier som också belyser relationen mellan fans och producenter, men 

som inte lägger lika stor betoning i begreppet fans och fandom, utan istället benämner 

konsumenterna som beundrare och producenterna som celebriteter.  I en studie vid namn 

Admirer-Celebrity Relationships Among Young Adults så undersöker Susan D. Boon och 

Christine D. Lomore (2001) unga vuxnas åsikter angående i vilken utsträckning relationer 

med kända profiler påverkat deras känsla av identitet och känslor av självvärde. Forskarna 

bakom studien menar att studien är relevant då vi vet väldigt lite om de variabler för 

inflytande som mediepersonligheter bär på i processen av unga vuxnas identitetsbildande. 

Forskarna menar vidare att sådan kunskap kan vara värdefull för att förstå de förhållanden 

som leder till att unga vuxna kan anta aspekter av mediepersonligheters identitet som sin 

egen. I ett större sammanhang argumenterar forskarna att detta är av intresse för att få en 

större kunskap kring hur identitetsskapande kring mediepersonligheter kan leda till 
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efterliknande beteenden likt drogmissbruk och alkoholism. Forskarna har valt att undersöka 

unga vuxna i åldern 17–35 eftersom de menar att identitetsskapandet fortsätter upp i vuxen 

ålder. Det är först som en ung vuxen individ man kan bedöma i vilken utsträckning kändisar 

har format ens identitet. 

  

Studien utgick ifrån en kvantitativ enkätundersökning där 79 unga personer i åldern 17–35 

som kände sig måttligt starkt bundna till någon medieprofil och såg dem som idoler i sina liv 

fick svara på frågor angående deras relation till medieprofiler. Resultaten i studien visar på 

flera intressanta aspekter, i synnerhet att relationer med medier sannolikt kommer spela en 

viktig roll i människors liv under kommande årtionden, med tanke på att medier med stor 

sannolikhet kommer försvaga och fragmentera sociala nätverk (Boon & Lomore, 2001). 

Behovet av att förstå hur dessa sociala relationer påverkar människors liv blir allt mer 

brådskande och således också viktigt att studera vidare.  

 

Att vara ett fan eller en beundrare av något kan ses som något beklagansvärt, något för den 

ensamma att finna tröst i som Bacon-Smith (1992) påtalar. Det kan också ses som något 

vackert, en plats där man kan utforska sig själv eller finna mening i vardagen, som Cavicchi 

(1998) i sin tur uppmärksammar. Men det kan också ses som något problematiskt, som kan 

leda till att beundraren försöker efterlikna negativa beteenden från sina idoler (Boon & 

Lomore, 2001).  

 

3.5 Fandom ur ett nytt perspektiv 

 

Det råder ingen konsensus inom forskningsfältet om vad det innebär att vara ett fan av något. 

Precis som Jenkins (2006) menar så är olika fandoms associerat med olika diskurser och 

således kan det betyda helt olika saker beroende på i vilken kontext de existerar (Jenkins, 

2006). Oavsett fenomenets oskarpa gränser och mytbildningar så är det av värde att studera 

fans, då vi genom att studera dem kan få en ökad förståelse om individuell självkännedom. 

Genom att studera fans kan vi finna gemensamma sociala attityder gentemot gemensamma 

dimensioner i kultur och samhället. I dessa processer spelar medier en betydande roll (Duffett, 

2013). 

 

I vår studie intresserar vi oss inte i första hand för gemenskapen och den gemensamma 

identitet som kan tillkomma inom fanskulturen, utan vi väljer istället att fokusera på det 
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individuella värdet som kan uppstå. Således betyder det att fandomperspektivet fortfarande är 

relevant i vår studie, då forskning inom fältet inte endast intresserar sig kring de gemensamma 

normer och värden som uppstår, utan också hur fandomen kan skapa individuella värden och 

fungera som en hjälpande hand i skapandet av den personliga identiteten. Vår studie kan 

förhoppningsvis, med hjälp av det hittills relativt outforskade mediefenomenet podcast, belysa 

fandom ur ett nytt perspektiv.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Det teoretiska ramverket utgörs av tre stycken kortare avsnitt. Det inledande avsnittet 

behandlar olika aspekter av fandom. Det andra utgår ifrån att förklara identitetsbegreppet. 

Det tredje och avslutande avsnittet handlar om celebriteter.  

4.1 Idéer om fandom 
 

Fram till början av 1990-talet betraktades fans som individer som närmast utstötta personer, 

de bejakade sin isolering genom att fixera sig vid celebriteter och allt som oftast rådde det en 

stereotypt negativ bild av vad det innebär att vara ett fan till någon eller något. Det går i vid 

mening förklara att fandom åskådliggjordes som något negativt och i viss mån även osunt. 

Under den här tiden skedde det dock en förändring inom forskningsfältet och genom att 

förhålla sig till Cultural studies-perspektivet förändrades synen på fandom. De tidigare 

vådliga fansen började istället ses som sociala och kulturskapande individer. Ett nytt sätt att 

studera fandom genererade frågor som mer lutade mot hur fans skapar mening, identitet och 

gemenskap (Lewis, 1992). Fram träder en bild av fans och fandom där deltagande och 

kreativitet blir som nyckelbegrepp, till skillnad från den tidigare synen på fans som passiva 

och tygellösa individer (Jenkins, 2006). 

Thompson (2001) förklarar att ett fan strukturerar sitt vardagsliv efter en viss verksamhet eller 

i relation till olika medieprodukter. Detta är något som har en stor inverkan på 

självuppfattningen och interaktionen med andra människor. Att vara ett fan innebär något 

större än att bara ta del av något. Ett fan översätter det här till en slags kulturell aktivitet 

genom att dela med sig av sin tillgivenhet med andra fans. Att vara ett fan innebär även att 

personen upplever sig investera i något som kan anses vara av värde, men som för andra 

människor inte alls besitter något värde utan kan ses som nonsens. Crawford (2004) säger 
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följande om fans – ”Much of what makes someone a fan is what located within her or his 

personal identity, memories, thoughts and social interactions” (Crawford 2004, s. 4). 

Vidare menar Thompson (2001) på att det finns en gemensam faktor för fans att de generellt 

utövar sociala aktiviteter och genom sociala nätverk så uppstår en känsla av tillhörighet med 

andra personer som har gemensamma intressen. Inte sällan är en vanlig plats för sådana 

interaktioner online-communities av olika slag, något som kan liknas vid virtuella 

gemenskaper. Det är inte helt enkelt att förklara vem som kan kategoriseras av att vara ett fan, 

men Thompson menar på att en viktig del av fandom är att fans skapar sig en icke-ömsesidig 

intimitetsrelation. Med det menar han att ett fan upplever intimitet med sitt intresse, men att 

det inte behöver vara ömsesidigt. Individen kan uppleva ett symboliskt värde av sitt intresse 

och det är således viktigt för jagbildningsprocessen (Thompson, 2001).  

Ett fan försöker minska den klyfta som existerar mellan dem själva och förebilden i ett försök 

att efterlikna idolen. Det är när gränsen mellan vad som är verkligt och vad som är overkligt 

löses upp som det kan få förödande konsekvenser. Det kan ta över det vardagliga livet och 

jagbildningsprocessen kan bli lidande om allt fokus riktas mot intimitetsrelationen med 

idolen. Fanskapet blir i ett sådant läge inte längre självvalt utan det blir som ett beroende där 

kontrollen av egna livet går förlorad. Även Strage (2005) tar upp sådana extremfall av fans 

och menar att det till stor del har lett till en generellt negativ stereotyp bild av vad det innebär 

att vara ett fan.  

 

4.2 Staiger förklarar fandom  
 

Staiger (2005) förklarar att fansbeteenden kan sorteras under olika kategorier. Dessa väljer vi 

att presentera för att se under vilken eller vilka kategorier intervjupersonerna kan placeras 

inom. Den första kategorin innefattar att de flesta människor väljer att ta del av underhållning 

som redan finns tillgängligt, men att fans i sin tur konsumerar sådant som anses vara 

meningsfullt. Fans kan anses vara extra omsorgsfulla till det som intresserar dem och är 

trogna sitt intresseobjekt. Detta kan exempelvis yttra sig genom att ett fan fortsätter att följa 

en podcast även om de senaste avsnitten har varit av sviktande kvalitet. I ett sådant läge hade 

sannolikt de flesta människor övervägt att sluta lyssna, men fans är lojala följare.  

Den andra kategorin förklarar att vara ett fan innebär också att det allt som oftast utvecklas 

nätverk där diskussion kan ske, detta eftersom fans söker sig till sammanhang och att de 



13 
 

eftersträvar en emotionell realism. För att exemplifiera kan det kan inom denna kategori 

komma till uttryck genom om att diskutera eller informera andra personer om kommande 

avsnitt av en podcast. 

Fans ses i den tredje kategorin inte enbart som konsumenter utan är även i hög grad 

producenter. Detta sticker ut från den vanliga allmänna publiken som inte deltar aktivt i 

samma utsträckning. Det handlar om ett fan som aktivt gör något relaterat till sitt 

intresseobjekt och det skulle exempelvis kunna handla om att skriva texter eller klippa filmer i 

en fanclub. Genom att delta i en fanclub eller konstruera saker skapar de också kultur.  

Den fjärde kategorin menar att en viktig faktor inom fandom är gruppinteraktion och att det 

ofta utvecklas det hierarkiska nivåer då fans kan inta olika roller. För att även ge ett exempel 

här kan det handla om någon som intar en position som administratör för ett online-

community. Det kan även handla om att ett fan visar upp sina kunskaper genom att 

exempelvis känna igen ”insiderinformation”, det placerar ett fan inom olika roller där den 

som besitter mycket kunskap om sitt intresseobjekt ibland kan ses som mer ”äkta” än andra 

fans med mindre kunskap (Staiger, 2005). 

 

4.3 Identitetsbegreppet 
 

David Buckingham (2008) skriver att det har hänt något i synen på identitet och 

identitetsutveckling och att nya medier, i vilket podcastmediet ingår, kan vara en del av 

förklaringen. Han redogör för i sin artikel ”Introducing Identity” identitetsbegreppet som en 

komplex och svårförstådd företeelse. Det handlar om att identitet är något som utgör vår unika 

ställning som individer. På samma sätt är det även något som kan leda oss in i en 

grupptillhörighet. Buckingham förklarar vidare identiteten som ett individuellt förlopp i 

rörelse mot det som kan benämnas som det sanna självet. Det är samtidigt något som är 

förbundet med vad andra människor har för förväntningar och normer i fråga om hur detta 

självet med fördel bör utformas. Det här är en utveckling som lett till oro för att människors 

identiteter i viss mån vilar i andras händer. Det kan även förklara intresset för frågan 

identitetsskapande och nya medier (Buckingham, 2008).  

Jostein Gripsrud (2011) är professor i medievetenskap, även han förklarar att medier spelar en 

ansenlig roll i identitetskaparprocessen och människors självförståelse. Medierna bidrar till att 

närmare definiera den verklighet som finns omkring oss och på så sätt vilka vi är. De är även 



14 
 

med och frambringar föreställda gemenskaper som kan leda till att vi ibland känner att vi har 

någonting gemensamt med människor som vi aldrig tidigare mött. Gripsrud hävdar att 

individens identitet är en sammanlänkning av likheter och skillnader i relation till andra 

människor. I det senmoderna samhället kan vi på ett friare sätt än förr själva välja ut de 

beståndsdelar vi vill ska tillhöra vår identitet (Gripsrud, 2011).  

