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ABSTRACT

Titel: Den medierade mannen
Terminsangivelse: Medie- och kommunikationsvetenskap C, HT-12
Författare: Evelina Boberg
Handledare: Fredrik Stiernstedt
Author: Evelina Boberg
Title: !e mediated man 
Level: BA !esis in Media and Communication Studies
Location: Södertörn University
Language: Swedish
Number of pages: 48 (excluding attatchments)
Sammanfattning:
Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier om hegemonisk maskulinitet och 
homosocialitet studera hur normer för maskulinitet reproduceras i tre svenska populära 
podcasts. Uppsatsen innehåller tre frågeställningar som är följande: Hur förhandlas 
maskulinitetsnormer hos Alex & Sigge, Filip & Fredrik och Luuk & Lokko?, genom vilka 
rollprestationer upprätthålls eller omförhandlas normer för hegemoniska maskulinitets-
ideal? och vad innehåller dessa podcasts för speci"ka strukturer och hur åter"nns 
maskuliniteter i detta innehåll? Mitt teoretiska och analytiska perspektiv grundar sig i 
forskning om maskulinitetsprocesser och hegemonisk maskulinitet. Vidare utvecklar jag  
mitt teoretiska ramverk med genreteoretiska anknytningar där den ideologiska funktionen 
inom dessa blir central. Analysen består av samtalscitat från mitt material där jag 
transkriberat relevanta delar för att kunna gå nära texten. Ut efter tematiseringar grundade 
på huvudpersonernas relationer till varandra och till personer utanför texten analyserar jag 
sedan mitt material i två delar. Maskuliniteten konstrueras i och med olika rollprestationer 
som huvudpersonerna sätter i spel gentemot varandra och andra. Dessa rollprestationer 
blir talande i min analys och bidrar till min slutdiskussion. Sammanfattningsvis avslutar 
jag med en slutdiskussion där jag anknyter till mitt teoretiska ramverk och diskuterar vilka 
maskulinitetsnormer som är rådande inom min text. Jag lyfter även det teoretiska 
perspektivet till en större samhällelig kontext i och med att jag anser att maskulinitets-
normer ingår i ideologiska strukturer i samhället. 
Nyckelord:
Hegemonisk maskulinitet, podcast, homosocialitet, ideologikritik, kulturanalys 
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Summary:
!e purpose of this paper is: based on theories of hegemonic masculinity and 
homosociality to, study how masculinity is reproduced in three popular Swedish podcasts. 
!e paper contains three research questions: Which values around masculinity exists and 
is represented in the three podcasts that I have chosen? How is masculinity represented 
based on de"ned performances of Alex & Sigge, Filip & Fredrik and Luuk & Lokko? 
What content does these podcasts have and which speci"c structures around masculinity 
is found in this content? My theoretical and analytical perspectives are based on research 
in masculinity representations and hegemonic masculinity. Furthermore, I develop my 
theoretical framework with genre theories, where the ideological functions of these 
become central. !e analysis consists of conversation quotes from my material, which I 
transcribed the relevant parts in order to get close to the text. I have thematically 
constructed two levels of analysis based on the characters' relationships to each other and 
to the persons outside the text. Masculinity is constructed with various performances by 
the main characters put in play against each other and others. !ese performances will be 
critical in my analysis and contribute to my "nal discussion. In the chapter called 
conclusion I end with a "nal discussion, in which I relate to my theoretical framework, and 
discuss which masculinity values that are present in my text. I also broaden my theoretical 
perspective to a larger social context, in that I believe masculinity norms are included in 
the ideological structures of society.
Keywords:
Hegemonic masculinity, podcast, homosociality, ideology critique, cultural analysis
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1. INTRODUKTION
Under 2012 har #era av de stora svenska dagstidningarna skrivit spaltmeter med krönikor 
och kulturartiklar om podcastsändningar. I en krönika publicerad i Svenska Dagbladet 
(Lundell: 2012) hyllar Kristin Lundell det fria samtalet som konstrueras inom podcastens 
ramar. Lundell skriver att: ”I den kultur där tiden blivit den nya lyxen blir dessa samtal 
som mediala långkok – småputtrande konversationer som tillåts utvecklas i sin egen takt.” 
Lundell idealiserar samtalets fria former och välkomnar nu ett format där tiden tycks 
obegränsad och deltagarna tillåts ”tala ut”. Dagens Nyheters krönikör Jenny Nordlander 
(Nordlander: 2012) ställer sig, med en viss försiktighet, frågan om varför det är mediemän 
som dominerar topplistorna över mest nedladdade svenska podcasts. I de längre 
reportagen har bland annat Dagens Nyheter (Ahlström: 2012) gjort ett personporträtt på 
Kristoffer Triumf som varje vecka släpper ett nytt avsnitt av sin intervjupodcast Värvet. I 
artikeln menar Triumf att gästerna uttrycker glädje för att ”äntligen få prata till punkt”, ett 
begrepp som är ständigt återkommande i de krönikor och artiklar som skrivs om 
medieteknologin podcasting. Det "nns en nästan optimistisk ton i #era av dessa texter, en 
grundföreställning om att dessa friare och öppnare produktionsmöjligheter kan bidra till 
ett mer mångfacetterat och personligt medielandskap. Men på vilka villkor sker dessa 
friare sändningar? Och varför anses dessa friare samtalsformer vara så förlösande?

I och med den här uppsatsen eftersöker jag en mer problematiserad bild av 
podcastens uppsving i det svenska medielandskapet, och särskilt gällande de program som 
ligger högst uppe på topplistorna. Inom traditionella mediekanaler så som dagstidningar, 
radio och television1 tycker jag mig se ambitioner på att stävja ojämställda representationer 
av kön eller klasstillhörighet. Men i och med idealiseringen av podcastens ”friare” 
sändningsformer tycks dessa ambitioner lysa med sin frånvaro, i alla fall om man tittar till 
topplistorna. I och med att Itunes topplista för svenska podcasts är grundad på vad som 
laddas ner mest handlar det alltså delvis om efterfrågan. Men vad är det då som gör att 
just dessa program drar så stor uppmärksamhet till sig, och vilka normer och värderingar 
representeras inom dessa? 
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Precis som Dagens Nyheters krönikör Nordlander ställer jag mig frågan om varför 
dessa topplistor domineras av män inom mediebranschen, och vilka ideal och normer som 
dessa män reproducerar i och med sina podcasts. Jag har valt att fokusera på Alex & Sigges 
podcast, Luuk & Lokko samt Filip & Fredriks podcast då dessa program både vunnit priser 
för sina kanaler och ofta får höga betyg2 via itunes podcasttjänst. 

Dessa tre podcasts representerar inte bara program som fått höga betyg och är 
omskrivna i svenska dagstidningar utan ingår även i en genre som på senare år fått starkt 
massmedialt intresse.

Jag anser att dessa tre podcasts ingår i en genre som framför allt består av 
ostrukturerat vardagssamtal. Genren i sig existerar i #era olika mediala sammanhang så 
som intervjuprogram av talk show-karaktär eller morgonprogrammen i radio. Ur ett 
internationellt perspektiv är genren populär och väl erkänd inom medieteknologin 
podcasting. Väletablerade komiker och skådespelare så som Ricky Gervais och Alec 
Baldwin har båda egna podcasts som når lyssnare världen över. Dessa program innehåller 
samma ostrukturerade och småpratsamma genrespeci"ka betingelser som deras svenska 
efterföljare. Hur kommer det sig att dessa, till synes obetydliga, småpratssamtal blir så 
omåttligt populära? Jag anser att detta är en fråga om maskuliniteter och processer som 
konstruerar maskuliniteter. Min ambition med den här uppsatsen är att blottlägga de 
strukturer och normer för maskuliniteter som existerar i en svensk samhällelig kontext.  

Alex & Sigges podcast, Luuk & Lokko och Filip & Fredriks podcast är inte bara 
program av och med män som är verksamma inom en svensk mediabransch, utan även 
program om att vara man. Genom att ständigt omförhandla sina egna upplevelser av 
kärleksrelationer eller relationer till kollegor uppvisar de inte bara re#exivitet inför 
maskulinitetsnormer, utan även reproduktion av redan rådande ideal. Jag menar alltså att 
relationer gentemot varandra eller andra är en del av maskulinitetsprocessen och ingår i 
förhandlingen av maskulinitetsnormer. 

Maskulinitetsforskningen inom medievetenskapen är ett relativt ungt ämne och är 
fortfarande ganska outforskad mark. Att studera maskuliniteter och hur dessa 
representeras i media kan bidra till att förstå olika ideologiska funktioner och strömningar. 
Detta kan i sin tur kan säga något om det samhället som maskulinitetsrepresentationerna  
existerar i. 
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Teorier om maskuliniteter är ofta abstrakta och svårbegripliga och innefattar #era 
olika nivåer av representationer. De tre podcasts jag valt ut innefattar både traditionellt 
laddade värden av maskulinitet men också nya representationsnivåer. Med den här 
uppsatsen hoppas jag alltså kunna belysa de processer som skapar maskulinitetsnormer och 
hur dessa ständigt omförhandlas och förändras i och med samhälleliga normer och 
förväntningar. 

1.2 DISPOSITION 
Uppsatsen fokuserar framför allt på att studera de hegemoniska maskulinitetsnormer som 
reproduceras i och med ett urval av tre populära svenska podcasts. Först följer syftes-
beskrivning, frågeställningar och en kortare bakgrundsbeskrivning av det medie-
vetenskapliga problemet. Där efter redogör jag för tidigare relevant forskning så som 
populärkultur som ideologibärare, medier och maskulinitet och podcasting. I kapitel två 
redogör jag för mina huvudsakliga teoretiska och analytiska perspektiv så som hegemonisk 
maskulinitet, homosocialitet och ideologikritisk kulturanalys. Vidare följer även en redo-
görelse för rollrepresentationer utefter Norman Faircloughs modell. I kortare ordalag 
förklarar jag teorier om genreanalys och hur dessa perspektiv påverkar min analys. I kapitel 
tre inleder jag min metodologiska ansats med materialbeskrivning samt de"nierade 
tematiseringar. I kapitel fyra dyker jag direkt ned i texten och analyserar utefter mitt 
teoretiska ramverk för att blottlägga de strukturer som konstruerar hegemoniska 
maskulinitetsnormer. Avslutningsvis sker en sammanfattande diskussion samt 
rekommendationer till vidare forskning. 
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1.3 SYFTE
Syftet med uppsatsen är att studera vilka maskulinitetsnormer som konstrueras, 
representeras och reproduceras inom ramen för mitt uppsatsämne, nämligen tre populära 
svenska podcasts av och med män. Jag vill belysa hur normerna för hegemonisk 
maskulinitet är representerade och omförhandlas inom vardagliga och ostrukturerade 
samtalskonstruktioner i dessa program. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
• Hur förhandlas maskulinitetsnormer hos Alex & Sigge, Filip & Fredrik och Luuk & Lokko?

• Genom vilka rollprestationer upprätthålls eller omförhandlas normer för hegemoniska 
maskulinitetsideal? 

• Vad innehåller dessa podcasts för speci!ka strukturer och hur åter!nns maskuliniteter i detta 
innehåll?

1.5 BAKGRUND
Inom medie- och kommunikationsvetenskapen "nns det en stark forskningstradition att 
se till hur kvinnor representeras och presenteras i olika medietexter. Madeleine Kleberg 
har i sin text Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap (2006: s. 13)  
gjort en grundlig redogörelse för de feministiska perspektiven som ålagts den svenska 
medie- och kommunikationsforskningen, med rötter från andra vågens kvinnorörelse 
under 1960-talet. Precis som Kleberg poängterar syftar den feministiska kritiken mot 
medieforskning, så som medie- och kommunikationsforskningen i stort, att förklara och 
förstå den sociala verklighet vi existerar i och hur den påverkar oss och vår syn på världen. 

Genom att studera hur medierna framställer kön och hur maktrelationer 
konstrueras i och med dessa framställningar kan medie- och kommunikationsvetenskapen 
nå en djupare förståelse för hur normer och värden konstrueras och reproduceras med 
hjälp av medierna som ideologibärare (Kleberg 2006: s. 7). Att studera relationen mellan 
medier och maskulinitet inom svenska medietexter är något som Kleberg menar är relativt 
ovanligt och således ett oproblematiserat område (2006: s. 42). Även om texten skrevs för 
snart 7 år sedan anser jag att detta fortfarande är en relevant iakttagelse och tar således 
avstamp i denna problematik inför mitt uppsatsarbete. Jag anser att det är viktigt och 
intressant att studera hur normer för maskulinitet representeras i olika medietexter och 
särskilt de som produceras av välkända män.
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1.6 TIDIGARE RELATERAD FORSKNING, VIDARE PERSPEKTIV
Genom att redogöra för tidigare forskning vill jag förtydliga utifrån vilken 
forskningstradition mitt teoretiska ramverk härstammar, samt vilka avvägningar jag varit 
tvungen att göra i urvalet av teoretiskt material. Det är också centralt inom ramen för 
vilken forskningstradition som medievetenskapen verkar utifrån. Att lyfta blicken och 
studera medievetenskapen ur ett vidare perspektiv kan vara relevant och givande, men i 
och med de frågeställningarna jag skisserat kommer detta inte vara i fokus för min 
uppsats. Under detta kapitel vill jag kort redogöra för relevanta teoribildningar och 
publikationer som på en övergripande nivå är sammankopplad med medie- och 
kommunikationsvetenskapen och mitt studieämne speci"kt. 

1.6.1 Populärkultur som ideologibärare
Den samhälleliga och sociala betydelsen av medierna, och framför allt populärkulturen, har 
sedan 1950-talet varit ett centralt studieobjekt inom medie- och kommunikations-
vetenskapen. I och med att massmedierna "ck en mer central roll inom forskningsfältet 
uppstod även en kritik av hur kulturen massproduceras och blev mer kommersialiserad 
(Strinati 2004: s. 2). 

För att studera populärkulturella uttryck krävs vissa avgränsningar då fältet i sig är 
stort och svårde"nierbart. Dominic Strinati (2004: s. 3) menar att den viktigaste 
avgränsningen är inom fältet för populärkulturforskning är att studera var populärkulturen 
kommer i från och vilka meningsbärande praktiker den innehåller. Populärkulturella 
uttryck innebär i korta ordalag alla kulturuttryck som är lättillgängligt, ”lättsamt” och 
massproducerat (Strinati 2004: s. 13). 

I Upplysningens dialektik (1996) argumenterar Max Horkheimer och !eodor 
Adorno för att kulturindustrins existens endast ger uttryck för en kapitalistisk samhälls-
struktur, där kulturartefakter kan ses som en del av en ekonomisk marknad (Horkheimer, 
Adorno 1996: s. 144). Populärkulturforskningen innefattar alltså ett behov av att studera 
dessa kultur-artefakter som varor på en ekonomisk marknad, skapad av samma marknad. 
Vidare har Adorno argumenterat för att kulturartefakterna inte bara dyrkas och ges 
legitimitet på grund av sitt värde på den ekonomiska marknaden, utan även eftersom att 
de är just varor. (Adorno 2009: s. 16).
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Detta till trots innebär det inte att populärkulturella uttryck är betydelselösa och 
utan mening, snarare tvärtom. Eftersom populärkultur har en bred publik är uttrycken 
oftast laddade med #era ideologier och normer, som i sin tur återspeglar och konstruerar 
värderingar inom den samhälleliga kontexten de verkar i. 

Exempel på detta kan vara kulturimperialism som baseras på en teori om hur vissa 
samhällens kulturer får hegemonisk status. ”Amerikanisering” är ett begrepp som syftar på 
detta fenomen där den amerikanska populärkulturen har blivit en kulturell artefakt som en 
stor del av jordens befolkning kan relatera till. Genom att studera dessa ideologiska uttryck 
ges det också möjlighet till att förklara vilka normer som är rådande för just den tid de 
verkar i. 

Värt att nämna kan vara att de podcasts jag valt ut för att studera är gratis i den 
bemärkelsen att de, för konsumenten, inte kostar att ladda ner och lyssna på. Det betyder 
däremot inte att de inte kan fungera enligt en modell av ”varor” på en ekonomisk marknad. 
Podcasten (och personerna som producerar den) ingår i ett större system av konstruktioner 
av avsändarens avsikter. Det vill säga: genom att presentera sig själv i och med podcasten 
bidrar det till att huvudpersonens huvudsakliga inkomstkälla, så som skribent eller tv-
programledare, får en större genomslagskraft och ökar i popularitet. 

1.6.2 Genusforskning inom medievetenskapen
Inom medie- och kommunikationsvetenskapen "nns det en etablerad tradition av att 
studera hur kön och genus representeras i medierna och vilka ideologiska faktorer detta 
innebär. Så har det däremot inte alltid varit. Liesbet van Zoonen har riktat skarp kritik 
gentemot den konformism som existerat inom medievetenskapen då den, precis som 
många andra samhällsvetenskapliga traditioner, har haft en likriktat syn där männen stått i 
första rummet (van Zoonen 1994: s. 14). Med en medieforskning som ständigt tar hänsyn 
till ett traditionellt manligt perspektiv menar van Zoonen att man missar viktiga 
erfarenheter och nyanser. En problematik uppstår alltså om kvinnor och mäns intressen 
särskiljs och, som van Zoonen menar, hamnar på olika hierarkiska nivåer där de kvinnligt 
kodade aspekterna  och erfarenheterna inte framställs som lika relevanta, och således 
bidrar till en obalanserad samhällsanalys. Van Zoonen (1994: s. 66) har även argumenterat 
för att medietexter så som "lm, TV-program, böcker och dagstidningar anpassar sig efter 
den könsmaktsordning som existerar i samhället där männen är överordnade kvinnor 
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vilket bidrar till en medierad bild av kvinnor och män utifrån vissa stereotypa normer. Van 
Zoonens bok Feminist media studies börjar, i sammanhanget, bli något av en klassiker. 
I vissa utvalda delar "nns det fortfarande centrala poänger att ta i beaktning om man avser 
att bedriva feministisk, eller genusvetenskaplig, medieforskning. 

Med feministiska tematiseringar och frågeställningar inom forskningsfältet har 
medie- och kommunikationsvetenskapen breddats och nya metodologiska ansatser till-
kommit. Exempel på detta kan alltså vara att #ytta fokus från en manlig norm och även att 
ställa sig frågan vems verklighet det är som representeras i medier. 

1.6.3 Medier och maskulinitet
Att studera maskuliniteter inom medievetenskapen har existerat som forskningsobjekt och 
fält sedan 1970-talet men "ck sitt reella genombrott i och med en omfattande mass-
kommunikationsstudie under 1990-talet (Hanke 1998: s. 183). Robert Hanke menar att 
maskulinitetsforskningen når sin kritiska punkt i samband med denna mass-
kommunikationsstudie, eftersom det är först här man etablerar maskulinitetsforskningen 
inom medievetenskapen. 

Hanke refererar till Fejes som konstaterar att det inte längre existerar en 
”masculinity as a fact”  utan att även maskuliniteten är konstruerad utifrån sociala och 
kulturella normer och värderingar. Hanke (1998: s. 183) menar att det "nns olika 
vetenskapsteoretiska ingångsvägar till att förklara maskulinitetsteorier och relevansen för 
dessa inom medievetenskapen. Genom att exempelvis ha en konstruktivistisk ansats kan 
man utläsa maskuliniteter som tecken för subjektiva positioner som sedermera konstruerar 
individens sociala identitet. Vidare argumenterar även Hanke för att det är viktigt att göra 
en distinktion mellan män och maskuliniteter då dessa två begrepp inte nödvändigtvis alltid 
har med varandra att göra. Maskuliniteter kan snarare fungera som en begreppsredogörelse 
för samhälleliga normer och representationer, vilket snarare handlar om en abstrakt 
akademisk nivå. Inom mediestudier av maskuliniteter menar Hanke (1998: s. 186) även att 
det är centralt att studera reproduktionen av dessa inom ramen för det populärkulturella 
fältet då det är där vi får uppfattningar och föreställningar om normer för femininitet och 
maskulinitet. 
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Att maskulinitetsforskningen etableras inom det medievetenskapliga fältet är, 
framför allt för mitt uppsatsarbete, en viktig milstolpe inom medie- och kommunikations-
vetenskapen. Det bidrar till en ökad konvergens och förståelse för hur olika 
representationer av kön och genus i medierna ständigt omförhandlar normer och 
värderingar i samhället. 

1.6.4 Podcasting 
Under den senare delen av 00-talet3  utvecklade MTV-programledaren Adam Curry en 
RSS-funktion4  som med enkla tekniska medel kunde användas för att lägga upp ljud"ler 
på bloggar. Kort sagt fungerar podcasts som ett slags förinspelat radioprogram med 
webben som plattform. Under 2005 implementerades podcasts som ett standardtillägg i 
Apples itunes vilken bidrog till en fullkomligt explosionsartad popularitet (Markman 
2011: s. 548). 

