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Abstract 
Syftet med min studie är att undersöka hur Filip och Fredriks relation uppfattas av lyssnare. För att 

undersöka detta mer ingående studeras också vad det är i avsnittet som gör att de uppfattas på det 

viset. Metoderna jag använder mig av i min studie är fokusgruppsintervjuer och samtalsanalys. Det 

teoretiska skelettet i mitt examensarbete är genusperspektiv med inriktning på Connells 

maskulinitetsteori, samt Stuart Halls receptionsteori med fokus på encoding/decoding modellen.  

Resultatet i studien tyder på att samtliga deltagare av fokusgrupperna menade att deras relation 

uppfattades som en typisk bromance, en djup vänskap mellan två män. Fokusgrupperna menade 

också att de bland annat hade ett högt samtalstempo och att de inte hade en lika bred 

referenshantering till kvinnor som de hade till män. Analysen av poddavsnittet tyder på att en av 

anledningarna till varför Filip och Fredrik uppfattas så är då de lyfte 38 personer, varav sju av dem 

fick en mer ingående förklaring. De resterande 31 personerna fanns det en antydan om att vi som 

lyssnare skulle känna till. Av de 38 personerna var 5 av dem kvinnor, där tre av dem blev förklarade 

utifrån deras närmsta manliga anhöriga.  

Examensarbetets titel är ett citat från en av fokusgruppsdeltagarna som diskuterar frågan om 

hur de uppfattar relationen mellan Filip och Fredrik.  
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Abstract 
The purpose of my study is to investigate how Filip and Fredrik's relationship is perceived by 

listeners. To investigate this more thoroughly I also study what it is in the episode that makes them 

perceived in that way. The methods I use in my study are focus group interviews and call analysis. 

The theoretical skeleton in my study is gender perspective, focusing on Connell's masculinity 

theory, as well as Stuart Hall's reception theory focusing on the encoding/decoding model.  

The result of the study indicates that all participants in the focus groups believed that their 

relationship was perceived as a typical bromance. The focus groups also meant that they had a high 

speed in their conversation and that they did not have as wide reference management to women as 

they had for men. The analysis of the episode indicates that one of the reasons why Filip and 

Fredrik are perceived in that way is that they raised 38 persons, of whom seven were given a more 

detailed explanation. The remaining 31 persons had preconceived idea that we as listeners would 

already know about. Of the 38 persons, where five of them women, three of whom were explained 

by their closest male relatives. 

The title of this exam is a quote from one of the focus group participants, when I asked the 

question of how they perceived the relationship between Filip and Fredrik. 
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1. Introduktion 

”Hej vi är Fredrik och Filip och vi skulle vilja göra en 52:a säsong av vadsomhelst.” -
Är det verkligen rimligt med tanke på att ni redan gjort 51 säsonger av vadsomhelst? 
frågar Kanal 5 inte då utan sätter in killduon i tv-tablån direkt (Knyckare, 2014).  

Åtta timmar per dag går åt till att ta del av medier (Resumé, 2015). Vi lyssnar på musik, tar 

del av nyheter från exempelvis tidningar, scrollar igenom flödet på sociala medier och tittar 

på TV. Det kan därför ses som en inte helt avlägsen tanke att medier i någon form besitter 

möjligheten att påverka oss. Det blir således intressant att uppmärksamma fördelningen av 

representationen av kön på medier. Resulterar en minskad kvinnlig närvaro på medier till 

att förtydliga och upprätthålla en patriarkal maktordning?  

Som Emma Knyckare1 påpekar i citatet ovan är Filip Hammar och Fredrik Wikingsson 

en etablerad duo som har funnits i Tv-tablån sedan deras premiär år 2002 med programmet 

Ursäkta röran (vi bygger om). Den 1 januari 2010 släppte duon sitt första poddavsnitt Hotet från 

sydost. Vad är det egentligen som gör att många av oss intresseras av dem? Kan det 

möjligtvis vara hur deras relation kan associeras med en slags exklusiv förbindelse av 

kärlek, broderskap och en vänskap?  

Detta examensarbete kommer följaktligen att studera hur Filip och Fredriks relation 

uppfattas av lyssnare och vad det är som ligger till grund för den tolkningen. Studien är 

tvärvetenskaplig och genomförs ur ett medie- och genusperspektiv, genom kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer och samtalsanalyser.  

Inledningsvis kommer jag att presentera de frågeställningar som kommer agera 

vägvisare för min studie. Sedan kommer en övergripande diskussion föras kring studiets 

problem, för att sedan gå vidare till tidigare forskning som gjorts kring ämnet. Det blir 

sedan väsentligt för mig att diskutera de teoretiska perspektiv som verkar som skelett för 

studien. Vidare kommer jag att presentera de metoder och urval som gjorts för att sedan 

analysera materialet i det nästsista avsnittet. Avslutningsvis kommer en redovisning av 

resultatet att göras.  

 

  

																																																								
1 Svensk komiker samt radiopratare på P3. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Detta examensarbete kommer att undersöka hur Filip och Fredriks relation uppfattas i 

deras podcast, som varje månad har 170 000 lyssnare. Detta blir intressant då vi lever i en 

patriarkal samhällsstruktur som påverkar oss medborgare på flera plan.  

Det har i ett flertal studier uppmärksammats hur pojkar på senare år har fått en annan 

typ av vänskapsrelation. Den tuffa och hårda kontakten har gradvis förändrats mot en mer 

feminisering, där intimitet och djupare gemenskap blir allt mer vanligt (Hertz & Johansson, 

2011:24). Kan det vara ett resultat av relationen som exempelvis Alex och Sigge2 eller Filip 

och Fredrik representerar på medier? Eller är det en reaktion på hur långt feminismen har 

kommit? Hur det kvinnliga inte behöver vara en svaghet. Oavsett så kan det betraktas som 

en positiv aspekt, hur männen kan nå djupare vänskapliga relationer på ett privat plan.  

 
Syftet med min studie är att genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer och samtalsanalyser 

undersöka hur lyssnare uppfattar Filip Hammar och Fredrik Wikingssons relation utifrån 

ett halvt avsnitt av deras podcast.  

Genom dessa frågeställningar hoppas jag få svar på mitt syfte: 

§ Vad är det som gör att Filip och Fredriks relation uppfattas på ett visst sätt? 

§ Kan Filip och Fredrik placeras in i Connells maskulinitetsteori och var i så fall? 

§ Hur uttrycks Filip och Fredriks vänskap under poddavsnittet? 

§ Vad är det i Filip och Fredriks relation som går att koppla till homosocialitet? 

 

  

																																																								
2 Alex Schulman och Sigge Eklund poddar inom samma genre som Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. 
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3. Problemets orientering 

Att placera min studie i en samhällelig kontext är viktigt för mig för att kunna klargöra 

varför undersökningens syfte är intressant att utforska. Det gör jag i detta avsnitt. 

Avslutningsvis kommer centrala faktorer som är relevanta för studien beskrivas.  

3.1 Den samtida maktordningen 
Oavsett hur jämlika vi menar att Sverige och delar av västvärlden är finns det flera studier 

som kan belysa männens makt i samhället (Holgersson, 2006:25). Om Sverige är 

strukturerat utifrån ett patriarkalt maktsystem eller inte, är en större fråga än vad detta 

examensarbete kommer att fokusera på. Det blir emellertid väsentligt att uppmärksamma 

de strukturer som råder, hur kvinnor i många aspekter inte besitter en liknande makt som 

det motsatta könet. Framförallt då denna studie kommer att koncentrera sig på relationen i 

en homosocial kontext. Men vilken påverkan kan dessa publika vänskapsrelationer ha på 

samhället? Vidare blir det utifrån denna kontext intressant att diskutera mediernas makt. Är 

det medierna som bestämmer hur könsfördelningen ser ut, eller är representationen en 

avspegling av samhället?  

3.2 Vad är vänskap? 
Vänskap kan ses som ett förhållande mellan två personer som vanligen inte inkluderar en 

sexuell relation. Det finns olika vänskapliga nivåer, där vissa står närmre varandra och 

andra har en mer ytlig bekantskap. Det är relationer som ändrar form beroende på 

exempelvis ålder och händelser i livet. Vänskap kan ses som en frivillig överenstämmelse 

om välvilja och respekt mellan varandra, där tillit är centralt (Österberg, 2007:16).  

Vänskap i detta examensarbete kommer främst att diskuteras utifrån det breda 

begreppet homosocialitet3, som syftar till ett hur mäns vänskap kan leda till makt över 

kvinnor. Hur exempelvis manliga chefer ger fördelar åt sina manliga kollegor (Hertz & 

Jansson, 2011:133).  

3.3 Filip och Fredrik 
Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är två svenska män i 40 års åldern. De träffades när 

de båda arbetade på Aftonbladet som journalister år 1996. Sex år senare inledde de deras 

																																																								
3 En mer ingående beskrivning görs i avsnittet Det teoretiska skelettet. 
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karriär med TV-programmet Ursäkta röran (vi bygger om). Sedan dess har 20 andra program 

sänts på svensk TV (Dt.se). 

1 januari 2010 hade de premiär för sin podcast, Filip och Fredriks podcast. Filip och 

Fredriks podcast blev snabbt en av de mest populära inom kategorin kultur och nöje. År 

2016 gick de över till att sända på endast engelska, för att sedan i början av 2017 spela in ett 

engelskt och ett svenskt avsnitt varje vecka. Avsnitten är cirka 50 minuter långa 

(Wikipedia.org).  

3.4 Plattformen podcast 
Plattformen podcast är ett digitalt verktyg som används för att lyssna på ljudfiler som 

producerats av vanligen två eller fler deltagare. Det kan jämföras med en modern version 

av radion, där lyssnare endast hör de medverkande. Olika grupper talar om skilda ämnen 

med oftast en speciell inriktning där lyssnare redan har en viss kännedom om aktörerna för 

just den podcasten. Poddavsnitten finns tillgängliga för nedladdning, där det också finns 

möjlighet till prenumeration (Gillinger, 2013).  

År 2003 föddes formatet podcast hos Apple, där det ett år senare spreds, dock främst i 

USA. Det fick global spridning år 2005, detta då plattformen podcast hittade sitt hem på 

iTunes, där det blev enklare och lättillgängligare. I Sverige dröjde det dock till år 2009/2010 

innan lyssnarna anammade plattformen (Contentjournalen, 2015).   
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4. Forskningsöversikt 

Detta avsnitt kommer att belysa tidigare forskning som är relevant för denna studie. Då 

syftet med studien är att undersöka hur Filip och Fredriks relation uppfattas, har artiklar 

som diskuterar och problematiserar bland annat begreppen homosocialitet och manlig 

hegemoni blivit intressanta för mig.  

Samtliga artiklar kan härledas till genusforskning snarare än medieforskning. Det 

förklarar dock inte att genusforskning inte hör hemma inom fältet för medie- 

kommunikationsvetenskap. Kleberg menar att medieforskningen verkar för att belysa hur 

medier representerar “verkligheten” i medier. Medan genusforskning analyserar hur det vi i 

dagligt tal representeras. Genom att i medieforskning tillämpa ett genusperspektiv blir det 

möjligt att undersöka hur kvinnor och män framställs på medier, vilka roller de blir 

tilldelade och hur mycket vikt som läggs på deras kunskaper och erfarenheter (Kleberg, 

2006:7). 

4.1 Is it a man’s world? 

Sharon Bird har i artikeln Welcome to the men’s club presenterat hennes studie kring hur 

upprätthållandet av en hegemonisk maskulinitet går till genom begreppet homosocialitet 

(1996:120). I studien har Bird genom intervjuer samt fältobservationer undersökt hur 

meningar som utgör exempel på hegemonisk maskulinitet upprätthålls och hur betydelser 

som inte gör det undertrycks (a.a. 123-124). Bird menar att när det blir påtagligt för den 

heterosexuella mannen i en homosocial tillställning att det är maskulint att vara 

frånkopplad sina känslor, att vara tävlingsinriktad och att objektifiera kvinnor, leder det till 

att vidmakthålla patriarkala strukturer där femininet och en icke hegemonisk maskulinitet 

ses som avvisande (a.a. 122-123).  