Den brittiske sociologen Anthony Giddens (1999) menar, likt Gripsrud och Buckingham, att 

medierna spelar en viktig roll i identitetskaparprocessen, inte minst på grund av dess förmåga 

att få avlägsna händelser att påverka nära händelser. Hans teorier skiljer sig dock gentemot 

Buckingham och Gripsrud i det avseendet att hans teorier inte primärt tar avstamp i medierna 

och identitet. Giddens teorier har sitt ursprung inom psykologi och sociologi, det utgör således 

aspekter av identitetskaparprocessen som sträcker sig bortom mediernas påverkan. ”Self 

identity” eller självidentitet, som det översätts till på svenska, är något som Anthony Giddens 

(1999) menar är djupt rotat i varje enskild individ. Självidentitet är något som individen är 

medveten om och kan liknas vid självmedvetande. Självidentiteten skapas genom individens 

handlingssystem men också genom individens reflexiva handlingar. Det vill säga individens 

möjlighet att analysera, betrakta och jämföra sina egna livsval med andras. Det är ett 

komplicerat begrepp men kan förstås som vår egen tolkning av självet mot bakgrund av vårt 

eget förflutna eller vår egna biografi.  

 

Begrepp likt tillit och trygghet får en särskild betydelse i skapandet av självidentiteten. 

Sökandet efter trygghet blir fundamental, då vi i det moderna samhället översvämmas av 

potentiella faror och hot utifrån. Även terapi är ett begrepp som Giddens (1999) ständigt 

återkommer till. Terapi blir ett viktigt medel i för självidentiteten, då den tillåter individen att 

reflektera över sitt eget förflutna och korregiera emotionella upplevelser, vilket är en central 

faktor i skapandet av självidentiteten. Terapi och trygghet kan ta sig uttryck genom 

konsumtion av medier, antingen som en självterapeutisk form då individen använder mediet 

som katalysator för att korregiera i emotionella upplevelser. Eller som trygghet då individen 

genom vissa former av medier kan känna trygghet genom igenkännande teman, personer eller 

ritualiserade ordningar (Giddens, 1999). Självidentiteten och dess sammanhängande begrepp 

så som terapi och trygghet blir viktig i vår analysprocess som verktyg för att kunna tolka våra 

respondenters lyssnarupplevelser som en del av identitetsskaparprocessen.  
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4.4 Celebritetsaspekten 
 

När det kommer till att handla om kändiskulturen och det ökade intresset för den handlar det 

om dess ökade inflytande över hur vi uppfattar livet och framförallt hur celebriteter är 

delaktiga i hur vi såväl skapar som definierar vår kulturella identitet. Celebriteter befinner sig 

i offentlighetens ljus och personer kan både intressera sig för och identifiera sig med dessa 

celebriteter. Kändisskapet behöver inte grunda sig i att personen i fråga har gjort 

beundransvärda saker utan det är genom att särskilja sin karaktär från andra personer som 

uppmärksamheten kan nås (Turner, 2007).  

Vidare menar Turner (2007) att det intresse för kändisar som idag existerar ger en form av 

illusion av intimitet och att det genom medier har blivit fundamentalt att använda sig av dessa 

personer i vårt identitetsskapande. Celebriteterna står för saker och ting som fans kan ta till 

sig och sedan anpassa till vem de vill vara, i mångt och mycket är det som visas upp en slags 

drömvärld som många individer vill uppnå. Fans fascineras av celebriteter eftersom de 

statuerar sätt att gå tillväga i fråga om att förstå vad det innebär att vara människa i dagens 

samhälle, en celebritet kan då representera specifika sätt att agera, känna och tänka (Turner, 

2007). 

I vår studie betraktar vi Alex och Sigge som mediecelebriteter. Med celebritet, som i folkmun 

ofta benämns som kändis, avses en känd person som besitter vissa färdigheter inom en 

specifik kategori. Förr i tiden var dessa kändisar i större utsträckning personer med vissa 

kvalitéer inom ett specifikt område, medan kändisskapet idag mer är ihopkopplat med kända 

personer som utgår ifrån rollen som sig själva. Celebritetsaspekten har i mångt och mycket 

förändrats från att handla om kunskap inom ett givet område till att i större utsträckning 

beröra uppmärksamhet. Att vara celebritet idag legitimeras genom att de helt enkelt får ta 

plats och synas medialt, vilket i sin tur medför en auktoritär ställning (Gillberg, 2014). 

Gillberg (2014) förklarar den auktoritära positionen som en kändis besitter som ”kulturella 

kompasser vilka människor orienterar sig efter”. Alex och Sigge kan därför ses som två 

inflytelserika opinionsbildare med stor möjlighet att påverka. De utgör en närmast ideologisk 

funktion och deras uttalanden i podcasten kan lägga grunden för värderingar hos personer.  
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5. Metod 
 

I följande kapitel redogörs det för vårt tillvägagångssätt för att nå syftet med vår studie. 

Inledningsvis presenterar vi ett övergripande resonemang om vår metodologi som präglar 

vår studie liksom vårt val av metod för datainsamlingen. Därnäst redogör vi för såväl 

studiens urval som själva genomförandet vilket har fullbordats genom kvalitativa intervjuer. 

Vi förklarar även vår förförståelse. Vidare ger vi även en närmare inblick i den analysmetod 

vi tillämpat och till sist reflekterar vi över vårt metodval.  

5.1 Metodologi 
 

Vi utgår i studien från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, närmare förklarat så 

innebär det att vi väljer att se världen som socialt konstruerad av människor i deras 

växelverkan med varandra. I analysen framhäver vi våra egna tolkningar av det empiriska 

materialet, med hjälp av teorierna. Egna tolkningar går att likställas med hermeneutiska 

riktlinjer. Inom fältet för ett hermeneutiskt synsätt ligger det primära fokuset på att förstå 

människor och deras villkor. Genom att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv väljer 

vi att se att det inte finns en enda objektiv verklighet, utan den skapas i samspel med andra 

människor. Ur detta perspektiv är det människors uppfattningar och föreställningar om olika 

saker som är det mest tänkvärda. Det är genom berättelser som vi skapar vår verklighet 

(Bryman, 2011). 

Vår förhoppning är att genom ett kvalitativt metodval kunna kartlägga det insamlade 

materialet från samtalsintervjuerna och därigenom urskilja de kvalitéer och mönster som 

framträder (Bryman, 2011). Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt möjliggör det för vår 

studie att nå en mer djupgående förståelse för hur våra respondenter skapar mening kring Alex 

& Sigges podcast och hur de ser på sig själva i fansrollen. Därför gör sig samtalsintervjuerna 

lämpliga för att få grepp om respondenternas erfarenheter, uppfattningar och känslor 

(Larsson, 2010). 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer kan förklaras som att söka förstå ämnen från 

livsvärlden ur intervjupersonernas perspektiv. Den kan även förklaras som halvstrukturerad då 
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den varken kan betraktas som ett vanligt samtal eller en styrd enkät med ett i förväg skapat 

frågeformulär. Istället används en intervjuguide med specifika teman och frågor som 

forskaren har ett öppet förhållningssätt till (Kvale & Brinkmann, 2014). För att få struktur på 

intervjuförloppet har vi utformat just en intervjuguide och den har bestått av övergripande 

teman och frågor, här har vår avsikt varit att frågorna ska vara kortfattade och lättförståeliga. 

Vi har även varit måna om att varje tema ska generera en viss mängd kunskap. Vid enstaka 

tillfällen har vi under intervjuernas förlopp fått flika in och förklara frågorna, men överlag 

upplever vi att respondenterna har förstått och tolkat frågorna på ett ändamålsenligt sätt. 

Intervjuguiden finns att ta del av som Bilaga 3. 

Dalen (2008) förklarar att målet med kvalitativ forskning är att ”nå insikt om fenomen som 

rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen 2008, s. 11). Vidare 

förklarar Dalen att det är av vikt att söka intervjupersonernas livsvärld eftersom det fokuserar 

på upplevelsedimensionen mer än att enbart förklara under vilka förhållanden människor 

lever. För att förstå den kvalitativa intervjuformen är, förutom begreppet livsvärld, även 

mening en central aspekt i den kvalitativa intervjuns förståelseform. Mening kan närmare 

förklaras som att forskaren både försöker skildra och förstå meningen hos centrala teman och 

fenomen i intervjupersonernas livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.3 Urval 
 

Den urvalsmetod vi valt att utgå från benämns ofta som ett så kallt snöbollsurval. Vi har 

genom kontaktkedjor fått information om personer som lyssnar på Alex & Sigges podcast och 

kunnat lämpa sig för vår studie (Larsson, 2010). Intervjupersonerna kommer till största del 

från olika städer i Västsverige då vi ville undvika att de skulle ha en närmare koppling till 

varandra. 

Vår studie riktar fokus mot identitetsskapande och därför har vi haft för avsikt att undersöka 

personer som passerat tonårstiden där sökandet efter sin identitet inte sällan kan ta rejäla 

vändningar. Vi har sökt efter fans i en ålder där man sannolikt nått en mer stabil 

identitetsuppfattning. Med det sagt och eftersom majoriteten av Alex och Sigges lyssnarskara 

består av folk i åldrarna 20–30 (Café, 2014), ämnar vi undersöka unga vuxna fans inom detta 

åldersspann.  
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Ytterligare ett kriterium för deltagande i studien har varit att intervjupersonen lyssnar aktivt 

på Alex & Sigges podcast och har gjort det sedan starten. Detta eftersom vår studie riktar in 

sig mot fandom. Att undersöka de som lyssnar sporadiskt gör sig därmed inte lämpligt utan vi 

har velat nå de unga vuxna lyssnarna som kan kategoriseras som Alex och Sigges trogna 

lyssnarkrets. Sammanlagt har 8 personer intervjuats. Samtliga åtta intervjupersoner är i 

studien anonyma och de har tilldelats fingerade namn. I analysen presenteras citat tillsammans 

med dessa fingerade namn, respondentmatrisen finns att ta del av som Bilaga 1. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
 

Vid forskning och kanske framförallt vid intervjustudier och samhällsvetenskaplig forskning 

av vårt slag finns det en rad övergripande och etiska överväganden att ha i åtanke. 

Vetenskapsrådet har presenterat riktlinjer som vi har förhållit oss till, dessa fungerar som ett 

slags individsskyddskrav. Närmare bestämt finns fyra författade principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). För intervjupersonerna har vi redogjort för vad studien handlar om 

och medverkan har skett av fri vilja, därefter har samtycke skett muntligen. Det har även varit 

helt okej att inte svara på vissa frågor och intervjun har på inget sätt varit bindande utan det 

har närsomhelst varit fritt att avbryta samtalet utan några påföljder. Detta är dock inget som 

skett utan alla samtal har varit av öppen karaktär och samtliga respondenter har varit villiga 

att berätta både mycket och utförligt.  

Anonymitetsaspekten är något vi tagit fasta på och varit måna om, materialet ska på intet sätt 

gå att härleda till intervjupersonerna och samtliga har i analysen försetts med fingerade namn. 

