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 This study examines how masculinity is portrayed in podcasts. Our original material 
consisted of four episodes of C/o Hannah & Amanda and four episodes of Filip & 

Fredrik's podcast. We analyzed the programs both individually and in comparison to 
each other. Using a rhetorical analysis, we found that the perception of men in the 
podcasts conforms to societal norms. The theoretical basis underlying our 
analysis can be expected to strengthen our findings and made us also realize that the 
image of masculinity is constantly evolving. 
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1. Inledning 

I flera årtionden har det forskats om kvinnor ur ett genusperspektiv och i dagsläget finns det 

flera stereotyper i medier för vad som är kvinnligt. ”Kvinnor antas vara omvårdande, 

lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala” (Connell, 2009, s 86). 
Men hur är egentligen män och på vilket sätt framställs de i medier? Kvinnoforskning har 

ständigt utvecklats och uppdaterats medan mansforskning i stället har kommit att ses som ett 

mer intressant forskningsområde på senare tid. Båda studierna anses viktiga för att se hur 

genusrelationen i samhället upprättas och tanken om att mannen föreställer den dominanta 

maktrollen i samhället gör att forskningen inte blir mindre intressant. Snarare tvärtom.  

Kvinnorollen konstrueras i relation till mansrollen och vice versa.  

”Mansforskning befinner sig långt från rampljuset i den akademiska världen. Varför? Ett studium av 

mannen medför av nödvändighet, för den manlige forskaren, ett kritiskt granskande av såväl sig själv som 

av hela den vetenskapliga forskningstraditionen. Det inses lätt att detta kan upplevas som en potentiell 

källa till maktförlust för män, både på det individuella planet och för männens ställning inom 

vetenskapsvärlden i stort. Sannolikt är det besvärligt för många män att inse fördelarna med en ökad 

maktbalans mellan könen.” (Ekman, 1996, s 55) 

Maskulinitetsforskning anses vara en nyare gren av genusforskning och kan även kallas 

kritiska studier av män och den normativa bilden av maskuliniteter. 

Det samhälle som vi lever i idag förändras ständigt och könsrollerna luckras upp allt mer. Det 

som ansågs vara manligt för 50 år sedan är idag kanske inte alls lika självklart.  

På senare år har fenomenet podcast blivit ett allt mer populärt sätt att ta del av medieprofilers 

åsikter och budskap. Var som helst och vem som helst kan producera en podcast med valfritt 

innehåll. Även om tekniken utvecklas medför det alltid en viss problematik. På vilket sätt kan 

egentligen mediers utveckling påverka människors identitetsskapande och människans syn på 

samhällets normer angående exempelvis manlighet? Vad ger medier för bild av manlighet och 

på vilket sätt gestaltas detta i podcasts? Bilden av hur maskulinitet och manlighet skapas och 

formas av podcasts är det som står i fokus för denna uppsats. Vilka olika stereotyper av 

manligheter blir varje dag producerade och reproducerade i våra svenska medier?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Vi har valt att lägga vår betoning på hur manlighet framställs i podcasts. Vi tycker det är 

viktigt att studera mediernas representation av manlighet för att kunna nå ökad förståelse 

rörande föreställningar om kön och genus i vår kultur. Det finns i dag flera bilder av mannen i 

medier och idealen är många och kanhända motsägelsefulla. Men det är just därför det är 
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intressant att se närmare på den komplexa bilden av normen manlighet. Frågan är om det 

överhuvudtaget är möjligt att finna en entydig generaliserad bild av hur manlighet skildras. 

Det finns för många bilder att tillgå och betydelsen modifieras beroende på i vilket 

sammanhang och i vilket medium de förekommer. 

Vi tycker det är intressant att belysa just podcast eftersom det är ett relativt nytt medium. Det 

är viktigt att hela tiden granska medier eftersom de har, enligt tidigare forskning inom ämnet, 

en så pass stor inverkan på människans identitet. Vi tar dagligen åt oss av mängder av 

medieinnehåll i olika former, så på vilket sätt formar egentligen media männens 

maskuliniteter när de talar om män? Vad är mediernas representation av manlighet? 

Vårt syfte är att göra en djupdykning i fyra avsnitt vardera av C/o Hanna & Amanda och Filip 

& Fredriks podcast, där manlighet ofta diskuteras. Våra forskningsfrågor är: 

• Hur framställs manlighet i C/o Hannah & Amanda och Filip & Fredriks podcast? 

• Skiljer sig gestaltningen av manlighet i C/o Hannah & Amanda i jämförelse med Filip 

och Fredriks podcast?  

Med vår studie hoppas vi kunna bidra till vidare forskning inom maskulinitetsforskning och få 

fler att öppna upp ögonen för vilka bilder av normen manlighet medier ger oss i dag. Vi 

hoppas även bidra med en vidare bild av vad formatet podcast kan ha för inverkan på den 

retoriska framställningen. Vi anser att mansforskning har en betydande roll för både vidare 

forskning inom kvinnoforskning och genusrelationen i samhället. Det är en viktig studie som 

behöver uppmärksammas mer och vi tror det finns många svar som kan besvaras som till 

exempel frågan om samhällets maktuppdelning och jämställdhet. 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt bort den kvantitativa innehållsanalysen eftersom den inte lämpar sig för vår studie. 

Vi vill inte ta reda på hur ofta mannen framställs utan hur mannen framställs. Vårt fokus 

kommer enbart ligga på hur manlighet framställs och har därför uteslutit en jämförelse mellan 

de båda könen. Vi kommer i vår studie inte ta hänsyn till andra aspekter så som etnicitet och 

klass då vi anser att det inte är relevant för vår studie.    