Kris Markman (2011: s. 549) argumenterar för att podcasting i grund och botten 
existerar som en del av en användargenererad kultur där personerna bakom podcasten 
oftast hamnar i skymundan och där innehållet snarare blir det som påverkar populariteten. 
Han menar även att podcasts i sig existerar i en gråzon där de konvergerar olika element 
från traditionell media och ny media. 

Syften med Markmans studie skiljer sig däremot gentemot mitt uppsatsämne då 
han eftersöker en mer generaliserbar och kvanti"erad förståelse. Däremot är den intressant 
som grundstomme för mitt eget arbete då Markman bland annat konstaterar att det 
vanligtvis är välutbildade män i åldersgruppen 35 eller äldre som gör podcasts. Att dessa 
män också är engagerade i sociala medier och kommunikation över nätet är något som 
Markman också belyser. Studien i sig har #era spännande ingångar och bidrar på ett 
intressant och konkret sätt till teoribildningen kring ljudmedier som existerar i gränslandet 
mellan traditionell och ny teknik. Markmans redogörelse för podcastprogramledarna syftar 
mer på den stora generella gruppen som producerar podcasts. I det fallet handlar det oftare 
om att innehållet styr lyssnaren till vilket program som är mest intressant. I mitt urval är 
jag dock övertygad om att personernas yrkessammanhang påverkar lyssnaren. Det vill säga: 
eftersom att du redan känner igen personen som gör podcasten blir du automatiskt 
intresserad att lyssna, oavsett ämnet. 
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Precis som Markman redogör Simone Murray (2009) för problematiken med att 
studera ”podcasting5” då det "nns #era olika ingångssätt till fältet. Även här betonas det att 
den tidigare forskning som skrivits i ämnet oftast fokuserar på den teknologiska 
funktionen kring podcasting eller hur dessa ljudmedier kan underlätta i undervisnings-
situationer. Murrays ingångsväg till att studera podcasts grundar sig i en mer kritsik analys 
av hur time-shifting6-greppet kan tänkas konstruera ett urholkning av public service och 
traditionella radiomedier då användaren och mottagaren nu ges möjligheter att själv 
bestämma smala ämnen och speci"ka tider då de vill lyssna (Murray 2009: s. 199). 
Murrays frågeställningar väcker #era intressanta problematiseringar och ger ett relevant 
alternativ till de mer teknikdeterminerade forskningsfrågorna. 

2. TEORETISKA RAMVERK OCH ANALYTISKA 
PERSPEKTIV
Mitt urval av teoretiska perspektiv är centrala fält och teoribildningar som är relevanta för 
mitt analytiska arbete. Genom att använda mig av begrepp som maskulinitet, hegemonisk 
maskulinitet och homosocialitet krävs det en introduktion till vilka olika slags perspektiv 
dessa begrepp innefattar. Jag kommer först diskutera begreppet maskulinitet ensamt för att 
sedan koppla det samman med teorin om en hegemonisk maskulinitet. 
Hegemonibegreppet existerar som samhällsteoretiskt begrepp inom #era olika fält av 
samhällsvetenskapen och humaniora. 

Viktigt att nämna i samband med detta teoriavsnitt är teoribildningen har ett 
västerländskt perspektiv där den vite mannen står i centrum. Det här kan man givetvis 
problematisera men det är något som jag lämnar därhän för andra att ta vid. I min uppsats 
"nns det tyvärr inget utrymme för  exempelvis postkolonial analys, även om det kan vara 
centralt att belysa i medievetenskapliga sammanhang. 
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2.1 MASKULINITETER 
Avsikten med det här teoriavsnittet är att redogöra för den maskulinitetsforskning som är 
relevant för mitt teoretiska ramverk. Jag kommer att göra en kortare introduktion till de 
vetenskapliga utgångspunkterna inom detta fält. 

När man ska studera maskuliniteter och rådande normer för detta är det relevant 
att göra en avgränsande redogörelse för begreppet. Maskulinitetsforskningen härstammar 
från en genusvetenskaplig forskningstradition med starka in#uenser av psykoanalysen och 
dess stamfader Sigmund Freud (Connell 2008: s. 40). Jag kommer härmed redogöra för 
dessa in#uenser i korta ordalag. I och med att Freud utvecklade sin teoretiska redogörelse 
över personlighetsstrukturen konstruerade han även en grundläggande analys av 
maskuliniteten. 

Genom detta kom Freud att uppfatta det som att det fanns en genusbestämd 
karaktär som konstruerades i samband med barnets relation till föräldrarna, något som han 
ansåg oftare uppstod, och var mer relevant, när det gällde pojkbarn (Connell 2008: s. 37). 
Dessa psykoanalytiska ideal (överjaget, jaget och detet) har kommit att påverka en stor del 
av den vetenskapliga teoribildningen kring maskuliniteter. 

Freuds påbörjade kartläggning av maskuliniteter och dess komplexa struktur kan 
alltså ses som en grundläggande teori för vidare forskning inom fältet. Som Connell 
(2008: s. 109) argumenterar för är ”maskulinitet inget sammanhängande ämne som lämpar 
sig för en generaliserbar vetenskap” utan bör snarare ses som en aspekt av en större 
struktur. Vidare från Freud7  har maskulinitetsforskningen givetvis utvecklats och innebär 
till dags dato #ertalet olika ingångssätt och forskningsproblem. 

I Masculinities and culture (2002) redogör John Beynon för begreppet 
”maskuliniteter” genom att klargöra att det alltid måste sättas i relation till kultur, 
geogra"sk plats och historisk kontext för att kunna studeras (2002: s. 1). Beynon menar att 
”manlighet” är begreppets biologiska betingelse, och ”maskulinitet” är det kulturellt 
konstruerade begreppet. 
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7 I Maskuliniteter (2008) redogör R.W. Connell för flera olika intressanta psykoanalytiska utsvävningar som alla 
kretsat kring olika slags maskulinitetsfrågor, däribland en redogörelse för radikal psykoanalys och olika varianter 
av marxistiska och feministiska psykoanalytiska tematiseringar inom maskulinitetsfältet. 



Men are not born with masculinity as part of their genetic make-up; rather 
it is something into wich they are acculturated and wich is composed of 
social codes of behavior wich they learn to reproduce in culturally 
appropriate ways. It is indexical of class, subculture, age and ethnicity, 
among other ways. (Beynon 2002: s. 2)

Det vill säga att det teoretiskt konstruerade begreppet maskulinitet alltid är beroende på i 
vilken kontext det verkar. Olika maskuliniteter är också beroende av det socialt betingade 
rum maskuliniteten manifesteras i. Det som kan vara vedertaget betingat med maskulinitet 
i ett svenskt sammanhang kan i en annan del av världen uppfattas som motsatsen. I den 
här uppsatsen kommer jag att fokusera på hur olika rollprestationer av hegemoniska 
maskulinitetsideal manifesteras och konstrueras. 

2.2 HEGEMONISK MASKULINITET
Hegemonisk maskulinitet kan de!nieras som den kon!guration av 
genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan 
om patriarkatets legitimitet.  (Connell 2008: s. 115)

Den hegemoniska maskuliniteten hänvisar till en kulturellt betingad överordning som 
befäster, eller förutsätter, männens överordning gentemot kvinnorna. Den hegemoniska 
maskuliniteten är hierarkiskt överordnad inom ramen för sig självt. Det vill säga att det i 
första hand handlar om en homosocial hierarki män emellan som sedermera sätts i relation 
till kvinnor. 

 Det handlar om en kollektiv föreställning om vilka normer som är rådande för 
maskulinitetsidealet. Bärarna av hegemonisk maskulinitet behöver inte nödvändigtvis vara 
de som är samhället och statens mäktigaste utan kan även vara idealbilder så som 
"lmstjärnor eller deras roll"gurer (Connell 2008: s. 115). Den slags hegemoniska 
maskulinitet jag intresserar mig för och anser är relevant för mitt teoretiska ramverk är den 
som har en kulturell dominans. Det vill säga, de rådande normerna för maskulinitet ges 
legitimitet inom ett speci"kt fält.

Hur kan då den här hegemoniska maskuliniteten, som ett samhälleligt och 
kulturellt uttryck, ha en så överordnad ställning? Beynon (2002: s. 17) argumenterar för att 
hegemonin ständigt konstruerar sin egen överordning då eventuella förändringar inom 
hegemonin, så som brott mot normerna snarare absorberas, än förskjuts, av den rådande 
hegemonin. Som exempel kan man ta de slags mjuka feminina värden som ibland även 
tillskrivs män (omhändertagande, känslosam och hemmakär) och hur de sedermera tas 
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upp av maskulinitetsdiskursen och blir ytterligare en eftersträvansvärd norm. Ur ett 
sociohistoriskt perspektiv är detta inte särskilt ovanligt då dessa olika versioner av 
maskuliniteter blir kulturellt upphöjda artefakter och således normaliseras in i det 
vardagliga livet. Det visar även på att det givetvis "nns #era olika slags maskuliniteter som 
existerar parallellt. Några exempel på hur dessa upptag av traditionellt feminina värden 
kan fungera är att, genom populärkulturella artefakter så som "lm och tv-serier, betinga 
roll"gurer spelade av män med emotionella och känslosamma värden. Genom att ladda 
populära roll"gurer med dessa värden blir de accepterade och normaliserade. Vidare 
exempel "nns även på motsatta presentationer av hegemoniska maskulinitetsideal där 
männens rollkaraktärer istället betingas med mer traditionellt manliga egenskaper, så som 
styrka, mod och aggressivitet (Beynon 2002: s. 17). 

Den hegemoniska maskuliniteten fortsätter alltså att ha en överordnad ställning 
eftersom dessa olika skillnader mellan maskulinitetsdiskurser och normer är små och 
normaliseras fort inom den sociala och kulturella kontexten de verkar i. 

Maskuliniteten fungerar slutligen som en patriarkal struktur, det vill säga: överordnad 
enligt en könshierarkisk logik (Connell 2008: s. 29) och existerar inte enbart mellan 
individer och deras personliga uttryck (Beynon 2002: s. 17). 

Connell (2008: s.116) argumenterar för att det inom de hegemoniska 
maskuliniteterna existerar en slags över- och underordning där bland annat de 
homosexuella männen står lägre ner i hierarkin. Den här uppdelningen består delvis av att 
hegemoniska maskuliniteter ingår i ett kulturellt ramverk där de olika genusrelationerna 
existerar i och med en över- och underordning mellan män. Givetvis är det inte bara 
homosexuella män som är underordnade enligt den hegemoniska maskulinitetsteorin utan 
även heterosexuella män kan komma att hamna i en, socialt betingad, lägre ställning. 
Enligt Connell består denna ”nedsolkning” av heterosexuella män främst av att dessa män 
uppvisar traditionellt feminina och kvinnliga beteenden (Connell 2008: s. 117). Exempel 
på detta kan vara att, som man, bry sig om sitt utseende eller trivas med att stanna hemma 
med sina barn. Dessa exempel är generaliseringar och existerar endast som normbrott mot 
maskulinitetsdiskursen i fall de är underordnande inom den. Vilka beteenden som är över- 
och underordnade är kontextbaserade och manifesteras i de olika sociala rummen som 
maskulinitetsnormen reproduceras i. 
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2.2.1 Kulturellt och symboliskt kapital
De hegemoniska maskuliniteter jag är framför allt intresserad av att studera i min uppsats 
är de betingelser som konstrueras utifrån det kulturella kapital som huvudpersonerna 
besitter. Kulturellt kapital innebär symboliskt värdefulla och socialt erkända egenskaper 
eller kunskaper som individen besitter i ett kulturellt avseende (Gripsrud 2002: s. 98). 

I just det här speci"ka fallet handlar det inte nödvändigtvis om ha en 
grundläggande kännedom om de legitima konstarterna (så som konst, musik, litteratur och 
så vidare) utan mer på en allmän, populärkulturell nivå. Dessa personer konstruerar och 
besitter sitt kulturella kapital genom att vara programledare för populära tv-program, 
skriva krönikor i dagstidningar och ge ut böcker. På så vis blir dessa sex män 
representanter för olika värderingar och normer som existerar i samhället. Symboliskt 
kapital syftar alltså på det sätt individen manifesterar eller uppvisar sitt (exempelvis) 
kulturella kapital. Genom att befästa  sitt kulturella kapital inom ett socialt rum där denna 
kapitalform är uppskattad eller vedertagen ges den ett symboliskt erkännande.

Det konstruerade sociala rummet förhåller sig till vardagsexistensens 
praktiska rum – där människor markerar och håller på avstånden, och där 
det kan vara längre väg till närstående än till främlingar – som det 
geometriska rummet förhåller sig till det rum, med dess tomrum och 
diskontinuiteter, där vardagserfarenheten färdas. (Bourdieu 1993: s. 297) 

Vad Pierre Bourdieu (1993) menar i det här citatet är alltså att, exempelvis kulturellt eller 
symboliskt kapital, ständigt omförhandlas och omvärderas i och med och beroende på 
vilket socialt rum de be"nner sig i. Att exempelvis kunna mycket om konstnärer och 
konstformer är endast symboliskt dominant i ett socialt sammanhang där det "nns 
individer med samma eller liknande intressen. Det skulle alltså inte vara lika relevant att 
besitta dessa kunskaper på en fotbollsmatch eller en sportbar. 

De program jag valt ut att studera manifesterar #era olika kapitalformer som kan 
vara symboliskt värdefulla inom olika sociala rum. Detta är en del av konstruktionen av 
deras hegemoniska ställning eftersom de tycks röra sig obehindrat över #era olika 
symboliskt värdefulla referenser och sociala fält. Däremot är det inte nödvändigtvis så att 
deras uppvisning av symboliskt kapital betyder att det är en generellt överordnad 
maskulinitet i en svensk kontext. Som jag tidigare nämnt består maskuliniteter av #era 
olika ordnade diskurser av över- och underordning som delvis organiseras utefter dessa 
sociala rum och vilka manifestationer av symboliskt och kulturellt kapital som uppvisas 
däri. 
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2.3 HOMOSOCIALITET
Normerna för maskuliniteter är kulturellt, geogra"skt och socialt betingade och är således 
beroende av dessa variabler. Det är därmed en relevant skillnad mellan det biologiskt 
betingade könet och det socialt konstruerade. Detta är vedertaget inom fältet för 
maskulinitetsforskning. 

För att studera maskuliniteter och de normer som konstrueras inom fältet är det 
relevant att belysa begreppet homosocialitet. Helena Hill (2002: s. 26) refererar till 
Michael Kimmel som menar att män hellre speglar sig själva och sin egen maskulinitet i 
relationen till andra män (snarare än till kvinnor) genom att konstruera så kallade 
”mellanmanliga” relationer. Det vill säga att männens relationer till varandra anses vara 
viktigare och mer värdefulla än de relationer de skapar gentemot kvinnor. Detta eftersom 
maskulinitetsskapandet konstrueras och mäts i just den homosociala relationen. Den 
samhälleligt rådande hegemonin kan också reproduceras inom dessa relationer. 

Männen bekräftar varandras existens inom maskulinitetsfältet. Genom att tala 
och umgås med varandra speglar de samhällets normer kring manlighet och maskulinitet. 
Med detta sagt är det däremot inte så att män inte konstruerar manlighet och 
maskulinitetsnormer i sina relationer gentemot kvinnor, bara att det manifesteras på ett 
annat sätt (Hill 2002: s. 26). 

Konstruktionen av maskulinitet i mäns relationer till kvinnor uppstår snarare som 
en social genuspraktik8  där de olika könsrollerna mäts emot varandra. Det vill säga att 
männens maskuliniteter snarare konstruerar en symbolisk dominans i dessa sociala 
praktiker genom att den hegemoniska maskuliniteten kontrollerar diskursen (Herring, 
Johnson & DiBenedetto 1995: s. 68). Värt att nämna är även att homosocialitet inte är 
endast förbisett till manliga relationer utan kan även konstrueras kvinnor emellan, det är 
däremot inte intressant att gå vidare in på i och med mitt uppsatsämne. 

Inom homosociala konstruktioner och grupper skapas det en intimitet och närhet 
mellan männen genom att de tillåts bekräfta de rådande könsrollerna och idealen utan 
behöva mäta sig med samhälleliga könsmönster (Hill 2002: s. 78). Kritiken mot 
”särorganiserade” (det vill säga grupper som organiserat sig särskiljt från andra grupper) 
grupperingar har framför allt riktats mot att homosocialiteten snarare reproducerar 
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könsmaktsordningen. Det här betyder att det genom homosociala umgängesformer skapas 
ett fokus på männens könsidentitet och genusordningen pekas ut som betydelsefull (Hill 
2002: s. 78). Vidare kan det också "nnas positiva effekter av homosociala grupperingar då 
männen kan få möjligheter att, i en trygg miljö, prata om känslor och hegemoniska 
maskulinitetsideal. Detta kan i sin tur leda till förändrade genusstrukturer då det möjliggör 
ett re#exivt förhållningssätt. Eftersom att normerna för maskuliniteter ofta är begränsande 
när det gäller just mäns möjligheter till att ”visa känslor” kan alltså de homosociala 
konstruktionerna bidra till ett brott emot dessa normer. 

2.4 IDEOLOGIKRITISK KULTURANALYS
För att studera hegemonisk maskulinitet anser jag att det är relevant att även använda sig 
av ett ideologikritiskt perspektiv. Genom att se kulturella praktiker, uttryck och artefakter 
som ideologibärare kan vi förstå hur normer och värden konstrueras och reproduceras 
genom dessa. Den ideologikritiska analysen baseras på föreställningen om att dessa 
kulturella artefakter är producerade inom en viss historisk kontext av och för vissa 
speci"ka sociala grupper av människor och mottagare. De kulturella artefakterna (så som 
till exempel studieobjektet för den här uppsatsen) blir budskapsbärare för samhälleliga 
normer, värden och ideologier som existerar i den samhälleliga kontext som de konstrueras 
i (White 1992: s. 163). 

Mimi White tar televisionen som exempel när hon redogör för dessa rådande 
ideologier. Hon menar att det problematiska med att studera televisionen som en 
ideologibärare är att budskapet inte alltid nödvändigtvis är tydligt utan innehåller #era 
olika skikt, samt riktar sig till en väldigt bred publik. Samma slags problematik "nns i mitt 
uppsatsämne då de podcastavsnitt jag avser att studera inte har en given och uttalad 
publik. Av den anledningen är det också vidare relevant att ha ett ideologikritiskt 
perspektiv då de kulturella artefakterna är konstruerade inom ett visst fält som ständigt 
refererar och förhåller sig till en rådande ideologi (White 1992: s. 164). I mitt fall handlar 
detta om hur mitt avgränsade urval av material förhåller sig och refererar gentemot 
hegemoniska maskulinitetsnormer. Det vill säga: de hegemoniska maskulinitetsnormerna 
kan ses som ideologibärare med olika laddade värden som, i sin samhälleliga kontext, ses 
som överordnade normer eller beteenden.
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2.5 GENREANALYTISKA PERSPEKTIV
Traditionellt används genreanalys för att klassi"cera olika artefakter och utifrån denna 
avgränsning konstruera idealbilder som är applicerbara på liknande fenomen. Genom att 
ställa sitt studieobjekt gentemot andra liknande fenomen kan man urskilja olikheter och 
likheter och på vis konstruera eller befästa genren. Jane Feuer (1992: s. 140) menar att alla 
genrede"nitioner är av forskaren konstruerad och således även påverkade av dennes 
utgångspunkt och ontologiska position. De"nitionerna är retoriska och pragmatiska och 
inte naturgivna, utan existerar endast i en vetenskaplig och kulturellt betingad kontext 
(Feuer 1992: s. 140). Forskaren konstruerar och belyser olika genreelement och genre-
konventioner för att på så vis särskilja genrerna åt. Ett vidare analytiskt perspektiv utifrån 
genrede"nition är att måla upp ett semiotiskt förhållningssätt till det fält man avser att 
studera. Genrer kan alltså de"nieras som formaliserade teckensystem. 

Exempelvis är "lmgenren ”komedi”, en erkänd genre som existerar i en slags 
kulturell konsensus och på så vis obemärkt har lämnat det akademiska och teoretiska 
stadiet, där den en gång konstruerades, och blivit en erkänd klassi"cering (Feuer 1992: s. 
143). Genrer och konstruktionerna av dessa är nödvändiga då de ger publiken, eller 
mottagaren av texten, verktyg för att förhålla sig till innehållet och på så vis känna igen 
genrens form och text. Feuer (1992: s. 145) menar att det "nns tre olika förhållningssätt 
när man ska använda sig av genreanalys. Antingen kan man använda sig av ett rituellt eller 
ett estetiskt perspektiv, men den vinkel som är relevant för min analys är ett ideologiskt 
perspektiv. Genom att se genren som laddad med betydelser (på genrens textuella nivå) 
upprätthåller de en konstruktion av samhällets rådande ideal. Detta kan exempelvis vara 
kapitalistiska ideologier eller sociala normer. Genrer normaliseras och ges tolknings-
företräde. 