Vidare är materialet endast avsett för vår studie och används inte på något annat sätt än för att 

besvara studiens syfte. Alla vi har intervjuat har varit över 18 år och är med andra ord 

myndiga personer.  

 

5.5 Vår förförståelse 
 

Föreliggande studie är sprunget ur ett personligt intresse för dels Alex & Sigges podcast och 

även fanskulturen i stort, vi vill här klargöra att båda författare följer podcasten och har gjort 

det sedan dess uppkomst.  
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Glaser (1998) har en tanke om att forskaren inte ska läsa in sig på området det ska forskas om 

innan undersökning tar fart. Detta för att forskaren ska gå in med en öppen inställning för vad 

som kan komma att framträda i det empiriska materialet. På samma sätt menar han att det inte 

heller bör utformas några forskningsfrågor med tanken att forskaren istället ska vara öppen 

vid inträdet för ett nytt projekt (Glaser, 1998). Vi motsäger oss Glasers tankegångar då vi helt 

enkelt inte håller med honom i sak, dessutom anser vi att ett sådant tillvägagångssätt skulle 

varit väldigt tidskrävande. Vi väljer istället att förhålla oss till vad Corbin och Strauss (2008) 

påtalar som viktigt i forskarrollen, att vara påläst och väl medveten om vad som ska 

undersökas och att därefter formulera en frågeställning man söker svar på.  

Vi anser det vara av vikt att betona att förförståelse kan fungera både som hinder och fördel i 

en vetenskaplig studie. Vi är av åsikten att vår förförståelse som lyssnare av Alex & Sigges 

podcast har underlättat förståelsen av intervjupersonernas livs- och vardagsberättelser. Vi är 

av uppfattningen att våra intervjupersoner har varit givmilda att dela med sig av sina liv som 

fans till Alex & Sigges podcast och att vi mött dem med förståelse. Vår förförståelse har även 

varit en viktig faktor för analysarbetet, inte minst då många av intervjupersonerna talar om 

”interna” saker relaterat till podcasten som endast den som lyssnat länge kan förstå sig på. För 

att exemplifiera kan det handla om interna skämt och jargonger sprungna ur podcasten. 

Vidare tydliggör Corbin och Strauss (2008) det hela som fördelaktigt att redan vid studiens 

förarbete vara väl insatt i ämnet eller för den delen ha ett personligt intresse för det som ska 

undersökas. Därmed är det inte sagt att vår personliga kännedom om ämnet betyder att den är 

identisk med andra lyssnares erfarenheter.  

Aspers (2007) förklarar detta mer ingående:  

”Forskaren är först och främst en människa som har vuxit upp i samma eller i en snarlik 

livsvärld som dem hon studerar […] Förförståelsen är alltid grundad i forskarens 

vardagsförståelse och är en nödvändig och samtidigt oundviklig del av att nå förståelse” 

(Aspers 2007, s. 34).  

 

5.6 Genomförande 
 

Vi upplevde problem att hinna med allt inom de givna tidsramarna. Att få tag på 

intervjupersoner var betydligt svårare än vi tidigare kunnat ana och det har även varit 

tidskrävande då intervjuerna som skett ansikte mot ansikte har skett i respondenternas 
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hemmamiljö, vilket inneburit att vi har rest runt till olika städer. 6 av intervjuerna har skett 

med både författare närvarande och 2 har skett med endast en författare närvarande av 

tidsmässiga skäl. Vår strävan har hela tiden varit att genomföra så många intervjuer som 

möjligt ansikte mot ansikte och så har majoriteten av dem gått till, men 2 stycken har skett 

över telefon av geografiska skäl. Vi har reflekterat över detta och är medvetna om att vid 

telefonintervjuer kan viktiga faktorer som mimik och kroppsspråk gå för förlorade (Bryman, 

2011). Vi har dock inte upplevt telefonintervjuerna som något hinder utan anser att samtliga 

intervjuer har kunnat ge oss ett rikt och detaljerat empiriskt material.  

Samtliga intervjuer spelades in via en inspelare på mobilen och varade runt 30–45 minuter. 

Dessa har sedan transkriberats och skrivits ut. Vi har konsekvent fört anteckningar under hela 

studieförloppet och det insamlade materialet har analyserats för hand genom att bland annat 

markera med färgpennor och sortera under uppdelade högar. Det är även under den här 

processen vi plockat ut de citat som återfinns i analysen.  

Vår tanke har hela tiden varit att inte nöja oss med första bästa teori vi hittat utan vi har i 

mångt och mycket även försökt hitta teorier som hjälper oss att säga något meningsfullt om 

vår data. Vi har således haft ett relativt öppet förhållningssätt till teorierna och specificerat 

dem efterhand, vilket även har gjort att vi under studiens gång spetsat andra delar som 

problemformulering och frågor. I relation till analysen lanseras även några nya begrepp för 

vår studie.  

Utöver intervjuerna har vi även valt att lyssna om och analysera 8 avsnitt av Alex & Sigges 

podcast. Avsnitten har sänts med ett mellanrum omkring 50 veckor. Vi valde att lyssna på 

samtliga avsnitt under en och samma dag den 8/5–2019. Vi har tagit del av avsnitten genom 

en applikation som heter Podcaster. Genom att göra det här har vi kunnat täcka in i stort sett 

ett avsnitt från varje år sedan podcasten startade. Vidare har vi plockat ut de övergripande 

ämnen som behandlas under varje avsnitt, det har legat till grund för vår analys om vilka 

ämnen som ter sig återkomma. Detta gör vi för att ge utomstående en närmare inblick för vad 

podcasten handlar om, vilket sedermera kan bringa en ökad förståelse för det empiriska 

materialet och vår analys av densamma.  
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5.7 Analysmetod  
 

Det absolut första vi gjorde efter genomförda intervjuer var att sätta oss ned och diskutera 

våra upplevelser av samtalen och de reflektioner vi tagit del av. Här tog vi även tid att föra 

observationsanteckningar, vilka senare skulle komma att utgöra ett viktigt tillägg i det 

fortsatta analysarbetet. Därefter tog vi oss an Steinar Kvales analysmetod för att bearbeta det 

empiriska materialet. Den här analysmetoden består av tre etapper; koncentrering, 

kategorisering och tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

5.7.1 Koncentrering  

 

Den första etappen innebär att koncentrera empirin till det som är av relevans för vår studie, 

detta görs genom att sortera det insamlade materialet och föra samman under olika teman 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde att redan vid intervjutillfällena sätta analysarbetet i 

rullning genom att söka efter sådant som överensstämde med övriga respondenter men även 

skiljaktigheter dem emellan, en process som sedan fortlöpte och intensifierades såväl under 

som efter transkriberingen av intervjuerna.  

Jörgen Eksell och Åsa Thelander (2014) förklarar närmare första etappen av analysarbetet 

som att det insamlade materialet måste reduceras och förpackas så att genomförandet av 

analysen underlättas. Vi har gått igenom materialet flertalet gånger och sorterat ut 

återkommande mönster för vad vi anser vara viktigt, dessa mönster har sedan punktats ned 

som olika teman. De teman vi har kunnat plocka ut genom empirin är som följer; 

Återkommande ämnen i Alex & Sigges podcast, fansens individuella upplevelser, fansens 

deltagande, fansens kritiska förmåga, en ny typ av vänskap, vikten av tillhörighet, den viktiga 

identifikationen, podcasten som självterapeutisk upplevelse och podcasten som en trygg 

punkt. Dessa teman har sedan sorterats in under tre stycken övergripande kategorier som 

redogörs för nedan. 

 

5.7.2 Kategorisering 

 

Den andra etappen är tämligen lik föregående koncentrering, men här ligger fokus på att 

forskaren redan på förhand skapar olika kategorier som empirin sedan kan placeras under, 
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med andra ord är detta något som allt som oftast påbörjas redan innan intervjutillfällena 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Även Eksell och Thelander (2014) talar om att kategorisera 

redan i förväg, men påtalar även att sådana kategoriseringar bör stå som preliminära. Det 

gäller att vara medveten om att de kan komma att ändras efterhand så det lämpar sig med den 

insamlade empirin. Att pröva de på förhand bestämda kategorierna medför att empirin 

studeras på ett grundligt sätt för att i sin tur kategoriseras så att de utgår från studiens syfte 

och frågeställningar (Eksell & Thelander, 2014). I vår utformade intervjuguide har vi utgått 

från tre olika kategorier; Den första berör Alex och Sigges podcast i sin helhet, den andra 

handlar om fandom och den tredje kategorin inrymmer identitetsskapande. Efter avslutade 

intervjuer och när empirin koncentrerats till det mest väsentliga gick vi noga igenom samtliga 

delar av materialet och formulerade dessa övergripande kategorier i samband med 

analysarbetet. De tre övergripande områdena vi har tagit fram är: Podcastens innehåll och 

återkommande ämnen, fandom och identitet. Det är samtidigt dessa övergripande kategorier 

som ligger till grund för analysens upplägg. 

 

5.7.3 Tolkning 

 

Den tredje och sista etappen i analysarbetet handlar om tolkning och är betydligt mer 

djupgående än de föregående etapperna. Det är här forskaren kopplar samman de valda 

teorierna med det empiriska materialet med avsikten att ge ifrån sig strukturer och genom 

dessa nå en djupare insikt än det ur empirin direkt uppenbara (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Här menar Eksell och Thelander (2014) att det är först när empirin genomgått de första 

etapperna som det görs möjligt att urskilja mönster och förbinda dessa utifrån teorierna. Det är 

först nu forskaren ges möjligheten att dra slutsatser som i sin tur kan ordnas in i ett 

förklarande ramverk. I den här slutgiltiga analysfasen valde vi att utgå ifrån våra teman och 

med teoriernas hjälp försöka nå förståelse som sedermera presenteras i studiens analysdel. 

Med andra ord vävde vi samman det empiriska materialet med de teoretiska perspektiven. 

 

5.8 Metodologisk reflektion 
 

Vi har genom följande metodkapitel försökt precisera hur studien har genomförts och under 

vilka omständigheter det insamlade materialet tagit sin form. Vår ambition har varit att på ett 
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grundligt sätt redogöra för sådant som kan vara av vikt för att öka studiens trovärdighet och 

kvalitet. Detta har vi gjort genom att noggrant beskriva vår förförståelse samt hur de olika 

delarna i forskningsprocessen har genomförts.  

Både Eksell och Thelander (2014) och Kvale och Brinkmann (2014) argumenterar kritiskt 

mot att använda begrepp som validitet och reliabilitet som kvalitetsparametrar vid kvalitativa 

studier. Begreppen i sig tar avstamp i att det existerar en reell verklighet och i fråga om 

reliabilitet blir det även bekymmersamt eftersom kvalitativa studier allt som oftast kräver en 

öppen och flexibel inställning vid inhämtning av det empiriska materialet. Med deras 

argumentationen i åtanke väljer vi i vår studie att inte använda validitet och reliabilitet för att 

mäta studiens kvalitet. Vi riktar istället in oss mot vad Lincoln och Guba (1985) presenterar 

som bättre lämpade för kvalitativa studier. Här lyfter man istället fyra begrepp, dessa är 

trovärdighet, tillförlitlighet, överförbar- och bekräftelsebarhet. 