Följaktligen blir det intressant att presentera Charlotte Holgerssons artikel Homosociality 

as a gendered process, som är en analytisk diskussion kring redan gjorda studier inom samma 

ämne. Där homosocialitetsprocessen är den centrala diskussionen och hur det kan leda till 

en könssegregation kring främst organisationer men också i en större samhällelig kontext 

(2006:25). Holgersson diskuterar genom Connell liksom Birds (1996:122) hur män genom 

en kollektiv underordning av kvinnor drar fördelar av den hegemoniska maskuliniteten. 

Detta även om de flesta män inte motsvarar bilden av vad manlighet är, men som grupp 

vinner de genom den patriarkala strukturen (2006:29). 
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Nils Hammarén och Thomas Johansson menar emellertid i artikeln Homosociality: In Between 

Power and Intimacy att begreppet homosocialitet är överdrivet utnyttjat i sammanhang med 

mening att referera till hur män genom deras relation till andra män kan upprätthålla en 

patriarkal ordning (2014:1-2). De menar vidare att begreppet homosocialitet ofta är använt 

vid studier om manlighet, men menar på att dess bevarande av en patriarkal struktur är en 

förenklad skildring av homosocialitet, som förminskar begreppet till en icke-analytiskt term 

(a.a. 5-6). 

I artikeln Caught in a bad bromance undersöker Elizabeth Chen genom fältstudier hur 

lagar hjälper till att forma och upprätthålla maskulinitet (2012:242). Det blir enligt Chen 

möjligt att uppmärksamma underordning och privilegier genom att undersöka hur manlig 

vänskap, med fokus på bromance, verkar (a.a. 244). Bromance förklarar hon som en 

sammanslagning av två engelska ord brother4 och romance5. Genom att sätta Chens tankar 

kring hur etablerad den manliga vänskapen har blivit, kanske främst på grund av 

populärkulturen, blir det intressant att relatera dem till Karina Buteras artikel ‘Neo-mateship’ 

in the 21st century. Butera presenterar de resultat hon har fått genom sin studie vars syfte var 

att genom kvalitativa intervjuer undersöka reformen av en manlig vänskap utifrån tre olika 

generationer i Australien (2008:265). Mateship är ett begrepp som kan likställas med Chens 

sätt att använda bromance, som syftar på sammanslagningen av de engelska orden mate6 

och friendship7. I artikeln argumenterar Butera för att den traditionella manliga vänskapen 

som praktisk, icke emotionell och med en hög gard är ett döende förhållningssätt. Hon 

menar vidare att det under detta årtiondet har inträtt ett nytt förhållningssätt gentemot sina 

vänner i ett manligt sammanhang (a.a. 266). Där en övergång har skett till en vänskap som 

allt mer kan jämföras med en kvinnlig vänskap, med en förväntan om att kunna finnas till 

på ett såväl praktiskt plan som emotionellt (a.a. 267).  

Då Buteras resultat tyder på en mer intim och nära relation mellan männen, kan 

vänskapen fortfarande vara skadligt för samhället? Även om det inte som i enlighet med 

Holgersson och Birds tyder på en hegemonisk maskulinitet? Chen menar att denna nya 

feminiseringen av den maskulina vänskapen kan komma att påfresta kvinnor och 

parrelationen. Det blir exkluderade och det är skadligt, då de bland annat uppmanar till 

																																																								
4 Det engelska ordet för broder, som kan peka på en broderlig vänskap. 
5 Det engelska ordet för romantik, eller kärlek. Som i detta fall kan tyda på en icke-sexuell men mycket stark 
kärleksrelation 
6 I Australien har det engelska ordet mate ett brett tillämpningsområde. Detta då det kan syfta till att benämna 
både en nära vänskaplig relation samtidigt som det inom kulturen kana användas frekvent till någon som rör 
sig för stunden inom en likvärdig kontext som en själv, ex; en barista (Wierzbicka, 2001: 210). 
7 Det engelska ordet för vänskap. Syftar inte enbart på en vänskap av samma kön.  
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heteronormativitet, men också för att det inte finns någon direkt motsvarig relation mellan 

kvinnor (Chen, 2002:259).  

4.2 Skadliga normer 

Bird menar att den homosociala vänskapen i en heterosexuell grupp hjälper till att bevara 

den hegemoniska maskuliniteten som en norm, oavsett hur mycket den individuella 

mannen förhåller sig till maskulinitet som begrepp (a.a. 122). Följaktligen påpekar 

Holgersson vidden av att diskutera det faktum att kön konstrueras i relation till andra 

sociala kategorier, exempelvis läggning, kulturellt ursprung och klass. Den könsordnade 

processen blir begripbar eftersom individer befinner sig i skärningspunkten av dessa 

kategorier, vilket förklarar varför kvinnor och män inte är en homogen massa i sina 

respektive kategorier (2006:37).  

Chen menar att det sker en granskning av konstruktionen kring kön, sexualitet och 

närhet. Vidare menar hon hur lagar och regler skapar och bevarar normer i samhället, vilket 

således inte är något förvånande, men menar emellertid att hon ställer sig positivt i frågan 

om att diskutera ett potentiellt regelverk kring en vänskaplig relation. Detta för att det inte 

ska vara giftermål eller blodsband som de enda lagstadga relationerna (a.a. 253).  

4.3 Manlig vänskap 

Begreppet homosocialitet tolkar Bird genom Lipman-Blumen som en icke-sexuell 

attraktion mellan två av samma kön. Vidare menar Bird att genom att särskilja sociala 

grupper tolkar hon homosocialitet som ett medel att främja och att tydliggöra skillnader 

mellan hegemoniska och icke-hegemoniska maskuliniteter (1996:121). Charlotte 

Holgerssons diskuterar följaktligen också kring begreppet homosocialitet och dess 

påverkan i ett makroperspektiv (2006:25). Holgersson menar att begreppet homosocialitet 

kan förklara processen där män söker sig till andra män, då de identifierar sig med varandra 

inom exempelvis organisationer (a.a. 30). Processen sker genom lust och förförelse men 

kan också paradoxalt leda till osäkerhet kring skapandet av homosocialitet (a.a. 31-32). 

Holgersson menar således att homosocialitet bygger på kön utifrån en relation gentemot 

andra sociala maktstrukturer, där vilka de strukturer är beror på varje specifik situation (a.a. 

37). 

Likt Birds och Holgersson menar Hammarén och Johansson att homosocialitet syftar 

på att förklara och definiera relationen mellan två personer av samma kön. Som nämndes 
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ovan förhåller sig dock Nils Hammarén och Thomas Johansson kritiska till användningen 

av begreppet homosocialitet. Istället utvecklar de homosocialitet utifrån hegemonisk 

maskulinitet och låter skapa ett bredare perspektiv att förhålla sig till begreppet (2014:1). 

De menar att homosocialitet bör ses som en del av begreppet som kallas hierarkisk 

homosocialitet, och öppnar således upp för ett nytt perspektiv – horisontell homosocialitet, som 

diskuteras mer ingående i nästa stycke.  

Som tidigare nämnt diskuterar Chen manlig vänskap utifrån bromance. Chen menar 

att med hjälp av maskulinitetsteorier kan bromance bli distinktare och lättare att urskilja. 

Hon menar att bromance efterliknar giftermål genom att fungera som en slags ensamrätt 

gentemot den andra då relationen är en dyad, samtidigt som det också uppmanar till en 

heteronormativ relation (2012:253). 

4.4 Känslor i fokus 

Hammarén och Johansson som förhåller sig kritiska till vissa forskares användning av 

begreppet homosocialitet, har utvecklat ett vidare perspektiv till det – horisontell 

homosocialitet. Med detta fylliga begrepp syftar de på en mer intim och känslomässigt styrd 

relation mellan två personer av samma kön. Genom den introduceringen hoppas de på att 

begreppet homosocialitet blir mer dynamiskt och applicerbart (2014:5-6).  

Chen menar att lagar och regler kan leda till en begränsning av manlig intimitet, med 

utgångspunkt i populärkulturen (2012:242), därför undersöker hon således några av de 

gränser som existerar kring manlig vänskap (a.a. 246-247). Chen ställer bland annat frågan 

”vad erbjuder bromance?”, där hon menar att manlig vänskap utifrån ett monogamt 

heteronormativt förhållande kan avlasta kvinnors ömhetsarbete till sin partner (a.a. 259).  

Ovan nämnda artiklar är relevanta för mitt examensarbete då de hjälper mig att belysa 

min studie med ett tillämpat genusperspektiv. Utifrån ovannämnda artiklar placeras min 

studie i kontext som omfattar medieforskning utifrån ett genusperspektiv. Då syftet med 

min studie är att undersöka hur manlig vänskap uppfattas utifrån ett specifikt medium rör 

jag mig inom både medie- och genusforskning.   
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5. Det teoretiska skelettet 

Detta avsnitt innehåller diskussioner samt resonemang kring de teoretiska perspektiv som 

agerar som skelett för min studie. Kapitlet kommer att inledas i ett bredare perspektiv inom 

strukturalismen, för att sedan smalna av i genusperspektiv och maskulinitetsteori. Jag 

kommer även att presentera Stuart Halls receptionsteori samt de begrepp som kommer att 

vara centrala i min studie.  

5.1 Strukturalism 
Det är viktigt för mig att positionera mig och visa var jag står teoretiskt. Under de här tre 

åren har jag kommit till insikt om att det är strukturalismen jag tar avstamp i. Med ett 

strukturalistiskt betraktelsesätt styrs människors handlingar, medvetet eller inte, av 

samhälleliga strukturer och system. Sociala sammanhang är systematiskt strukturerat av 

kraftfulla agenter, så som myndigheter och medieinstitutioner. Inom strukturalismen ses 

språket som ett eget system som hålls levande tack vare den struktur det för tillfället är 

bunden till. Där det genom språket går att studera vilka dessa strukturer och system är, 

exempelvis förtryckssystem så som patriarkala ordningar. Då min studie kan diskuteras 

utifrån en patriarkal struktur blir det relevant för mig att låta strukturalistiska glasögon få 

prägla mitt arbete, dock med en medvetenhet om hur subjektivitet är något som paradoxalt 

genomsyrar ett strukturalistiskt perspektiv (Laughey, 2007:54-55 och Hawkes, 1997:17-18). 

5.2 Genusperspektiv 
Genom att applicera ett genusperspektiv på min studie blir det möjligt för mig att studera 

vad som är maskulint, vad som är feminint och varför det är så. Genus syftar på ett socialt 

betingat begrepp som verkar för att förklara om en person känner sig maskulin eller 

feminin, medan begreppet kön pekar på det kön vi biologiskt blivit tilldelat. Genus är 

således socialt och kulturellt konstruerat, vilket gör att vi uppfattar vissa saker som 

maskulint och andra som feminint (Fagerström & Nilsson, 2014:5).  

Enligt Joan Scott kan ett genusperspektiv framstå som relativt blekt om inte en 

parallell diskussion om makt förs (1988:42-43). Detta då Scott lyfter möjligheten om att se 

på genusperspektivet utifrån två olika sätt. Den första definitionen belyser genus vars 

perspektiv gör det möjligt att utläsa de olika skiljaktigheter som finns mellan 

föreställningarna om hur ett normativt beteende bör vara utifrån vilket kön personen har. 

Den andra menar Scott är att ett genusperspektiv gör det möjligt att exempelvis förstå vem 
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som har makten i relationen (ibid). Vilket vidare gör det intressant att diskutera den franske 

filosofen Michel Foucaults tankar om makt. Detta då reformen av ordet från substantiv till 

ett verb introducerades först av honom. Det vill säga att ingen kan besitta makt, men att 

den kan utövas och således kan en person verka från en maktposition (1980:89).  