Ett kritiskt förhållningssätt till genreanalys utifrån ett ideologiskt perspektiv kan 
dock vara nödvändigt eftersom det uppstår vissa analytiska problem. Genom att se genren 
som laddad med ideologiskt dominanta ”sanningar” utesluter man mottagarens egna 
uppfattning av genren, vilket kan ge en endimensionell genrede"nition. Feuer (1992: s. 
145) refererar till Rick Altman som menar att genren inte bara kan existera som funktion 
med reproducerade idealbilder och normer utan även måste blidka publikens förväntning 
på genren. Det vill säga, en framgångsrik och erkänd genre skapas allra helst om den både 
konstruerar nya förutsättningar och förväntningar samtidigt som den upprätthåller redan 
rådande ideologier och normer. 
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2.6 ANALYTISKA NIVÅER
— REPRESENTATION, ROLLER OCH RELATIONER
Norman Fairclough (1995: s. 5) har identi"erat tre olika analytiska nivåer som är relevanta 
när man skall göra både genrede"nitioner och textanalyser i medietexter. Dessa tre nivåer 
är även relevanta för min uppsats då de underlättar i det analytiska arbetet. Faircloughs 
nivåer är:
Hur är verkligheten representerad? 
Vilka roller och identiteter målas upp och konstrueras för de som deltar inom texten (det vill säga: 
programmet, berättelsen eller sändningen)
Vilka relationer skapas mellan de som är involverade i medietexten? (Exempelvis mellan 
reportern och publiken, experten och publiken et cetera).

Genom att använda sig av Faircloughs analysmodell ges det möjligheter att belysa 
vilka normer och ideologier som reproduceras inom genren och hur dessa representerar 
verkligheten. I mitt speci"ka undersökningsämne kan jag redan nu konstatera vissa 
problem med den övre analysnivån. Att studera och kunna de"niera vilka verklighets-
anspråk som "nns i podcasten kommer bli svårt och onödigt. Jag kan däremot eftersöka 
vilken slags verklighet som existerar inom texten och hur denna iscensätts av 
huvudpersonerna. Det vill säga: på vilket sätt presenterar de verkligheten? 

Faircloughs andra analysnivå berör frågeställningen om de olika rollerna och 
identiteterna som skapas inom genren. För att förstå de grundläggande rollerna inom mitt 
speci"ka urval måste jag också ta i beaktande vilka roller huvudkaraktärerna i de olika 
podcastsen har till varandra. Inom ramen för genreanalys av traditionella medietexter är 
det vanligt att man gör urskiljningar över olika kategorier av ”programledare” eller 
”experter” som existerar inom medietexten (Örnebring 2001: s. 42). 

I mitt fall existerar inte dessa rollkategorier lika speci"kt eftersom formen för 
podcastsen snarare struktureras utifrån huvudkaraktärernas vänskap gentemot varandra. 
Däremot manifesteras rollprestationerna på så vis att de (trots att samtalsformen inom 
podcastsen tycks vara ostrukturerad) växlar mellan att vara ”programledare” och 
”deltagare”. Genom detta växelverkande samspel konstrueras också huvudkaraktärernas 
relation till varandra där vänskapen ständigt förändras och utvecklas i och med 
programtiden. 
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3. METOD
Min metodologiska ansats går ut på att göra en ideologikritisk textanalys av det material 
jag valt ut. Genom att studera representationer och rollprestationer i min text kan jag 
urskilja hur verkligheten är representerad inom texten samt hur normerna för hegemonisk 
maskulinitet representeras i och med huvudkaraktärernas relation till varandra och andra. 
Inom bland annat feministisk teoribildning "nns det en tydlig idé om att alla kulturella 
artefakter och uttryck är ideologibärare och således måste dessa studeras och förstås 
genom att dyka ner i texten blottlägga strukturerna (Fairclough 1995: s. 5, Strinati: 2004: 
s. 177). 
Med hjälp av mina, nedan nämnda, utvalda tematiseringar kommer jag att använda mig av 
en ideologikritisk textanalys där jag först och främst tittar på ideologins manifesta yta för 
att sedan blottlägga dess latenta yta (Bergström & Boréus 2012: s. 161). 

Den latenta ytan inom ideologin syftar på att undersöka vilken verklighet som 
representeras inom ideologin. Att kontextualisera den ideologikritiska analysen är givetvis 
också viktigt då ideologier och normer alltid måste förstås och studeras utifrån deras 
samhälleliga sammanhang.  

3.1 URVAL AV MATERIAL, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Urvalsprocessen har gått till på så sätt att jag har valt att lyssna på de tre podcast-
programmens fem till tio första avsnitt. Det skiljer sig något beroende programmen i sig 
huruvida jag lyssnat igenom #er avsnitt eller färre. Detta är delvis på grund av att de är 
olika långa eller har olika strukturer. Genom att analysera de första avsnitten får jag en 
tydlig uppfattning om vilka programmens huvudpersoner är eftersom att de introduceras i 
och med seriestarten. På det här viset lär jag känna huvudpersonerna och får en djupare 
förståelse för vilka de är och hur deras maskuliniteter representeras i och med samtalet 
sinsemellan. 
I och med urvalet av de första avsnitten har jag alltså gjort avvägningen att huvud-
personerna ”sätter karaktärerna” som sedan följer en relativt likadan struktur säsongerna 
igenom. Av den här anledningen anser jag att mitt material är tillräckligt stort då det ger 
en tillräckligt övergripande bild för varje podcast. 
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Luuk & Lokko och Alex & Sigge började sända sina avsnitt under våren och 
sommaren 2012 medan Filip & Fredrik satte i gång i januari 2010. Istället för att fokusera 
på en  systematisk urvalsprocess där vissa veckodagar eller månader representeras anser jag 
att det räcker med de första avsnitten eftersom mitt analytiska perspektiv är kvalitativt. 

Syftet med min uppsats är inte att nå generaliserbara ”fakta”, så ett urval utifrån 
tematiseringar är mer relevant. Jag har genomfört min analys på följande vis: först och 
främst har jag lyssnat igenom mitt material som består av ca 15 timmar, uppdelat på de tre 
programmen. Till varje avsnitt antecknade jag relativt fritt och ostrukturerat utefter 
skisserade tematiseringar som delvis uppstod allt eftersom att jag lyssnade. Framför allt 
letade jag efter hur huvudpersonerna konstruerar roller gentemot varandra och även emot 
andra i deras närhet. Även om samtalet endast sker mellan dessa två så dyker det upp 
diskussioner om andra människor i deras liv under programtiden. 

Efter min första genomgång av materialet valde jag sedan ut vissa citat och tittade 
närmare på dessa genom att transkribera det utvalda citatmaterialet och analysera det. 
Citaten analyserades i samband med de övergripande anteckningarna för avsnittet. 
Analysen av dessa citat fungerar som tydliga och centrala bärare av den större helhet som 
är programmet (eller texten) i en mer generell mening. 

I och med att jag först gjorde en övergripande genomlyssning av materialet har 
det hjälpt mig i arbetet att förstå ramarna för genren som programmen ingår i. 

3.2 DEFINIERADE TEMATISERINGAR
De teman som jag har letat efter i texten är olika former av representationer av 
homosociala konstruktioner som existerar utifrån en hegemonisk maskulinitet. 
• Relationen inom texten, det vill säga relationen huvudpersonerna emellan
• Relationen till andra utanför texten
Dessa tematiseringar har å ena sidan grundats utifrån mitt teoretiska ramverk då jag avser 
att studera maskulinitetsrepresentationer utifrån rollprestationer. Maskuliniteter är ett 
komplext och teoretiskt abstrakt begrepp som bland annat konstrueras i och med de 
relationer som skapas männen emellan inom så kallade mellanmanliga relationer eller 
homosociala konstruktioner. Å andra sidan har tematiseringarna också konstruerats utifrån 
mitt empiriska material. Det vill säga: i samband med mina genomlyssningar av 
programmen har jag insett att det är framför allt uppvisningen av relationer (både innanför 
och utanför texten) som ingår i dessa personers maskulinitetsprocess. 
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Genom att positionera sig gentemot varandra (inom texten) eller gentemot andra 
(utanför texten) konstruerar de olika kapitalformer där de under- och överordnar individer 
inom deras sociala fält. Det sociala fältet kan antingen bestå av podcastens ”rum” eller i en 
mer, bredare kontext, huvudpersonernas umgängeskretsar, privatliv eller yrkesverksamma 
arenor. 

3.3 MATERIALBESKRIVNING
I det här kapitlet kommer jag i kortare ordalag redogöra för de huvudpersonerna som 
utgör mitt empiriska material. Detta för att få en introduktion till vad de gjort i sina 
karriärer och också för att påvisa varför de är relevanta för min uppsats. Genom att de alla 
har offentliga positioner i samhället menar jag att de dessutom ingår i en massmedial 
offentlighet där deras åsikter och ståndpunkter kan komma att värderas högre än okända 
privatpersoner. Att vara en offentlig person är inte nödvändigtvis likställt med att vara en 
opinionsbildare men jag anser att dessa sammanlagt sex personer innehar olika relevanta 
kulturella kapital.  Samtliga biogra"er är saxade från wikipedia.org9. 

3.3.1 Alex & Sigge
Alex Schulman är född 1976 och är en svensk författare, medieentreprenör, journalist, 
programledare och bloggare. Schulman har varit chefredaktör för webbplatsen 
www.stureplan.se10, arbetat på tidningen Se&Hör samt som översättare på SDI media. 
Schulman drev en blogg via Aftonbladets hemsida som under 2007 blev Sveriges mest lästa 
med omkring 285 000 läsare per vecka. 

Under 2009 romandebuterade Schulman med en minnesroman tillägnad sin 
pappa, Allan Schulman11. Sedan 2009 har Schulman även haft ett webbtvprogram med 
talkshowkaraktär. Schulman vann tillsammans med Sigge Eklund prisen Bästa 
originalkanal samt Bästa svenska kanal i Svenska podradiopriset12  2012.

Sigge Eklund är född 1974 och grundade under 1990-talet en internetbyrå 
tillsammans med Richard Flink. 1999 romandebuterade han med boken Synantrop och 
har sedan dess skrivit två skönlitterära böcker samt en idéroman om evolutionpsykologi. 
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9 Klargörande: jag gör härmed avvägningen att använda ett användargenererat uppslagslexikon då jag anser att 
det är tillräckligt fullgod källa för den informationen jag söker. I och med att jag endast eftersöker information om 
eventuella publiceringar, journalistiska uppdrag etc. räcker detta som sökverktyg
10 Webbplats som samlar restauranger och klubbar kring det välbärgade området Stureplan i Stockholm. Vid 
Stureplan återfinns flera av Sveriges mest kända krogar samt flera företag med finansiell verksamhet är 
placerade i de kringliggande kvarteren
11 Skynda att älska (2009), Forum bokförlag
12 Årligt återkommande arrangemang som delar ut pris till podcastsändningar. Priset arrangeras av webbyrån 
Daytona och har funnits sedan 2006

http://www.stureplan.se
http://www.stureplan.se


År 2005 grundade han den svenska bloggkatalogen Bloggportalen.se som sedermera 
såldes till Aftonbladet Nya Medier. Sedan 2010 har han arbetat med #era 
producentuppdrag tillsammans med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Eklund vann 
tillsammans med Alex Schulman prisen Bästa originalkanal samt Bästa svenska kanal i 
Svenska podradiopriset13  2012. 

3.3.2 Filip & Fredrik
Filip Hammar är född 1975 och är en svensk författare, journalist och programledare i 
Kanal 5. Hammar inledde sin journalistiska karriär på tidningen Värnpliktsnytt och sökte 
sig sedan vidare till en journalistutbildning. Mellan 1996-1999 var Hammar nöjesreporter 
på Aftonbladet och frilansade för tidningen Café. 

Fredrik Wikingsson är född 1973 och är en svensk författare, journalist och 
programledare i Kanal 5. Efter journalistexamen 1996 #yttade Wikingsson till Stockholm 
och arbetade bland annat som skribent på Veckorevyn och redaktör för tidningen Café. Det 
var på Aftonbladet som Wikingsson och Hammar lärde känna varandra och sedan dess är 
de oskiljaktiga när det gäller att kartlägga deras karriärer.

Hammar och Wikingsson "ck sitt stora massmediala genombrott i tv-
programmet Ursäkta röran (vi bygger om) som sändes på TV4 under 2002. Efter att 
programmet lades ner efter fyra avsnitt och anmälningar till granskningsnämnden "ck 
programledarparet anställning hos Kanal 5 och har ess skapat #era tv-program åt kanalen. 
År 2006 vann de sammanlagt tre Kristallen14-priser och sommaren 2007 sommarpratade 
de i Sommar i P1. Tillsammans har de även skrivit tre böcker. År 2011 vann de Sveriges 
bästa podcast på Svenska podcastpriset. 

3.3.3 Luuk & Lokko
Kristian Luuk är född 1966 och är en svensk komiker och programledare. Luuks 
genombrott skedde via humorprogrammet Hassan som sändes i Sveriges Radio P3 mellan 
1993-1994. År 1996 "ck Luuk en egen talkshow på TV4 som sändes fram till 2004. 
Mellan åren 2007-2008 var Luuk programledare för Melodifestivalen i SVT. Hösten 2008 
tog Luuk över som programledare för det populära frågesportsprogrammet På Spåret i 
SVT. 
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Andres Lokko är född 1967 och är en svensk kulturjournalist och 
manusförfattare. Lokko började sin journalistiska karriär på Aftonbladet och har även 
skrivit för tidningar som Pop, Bibel och Ultra. Andres Lokko ingår i humorgruppen 
Killinggänget som gjort tv-serier och spel"lmer. I dagsläget skriver Lokko 
populärkulturella krönikor och musikrecensioner för Svenska Dagbladet. Den 20 juli 2010 
medverkade Lokko även i Sommar i P1. 

Luuk och Lokko är barndomsvänner och deras podcast produceras i samarbete 
med Sveriges Radio, något som skiljer sig från de övriga i min urvalsgrupp.

4. ANALYS UTIFRÅN TEMATISERINGAR
Utifrån tematiseringarna kommer jag att presentera olika citat från mitt urval av podcasts. 
Dessa blir sorterade efter vardera tematisering och kommer således diskuteras inom den 
kontexten. I citaten nedan har jag gjort vissa redigeringar utifrån min transkribering för att 
underlätta läsningen samt att koncentrera  de olika samtalens klangbotten. 

Samtliga av dessa podcasts har gemensamt att de olika huvudkaraktärerna ofta, i 
mer eller mindre utsträckning, refererar till olika populärkulturella fenomen eller personer 
(artister, konstnärer, skådespelare, et cetera) som är verksamma inom detta fält. Detta 
refererande kan tolkas som ett uttryck för en symbolisk dominans där huvudkaraktärerna 
befäster sin position inom det populärkulturella fältet och visar sig förstå fältets koder15 
(Gal 1995: s. 175). Genom att exempelvis kunna referera till vissa kulturella artefakter så 
som populära tv-serier konstruerar de inte bara sin egen symboliska dominans utan 
ingjuter även lyssnaren i denna. Det vill säga: som lyssnare förväntas du förstå eller kunna 
avkoda dessa referenser och således ingå i det sociala rum huvudpersonerna be"nner sig i.    

Dessa referenser till populärkulturella fenomen går oftast i en rasande takt och 
avhandlas samtidigt som huvudpersonerna ska berätta om något helt annat. Det kan 
handla om att referera till en låttext som påminner om sammanhanget eller notera att 
samtalsämnet redan tagits upp på en populär blogg. Detta är mer eller mindre tydligt i de 
olika podcasten och kommer således styra och konstruera vissa av de analytiska 
styckesindelningarna. 
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15 För vidare läsning: se Susan Gal (1995) ”Language, gender and power”. Gal menar att det behövs en 
genusaspekt av studierna av maktrelationer i och med språk och lingvistik. Språket är socialt konstruerat och 
manifesterar maktrelationer och sociala positioner. Gal eftersöker kategorisering av ”kvinnligt tal”, ”manligt tal” 
men också ”dominant tal”, där det senare betyder att talet innehåller symboliskt laddade värden och således blir 
dominant. Dessa kategorier är givetvis socialt, historiskt och geografiskt betingade och är lika flyktiga som andra 
sociala konstruktioner baserade på kulturella normer och värderingar. 



Eftersom mina huvudkaraktärer både är ”reporter” och ”publik” i sina roll-
karaktärer gentemot varandra kommer maktpositionerna dem sinsemellan ständigt att 
för#yttas och omförhandlas. Den hegemoniska maskuliniteten gestaltas i olika 
prestationer och samtalsformer under programtiden och byter både riktning och makt-
position. De antaganden som görs under analysprocessen är grundade på det teoretiska 
ramverk som jag tidigare redogjort för, och syftar alltså inte på att förklara huvud-
personernas faktiska och privata relation till varandra, eller andra. 

4.1 HOMOSOCIALITET, VÄNNER EMELLAN
Den här tematiseringen fungerar som en slags övergripande benämning för den relation 
som konstrueras inom podcasten. Inom de olika programmen fungerar den homosociala 
konstruktionen olika och presenteras således  olika. Homosocialiteten ingår som en del av 
maskulinitetsprocessen då detta bidrar till att männen får vara ”sig själva” och, utan 
kvinnors inblandning, tala fritt och ostört med varandra (Hill 2007: s. 77).

I det första avsnittet av Alex & Sigges podcast bjuds mottagaren, eller låt oss säga 
publiken, snabbt in till ett förtroligt och personligt samtal. I de första minuterna 
presenterar de sig själva (det vill säga: presenterar sina rollprestationer) och ”tilltalar” oss 
som lyssnar genom att berätta om programmets upplägg et cetera. 

Så snart det är avklarat blir samtalet mellan dessa två något som snarare kan 
jämföras med ett vänskapligt telefonsamtal än en radioshow. Alex och Sigge berättar för 
varandra om vad de gjort på senaste tiden, hur de mår, om de inte ska ta och träffas och äta 
middag ihop snart? Samtalsstrukturen känns spontan och öppenhjärtig, de lyssnar noga på 
varandra och ger eftertänksamma svar. 

I det här citatet har Alex just uttryckt att han känner avundsjuka gentemot många 
människor i hans nära relationer och att detta påverkar hur han förhåller sig till dessa 
personer. Jag har valt ut det här citatet delvis därför att det visar på den homosociala 
konstruktionen men också hur relationen till andra (i det här fallet deras partners) används 
som en slags motpol. Relationen som Alex och Sigge har och konstruerar emellan sig 
tycks alltså stå i motsats mot relationen till andra. 

Alex: Jag tror att den där avundsjukan som du känner, och jag ska ärligt säga 
att jag känner mycket stor avundsjuka mot dig på många olika plan. Det kan 
ju förklara varför din och min vänskap är så komplicerad. Våra fruar tycker 
att vi är hopplösa för vi håller alltid på och småbråkar med varandra när vi 
äter middagar. Har du tänkt på det?
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Sigge: Jag har tänkt på att vi har aldrig haft det så trevligt som i den här 
podcasten
Alex: Haha nej verkligen!
Alex: När vi ses ska vi alltid hålla på och liksom med någon typ av märklig 
tuppfäktning som vi håller på med som gör att våra fruar himlar med 
ögonen, så där bakom våra ryggar.

Det här samtalet kan vi förstå genom att ta till den uppmålade bild av homosocialitet som 
beskrivs i teoriavsnittet16. Den homosociala konstruktionen mellan Alex och Sigge bevaras 
och konstrueras inom ramen för podcasten. I den här kontexten får de ”vara sig själva” och 
den mellanmanliga relationen får frodas fritt. Att detta samlas inom medieteknologin 
podcast är också relevant att nämna. I och med att samtalet struktureras inom en 
medieteknologi krävs det också av dem att hålla en viss trevlighetsnivå eller ton då det 
förväntas av lyssnaren. Genom detta skapar medieteknologin i sig normen för samtalet, på 
en generell nivå, vilket också bidrar till konstruktionen av homosocialitet. 