Trovärdighet förklaras enkelt som att skaffa sig ett rikt empiriskt material. Vi är av åsikten att 

våra åtta genomförda intervjuer har uppnått detta. Överförbarhet har vi nuddat vid innan och 

handlar om att ge en så tydlig redogörelse som det bara går. Vi menar på att vi har placerat 

vår studie i en kontext och kan därför ge ett bidrag till andra personer som möjligtvis går i 

tankarna att genomföra en snarlik studie. Våra resultat kan förhoppningsvis även vara 

användbara för andra områden. Slutligen nås tillförlitlighet och bekräftelsebarhet genom att 

faktiskt komma så nära verkligheten som det går, det är i sig inte helt enkelt. Vår ståndpunkt 

är att eftersom vi genomgående under intervjuprocessen har frågat om vi tolkat våra 

intervjupersoner rätt vid olika redogörelser så ökar sannolikheten för att vi givit en så rättvis 

bild av verkligheten som det bara går. Det bör dock sägas att i vissa fall kan det vara så att 

respondenterna av diverse anledningar medvetet väljer att förstärka eller helt utelämna vissa 

delar.  

Det kan ses som en negativ aspekt av kvalitativa intervjuer, det går aldrig att vara helt säker i 

dessa lägen om det intervjupersonerna talar om stämmer överens med hur de faktiskt agerar. 

Därför bör vi förstå att materialet vi samlat in inte är objektiva fakta utan det får istället ses 

som fansens individuella uppfattningar som har konstruerats i en intervjusituation. I relation 

till detta vill vi avslutningsvis nämna att vi som författare spelar en ansenlig roll i tolkandet av 

empirin, men att det i sig inte behöver ses som något negativt utan kan även vara en av 

studiens styrkor genom att vi bistår med att ge en balanserad bild av verkligheten (Lincoln & 

Guba, 1985). 
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6. Resultat och analys 
 

Följande kapitel är indelat i tre avsnitt. Det första behandlar podcastens innehåll och dess 

återkommande ämnen. Det andra avsnittet förklarar hur fansen kan förstås utifrån idéer om 

fandom. Det tredje och avslutande gäller podcastens betydelse för intervjupersonernas 

identitetsskapande. I relation till analysen lanseras även några nya begrepp för vår studie. 

6.1 Innehåll och återkommande ämnen i Alex & Sigges podcast 
 

I detta avsnitt redogör vi kortfattat för podcastens innehåll för att ge en närmare inblick för de 

övergripande ämnen som Alex & Sigges podcast behandlar och även ter sig återkomma till. 

För att göra det här har vi valt ut 8 olika avsnitt, samtliga med ett ungefärligt mellanrum 

omkring 50 veckor. Detta gör vi för att täcka in en stor del av podcastens livslängd och ge en 

bild av vad podcasten handlar om, samt hur den eventuellt har utvecklats. Genom att studera 

podcastens innehåll kan det även hjälpa oss att förstå fansens upplevelser av den. Vår matris 

av podcastens innehåll återfinns i Bilaga 2. 

Av följande avsnitt kan vi se ett återkommande mönster i podcastens innehåll, något som 

ständigt återkommer är en humoristisk prägel på många av samtalen. För att exemplifiera kan 

det handla om när Sigge gör en parodi av att vara en hip hop-stjärna eller när Alex och Sigge 

talar om hur en spektakulär begravning skulle kunna genomföras genom att bjuda in Sean 

banan som gästartist.  

Ett annat återkommande mönster handlar om betydligt mer allvarsamma ämnen, det kan ta sig 

uttryck genom att Alex återkommer till sin dödsångest. Ett djup i podcasten nås av de olika 

filosofiska teorier som inte sällan presenteras, men allt som oftast med något humoristiskt 

inslag. En av dessa teorier är en lista över ”de fyra S:en” som definierar vuxenhet. En annan 

teori är en ny personlighetsmodell som utgår från Ulf Lundells låt ”Tre bröder”. Ytterligare en 

aspekt som går att urskilja är att vid varje hundrade avsnitt så firas det oftast med ett 

liveframträdande som framförs inför publik och även spelas in och sänds som ett vanligt 

podcastavsnitt. I övrigt så pendlar de avsnitt vi analyserat mellan vad vi kan benämna som det 

privata och det offentliga. Under ett och samma avsnitt kan lyssnaren ta del av allt från privata 

och ärliga bekännelser om exempelvis terapibesök, men även Alex och Sigges ofta hånfulla 

spaningar i andra kända personers liv.  
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I samtliga avsnitt vi tagit del av finns det inslag av reklam och sponsorer. Alex och Sigge 

använder sig av native advertising, med andra ord så presenteras annonser på sådant sätt att de 

smälter in i podcastens övriga innehåll, både till sin ton och utformning. För att bygga upp 

autenticitet använder Alex och Sigge samma stil på dialogen dem emellan när det handlar om 

att presentera reklaminslag. Språket blir till något lyssnarna kan känna igen vilket kan göra att 

lyssnarna upplever Alex och Sigge som genuina. När det talas om en sponsor smälter det 

samman med övrigt innehåll i podcasten, det kan exempelvis ta sig uttryck genom interna 

skämt eller svordomar, något de som lyssnat länge kan förstå. Ett sådant återkommande 

”skämt” kan exempelvis handla om Alex relation till sin pappa.  

Flera av fansen uttryckte en kluvenhet angående sponsringen i podcasten. Stundtals kan det 

upplevas på något störande, men samtidigt som något nödvändigt för podcastens överlevnad. 

Det utrycktes med andra ord en förståelse över att Alex och Sigge vill tjäna pengar på 

podcasten, men att det också kan vara en grundbult för podcastens kvalitet. Om den inte hade 

varit sponsrad skulle det med stor sannolikhet inte lagts ner lika mycket tid på att skapa bra 

innehåll eller att Alex och Sigge skulle varit konsekventa med att släppa nya avsnitt 

regelbundet. Molly förklarar – ”Jag är väl inget jättefan av all sponsring men samtidigt 

förstår jag att det måste finnas med, podden är ju som ett jobb och självklart ska man ha lön 

för sitt arbete […] Sen så tycker jag ändå att Alex och Sigge lägger fram reklamen på ett 

snyggt sätt, det blir alltid någon ny vinkel på det hela och det smälter liksom ihop med resten 

av innehållet.” 

6.2 Fandom 
 

6.2.1 Individuella upplevelser  
 

Vi har tidigare redogjort för en rad ämnen som är återkommande i podcasten, i fråga om vad 

intervjupersonerna mer specifikt gillar av innehållet är det framförallt den humoristiska 

prägeln som inte sällan diskuteras i samband med dessa teman. Men vi kan även se ett 

gillande som dras mer åt det allvarsamma hållet. Isak redogör för detta när han förklarar att 

podcastens höjdpunkter helt klart är de, i hans mening, tunga ämnena. Han är dock trevande 

och ursäktar sig nästan i sin redogörelse. Han menar på att han tror sig vara ensam om att 

tänka i dessa banor – ”Jag är kanske lite konstig av mig, men jag gillar när de snackar om ni 

vet tunga ämnen och sånt […] Ja lite så där dödsångest, hmm.. Meningen med livet och sånt 
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där. Men det är nog kanske bara jag som tänker så, andra gillar nog mer, ni vet, deras 

humor”. 

Att Isak skulle vara ensam om att tycka så här stämmer inte. På liknande sätt klargör Molly 

sina favoritsegment i podcasten som ”de allvarsamma”. Hon är klar i sak och fastslår – 

”Självklart gillar jag deras humor och så men ingenting slår när de är seriösa och pratar om 

såna där ämnen som kanske är lite mer djupa”.  

Alice däremot är av annan åsikt – ”Jag älskar och då menar jag verkligen älskar deras 

humor, den är precis så skruvad som jag, min humor, och ibland skrattar jag kanske lite för 

högt, vid fel tillfällen, när man är ute bland folk haha..” 

Vad kan då detta säga oss? Vi tolkar respondenternas olika preferenser som att podcasten 

fungerar som mångtydig och att de olika redogörelserna går att förklara genom vad Cheryl 

Harris påtalar om fans – det är individer med varierande åsikter och intressen, alla gillar olika. 

Det går helt enkelt inte att likställa fans som en homogen grupp (Harris, 1998). 

Saker som inte uppskattas lika mycket av podcastens innehåll förklaras som de mer 

djupgående filosofiska resonemangen som emellanåt kan vara aningen svårförstådda. Men 

samtidigt förklaras det även som något intressant, Alice gör detta tydligt – ”Jag tycker att det 

kan vara lite svårt att hänga med ibland när dom presenterar olika, liksom filosofiska teorier, 

men samtidigt är det ju något väldigt intressant som jag själv aldrig skulle tänkt på annars”. 

Värt att nämna är att här gör sig de kvalitativa intervjuerna gällande och kan generera 

vetenskaplig kunskap om mer än bara hur fansen talar om podcasten, med andra ord hur de 

faktiskt också gör bruk av den i vardagen som sträcker sig bortom intervjusituationen. Men 

det finns likväl plats för kritiska reflektioner. Användandet är som sagt till stor del 

mångfacetterat och kan möjligtvis vara svårt att forma inom ramen för en intervjusituation. 

För fansen handlar det om att muntligt redogöra för oss och reducera deras historia till en 

kommunicerbar berättelse, vilket innefattar såväl bristfälligheter och förenklingar. Här kan det 

även vara av intresse att nämna sanningsbegreppet i relation till fansens berättelser, vilket i sig 

inte är helt enkelt. Det vi anser vara angeläget är hur fansen framställer sig själva och hur vi 

tolkar detta, en sådan berättelse är i någon mån alltid ”sann” då intervjupersonen antingen 

medvetet eller omedvetet väljer att tala om sin historia på sitt sätt. Vi som forskare bör dock 

vara medvetna om att möjligheten till förgyllning finns, inte minst då människor allt som 

oftast försöker framställa sig i så goda dager som möjligt. Vår uppgift som forskare blir 

således att i analysarbetet hela tiden förhålla oss till det empiriska materialet med vetskapen 
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om att det är framtaget i en skapad situation. Vi måste förhålla oss till sanningsbegreppet och 

dividera kring fansens berättelser på ett sätt som bäst tydliggör deras beskrivningar.  

 

6.2.2 Fansens deltagande 
 

Samtliga intervjupersoner följer Alex och Sigge, förutom genom podcasten, även på andra 

sociala kanaler. Det kan då handla om plattformar som Facebook eller Instagram, där 

respondenterna följer Alex och Sigge men intar en passiv fansroll.  Men podcasten förklaras 

som moderskeppet där allting utgår ifrån. Det aktiva deltagandet genom kommentarer eller 

närbesläktade handlingar är nästintill obefintligt på dessa andra sociala kanaler.  

Samtliga respondenter är delaktiga på en fanssida eller följer Alex och Sigges privata konton 

på exempelvis Instagram. Men det vi har kunnat urskilja är valet av ett passivt deltagande där 

det inte finns några större behov av att träda fram genom att delta i diskussioner.  