Medieforskaren Madeleine Kleberg låter också begreppet genus vara centralt i 

medieforskning. Kleberg menar, att med ett tillämpat genusperspektiv inom 

medieforskning blir det möjligt att analysera hur kvinnor respektive män framställs på 

medier, hur de porträtteras utifrån olika roller samt hur stor tyngd som läggs på deras 

kunskaper och erfarenheter. Utifrån medierna studeras dessutom framställningen av 

relationer och maktförhållanden mellan könen samt hur kvinnlighet och manlighet 

konstrueras (2006:7). 

5.2.1 Maskulinitetsteori 
Maskulinitetsforskaren R.W. Connell menar att maskuliniteter konstrueras socialt och 

diskuterar hur de kan begripliggöras. Maskulinitetsforskning är en inriktning som 

följaktligen har inspirerats av feministisk teori, som gör det möjligt att genom empiriska 

och teoretiska studier undersöka mäns kulturella, sociala och psykologiska livsvillkor, 

attityder, handlingsätt och livsstilar (2008:69-71). 

Följaktligen har Connell utifrån riktlinjerna om relationer och agerande presenterat 

maskulinitetetens primära struktur i den nutida västerländska genusordningen. Med 

utgångspunkt i förhållandena mellan hegemoni, delaktighet, underordnande och marginalisering 

diskuterar hon maskuliniteter och dess agerande (ibid). Hegemoni refererar till den kulturella 

dynamik som ligger till grund för en ett en viss typ av människor kan vidmakthålla en 

ledande status i samhället. Hegemonisk maskulinitet kan således ses som den idealbild som 

råder för stunden och de ledande drag som män (och kvinnor) förhåller sig till (a.a. 115). 

Det är inte många män som besitter en hegemonisk position, utan de flesta befinner sig 

troligtvis på en deltagande placering. I denna position drar männen nytta av den patriarkala 

ordning som råder, men utan att själva behöva leva upp till de hegemoniska idealen. 

Connell menar vidare att i ett västerländskt perspektiv fokuseras underordnad maskulinitet 

främst på homosexuellas underordnad gentemot heterosexuellas, detta då det ses som 

normen i samhället. Inom positionen underordnad ryms emellertid alla män som 

exkluderas från att ta del av den manliga dominansens förmåner (a.a. 116). Slutligen menar 

Connell att den marginaliserade maskuliniteten inte kan ses som en del av genusordningen. 

Denna position inkluderas inte inom den hegemoniska maskuliniteten, detta då inget fokus 
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läggs på de män med exempelvis en annan etnisk tillhörighet än normen som för stunden 

är ideal (a.a. 118-119).  

 

Herz och Johansson menar att Connells teorier om hegemonisk maskulinitet är de mest 

använda men också mest kritiserade. Connell har dock själv påpekat att en utveckling av 

modellen behövde ske, vilket hon också gjort. Detta ledda till att fyra substantiella punkter 

förbättrades. Den första punkten var att hierarkimodellen behövde utvecklas. Vidare blev 

relevansens av att låta geografi få en mer central form, med fokus på att särskilja mellan 

maskuliniteter på lokala, regionala och globala nivåer. Den tredje punkten som har 

utvecklats var att ge en större roll åt personifikationen av makt och privilegier. Slutligen 

fick dynamiken mellan interna konflikter och potentialen till att uppnå genusdemokrati 

större fokus (Herz & Johansson, 2011:128-129). Genom att tillämpa Connells teorier 

hoppas jag på att kritiskt kunna analysera begreppet maskulinitet med utgångspunkt i Filip 

och Fredriks relation.  

5.3 Receptionsteori 

Då min studie syftar till att undersöka uppfattningen av något kommer Stuart Halls 

encoding/decoding modell appliceras på mitt material, med fokus på decoding. Detta då 

Filip och Fredrik encodar sina samtal med diverse meningar vilket sedan publiken decodar på 

olika sätt. Det blir relevant för mig att undersöka hur den processen sker, och vad det är 

som gör att mening uppfattas på vilket sätt.  
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Teoretikern Stuart Hall utgav 1980 sina tankar om hur en genom att se bortom den linjära 

och enkelspåriga kommunikationsmodellen sändare – budskap – mottagare, kan tillåta 

publiken att ses som deltagare istället för passiva mottagare (1980:118,128). Genom att 

tillämpa encoding/decoding som en kommunikationsmodell, hoppades Hall på att 

synliggöra hur texter och symboler kodas med ett önskat budskap, preferred reading, som 

mottagaren kan, eller inte kan, utläsa (2013:133). Encoding är, förklarar Hall, den första 

delen i modellen. Där sändaren i detta fall är Filip och Fredrik, som i sina samtal kan önska 

att deras budskap ska tolkas av publiken på ett viss sätt. Decoding är det som sker när 

mottagaren, eller publiken, avläser texten eller symbolen vars mening är encoded 

(1980:129). Det blir intressant för mig att tillämpa denna kommunikationsmodell utifrån 

Stuart Halls receptionsteori, med fokus på processen kring decoding, då alla människor har 

olika kulturella kapital och konceptuella kartor som kan förklara varför vissa saker 

uppfattas på ett visst sätt beroende på vem som utläser budskapet (Hall, 2013: 4). 

Genom att dela en liknande konceptuell karta går det att förstå varandra på ett likartat 

sätt. Hall menar att detta förklaras som när vi påstår att några tillhör samma kultur, detta då 

de tolkar världen på ungefär samma sätt (ibid). Det finns således fler faktorer som är 

avgörande för hur mening blir decoded – såsom kön, ålder och kulturellt kapital. Hall 

menar vidare att det finns tre möjliga sätt för en mottagare eller publik att uppfatta eller 

utläsa en text eller mening; dominant-hegemonic code, negotiated code och oppositional code. I den 

första, dominant-hegemonic, utläser mottagaren budskapet så som sändaren encodade det. 

Negotiated code innebär att mottagaren gör en del omtolkningar, detta för att meningen 

eller texten ska kunna gå att applicera inom dennes sätt att se på världen. Den sistnämnda, 

oppositional code, ställer sig i direkt motsatt till budskapet som blivit encodat. Publiken 

förstår den underliggande meningen, men de delar inte kodningen och förpassar därför 

budskapet (Hall, 1980:136-138). 

5.4 Centrala begrepp 

En presentation av de begrepp som kommer agera verktyg för mig under min analys är 

väsentligt att göra för att underlätta både läsning och förståelse av min analys. Fyra begrepp 

kommer att introduceras: hegemoni, homosocialitet, relationshantering och varumärke.  

5.4.1 Hegemoni och homosocialitet 

Hegemoni visar på den ledande ställning som exempelvis en person, organisation eller ett 

land kan ha, men medför således inte fullständig makt. Hegemonin är framförallt 
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intresserad av att upprätthålla en status quo (Connell, 2008:18 och Herz & Johansson, 

2011:126-127).  

Begreppet homosocialitet handlar om hur män värdesätter andra män som de kan 

identifiera sig med högre än kvinnor (Herz & Johansson, 2011:85). Homosocialitet har 

traditionellt sett nyttjas för att förklara ”en manlig gemenskap som syftar till att bibehålla makt” 

(a.a. 133). Begreppet är dock ett komplext sådant med många bottnar, som är nära 

besläktat med teorier om hegemonisk maskulinitet som syftar till de ideal om hur en man 

bör vara. Homosocialitet kan således tolkas att avse allt ifrån vänskapsrelationer män 

emellan och för att karakterisera mäns makt över kvinnor (a.a. 133-134).  

5.4.2 Relationshantering och varumärke 

Begreppen relationshantering och varumärke kan tänkas avlägsna för det ramverk jag har 

byggt upp kring min studie. Jag menar dock att de är högst relevanta för mig att använda, 

trots dess tillhörighet till snarare strategiska kommunikation än reception- och 

genusforskning. Detta då Filip och Fredrik som duo kan tolkas som ett varumärke, 

tillskillnad från individerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Genom att se det som 

att allt de gör och säger är där av en anledning, och på något vis bygger på deras 

varumärke, blir begreppen ytterst relevanta för mig att använda mig av.  

Relationer kan förklaras som ett bilateralt beroende mellan två eller fler personer. 

Relationer är inte statiska vilket gör att de ständigt står inför förändring. Varje relation 

består av outsagda regler som justerar relationen och som exempelvis bestämmer på vem 

ansvaret ligger för en specifik uppgift. Reglerna är också dem dynamiska, vilket leder till en 

ständig omskrivning som beror på det senaste samspelet (Heide, 2011:120-121). 

Relationshantering blir därför intressant då det syftar på exempelvis ett företags 

kommunikationsprocess som identifierar gemensamma synsätt, tankar och intressen mellan 

företaget och olika grupper (a.a. 134).  

Vidare vill jag påstå att genom att tillämpa begreppet varumärke till min studie kan 

teorierna om relationshantering bli djupare. Ett varumärke kan inkludera symboler, namn, 

designer eller begrepp som har till uppgift att urskilja en säljares produkt. Det är också 

relevant för varumärke att arbeta för att särskiljas från andra liknande produkter på 

marknaden (Thelander & Rosenqvist, 2011:285).   
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6. Metod och material 

Då mitt syftet med min studie är att undersöka hur lyssnare uppfattar Filip och Fredriks 

relation med plattformen podcast som utgångspunkt, blir det relevant för mig att 

kombinera två vetenskapliga metoder, fokusgruppsintervjuer och ett vidare perspektiv av 

samtalsanalyser. En kombination av dessa två metoder gör det möjligt för mig att 

undersöka hur lyssnare uppfattar relationen samt vilka faktorer utifrån poddavsnittet som 

kan förklara att relationen uppfattas på det sättet.  

6.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper möjliggör för forskaren att utläsa känslor, åsikter och uppfattningar om ett 

visst ämne (Kitzinger, 1994:108). Fokusgruppsintervjuer kan ses som en kombination av 

två andra kvalitativa metoder – intervjuer och observationer (Justesen & Mik-Meyer, 

2013:67). Fokusgrupp som metod går ut på att samla en grupp på exempelvis fyra till sex 

personer för att diskutera ett valt ämne (Wibeck, 2010:62). Intervjuaren tar sig an rollen 

som moderator och ser då till så att diskussionen förhåller sig till de ramar som finns för 

studien. Till skillnad från kvalitativa intervjuer där forskaren är mer central under samtalet, 

tar hen här snarare ett steg tillbaka och låter deltagarna av fokusgruppen vara i centrum 

(Justesen & Mik-Meyer, 2013:68-69). Ett resultat av det kan bli att diskussionerna kan bli 

mer informativa och uppriktiga, detta då deltagarna själva ställer frågor till varandra 

(Wibeck, 2013:23). Då forskarens roll under fokusgruppsintervjun är mindre framträdande 

klassas intervju som ostrukturerad. Det är dock väsentligt att tydliggöra att alla 

fokusgrupper är anordnade situationer (Wibeck, 2013:28). 

I somliga fall är det centralt för undersökningen att gruppkonstellationen består av en 

homogen grupp, med exempelvis samma ålder och kön, som känner varandra sedan 

tidigare. Då det i andra fall är direkt avgörande att personerna träffar varandra för första 

gången under fokusgruppsintervjun (Justesen & Mik-Meyer, 2013:70). Wibeck menar dock 

att möjligheten för forskaren att skapa närhet och enighet ökar genom homogena grupper, 

vilket i sin tur kan leda till att utväxlingen av användbart innehåll underlättas (2010:63).  

6.1.1 Material och urval 

För min studie har jag valt att använda mig av tre fokusgrupper med fyra till fem personer i 

varje grupp. Wibeck menar att mindre fokusgrupper med innehåll av färre antal grupper 

med en skaplig analys och en ofullständig transkribering inte lämpar sig inom 
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forskningsändamål (2010:68-69). Men då min studie arbetar under en tidspress har jag valt 

att förhålla mig till tre fokusgrupper och därigenom fokusera på en ingående analys och 

fullständig transkribering av materialet.  

Under kvalitativa metoder sker urvalet av deltagare inte genom stickprov. De är 

således inte valda för att göra det möjligt att generalisera ur ett större samhälleligt 

perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2013:70). Det blir dock relevant för mig att under mitt 

urval av respondenter reflektera över vilken ålderskategori som lyssnar på podden, 

eftersom jag i mitt syfte har valt att förhålla mig till ”lyssnare” som en diffus term. 