På en mer speci"k nivå handlar detta samtal även om en positionering i ett socialt 
rum gentemot deras fruar. Homosocialiteten Alex och Sigge emellan existerar inte bara för 
att de två pratar med varandra om sin relation, utan även för att de kan befästa den 
gentemot andra i deras närhet, vilket i det här fallet är de kvinnor som (troligtvis) står dem 
närmast. Alex menar att de ”aldrig haft det så trevligt som i den här podcasten” vilken i 
sammanhanget pekar på att medieteknologin bidrar till att relationen stärks. I mer 
vardagliga sammanhang "nns inte podcasten som ett ”tvingande ramverk” utan då är de 
mer utelämnade till antingen varandra eller andra personer som är närvarande. Således kan 
dessa planerade men ostrukturerade samtal hjälpa till att konstruera relationen. Hur 
ostrukturerade samtalen egentligen är blir svårt att avgöra för mig som lyssnare. I avsnitt 
tre berättar Sigge att de alltid skickar mail till varandra innan inspelningen med några 
”korta rubriker” som ska fungera som pekpinnar inför vad de vill tala om. 

Det citatet som jag valt ut nedan är några minuter innan citatet ovan. Alex har 
räknat upp de personer han är avundsjuk på och Sigge avbryter för att redogöra för sin 
avundsjuka emot Alex och de prestationer han åstadkommer med bland annat sin blogg17.
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som en ”mobbare” och skrev hårda dömande saker om andra mediepersonligheter. 



Sigge: Det borde ju va tvärtom egentligen. När du skriver nåt bra och när du 
får till det i bloggen, då borde ju det vara ett bevis för att du kanske håller på 
med nånting värdefullt.
Alex: Ja ja men jag förstår
Sigge: Istället blir det tvärtom: när du är som så sämst gillar jag dig som bäst

I det här citatet och även det övergripande samtalet så sker en över- och 
underordning Alex och Sigge emellan där de befäster sina olika roller och hur dessa roller 
blir ordnade gentemot varandra. Sigge underordnar sig Alex självmant genom att vara 
tydlig med sin avundsjuka mot honom. Den här underordningen ingår i den hegemoniska 
maskulinitetens system. Det vill säga: genom att underordna sig Alex ”ger” Sigge honom 
en överordning och symboliskt kapital, i alla fall inom deras homosociala konstruktion. 
Det symboliska kapitalet av att vara överordnad någon av dem är inte nödvändigtvis något 
som ger status eller vikt i andra sammanhang men är däremot relevant inom deras 
homosocialitet. Genom att ständigt bekräfta varandras arbete eller prestationer befäster de 
varandras positioner. Att denna bekräftelse också sker inför publik (det vill säga lyssnaren) 
kan bidra till att dessa positioner upptas och normaliseras. 

Luuk och Lokkos podcast introduceras genom att de presenterar sig själva och sin 
relation till varandra samt hur upplägget ska gå till. Till skillnad från de andra podcasten 
spelar Luuk och Lokko tre låtar per avsnitt samt sänder via Sveriges Radios webbsida. De 
redogör för hur deras vänskap såg ut när de var barn och gick i samma skola samt hur de 
sedan tappade kontakten med varandra men ständigt umgicks i samma kretsar, både privat 
och professionellt. Samtalsformen är vänskaplig och spontan men känns stundtals 
trevande och försiktig, nästintill långsam och eftertänksam. Även här får lyssnaren alltså 
en känsla av en inblick i något personligt och ostrukturerat. Rollfördelningen av ”reporter” 
och ”publik” är, även här, väldigt #ytande och #yttas från de olika personerna beroende på 
vem det är som initierar samtalsämnet. 

Övergripande för alla avsnitten av Kristian och Andres podcast är att det oftast är 
Kristian som färgar samtalets riktning med olika frågeställningar. För den sakens skull är 
det inte nödvändigtvis han som ”ställer frågorna” och leder samtalet framåt. I det här 
citatet vill Kristian prata om vänskap och hur det är att bli äldre och fortfarande behålla 
sina vänner, något han menar att han själv har svårt för. Jag har valt ut det då det "nns #era 
olika nivåer av rollprestationer i samtalet. 
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Kristian: Men jag tänkte komma till en liten tes här på något sätt och det är 
att jag är ganska dålig på att ha kompisar. Alltså nära vänner. Och jag har 
svårt att framför allt skaffa nya vänner. Jag är så glad att jag träffat min fru 
Carina för hon gav mig en hel hink med nya vänner, hon har jättemånga 
kompisar. Men, jag att märker att en tendens hos mig är att jag nu söker mig 
bakåt för att skaffa mig tillbaka dom här vännerna som jag en gång haft.

Genomgående för de första avsnitten av Kristian och Andres podcast är att 
Kristian vill prata om vänskap och vilka olika funktioner vänskap fyller utefter olika 
skeenden i livet. Redan tidigt i första avsnittet sätts ramarna för Andres och Kristians 
relation till varandra. Podcastens medieteknologi bidrar till att Kristian, som säger sig ha 
svårt för att skaffa vänner, lyckas upprätthålla och skapa en relation till Andres. Den 
vänskap som tidigare existerade dem emellan tycks alltså nu omformuleras och omvärderas 
i och med podcastens ramar. Kristian gör också en tydlig särskiljning från sig själv och sin 
fru och tycks idealisera hennes sätt att bete sig i vänskapsrelationer. Idealiseringen av 
Carina kan delvis ses som att Kristian vill erövra de egenskaper som är betingade med 
”kvinnlighet”. 

Vanligtvis laddas kvinnliga värden oftast med begrepp så som ”systerskap”, 
”känslosam” och en särskild förmåga att skapa relationer till andra människor (Hill: 2007 s. 
150). Hill påpekar att det även inom litteratur och "lm oftast konstrueras idealiserade 
föreställningar om kvinnors relationer till andra kvinnor, där kvinnorna framställs som mer 
i kontakt med sina känslor än män (Hill 2007 s. 152). Det här citatet kan också vara 
intressant utifrån den homosociala aspekten som konstrueras inom Kristian och Andres 
podcast. Kristians egen re#exivitet över vänskapsrelationer kan tolkas som att den 
relationen han och Andres konstruerar inom podcasten underordnas relationerna han tror 
Carina skapar. Medan Kristian söker sig bakåt och ”in i sig själv” för att återuppta en 
gammal barndomsrelation (i det här fallet Andres) så är hans fru snarare mer aktiv och 
framåtblickande. Det tydliggörs alltså olika nivåer och system för att konstruera relationer. 
Relationen till ens manliga vänner kan, enligt Kristian, aldrig jämföras med den idealbild 
av relationsskapande som kvinnor konstruerar. 

Filip och Fredriks podcasts fem första avsnitt skiljer sig ganska mycket från Luuk 
& Lokko och Alex & Sigge. Detta påverkar således även på vilket sätt jag kommer 
behandla de citat jag väljer ut samt den övergripande analysen. 
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Podcastens första avsnitt lades upp på nätet 1/1 2010 och spelades in i en bil 
medan Filip och Fredrik kör från olika tv-inspelningar eller dylikt. Lite tillspetsat kan man 
tolka bilens funktionalitet i sammanhanget som en representation av hegemonisk 
maskulinitet inom ramen för homosocialitet. Beynon (2002) menar att uttryck för 
maskulinitet delvis kan associeras med begrepp som: ”rörlighet”, ”äventyrslystenhet” och 
”erfarenhet”, medan kvinnor anses vara motsatsen (Beynon 2002: s. 35). Bilens faktiska 
funktion som ett fortskaffningsmedel kan alltså symbolisera ett absolut förhärligande av 
stark och hegemonisk maskulinitet. 

 Samtalet är ostrukturerat och lättsamt och handlar framför allt om Filip och 
Fredriks, gentemot sig själva och lyssnaren, uppvisande av symboliska kapital. De här 
första avsnitten är intressanta på så vis att Filip och Fredrik oftast benämns som 
företrädare för podcastgenren i stort (Lindström 2012, SvD). Givetvis är det inte Filip och 
Fredrik som helt ensamma gjort podcasting i Sverige populärt, men att två män pratar 
med varandra på ett personligt och ostrukturerat sätt, är delvis deras förtjänst inom det 
svenska fältet för podcasts. 

Med snabba språkliga vändningar i samtalet och ständiga referenser till andra 
personer (framför allt andra män) positionerar de sig på det fält de avser att konstruera. 
Till skillnad från de andra podcastprogrammen skapas den homosociala relationen snarare 
i och med en ständig konstruktion av över- och underordning gentemot andra. Filip och 
Fredrik ingår snarare i en slags enhet där homosocialiteten blir symbiotisk dem emellan. 
Tillsammans ställer de sig ”emot” någon annan och refererar till dennes yrke eller 
beteenden. Således är det problematiskt för mig att separera deras relationer gentemot sig 
själva och gentemot andra personer som de refererar till. Att konstruera normer för 
hegemoniska maskulinitetsideal sker alltså inte nödvändigtvis mellan två individer inom 
texten utan kan även fungera som ett refererande system.18.

I det citatet jag valt ut nedan pratar Filip och Fredrik om restauranger och 
samtalet styrs in på sportjournalisten Patrik Ekwall och en tweet som han nyligen har 
skrivit. Fredrik ska berätta om sammanhanget som Ekwalls tweet skrivits i och berättar att 
han är på fotbolls-VM i Sydafrika tillsammans med sin kollega Olof Lundh. Filip avbryter 
för att prata om Olof och hans klädstil:
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existerar endast i ett förstående tillstånd. Innehållet i vad som sägs ges ett värde endast då mottagaren tolkar 
detta och fyller det med betydelse och förståelse. s. 157



Filip: Det som är intressant med Olof Lundh är att han är väldigt nära till 
att ha bra stil men misslyckas alltid med nån del så att det blir fel 
Fredrik: (Skrattar) vad är det oftast då, en slips? 
Filip: Nä men det är exempelvis att han inte knäpper högsta knappen på 
skjortan när han har slips vilket är... det är ju ett riktigt... Jag vet inte vad jag 
ska kalla det... Ja men det är ju ”Ola-mode”, alltså han Idol-Ola-mode, att 
köra det exempelvis. 
Fredrik: Och det är han för gammal för?
Filip: Alltså det är bara fult. Han liksom försöker för hårt med Converse-
skor till kostym och så där, sådana där smågrejer som effektivt dödar det som 
hade kunnat vara väldigt bra. 

Det här citatet är framför allt intressant utifrån aspekten av över- och underordnade 
maskulinitetsnormer. Filip vill symboliskt positionera sig emot Olof genom att överordna 
sig honom på grund av hans klädstil. Att anmärka på yttre attribut så som klädstil och 
liknande kan i sammanhanget tolkas som en hierarkisering av olika representationer av 
maskulinitet (Beynon 2002: s. 108). Det vill säga: genom att kritisera Olofs klädstil 
placeras Filip sig och sin egen manifestation av maskulinitet på en högre, och kanske även 
bättre, hierarkisk nivå. Filip befäster och speglar sin egen maskulinitet i Olofs enligt en 
homosocial konstruktion. Den homosociala konstruktionen existerar alltså inte bara inom 
ramen för mellanmanliga relationer utan kan även uppvisas i sådana här refererande  
former. Det här visar alltså på att maskulinitetsprocesser existerar i #era olika nivåer.  

Senare i samtalet ringer Filip upp Patrik Ekwall för att prata om Olofs klädstil 
vilket kan tolkas som att han känner ett behov av att hävda sin maskulinitet och den 
överordning han just konstaterat. 

Andra hierarkiska nivåer som går att utläsa från citatet är att artisten Ola 
Svensson19  hamnar lägst ner på stegen av hegemoniska maskulinitetsnormer, det vill säga 
underordnas Olof Lundh. I relation till ett begrepp så som ”den nya mannen” (Beynon 
2002: s. 100-103) uppstår det en problematik i Filips representation av maskulinitet och 
de andra männen. Då hegemonisk maskulinitet å ena sidan kan förstås utifrån att den 
antar nya, och mer traditionellt kvinnligt betingade värden kan den också anta formen av 
en denna slags exkluderande hierarkisering. Där vissa värden i vissa sammanhang 
framställs som positiva kan de, som i den här kontexten, bli ”regelbrott” och ”fel”. 
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Dessa former av systematiserande av relationer gentemot sig själv och andra kan 
tolkas som delar av maskulinitetsprocesser som är beroende av dess sociala kontext. 

Genom att marginalisera Idol-Ola och Olof befäster Filip sin egen hegemoniska 
position. Connell (2008) argumenterar till exempel för att termer så som ”hegemonisk 
maskulinitet” och ”marginaliserad maskulinitet” snarare ska ses som kon"gurationer av en 
praktik, än fasta karaktärstyper, som är skapade i särskilda sociala situationer i en 
föränderlig relationsstruktur. (Connell 2008: s. 119). 

4.2 RELATIONEN TILL ANDRA, UTANFÖR TEXTEN
I det här avsnittet kommer jag att behandla framför allt två olika relationer som är mycket 
tydliga i mitt empiriska material, nämligen huvudpersonernas relationer gentemot deras 
partners och deras barn. 

Hegemoniska maskulinitetsnormer reproduceras alltså inte bara i relationer inom 
den homosociala situationen utan även i relation till andra personer (både män och 
kvinnor) i huvudkaraktärernas närhet. Maskulinitetsprocessen är en evigt föränderlig 
process som delvis manifesteras i och med de olika relationer som männen har till andra 
människor. Det "nns å ena sidan deras fruar eller partners, men det "nns också 
professionella relationer så som kollegor eller vänner som är verksamma inom samma 
bransch. Det skapas också relationer till de personer som har ett direkt blodsband med 
männen, det vill säga, deras föräldrar eller barn. Dessa relationer innebär också olika 
rollprestationer som laddas med ideologiskt rådande normer eller positioneras enligt en 
över- och underordning. Exempel på dessa ideologiskt laddade rollfördelningar kan vara 
hur männen upplever relationen till sin pappa eller kanske projicerar en fadersgestalt på en 
man i deras närhet. 

Det kan också manifesteras i relationen till deras egna barn, där deras egen 
fadersroll laddas med traditionellt maskulina och dominanta värden. Det här kan också 
innebära en slags re#exivitet kring vad det innebär att fostra ett barn i relation till den 
egna maskuliniteten.

I Alex och Sigges podcast är den patriarkala fadersgestalten som symbolisk 
representation väldigt närvarande då Alex under programserien berättar om sina 
psykologbesök där han bearbetar relationen till sin egen pappa. I och med detta kommer 
min analys också delvis bestå av rollprestationen ”far” eller ”fadergestalt”. Maskulinitets-
processen utgörs av #era olika relationsnivåer och jag anser att det är relevant att, utifrån 

33



mitt material, försöka belysa de mest centrala delarna av dessa relationer, samt hur de 
bidrar till konstruktionen av en hegemonisk maskulinitet. 

Men först börjar jag med ett citat som handlar relationen till de kvinnor som står 
männen närmast, det vill säga deras partners. Särskilt inom Alex och Sigges podcast tycks 
detta var en väldigt stor del av den homosociala konstruktionen. Genom att prata om 
relationen till sin fru sker en idealisering av kvinnan som onåbar och avundsvärd. 

Sigge: Det jag har märkt i mig själv det är att när det går bra för min fru och 
hon är framgångsrik och hon får något kvällssamtal eller så, och man hör att 
hon pratar om folk på jobbet och så där. Så känner ju jag ett mörker, i hela 
bröstet. Men jag tänker, det är inte avundsjuka, det är en aggression mot att 
hon har en egen värld, som jag inte har tillträde till. Det kan jag hata mig 
själv för. 
Alex: Det känner jag jättemycket igen. Alla de här samtalen, att höra 
Amanda skratta i telefon. Jag blir tokig på det! För jag känner att jag inte... 
Det är någon annan som får henne att skratta nu, och det är inte jag, och det 
är en värld som jag inte är en del av. De här långa samtalen som hon har 
ibland, jag blir fan galen därför att jag känner mig så utanför där i soffan, där 
hemma. När jag också, precis som du upptäcker att det "nns en annan värld, 
en annan Amanda-värld där jag inte alls är en del. Men visst är det så att ju 
närmare något är, desto farligare blir det på något sätt? Desto mer avundsjuk 
riskerar man att bli? 

Precis som i Luuk & Lokkos citat ovan sker det i Alex & Sigges podcast en liknande 
idealisering av kvinnan. Medan Kristian snarare eftersöker sin frus egenskaper av att 
emotionellt knyta an till andra så uttrycker Alex och Sigge en något mer dystopisk bild. 
En viktig del i äktenskapet och kärleksrelationen gentemot sin fru tycks, för både Alex och 
Sigge, vara att ständigt vara sin partners ”allt”. 
Beskrivningen av avundsjuka kan tolkas som att de båda är vana vid en överordnad 
position i äktenskapet och upplever sig (i sammanhanget de beskriver) underordnas och 
förlora makt. Tillspetsat kan denna makten å ena sidan tolkas som att den innefattar en 
maktordning över sin partner där Alex och Sigge upplever sig kunna kontrollera och äga 
sin frus själsliv. Å andra sidan "nns det också en viss re#ektion hos de båda. Sigge säger att 
han ”hatar sig själv för det” och Alex menar längre fram i avsnittet att han skäms för de här 
känslorna. De båda uppvisar alltså en slags medvetenhet om vilka strukturer och normer 
de själva är fångade i. Det visar också på att normerna för hegemonisk maskulinitet kan 
kännas begränsande och liknas vid en ”tvångströja” (Beynon 2002: s. 11). 
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Precis som Kristian beskriver att hans fru har ”en hel hink med vänner” så uttrycker både 
Alex och Sigge en känsla av ensamhet och ”en värld jag inte är en del av”. Det "nns en 
rädsla att, som man, bli lämnad kvar och utanför den kvinnliga homosocialiteten. 

I det citatet jag valt ut nedan pratar Kristian och Andres om rädslan inför 
skilsmässor och hur de upplever att män handskas med dessa situationer. Det här visar 
alltså på samma slags rädsla för utanförskap och underordning som Alex och Sigge pratar 
om. Kristian och Andres har båda genomgått separationer men tycks inte riktigt referera 
till sina egna upplevelser i just detta avsnitt. Min tolkning av det är att de inte ännu 
de"nierar sig själva som de ”gubbar” de refererar till. Begreppet gubbe blir i det här 
sammanhanget också en symbol för åldrande, som är något som berörs i alla podcasts jag 
valt ut. 

Kristian: Det här med att förlora vänner när man blir äldre och bara ha kvar 
sin fru och fruns vänner, som sen alla drar om man skulle skilja sig. Det är ju 
väldigt tragiskt och jag tycker att man ser det på min pappas generation till 
exempel. Så är det liksom, bara gubben är kvar. 
Andres: Ja, men det är väl så bland mina, våra vänner och bekanta och, om vi 
har otur, oss själva också. Att kvinnor, i en skilsmässosituation till exempel, 
skaffar sig ett helt nytt liv på ett helt annat sätt. Män super antingen ner sig 
eller åker ut till skogen och bygger ett hus.

I det här citatet kan man tolka Kristians oro som en slags rädsla inför åldrandet och att 
förvandlas till samma män som sin pappas generation. Genom att distansera sig från den 
stereotypa mansrollen i form av en ”ensam gubbe” kan Kristian reducera andra män och 
deras upplevelser av separationer och på så vis överordna sina egna liknande erfarenheter 
(Hill 2007: s. 232). Medan Kristian snarare menar att detta är ett beteende som endast 
syns i en äldre föräldrargeneration påvisar Andres att det fortfarande "nns särskiljningar i 
hur män och kvinnor grupperar sig efter en separation. Detta beror förmodligen på att 
Andres själv nyligen separerat från sin fru och således identi"erar sig mer med den 
rollprestation som Kristian målar upp. Även här kan man alltså se exempel på hur socialt 
och kulturellt konstruerad maskulinitet ter sig olika för olika individer, beroende på deras 
personliga upplevelser. 
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Det här citatet har jag valt ut då det fungerar som en fortsättning på samtalet om 
separationer och skilsmässor, något som är centrala samtalsfunktioner i Luuk & Lokkos 
podcast.