Det har hänt vid ett fåtal tillfällen att fansen har kommenterat något inlägg. Dessa tillfällen 

har till stor del handlat om att ta Alex och Sigge i ett slags försvar, Isak berättar – ”Jag brukar 

aldrig kommentera eller så, jag brukar inte känna för det. Men nu när jag tänker efter så har 

jag gjort det i alla fall någon gång, men det har ju mest handlat om att liksom försvara 

podcasten när någon skrivit elakt om den” 

För att ytterligare visa på hur fansrollen manifesterar sig talar Molly i termer av att det 

upplevs viktigare att diskutera om podcasten med personer i sin fysiska omgivning – ”Javisst 

följer jag dom överallt, men jag känner faktiskt mig inte som en sån person som tvunget måste 

kommentera på internet, jag är mer den typen som diskuterar med mina vänner om podden 

[…] dom jag vet lyssnar menar jag, men jag brukar även prata om, liksom innehållet, med 

personer jag vet inte lyssnar, då kan man nästan briljera lite” 

Detta går till viss del ihop med det Jenkins (2006) påtalat om att vara ett fan, men inte till 

fullo. Ingen av intervjupersonerna känner något direkt behov av att aktivt delta och 

kommentera över nätet. Samtidigt vill man vara en del av fanskaran, men deltagandet kan här 

ses som passivt. Däremot är det betydlig vanligare att förmedla och diskutera podcastens 

innehåll med personer i sin fysiska omgivning.  
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Vi kan då lägga märke till att det skiljer sig åt i fråga om hur deltagandet tar sig uttryck, med 

det ovan nämnda uppfattar vi podcasten som mångtydig och ger en stor bredd av individuella 

upplevelser. 

Staiger (2005) har i sin förklaring av fandom utvecklat fyra kategorier som fans kan placeras 

inom. Värt att nämna är även att fansen kan sorteras under flera av kategorierna samtidigt. De 

olika kategorierna förklarar fansens olika beteenden, men det blir även intressant i fråga om i 

vilken utsträckning deltagandet sker. Vi kan genom vårt empiriska material placera fansen till 

Alex & Sigges podcast under det som Staiger förklarar som den första kategorin. Inom den här 

kategorin ses podcasten som meningsfull för intervjupersonerna. De värnar om den extra 

omsorgsfullt. Det är även något som Isaks tidigare redogörelse om att ta podcasten i försvar 

vittnar om. Att känna ett behov av att inta en försvarsställning när det riktas kritik mot 

podcasten ser vi som en indikation på att den ligger respondenterna varmt om hjärtat och är 

därför något som behöver stås upp för.  

Staiger (2005) utvecklar sina resonemang ytterligare och menar på att det vanligtvis uppstår 

fanklubbar. Inom dessa grupper är det inte ovanligt att det uppstår hierarkiska roller då fans 

kan positionera sig inom en viss roll. Fansen till Alex och Sigge är som tidigare nämnt 

delaktiga i liknande fanklubbar, men deltagandet sker relativt passivt. Lukas förklarar och 

jämför sitt fanskap för Alex & Sigges podcast med ett annat intresse han har och är delaktig 

inom - ”Jag kan ju jämföra med att jag är med i en supporterförening (fotbollsklubb) och vi 

har ju också såna här fanssidor på exempelvis Facebook, där brukar jag skriva om 

matcherna och allt annat. Sen har jag ju också en chatgrupp med mina supportervänner”.  

Lukas förklaring för sitt fanskap inom supporterföreningen till fotbollslaget ger belägg för hur 

ett aktivt deltagande kan ta sig uttryck i virtuella gemenskaper. Ett sådant fansbeteende skulle 

kunna placeras inom ramen för Staigers (2005) andra kategorier. Men det är inte aktuellt för 

fanskapet till podcasten. Exemplet med supporterföreningen ges endast för att påvisa hur ett 

aktivt kontra passivt deltagande kan se ut. För att återgå till hur respondenterna uttrycker sitt 

fanskap för podcasten lämpar det sig bättre att placera fansen inom ramen för Staigers första 

kategori. Med andra ord den kategori där fansen konsumerar sådant som är meningsfullt för 

dem själva och därför värnar om extra mycket. Fanskapet blir till något större än att endast ta 

del av det som finns tillgängligt.  

Hur Thompson (2001) förklarar fandom går mångt och mycket ihop med Staigers (2005) 

tankegångar. Han ser det hela som något större än att bara var en del av något. Att vara ett fan 
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innebär att känna ett värde och som inte sällan kan vara svårt för utomstående att förstå. Det 

hela kan översättas till en slags kulturell aktivitet där fans delar med sig av sin tillgivenhet. 

Det går ihop med respondenternas behov av att samtala om podcasten både med vänner men 

även andra personer.  

 

6.2.3 Fansens kritiska förmåga 
 

Inom fansforskningen går det att finna tankar om att fans är engagerade och insatta men också 

har en förmåga att vara kritiska (Jenkins, 2006). Våra intervjupersoner uttrycker inte enbart 

godtrogna meningar om Alex och Sigge, utan också en hel del kritiska påståenden. En del av 

dessa kritiska påståenden handlar om Alex förmåga att ibland uppträda på ett sätt som kan 

uppfattas som taskigt, Lukas återger sin syn på saken så här -”Det är klart att de har en god 

syn på människan, men sen kan dom ju vara jävligt taskiga, framförallt Alex är ju inte 

världens snällaste person kanske.”  

 

Sen finns det också de som vänder sig kritiska mot podcastens innehåll, både Alice och Måns 

kan ibland bli irriterade på den reklam som existerar. Måns hävdar att detta ibland får honom 

att tro att de bara är ute efter att tjäna pengar - ”Jag tycker dom har jävligt mycket reklam. 

Mycket spelreklam och sånt som tar upp jättemycket tid av podden. Det känns som att dom 

bara vill tjäna pengar på den ibland.” Alice är av liknande åsikt – ”Det är mycket 

reklaminslag. Och så gör de ju själva reklam åt sina shower och sånt, det är rätt störande”  

 

Det intressanta i detta avseende är inte kritiken i sig, den kan förstås utifrån Jenkins (2006) 

tankar om att fans har en god förmåga att vara kritiska. Det som vi finner intressant är snarare 

varför man fortsätter att lyssna, trots att man ställer sig kritisk till specifika delar av innehållet. 

Vi anser att autenticitet kan vara en av anledningarna till att respondenterna fortsätter att 

lyssna. Fansen har en stor tilltro till Alex och Sigge och majoriteten av intervjupersonerna 

nämner att de tycker Alex & Sigge podcast är annorlunda gentemot andra medieformat då de 

vågar vara ärliga med sina brister och tillkortakommanden. Podcastens innehåll känns äkta. 

Saga tror att det är en av de främsta anledningarna till deras framgång – ” Jag tror det har 

mycket med ärlighet att göra. De pratar väldigt öppet och pratar om väldigt djupa saker och 

vågar gå in på brister och tunga ångestkänslor och liksom visa sig sårbara, det känns äkta 

liksom.”  
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I den tidigare nämnda studien Tramps like us så skriver David Cavicchi (1998) om autenticitet 

och menar att det är ett återkommande ämne som diskuteras bland både fans och forskare 

inom fandom. I sin studie kommer han fram till att något som enade fansen var just deras syn 

på Bruce Springsteen som autentisk. Av den studien att döma kan vi i vår studie se 

motsvarande mönster. Majoriteten av våra respondenter upplever Alex och Sigge som 

autentiska, denna autenticitet tar sig främst uttryck i deras sätt att prata ärligt om 

tillkortakommanden och brister i sina liv. De upplevs som jordnära och äkta personer. Genom 

att fansen tillskriver Alex och Sigge autenticitet kan de även spegla sig i dem och således 

även uppleva sig själva som äkta personer. De finner mening i den och använder den som ett 

redskap för att hantera sin vardag och livssituation därefter. Vi anser att detta är en av 

anledningarna till att man fortsätter lyssna på podcasten och att det överträffar de eventuella 

brister som podcasten har. Fansens relation med Alex och Sigge kan liknas med en vänskaplig 

relation. Där har starka band byggts upp genom hundratals timmar av lyssnande och 

eventuella olikheter och besvikelser kan då förbises, så länge Alex och Sigge är ärliga och 

uppfattas som äkta. 

 

 

6.2.4 En ny typ av vänskap 
 

Jenkins (2006) förklarar att engagemang skapas på olika sätt och i olika nivåer. 

Engagemanget kan vi förstå som de känslomässiga band som kan uppstå mellan fans och 

innehållet, där betydelsen ligger i att skapa relationer. Hans argument förklarar varför vissa 

människor intresserar sig för podcasten. Det finns flera berättelser av våra intervjupersoner 

som underbygger denna tolkning. Molly ger oss en bild av en sådan relation – ”Egentligen är 

ju relationen man har till deras podcast väldigt konstig, det känns nästan som man känner 

dom även fast Alex och Sigge inte har en aning om vem jag är. Men jag känner ju så, att säg 

när Alex berättar i ett avsnitt om ”lille Alex”, ja, då känner man liksom sympati för honom”.  

Molly uttrycker här ett känslomässigt band till Alex och Sigge. I relation till detta tolkar vi det 

som att majoriteten av fansens beskrivningar av deras relation till Alex och Sigge är av 

känslomässig karaktär, det uppstår ett band dem emellan som i sin tur går att likna vid andra 

relationer i vardagen. Där det vanligtvis sker en tvåvägskommunikation, men relationen till 

podcasten skiljer sig då den fungerar som en envägskommunikation. Vi menar här på att det 
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går att bli emotionellt bunden till podcasten på samma sätt som man annars skapar sig starka 

känslomässiga band till exempelvis sina vänner. Det motiveras även av när Alice talar om 

hennes relation till Alex och Sigge – ”Jag är ju nästan lite besatt av att följa vad som händer 

i deras liv och då känns det nästan som att man känner dom båda, det är lite som någon man 

känner, ja som en kompis typ.” 

Molly berättar vidare om relationen och det hon förklarar vittnar ytterligare om att det 

uppstått ett starkt känslomässigt band – ”Ibland gråter dom ju i podden och så eller snackar 

om hemska saker som hänt, det händer väl ganska ofta att jag gråter när dom berättar något 

sorgligt. Men ja, jag brukar skratta också så det är ju lite av båda”. 

Vi har tidigare redogjort för individuella upplevelser och att fansen inte kan ses som en 

homogen grupp, alla reagerar på olika sätt (Harris, 1998). Det som är tydligast i fansens 

berättelser är att de följer podcasten med stor entusiasm och att de på olika sätt är fästa vid 

Alex och Sigge. Det fungerar mångt och mycket som vilken annan vänskapsrelation som 

helst, men skillnaden är här som tidigare nämns att det handlar om en envägskommunikation. 

Att de är förförda av podcasten och att det finns mycket känslor inblandat är uppenbart då 

samtliga intervjupersoner vill berätta såväl mycket som detaljrikt om deras förhållande till 

podcasten. Samtliga är också överens om att podcasten spelar en betydande roll i deras liv och 

detta utgör en gemensam drivkraft för deras fanskap. 

6.3 Identitet 
 

6.3.1 Vikten av tillhörighet  
 

Lukas lägger stor vikt vid att diskutera innehållet i podcasten med sina vänner som han vet 

också är frekventa lyssnare - ”Det har blivit en grej mellan mig och mina kompisar att vi 

alltid diskuterar saker som Alex och Sigge snackar om, vi träffas ju varje helg och ja, podden 

släpps ju på fredagar så det har liksom blivit så att vi ganska ofta pratar om den och så”.  