Med tanke på tidsaspekten har vi valt två program till vår analys, ett med manliga och ett med 

kvinnliga programledare. Programmen är ganska lika varandra vad gäller upplägg då de 

endast innehåller en dialog mellan programledarna. Inga andra människor får komma till tals 

och det sker inga intervjuer i något av avsnitten som vi analyserar. De båda 

programledarparen utgår ständigt från egna erfarenheter och åsikter, vilka sällan grundar sig 
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på statistik och fakta utan enbart på deras egna uppfattningar om det som diskuteras. Genom 

att välja två podcastprogram som är så pass lika varandra kan vi lägga vårt fulla fokus på hur 

manlighet framställs och inte på hur de olika programmen är uppbyggda.    

Det skulle kunna ges en ännu mer representativ bild om vi lyssnade på fler podcasts men vi 

har i stället valt att fördjupa oss i dessa två program. 

 

1.4 Begrepp  

1.4.1 Manlighet 

Det är viktigt att definiera vad som menas med begreppet manlighet, både för analysens och 

för vår egen skull. Om man slår upp ordet manlighet i en synonymordbok (Strömberg, 1998) 

kommer uppräkningar av karaktäristiska ord som maskulin, modig, viril, oförfärad, dristig 

och manhaftig. Till skillnad från vad som anses kvinnligt kopplas manlighet ihop med attribut 

som verkar för den enskilda individen med siktet inställt på egna mål.  

Beteendevetaren Daniel Ekman skriver i sin bok En mans bok (1995) att det är viktigt att 

skilja på orden man och manlighet eftersom det inte går att sätta något likhetstecken mellan 

dessa. Med manlighet menas inte direkt den enskilde mannens sätt att vara, män kan betraktas 

som omanliga även om de är män. Manligheten är någonting som egentligen inte finns, i alla 

fall inte som något absolut fenomen. Manlighet existerar enbart när vi agerar som om den 

finns, då får den ett verkligt liv. De idéer vi har om manlighet blir med andra ord verkliga i 

praktiken och vårt empiriska material, podcastavsnitten, är exempel på mediepraktik som är 

väl värd att studera.   

Både kvinnor och män är utsatta för de ideal som samhället har byggt upp för dem och vi är 

alla delaktiga i att skapa och reproducera dessa. Det existerar en normativ bild av hur de båda 

könen är, bör och ska vara. Manlighet är det som på ett allmänt plan anses och räknas som 

manligt. För att kunna känna sig som en man måste varje man i viss mån, både inom sig och 

utåt sett, leva upp till dessa stereotyper, ideal och förväntningar. Dels för att kunna känna sig 

som en man och dels för att i andras ögon framstå som en man (Ekman, 1995).  

I En mans bok (1995) presenterar Daniel Ekman flera attribut, drag och egenskaper som 

tillsammans utgör kännetecken på den manlige mannen i vårt samhälle. Några av dessa är: 

självständig, ständigt verksam, sportslig, sexuellt potent, gentleman, logisk, aggressiv, 

effektiv, mogen, trygg, precisionssäker, mån om sin familj, psykiskt okomplicerad, tekniskt 

intresserad, ärlig, rakt på sak, målmedveten och principfast.  

Det går inte att säga hur många män som är utrustade med samtliga manlighetsideal och det 
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kan vara lätt att vifta bort dem. Men för många män är det blodigt allvar och väldigt viktigt att 

kunna leva upp till åtminstone några av dem. 

I vår granskning av podcastavsnitten följde Ekmans resonemang om manlighet med oss 

genom hela analysen och när exempelvis Hannah Widell och Amanda Schulman pratar om 

vad som är typiskt manligt utgick vi ifrån att de hade samma uppfattning som Ekman, om vad 

det begreppet innebär, vilket vi grundade på vad de sa i deras program. 

 

1.5 Definition av begrepp 

Nedan kommer vi att förtydliga betydelsen av vissa ord som kommer nämnas i uppsatsen. Vi 

förklarar dessa begrepp tydligare för att inga missförstånd ska uppstå under läsningens gång.  

 

1.5.1 RSS-flöde 

RSS betyder Really Simple Syndication. RSS är en teknik som hjälper användaren att sålla 

bland exempelvis podcast eller nyheter. Tekniken sänder automatisk den information som 

användaren prenumererar på och på så vis får man ett flöde, kallat RSS-flöde. 

(computersweden.idg.se) 

 

1.5.2 App 

App, som är en förkortning för applikation, är en datorprogramvara som är utformad för att 

kunna hjälpa användaren att utföra specifika uppgifter. Exempel på olika appar kan vara spel, 

mediaspelare och olika typer av information och tjänster från företag. Apparna kan levereras 

med datorn och dess systemprogramvara eller kan komma att publiceras separat.  

Under de senare åren har förkortningen app förknippats med programvaran som används på 

mobila enheter (mashable.com). På Apples mobiler laddas apparna ner via App store och för 

Android används Google play. Vissa appar är redan inlagda i en smartphone när den köps 

medan andra får laddas ner, och i vissa fall betalas för. 

 

1.5.3 Smartphone 

Smartphone, även kallat pekskärm eller smarttelefon på svenska, är en blandning mellan 

handdator och telefon. De vanligaste operativsystemen som smartphones använder sig av är 

Google android, Symbian, IOS, Windows mobile och Maemo. En smartphone hade som 

första definition att vara en enhet som ”kunde göra allt från dag ett, utan att ladda ner ett enda 
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program” (webmobi.se). Idag har istället telefonen nästan ingen funktion utan internet 

eftersom man då inte har tillgång till sina applikationer som hela systemet är uppbyggt på.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Radiohistoria 

Redan under 1910-talet startade radiosändningar på prov. Då förekom det till exempel 

sändningar av grammofonmusik till soldaterna på västfronten under det första världskriget. 