Kristian: Jag pratade faktiskt med en av skådisarna i det här Smack the pony, 
brittiska humorserien, Sally Philips, där hon hade en teori om det här. Om 
att män bor hellre i förorten i hus eller på landet och kvinnor bor hellre i stan 
med mycket umgänge. Och nu ska vi inte alls göra en genussak av det här...
Andres: Men en generalisering!
Kristian: Ja en generalisering kan vi göra. Och då är hennes teori att 
männen, för att känna sig trygga, måste markera in sitt revir där dom bor. 
Och det blir väldigt tryggt och säkert när dom har ett hus i skogen. ”Det här 
är mitt revir, här går tomtgränserna, här är jag herre på täppan. Här kan jag 
bestämma”. 
Andres: ”Här är jag trygg”, tror jag om vi ska bli lite mer ny-manliga, så tror 
jag att det "nns en trygghet i det. För jag har verkligen känt att jag har i ett 
och ett halvt års tid liksom känt mig hemlös. Och det är efter en skilsmässa 
som var... En smula plågsam, milt uttryckt. Hade min lägenhet i London och 
där har jag bott länge, där hade jag alla mina saker. Alla mina vänner är kvar 
och blir dessutom nästan #er i en sån här situation. Och ett ganska så stort, 
för att vara man i min ålder, ett ganska liksom stort och genuint umgänge, en 
umgängeskrets som var väldigt nära. Men jag känner mig ändå hemlös. Och 
har liksom gjort det, ja, jag gör det fortfarande på många sätt och vis. 
Kristian: Ja nu är du ju det
Andres: Ja, precis. Nu ÄR jag ju det, faktiskt även om jag vet att det löser sig 
så, är det liksom, ett liv bland #yttkartonger just nu. Och det... Det pallar vi 
inte riktigt med
Kristian: Vi män?
Andres: Nä
Kristian: Kanske inte

Det som framför allt är intressant i det här samtalet är att det "nns en vilja att manifestera 
sin kunskap och medvetenhet om samhälleliga strukturer. De vill uppvisa sin re#exivitet 
och befästa sin egen position som intellektuella och väl insatta. 
Andres är bekymrad över sin känsla av hemlöshet och Kristian menar att det är därför att 
”män har ett större behov av att visa revir”. Så vad består då denna känsla av? Andres bor 
kvar i samma lägenhet och har samma umgängeskrets som han hade innan skilsmässan 
och känner sig ändå hemlös. 

36



Hemlösheten tycks alltså inte vara betingad med en geogra"sk plats. Det som har 
förändrats är alltså att en kvinna har lämnat honom och parrelationen i sig blir 
symbolbäraren för känslan av ”hem”. Familjeidealet blir alltså fortfarande en relevant faktor 
i maskulinitetsprocessen där kvinnans närvaro i form av en heterosexuell kärleksrelation 
bidrar till känslan av hem och ”trygghet”. 

I Alex och Sigges podcast berörs ämnet om åldrande och att bli ”gubbe” snarare 
som en process som omedvetet upptas i jargong och socialt beteende. Sigge påpekar att 
gubbigt beteende snarare är något som konstrueras i och med kontexten och sedermera 
upptas som ett vedertaget beteende. Normerna för hegemonisk maskulinitet innefattar 
alltså #era olika rollprestationer som manifesteras och blir dominanta beroende på vilka 
sammanhang de existerar i. Att spela rollen som ”gubbe” kan vara ett sätt att ingå i en 
homosocial relation gentemot andra män. Genom att skämtsamt anta en stereotyp 
karaktär bekräftar Sigge vilka normer det är som utgör traditionellt manligt beteende. 

Sigge: Jag vet inte om du känner igen det här men, som män så skämtar man 
ju ofta om gubbar som man har sett i sin barndom. Särskilt i de sammanhang 
där gubbar levde upp runt midsommarbordet till exempel. Den här 
spritromantiken när man sjunger ”nu tar vi den, nu tar vi den” och så tittar 
man på varandra med det här luriga uttrycket. Vad man gör egentligen är ju 
att man driver med gubbar ju. Eller hur?
Alex: Ja visst
Sigge: Även det här, nu vid långbordet, så var det nån till exempel som 
frågade ”vill du ha en sup till?” –”Jag ska kolla med regeringen” sa jag, på 
skämt, och så skrattade alla. Asså det är ju inte så att jag kallar min fru för 
regeringen utan jag driver ju med gubbarna
Alex: Just det
Sigge: Asså jag är ju kritiskt inställd till det här med att man säger 
regeringen om sin fru. Men jag driver med det. Men då slog det mig en sak i 
alla fall, tänk om det är så allt gubberi inleds? Asså vad är det som säger att 
inte gubbarna som vi såg när vi var barn också inledde sin gubbhet med att 
dom imiterade gubbarna dom såg som barn. Förstår du? Dom kanske också, 
till en början, log så här ”va sjukt det är, med att säga regeringen”. Men sakta 
under åren så slutade man le och glömmer bort att det var en drift. 
Alex: Hur imitation av gubbighet omärkligt glider över i gubbighet?
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Åldrandet och symbolen ”gubbe” fungerar som en del av maskulinitetsprocessens 
rollprestationer och innebär för Kristian & Andres och Alex & Sigge en oundviklig del av 
livet. Det här visar också på hur homosociala konstruktioner inte bara uppstår män 
emellan utan även kan fungera som symboliska handlingar, där homosocialiteten skapas 
över åldersgrupper och tidsperspektiv. Citatet kan även förstås som ett slags 
misskännande20  av de hegemoniska maskulinitetsnormerna som existerar i den 
samhälleliga och sociala kontext Sigge be"nner sig i, och refererar till. Den här varianten 
av en slags ironisk självre#ektion uppstår på #era ställen i Alex & Sigges podcast. 

Genom att, med hjälp av skämtsamma historier, omförhandla ämnen om manlighet 
och vilka värden det är betingade med kan de hålla en seriös samtalsnivå och samtidigt 
distansera sig från det eventuella allvaret i ämnet. 

Återkommande i alla tre podcasts jag valt ut är att de inte bara refererar till 
populärkulturella referenser utan även till varandra, det vill säga till varandras podcasts. 
Det här är givetvis inte så märkligt eftersom de alla ingår i samma mediebransch samt 
samma podcastgenre. Deras olika program diskuteras samtidigt i media och de ingår i en 
dominerande krets som ständigt refereras till i media. I mitt materialurval "nns det 
#ertalet exempel på detta, bland annat i avsnittet om avundsjuka i Alex & Sigges podcast 
där Alex uttrycker sin avundsjuka för Filip och Fredrik då dessa jobbar tillsammans med 
Sigge. 

I det tredje avsnittet av Filip & Fredriks podcast ringer de upp Kristian Luuk för 
att prata om det stundande kronprinsessebröllopet sommaren 2010 som Kristian har ett 
tv-program om. Samtalet är kort och vänskapligt och tycks vara spontant och normalt för 
deras relation. Det här visar alltså på att alla de sex personerna är relativt tätt 
sammanslutna och således inte har några problem att ta kontakt med varandra. Efter 
samtalet med Kristian fortsätter Filip och Fredrik att prata om tv-programmet kring 
Kronprinsessebröllopet och nämner att Mark Levengood också är programledare för det. 
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Filip: Kristian Luuk... Ja det känns ändå välscoutat av SVT att placera Mark 
Levengood och Kristian Luuk där uppe. Och nånstans är det väl trevligt, det 
"nns ju någon slags krock i att Mark Levengood som homosexuell sitter och 
bevakar det här. För det känns som att det är en jävla homofobisk skara 
människor som är på det där bröllopet
Fredrik: Ja det har du rätt i, däremot så tror jag att det bland bögar är 
jättestort med kungligheter 
Filip: Ja men det är ju inte därför Mark Levengood sitter där tror jag 
Fredrik: Utan därför att han är "nurlig?
Filip: Ja eller därför att han är älskad?

I det här samtalet uppstår det som Connell (2008) de"nierar som en marginalisering av 
den homosexuella maskuliniteten. Filip reducerar Mark Levengood till en ”homosexuell 
man” som endast på grund av sin sexuella läggning existerar i ett medialt sammanhang. 
Enligt Connell betyder detta att det patriarkala kulturen har en synnerligt enkel tolkning 
av homosexuella män, nämligen att de ”saknar maskulinitet” (Connell 2008: s. 177). Det 
här är givetvis en förenklad analys även i sammanhanget för mitt ovanstående citat, men 
ändå väl värt att nämna. Att, som Filip gör, förskjuta den eventuella problematiken med 
Marks sexuella läggning till bröllopsgästerna innebär i sig en över- och underordning. 
Filip kan tyckas projicera sina egna föreställningar om homosexuella män och deras 
underordning (och således sin egen överordning) på gästerna och antar att dessa 
värderingar är rådande i sammanhanget. Här bekräftas alltså de hegemoniska 
maktstrukturer som existerar inom relationerna gentemot män. Fredrik deltar i denna 
rollprestation och spär på Filips antaganden genom att stereotypisera gruppen 
homosexuella som en homogen och likriktad grupp. Att förutsätta att det inom gruppen 
homosexuella män är ”jättestort med kungligheter” är att utpeka potentiellt avvikande drag 
och således normalisera motsatsen hos resten av gruppen (Hill 2007: s. 232). I det här 
fallet fungerar alltså stereotypen ”bög” som en underordnad maskulinitet, som i sin tur 
presenteras av Mark. På så vis upprätthålls Filip och Fredriks överordning gentemot andra, 
underordnade män. 
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"e sons grew up with fathers who so often seemed spectral, there and yet 
not there, ‘heads’ of households strangely disconnected from the familial 
body. "e non-present presence of paternal ghosts haunted long after the 
sons had left home, made families of their own. An aching sadness remained 
and men spoke to me of waiting, year after year, for a sign, a late night 
con!dence, a death-bed confession, even – desperately – a letter delivered 
posthomously, for any moment that would decode the mystery of their mute 
fathers. (Faludi citerad i: Beynon 2002: s. 131)

I den här delen av analysens sista del kommer jag belysa fädernas roll för huvud-
karaktärerna samt hur de upplever sitt eget faderskap. Fadersrollen är en relevant del av 
maskulinitetsprocessen oavsett om männen själva har barn eller ej. Genom att de"niera sig 
själva som potentiella familjeförsörjare och fäder visar de på att den hegemoniska 
maskuliniteten som är normerande i dag innehåller #era olika värden.

Män förväntas, i dagens samhälle, inte bara vara ”manliga”, utan även att vilja ta 
hand om sina barn och dela på omvårdnaden av dem med sina partners (Hill 2007: s. 189). 
Jag de"nierar dessa fadersrollsrepresentationer som en del av maskulinitetsprocessen men 
också framför allt, som ett sätt konstruera relationer till andra utanför texten. Dessa andra 
kan i det här fallet vara fäder eller huvudkaraktärernas egna barn. 

Redan i det första avsnittet21  berättar Alex om att han har börjat uppsöka en 
terapeut för att handskas med sin dödsångest. Alex tror att de här känslorna är 
projektioner som hans pappa har överfört på honom som barn och som han tagit över själv 
och nu måste handskas med detta. Hans fru har bett honom att ta itu med detta då hon 
anser att det här är ett problem. Terapiformen går ut på en vaken hypnosövning där Alex 
tillsammans med terapeuten letar efter minnen långt inne i det undermedvetna och på så 
vis söker efter tidiga och förträngda trauman. Alex minns sin barndom och hur hans 
pappa kanske inte var den han har trott. Alex relation till sin egna pappa är en viktig faktor 
i det liv och den person som han presenterar genom podcasten. Delvis kan lyssnaren även 
veta detta förutsatt att hen har en tidigare uppfattning om vem Alex är och att han skrivit 
en bok om sin pappa. Att kännas vid huvudpersonerna sedan innan är dock inte relevant 
för att förstå eller känna sig invigd i samtalet. Genom att berätta om terapisamtalen för 
Sigge (och lyssnarna på podcasten) befäster Alex samtalets funktion som en arbetsam 
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process med eftertänksamhet och re#ektion22  som en del av självändamålet. För Alex är 
det viktigt att förstå sig själv och hur han fungerar i relation till människor i hans närhet. 

Sigge: Det beror på vad du ska säga härnäst, betyder det här att du 
omvärderar din pappa lite?
Alex: Ja, det gör det ju, helt klart. Och sen har jag gått vidare ännu ett steg 
och hamnat i ett minne som jag inte ens kan berätta om, för det är så 
hemskt... Som gör att jag verkligen har börjat se på honom på ett annat sätt. 
Kärleken "nns ju kvar och jag vet ju också att han kände en enorm kärlek för 
mig och mina bröder och sådär, och jag vill inte sitta här nu och smutskasta 
honom, men det var mycket, mycket mera komplext än vad jag trodde att det 
var när jag skrev boken om honom. Så att min bild av honom är helt 
förändrad. Vilket också gör att min bild av mamma kommer att bli 
förändrad.

I det här citatet kan vi se hur homosocialiteten män emellan även konstrueras 
mellan fäder och söner och således reproduceras idén om modern som en passiv och 
irrelevant roll under uppväxtåren (Beynon 2002: s. 129). Alex tycks känna sig ängslig och 
orolig över att kritisera sin pappa, trots att han under terapisamtalen kommit till nya 
insikter. 

Faderns roll har en stor betydelse i Alex liv och blir en representant för en 
traditionellt patriarkal "gur. Viktigt att nämna är att detta givetvis syftar på idébilden om 
den patriarkala faders"guren och inte nödvändigtvis syftar på Alex och hans pappas 
privata relation. Den patriarkala normen reproduceras från Alex pappa till han själv och 
blir en representant för en tvingande norm.

Sigge: Då är det ju ofta ett tecken på att det är nånting annat man vill dölja. 
Alltså du berättar om din pappa som om det vore nyckeln till dig... men  
nämner inte ett ord om din mamma.

Under det samtalet är det Sigge som styr och delar ut ordet. Även om det är Alex som 
berättar och han får tala fritt och utan att bli avbruten. Däremot ställer Sigge frågorna, och 
Alex svarar. Här fördelas alltså rollerna som ”reporter” och ”deltagare” tydligt mellan dem. 
Sigge belyser hur Alex berörs av normen och menar att han borde ifrågasätta den och 
belysa den, och kanske slutligen även bryta sig fri från den. I och med det här samtalet 
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själv och sitt identitetsskapande. Samtalets funktion blir att skapa en spegling av personens egna jag gentemot 
andras. 



befästs också Alex och Sigges relation gentemot varandra. Samtalet om terapeuten och 
konstruerar en närhet dem emellan, men också till lyssnaren som känner sig inbjuden i 
något privat och intimt.

Samtalet fortsätter och styrs in på tidningen Papa. Alex och Sigge diskuterar 
tidningens utformning och skämtar om fula typsnitt och färgval. Båda har en raljant ton 
och det skämtas om att Sigge blev utsedd till ”årets pappa 2007” av tidningen. 

Sigge: Den ser ju oerhört snäll ut. De har ju valt liksom cremefärgade färger 
och något slags handritat typsnitt. Det ska väl liksom förmedla den snälla 
nya pappan
Alex: Precis så! Det är det som är det intressanta! Hur porträtteras den 
pappa som de vill prata om och skriva för? Och då läser jag en ledare av den 
här mannen, han ser inte klok ut, vänlig uppsyn och mjuk då. Men ändå har 
han liksom skinnjacka på sig för att visa att han fortfarande är man. 
Sigge: Ja. Det bygger ju på ett oerhört feltänk. Hela den här idén att pappor 
skulle vilja läsa om andra pappor som är bra pappor? Asså pappor vill ju inte 
läsa om bra pappor /.../Asså jag tror att den skulle nå mycket större 
framgång om den liksom hette ”skitpappa”. Man vill ju läsa om andra som 
misslyckas! Man blir ju bara irriterad. Mama är ju en sak, jag menar, kvinnor i 
alla århundraden har ju inte lyckats jobba och ha barn samtidigt så jag kan 
tänka mig att det "nns någonting tillfredsställande att läsa om nån som 
lyckas hinna med att stå på scen och ha ett designföretag på sidan om och ha 
tre barn och köpa villa i Bromma och så vidare.

Här stöter vi alltså på fadersrollen i ett annat sammanhang än i den relationen som byggs 
mellan Alex och hans pappa. Den här gången är det istället Alex och Sigge som är fäderna 
och som känner sig utsatta och utpekade. Genom att tidningen, enligt de själva, följer ett 
traditionellt kvinnligt tilltal känner de sig ifrågasatta och kritiserade. Att mötas inför 
normer och krav som man och rollen som pappa tycks verka tvingande på dem. Sigge 
resonerar att kvinnor snarare tycks ta till sig liknande tilltal mer som uppmuntran och 
inspiration, medan han som pappa aldrig vill ställas inför ett jämförande och granskande 
mått. Det problematiska med en hegemonisk maskulinitetsnorm gör sig tydlig här där det 
traditionellt kvinnliga så som barnavård, familjeliv och fadersrollen är en viktig del i Alex 
och Sigges liv, men bara till en viss nivå (Hill 2007: s. 126-131). 

Valet mellan att vara en ”mjuk” eller ”tuff” pappa blir ett problematiskt för dem, 
och trots att tonen är skämtsam, tycks det vara svårt för dem att inte göra den 
urskiljningen. Maskuliniteten blir komplex och mångfacetterad och innehåller #era olika 
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normer och värderingar som blir svårt att ta till sig för Alex och Sigge. Det tycks alltså 
föreligga en dikotom relation mellan de olika uttrycken ”mjuk” eller ”tuff” när det gäller 
fadersrollen. Hill (2007: s. 219-220) har argumenterat för att de mjuka värden23  som 
upptogs av mansrörelsen under 1970-talet i Sverige har bidragit till en ny hegemonisk 
maskulinitet. Männen får gärna engagera sig i de ”traditionellt kvinnligt24” betingade 
sysslorna, men ska för den sakens skull inte förlora sin egen ”manlighet”. De uttryck som i 
dag är synonyma med den svenska mansrörelsen under 1970-talet (”velourpappan”, 
”mjukismannen”) har blivit avskräckande exempel i dagens 2010-tal (Hill 2007: s. 220). 

I det andra avsnittet av Luuk & Lokko tar Kristian rollen som programledare och 
ber Andres att berätta om att han nyligen blivit pappa. Kristian frågar om ålder på barnet, 
namn och berättar även, delvis riktat åt lyssnaren, att barnet bor i Göteborg tillsammans 
med sin mamma medan Andres bor i Stockholm. Vidare fram under programserien 
klargör Andres att detta beror på att han och mamman till barnet inte har en parrelation i 
dagsläget utan blev ”blixtförälskade” och med barn. Att han berättar detta beror bland 
annat på att #era lyssnare har hört av sig och frågat. Det här visar på att lyssnaren 
stundtals är med och skapar innehållet i podcasten då deras mail eller brev kan bli del av 
samtalet. I det här citatet ber Kristian om att få ge råd till Andres som nybliven pappa, då 
han själv redan har tre barn. 

Han avbryter sitt rådgivande ganska snabbt och menar att de #esta råd man kan 
ge ändå bara är klichéer om faderskapet. Kristian påpekar att Andres lever ett liv och har 
en karriär som ” bygger ganska mycket på att du lägger ner mycket tid på dig själv” och 
menar att den tiden nu är förbi, nu är det barnets tur att stå i centrum. 

Kristian: Ett tips som jag kan ge dig är att, så som det känns nu, så kommer 
det inte kännas sen. Att ha en liten sån där sexveckors, det är inte att ha barn. 
Det är det just i dag, men det är inte det om något år. Redan om något halvår 
så kommer det vara en helt annan grej som lilla Polly behöver och vad du kan 
bidra med och så där. Och framför allt, om jag nu tittar på mina större barn 
som nu är 12 och 14 år. Vi har under en längre tid haft en vuxnare relation på 
nåt sätt. Jag skjutsar dem och jag läser läxor ihop med dem och jag pratar om 
att någon har varit dum eller så i skolan. Det är mycket mera att vara pappa 
tycker jag, än den här första tiden då man bara går och handlar blöjor 
varannan dag
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Andres: Ja nu är det ju också i papparollen, i synnerhet pappa i någon slags 
exil just nu, så känner man ju sig... Den läskiga känslan nu är ju ”jag är 
onödig, jag är över#ödig, jag uppfyller ingen funktion”. För att man står 
utanför kokongen. Det är ju en ganska läskig och obehaglig känsla, kommer 
det att fortsätta att vara så här? Herregud, hur tar jag mig in här? 
Kristian: Och det är ju så att du vill vara där men du släpps inte in riktigt.
Andres: Ja men lite så, och det gäller nog även föräldrarskap där 
parrelationen är alldeles utmärkt, där tror jag också att det "nns en sån 
början. I början så behövs inte pappan i samma utsträckning så som om ett 
tag
Kristian: Du ska ju ta hand om mamman egentligen, det är ju uppdelningen 
i början

Det här citatet har jag valt ut av anledningen att det går att analysera utifrån #era olika 
vinklar och nivåer. Å ena sidan "nns det spår av re#exivitet hos Andres och hur han möter 
sin nya roll som pappa. Genom att, i en homosocial konstruktion, kunna vädra sin oro och 
sina funderingar kring fadersrollen skapar han en förförståelse för den situation som han 
står inför. Å andra sidan befäster han också de privilegier som Kristian påpekar, att som 
pappa är man bara en utomstående betraktare som omöjligt kan bryta sig in i relationen 
mellan mor och barn. Fadersrollen tycks alltså endast få sin reella verkning efter att barnet 
lämnat spädbarnsstadiet och kommit upp i skolåldern. Att Andres inte har en parrelation 
till modern är givetvis en parameter som bidrar till hans uppfattning om faderskapet. 
Andres synsätt på sin fadersroll kan tolkas som ett behov av att distansera sig från 
uppgiften att ta hand om ett barn. När modern snarare är, av naturen tvingad, till att ta 
hand om barnet ställs fadern inför ett val om att delta. 