Måns är enligt honom själv en flitig lyssnare och han delar innehållet vidare genom samtal 

med bekanta eller för den delen andra personer i sin omgivning – ”Jag tycker dom tar upp så 

intressanta saker så det är något jag tar med mig och pratar med folk om. Mest mina vänner 

men det händer ju även att man snackar med andra och så. Jag vet ju att många lyssnar så 

man vill ju inte vara utanför […] man vill förstå vad dom andra snackar om”. 
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Både Lukas och Måns tankegångar vittnar om vikten av att tillhöra något och genom deras 

berättelser går det att leda in resonemangen på frågor om livsstil. Det handlar om sättet hur 

individer lever. Det kan i sin tur inrymma sociala och beteendemässiga strukturer. Det kan 

även inbegripa engagemang för något eller för den delen värderingar och uppfattningar om 

världen. Omgivningen noterar en individs livsstil och genom denna så placeras individen 

inom en särskild kategori och förmodas därför att företräda en viss grupp (Stier, 2003). Erving 

Goffman (2009) utvecklar detta resonemang och förklarar hur en individ i sociala 

sammanhang har en benägenhet att framställa sig själv i linje med den så kallade grupp man 

vill vara en del av. Lukas tankegångar om att vara en del av gruppen och inte känna sig 

utanför kan vara ett indicium på detta.  

En önskan om att bli betraktad i enlighet med en grupp kan med andra ord ligga till grund för 

att vidmakthålla olika beteenden och värderingar som går hand i hand med gruppen. Detta är 

något som hör samman med självbild och identitet. Det är inte bara grupptillhörigheten som 

upprätthåller identiteten utan även individens livsstilsval. Genom att anta en särskild livsstil 

och genom att vara en del av en grupp som företräder den livsstilen, så möjliggör det för 

skapandet av en identitet (Stier, 2003). 

 

6.3.2 Den viktiga identifikationen 
 

Alex Schulman och Sigge Eklund är en duo med olika karakteristiska drag som inte går att 

blunda för. Alex är av en mer emotionell karaktär medan Sigge i sin tur har en tendens att mer 

fastna i sin egen värld med ett distanserat filter till sin omgivning. I Café (2014) förklaras att 

mixen dem emellan av brännande beröringspunkter och skarpa skiljaktigheter är det som har 

skapat ett intressant kraftfält mellan dem. På liknande sätt förklarar Arvid att som lyssnare 

känna igen sig i duon – ”Ja alla vill ju vara Sigge men jag tror att alla är Alex. Ja, så man 

försöker väl vara som Sigge, man är lite utsvävande och analytisk och låta intelligent allt som 

oftast, men jag tror att man är… Man är en liten människa, man är som Alex, man känner sig 

konstant kränkt och hatar människor till höger och vänster haha...” 

Gripsrud (2011) lyfter vad han kallar en slags önskefantasi, det handlar om att människor ser 

upp till celebriteter som de skulle vilja likna. I likhet med vad Gripsrud antyder så talar våra 

intervjupersoner i termer av att själv välja ut olika beståndsdelar från Alex och Sigge som de 

önskar efterlikna, detta tyder på en medveten påverkan. Intervjupersonerna väljer ut och tar 
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efter konkreta karaktärsdrag från Alex och Sigge och omsätter till sin egen identitet. Max 

förklarar det här närmare - ”Jag tycker att Alex och Sigge kompletterar varandra bra, jag 

försöker att ta lite av det bästa från varje sen sätta ihop till mig själv. Eller ja, jag försöker i 

alla fall tänka på det […] att försöka likna dom. Jag gillar att Alex är väldigt känslosam och 

Sigge är ju mer den där smarta personen, man vill ju vara lite av båda.”  

I stort sett samtliga respondenter förklarar att Alex och Sigge är en duo som i mångt och 

mycket är allmänmänskliga och att lyssnare därför kan kännas vid såväl podcastens 

samtalsämnen som Alex och Sigge som personer. Vår tolkning av ovan nämnda är att 

intervjupersonerna ser upp till Alex och Sigge och har en önskan om att vara som dem. De 

väljer själva ut specifika beståndsdelar av deras karaktärer som man försöker överföra till sig 

själv och sin identitet, det blir därför till en medveten process från fansens sida.  

Men det är inte bara karaktärsdrag våra intervjupersoner talar om att efterlikna. Det kan även 

vara direkta handlingar i vardagen som våra intervjupersoner har tagit efter. Isak talar om 

detta – ”Innan hade jag inte ens smakat whiskey men sen har ju Alex en grej där han liksom.. 

romantiserar att ta en whiskeypinne och en öl. Och nu har jag tagit efter det där, haha. Och 

älskar den stunden när jag precis som Alex föser undan ölen med två fingrar för att komma åt 

whiskeyn haha..” 

Av nyss nämnda citat kan vi se att Isak har tagit efter en direkt handling som Alex talat 

romantiserande om. I det stora hela, med både karaktärsdrag och handlingar i vardagen, kan vi 

urskilja att fansen till stor del försöker att efterlikna Alex och Sigge.  

Identitetsskapandet är ingen enkel process och det är inte heller helt enkelt att förklara. 

Utvecklingen har dock ofta beskrivits som det som händer när individer går från barndomen 

in i vuxenvärlden. I barndomen tas man som oftast hand om medan vuxenblivandet 

karakteriseras av att ta hand om sig själv och andra. I samhället har det framförallt i 

västerländska länder skett förändringar. Tidigare traditioner har brutits och individen besitter 

idag friare val än tidigare. Det har lett till att inträdet i de traditionellt sett vuxna roller sker 

allt senare. Det kan handla exempelvis handla om att yrkeslivet eller familjeskapandet sker i 

senare skede i livet (Giddens, 1999). Varför är då det här viktigt att förstå i relation till vår 

studie? Jo, det hänger samman med identitetsskapandet och i tider av friare val är det också 

vanligare med utforskande och instabilitet, inte minst under stora delar av tjugoårsåldern. 

Lukas förklarar - ”Oj jag har haft så många olika perioder där jag varit osäker på vem jag 

är, alltså väldigt vilse. Man har ju då sett upp till olika personer. I ungdomen var det Oasis 
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(musikband), men det är kanske inte världens bästa förebilder haha […] Nu de senaste åren 

har det ju blivit Alex och Sigge, dom är ju lite så jag skulle vilja vara” 

I en tid av friare val kan det förklara behovet av att ha något eller någon att se upp till, för 

våra intervjupersoner handlar det om att Alex och Sigge blir dessa förebilder. Lukas redogör 

för att han ofta varit vilse och haft ett behov av att se upp till personer. Idag är det Alex och 

Sigge som han identifierar sig med och även uttrycker en önskan om att vilja likna.  

Isak berättar att han bott utomlands en tid i sitt liv och hade då inte samma kontakt med sina 

vänner och familj som tiden när han bodde hemma i Sverige – ”Då brukade jag ju lyssna på 

podden flera gånger och det blev ju att man såg upp till dom ännu mer på något sätt. Man 

kände sig lite mer hemma varje gång man satte på ett nytt avsnitt”.  

Gripsrud (2011) presenterar Sigmund Freuds psykologiska teori som en förklaring av 

människors behov av att se upp till auktoriteter. Han menar på att identifikationen vi har till 

celebriteter är ett fortsatt arbete med att definiera oss själva. I barndomen så skedde den här 

identifikationsprocessen med föräldrar. I vuxen ålder menar han på att identitetsarbetet 

fortsätter och på samma sätt som man imiterade sina föräldrar i barndomen så övertar 

individen i vuxen ålder olika handlingsmönster från auktoriteter i en slags önskefantasi om att 

vilja efterlikna dem (Gripsrud, 2011). 

Flera av fansen berättar att de tänker mycket på framtiden, att de befinner sig i en ålder där de 

försöker komma fram till vad de vill göra med sina liv. Att resonera över vilka de är och vilka 

de vill vara hänger ihop med deras identitet. Identitetsskapandet är sammankopplat med att 

fansen får ihop bilder de har av sig själva med hur andra människor upplever dem. På så sätt 

handlar det i stort om samspel mellan det personliga och sociala. Att ha en klar bild över sin 

identitet genererar en upplevelse av att vara ett med sitt förflutna och finna mening i nuet. En 

betydelsefull del av identitetsskapandet är att hitta sociala sammanhang som hör ihop med de 

personliga egenskaperna, där man blir bekräftad och uppskattad av andra (Giddens, 1999). 

Att ta efter specifika drag från Alex och Sigge går även ihop med Turners (2007) förklaring 

för vår tids intresse för mediecelebriteter. Vi har i vår studie, med Gillbergs (2014) förklaring 

i åtanke valt att kategorisera Alex och Sigge som just mediecelebriteter. Turner upplyser om 

att fansen ser upp till och tar till sig saker som deras intressepersoner står för. Celebriteterna 

utgör för fansen en drömvärld som många har en önskan att uppnå. Det kan förklara Lucas 

tankar - ”Jo, men då är det väl mer att han har ett jävligt gött liv, alltså att man blir lite 

inspirerad. Typ en bastu i lägenheten liksom, det hade ju varit nice att ha. Lite som en 
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förebild.” Även Arvid återger sin syn på det hela - ”Att man kanske ser upp till dom lite 

grann. Man kanske vill bli en Sigge när man är 45 år, vem vet.” 

Turner (2007) tillkännager också att celebriteter kan hjälpa individer i förståelsen av vad det 

innebär att vara människa i dagens samhälle. Det har även blivit fundamentalt att använda sig 

av dessa personer i sitt identitetsskapande. Turners tankegångar kan hjälpa oss att förstå när 

Molly talar om sin identitetsutveckling - ”Det känns faktiskt lite som att jag växer med 

podden, den har funnits med så länge nu och jag kan bara kolla på hur jag själv har 

förändrats under alla år. Sen om allt beror på podden tror jag kanske inte […] men jag är 

helt säker på att den har haft en väldigt stor betydelse.” 

 

6.3.3 Podcasten som en självterapeutisk upplevelse 
 

I tidigare avsnitt om återkommande ämnen i podcasten förklarar vi att ett djup kan nås genom 

olika filosofiska teorier, men även samtal om barndomen. Dessa lite djupare och komplexa 

ämnen som tas upp i podcasten tycks ge upphov till självreflektion och självutforskande hos 

våra respondenter. Arvid ger uttryck för detta på följande sätt - ”Man känner väl att man 

liksom går in i sig själv på något sätt och verkligen är intim med dom människorna som 

pratar. Man tillåts vara det, det är liksom en känsla av intimitet och självutforskande sådär”.  

Arvid påvisar genom detta tankeutbyte att Alex & Sigges podcast skapar en känsla av 

självutforskande. Lyssnandet av podcasten kan liknas vid något som Janette Rainwater (1989) 

kallar för en självterapeutisk process. Rainwater menar nämligen att terapi inte nödvändigtvis 

behöver ske i ett möte med en faktisk terapeut, utan att terapi är en upplevelse som sker 

genom att individen systematiskt reflekterar över sitt eget liv. Terapeuten fungerar i bästa fall 

endast som en katalysator som accelererar det som egentligen är en självterapeutisk process.  

Den självterapeutiska processen innefattar något som Rainwater (1989) kallar ”dialog med 

tiden”. Att föra en dialog med tiden innebär att identifiera händelser i individens liv, möjliga 

händelser i framtiden, men även att identifiera faktiska händelser från ens förflutna.  