Den civila användningen började strax efter kriget och i november 1920 öppnade en 

radiostation i Pittsburgh, USA.  

De första radiosändningarna i Sverige var från Boden till Luleå 1921. 1924 bildades AB 

Radiotjänst och året efter började reguljära sändningar i Sverige. Det nya mediet fascinerade 

många genom att signaler från andra länder kunde fångas upp i den egna radiomottagaren och 

radion var en del av 1920- och 1930-talens modernisering i den industrialiserade världen. 

Regeringen bestämde att Radiotjänst fick ensamrätt på att sända radio i Sverige och 

verksamheten skulle regleras i en särskild lag och genom ett avtal mellan bolaget och staten.   

Det var få som ifrågasatte Radiotjänsts monopol under de kommande decennierna och under 

1950-talet bytte de namn till Sveriges radio (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2008). 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) berättar i sin bok Massmedier – Press, radio och tv i 

den digitala tidsåldern om hur radion expanderade starkt efter andra världskriget och att 

perioden kallades för ”radions guldålder”. När teven kom in i de svenska hemmen uppstod 

däremot konkurrens och färre människor valde att lyssna på radio på kvällstid på grund av 

televisionen. En andra och tredje radiokanal infördes 1955 respektive 1964 och de skapades 

en modernare radio. Detta berodde även på konkurrensen från så kallade piratradiosändare. 

Piratradion blev mycket populär, i första hand tack vare att de sände populärmusik men även 

nyheter. Det hela blev en politisk fråga och ägaren av en av dessa kanaler fick fängelse för att 

ha brutit mot monopolbestämmelserna (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2008).  

En privat sektor etablerades inom radion på 1990-talet då lokala radiofrekvenser gjordes 

tillgängliga för privata stationer. Då började även internationella kommunikatörer komma in 

på den svenska marknaden, som exempelvis franska NRJ. I och med den privata radions 

tillkomst omorganiserades public service-radion och det genomfördes även en fullständig 

profilering av de fyra kanalerna: P1, P2, P3 och P4. Det visades sig vara publikmässigt 

framgångsrikt och på detta sätt lyckades Sveriges radio behålla en stor del av radiopubliken 

(Hadenius, Weibull, Wadbring, 2008). 
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Under andra världskriget kunde ett enskilt nyhetsprogram i radio nå närmare 80 procent av 

allmänheten. Idag är mängden lyssnare för enskilda program betydligt lägre än så, däremot är 

lyssnandet betydligt mera utbrett. Eftersom alla i Sverige numera har tillgång till radio når 

den omkring 75 procent av allmänheten en vanlig dag (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2008). 

Konkurrensen från andra medier är betydligt större i nutid då medieutbudet är enormt. 

Förutom flertalet tidningar och tv-kanaler är internet med bland annat sociala medier, 

nättidningar och webb-tv något som vi i stället väljer att lägga vår tid på. En av de senaste 

utvecklingarna inom radio är podcast, där vem som helst har möjlighet att sprida sitt program. 

Det är svårt att bestämma vilken genre podcast bör tillhöra. Megan Poore (2012) har valt att 

kategorisera det som ett socialt medium, vilket går att läsa vidare om under rubriken 

”podcast”. Vi har däremot valt att se podcast som en gren i radioutvecklingen då sociala 

medier kan definieras så här: 

”Social media refers to a set of online tools that supports social interaction between users ”…” Social 

media is about ”transforming monologue (one-to-many) into dialog (many-to-many).” (Hansen, 

Shneiderman, Smith 2010, s 12) 

 
2.2 Podcast 

Poddradio har blivit enormt populärt bland internetanvändare och kan översättas till 

”onlineljud”. Podcasts kan streamas, det vill säga att du lyssnar på det direkt på internet när 

du är uppkopplad, laddas ner eller prenumereras på via RSS-flödet. Det kan beskrivas som ett 

pågående radioprogram som släpper olika avsnitt som lyssnare kan prenumerera på via en 

feed. Många prenumererar på poddsändningar, som är gratis, genom att använda sig av 

exempelvis iTunes eller Juice Receiver som automatiskt laddar ner det senaste avsnittet så 

fort det har publicerats och gör det tillgängligt för allmänheten. Om du väljer att ladda ner 

avsnitten till din dator kan de sedan lyssnas på i exempelvis MP3-spelare (Poore, 2012) och 

det finns flera appar till smartphones som underlättar poddlyssningen. Podcast kan sändas av 

vem som helst och den relativa enkelheten gör att det är fler privatpersoner som använder sig 

av formen i dag, som i sin tur sänds över hela världen.  

Podcast är ett relativt nytt fenomen och flera forskare har haft problem med att definiera 

vilken typ av medium det bör tillhöra. Megan Poore (2012) kategoriserar podcasts som en del 

av sociala medier i sin bok, Using Social Media in the Classroom. Även på Wikipedia 

definieras begreppet som en audioblogg fast med en utvecklad och lättare teknik 

(sv.wikipedia.org). Podcastentreprenören Adam Curry, även kallad ”the podfather” efter hans 

insatser inom fenomenet, säger i ett uttalande till tidningen The Guardian 2004 såhär om 
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definitionen av podcast:  

”Det är ett förhållningssätt till en annan typ av radio. Min känsla är att traditionella medier i 

Amerika har fastnat. Låt oss tänka på en ny typ av media.” (guardian.co.uk) 

I början av 2008 fanns det 1 121 kanaler att lyssna på via podcast, de traditionella 

radiokanalerna var därmed få i mängden bland alla andra slags kanaler. Det fanns 

ungefär 56 000 program att ladda ner på alla dessa kanaler (Hadenuis, Weibull, 

Wadbring, 2008). Författarna till boken Massmedier – Press, radio och tv i den 

digitala tidsåldern (2008) upptäckte att bland de fem mest nedladdade programmen 

under en veckas tid fanns endast ett program från Sveriges radio nämligen 

Filosofiska rummet i P1.  