Anledningen till varför jag har valt yngre personer som deltagare till fokusgrupperna är då 

en undersökning visar att det framförallt är personer i åldrarna 20-39 som lyssnar på 

podcasts (Podcastpriset, 2016). De kan ha lyssnat på Filip och Fredrik tidigare, men jag har 

valt att inte göra någon specifik uppdelning kring den faktorn. Den första fokusgruppen 

består av två män (22- respektive 25 år) och två kvinnor (30- respektive 26 år). Den andra 

fokusgruppen består av kvinnor (två stycken är 25 år, en 26 år och den sista 28 år). den 

sista fokusgruppen består av män (Där en är 24 år, tre stycken är 26 år och den sista är 27 

år). Valet av personerna och könsfördelningen är för att se hur diskussionerna utformas 

och om det finns någon skillnad i hur Filip och Fredriks relation uppfattas mellan män och 

kvinnor och för att skapa så homogena gruppkonstellationer som möjligt.  

Fokusgruppsintervjun började med att gruppen lyssnade på den första halvtimmen av 

det valda poddavsnittet. De tre fokusgruppsintervjuerna blev alla cirka 90 minuter långa. 

För att de inte skulle tröttna under samtalen hade jag lagat mat som vi alla åt av under tiden 

som diskussionen ägde rum, detta för att jag ville att det skulle kännas som en så ”normal” 

situation som möjligt.   

Den intervjuguide jag under fokusgruppsintervjun förhöll mig till var tematiserad 

utifrån mina frågeställningar. Jag hade tre teman som agerade struktur för min 

intervjuguide: uppfattning, manlighet och vänskap.  

6.1.2 Samtalsanalys som analysmetod av fokusgrupperna 

De diskussioner jag för i nästkommande stycke om samtalsanalys kommer jag även att 

tillämpa på mitt material som utvunnits ur fokusgrupperna. Det är emellertid innehållet 

som är centralt för mig att analysera, och således inte hur eller på vilket sätt som deltagarna 

uttrycker sina åsikter och tankar. Vilket resulterar i att samtalsanalysen utifrån 
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fokusgruppen inte kommer att te sig på ett snarlikt sätt som under analysen av 

poddavsnittet (Norrby, 1996:79). 

6.2.3 Fördelar och nackdelar 

Fokusgruppsintervjuer är en stark metod att använda sig av vid undersökning av känsliga 

ämnen. Detta då deltagare kan välja själva om de vill dela sina erfarenheter eller inte. 

Genom att skapa en trygg och bekväm miljö för medlemmarna ökar chansen att samtalen 

blir så öppna och delgivande som möjligt. Det faktum att mindre blyga personer också kan 

uppmuntras till dialog för alla deltagare är också en positiv aspekt att väga in i metodens 

styrkor (Wibeck, 2010:23). Som student är det också en effektiv metod att använda sig av 

då den kan ses som förhållandevis billig, samt att metoden står bortom de resurser och 

förhandlingar som observationsstudier ofta kräver (Hansen & Machin, 2013:227). 

En aspekt som kan ses som en nackdel med metoden är att, tillskillnad från enskilda 

intervjuer, kan en som forskare inte gå på djupet när det kommer till de individuella svaren. 

Det blir dock väsentligt att påpeka det faktum att inom fokusgrupper är det interaktionen 

samtalsdeltagarna mellan och dialogen som är det centrala (Justesen & Milk-Meyer, 2011: 

65-66). Att gruppdynamiken är bra och känns trygg för samtliga deltagare kan vara en svår 

konstellation att skapa. Det ligger därför mycket ansvar på forskaren att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för att samtalen ska kunna bli så dynamiska och djupa som 

möjligt (a.a. 67-68).  

I kvalitativa metoder är det förekommande att det sipprar in en del kvantitativa toner, 

exempelvis i denna studie då jag beräknar hur ofta kvinnliga referenser förs eller hur ofta 

de avbryter varandra. Det blir således väsentligt för mig att diskutera det faktum att det i 

kvalitativa metoder förekommer räkning som kan liknas vid kvantitativa metoder (Branston 

& Stafford, 2006:347). 

6.2 Samtalsanalys av podcastavsnittet 

Den vetenskapliga metoden samtalsanalys kan ses som en komplex metod med ett flertal 

olika ingångar och perspektiv. Den jag har valt att använda mig av är samtalsanalys i ett 

vidare perspektiv, detta då metoden ser till bland annat den kulturella kontext som 

deltagarna av samtalen innehar. Detta till skillnad mot exempelvis konversationsanalys, som 

endast arbetar inom ramen av det som går att utläsa, och tar då följaktligen inte någon 

ytterligare kontextualisering med i analysen (Norrby, 1996:43-44).  
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Vidare blir det relevant att utifrån Norrby diskutera kontextualiseringsbegreppet mer 

ingående med avstamp i den amerikanska forskaren John Gumperz. Norrby menar att 

Gumperz menar att kontextbegreppet är dynamiskt, som ständigt har chans att förändras 

och födas om på nytt under en interaktion. Med ett vidare perspektiv på samtalsanalys och 

med Gumperz syn på kontextualiseringsbegreppet blir det väsentligt att genom deltagarnas 

kulturella och sociala tillgångar förstå hur de tyder och bedömer den pågående 

interaktionen (a.a. 44-45). Deltagarna förstår och tyder innehållet genom så kallade 

kontextualiseringssignaler, detta sker genom både muntliga och outtalade tecken (a.a. 45). 

Signalerna kan enligt Gumperz operera genom fyra olika handlingar, där alla fungerar i 

relation till varandra:  

§ Prosodiska drag – hur satsmelodin, betoning och tonhöjden ter sig 

§ Paralingvistiska drag – samtalets pauser, tvekanden och tempo. Här blir det relevant 

att se hur signalerna påverkar interaktionen deltagarna emellan.  

§ Val av kod – en lingvistisk variant som syftar till signaler kring dialekt och uttal.  

§ Val av formellt språk – på vilket sätt ordboksfraser och slentrianmässiga öppnings- 

och avslutningsformuleringar uttrycks.   

De fungerar i relation till varandra då kontextualiseringssignalernas sakliga uppgift är att 

placera vissa element i bakgrunden och istället lyfta fram andra, vilket är väsentligt för de 

medverkande av samtalet för att kunna förstå och dra slutsatser av diskussionen som förs 

(Gumperz, 1992:231-232). Utifrån Gumperz diskuterar Norrby hur dessa tolkningsansatser 

kan verka på tre plan: det perceptuella planet, det lokala sekvenseringsplanet samt det globala planet 

(Norrby, 1996:45). Genom det perceptuella planet blir det möjligt för lyssnaren att omfamna 

de bärande signalerna för kommunikationen, både det som går att höra och se. På detta 

plan görs det således en distinktion kring vad som exempelvis är yttranden, frågor eller 

andra meningsfulla element av kommunikationen. Det lokala sekvenseringsplanet verkar genom 

hur samtalsdeltagarna tolkar signaler genom den kunskap om världen de besitter. Slutsatser 

på detta plan sker genom vad som faktiskt sägs samt vad som kan vara rimligt utifrån 

deltagarens generella kunskap inom rummets kontext. På det globala planet sker en mer 

övergripande analys om samtalsinteraktionen. Här görs således en tolkning om relationen 

mellan deltagarna, hur länge personen i fråga kommer att tala och vilka ämnen som 

kommer att diskuteras (a.a. 46).  

För att analysera Filip och Fredriks podcast blir det också relevant för mig att tillämpa 

Deborah Tannens teorier om hur olika samtalsstilar är ett resultat av hur människor 
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använder kontextualiseringssignaler på ett olikt sätt (2005:5). Tannen har urskilt två skarpt 

avgränsade stilar: närhets- och engagemangsstilen och respekt- och hänssynsstilen8. Etniska, regionala 

och kulturella bakgrunder är det som särskiljer de olika samtalsstilarna. Närhets- och 

engagemangsstilen karakteriseras för att inkludera samtidigt tal, många anekdoter, snabbt 

taltempo, aktivt lyssnarskap, röstföreställningar och med inslag av ljudhärmning. Där 

hänssynsstilen kännetecknas som engagemangsstilens motsats, vilken snarare karakteriseras 

av artighet och inkluderar ett lågt samtalstempo där alla samtalsdeltagare får tala till punkt. 

Tannen menar att valet av samtalsstil kan ses som en strategi, för att nå ett mål, att 

tillämpningen är ett medvetet val. Vidare diskuterar hon hur yttre faktorer spelar en 

avgörande roll i förklaringen till varför interaktionen ser ut som det gör samt hur varje 

individ kan applicera olika samtalsstilar beroende på sammanhanget (a.a. 40-42).  

Norrby tolkar Tannens teori som att samtalsstilar kan definieras med hjälp av faktorer 

i den yttre kontexten, men att stilen är statisk i förhållande till den inre kontexten. Där den 

yttre kontexten innefattar bland annat kön, ålder, socialgrupp, etnisk tillhörighet och den 

inre kontexten snarare är beroende på det som föregående talare har uttryck exempelvis 

sorg, glädje eller oro (1996:52-53).  

Samtalsanalys är en vetenskaplig metod som verkar för att studera naturliga samtal (a.a. 

13-14). Filip och Fredriks poddavsnitt kan liknas med ett naturligt samtal, detta då de har 

haft en relation under en lång tid samt deras naturliga inställning till plattformen podcast, 

som de har använt sig av i mer än sju år. Under flera intervjuer har de också framkommit 

att de går in och ”river” av några ämnen under timmen som de spelar in (Persson, 2014). 

Följaktligen ligger det inte mycket planering eller arbete bakom samtalen. 

6.2.1 Urval av podcastmaterial 

Den empiri som kommer att utgöra mitt material och som jag vidare kommer att analysera 

är samma del av poddavsnitt från Filip och Fredrik som fokusgruppsdeltagarna fick ta del 

av. Detta då jag menar att det är endast det som relevant för mig då den del av avsnittet 

som jag kommer att analysera har mina fokusgrupper lyssnat på, vilket gör att jag kan 

koppla det som de uppfattar till en mer vetenskaplig grund om varför de uppfattas på det 

viset. Om syftet med studien istället hade varit undersöka hur ofta något sägs eller vilka 

ämnen som är diskuteras hade det varit viktigare för mig att bredda mitt materialomfång.  

																																																								
8 De engelska termerna är high involvment style och high considerateness style. 
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Avsnittet som jag har valt som material till min undersökning kommer att vara det som var 

senast uppladdat inför min första fokusgruppintervju, avsnitt 141 Zara Larsson & 

Folkomröstningen. Detta då jag undersöker hur deras vänskap uppfattas generellt och inte 

under ett visst tidsskede, menar jag att det därför stärker min studies validitet då jag inte 

väljer program efter specifika ämnen eller diskussioner.  

Vidare blir transkriberingen av materialet en avgörande roll för hur omfångsrik 

analysen kan bli. Beroende på syftet med studien kan transkriberingen variera i hur 

detaljerad den bör vara. Då mitt syfte är att få en uppfattning om hur och varför en relation 

tolkas på ett visst sätt behöver jag göra en detaljerad och exakt projektion av samtalet. 

Detta för att mindre element kan vara betydande för relationen. Om jag istället hade haft 

som syfte att undersöka hur ofta något sägs hade en grövre transkribering kunnat göras 

(Norrby, 1996:79-80).  

Då jag kommer att göra en samtalsanalys utifrån materialet från fokusgrupper för att 

analysera och tolka hur Filip och Fredriks relation uppfattas av lyssnare, kommer en 

utförlig beskrivning föras i det stycket.  

6.2.2 Fördelar och nackdelar 

Samtalsanalys kan vara en slagkraftig metod att använda sig av för att studera samtal och 

konversationer. Språkvetenskap har intresserat forskare sedan 1800 talet (Norrby, 1996:13). 