Här ser vi alltså ytterligare nivåer av maskulinitetsnormer i samband med 
faderskapet. Tanken om att vara en närvarande och omhändertagande far är central hos 
både Kristian och Andres men sätts inte i spel förrän barnet vuxit upp. Att samtalet aldrig 
direkt handlar om modern till Andres barn beror givetvis först och främst på en respekt 
gentemot henne och en vilja till att bevara hennes anonymitet. Men om vi lämnar 
vetskapen om det åt sidan kan man alltså konstatera att  faderskapet som 
maskulinitetsnorm är omgärdat av #era olika nivåer. Rädslan för att bryta sig in i 
sammanhang som är betingade med kvinnlighet och moderskap uppstår i och med 
normerna för maskulinitet. Faderskapet har, historiskt sett, aldrig varit betingat med 
omhändertagande av spädbarn och blir således en främmande och outforskad del av 
maskuliniteten (Hill 2007: s. 195-196). 
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5. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION
Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att diskutera mina analyser ur ett bredare och mer 
generellt perspektiv. Genom att tematiskt systematisera citat ur mitt materialurval har jag 
haft möjlighet att, inte bara lära känna mina huvudkaraktärer, utan också gå nära texten 
och studera den i dess mindre beståndsdelar. De citaten jag valt ut fungerar alla, på sitt 
eget vis, som symbolbärare för olika maskulinitetsnormer samt visar på hur dessa sätts i 
spel i reella samtal. I citaten kan vi se prov på en re#exiv maskulinitet där huvudpersonerna 
tycks vilja ifrågasätta de normer och strukturer som råder över dem men också upprätt-
hållande av redan existerande rådande normer. 

Utefter mina skisserade frågeställningar sökte jag efter olika rollprestationer som i 
sin tur bidrar till representationer av maskulinitetsnormer. Dessa representationer har visat 
sig, i textens renaste form, vara olika och individuella inom varje kontext jag studerat. Men 
det betyder inte att de inte talar om något som visar på större samhälleliga strukturer.  

Den hegemoniska maskulinitetsdiskursen omförhandlas ständigt i och med att 
den upptar nya värden och normaliserar dem. När män med överordnade positioner (inom 
sin karriär och genre) talar om att vårda sina barn eller älska dem förbehållslöst redan från 
första dagen på BB kan detta innebära att den maskulinitetsdiskurs som tidigare inneburit 
en ”känslokall” rollprestation har omförhandlats. 

Med hjälp av mina tematiseringar har jag kunnat studera ideologiska strömningar 
och normer och hur dessa reproduceras och omförhandlas inom populärkulturella 
medieteknologier. Jag har stundtals gått ganska hårt åt mitt urvalsmaterial och gjort skarpa 
generaliseringar och kopplingar till mitt teoretiska ramverk. Normerna för maskulinitet är 
ständigt närvarande i samtalen och fungerar stundtals som en övergripande struktur. 

När huvudpersonerna testar sina olika uppfattningar och värderingar gentemot 
sin samtalspartner fungerar detta även som att testa de normer och värderingar kring 
maskulinitet och manlighet som existerar i samhället. De samtal som kan tyckas vara 
personliga och öppenhjärtiga innehåller ideologiskt laddade symboler och värderingar som 
visar på maskulinitetstrukturer i ett större samhälleligt perspektiv. Med det sagt betyder 
det däremot inte att alla värderingar som samtalen laddas med är av ondo. För mottagaren 
kan det vara värdefullt att höra män i ens egen ålder prata om kärleksrelationer och 
ömhetsbevis gentemot sina barn. Det kan till och med fungera som en katalysator för de 
som lyssnar, kanske upplever de sig stärkta och inspirerade av dessa samtal. 
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Trots att vissa av samtalen i mitt utvalda material kan tyckas skilja sig från 
varandra har jag kunnat urskilja kollektiva föreställningar om vilka normer för 
maskulinitet som existerar i dag. Podcasten som medieteknologi och de här programmen 
ingår i en ostrukturerad samtalsgenre. När mottagaren bjuds in till att lyssna på samtal 
som tycks vara personliga och öppenhjärtiga uppstår också en distansering från 
upphovsmännens ansvar för innehållet. Samtalets privata struktur bidrar till att ”det som 
sägs” inte behöver problematiseras eller ifrågasättas, eftersom det är just bara ”småprat”25. 
Genom denna distansering kan alltså huvudpersonerna för mitt utvalda material få fritt 
spelrum att, utan redaktionell intervention, vädra sina värderingar och frågeställningar 
inför samhället. Här med skapas alltså det ”långsamma och eftertänksamma samtalet” som 
#era svenska krönikörer suktar efter. 

Huvudpersonerna i mitt material uppvisar både traditionellt manligt betingade 
värden då de besitter kulturellt värdefulla kunskaper, är framgångsrika inom sina 
yrkesgrupper och rör sig obehindrat över #era olika sociala fält. De refererar till andra 
personer som har kulturellt kapital och konstaterar sina relationer till dessa. Men det "nns 
också en eftertänksamhet och re#exivitet, uttryck för ångest och känslor av utanförskap 
och ensamhet. Genom att manifestera dessa olika nivåer av emotionellt och symboliskt 
kapital gör huvudpersonerna sig starka och onåbara. Att visa sina svaga sidor kan likväl 
fungera som en distansering och konstruktion av hegemoniska maskulinitetsideal. 

Van Zoonen (1994) menar att feministiska tematiseringar inom medie-
vetenskapen behövs eftersom det perspektiv som lyfts fram som rådande är det 
traditionellt manliga. Eftersom boken skrevs 1994 har det hänt en hel del inom fältet sen 
dess och det "nns #ertalet andra representationer än just det manliga perspektivet inom 
massmediala funktioner. I och med att mediekonsumtionen utvecklas mot en mer 
individuell konsumtion där mottagarna väljer speci"ka medietexter snarare än 
massmediala uttryck uppstår det nya strukturer. De ambitioner av mångfaldiga 
representationer av klass, kön och etnicitet faller ur och mediekonsumenten kan istället 
fokusera på de mediekluster hen är mest intresserad av. Genom den här utvecklingen 
uppstår det, på grund av nya medieteknologier, genrer som konstruerar nya förutsättningar 
och normer, samtidigt som de upprätthåller redan existerande ideologier. 
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I min analys har jag studerat hur maskulinitetsnormer reproduceras inom homo-
sociala konstruktioner där mitt främsta fokus har legat i huvudpersonernas relationer till 
varandra. Under arbetets gång har jag däremot också märkt att maskulinitetsprocessen inte 
bara utgörs av inneboende vänskapsrelationer utan också i ett konstant refererande till 
andra personer i deras närhet. Det har inte bara inneburit att de samtalar om sina partners 
eller om kollegor i samma bransch, utan också att de projicerar sina egna normer och 
värderingar på andra. Genom att de"niera traditionellt manligt betingade beteenden eller 
kritisera andra mäns klädstil har de kunnat befästa sin egen överordning och på så vis 
också reproducerat de hegemoniska maskulinitetsnormer som är rådande i samhället.  

Dessa podcasts kan alltså ingå i en slags förlängning av den ”nya manlighet” som 
Helena Hill redogör för i sin studie av svenska mansgrupper under 1970-talet. I och med 
att maskulinitetsbegreppet är teoretiskt abstrakt och konstruerat utefter olika kulturella 
och sociala diskurser inom samhället blir det problematiskt för mig att göra en krass 
avgränsning för vilken speci"k maskulinitetsdiskurs dessa podcasts ingår i. Å ena sidan 
existerar de i ett avgränsat socialt fält där deras normer och värderingar delas av #era andra 
och således påvisar en överordnad och hegemonisk ställning. Å andra sidan "nns det 
många andra maskulinitetsnormer som ingår i det svenska samhället och där jag är 
övertygad om att #era personer inte kan relatera till dessa program. Inom svenska 
medietexter uppvisas det #era olika maskuliniteter som kan tolkas som överordnande, utan 
att de är direkt sammanslutna med varandra. De podcasts jag valt ut visar alltså endast 
bara en av alla dessa nivåer av maskuliniteter, där de i sitt sociala rum blir ges en 
överordnad position. 

Begreppet ”manlighet” är, precis som ”kvinnlighet”, omgärdat av #era olika 
diskursiva normer som kan fungera som ett tvingande ramverk där vissa beteenden anses 
vara godkända medan andra förkastas. Hur dessa speci"ka normer kommer i uttryck spelar 
roll beroende på den kontext de verkar i. 

Det "nns, i svensk mediekontext i dag, en oproblematiserad bild av de podcasts 
jag studerat. Istället för att ifrågasätta dessa programs hegemoniska ställning så blir de 
istället automatiskt älskade och lovordade för friare och längre samtal utan avbrott. Men 
kanske borde någon avbryta? Kanske borde det ifrågasättas vilka värderingar som puttrar i 
dessa ”mediala långkok”. Att problematisera och dekonstruera de normer som existerar för 
maskuliniteter och manlighet i dag tror jag är något vi alla, oavsett kön eller klass-
tillhörighet, kan dra nytta av. 
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5.1 VIDARE FORSKNING, REKOMMENDATIONER 
Att studera maskulinitetsprocesser och normer för dessa är ett abstrakt och svårhanterligt 
ämne. I min uppsats har jag gjort vissa nödvändiga urval för att kunna gå nära texten och 
blottlägga de strukturer som existerar inom den. Det !nns givetvis "ertalet andra intressanta 
ingångssätt att närma sig detta ämnet på och jag kommer här med redogöra kort för andra 
frågeställningar jag tror är relevanta. 

I min uppsats har jag endast fokuserat på texten och vilka ideologiska förtecken den 
innehåller. Betyder det alltså att dessa hegemoniska maskulinitetsnormer automatiskt upptas 
av podcastens publik? Att göra en perceptionsstudie och med hjälp av intervjuer av ett 
publikurval tror jag att det skulle komma "era intressanta infallsvinklar till hur mottagaren 
uppfattar de olika podcasten. Att lyssna på ett program är ju, som vi vet, inte nödvändigtvis 
det samma som att hålla med om vad som sägs i programmet. Vilka skäl har publiken till att 
de lyssnar och framför allt: vilka är de? Det hade också kunnat vara intressant att mäta 
nedladdningsstatistik eller göra en komparativ studie där jag ställer olika genrer av 
podcasts emot varandra. 

Hegemoniska maskulinitetsnormer existerar inte bara inom ramen för en vit, manlig 
och heterosexuell medelklass utan kan även utläsas både inom kvinnliga homosociala 
konstruktioner eller bland homosexuella mäns dito. Således skulle det kunna vara relevant att 
vända på den teoretiska steken och fokusera på de grupperingar som enligt den patriarkala 
strukturen anses vara underordnade. Att närma sig forskningsproblemet genom en 
intersektionell eller postkolonial analys tror jag även skulle ge givande och intressanta vinklar. 
I mitt uppsatsämne har jag inte haft möjlighet att fokusera på varken sexualitet eller 
klasstillhörighet, något som jag gärna skulle se vidare forskning på. 

Jag tror också att det skulle kunna vara intressant att lyfta blicken och se till ett mer 
internationellt perspektiv. De här podcastprogrammen är genremässigt inte på något sätt 
unika för Sverige utan existerar i "era andra västerländska kontexter. Hur ser dessa program ut 
och vad skiljer dem från de svenska? 

Jag hoppas att den här uppsatsen har kunnat bidra till en fortsatt diskussion om 
hegemoniska maskuliniteter inom medietexter, samt normerna för dessa, och hur dessa 
reproduceras och konstrueras i dagens Sverige.
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7. BILAGOR, TRANSKRIPTIONER 
Transkriberat material varefter citaten i analyskapitlet har tagits från. Samtliga huvudpersoner 

nämns med sina initialer. AS står för Alex Schulman, SE för Sigge Eklund, KL för Kristian 
Luuk, AL för Andres Lokko, FH för Filip Hammar och FW för Fredrik Wikingsson.  

7.1 SAMTALSUTDRAG, ALEX & SIGGE
Avsnitt 1: ”Välkomstavsnittet” 2012-06-07, 23:05–24:51

Angående att Alex börjat gå hos en terapeut för att handskas med sin dödsångest:
SE: Det beror på vad du ska säga härnäst, betyder det här att du omvärderar din pappa 
lite?
AS: Ja, det gör det ju, helt klart. Och sen har jag gått vidare ännu ett steg och hamnat i ett 
minne som jag inte ens kan berätta om, för det är så hemskt... Som gör att jag verkligen 
har börjat se på honom på ett annat sätt. Kärleken "nns ju kvar och jag vet ju också att han 
kände en enorm kärlek för mig och mina bröder och sådär, och jag vill inte sitta här nu 
och smutskasta honom, men det var mycket, mycket mera komplext än vad jag trodde att 
det var när jag skrev boken om honom. Såatteh.. min bild av honom är helt förändrad. 
Vilket också gör att min bild av mamma kommer att bli förändrad.
SE: Det här porträttet som jag skrev om dig, jag minns tydligt att jag liksom, jag vågade 
inte riktigt lägga fokus på din mamma. Eftersom du pratade ju bara om din pappa hela 
tiden. Det "nns ju ett... Inom terapikretsar "nns det en känd sägning som lyder ”att 
berätta är att bevara en hemlighet”. Det tycker jag är jävligt intressant, asså, man berättar 
om nånting, hela tiden. 
AS: (hummande)
SE: Då är det ju ofta ett tecken på att det är nånting annat man vill dölja. Alltså du 
berättar om din pappa som om det vore nyckeln till dig... Men nämner inte ett ord om din 
mamma. Jag vet inte om du minns men asså liksom, hela mitt porträtt avslutas ju med en 
antydan om att det är din mamma kanske egentligen, kanske egentligen har haft större 
in#ytande på din personlighet. Därför var jag också ny"ken på att, nu när du också säger 
att du kanske borde skrivit om boken om din pappa, eller du önskar att du kanske inte 
hade skrivit den... Tror du att du hade skrivit mer om din mamma om du hade skrivit en 
bok om din barndom i dag? 
Avsnitt 1: Välkomstavsnittet 2012-06-07, 29:17–31:12
AS: (Skrattande) Jag ser att du har tidningen Papa här.. här på
SE: Man blir ny"ken
AS: Ja
SE: Eftersom vi båda har läst Mama en del 
AS: Ja
SE: Så är det intressant att det nu har kommit en tidning för pappor
AS: Vi måste först säga det, du har ju blivit årets ”papa”
SE: 2007
AS: Vi måste ändå nämna det. Inte förringa detta nu med att det var längesen! Det var 
fem år sedan.
SE: Ja
AS: Minns du samtalet?
SE: Grattis! Grattis, du har blivit årets papa
AS: Och vad sa du då?
SE: Jag tror till och med de frågade... är det okej? 
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AS: Ah...
SE: Det är ju också en märklig fråga, liksom va fan ska man svara? ”ja e inte årets papa... 
Ni har tänkt fel... Det e Paolo Roberto”
AS: (Skrattar)
SE: Man måste ju svara ja, va fan ska man säga?
AS: Men kändes det okej då att ställa upp?
SE: Ja men om det hade varit ”årets pappa” hade det väl varit annorlunda, kanske låter som 
en detalj, men ”papa” är ju ändå liksom nån slags serie"gur i samma paritet som ”mama” är 
det 
AS: Så det var därför...
SE: Det är deras universum ju! Ba ”mama” och ”papa”! Ja då är jag tydligen årets papa. I 
det här.. med de här naturlagarna. Så är jag årets papa.. vad fan ska man säga om det?
AS: Ja men är du det då? Var du det?
SE: Ja men jag var ju det i deras världsbild då, i redaktionens världsbild så var jag väl årets 
papa då.
AS: Men varför var du det?
SE: Ungefär som du var det tre år senare när du skrev din pappablogg. Jag vet inte varför 
du blev det?
AS: Jag hade väl en kon#ikt med dem tror jag
SE: Ja
AS: (Ehh..) Nu ska jag inte heller dissa dig för att du.. Men jag tror inte jag hade ställt upp 
på att bli årets pappa
SE: Men jag ställde inte upp, om det nu gör nån skillnad, på att gå på catwalken med 
mina barn.. Iklädd kläder från olika klädesföretag
AS: Det var ju är intressant.. för det tycker jag... För när jag ser de här bilderna på Ann 
Söderlund med sina stackars jävla uppklädda barn som går runt där och hon... den här 
liksom... man ser liksom narcissismen...
SE: Det glöder i ögonen
AS: Aaah, det blöder liksom ur deras ögon, exakt så! Då tycker jag så jävla synd om de här 
barnen. Det är fruktansvärt! Det är så hemskt så det inte är klokt. Halvkändisar. B-
kändisar. som liksom använder sina barn för att en sista gång få stå på en scen och bli 
beundrad. Det är så tragiskt det där. 
[Samtalet om tidningen Papa fortsätter, sidospår om omslag och den gra!ska formgivningen]
SE: Den ser ju oerhört snäll ut. De har ju valt liksom cremefärgade färger och något slags 
handritat typsnitt. Det ska väl liksom förmedla den snälla nya pappan
AS: Precis så! Det är det som är det intressanta! Hur porträtteras den pappa som de vill 
prata om och skriva för? Och då läser jag en ledare av den här mannen... han ser inte klok 
ut. Vänlig uppsyn.. och mjuk då. Men ändå har han liksom skinnjacka på sig för att visa att 
han fortfarande är man. 
SE: Ja. Det bygger ju på ett oerhört feltänk. Alltså det här, hela den här idén på att pappor, 
för jag antar att målgruppen är pappor..
AS: Ja
SE: Skulle vilja läsa om andra pappor som är bra pappor. Asså pappor vill ju inte läsa om 
bra pappor
AS: Näe
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SE: Asså jag tror att den skulle nå mycket större framgång om den liksom hette 
”skitpappa” eller
AS: (Brister ut i skratt)
SE: Man vill ju läsa om andra som misslyckas! Man blir ju bara irriterad. Mama är ju en 
sak, jag menar... Kvinnor i alla århundraden har ju inte lyckats jobba och ha barn samtidigt 
så jag kan tänka mig att det "nns någonting tillfredsställande att läsa om nån som lyckas 
hinna med att stå på scen och ha ett designföretag på sidan om och ha tre barn och köpa 
villa i Bromma och så vidare
AS: Ahh..
SE: och dessutom så här stöpt i den här estetiska modellen som många kvinnor känner 
igen från andra magasin som riktas mot kvinnor. Men Papa, eller pappa som den heter, vi 
blir bara irriterade.
AS: Men gud vad intressant, för jag undrar så varför jag blir så störd. Och det kan mycket 
väl ha med det att göra. Jag visar upp nu för dig Sigge.. Han har en ledare då den här 
Joakim Almner han skriver om ett möte han har haft med nån person som älskar 
tidningen Papa, och då är det så här en plusruta och en minusruta. Plusrutan är då: 
”vårkvällar, "nns ingen vackrare efter en lång mörk vinter” och på minus är det: ”att män 
fortfarande tror att det är farligt att gråta”. Och det här gör mig så jävla störd därför att 
det.. och jag fattar inte riktigt varför jag blir så störd. /.../

Avsnitt 5: ”Ett uppdrag från en högre makt” 27/6 2012, 5:38–7:40
Alex har !rat midsommar och dansat ringdans och upptäcker plötsligt sin rädsla för beröring. 

Sigge menar att han är mer rädd för beröring än Alex:
AS: (...) Det vill säga, beröring gör oss glada. I mitt fall är det tvärtom, beröring gör mig 
helt livrädd
SE: Men jag blir nästan lite förvånad för sen vi lärde känna varann för 5-6 år sedan så har 
ju jag bjudits in till olika grejer där ditt grabbgäng har samlats. Och jag har alltid upplevt 
er som väldigt fysiska? Jag vet inte... Du vet, nån gång på ett hotellrum så hade nån en 
vattenpistol och det sköts och man låg snart fyra kroppar och brottades du vet... Blanka 
håriga kroppar i mörkret. Och liksom, ibland åker kläderna av och... Ni verkar umgås 
ledigt, nakna liksom. Jag kommer ihåg en gång när vi badade bastu på din svensexa, då var 
det en av dina vänner som sa till en annan av dina vänner: ”titta! ådran är kvar. Hehe. 
Ådran på kuken”. Och alla nickade liksom ”haha, ja. Ådran”. Ett fysiskt gäng alltså, fotboll, 
ryggdunkar och garv. Medan jag och mina vänner har varit mer försiktiga, promenerat i 
skogen liksom, på sin höjd gjort upp en eld och grillat. Så jag tänker att fysisk beröring är 
nånting du är väldigt trygg med. Har inte du till och med kritiserat mig för att jag har vart 
lite avvaktande när ni har varit så fysiska?
AS: Ja men jag tänkte just på det, att det här som du sa kanske kan handla om att det "nns 
bara en person som jag känner som tycks vara mer rädd för beröring än jag och det är... 
Du. Du verkar bli helt panisk bara nån sträcker fram en hand.
SE: Kan det ha att göra med att ditt grabbgäng är överdrivet fysiska och att jag har varit 
lite försiktigt på grund av att det har vart... Det är nästan lite mycket ibland? De här 
ådrorna och sånt?
AS: (skrattar) Jag visste inte att du har tänkt på det så. Men när du ser mitt grabbgäng 
ligga i en hårig blank kötthög... Då har du... Du har ingen vilja att liksom...
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SE: ...hoppa in? Det är väl alltid med utanförskap så att man... En del av en känner en 
sorg över att ”så där hade mitt liv kunnat bli också”
AS: (skrattar)
SE: Man är alltid ny"ken på det man inte är. 