Under 2005 startade Sveriges radio sina poddsändningar och de fick sitt genomslag 

året efter. Med genomslag avses att fler sändningar än tidigare gjordes tillgängliga 

och att de uppmärksammades i andra medier. Under 2008 var användningen trots 

det fortfarande klart begränsad och Sveriges radio betraktade det hela som en 

försöksverksamhet. Hur stort genomslag poddsändningarna får återstår att se 

(Hadenius, Weibull, Wadbring, 2008).    

 

2.3 Hannah Widell och Amanda Schulman  

Hannah Widell och Amanda Schulman är systrar och har en lång bakgrund inom 

mediebranschen. De kan skriva titlar som programledare, utvecklingschef och genrechef på 

sina CV:n och har arbetat på produktionsbolag som Jarowskij och Mastiff. I september 2011 

valde de att starta det egna produktionsbolaget Perfect Day där de jobbar med bland annat 

formatutveckling. 

På aftonbladet.se har de en egen sajt, C/o Hannah & Amanda, där de har sina bloggar, ett 

webb-tv program vid namn På middag hos Hannah & Amanda och sin podcast som hade 

premiär 2 februari 2012. Den 28 september 2012 lanserades även deras magasin C/o Hannah 

& Amanda som ges ut tillsammans med Aftonbladet en gång i måndag.  

Podcasten, som även den heter C/o Hannah & Amanda, har följande beskrivning på iTunes:  

”Amanda Schulman och Hannah Widell bjuder in till snack om mat, skönhet, hälsa och relationer i 

Aftonbladets nya storsatsning.” (itunes.apple.com) 

Efter att ha lyssnat på samtliga avsnitt kan vi dock konstatera att relationer är i stort fokus och 

att de andra ämnena sällan behandlas. Därför definierar vi deras podcast som ett 

relationsprogram med utgångspunkt i deras egna erfarenheter och upplevelser.  

Hannah och Amandas program ligger i nuläget, november 2012, på trettonde plats på iTunes 
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topplista över podcasts och är därmed det populäraste programmet som leds av två kvinnor. 

Avsnitten utkommer en gång i veckan och är mellan en halvtimme och en timme långa.   

 

2.4 Filip Hammar och Fredrik Wikingsson  

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson driver sedan 2001 ett handelsbolag vid namn 

Framgångsfabriken. De möttes på Aftonbladets nöjesredaktion 1996 och gjorde sin debut i  

tv-rutan år 2000 som tittarombudsmän i programserien Hello Sydney. Sedan dess har duon 

varit programledare för flera program som exempelvis High Chaparall, 100 höjdare, Grattis 

världen, Nitti leaks och Får vi följa med? (filipochfredrik.com). Förutom att de båda är 

journalister och programledare har de även skrivit fyra böcker tillsammans och varumärket 

Filip & Fredrik har under de senaste åren blivit allt mer känt hos mediepubliken. 2011 och 

2012 tog de emot tv-priset Kristallen för Årets manliga programledare. Under våren 2012 

startade duon en turné vid namn Jakten på den försvunna staden där deras uppdrag var att 

hitta själen i svenska städer och få fram en ny stadsslogan (svd.se/kultur). Filip och Fredrik 

har även en hemsida, filipochfredrik.com, där de lägger upp allt ifrån blogginlägg till länkar 

och sina andra produktioner.  

2010 sände duon sitt första podcastavsnitt, Hotet från sydost, och fick året därpå ta emot 

Svenska podradiopriset i kategorin Sveriges bästa podcast. På iTunes går podcasten under 

kategorin ”svensk humor” och ligger i nuläget, november 2012, på första plats på iTunes 

topplista (iTunes.se). Filip & Fredriks podcast definierar vi som ett personligt 

aktualitetsprogram med underhållning där deras personliga åsikter sätter prägeln. Avsnitten 

utkommer en gång i veckan och är ungefär en timme långa.  

 

3. Teori och tidigare forskning  

3.1 Tidigare forskning 

Det var först under 1970-talet som den nya kvinnorörelsen fick fotfäste i Sverige. Rörelsen 

under denna tid kallades för den andra vågen, den första vågen var kvinnans kamp om 

rösträtten. Vid denna tidpunkt började allt fler kvinnor runt om i världen studera på 

universitet. Det var även under denna tid som framväxten av kvinnoforskning skedde där 

fokus låg på att besvara frågan om varför kvinnor var så osynliga inom de flesta ämnen, både 

som forskare och som subjekt. Kort sagt blev kvinnoforskningens första uppgift att sätta 

kvinnorna på kartan (Jarlbo, 2006). 

Men samtidigt som kvinnorna försökte stärka sin position i förhållande till mannens startade 
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en liten mansfrigörelse i USA som formades till stor del som en motrörelse till andra vågen av 

feminism. Mansfrigörelserna växte sig allt starkare och några av de större rörelserna var bland 

annat The promise keepers, The mythopoetic men's movement, Pro-feminist men och A mens 

rights movement. I The promise keepers, The mythopoetic men's och Pro-feminist men 

(Macnamara, 2006) låg deras största fokus på att förändra mannen och ofta i linje med hur 

kvinnan ville ha det. På 1980-talet bildades National organization for changing men, som 

senare bytte namn till National Organization for men against sexsim, NOMAS. Rörelsen 

propagerade för den nya mannen och nya maskuliniteter. De ville få mannen att slå sig fri från 

den hegemoniska maskuliniteten och helt enkelt våga betona sin feminina sida (Macnamara, 

2006). 