Vilket kan tolkas som att metoden är tämligen beprövad. Det är emellertid viktigt att 

forskaren som använder sig av samtalsanalys för att studera sitt material är medveten om 

just den kontexten som varje deltagare rör sig inom. Risken för missförstånd och 

kommunikationsbrister ökar desto längre bort samtalsdeltagare befinner sig på den 

kulturella, sociala och etniska skalan. Det går således att tolkat det genom Norrby att 

möjligheten att uppnå hög betydelsegemenskap inom deltagarna för kommunikationen 

ökar därför om de i största möjliga mån kan identifiera sig inom varandras yttre kontext, 

exempelvis på det kulturella planet (a.a. 56-5). 

Vidare tolkar jag detta som att studien jag har gjort kan ses som stark, då Filip och 

Fredrik befinner sig inom en trygg omgivning som de har rört sig inom de senaste sju åren. 

De är vänner sedan tidigare och kan även ses som att tillhöra en liknande kontext inom 

både kulturell bakgrund, social, kön och ålder.  
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6.3 Validitet 

I en vetenskaplig studie är det centralt att de påståenden och slutsatser som presenteras är 

baserade på motiverande resultat. Validitet ett begrepp förklarar hur korrekt en studie är. 

Validitet är en synonym för giltighet, och innebär således att studien undersöker det som 

den anger att undersöka (Ekström & Larsson, 2012:14). I kvalitativa metoder är det ytterst 

centralt med en valid studie, detta då forskaren i regel förhåller sig relativt subjektiv 

gentemot empirin och de resultat som framkommer. En annan viktig aspekt för att öka en 

studies validitet är att under intervjun få ut meningsfull information, genom att exempelvis 

ställa relevanta frågor som i sin tur leder till att studiens syfte kan uppnås (Ekström & 

Larsson, 2012:77). 

Möjligheten för mig att i min studie upprätthålla god validitet sker då jag på ett tydligt 

sätt förhåller mig till de vetenskapliga perspektiv och teorier som ligger till grund för min 

undersökning. Vidare blir det dock relevant för mig visa en hög nivå reflexivitet genom att 

notera hur mina begränsande färdigheter kan påverka kunskapsproduktionen, utifrån 

intervjuteknik och hur intervjusituationerna såg ut (Kvale & Brinkmann, 2014:213). 

6.4 Etiska överväganden 

Vid insamlandet av material kring de flesta vetenskapliga metoder finns det ett antal etiska 

aspekter att ha i åtanke. Då min samtalsanalys utifrån Filip och Fredriks podcastavsnitt har 

som material två offentliga personer som själva publicerat materialet öppet för allmänheten 

att ta del av, finns det inte inga övervägande ur ett etiskt perspektiv för mig att tillämpa.  

Det blir således väsentligt för mig att diskutera etik utifrån de fokusgrupper som jag 

har använt mig av i min studie. Detta då det alltid är olagligt att spela in någon utan deras 

samtycke. Därför försäkrade jag samtliga deltagande vad mitt syfte med inspelningen och 

studien var och försäkrade dem om att de skulle vara anonyma. Jag informerade samtliga 

deltagare om vilka ämnen som kunde tänkas belysas, detta då det inte skulle överrumpla 

dem (Norrby, 1996:209). Det är för studiens validitet inte nödvändigt för mig att namnge 

fokusgruppsdeltagarna med deras riktiga namn. Jag har därför valt att under analysen 

använda mig av fiktiva namn på deltagarna.  
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att koppla samman mitt material till de tidigare presenterade 

begreppen, teorierna och forskningsresultaten, detta för att kunna föra en vetenskaplig 

argumentation. Analysen kommer att struktureras utifrån de teman som jag formulerat 

utefter min intervjuguide samt mina frågeställningar. Inledningsvis kommer jag att redovisa 

resultatet från fokusgrupperna för att sedan presentera resultaten från Filip och Fredriks 

poddavsnitt.  

7.1 Samtalsanalys av fokusgruppsintervjuerna 

De tre teman som utgjorde min intervjuguide agerar struktur för min fokusgruppsanalys, 

som i sin tur var utformad efter studiens frågeställningar. Metoden samtalsanalys kommer i 

detta avsnitt vara fokuserad på innehållet av samtalen mellan fokusgrupperna.  

7.1.1 Fokusgruppernas reception av Filip och Fredrik 

Efter varje fokusgrupp diskuterade samtliga deltagare hur snabbt Filip och Fredrik talade 

med varandra, hur många namn som de ”bara droppade”, och hur ”tjötigt” poddavsnittet 

var. De flesta påpekade även hur svårt de hade att hänga med i deras samtal och även hur 

de hade haft svårt att återberätta vad de var de pratade om. Detta var uttalanden som 

deltagarna gjorde innan jag hunnit ställa första frågan, så helt instinktiv var det generella 

uppfattningar.  

Tea: Gud vad fort dom pratar, dom ba ahhh, jag ba vänta vänta vänta! Man måste ju 
verkligen vara pigg i hjärnan för att hänga med i snacket känns det som 

Maja: Det är så mycket namedropping 

Daniel: Aa det är väldigt mycket 

Maja: Många såna här sidanekdoter 

När jag sedan ställde en faktisk fråga om hur de uppfattade poddavsnittet så svarade Maja 

att hon tyckte det var jobbiga, hon menade att de själva har en uppfattning om att de är 

coola. Då försvarade Wilhelm Filip och Fredrik med att säga att han tror att en som 

lyssnare måste ”köpa dem”, och om en inte gör det så kommer irritation att uppstå som 

konsekvens.  
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Detta går vidare att koppla till begreppet homosocialitet. Då det här blir tydligt hur en kan 

tyda det som att det således inte endast är relationen mellan Filip och Fredrik som blir 

relevant att analysera, utan hur relationen mellan Filip och Fredrik som en enhet ser ut med 

den individuella lyssnaren. Detta då homosocialitet syftar på att förklara en mans relation 

till en annan man, men också hur de uppskattar andra män som de kan identifiera sig med 

(Herz & Johansson, 2011:85).  

Wilhelm: […] vi gör ju såhär frågesport varje dag, jag och Daniel. Ja, jag jag vet inte, 
det är ju kul […]  

Daniel: Tror du det är en manlig grej? 

Wilhelm: Jag tänker med Filip och Fredrik som de håller på om vem som kan mest, 
det låter ju oförståeligt och konstigt, men jag kan tänka mig att för dom är det kanske 
as nice. Och så som jag och Daniel håller på, det gör ju vi bara för att vi tycker att det 
är svinkul. Jag kan liksom inte förstå det här med folk som vill prata i telefon hela 
tiden. 

Maja: Men det kanske är lite såhär stereotypiskt att killar kanske mer tävlar mot 
varandra eller utmanar varandra och då blir det ju den typen av ”jag kan, jag vet, jag 
vet” men att tjejers vänskap kanske är mer att man hjälper varandra.  

Utifrån citatet ovan blir det tydligt att både Wilhelm och Daniel kan identifiera sig med 

Filip och Fredriks sätt att tävla mot varandra. Detta går följaktligen att förankra till Sharon 

Bird som diskuterar kring hur upprätthållandet av en hegemonisk maskulinitet går till 

genom begreppet homosocialitet (1996:120). Då Bird kopplar bevarandet av patriarkala 

strukturer till då den heterosexuella mannen inser i en homosocial kontext att det är 

manligt att vara frånkopplad sina känslor, att vara tävlingsinriktat och att objektifiera 

kvinnor (a.a. 122-123). Wilhelm och Daniel påpekar följaktligen här hur de båda två 

värdesätter mer att tävla mot varandra än att prata om känslor. I gruppen som endast 

bestod av män menade Mike och Jonas att de absolut tävlar och utmanar varandra på ett 

mer kunskapsmässigt plan, medan Matteus uttryckte att utmaning snarare sker genom 

kraftmätning. Det var dock ingen som ställde sig helt negativ gentemot påståendet. I 

fokusgruppen som endast bestod av kvinnor identifierade de enbart relationer där tävlingar 

var centrala när det kom till förhållanden där män var inkluderade: 

Mikaela: Det har jag nog med en person tror jag. Med Sebbe […] Där är det lite så det 
tugget. Eller typ med pappa, där kan det också vara så- 

Ellen: Ja men jag kan nog också tänka så, det är lättare att göra det med killar liksom, 
eller så känner jag liksom med min pojkvän eller min bror eller så […] Men jag gör ju 
inte det med mina tjejkompisar men det kanske är för att vi alla är så lika och tycker 
liksom, vi står alla på-  
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Mikaela: Ja, vi kanske alla tycker lika dant liksom? 

Mikaelas antydan om att kvinnor skulle tycka för lika för att den typ av relation skulle 

kunna existera blir intressant att dröja kvar vid. Detta då det är det som gör att 

homosocialitet frodas, genom att kunna identifiera sig med liknande personer. Som Chen 

nämner i sin artikel kring begreppet bromance, där anledningen till varför det kan vara 

skadligt för samhället är för att det inte finns någon motsvarig relation hos kvinnor 

(2012:259). Detta går vidare att koppla till Connells maskulinitetsteori (2008:115). Om män 

i grupp diskuterar och beter sig så som idealmannen gör, dras kvinnor då till män för att 

själva kunna hävda sin position som deltagare?  

Ett annat intressant resultat var att två av fokusgrupperna diskuterade också, 

oberoende av att jag ställde någon fråga om det, hur Filip och Fredrik talade om kvinnor. 

Detta då alla grupper var överens om att de båda frekvent nämnde olika kända personers 

namn. Det blev intressant att höra vad deltagarna hade att säga om det, och på vilket sett 

de förankrade det på ett personligt plan. Fokusgrupp två, som endast bestod av kvinnor, 

kom tämligen snabbt in på ämnet: 

Josefin: […] de namedroppar ju män hela tiden. Och var det en kvinna så var det 
dottern till en man eller att det var någons fru typ… Eller en kvinna som var vidrig.  

I den första fokusgruppen kom de in på ämnet lite senare och då utifrån att de diskuterade 

ovissheten om de ämnen som Filip och Fredrik samtalade om var målgruppsanpassat, då 

Maja ställde frågan till de andra deltagarna om de visste om det är flest män som lyssnar på 

podden. Hon menade att hon inte kunde identifiera sig med samtalsämnen, och således 

inte kände sig inkluderad. Wilhelm svarade att han inte känner en enda kvinna som lyssnar 

på podden.  

Daniel: Nej, jag har dock tänkt på nu i det här avsnittet också, men innan också, att 
såhär asså väldigt många av namnen som dom tar upp är män. Och även om dom 
hade kunnat nämna en kvinna, och när dom nämner en kvinna så är det oftast i 
anknytning till en man. Typ som när dom sa Nora jones- 

Wilhelm: Om hennes farsa? 

Daniel: Jaa, ja det var ju hans dotter, och Gerard Fords fru och - 

Wilhelm: Ja jag tänkte faktiskt också på det 

Maja: Nej, det var inte en enda nä som var liksom namedropping som bara var en 
kvinna  
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För att kunna analysera detta vidare blir det relevant att utgå från ett genusperspektiv, med 

fokus på hur kvinnor kan ses som sekundära till männen. Framför allt då forskning och 

teorier tyder på en patriarkal maktstruktur. Kleberg argumenterar för att genom ett 

tillämpat genusperspektiv kan det bland annat bli tydligt hur kvinnor respektive män 

porträtteras utifrån olika roller samt hur stor tyngd som läggs på deras kunskaper och 

erfarenheter. Vidare menar Kleberg att medierna försvaras genom att säga att de endast 

speglar verkligheten (2006:16-17). Likväl om medierna, i detta fallet Filip och Fredriks 

podcast, speglar hur verkligenheten ser ut och det är därför som män uppskattar och 

lyssnar på podden, är det inte ännu skadligare för kvinnor i så fall? Om oskuldsfulla 

vänskapsrelationer i mycket högre grad refererar till män istället för kvinnor och benämner 

kvinnor utefter vilken deras närmsta manliga anhöriga är? Genom att få medier att istället 

lyfta blicken och diskutera kvinnor och män på ett mer jämlikt plan, där kvinnor benämns 

utifrån sina kunskaper och erfarenheter istället för hur de ser ut eller beter sig, hade det 

kanske kunnat resultera i att åhörare och tittare tar efter. 