Avsnitt 5: ”Ett uppdrag från en högre makt” 27/6 2012, 9:00–10:43
Samtal om midsommarafton och hur de har !rat. Båda har !rat traditionella midsommaraftnar 

med långbord och ringdans:
SE: (...) Men apropå det där med August och Lotta så var det en sak som slog mig på 
midsommar just. Att... att vid långbordet så var det många, inklusive jag själv, som just 
skojade med könsrollerna vid långbordet. Asså en subtil men ganska avancerad rolig drift 
med gubbar då framför allt. Kvinnor kanske gör likadant, det vet jag inte. Men...
AS: Hur dårå?
SE: Jag vet inte om du känner igen det här men, som män så skämtar man ju ofta om 
gubbar som man har sett i sin barndom. Särskilt i de sammanhang där gubbar levde upp 
runt midsommarbordet till exempel. Den här spritromantiken när man sjunger ”nu tar vi 
den, nu tar vi den” och så tittar man på varandra med det här luriga uttrycket. Vad man gör 
egentligen är ju att man driver med gubbar ju. Eller hur?
AS: Ja visst
SE: Även det här, nu vid långbordet, så var det nån till exempel som frågade ”vill du ha en 
sup till?” –”Jag ska kolla med regeringen” sa jag, på skämt, och så skrattade alla. Asså det är 
ju inte så att jag kallar min fru för regeringen utan jag driver ju med gubbarna
AS: Just det
SE: Asså jag är ju kritiskt inställd till det här med att man säger regeringen om sin fru. 
Men jag driver med det. Men då slog det mig en sak i alla fall, tänk om det är så allt 
gubberi inleds? Asså vad är det som säger att inte gubbarna som vi såg när vi var barn 
också inledde sin gubbhet med att dom imiterade gubbarna dom såg som barn. Förstår du? 
Dom kanske också, till en början, log så här ”va sjukt det är, med att säga regeringen”. Men 
sakta under åren så slutade man le och glömmer bort att det var en drift. 
AS: Hur imitation av gubbighet omärkligt glider över i gubbighet?
SE: Exakt! Låtsas-gubbe blir ärke-gubbe genom humor, hahaha! 

Avsnitt 6: ”Yeah, yeah, yeah” 3/7 2012, 21:51–23:57
Samtal om avundsjuka:

SE: Sen har jag varit inne på det här förut, att jag har varit avundsjuk på din närvaro i 
media. Att du hela tiden får respons och beröm och så vidare via din blogg
AS: (hummande)
SE: Jag hör ju mig själv tänka ibland när du får till det i bloggen.. ”ja kan väl också skriva 
blogg”
AS: (brister ut i skratt)
SE: Men jag har ju valt dom här långa projekten som med största sannolikhet inte ger nån 
utdelning... nästan alls. Liksom när jag släpper en bok så är det några recensioner, några 
biblioteksbesök och sen är boken borta från radarn. Och det är nånting man vet som 
författare, jag har ju valt det. Det är ju inte för bekräftelsen man skriver, då skulle man ju 
inte skriva böcker överhuvudtaget utan blogga exempelvis. Men... men... det är ju 
intressant att ju bättre du är i bloggen, desto mer irriterad är jag på ditt livsval, vilket är ju 
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paradoxalt. Det borde ju va tvärtom egentligen. När du skriver nåt bra... när du får till det i 
bloggen, då borde ju det va ett bevis för att du kanske håller på med nånting värdefullt.
AS: Ja ja men jag förstår
SE: Istället blir det tvärtom: när du är som så sämst gillar jag dig som bäst.
AS: (Skrattar)
SE: Liksom känner sig lite morderlig: ”den där bloggen... ska han verkligen fortsätta me 
den?” medan när du är som bäst känner jag mig irriterad på att du bloggar 
AS: Men de.. Jag fattar precis! Jag tycker att det är e... jag tror att det där är... Jag tror att 
den där avundsjukan som du känner, och jag ska ärligt säga att jag känner mycket stor 
avundsjuka mot dig på många olika plan, jag ska berätta mer om det om en stund, det kan 
ju ha... det kan ju förklara varför din och min vänskap är så komplicerad. Våra fruar tycker 
att vi är hopplösa för vi håller alltid på och småbråkar med varandra när vi äter middagar. 
Har du tänkt på det?
SE: Jag har tänkt på att vi har aldrig haft det så trevligt som i den här podcasten
AS: Haha nej verkligen!
AS: När vi ses... Vi ska alltid hålla på och liksom med nån typ av märklig tuppfäktning 
som vi håller på med som gör att våra fruar himlar med ögonen så där bakom våra ryggar. 

Avsnitt 6: ”Yeah, yeah, yeah” 3/7 2012, 31:07–33:52
Fortsatt samtal om avundsjuka:

AS: Och när det då handlar om min fru till exempel, det e ju en.. hela 
grundförutsättningen för att ha ett äktenskap, för att få det att fungera är ju att man 
bygger varandra, att man hjälper varandra, att man nästan bygger sin fru hellre än att 
bygga sig själv. Och där är det ju viktigt att det inte "nns avundsjuka, för det kan ju 
förgöra ett äktenskap eller ett förhållande. och när det då står klart för i höstas då att 
Amanda hade fått anställning på Aftonbladet, min arbetsplats!, och att hon hade kommit 
nära min chef !, Janne Hellin som vi ju pratade om i förra veckan, då hände nånting. 
SE: Men det är väl... frågan det... om det är avundsjuka? Det där har ju liksom någonting 
med integritet att göra. Att det är påträngande att hon kommer till samma plats. Eller 
menar du att det är framgången i sig? Hade du verkligen känt så här om det hade varit 
Expressen?
AS: Nä men du har rätt i det, det var nånting med att hon kom till samma plats. Jag ska 
dock säga det, så folk inte tror att jag är en jubelidiot, det var nånting som rördes om inom 
mig, det skälvde till och jag "ck tänka på en del saker på ett nytt sätt. Sen så gick jag vidare 
och jag är ju i grund och botten superglad för henne, men det fanns den här... det var en 
kort stund när det kom in lite mörker i mitt... i mitt inre. Som var helt fruktansvärt att 
uppleva. Att nu känner jag missunnsamhet mot min fru. Då tycker jag att... då har det gått 
rätt långt i allt det där.
SE: Det jag har märkt i mig själv det är att när det går bra för min fru och hon är 
framgångsrik och hon får nåt kvällssamtal eller så, och man hör att de pratar och ”Janne sa 
så och Maja [oklart ord] är inte klok”. om folk på jobbet å så där. Så känner ju jag ett 
mörker, i hela bröstet. Men jag tänker, det är inte avundsjuka, det är en aggression mot att 
hon har en egen värld, som jag inte har tillträde till. Det kan jag hata mig själv. 
AS: Det känner jag jättemycket igen. Alla de här samtalen, överlag, att höra Amanda 
skratta i telefon. Jag blir tokig på det! För jag känner att jag inte... Det är någon annan som 
får henne att skratta nu och det är inte jag. Och det är en värld som jag inte är en del av. 
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Och de här långa samtalen som hon har ibland, jag blir tokig på... Jag blir fan galen därför 
att jag känner mig så utanför där i soffan, där hemma, när jag också, precis som du 
upptäcker att det "nns en annan värld, en annan Amanda-värld där jag inte alls är en del. 
Men visst är det så att ju närmare nåt är, desto farligare blir det på något sätt? Desto mer 
avundsjuk riskerar man att bli? 

7.2 SAMTALSUTDRAG, LUUK & LOKKO
Avsnitt 1: ”Luuk & Lokko #1” 2012-02-16, 6:00–11:44
Kristian och Andres introducerar sändningens förutsättningar samt förklarar även deras relation 
till varandra, bl.a. att de har gått i samma skola som barn och hur deras relation ser ut i dag:
KL: (...)Men vart jag tänkte komma här, jag har tänkt lite grann på det här med vänskap, 
ehh..., och inte då nödvändigtvis det som ni i Killinggänget gjorde "lm om med manlig 
vänskap utan, vänskap helt enkelt. Att vi... vi har ju inte sets, vi har ju "gurerat parallellt 
med varandra, du och jag. Och du har ju jobbat med Schyffert som jag också har jobbat 
med, vi har aldrig jobbat ihop egentligen utan vi har studsat in i varandra liksom så där. 
Du känner ju min bror väldigt väl
AL: Jepp. Eh, men vi... Nånstans... Jag tänkte på det här om dagen, nånstans så... Ja vi har 
studsat in i varandra och i perioder så har vi hängt och gått ut och ätit middag och 
umgåtts med våra dåvarande partners och.. Men nånstans så försvann vi åt olika håll
KL: Ja framför allt så har ju du bott i London i sex år
AL: Nu på sistone, ja liksom. Och då har det ju blivit geogra"skt betingat, förstås. Men 
men... även innan det så känns det som att vi hamnade, ja vi sprang åt olika håll. 
KL: Mm... Men konstigt egentligen, eftersom vi båda är i mediavärlden. Men vi gör så 
olika saker! Jag gör så breda saker och du gör så smala saker. 
AL: Äsch!
KL: Fast du har ju i och för sig blivit bredare också
AL: Ja det märker man inte riktigt, alltså...
KL: Ja men du "gurerar ju i Svenska Dagbladet 
AL: Ja men det har jag gjort till och från... Sen 1993?
KL: Är det så länge?
AL: Ja men jag försvann där ett tag, jag slutade för jag hann inte med det och sen så var 
jag på Expressen i en massa år och sen kom jag tillbaka till svenskan. Men jag har till och 
från jobbat för dom sen... Säkert 1992, eller nåt.
KL: Men jag tänkte, jag tänkte komma till en liten tes här på nåt sätt och det är att jag... 
Jag är ganska dålig på att ha kompisar. Asså nära vänner. Och jag har svårt att framför allt 
skaffa nya vänner, jag är så glad att jag träffat min fru Carina för hon gav mig en hel hink 
med nya vänner, för hon har jättemånga kompisar. Men, jag att märker att en tendens hos 
mig är att jag nu söker mig bakåt för att skaffa mig tillbaka dom här vännerna som jag en 
gång haft
AL: Och här är jag, hej! 
KL: Ja, och här är du, så jag är väldigt glad för det och det behöver inte nödvändigtvis leda 
till att vi blir jättegoda vänner igen, men vi kommer i alla fall kunna komma ge det en liten 
chans 
AL: Det vore allra roligast om kommer fram, efter tio program, till att vi aldrig ska ses 
igen. Att det här var faktiskt en oerhört dålig idé
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KL: Ja, ja men då har vi ändå gett det en chans! Det var det jag ville understryka. Men är 
du bra på... Har du många vänner, nära vänner?
AL: Jag har fått det av nödvändighet och det har förändrats väldigt mycket. Du som har 
#era barn vet att man får vänner som man kanske, ehm vad heter det? Accidentally? Jag 
kan inte svenska längre
KL: Av en slump
AL: Ja, tack! Av en slump får man vänner för att det är föräldrar till dina barns 
klasskamrater och ni går på samma dagis, sånna saker
KL: Men du har ju inga barn? Eller har inte haft
AL: Nej! Eller ja, nu har jag ju det men... Fram tills dess så märkte jag att nånstans kring 
30, ungefär, så försvann en massa kompisar för dom skaffade barn. Och det blev liksom 
nya familjeförhållanden och nya umgängesformer för dom och dom barnfamiljerna 
försvann. Och ersattes av andra personer som inte hade barn. Och #era av mina vänner 
som jag "ck, precis innan jag #yttade till London tror jag, var just sådana som vi bondade 
med varandra...
KL: I barnlösheten?
AL: Ja i barnlösheten, helt outtalat, det blev så märkte jag för varje år som gick så blev det 
mer och mer att vi umgås för att vi, eh.. har inga tider att passa på det sättet. Vi ska inte 
lämna nån till dagis, vi kan gå på restaurang och... Så blev det bara. Helt en automatisk 
utveckling. Och under London... I London blev det annorlunda. Där gick jag, lite som du 
har gjort, bakåt. Eftersom jag var i London så fruktansvärt mycket under 90-talet och 
jobbade och även bodde där ett litet tag. Och då tog jag ju kontakt med alla de här 
personerna
KL: Alltså dom gamla?
AL: Ja, folk jag gillade då och som jag umgicks med och som jag har bibehållet en viss 
kontakt med. Och där utkristalliserades det liksom en helt annan grupp. Efter ett år så var 
det helt andra personer än dom som jag trodde att jag skulle umgås med som blev 
jättegoda vänner. 
KL: Jaha... Men var du den aktiva då? Som tog kontakt och som ringde ”kan vi inte ta en 
lunch” och låg på?
AL: Ja det var jag
KL: Det där är ju en teknik! Asså som jag inte riktigt behärskar
AL: Mm... Jag... Men det är ju för att du... Nu är det ju aningens enklare! Men du är ju 
varken på Facebook eller Twitter
KL: Men det ska inte spela nån roll
AL: Nej det ska inte spela nån roll, men det förenklar det här ”ska vi inte ses?”. Den här 
bara, skriva ner den, istället för att ta reda på nåns mailadress så har du bara den här 
personen i ditt sociala nätverk
KL:  Ja men jag vet... Carina är mycket bättre på det där hon kan sitta och ringa medan 
hon går och slänger soporna, då har hon ringt en kompis. Eller medan hon hämtar på 
dagis, då kan hon ha pratat med tre kompisar. Och verkligen så här, plötsligt ha bjudit över 
nån utan att det är nån stor grej, samma dag eller så där. Medan för mig är det så här att 
om fyra veckor vore det trevligt om det kom ett par hit och åt middag.
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Avsnitt 1: ”Luuk & Lokko #1” 2012-02-16, 25:33–29:44
Kristian berättar om när Whitney Houston och Madonna var gäster i hans talk show Sen kväll 

med Luuk:
KL:  (...) Och hon var ju också verkligen en sån produkt i ett sånt paket. Hon skickade ut 
kaffet tre gånger för att det var för kallt. Och tillslut stod våran runner, Jens, och kokade 
upp kaffet och sprang in med det medan det fortfarande bubblade, och ändå så var det för 
kallt. Så det var liksom en del av det här, och det där gjorde andra stora stjärnor också
AL: Aah... Men dom har ju en högre kokpunkt i den anglosaxiska världen som vi inte 
riktigt känner till
KL: 96!
AL: Det har jag märkt att Starbucks har lite högre kokpunkt 
KL: Men det där är på nåt sätt en del av att man ska vara stor stjärna. Och jag tror att jag 
har en teori om att det är också det där stora paketet och det där stora entouraget med 
dom här smörande undersåtarna som sen leder till att många av dom här... Sen bara 
kraschar och dör. Eh.. 
AL: Varför?
KL: För att ingen säger nej
AL: Det är bara yes-men?
KL: Ingen säger ”du kanske skulle ta det lite lugnt i kväll?” Vi hade ju Madonna också, hon 
var 45 minuter försenad och när nån påpekade ”why are you 45 minutes late?” så sa hon 
”was I late? I’m sorry”, asså ingen hade sagt till henne när hon skulle va där ens, hon visste 
inte ens det! Folk smörar. Och en sån som Whitney, man kunde... När hon var hos oss... 
Så kunde man ana att det kanske inte, det hade gått rykten redan om att hon och Bobby 
Brown hade det stökigt så där och... Ja vi såg ingenting av att det skulle vara knark med i 
bilden, men vi kunde se att hon var lite hängig när hon kom och sen så var hon jävligt på 
när hon kom in i studion och drog storys och va skön. Men det hade vi sett andra artister 
göra i och för sig också och bara trycka på entertainment-knappen och gå in. Så att... Vi 
vet inte. Men det kändes verkligen som att om hon hade haft lite folk som hade vågat säga 
ifrån så kanske hon hade hamnat i lite tryggare händer. Britney! Samma sak alltså. Vilket 
ba... inlindad i bomull och ingen säger nånting och sen så rasar dom. 
AL: Hm... Och det är intressant att alla exempel som du tar är kvinnliga artister
KL: Ah det är också intressant
AL: Eller hur? Jag vet inte vad vi ska göra med den informationen, exakt... Men... Men, 
det "nns någonting liksom nån slags patriarkal historik, liksom. Där... kvinnliga artister 
hamnar... Jag vet inte? Jag vet inte ens varför liksom? 
KL: Nä... Vad intressant, jag tänkte... Springsteen har ju inga problem med det? Men han 
känns som en väldigt...
AL: Nä men vi plockar inte ut dom som offer, dom "nns ju också liksom. Men vi... singlar 
inte ut dom, på samma sätt. Det är som den här diskussionen som har förts lite i svensk 
media som har varit väldigt befogad. Där man pratar om ”starka kvinnor” och så vidare
KL: Mm just det
AL: Och att de på någotvis blir offer, medan män inte blir det. Vi blir aldrig utsinglade 
som detta. Och det är...
KL: Men kan du komma på någon man som har hamnat, förutom han i hemma... Hemma 
hos? Vad heter det, den lilla pojken? 
AL: Peter Pan?
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KL: Ensam hemma! 
KL: (skrattar) Nej, Michael Jackson i och för sig
AL: Du ska alltid prata om Peter Pan, det är så underligt. Obehagligt
KL: Michael Jackson har du ju rätt i, det är ju en man
AL: Ja men du har ju, du har ju liksom artister asså från... Gram Parsons fram till... men 
det är ju väldigt tidigt och det är ju liksom i en annan era. 
KL: Syd Barrett
AL: Ja... Alla dom liksom. Och då var det #er män för det var också betydligt mindre 
kvinnor som överhuvudtaget pysslade med popmusik i någon form, eh, och det är en stor 
skillnad. Men... När... Jag vet inte, liksom! Alla i Stones och alla David Bowies och alla har 
ju liksom varit illa däran. Och folk som Sid Vicious går och dör och så vidare och är också 
inneslutna i en stor apparat...
KL: Axl Rose
AL: Ja, precis! Men... mediebehandlingen av dem är väldigt annorlunda
KL: Men det håller jag med om
AL: Och det måste ha en effekt 
KL: Det tror du?
AL: Ja det tror jag absolut
KL: Att dom själva läser media?
AL: Ja... Det går inte att hålla ifrån sig på nåt vis
KL: Ja... Kanske det...