Även om 1990-talet bjöd på en stor tillväxt inom studier och debatter om män och 

maskulinitet så blev mansrörelsen en splittrad och ökänd historia. I Storbritannien sökte de 

yngre männen efter den traditionella hegemoniska maskuliniteten medan de i USA bildade 

rörelser för att finna den forntida mannen från naturen. I Australien grundades en rörelse vid 

namn The Men's Confraternity som media beskrev som ”A crusade of angry dads with an 

extreme right-wing view that feminism and the Family Court are undermining men” 

(Macnamara, 2006, s 44). Det var även flera mansrörelser som fick stämpeln att likna ku klux 

klan, bland annat mansrörelsen Blackshirt.  

Men oavsett om flera mansrörelser och manlig aktivism existerar runt om i världen blev 

mansforskningen något som fick stå i skymundan för kvinnoforskning. Paul Nathanson och 

Katherine K. Young menar på att män i dagens samhälle är tysta nu, så som kvinnan var förr 

(Macnamara, 2006). 

R.W. Connell är en australisk sociolog som har haft ett stort inflytande på mansforkningen 

genom sin bok Maskuliniteter (1996) som getts ut i flera upplagor. Connell påpekar i flera av 

sina böcker att mansforskningen det senaste årtiondet utfört en betydande mängd forskning 

om manlighet. Slutsatserna avviker dessutom avsevärt från vad som förs fram i den 

populärpsykologiska litteraturen.  

David Gauntlett är en brittisk sociolog och skriver i sin bok Media, gender and identity (2008) 

om en manlighet i kris. De senaste åren har kvinnor blivit allt mer självständiga och 

framgångsrika samt tagit större plats i samhället vilket har resulterat i att mannen nu sägs ha 

blivit förvirrad av vilken roll han ska anta i dag. Men även om studier visar till det motsatta 

menar Gauntlett att kvinnor har ett försprång inom utvecklingen av självförtroende och 

personlig presentation (Gauntlett, 2008). 

”I argued that men’s magazines have an almost obsessive relationship with the socially constructed nature 
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of manhood. Gaps in a person’s attempt to generate a masculine image are a source of humour in these 

magazines, because those breaches reveal what we all know – but some choose to hide – that masculinity 

is a socially constructed performance anyway.” (Gauntlett, 2008, s 282) 

 

3.2 Hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemoni kommer från grekiskans hégemoniá och härstammar från Antonio 

Gramscis analys av klassrelationer. Ledande ställning, dominans och herravälde används 

synonymt med hegemoni och kan ses som en slags överlägsenhet som exempelvis en individ 

eller en grupp kan upprätthålla i ett samhälle. R.W. Connell talar om hegemonibegreppet och 

mansforskning som något sammanflätande i sin bok Maskuliniteter (1996). Det finns inte bara 

en typ av maskulinitet utan det går att urskilja en multipel maskulinitet. Det är lätt att tro att 

det finns en svart maskulinitet eller en arbetsklassmaskulinitet menar Connell. För att ta det 

till nästa nivå måste man även utforska deras inbördes relationer och rikta blicken mot 

genusrelationen mellan män. Connell talar om hegemonisk maskulinitet som en genusrelation 

som alltid kan sättas i fråga. Det kommer alltid se olika ut beroende på var du är och ständigt 

vara under förändring. Hegemonisk maskulinitet kan definieras som ett tillfälligt accepterat 

svar på frågan om det mansstyrda samhället vi lever i. Detta kan ses som den dominerande 

manligheten som alla på ett eller annat sätt förhåller sig till (Connell, 1996).  
”Hegemonisk maskulinitet är alltså de kulturella ideal i kombination med institutionell makt som framstår 

så självklara för människor att patriarkatet, det vill säga, mäns generella dominans och kvinnors generella 

underordning, tas för given. En legitimering som inte är utbredd i vår tid och kultur vore exempelvis att 

’kroppar-med-penis’ genom en kosmisk olycka landande på alla samhällets maktpositioner och att sådana 

kroppar därefter endast rekryterat andra ’kroppar-med-penis’. En sådant förklarande försvar för 

patriarkatet framstår som lätt komiskt.” (Connell 1996, s 101) 

Vidare menar Connell att den hegemoniska maskuliniteten gestaltar en ”accepterad strategi” 

som handlar om att underordna kvinnor och vissa män. Medan hegemonisk maskulinitet står 

för dominans, skapas också underordnade maskuliniteter. Homosexualitet och femininitet 

tillhör inte den legitimerande sfären utan ”utgör grunden för det symboliska nedsolkandet” 

(Connell, 1996, s 103). Man kan säga att allt som drar till det feminina hållet exkluderas ur 

den hegemoniska maskuliniteten. Det betyder inte att den inte kan utmanas, såväl av kvinnor 

som män från underordnade maskuliniteter, och är därför föränderlig i sin natur. Gränserna 

kan tänjas ju mer man experimenterar med tabun i ett samhälle. Film- och idrottsstjärnor från 

västvärlden får i dag oftast stå som representanter för den typiska hegemoniska normen.  

I den normativa standard som det hegemoniska mönstret utgörs av, är det dock få män som 

lever upp till. Trots detta är det majoriteten av män som drar fördel av maskulinitetens 
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hegemoni eftersom den tillgodogör sig fördelar, det vill säga att män vinner över kvinnors 

underordnade ställning. 

”Många män som erhåller en utdelning av patriarkatet respekterar sina fruar och mödrar, och brukar 

aldrig våld gentemot kvinnor. De gör sin del av hemarbetet, de överlämnar sin lön till familjen och kan på 

så sätt lätt övertyga sig själva om att feminister måste vara BH-brännande extremister.” (Connell 1996, s 

118).  

Många män kan alltså antas, verka och själva anse att de är likasinnade bara de utför de ovan 

nämnda aktiviteterna. Samtidigt kan de dra nytta av sin överordnade ställning som män 

(Connell, 1996). 