7.1.2 Fokusgruppernas reception av maskulinitet, Filip och Fredrik 

Till samtliga fokusgrupper ställdes frågan om de uppfattade Filip och Fredrik som 

maskulina och vad de själva skulle benämna som maskulint. I den första och sista gruppen 

avfärdade de direkt tanken om att duon skulle vara maskulina, medan gruppen som endast 

bestod av kvinnor ville hellre benämna dem som ”grabbiga”. På den andra frågan om vad 

de själva definiera som maskulinitet blev svaren att allt från djuriska till filosofiska drag 

kunde förknippas med manlighet.  

Fokusgrupp 1: 
Maja: Nej… det känns som att de är två pojkar som försöker vara män, men de är 
dom inte. De är ju inte två män, absolut inte manliga.  

Wilhelm: nej […] inte om jag skulle tänka mig en svensk medelåldersman, så tänker 
jag ju absolut inte Filip och Fredrik […] 

Fokusgrupp 3: 
Alla: Nej… hahaha 

Torbjörn: Dom definierar väl inte riktigt manligt nej 

Jonas & Matteus: nej 

Jonas: Om någon liksom ”tänk på någon manligt” - Filip och Fredrik då? Nä 
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Alla: Haha näää 

Jonas: Då är väl Filip manligare än Fredrik? Skulle jag nog säga 

Matteus: Ja 

Torbjörn: Ja han är nog lite tuffare och lite sådär frispråkigare  

Följaktligen blir det intressant att applicera Connells maskulinitetsteori återigen här, detta 

då deltagarna inte tycker att Filip och Fredrik kan definieras som män. Genom att fokusera 

på relationen mellan dem kan min analys bli så dynamisk som möjligt (2008:114). Detta 

eftersom alla deltagare utan en i samtliga grupper har påstått att Filip är mer maskulin än 

Fredrik. Detta blir intressant då de som individer är påtagligt lika utifrån en karaktärstyp. 

De är vita, samma ålder, samma klass och har en liknande bakgrund. Detta kan således ses 

som att de inte befinner sig på en hegemonisk position utifrån Connells maskulinitetsteori. 

Utifrån de tre fokusgrupperna kan Filip och Fredrik som grupp inte härledas till de rådande 

ideal som finns längst upp på maskulinitetstrappan. Följaktligen drar de nytta av den 

patriarkala ordningen, men behöver inte motsvara den hegemoniska maskuliniteten som är 

idealet för stunden. Istället ses de utifrån en position som deltagare (a.a. 117).  

Oberoende av de faktum att de inte uppfattades som maskulina, så tyder resultaten av 

transkriberingen på att fokusgruppsdeltagarna menar att Filip och Fredrik är roliga, 

allmänbildade och frispråkiga. Ur ett genusperspektiv är de män, då de ses tillhöra den 

biologiska kategorin män, men enligt fokusgrupperna är de inte maskulina, bland annat för 

att de ”tjattrar” och talar i mun på varandra. Herz och Johansson menar att termen 

manlighet syftar på att förklara de agerande som förknippas med män och hur män bör 

bete sig för en fortsatt tillhörighet inom kategorin män (2011:16). Vilket då kan tolkas som 

att det är deras samtalsstil som gör att de uppfattas som icke-maskulina.  

7.1.3 Fokusgruppernas reception av vänskap, Filip och Fredrik 

Vänskap är ett ämne som diskuterades genomgående under alla tre fokusgrupper. Samtliga 

deltagare menade att de hade en uppfattning om att Filip och Fredrik har en djup 

vänskapsrelation, detta för att de har en bild av att de syns tillsammans överallt och att ”de 

hänger ihop liksom” (Ellen).  

Maja: Det är ju en typisk bromance. Det känns som att de älskar varandra.  

Daniel: Ja, jag tycker de är roligare när de är ihop än när de är var för sig.  
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Wilhelm: det känns som att dom är som bröder, det är verkligen så. 

Men vad är egentligen bromance? Som jag nämnde när tidigare forskning lyftes, diskuterar 

Elizabeth Chen manlig vänskap utifrån ordet bromance. Bromance syftar på en manlig 

vänskap, som har tydliga likheter med den relation som gifta par har. Det är en slags 

ensamrätt gentemot varandra (2012:253). Vilket gör att det blir intressant att Daniel säger 

”att de är roligare när de är ihop än var för sig” i anslutning till Maja när hon nämner deras 

vänskap utifrån begreppet bromance. Om Filip och Fredrik känner en ensamrätt, en slags 

exklusiv relation mellan varandra, är det då lyssnare uppfattar den också? Chen menar att 

ett flertal forskare är överens om att manlig vänskap numera ses som en djup och 

bestående relation, där kvinnlig vänskap står i kontrast då den anses flyktig och 

känsloladdad. Vidare menar hon att manlig vänskap i linje med bromance är ett etablerat 

fenomen inom populärkulturen, med exempel från Matt Damon och Ben Affleck9 till Bert 

och Ernie10  (2012:243). Samtliga fokusgrupper menade således att de uppfattade deras 

vänskap som djup och nära, men att de inte såg dem som maskulina - i all fall inte Filip och 

Fredrik som dyad. Bromance likställs med manlig vänskap vilket kan tolkas som en 

paradoxal uppfattning av Filip och Fredrik, deras vänskap uppfyller alla de krav som en 

bromance syftar på, men där deras persona inte motsvarar de förväntningar som finns på 

begreppet maskulint.  

Genom att applicera Stuart Halls encoding/decoding modell hoppas jag på att kunna 

begripliggöra en möjlig utsaga. Som tidigare nämnts under avsnittet om mitt teoretiska 

förhållningssätt kan decodingprocessen tolkas utifrån tre olika perspektiv: dominant hegemonic 

code, negotiated code och oppositional code. Filip och Fredriks vänskap tolkar jag som att de 

manliga deltagarna av de tre fokusgrupperna accepterar helt eller att de gör vissa 

omtolkningar för att budskapet ska vara applicerbart för deras konceptuella karta. Filip och 

Fredrik får således den uppfattning av dem som de kan tänkas vilja få utifrån deras podcast.  

Hall menar att det finns flera kontextuella frågor som en måste ta i beaktning under 

analysen, om huruvida deltagarnas konceptuella karta ser ut på ett liknande vis. Då jag 

valde relativt homogena fokusgrupper finns det några mindre differenser mellan deltagarna, 

såsom nivån på deras akademiska bakgrund. Det kan tyckas vara enklare för folk på en 

högre akademisk nivå att ”köpa” Filip och Fredrik, utifrån dessa tre fokusgrupper. Och 

markant enklare var det för män än för kvinnor, där jag tolkade det som att kvinnornas 

																																																								
9 Elizabeth Chen menar att de har en vänskapsrelation som är erkänd inom Hollywood och ses spela 
tillsammans i ett flertal filmer (2012:243). 
10 Bert och Ernie refereras i Elizabeth Chens text som originalet inom bromance (ibid).  
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uppfattning gentemot Filip och Fredrik snarare kom att hamna under oppositional code, alltså 

att de förkastade dem helt.  

Maja: Det känns bara som att dom tycker att dom är så jävla coola – ”jag är så himla 
intelligent som kommer på alla dom här namnen och drar alla dom här kopplingarna” 
Och det att dom ska såhär liksom namedroppar vem dom känner och att det ska gå så 
fort och det känns liksom så tillgjort på något vis kan jag tycka. 

Vidare blir det intressant att diskutera begreppet relationshantering i detta sammanhang. 

Relationer är som tidigare nämnt dynamiska, detta då reglerna som finns inom varje 

relation hela tiden skrivs om utifrån den senaste interaktionen (Heide, 2011:120-121). 

Genom Filip och Fredrik blir detta intressant att förhålla sig till, då det tycks vara deras 

vänskap som är det lockande. Det är relationshanteringen, den process som syftar på 

appliceringen av ett liknande synsätt på olika grupper av Filip och Fredrik, som blir det 

intressanta. Bromance är något de kommunicerar, något som uppfattas av lyssnare, 

oberoende av om de har lyssnat på en halvtimme eller flera avsnitt av deras podcast. Det är 

deras kärlek – deras relation, som säljer.  

Fokusgrupp 3: 

Torbjörn: Dom är ju vänner från början i alla fall så in i helvete. Det är väl en bra 
vänskap som bygger på att dom har blivit så framgångsrika helt enkelt  

Fokusgrupp 1: 

Wilhelm: Man lyssnar ju på dom för att man vill höra dom två snacka. Det är ju deras 
relation som är produkten i podden.  

Om det är relationen som säljer, om det är relationen som är produkten, varumärket ”Filip 

och Fredrik”, hade uppfattningen då varit annorlunda om de hade marknadsfört sig själva 

som en produkt? Genom att paketera sin relation som ett varumärke, som går att 

identifiera på ett antal andra plattformar inom populärkulturen, måste de således särskilja 

sig från konkurrenterna – men vad är det med deras relation som är unikt? 

7.2 Samtalsanalys av Filip och Fredriks podcastavsnitt 

I detta avsnitt kommer samtalsanalys som metod att fokusera på Filip och Fredriks sätt att 

tala med varandra och vad de säger. Detta för att det utifrån dem blir intressant att se om 

det kan förklara varför lyssnarna av poddavsnittet uppfattade dem på ovan nämnt sätt.  
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7.2.1 Filip, Fredrik och uppfattningen om dem 

Deltagarna av fokusgrupperna menade att de uppfattade avsnittet som att de hade ett högt 

taltempo, många sidanekdoter och namn på kända personer som de nonchalant lyfte utan 

att förklara mer ingående vem personen i fråga var. Utifrån detta blir det intressant att 

diskutera det faktum att transkriberingen tydde på att av Filip och Fredrik nämnde 38 

namn under poddavsnittet, varav sju personer fick en mer ingående förklaring. De 

resterande 31 personerna fanns det snarare en antydan om att vi som lyssnare skulle känna 

till. Personerna var allt från Freud och Ravi Shankar till Hilary Clinton och Hasse 

Andersson. Följaktligen blir det intressant att analysera de kontextualiseringssignaler som 

går att utläsa utifrån Filip och Fredriks podcast då det är genom dem som de förstår 

varandra men också hur lyssnarna förstår innehållet av poddavsnittet (Norrby, 2013:45). 

Då de talar på ett sätt om personer som kan tolkas som att de är kända av gemene man kan 

det leda till en exkluderande känsla för lyssnaren. Vilket följaktligen kan leda till att de inte 

känner att de kan identifiera sig med Filip och Fredrik. Det blir möjligt att begripliggöra 

deras samtal utifrån dessa element utifrån Deborah Tannens sätt att dela upp vilka 

samtalsstilar som vi använder när vi talar med varandra. Som jag tidigare nämnt diskuterar 

hon två olika varianter som är varandras motsatser (1984:5). Närhets- och engagemangsstilen är 

den stil som det blir tydligt att Filip och Fredrik kategoriseras utifrån. Då de talar samtidigt, 

många anekdoter, snabbt taltempo, de avbryter varandra och går in i olika roller när de talar 

genom att använda röstföreställningar. De avbröt varandra totalt 50 gånger, vilket blir 

intressant då de nästan varje gång de började på en ny mening ökade i tonläge för att göra 

sin röst hörd. Som att de tävlade om vem som skulle få komma till tals. Det är således inte 

tal om någon respekt- och hänsynsstil när det kommer till Filip och Fredrik. Vilket kan tolkas 

som ett resultat av varför lyssnare uppfattar deras vänskap som djup och bestående.  