Ett återkommande ämne i Alex & Sigges podcast är just det förflutna - barndomen. Många av 

respondenterna berättar att detta väcker reflektioner till ens eget förflutna. Saga ger som 

exempel - ”Dom pratar ju mycket om platser och minnen i deras barndom, det får ju en att 

själv tänka tillbaka på sitt eget förflutna”. 



36 
 

Att tänka tillbaka på sitt förflutna och reflektera över sitt egna liv är något som Giddens 

(1999) menar är avgörande i skapandet av ens självidentitet, då självidentiteten innebär hur 

individen reflexivt tolkar självet med bakgrund av sin egna biografi. Således kan Alex & 

Sigges podcast få en direkt betydelse för respondenternas självidentitet, då de som 

katalysatorer accelererar den självterapeutiska processen i lyssnarnas liv.  

Men självidentitet handlar inte bara om att förstå sig själv, det handlar också om att förstå den 

värld vi lever i. Rainwater (1989) menar att individens livsförlopp utgör det som ligger till 

grund för självutvecklingen. Men att yttre händelser även kan tränga sig in om de stödjer 

självutvecklingen eller utgör en källa till ovisshet. Dessa yttre omständigheter konsumeras i 

första hand genom nyhetsmedier men framstår enligt forskaren John Ellis (1999) då som 

obegripliga och fruktansvärda vid en första anblick. Han menar att det först är när dessa 

nyheter tas upp i andra programformer som de verkligen begripliggörs för publiken. 

Den brittiske forskaren John Ellis (1999) hävdar att TV-program så som såpoperor, 

realityserier och andra underhållningsprogram kan erbjuda publiken identitetsstärkande terapi. 

Dessa mindre allvarsamma program hjälper publiken att begripliggöra annars svårbegripliga 

fenomen, som exempelvis naturkatastrofer, krig eller svält. Han menar att fenomen som dessa 

ofta är svåra för publiken att greppa men att man genom mer lättsamma format placerar in 

dessa händelser i begripliga ramar och sätter ord på fenomenen som vi kan förankra oss själva 

i. Gripsrud (2011) menar vidare att televisionen inte är ensam i att fylla denna funktionen, han 

menar att andra medier i hög grad kan fylla samma sorts funktioner. Det spelar mindre roll 

vad det är för sorts medieformat, så länge dessa program hjälper oss att tematisera det 

oroväckande och problematiska till någon form av psykologisk bearbetning som gör att det 

kan begripliggöras.  

Måns uttrycker något som direkt kan liknas vid hur obegripliga fenomen görs begripliga 

genom att lyssna på Alex & Sigges podcast - ”De tar upp saker i som händer i samtiden och 

gör en rolig grej av det. De kan ta upp något som vanligtvis hade varit ganska tråkigt, men de 

liksom förklarar det på ett sånt sätt så att det blir intressant” 

Utifrån detta resonemang kan Alex & Sigges podcast liknas vid ett av dessa lättsammare 

format som John Ellis (1999) skriver om. Där podcasten hjälper lyssnarna att greppa 

oroväckande och problematiska händelser som sker i samtiden, genom att sätta dessa i 

begripliga ramar som lyssnarna kan förankra sig med.  
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6.3.4 Podcasten som en trygg punkt  
 

Varför lyssnar man på en podcast i hundratals avsnitt och hur förändras själva upplevelsen 

över tid? Dessa frågor återfinns i vår intervjuguide. Vi önskade att genom dessa frågor 

utvinna svar som möjligtvis sa något om själva kärnan till lyssnandet - varför man valt att år 

ut och år in fortsätta att lyssna, vecka efter vecka. Det visade sig att själva lyssnarupplevelsen 

markant hade förändrats för majoriteten av respondenterna. Det som i början av lyssnandet 

sågs som en ny och spännande upplevelse, kom senare att genom rutinisering och upprepande 

att utvecklas till en känsla av trygghet. Vi, likt respondenterna, anser oss vara fans av 

podcasten, förstod precis vad våra respondenter menade. Men som utomstående kan det vara 

svårt att uppfatta vad respondenterna menar när det talas om trygghet och tillit som känslor i 

samband med lyssnandet av en podcast. Arvid berättar mer ingående om detta, som möjligtvis 

kan tydliggöra vad som menas - ”Just i och med att det var så nytt så var det ju oerhört 

spännande och idag har det ju blivit mer av ett tidsfördriv, en trygghet. Så det är väl kanske 

att man gått från att… alltså precis som en riktigt ny kompis, så har det blivit en gammal 

vän.” 

Detta utdrag förklarar hur ett fanskap kan ta sig uttryck genom år av lyssnande. Det som 

respondenten uttrycker i ovanstående citat sträcker sig bortom själva innehållet av podcasten, 

bortom det som sägs av Alex och Sigge till något som kan liknas vid ett sökande av en trygg 

punkt i vardagen.  

Denna trygghet som respondenterna genom år av lyssnande av podcasten kommit att uppleva 

på senare tid kan förklaras med hjälp av det som Giddens (1999) kallar för ontologisk 

trygghet. Han beskriver den ontologiska tryggheten som den naturliga inställningen i 

vardagslivet, en grundläggande trygghetskänsla i tillvaron. Behovet av att känna sig trygg är 

enligt Giddens en mycket stark och mänsklig impuls som tidigt utvecklas i barndomen, där 

omsorgspersonerna tillsammans med vardagliga rutiner spelar en avgörande roll i skapandet 

av en grundläggande trygghet. När individen senare avlägsnas sina omsorgspersoner så skapar 

individen en egen stomme av ontologisk trygghet som i princip baseras på samma aspekter 

som den grundläggande tilliten där vardagliga rutiner är en viktig aspekt (Giddens, 1999).  

Arvid berättar vidare - ”Man sätter på det och så är det Alex och Sigge liksom och så får man 

höra deras syn på saker som hänt och det är liksom… ibland är det jättebra och ibland 

mindre bra. Förväntan har man sällan varken högt eller lågt, utan man ser det mer som en 

del utav vardagen på något sätt.” 
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Ovanstående redogörelse går att tolka just som en vardaglig rutin, där förväntan på innehållet 

inte står i fokus. Här har lyssnandet på podcasten snarare kommit att bli en rutin i vardagen. 

Medieforskaren Anja Hirdman (2017) menar att denna typ av konsumtion av det seriella 

berättandet inte är ovanlig. Hon exemplifierar den ontologiska tryggheten genom att förklara 

hur det repetitiva och kontinuerliga i det seriella berättandet är ett sätt för individen att skapa 

sig en trygghetszon och således inte översvämmas av känslor och kaos i vardagen. Genom att 

ständigt återkomma till program med samma personer, samma ritualiserade ordning och 

samma teman så kan individen skapa en känsla av trygghet.  

Den ontologiska tryggheten är förbunden med individens stabiliserade världssyn av objekt 

och personer, men fungerar också som en sköld mot den hotande ångesten. Ångesten är ett 

svårbegripligt fenomen, men kan förklaras som ett omedvetet organiserat tillstånd av rädsla. 

Ångesten hotar självets kärna och det trygghetssystem som individen byggt upp. Det är endast 

i den ontologiska tryggheten individen kan uppleva självet i relation till en värld av människor 

och objekt (Giddens, 1999). Således betyder detta att den ontologiska tryggheten är en viktig 

faktor för självidentiteten, då den skyddar mot ångesten som i sin tur hotar självidentiteten.  

Alice uttrycker sig så här - ”1 timme i veckan så kan man liksom glömma allt annat för ett tag 

och liksom förlora sig själv i någonting. Och det är inte så ofta man känner så längre. Att 

man liksom… stänger ute allt annat för ett tag och bara fokuserar på en sak.” 

Vi tolkar det som att hon upplever podcasten som ett medel för att stänga ute tankar och 

orosmoment som annars i vardagslivet tillkommer. Att den timmen i veckan hon lyssnar på 

Alex & Sigges podcast utgör en av få ögonblick i vardagen där hon upplever att hon är fri från 

de tankar som vanligtvis uppdagar hennes sinne.  

Det är tydligt att många av respondenterna ser podcasten som en trygghetszon. En plats som 

de ständigt återkommer till i sökandet av att ”stänga ute allt” eller bara få lyssna på ”en 

gammal vän” som Arvid förklarar det. Utifrån detta perspektiv så sträcker sig 

lyssnarupplevelse bortom själva innehållet av podcasten till något som snarare kan förklaras 

som uppfyllandet av ett djupt mänskligt behov, nämligen behovet av trygghet. Lyssnarna 

återkommer vecka ut och vecka in, inte nödvändigtvis i jakt på underhållande segment, nya 

insikter eller ny kunskap, utan podcasten har snarare kommit att bli en trygghet i vardagen, en 

plats bortom orosmoment och ångest.  
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7. Slutdiskussion  
 

Till att börja med vill vi återkoppla till studiens syfte som grundat sig i att skapa förståelse för 

hur fans till Alex & Sigges podcast använder den i sina liv och hur deras fanskap tar sig 

uttryck i vardagen. Vi har dessutom velat klarlägga podcastens betydelse för fansens 

identitetsskapande och sammantaget har vår tanke varit att belysa, analysera och i någon mån 

även problematisera hur podcasten kan fungera som en arena för fandom och 

identitetsskapande. Med den strävan har vi velat besvara två frågeställningar som återfinns 

nedan. Dessa följs sedan av en övergripande diskussion där vår ambition är att binda samman 

studien och våra slutsatser. Avslutningsvis ger vi förslag på vad som kan vara intressant att 

forska vidare kring.  

- Hur kan man tolka och förstå Alex och Sigges följarskara utifrån idéer om fandom? 

- Vilken betydelse beskriver de unga vuxna följarna att Alex & Sigges podcast har för 

deras identitetsskapande?  

Slutsatsen av föreliggande studie är att utifrån idéer om fandom kan vi urskilja att fansen intar 

en passiv fansroll, det uttrycks inget större behov av att vara aktivt delaktig i en 

fangemenskap. Däremot kan vi se ett behov av att diskutera podcasten med personer i sin 

fysiska närhet. På så sätt skiljer sig det här fansutövandet gentemot andra fangemenskaper där 

det ofta finns ett större intresse att diskutera sitt intresse med likasinnade, inte minst i virtuella 

gemenskaper. Utifrån idéer om fandom kan vi också visa på att våra fans inte är fullt 

godtrogna Alex och Sigge utan även besitter en kritisk förmåga och håller inte med om allt 

som sägs. Samtidigt har podcasten blivit till en vän där det uppstått ett starkt känslomässigt 

band, den ses som meningsfull och något dem värnar om extra omsorgsfullt.  