 

3.3 Könsroller 

Ända sedan i slutet på 1800-talet har det forskats om könsskillnader. Forskningen 

täckte bland annat in mentala förmågor, känslor, attityder, personliga karaktärsdrag 

och intressen. Inom denna forskning fanns ett stort intresse för resultaten som 

genom åren varit i princip densamma. Det har visat sig att könsskillnaderna är 

väldigt små eller inte ens existerar.  

Under mitten av 1900-talet lanserade könsskillnadsforskningen begreppet ”social 

roll” och det erbjöd ett lätthanterligt sätt att koppla samman idén om en plats i den 

sociala strukturen med idén om kulturella normer. När det gäller genus kan man 

använda sig av begreppet på två olika sätt, det vanligaste är att kvinnor och män 

följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till deras kön, det vill säga 

”könsrollen”. Enligt detta synsätt finns det alltid två könsroller inom alla kulturella 

miljöer, en manlig och en kvinnlig. Begreppen könsskillnader och könsroller kan än 

idag slarvigt tas för att vara samma sak, vilket inte är fallet.  

Den första generationens könsrollsteoretiker ansåg för det mesta att rollerna var väl 

definierade, att det var en harmonisk socialisation och att könsrollsinlärningen 

bidrog till social stabilitet, mental hälsa och verkställandet av nödvändiga sociala 

funktioner. Detta rubbades genom feminismen på 1970-talet som då allmänt ansåg 

att den kvinnliga könsrollen var förtryckt och att rollinternalisering var ett medel 

för att sätta flickor och kvinnor i en underordnad position (Connell, 1996). 

R.W. Connell (1996) skriver om Plecks genomgång av mansrollslitteraturen, The 

myth of masculinity från 1981. Pleck kritiserade framför allt det manliga 

könsrollsparadigmet för dess föreställning att det föreligger en överensstämmelse 

mellan norm och personlighet, idén att anpassning till könsrollsnormer främjar 



 

  16 (49) 
 

psykologisk anpassning. Han visade hur mycket som tas för givet i 

könsrollsdiskursen och hur svag empirisk underbyggnad det finns för dessa 

huvudidéer. Han säger:  

”Begreppet könsrollsteori hindrar individer som överträder den traditionella rollen för deras 

kön att utmana den; i stället känner de sig otillräckliga och osäkra.” (Connell, 1996, s 43) 

I könsrollsteorin är spelandet av rollen kopplat till en struktur som definieras genom 

biologiska skillnader, uppdelningen mellan manligt och kvinnligt, inte till en 

struktur som definieras genom sociala relationer. Detta leder till kategoritänkande, 

en reducering av genus till två homogena kategorier. Det visas genom 

könsrollsteorins envisa sammanblandning av könsskillnader och könsroller 

(Connell, 1996). 

 

3.4 Könens samtalsstilar   

Ann-Catrine Eklund, Eva Erson och Karin Milles har tillsammans skrivit boken Språk och 

kön, 2007. Eklund är universitetslektor vid Umeå universitet, Erson docent i svenska språket 

med genusinriktning vid Södertörns högskola och Milles är docent och lektor, även hon, vid 

Södertörns högskola. 

De hänvisar till Deborah Cameron, som är professor i språk och kommunikation vid Oxfords 

universitet, som menar att det är viktigt att vara medveten om att våra föreställningar får 

konsekvenser för våra förväntningar på kvinnors och mäns agerande. Om vi exempelvis tror 

att det är vanligare att kvinnor ber om ursäkt mer än män kommer vi antagligen förvänta oss, 

och kräva, att det också kommer bli så. Det vi föreställer oss får därmed konsekvenser för 

vilka handlingar vi förväntar oss av andra och oss själva utifrån vår könstillhörighet. Hon 

säger att en av de mest påstådda skillnaderna mellan kvinnligt och manligt språk är att 

kvinnor pratar mer än män. Språkliga stereotyper bidrar till att vi bygger upp vår förväntan på 

hur individer ska agera vad gäller språket och hur vi tolkar människor utifrån sättet de pratar 

och vad de säger (Edlund, Erson och Milles, 2007). Vi anser att det är viktigt att upplysa om 

detta då det potentiellt kan bidra till de skillnader vi senare hittar i vår analys eftersom vi där 

letar efter dem för att kunna se hur manlighet framställs. Det går inte att avgöra om de faktiskt 

finns där i samtliga fall eller om vi ibland upptäcker dem på grund av vårt sökande efter 

skillnader. För att se hur manlighet framställs behövs deras beteende eller samtalsstil i vissa 

fall ställas emot och jämföras för att kunna se ett mönster. Det är viktigt att fundera över vilka 

skillnader som faktiskt existerar och vilka som uppstår på grund av att man förväntar sig att 

de ska finnas där.   
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Edlund, Erson och Milles (2007) menar att vi som språkanvändare därmed bidrar till att skapa 

och återskapa stereotyper om vad som är typiskt kvinnligt och manligt språkbruk. Men det är 

inte enbart språkbrukarna som bidrar till att stereotyperna fortsätter att leva, den feministiska 

språkforskningen kan också sägas ha bidragit till att förstärka och återskapa dessa. Även om 

den feministiska språkvetenskapen strävar efter att upphäva föreställningar av kvinnor och 

mäns språk, har det inte alltid lyckats då fokus har legat på skillnader kring de båda könen och 

det riskerar att leda till låsta positioner och ett stärkande av stereotyperna.   