Fredrik: Ja, men dom här musikalmänniskorna är ju otroligt mjuka, de är väldigt 
vänliga och det är ju så lyckliga över att fått den här chansen och sen så på den första 
provföreställningen så (avbryts) 

Filip: MEN det här händer ju på löpande band (avbryts) 

Fredrik: JOOO, men när man blir CASTAD i en Steven Sondheim och Hal Prince 
musikal då händer det inte. Dom har bara succeser bakom sig (avbryts) 

Filip: JAA JAG vet men säger man (avbryts) 

Fredrik: FÖRSTA PROVFÖRESTÄLLNINGEN SÅ rullar dom då kameror och folk 
GÅR för att dom tycker att det är så dåligt. Folk går.  
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För att förklara varför en interaktion ser ut som den gör inom samtalsanalys blir det 

väsentligt att reflektera över vilka de yttre och inre kontexterna är, detta då de påverkar 

samtalets utgång. Filip och Fredriks yttre kontext är bestämd, då det syftar på kön, ålder 

och etnisk bakgrund. Det etniska blir här intressant då de kan uppfattas som präglade av 

USA, med utgångspunkt i Norrby. Där hon menar med förankring i Tannens teorier om 

samtalsstilar att engagemangsstilen kan härledas till snabbtalande New York bor, och att 

Sverige snarare, utan något empirisk fäste, utmärks av respekt- och hänssynsstilen (2005:5-

6). Detta blir intressant då alla deltagare av fokusgrupperna menade att de inte kunde 

identifiera sig med det sättet som Filip och Fredrik kommunicerade med varandra. Men att 

de samtidigt menade att det kan peka mot att de har en nära relation.  

Vidare blir det intressant att diskutera den sista stora uppfattningen som deltagarna 

uttryckte kring Filip och Fredriks sätt att förhålla sig till kvinnor i sina samtal. Då det var 

flera av deltagarna som påpeka detta valde jag att notera varje gång Filip och Fredrik 

nämnde en kvinna och hur de förhöll sig till henne. Av de tidigare nämnt 38 namnen som 

nämndes var fem av dessa kvinnor. Tre av dem blev presenterade i relation till en känd 

manlig anhörig.  

Fredrik: […] Jag tror att det började med att jag lyssnade på någon intervju med 
Norah Jones, du kommer ihåg henne? ”Come away with me” jättegenombrott för tio 
årsedan kanske från ingenstans (avbryts) 

Filip: Ravi Shankars dotter va? 

Medieforskaren Madeleine Kleberg menar att det är ytterst väsentligt för en forskare inom 

medieämnet att analysera innehållet och vilka det är som kommer till tals, detta då 

dominerande grupper, så som Filip och Fredrik, kan få tolkningsföreträde och med det 

kommer de åt den hegemoniska makten. Då Filip och Fredrik samtalar på ett, för dem, 

naturligt sätt blir det väsentligt att påpeka att de talar precis som ”vem som helst” gör med 

sina vänner. Om en bortser från det att de har 170 000 lyssnare. Att se dem som en 

dominerande grupp kan tänkas långsökt, men genom att se dem som ett varumärke, som 

sitter inne på samhälleliga privilegier kan de enklare placeras inom den kategorin (2006:20-

21). Kleberg menar att den föreställning som medier upprätthåller genom att framställa 

(eller i detta fallet benämna kvinnor på ett visst sätt) påverkar hur en som person utifrån 

sitt biologiska kön bör vara och se ut, för att kunna vara en del av den verklighet som 

representeras på medier (a.a. 7).  
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7.2.2 Filip, Fredrik och maskuliniteter   

Resultatet av analysen av fokusgrupperna tyder på att lyssnarna inte uppfattade Filip och 

Fredrik som maskulina. När vi hade diskuterat vissa attribut som de kännetecknade som 

maskulinitet var det flera som menade att Filip var mer maskulin än Fredrik.  

Vad är det då som gör att Filip uppfattas som mer maskulin än Fredrik? Med hjälp av 

Connells maskulinitetsteori hoppas jag kunna tydliggöra frågan. Under transkriberingen av 

samtalet i poddavsnittet blev det tydligt att den största skillnaden mellan de två männen var 

att det var Fredrik som stod för det mesta av talet. Han var den som förklarade anekdoter 

utförligt, även om det var Filip som hade börjat på en så var det han som avslutade eller 

snarare tog över. Detta blir intressant då i den första fokusgruppen menade Maja att de var 

”ett slags kvinnligt kacklande”. Genom att studera tolkningsansatserna på det perceptuella 

planet där lyssnare omfamnar de bärande signalerna kan det vara så att Fredriks sätt att tala 

flyter över på Filip vilket gör att det till en början uppfattas prata lika mycket (Norrby, 

1996:45). För att exemplifiera vad jag menar kommer här ett citat från då de talar om olika 

dokumentärer som handlar om personer som aldrig riktigt slår igenom: 

Fredrik: Over Night heter den. Jättebra ja 

Filip: Det är egentligen samma sak, det är en kille som tror att allting ska hända för att 
han är (avrbtys) 

Fredrik: Det är intressant för han jobbar då i en bar, han kommer från Boston är en 
TOTAL nobody, halvalkolist, jobbar i en bar någonstans på Melrose Avenue på Los 
Angeles han skriver ett filmmanus skickar in det till Harvey Weinsteins som är en 
filmGIGANT då på 90talet, shakespere in love alla dom här filmerna han får Oscars till 
liksom, han är THE MAN i Hollywood just då. Han älskar det här manuset, det är 
hårdkokt, det är i linje med Tarantino och alla dom här. ÄH han går då (avrbtys) 

Mellan två män med ett snabbt taltempo och många liknande stilar kan små element få 

Filip att sticka ut. Han är lugnare än Fredrik, han ställer mer frågor och kan tyckas vara lite 

mer frispråkigare. Detta tolkar jag då han i poddavsnittet menar att Tipper Gore är vidrig, 

att han sätter hela sin förmögenhet på att Hasse Andersson inte har en aning om vem 

Rorschach är och säger ord som knulla och porr. Vilket följningen kan leda till att lyssnare 

av poddavsnittet får uppfattningen om att Filip är mer maskulin än Fredrik, de kan således 

tolkas som vad deltagarna benämnde som att han var mer frispråkig. Sharon Bird menar 

följaktligen att maskulin homosocialitet verkar genom emotionell frånvaro, rivalitet och 

objektifiering av kvinnor, vilket gör att det kan ses som att det är Filip som bevarar 

homosocialitet. Genom att återgå till tolkningsansatsernas tre steg med fokus på det lokala 
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sekvensplanet blir det tydligt att Filip och Fredrik kan tala om de saker de talar om, på ett 

lättvindigt sätt utan större förklaring, då de talar med varandra och inte regel med sina 170 

000 lyssnare. Detta kan i sin tur vara en av anledningarna till att samtliga fokusgrupper 

menade att deras vänskap var djup. Detta då de under poddavsnittet för en konversation 

utifrån kunskapen som finns i rummet mellan dem (Norrby, 1996:45-46), utan en vidare 

tanke på lyssnarna. På det globala planet som snarare verkar övergripande kring vilka ämnen 

som kan tänkas bli relevanta, och hur länge nästa person kommer att tala, blir det tydligt att 

det inte är något som läggs större vikt vid (ibid). Detta då Filip och Fredrik diskuterar åtta 

större sidanekdoter innan de hinner avsluta den första och då de avbryter varandra 50 

gånger. 

Begreppet homosocialitet går på flera sätt att härleda till Filip och Fredriks 

poddavsnitt. Det blir här väsentligt för mig att förhålla mig till diskussionen som gjordes i 

avsnittet om forskningsöversikten. Med avstamp i Nils Hammarén och Thomas Johansson 

blir det centralt för mig att förhålla mig kritisk gentemot homosocialitet som ett enskilt 

begrepp (2014:5-6). De relationer som syftar till att skapa nära band för att bevara 

hegemoni benämner Hammarén och Johansson som hierarkisk homosocialitet. De menar att 

det viktigt att lyfta den underkategori som står i kontrast till det begreppet – horisontell 

homosocialitet. Som istället syftar på relationer som är inkluderande och baseras på 

känslomässig närhet, intimitet och en slags villkorslös form av vänskap (ibid). Genom att se 

på homosocialitet i linje med Hammarén och Johansson blir det en slags oskyldigare 

förbindelse till begreppet. Det ska emellertid nämnas att det enligt dem fortfarande finns 

varianter som verkar efter en hierarkis homosocialitet, och det blir utifrån transkriberingen 

av Filip och Fredriks samtal centralt för mig att undersöka hur deras vänskap uttrycks - om 

det är genom hierarkisk eller horisontell homosocialitet.  

Transkriberingen av konversationen mellan Filip och Fredrik tyder på att de, som 

tidigare nämnt, talar i större utsträckning om män än kvinnor. Det faktum att de talar om 

mer än hälften av kvinnorna utifrån närmsta manliga anhörig kan till en viss mån uppfattas 

objektifierande. Detta då de menar att kvinnorna själva inte är tillräckligt stora eller allmänt 

bekanta för att kunna nämnas enskilt. Vilket gör att det till viss del upprätthåller ett 

karaktäristiskt drag utifrån Sharon Bird (1996:122-123). De talade inte om några personliga 

anekdoter eller känsliga ämnen vilket inte kan direkt avgöra att det går att härleda till det 

Bird menar är ett annat utmärkande drag – att stänga ute sina känslor. Det blir emellertid 

intressant att inga personliga ämnen kom på tal, men trots det så uppfattade lyssnarna deras 

vänskap som djup. Det sista elementet för en relation att uppfattas som homosocial enlig 
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Bird är att vara tävlingsinriktad (a.a.). Detta är något som blir tydligt att de konstant 

förhåller sig till under samtalet. Det är inte den typiska frågesporten som kommer till 

uttryck, utan snarare en kunskapstävling där de utmanar varandra i att veta vem personen 

som de nämner är.  

Fredrik: Jag har läst en bok här i LA om en man som heter RORSHACH och då vet 
du vem jag pratar om antar jag?  

Filip: Jag känner igen, ja men nu, det ringer en klocka, men jag kan inte riktigt direkt 
(avbryts)  

Fredrik: Rorshach var en europeisk, jag vågar inte säga exakt vilket land han kommer 
ifrån kanske Österrike, en psykolog som tog fram Rorschach-testet i början av 90-talet 
(avbryts) 

Filip: Just det! Det har jag hört talas om vet inte riktigt vad det är *inte övertygande* 

Detta kan vidare tolkas som att Filip och Fredrik medvetet eller inte upprätthåller en viss 

typ av maskulinitet genom att tala om andra män som de kan identifiera sig med, snarare än 

kvinnor. Om Filip och Fredrik talar om män som de kan identifiera sig med och det 

följaktligen är män som lyssnar på Filip och Fredrik, för att de kan identifiera sig med dem 

och deras samtalsämnen, var kommer kvinnorna in i bilden då? Vidare blir det emellertid 

viktigt för mig att påpeka det faktum att Filip och Fredrik inte är det enda som poddar, och 

att det inte endast är manliga duos som existerar inom populärkulturen, denna studien 

syftar dock till en avgränsning av Filip och Fredrik och ett halvt avsnitt av deras 

poddavsnitt.  

7.2.3 Filip, Fredrik och vänskap 

Utifrån analysen av fokusgrupperna blev det tydligt att deltagarna uppfattade deras vänskap 

som en typisk bromance, att de älskar varandra, att de är roligare ihop än var för sig och att 

det var relationen dem emellan som var det lockande med podden. Det blir därför 

intressant att studera hur deras vänskap kommer i uttryck under poddavsnittet, vilka 

element som kan vara ett resultat för deltagarna av fokusgruppernas uppfattning.  

På vilket sätt kommer Sharon Birds omdiskuterade begrepp bromance faktiskt till 

uttryck? Ett kriterier för Bird för att en relation ska kunna likställas med bromance är att 

det fungerar som ett slags giftermål (1996:122-123). Vilket följaktligen kan förklara varför 

Maja menade att hon fick känslan av ”att de verkligen älskar varandra”. Element så som att 

de avslutade varandras meningar och anekdoter, att de tog för givet att den andra var med 
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på vad den andra talade om och att de ständigt uttryckte en liknade åsikt gentemot allting 

som de diskuterade tyder på att relationen kan tolkas som så. Likväl som att de inte ville gå 

vidare utan att den andra tyckte som den andra. Ett exempel på detta är när Filip menar att 

Tipper Gore var vidrig. Fredrik förhåller sig relativt distanserad gentemot Filips yttrande, 

men Filip går inte vidare förrän Fredrik ställer sig på samma sida.  