Avsnitt 2: ”Luuk och Lokko #2”, 2012-02-23, 09:40–12:55
Samtal om vänskap med sina syskon och vänner generellt, samt att åldras och behålla eller förlora 

vänner i och med det:
KL: (...)Det här med att... Förlora vänner när man blir äldre och liksom, bara ha kvar sin 
fru och fruns vänner som sen alla drar om man skulle skilja sig. Det är ju väldigt tragiskt 
och jag tycker att man ser det på min pappas generation till exempel. Så är det liksom, 
bara gubben är kvar. 
AL: Ja, men det är väl så bland mina, våra vänner och bekanta och, om vi har otur, oss 
själva också liksom. Att kvinnor, i en skilsmässosituation till exempel, kvinnor skaffar sig 
ett helt nytt liv på ett helt annat sätt. Män super antingen ner sig eller åker ut till skogen 
och bygger ett hus. À la Bon Iver.
KL: Ja! Har han gjort det?
AL: Ja, hela hans första skiva som var en sån jättehit, liksom långsam smygframgång som 
först var en ganska obskyr skiva, och liksom gavs ut på jättesmå labelar, och som bara växte 
och växte och folk pratade om det. Han gick igenom en sån riktig helvetes-heartbreak-resa 
och #yttade till sin, tror jag, pappas lilla ”cabin”, nånstans i bergen i Wisconsin och levde 
liksom på lingon, kaninkött och hade ingen el. Och där började han skriva en skiva om det 
här. 
KL: Jaha, och det är han som kommer till Way out West i sommar?
AL: Javisst
KL: Jag pratade faktiskt med en av skådisarna i det här Smack the pony, brittiska 
humorserien, Sally Philips, där hon hade en teori om det här faktiskt. Om att män bor 
hellre i förorten i hus eller på landet och kvinnor bor hellre i stan med mycket umgänge. 
Och nu ska vi inte alls göra en genussak av det här
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AL: Men en generalisering!
KL: Ja en generalisering kan vi göra. Och då är hennes teori att, männen, när dom blir 
liksom... För att känna sig trygga måste markera in sitt revir där dom bor. Och det blir 
väldigt tryggt och säkert när dom har ett hus i skogen. ”Det här är mitt revir, här går 
tomtgränserna, här är jag herre på täppan. Här kan jag bestämma”. 
AL: ”Här är jag trygg”, tror jag om vi ska bli lite mer ny-manliga, så tror jag att det "nns 
en trygghet i det. För jag har verkligen känt att jag har i, vad är det nu, ett och ett halvt års 
tid, har jag liksom känt mig hemlös. Och det är efter en skilsmässa som var... En smula 
plågsam, milt uttryckt. Och efter det har jag varit, jag har.. Hade min lägenhet i London 
och där har jag bott länge, där hade jag alla mina saker, alla mina grejer alla mina vänner är 
kvar och blir dessutom nästan #er i en sån här situation. Och ett ganska så stort, för att 
vara man i min ålder, ett ganska liksom stort och genuint umgänge, en umgängeskrets som 
var väldigt nära. Men jag känner mig ändå hemlös. Och har liksom gjort det, ja, jag gör det 
fortfarande på många sätt och vis. 
KL: Ja nu är du ju det
AL: Ja, precis. Nu ÄR jag ju det, faktiskt även om jag vet att det löser sig så, är det liksom, 
ett liv bland #yttkartonger just nu. Och det... Det pallar vi inte riktigt med
KL: Vi män?
AL: Nä
KL: Kanske inte

Avsnitt 2: ”Luuk och Lokko #2”, 2012-02-23, 19:00–23:25
Samtal om ny och gammal vänskap och om att börja om på nytt efter en skilsmässa samt hur 

detta de!nierar och konstruerar vänskapsrelationer
KL: (...) Det känner jag igen också, jag skilde mig ju dramatiskt för sju år sen, då stod det 
på löpsedlarna till och med. Så att samma morgon så klockan 8 kom det första smset, asså 
från vänner, och det var ett tydligt... Dom som själva hade skilt sig som smsade först. 
AL: Som vet vad du går igenom
KL: Medan de som... De här gamla... Andra typer av vänner, med familjer och barn och så 
där, väntade nästan några dar med ”vad är det som pågår” och så där. Nästan lite att jag  
också svek familjelivsgrejen i och med skilsmässan. Mycket komplext.
AL: Men det där är också... När vi pratar om manlig vänskap ehm... Så, vilket vi gärna gör, 
eftersom vi får så mycket kommentarer på Twitter om att folk var så rädda av vi skulle 
prata om det, eftersom det var så uttjatat
KL: (Skrattar)
AL: Så det tycker jag att vi måste prata mer om. När vi säger manlig vänskap, jag blev till 
och med intervjuad i ämnet, för först en bok. För vi gjorde den här "lmen med 
Killinggänget som heter Ben och Gunnar, som handlar om, verkligen handlade om detta
KL: Manlig vänskap
AL: Och givetvis på ett, vad ska vi säga, överdrivet sätt på många sätt och vis, men då blev 
jag som involverad i detta nån slags självutnämnd expert på området. Och så skrev jag nån 
krönika i ämnet om hur svårt det är att få vänner efter 30. 
KL: Jaha du har skrivit det?
AL: Jag har skrivit nånting om detta. Och så gjorde... Blev jag intervjuad om detta igen 
ganska nyligen i nåt sammanhang och kände att ”det här vill inte jag bli expert på”. Så nu 
gör vi en podserie om det, haha. Men där... En sak som hela tiden försvinner i dom 
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samtalen och dom intervjuerna, när vi pratar om manlig vänskap, så innebär det inte 
nödvändigtvis att det är mellan män och män, utan det är väldigt viktigt att säga bara det 
liksom att... men, det kan precis liksom handla om mäns kvinnliga vänner, också. Det är 
liksom inte bara male-bonding och nån slags lumpenfråga det handlar om. Att ha nära 
kvinnliga vänner känns, åtminstone för mig, precis lika viktigt, om kanske inte viktigare, än 
att bara liksom ha, dom här mansaxlarna att luta sig emot när det blåser. 
KL: Men mycket mer komplicerat att ha kvinnliga vänner
AL: Ja... Nej?
KL: Gentemot sin partner och... Jo det tycker jag
AL: Ja kanske? Men jag tror att jag ser det som en nödvändighet
KL: Dom enda kvinnliga vännerna som jag kan ha liksom utan att det känns konstigt, det 
är Carinas kvinnliga vänner, som jag ibland kan låna. Då är det inget konstigt. Men om jag 
plötsligt säger så här ”du jag ska gå på bio i kväll med Sara” som bara är nån random
AL: Nä men det gör du nog inte... Men jag tror att du... Haha, jag vet inte vad etiketten 
tillåter och jag tror också lite att det är en generationsfråga på sätt och vis, 
KL: Jag är ju lite äldre än du
AL: I det här fallet, tveklöst. Men i England... Så fort vi hamnade i England så märkte jag 
ju verkligen, där var det här... Där är ju över huvud taget jämställdheten på alla sätt och vis 
mer från svenskt 50-tal, det är snarare pre-Mad Men än 2000-tal 
KL: Är det så?
AL: Ah, på väldigt, väldigt många sätt och vis är det det. Där liksom min exfru som jag 
#yttade dit med, hade... blev jättegod vän med några av mina manliga vänner snabbt och 
liksom tyckte att dom skulle hänga helt enkelt, gå och "ka på eftermiddagen när jag satt 
och jobbade, eller vad det nu var. Vilket för mig var helt logiskt och "ne, men där var det 
som om dom "ck fråga mig om lov, eller att det bara var helt uteslutet. Och så är det ju 
inte i Sverige. 
KL: Nä det är ju lättare, men jag menar det är ju ändå... Ändå skulle väl frågan dyka upp i 
din skalle, vad gör dom, är det tredje onsdagen i rad som dom går på bio med min fru och 
jag är inte med?
AL: Ja men där går gränsen vid kvällsverksamhet och om du sen joinar upp, alltså massa 
sånna saker men... Överlag så ska det ju inte vara konstigt. Tycker jag, rent principiellt. 
KL: Det "nns ju en sexuell spänning
AL: Män och män kan inte bara vara vänner.

Avsnitt 2: ”Luuk och Lokko #2”, 2012-02-23, 25:00–31:07
Kristian berättar att Andres har blivit pappa och Andres menar att det inte är nödvändigt att 
prata om. Kristian tycker däremot det och för samtalet vidare:

AL: (...) Att den omtumlande och överväldigande upplevelse det är, ska man kanske lite 
grann hålla för sig själv
KL: Därför kommer jag pressa dig lite på det här. Nä men jag tänkte att jag kunde ge dig 
ett tips!
AL: Ja det är ju jättebra
KL: Jag tänkte... jag "ck ju mitt tredje barn för ett par år sedan så att... Jag kan ju dom här 
grejerna. 
AL: Ja, jag vill veta allt
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KL: Får jag fråga, arbetsnamnet Ester? Är det struket?
AL: Arbetsnamnet Ester är struket, hon heter Polly. Och det blev ju en ganska jobbig 
situation eftersom Ester var spikat och sen så var det så här, nä... Hon är en Polly. Helt 
enkelt. Men då tar vi Ester som andranamn. Och så blev det en lång tystnad i rummet där 
ba...
KL: Inte så bra
AL: Det kanske inte va en så bra idé. Så det blev en sån Zooey Booey, Roland Boland...
KL: Polyester
AL: Polly Ester hade hon fått leva med för evigt 
KL: Men hur gammal är Polyester... nä Polly menar jag?
AL: Alldeles snart sex veckor 
KL: Sex veckor, det är väldigt litet 
AL: Det är väldigt, väldigt litet
KL: Allt har ju sagts om att bli pappa, kan man säga, och allt är nästan en kliché, nu mera. 
Vad man än säger. Och allt bland de här klyschorna stämmer, det mesta stämmer!
AL: Det är därför dom är klyschor
KL: Ja men jag skulle gärna motbevisa dom... Men det är verkligen så att i en 
handvändning så ändras hela ens liv liksom
AL: Men ge mig en invänding! Ge mig nånting som inte stämmer
KL: Ja, vi ska hitta nåt. Men det är ju en väldigt... Nu bor ju ditt barn i Göteborg och du 
bor i Stockholm. Så du kanske inte har till fullo har upplevt det här tillräckligt 
AL: Nä det är helt sant. Det har, för att låta lite krass, varit lite som att åka på vernissage 
än så länge. Men det är liksom hela... Allting har skett under ganska komplicerade former 
helt enkelt. Och samtidigt bodde jag i London och mamma bodde i Göteborg och nu är 
jag i Stockholm och nu ska vi försöka lösa det här på bästa möjliga sätt. Och det kommer 
att ta ett tag. Den är en både en jobbig process och samtidigt är det... Det är 
kombinationen av jättejobbigt och jätteroligt som bara liksom hela våren ska... ja, eller 
förlåt, de närmaste 21 åren ska ägnas åt, att få det här att funka superbra. Eh, och.. Men 
det är en omtumlande... Det är som du säger, allting! Allting vänds upp och ner. 
KL: Och man är inte själv i centrum i sitt eget liv längre utan det är någon annan som är i 
centrum i ens eget liv.
AL: Ja, mycket udda
KL: Men det blir extra intressant med dig som ju är lite äldre. Hur gammal är du? Du är 
två år yngre än jag, 44? Och du har också levt ett ganska liksom, ett liv och en karriär, som 
bygger ganska mycket på att du lägger ner mycket tid på dig själv. Du läser mycket och du 
lyssnar mycket på musik och du reser mycket och du har... Allt det där kommer ju bli 
påverkat av att du har ett barn. 
AL: Jag vet. Och det är väl jättebra. Alltså bara så. Det är alldeles... Det hade inte kunnat 
hända en bättre person... Nä, det där lät helt fel, haha. Det hade inte kunnat hända, vare 
sig vid ett bättre tillfälle i livet eller just som du säger, att man tvingas ändra väldigt många 
mönster. Och jag säger inte att mina mönster har varit dåliga på något vis, det... Finns en 
risk med det jag gör, och har gjort, snarare. Liksom att man blir någon slags evig tonåring. 
Men så tycker inte jag att det har känts, egentligen. Utan det "nns liksom, om jag själv får 
se på en utveckling, så tittar jag på det jag skriver när jag var 23 och så tittar jag på det som 
jag skriver när jag var 43, så är det ju liksom en oerhörd skillnad på texterna och liksom 
vad dom handlar om, och så vidare. Men den friheten och den tiden, en stor del av den 
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kommer ju att försvinna, så är det ju. Men då får den göra det. Det är väl bara liksom... 
Man får se på, eller jag tror att jag får se på liksom, föräldrarskapet och vad det för med sig 
som en ny slags deadline hela tiden
KL: (Skrattar)
AL: Ja men det går liksom inte att komma ifrån, för det som ska göras måste på ett eller 
annat sätt göras, men då måste det göras under andra former. Och miljarder människor 
har löst det här tidigare så att det får jag också göra
KL: Vad bra. Ett tips som jag kan ge dig är att, så som det känns nu, så kommer det inte 
kännas sen. Att ha en liten sån där sexveckors, det är inte att ha barn. Det är det just i dag, 
men det är inte det om något år. Redan om något halvår så kommer det vara en helt annan 
grej som lilla Polly behöver och vad du kan bidra med och så där. Och framför allt, om jag 
nu tittar på mina större barn som nu är 12 och 14. Där är det ju, där har vi ju nu under en 
längre tid haft en vuxnare relation på nåt sätt, och jag skjutsar dom och jag läser läxor ihop 
med dom och jag pratar om att nån har varit dum eller så i skolan. Det är mycket mera att 
vara pappa tycker jag, än den här första tiden då man bara går och handlar blöjor varannan 
dag, känns det som
AL: Ja nu är det ju också i papparollen, i synnerhet pappa i någon slags exil just nu, så 
känner man ju sig... Den läskiga känslan nu är ju ”jag är onödig, jag är över#ödig, jag 
uppfyller ingen funktion”. För att man står utanför kokongen. Och den är ju... Det är ju en 
ganska läskig och obehaglig känsla, kommer det att fortsätta att vara så här? Herregud, hur 
tar jag mig in här? 
KL: Och det är ju så att du vill vara där men du släpps inte in riktigt.
AL: Ja men lite så, och det gäller nog även föräldrarskap som är alldeles... Där 
parrelationen är alldeles utmärkt, där tror jag också att det "nns en sån början. I början så 
behövs inte pappan i samma utsträckning så som om ett tag. 
KL: Du ska ju ta hand om mamman egentligen, det är ju uppdelningen i början
AL: Oh yes

7.3 SAMTALSUTDRAG, FILIP & FREDRIK
Avsnitt 1: ”Hotet från sydost” 2010-01-01, 15:09–21:30
Filip och Fredrik kör runt i sin bil och letar efter Fredriks telefon som han har lagt på biltaket och 
kört ifrån. I det här samtalet ingår även Ingvar Oldsberg och betecknas således som IO
FW: Ja det som har skett nu är att vi har kommit fram till västerås, vi har fått en ny 
telefon.. FÅTT... Den kostar 5600 och det var väldigt struligt att få en ny iphone.. Man får 
inte köpa en till telefon på sitt abonnemang. Ja det är jättekonstigt. Jag lyckades tjata mig 
till den och nu har vi en telefon. Det är dags att ringa upp Ingvar Oldsberg.
(telefonsignal)
IO: Ja det e Ingvar
FH: Ingvar! Det här är Filip Hammar som ringer! 
IO: Tjenare Filip!
FH: Du Ingvar... Eh... Vi gör ju en så kallad podcast här för Aftonbladet och...
IO: Vad är det för nåt?
FH: Ja jag förstår ju att du inte vet vad det är eftersom du inte ens skickar 
textmeddelanden... Det är egentligen en radioshow som man kan ladda ner och ladda ner 
innebär väl att man kan slanga in den i en iphone till exempelvis. Men jag antar att allt det 
där är ”gallimattias” för dig
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IO: Det är det utan tvekan, ja
FH: Din ouppkopplade jävel... Men... Men nu förresten håller du på med ”här är ditt liv” 
va eller hur?
IO: Ja vi sitter här och håller på med det nu
FH: Sitter du och Belfrage med det nu? 
IO: Ja
FH: Härom dan så såg jag "lmen Gainsbourg om den franske mannen Serge Gainsbourg, 
du vet vem han var va? Den mycket, mycket kände låtskrivaren, eller hur?
IO: Njae, jag har hört talas om honom... Men du vet... låtskrivare ligger man inte så där 
väldigt nära
FH: Hade kunnat vara en På Spåret-fråga. Hur som helst, han är en väldigt intressant 
"gur och dekadent och galen fransman som nu har förärats med en "lm. Det håller ju 
också på att göras en "lm om Cornelis nu i Sverige, det vill säga... Nu är det ju mycket 
moderna termer här men, dom kallas ju ”bio pics”, alltså "lmer om en människas liv. Skulle 
man kunna tänka sig i framtiden en "lm som heter ”Ingvar”? som handlar om dig?
FW: Eller som jag gärna förfäktar; ”Oldsberg” för Ingvar, då skulle det kunna bli Kamprad 
eller Ingvar Carlsson. Skulle en "lm om Oldsberg bli bra? 
IO: Alltså... Absolut! Vi håller faktiskt på och jobbar me det nu. Jag jobbar ihop med 20th 
Century Fox
FW & FH: (Skrattar)
FW: Vem skulle spela en ung Ingvar Oldsberg?
IO:  En ung Ingvar Oldsberg skulle spelas av Dean Martin
FH: Jag vet inte hur vi ska få liv i honom men... Det surras ju om att du håller på att 
skriver biogra"er... Gör du det? Eller memoarer?
IO: Jajamensan! Ja men jag skriver dom ju inte utan det är en annan kille som skriver dom 
och jag har sagt nej till det där i åtta års tid för det kan bli så förmätet och pretentiöst... 
Men kan vi få med dom här berättelserna och historierna som kanske inte alltid sett 
dagens ljus så... kan det nog bli ganska hyfsat. 
FH: Jag ska faktiskt erkänna att jag redan har blivit intervjuad för den här boken, och 
författaren i fråga sa åt mig att vara skamlöst ärlig
FW: Du ska ha stor heder Ingvar åt att du inte hymlar om det här med att det "nns en 
spökskrivare som skriver dina memoarer. Det är väldigt många kända personer som 
mörkar detta
IO: Jo men det tror jag, men det "nns ju så många andra mörka sidor och dom har jag ju 
inte hittat själv, och då måste jag ju be nån annan
FH: Kommer det bli mycket smaskiga skandaler i boken?
IO: Det blir bara... lite skatteproblem, lite krogbesök och en fyra-fem skilsmässor
FH: Det låter som en bra pitch måste jag säga
FW: Lite sex vill vi ha också Ingvar!
IO: Ja det har jag haft också
FH: Hälsa Fredrik Bellfrage nu! Ha det bra Ingvar!
IO: Ha det så gott nu själva, gubbar. Lika härligt jämt att höra ifrån er, hej hej
FH: Detsamma, hej!
(Ingvars samtal dröjer kvar någon minut då hans telefon inte lagt på, Filip och Fredrik lyssnar)
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Avsnitt 3: ”Chilla galet” 2010-01-03, 6:15–6:52
Filip och Fredrik har just ringt upp Kristian Luuk för att prata om den tvsändning han ska göra 
inför kronprinsessbröllopet som stundar under sommaren 2010. 
FH: Kristian Luuk... Ja det känns som en ändå... En välscoutat av SVT att placera Mark 
Levengood och Kristian Luuk där uppe. Och nånstans är det väl trevligt, det "nns ju 
nånslags krock i att Mark Levengood som homosexuell sitter och bevakar det här. För det 
känns som att det är en jävla homofobisk skara människor som är på det där bröllopet
FW: Ja det har du rätt i, däremot så tror jag att det bland bögar är jättestort med 
kungligheter 
FH: Ja men det är ju inte därför Mark Levengood sitter där tror jag 
FW: Utan därför att han är "nurlig?
FH: Ja eller därför att han är älskad? 

Avsnitt 3: ”Chilla galet” 2010-01-03, 8:20–
Filip och Fredrik börjar prata om mat och restauranger vilket styr in samtalet på programledaren 
Patrik Ekwall och vad han har skrivit på Twitter:
FW: (...) Jag kommer att tänka på Patrik Ekwall när du säger sånt där, jag följer honom på 
Twitter, TV4 nyheterna... alla vet ju givetvis vem Patrik Ekwall är i dag. Han är ju en 
livsnjutare som gärna prata om den goda råvaran, sushin och köttbiten. Han hade twittrat 
igår nere från Sydafrika, där han är nu och rapporterar från fotbolls-VM, att han och Olof 
Lundh, som också jobbar på TV4 va? 
FH: Ah gamla expressen-kille
FW: Just det, pilotbrillor, ofta på sig
FH: Det som är intressant med Olof Lundh är att han är väldigt nära att ha bra stil men 
han misslyckas alltid med nån del så att det blir fel 
FW: (Skrattar) vad är det oftast då, en slips? 
FH: Nä men det är exempelvis... knäpper han inte högsta knappen på skjortan när han har 
slips vilket är... det är ju ett riktigt... Jag vet inte vad jag ska kalla det... Ja men det är ju 
”Ola-mode”, alltså han Idol-Ola-mode, och köra det exempelvis. 
FW: Och det är han för gammal för?
FH: Asså det är bara fult. Men sen kan det också... Han liksom försöker för hårt med 
converse till kostymen och så där, sånna där smågrejer som effektivt dödar det som hade 
kunnat vara väldigt bra. 
FW: Det är Olof Lundh då?
FH: Det är Olof Lundh
FW: Men då skrev Patrik Ekwall i ett twitterinlägg ”jag och Olof Lundh är på nån 
restaurang, Olof Lundh chillar heeelt galet”, skriver han. Och jag funderade, när han skrev 
det, vad menas det med att chilla helt galet? 
FH: Men kan det vara så att han har missat en punkt eller nåt? ”Olof Lundh chillar - 
punkt - helt galet”. Att det är så att Olof Lundh jobbar så mycket så att det är helt galet 
att han chillar överhuvudtaget?
FW: Ja du det är en bra teori 
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