Den kvinnliga och manliga samtalsstilen presenteras ofta som motsatspar, det vill säga två 

olika samtalsstilar som är varandras motsatser. Edlund, Erson och Milles (2007) skriver i sin 

bok Språk och kön om akademikern Mary M. Talbot som menar att den kvinnliga 

samtalsstilen sägs utmärkas av närhet till både de ämnen som diskuteras och till de personer 

som deltar i samtalet. Något som tydligt kan ses i mäns samtalsstil är att de har distans till 

både samtalsämne och personer. Kvinnor antas sträva efter att skapa samhörighet med de hon 

pratar med medan männen i stället föredrar att kontrollera samtalssituationen. Mary M. Talbot 

pratar om att medan mannen sägs vara rapporterande och ständigt försöker lösa problem 

innebär den typiskt kvinnliga stilen att hon är medkännande och relationsbyggande. Mäns 

samtalsstil sägs också vara föreläsande då de pratar i monologform medan kvinnor är mer 

inriktade på att lyssna. De föredrar att prata inom den privata sfären vilket är ytterligare en 

motsats till manligt samtal som rör sig i den offentliga sfären (Edlund, Erson och Milles, 

2007). 

Edlund, Erson och Milles (2007) hänvisar till Deborah Cameron som anser att det inte är en 

tillfällighet att beskrivningarna av kvinnlig och manlig samtalsstil sammanfaller med vår 

kulturs förväntningar på de olika könen. I själva verket kan man förvänta sig att kvinnors och 

mäns språkbruk representeras på ett sätt som stämmer överens med de aktuella 

kulturgemenskapernas syn på de egenskaper som sägs utmärka bilden av kvinnligt och 

manligt.  

Även om beskrivningen som vi har nämnt om skillnader mellan könens samtalsstilar har växt 

fram genom många språkvetenskapliga studier så menar Edlund, Erson och Milles (2007) att 

tanken på att de har skilda samtalsstilar är problematisk då kvinnor och män inte är homogena 

grupper. Det finns många andra skillnader i könskategorierna som det är viktigt att ta hänsyn 

till. Förutom vilket kön man tillhör påverkar individens ålder, etnicitet, sociala tillhörighet, 

sexuella identitet, utbildning, regional tillhörighet etcetera hur vi pratar. Det går därmed inte 

att säga att alla kvinnor och alla män pratar på samma sätt.  
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3.5 Mannen i medier  

Bilden av män och manlighet i medier är ofta stereotyp. Precis som när det gäller femininitet 

har maskulinitet genomgått drastiska förändringar genom decennierna och då har även 

mediebilden förändrats i samband med den.  

Tim Edwards (2003) är lektor i sociologi vid Leicesters universitet och pratar om tre olika 

typer av män som kan kopplas samman med olika tidsepoker; the ’old man’ the ’new man’ 

och the ’new lad’ (vilket vi översätter till ”den traditionella mannen”, ”den nya mannen” och 

”den nya grabben”). Dessa män dyker upp kronologiskt efter varandra i historien. 

 Den traditionella manligheten är originaltypen av manlighet och associeras till 1940- och 

1950-talet. Han sågs som stark, maktfull, aktiv, auktoritär, okänslig, våldsam, aggressiv, 

logisk, tävlingsinriktad och rationell (Edwards, 2003). Den traditionella mannen är 

hegemonisk och står över kvinnan eftersom han är försörjare och familjens överhuvud. En 

stor del av sin identitet finner han i sitt arbete. Konsumtion och fåfänga är något han tar 

avstånd ifrån då han anser att det tillhör kvinnan. Som heterosexuell man är han överlägsen 

både kvinnor och homosexuella män. Den här typen av man tror på äktenskapet och vad det 

innebär även om han anser att mannen trots det inte behöver vara trogen. Den här traditionella 

bilden av manlighet kan kopplas till en tid då könsrollerna var väldigt tydliga och 

familjebyggnaden bestod av att kvinnan tog hand om barnen och mannen arbetade och 

tjänade pengar (Milestone & Meyer, 2012). 

Därefter kommer den nya mannen som gjorde sitt intåg på 1980-talet och till skillnad från den 

traditionella mannen har denna man större kontakt med sin feminina sida. Han är omtänksam, 

känslig, delar på hushållsarbetet och tar gärna hand om barnen. Den nya mannen är 

modeintresserad och bryr sig om sin hälsa. Han är medveten om värdet av att ge ett bra 

intryck och lägger tid och pengar på sitt utseende. Den nya mannen är karriärsinriktad och 

framgångsrik (Edwards 2006). Självfallet trädde inte denna typ av manlighet fram över en 

natt och det är flera konstruktioner som har gjort det möjligt. Den viktigaste inkluderar 

förändringar i vår syn på könsrollerna tack vare den feministiska rörelsen. 

Den nya grabben dök upp på 1990-talet och har, enligt Tim Edwards (2003), en ambivalent 

relation gentemot kroppar och utseende. Han vill se bra ut men föredrar en avslappnad stil 

innehållandes tröjor, jeans och sneakers. Det behöver dock inte betyda att det han väljer att 

bära är billiga märken, snarare tvärtom. Den nya grabben fokuserar dock helst på sport, sex, 

kvinnor, nöjen och prylar i stället för mode och skönhet eftersom det traditionellt sett tillhör 

kvinnliga intressen (Edwards, 2003). Han är ett slags uppror eller reaktion till den nya 
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mannen som framstod som mjuk och mer feminin. Denna typ av man är i stället högljudd och 

talar inte om känslor eller tänker på för djupa frågor. Genom att använda humor döljer han 

sina politiskt inkorrekta åsikter om homofobism och sexism (Milestone & Meyer, 2012). 

Kvinnor ser han snarare som erövringar än potentiella flickvänner och han är uttryckt 

heterosexuell.  