Fredrik: Exakt, hennes slogan var väl ”just say no?”  

Filip: Ja, men hon var ju vidrig på alla sätt och vis 

Fredrik: Ja men det var väl för att man ska säga nej till droger det var väl lite kyrkligt 
så va (avbryts) 

Filip: Jo men vidrig. 

Fredrik: Mm ja (Inte helt köpt) 

Genom min metod, samtalsanalys i ett vidare perspektiv, är kontextualiseringssignaler av 

stort intresse att förhålla sig till för belysa hur missförstånd uppstår och vad det är som 

orsakar dem. Då Filip och Fredrik genomgående under hela poddavsnittet höll ett högt 

samtalstempo blir det tydligt när det saktas in, vilket det gjorde i exemplet ovan. Fredrik 

sänkte både tempot och röstläget. Vilket Gumperz förklarar utifrån signalen som kallas 

prosodiska drag. Det blir genom signalerna tydligt för samtalsdeltagarna, i detta fall Filip och 

Fredrik, vilka slutsatser kan dras av den pågående interaktionen (Gumperz, 1992:231-232).  

Filip och Fredrik kan tolkas, utifrån poddavsnittet, som att det befinner sig inom 

samma yttre kontext, det sociala och kulturella. Detta då deras formella språk inte leder till 

att samtalet uppfattas som vad Tannen benämner som respekt- och hänssynsstilen 

(1984:40-41). De använder sig emellertid av svåra ord, som kan tänkas vara främmande för 

en del lyssnare, men då de båda gör det och det inte verkar hämma deras interaktion kan 

det tolkas som att de är medvetna om varandras begränsningar. Möjligen då den enas 

begränsning tar vid där den andras börjar.  

Utifrån transkriberingen av poddavsnittet blir det tydligt varför deras dynamik kan 

komma att bli det som lockar lyssnarna. De aspekter som blev tydliga var att deras 

samtalsdynamik kunde vända lika snabbt som de talar, men att det var det som gjorde det 

spännande. De kunde ena sekunden skratta högt tillsammans för tätt därpå ge sken av 

distansering. Det bidrog till en spänning som kan vara en anledning till varför lyssnarna 

menade att det är relationen dem emellan som är attraktivt.  
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En annan intressant upptäckt var Filips sätt att förhålla sig till Fredrik när det var han som 

förklarade något som Fredrik inte visste någonting om, detta då han frekvent använde 

ordet ”serru”. Ordet kan tolkas som en typ av förminskning av Fredrik som inte visste vad 

det var Filip talade om, även om det var fler gånger som Fredrik förklarade något för Filip. 

Filip: OCH naket. MEN det ska sägas Fredrik och det här tror jag att många gör serru 
men den här ACNE paper du känner till den också va?  

Fredrik: Njaaee, asså jag känner ju till den men jag… men såhär så här, det är 
intressant när du säger det - jag känner till den men jag känner också att jag inte borde 
känna till den för den är så jävla perifer ändå  

Filip: Men den är ju liksom, den är ju (avbryts) 

Fredrik: Det är väl en tidning som ligger i butiker i klädbutiker och som ACNE 
butiker såklart- 

Filip: ÄEH det tror jag inte ens att den gör serru (avbryts) 

Det blir här intressant att ta vid där jag avslutade diskussion kring underrubriken vänskap 

under fokusgruppsanalysen. Då de under hela poddavsnittet förhöll sig till varandra snarare 

än till deras 170 000 lyssnare, kan det tolkas som att lyssnarna hade fått en annan 

uppfattning om de istället hade marknadsfört sig själva som ett varumärke. Då de i podden 

ger sken av att de endast slår på en mikrofon, får deras samtal ett prestigelöst skimmer. 

Vilket följaktligen kan vara det som deltagarna menar är det lockande med deras relation, 

detta då det kan ge en känsla av äkthet. Det är således en svår balansgång mellan att 

definiera dem som ett varumärke eller en vänskap, vilket förmodligen kan ligga till grund 

för deras framgång inom sin genre då det är det som gör dem unika. 
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8. Slutdiskussion  

Då syftet med min studie var att genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer och 

samtalsanalyser undersöka hur lyssnare uppfattar Filip och Fredriks vänskap utifrån ett 

halvt avsnitt av deras podcast, blir det vidare intressant att lyfta huvudresultaten från 

analysen. Presentationen kommer att ske genom en uppdelning av de tre kategorier som jag 

under analysdelen har förhållit mig till, det vill säga reception, maskulinitet och vänskap. I 

det avslutade stycket kommer jag lyfta blicken och diskutera studien utifrån ett 

makroperspektiv. 

8.1 Filip, Fredrik och uppfattningen om dem 
Filip och Fredrik uppfattades som två snabbtalande, pratglada personer vars samtal gjorde 

det svårt för lyssnarna att hänga med på vad de talade om, samt att det var svårt att 

återberätta vad det var de precis hade hört. De manliga lyssnarna, framför allt de med 

akademisk bakgrund, tyckte i större utsträckning än de kvinnliga att Filip och Fredrik var 

roliga och ställde sig positiva till dem. De kvinnliga deltagarna diskuterade Filip och 

Fredriks sätt att förhålla sig till kvinnor i poddavsnittet, där de kände en viss exkludering.   

Ett tänkbart skäl till varför Filip och Fredrik uppfattades på det sättet är för att Filip 

och Fredrik lyfte 38 namn under poddavsnittet, varav sju personer fick en mer ingående 

förklaring. De resterande 31 personerna fanns det en antydan om att vi som lyssnare skulle 

känna till. Av de 38 namnen var 5 av dem kvinnor, där tre av dem blev förklarade utifrån 

deras närmsta manliga anhöriga. Vilket kan vara ett resultat till varför kvinnorna kände en 

viss exkludering. Filip och Fredrik avbröt varandra 50 gånger. Enligt Tannens samtalsteori 

kan de vara präglade av USA. Vilket kan leda till att vi i Sverige får ännu svårare att 

identifiera oss med dem (Tannen, 2005:5).  

8.2 Filip, Fredrik och maskuliniteter 
Filip och Fredrik uppfattades inte som maskulina av några deltagare från fokusgrupperna. 

Fokusgrupp två, som enbart bestod av kvinnor, ville hellre benämna de som grabbiga. Alla 

de manliga deltagarna förutom en var överens om att Filip var mer maskulin än Fredrik. De 

manliga deltagarna i båda fokusgrupperna menade att Filip var mer frispråkig och lugnare, 

och att Fredrik ”kacklade” för mycket som en tjej. Detta kunde tyda på att de sågs som 

deltagare i Connells maskulinitetsteori, där de således inte ses som den ideala mannen som 

befinner sig längst upp i maskulinitetstrappan.  
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Anledningen till varför Filip uppfattades som mer maskulin än Fredrik, kan tänkas förklaras 

efter transkriberingen av poddavsnittet då det blev tydligt att Fredrik talade i större 

utsträckning än Filip. Ett flertal gånger skedde det också att Fredrik avbröt Filips anekdot 

och tog över och avslutade den. Det blev bekräftat att Filips sätt att uppfattas mer 

frispråkig kan härledas till hans sätt att använda sig av ord såsom porr och knulla samt hur 

han benämnde vissa kända personer.  

8.3 Filip, Fredrik och vänskap 
Fokusgrupperna uppfattade vänskapen som djup och nära, som en typisk bromance. De 

menade att Filip och Fredrik var roligare tillsammans än var för sig. De manliga deltagarna 

accepterade de budskap som Filip och Fredrik encodade med sin relation, de ”köpte den” 

på ett helt annat sätt än vad de kvinnliga deltagarna av fokusgrupperna gjorde. Där 

kvinnorna snarare ställde sig som negotiated code, där de då förkastade budskapet helt. 

Detta kan vara en följd av det faktum att männen kunde identifiera sig med deras sätt att 

tävla och utmana varandra, och att de menade att de på många sätt var frånkopplade deras 

känslor – att de således inte behövde tala med sina vänner om känslor och dylikt. 

Kvinnorna värdesatte vänskapsrelationer där känslor var centrala, och kunde endast 

identifiera tävlingsrelationer med manliga relationer, så som pojkvänner och bröder.  

Vänskapen uttrycks i poddavsnittet som en relation som kan liknas med en bild av hur 

ett gift par kommunicerar med varandra. Då de avslutar varandras meningar och 

anekdoter, att de tog för givet att den andra visste vem det var de talade om samt att de 

ständigt uttryckte en liknande åsikt gentemot allting som de diskuterade. Vilket Sharon Bird 

menar är typiskt för en Bromance (1996:122-123).  

Det som går att koppla till homosocialitet enligt de tidigare nämnda teoretikernas sätt 

att diskutera begreppet är deras sätt att tävla och utmana varandra, vara frånkopplade sina 

känslor samt att förhålla sig till kvinnor. Hammarén och Johansson diskuterar begreppet 

utifrån hegemonisk homosocialitet och horisontell homosocialitet. Där det utifrån min 

analys blir tydligt att de snarare hamnar inom en horisontell homosocialitet. Men att, trots 

det faktum att de inte kan kopplas till Connells hegemoniska maskulinitetstyp (2008:114-

115), hjälper till att bevara och upprätthålla en patriarkal struktur. Detta då deras sätt att 

tala om saker och ting verkar exkluderande för kvinnor. Vilket kan tydas som att om män 

talar om män, och kvinnor talar om män, var kommer kvinnorna in i bilden då?   
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8.4 En avslutande diskussion 

Citatet som inledde denna studie är tagit från en artikel som handlar om hur trött Emma 

Knyckare är på manlig vänskap i TV. Artikeln gav mig inspiration till att studera ämnet, 

och hur manlig vänskap utifrån Filip och Fredrik uppfattas av lyssnare. Är det mer än 

Emma Knyckare som är trött på att den manliga relationen på diverse medier? De 

intressanta med resultaten är att det i större utsträckning är de kvinnliga deltagarna av 

fokusgrupperna som ställde sig negativa till relationen, detta kanske främst då de inte kunde 

identifiera sig till dem och hur de talade med varandra och inte heller kände sig 

inkluderade.  

Om män får mer plats på medier, om deras diskussioner framstår som viktigare och 

om deras sätt att tala och bete sig blir en norm, kan det möjligen resultera till att förlegade 

strukturer upprätthålls? Om exempelvis populärkultur som riktar sig till kvinnor endast 

tilltalar kvinnor och om målgruppen är män kan det ses som riktat till alla. Strukturer 

såsom könsmaktsordningen och patriarkatet menar jag är skadliga för fler än de kvinnliga 

medborgarna, då männen som inte ses som deltagare inom Connells maskulinitetsteori, står 

utanför gruppen och har därför inte heller någon bestämd plats.  

För att knyta an till den fråga jag ställde i början av detta examensarbete, om en 

feminisering av manlig vänskap kan vara ett resultat av populärkulturen eller möjligtvis hur 

långt feminismen har kommit, att det kvinnliga inte längre behöver ses som svagt, blir 

intressant då jag menar att det är positivt att manliga relationer kan bli mer känslofyllda, 

men att det inte bör ske genom en exkludering av kvinnor. Det är dock en svår fråga – men 

ytterst viktigt.  

Följaktligen menar jag att de ämne som detta examensarbete har fokuserat på är 

intressant att forska vidare kring, men i ett djupare samt bredare perspektiv. Genom att 

intervjua personer i ett brett spektra av kön, ålder och etnicitet och deras sätt att se på 

vänskap och utifrån svaren studera hur det kan ha vara en följd av  hur representationen av 

exempelvis könsfördelningen ser ut på diverse medieplattformar. Hur intervjupersonernas 

mediekonsumtion ser ut och vad de helst tar del av, vad de tänker om vänskap, hur de 

uppfattar manlig respektive kvinnlig vänskap – kan resultera till pålitligare antaganden om 

något så oskuldsfullt som vänskap.  
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