Podcasten går som en röd tråd genom fansens liv och de har tagit den till hjälp för att bli dem 

de är idag. Alex & Sigges podcast har till stor del blivit som deras vägvisare och kompass i 

livet, något de kan identifiera sig med och finna trygghet i. Podcasten har fått fansen att 

reflektera över sitt förflutna och sina liv, vilket inneburit att Alex och Sigge har fått en viktig 

del i fansens självidentitet då de fungerar som katalysatorer som accelererar den 

självterapeutiska processen. Fansen omsätter specifika karaktärsdrag från Alex och Sigge till 

sin egen identitet och de blir till två förebilder fansen ser upp till och i mångt och mycket 

försöker efterlikna. Fansen beskriver således att podcasten har en stor betydelse för deras 

identitetsskapande.  
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Alex och Sigge kan fungera som den nya tidens idoler. Utifrån ett grundläggande mänskligt 

behov har celebriteter möjligtvis blivit vår tids ikoner, personer att beundra, vägledas av och 

identifiera sig med. Även om podcasten är i fokus och ökar i popularitet så är det många som 

fortfarande knappt vet vad en podcast är för något. Det är uppenbart att en podcast kan ha en 

stor betydelse för individer och vår prognos är att detta format kommer att fortsätta växa. 

Fanskapet fyller olika behov och syften hos fansen vars berättelser har tolkats och analyserats, 

men gemensamt finner vi att samtliga intervjupersoner är känslomässigt bundna till Alex och 

Sigge, två personer som de övervägande tar del av genom ett par hörlurar och inte möter i det 

”verkliga” livet. Men för fansen är Alex och Sigge med deras podcast högst verkliga. Det är 

fascinerande att begrunda hur det är möjligt att knyta an så starkt till en podcast som 

uppenbarligen talar till en stor publik men ändå kan kännas intim för intervjupersonerna. 

Fansen upplever relationen som en nära vän, någon att se upp till och känner sig särskilt 

gynnade av att ha blivit inbjudna in i Alex och Sigges liv. Det är kanske detta som är just 

storheten med podcastmediet? 

Lindgren (2016) har redogjort för hur podcastformatet är ultimat när det kommer till sådant 

som kan förklaras som personliga och intima berättelser. Att det i en podcast tillåts arbeta 

med känslomässiga uttryck och genom rösten förmedla något till lyssnaren. I föreliggande 

studie har vi fått höra om fansen som i sin tur redogjort för sina känslomässiga uttryck, det är 

allt från skratt till gråt. Detsamma gäller Alex & Sigges podcast och innehållet där det blandas 

högt och lågt, från allvarsamt till ren och skär humor. Med andra ord inbegriper den i stort sett 

olika delar av livet som fansen kan känna igen sig i och föra över till sina egna liv och 

identiteter. Värt att nämna är även att ingen av respondenterna uttryckt någon önskan om att 

försöka ta kontakt med Alex och Sigge och på så sätt interagera med dem direkt, trots att det 

står sig klart att de spelar en ansenlig roll för såväl deras vardagsliv som identiteter. Vi anser 

att det finns för lite forskning som riktat in sig på framförallt podcastmediet och även den 

psykologiska förbindelse som kan uppstå mellan lyssnaren och mediecelebriteten. Vår 

ambition har varit att kunna utgöra en början på en sådan forskningsfåra. Som vi tidigt i 

studien förklarar så behövs ingen redaktion utan vem som helst kan idag agera 

medieproducent och således sända ut sin egen podcast. Det blir intressant ur den aspekten 

huruvida podcasts är ett harmlöst fenomen eller om det faktiskt också kan missbrukas?  

Trots den lärdom föreliggande studie frambringat finns det fortfarande många områden som 

inte har berörts. Fandom är i vår mening ett oerhört spännande område och det finns många 

vägar att gå. Även podcastmediet är ett relativt nytt fenomen som vi anser att det behöver 
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forskas mer om. Framtida studier skulle kunna lägga vikt vid andra aspekter av podcastmediet 

som exempelvis fokuserar mer på genus och stereotyper. En genusdimension har vi inte 

fokuserat på i denna studie, men det är ändock ett intressant område som gör sig tänkvärt inte 

minst i avseendet av Alex och Sigge som två mediemän. Här finns det utrymme för 

innehållsanalyser som analyserar podcastens innehåll med särskilt fokus på exempelvis 

genusstereotyper, med andra ord stereotyper för manligt respektive kvinnligt och hur det 

kommuniceras i podcasten. Det behöver självklart inte enbart gälla Alex & Sigges podcast 

utan kan även vara av intresse att undersöka i ett större perspektiv.  

Det skulle även vara möjligt att lägga ytterligare fokus på den identitetsbyggande nivån som 

vi själva anser har varit beaktansvärt för vår studie, hur två celebriteter och ett nytt medialt 

fenomen kan ge upphov till en så pass stor betydelse för fansens identiteter och vardagsliv. Vi 

uppfattar att forskningen om fans ur detta perspektiv saknas och uppmuntrar därför att 

fortsätta studera fans och deras starka känslomässiga band till sina intresseobjekt.  
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9.  Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 – Respondentmatris 
 

Fingerat 

namn 

Ålder Kön Bostadsort Sysselsättning  

Måns 27 Man Varberg Studerande  

Lukas 25 Man Göteborg Studerande  

Max 25 Man Göteborg El-konsult  

Saga 27 Kvinna Varberg Studerande  

Arvid 25 Man Stockholm Säljare  

Molly 23 Kvinna Halmstad Butiksjobb  

Alice 24 Kvinna Halmstad Studerande  

Isak 26 Man Kristianstad Hantverkare  
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9.2 Bilaga 2 – Podcastens ämnen 
 

 

Avsnitt 1 – ”Välkomstavsnittet” 

Teman: Det härliga med kvällsbad, den 

kicklösa generationen, Girls (Tv-serie), 

dödsångest, Alex föräldrar, årets ”papa”. 

 

Avsnitt 200 – ”Avsnitt 200” (Framfördes även 

som liveshow inför publik) 

Teman: Rolf Skoglund introducerar, terrordåden 

i Bryssel, om att byta kallprat mot ”hetprat”, 

laster i livet, Alex hatlista över människan, 

podcastens utvecklingskurva, Ulrik Munther 

spelar en avslutningslåt. 

 

Avsnitt 50 – ”No need to argue” 

Teman: Carl Bildt-skandalen, hur man 

genomför en spektakulär begravning, första 

maj-tåget, fotboll och AIK, Sigge gör en parodi 

som hip hop-stjärna. 

 

Avsnitt 250 – ”Fjärilar och giffar” 

Teman: Marcus Birro och skilsmässotavlan, 

Alex och Sigge budar på tavlan, barndom och 

Pokémon, Uppdrag granskning och Janne 

Josefsson, Sven Melanders samtidskommentarer, 

medium och spådomar, Lars Norén, att tala med 

GIF-bilder. 

 

Avsnitt 100 – ”100-poddaren live” (liveshow 

inför publik) 

Teman: Alex skämtar om komiker, utskällda 

under Bergman-veckan, teori om ny 

personlighetsmodell, Alex kränkt av Bingo 

Rimér, Tack IF (sponsor), publiken tillåts att 

testa ”podda” med Sigge, egenkomponerad låt. 

 

Avsnitt 300 – ”Avsnitt 300” 

Teman: Lurar lyssnarna att det är sista 

podcastavsnittet, presenterar en miniturné, 

Michelin-restauranger, drömmen om att starta 

bistro, intervju i Nyhetsmorgon, skämskudde-

begreppet, Uppdrag granskning och Olof Palme. 

 

Avsnitt 150 – ”Vemod i slow-motion” 

Teman: Om sponsring i podcasts, Sigges uttal 

av Silja Line (sponsor), kärlek, om att vara 

barnslig, teori om att vara vuxen, favoritfilmer, 

det svenska vemodet och andra perspektiv av 

vemod. 

 

Avsnitt 350 – ”Sprickan” 

Teman: Resan över Atlanten – nytt tv-program, 

sprickor i livet, läsupplevelser, Alex pappa, 

barndom, drömmar. 
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9.3 Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Innan intervjutillfället: Informera om att materialet endast är avsett för vår C-uppsats och kommer ej 

att användas i annat syfte, det är inte till för att försöka sätta dit eller peka ut någon enskild person utan 

intervjun sker endast i undersökande syfte. Samtalet kommer att spelas in som ljudfil och detta görs 

enbart för att underlätta i transkriberingsprocessen, när allt material är färdigställt kommer de 

inspelade ljudfilerna att raderas. Det insamlade materialet kommer att offentliggöras i form av vår 

skriftliga uppsats, men samtliga respondenter förblir anonyma och innan intervjuerna redogör vi 

kortfattat för vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetiska principer.  

Bakgrund 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

- Ålder, boende, sysselsättning, vardags- och fritidsintressen, eventuella framtidstankar 

Alex & Sigges podcast 

• Vad är det du tycker är bra med Alex och Sigges podcast?  

- Finns det något du tycker är mindre bra? 

• Vad var det som fick dig att börja lyssna på deras podcast och hur kommer det sig att du 

lyssnar än idag? 

- Kan du berätta lite om skillnaden av att lyssna idag jämfört med när podcasten startade? 

• Kan du beskriva hur deras podcast kommer in i din vardag? 

• Anser du podcasten vara viktig för dig?  

- Vad får du ut av att lyssna på den? 

- På vilket sätt blir den meningsfull för dig? 

• Kan du berätta om ett avsnitt eller någon sekvens du särskilt minns?  

 Fandom 

• Vad är det du gillar med Alex och Sigge? Hur är de betydelsefulla för dig? 

- Finns det något du tycker mindre om? 

• Varför tror du att deras podcast har blivit så populär? 

• Kan du beskriva hur ditt fanskap tar sig uttryck i vardagen?  

- Diskuterar du någon gång innehållet i podcasten med andra personer? Var och hur sker detta i 

så fall? 

- Följer du exempelvis Alex och Sigge - “snacket efteråt” på Facebook? Följer du Alex och 

Sigge på andra sociala kanaler? 

- Om ja; På vilket sätt och hur ofta är du aktiv i dessa grupper? Kommenterar du inläggen? 
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• Vilken relation skulle du säga att du har till andra personer som lyssnar på Alex och Sigges 

podcast? 

• Kan du sätta ord på vilka känslor du känner när du lyssnar på podcasten?  

- Varför tror du att just dessa känslor uppstår? 

• Har du någon förväntan på ett nytt avsnitt innan du lyssnar? 

• Hur skulle du tänka och känna om det plötsligt inte släpps ett nytt avsnitt i vanlig ordning? 

Identitet 

• Kan du känna igen dig själv i det som sägs i podcasten? Utveckla gärna. 

• Finns det något av det som sagts i podcasten som du tagit med dig i vardagen?  

• Kan du berätta om du har tagit efter något karaktärsdrag från Alex och Sigge? 

- Jämför du dig med Alex och Sigge? Om ja, beskriv gärna på vilket sätt.  

• Har du lärt dig något nytt om dig själv genom att lyssna på podcasten?  

- Har den hjälpt dig med något i ditt liv? Om ja; så får du gärna något exempel.  

• Anser du att Alex och Sigge står för några speciella värderingar?  

- Är det bra eller dåliga värderingar? 

• Upplever du att dina värderingar stämmer överens med Alex och Sigges värderingar? 

- Kan du ge exempel på något som de pratar om och som du håller med om? Kan du på samma 

sätt berätta om något som de sagt som du inte håller med om? 

• Upplever du att relationen du har till din familj, vänner och omgivning har förändrats något 

efter att du lyssnat på podcasten? I så fall på vilket sätt? 

 

Har du avslutningsvis några frågor till oss eller något annat du vill dela med dig av? Annars tackar vi 

här vänligast för din tid och medverkan. Skulle det dyka upp några funderingar i efterhand är det fritt 

fram att kontakta oss. 
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