Både den nya mannen och den nya grabben syns i dagens samhälle men den senare nämnda 

har fått större genomslagskraft och spridit sig till flera medier, man kan bland annat se honom 

i många filmer och tv-serier. Edwards (2006) menar att hans genomslagskraft beror på att 

män i allmänhet har lättare för att identifiera sig med honom då det inte krävs lika mycket 

ansträngning för att vara som han. För att uppnå den nya mannens ideal krävs till exempel 

dieter, träning och skönhetsvård. Det är kostsamt att upprätthålla hans livsstil och då han ses 

som lite fjantig och inte har en lika tydlig heterosexuell läggning har han inte fått samma 

genomslagskraft i medierna. Den nya grabben har mer gemensamt med den traditionella 

mannen och dennes värderingar vad gäller att kvinnan ska vara underordnad mannen vilket 

kan vara en potentiell anledning till hans popularitet.   

 

3.6 Identitet och medier 

Jostein Gripsrud är professor i informationsvetenskap och medier vid universitet i Bergen, 

Norge. Han presenterar i sin bok Mediekultur och mediesamhälle (2002) mediers påverkan på 

vårt personliga identitetsskapande. Vid tidig ålder upptäcker vi skillnader och likheter hos oss 

själva och människorna omkring oss. Vi kan snabbt konstatera, genom undersökningar, att vi 

antingen är lik mamma eller pappa. Men mediernas makt att påverka oss är genom att skapa 

en gemenskap. Gripsrud presenterar Benedict Anderssons begrepp föreställda gemenskaper, 

imagined communities, där han menar att de tryckta mediernas historiska roll har haft en stor 

påverkan på den nationella identitetens utveckling. Han menar att dagspress förr i tiden 

förmedlade en nationell gemenskap där människor kollektivt inte bara lever inom samma 

geografiska område utan som också gjorde en samtidig upplevelseegenskap. Etermediernas 

direktsändning, menar Andersson, var en fördjupad utveckling av denna gemenskap.  
”Det är sådana föreställda kollektiv som gör att vi i vissa situationer kan känna en förvånansvärt stark 

gemenskap med människor som vi aldrig har sett, som är mycket olika oss själva och som bor på helt 

andra ställen.” (Gripsrud, 2002, s 19) 

Vår identitet är enligt Gripsrud ett ”lapptäcke av identiteter”, där medier hjälper övriga 

samhällsinstitutioner med att berätta för oss vad det betyder att vara exempelvis man eller 

kvinna. Han talar även om två huvudtyper av identiteter, kollektiv identitet och personlig 
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identitet. Den kollektiva identiteten får vi genom andra människors uppfattning om oss samt 

genom de kollektiva sammanhang som vi har valt. Den personliga identiteten är istället något 

som vi själva måste komma fram till genom att ställa oss frågan ”Vem är jag?”.  

Psykologen Sherry Turkle, som är professor i sociala studier av vetenskap och teknik vid 

Massachusetts institute of Technology, MIT, är en av många som hävdar att en dator med 

internetuppkoppling öppnar upp så pass många ”fönster mot världen” att individen kan leka 

med sin identitet. Mediet framkallar utan tvekan en fragmenterad identitet. Det är möjligt att 

inta flera olika identiteter som existerar i olika delar av världen (Gripsrud, 2002). 

Det Gripsrud helt enkelt vill förklara är att i alla dessa identiteter är flera av ingredienserna 

medieprodukter. Medierna bidrar i betydelsefull grad till vår personliga identitet. Det är svårt 

att förstå vilken stor och central roll som medierna har i vår identitetsbildning eftersom den 

oftast anses som en omedveten påverkan. Vi har ingen personlig kontroll över vad medier 

egentligen serverar oss. Mediers utbud varierar och oftast är det inte helt säkert att det speglar 

och stödjer alla de identiteter eller gruppbildningar som finns i samhället. Gripsrud menar att 

det kan bli en ”kulturell strid om rätten till och formen för representationen i medier” 

(Gripsrud, 2002, s 25). I denna del talar vi om representation som en framställning av fiktiva 

eller verkliga former. En representation framställer alltid någon på ett visst sätt. Med andra 

ord används en sorts konstruktion av det som framställs, alltså inget som är objektivt 

återspeglat. 

”Mediernas representation av vissa grupper eller delar av befolkningen kan alltså provocera fram starka 

känslor, som blir starkare ju mer de enskilda medlemmarna av de aktuella grupperna känner sig knutna 

till – identifierar sig med, får sin identitet genom – medlemskapet i gruppen. Kön och etnisk bakgrund hör 

till de mest centrala gruppkategorierna på detta område, både i vårt land och internationellt.” (Gripsrud, 

2002, s 27). 

Enligt Grisprud (2002) ses representationen som en viktig samhällsfråga och har på senare år 

infört begränsningar i yttrandefriheten, som är en av Sveriges grundlagar. Det finns till 

exempel förbud mot könsdiskriminerad reklam som primärt riktar sig mot kvinnor som 

framställs mindre begåvade eller som ”lockbete”. Gripsrud menar att begrepp som identitet 

och representation ofta leder oss direkt in på aktuella politiska stridsfrågor (Gripsrud, 2002).  

Det är viktigt att ha Gripsruds teori om mediers påverkan i åtanke när vi studerar hur 

manlighet framställs i podcast. Teorin stärker även vår bild av att samhället upprätthåller en 

bild av vad som är manligt. På så vis kan vi ha i åtanke att även programledarna är påverkade 

av en normativ bild som samhället skapat. 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ analys 

Eftersom syftet med vår uppsats var att undersöka hur manlighet framställs i 

podcasten C/o Hannah & Amanda och Filip & Fredriks podcast, valde vi att göra en 

kvalitativ innehållsanalys. Denna metod var att föredra då vårt intresse var att se 

hur manlighet framställs, inte hur ofta manlighet nämns. En kvalitativ 

innehållsanalys ser till det dolda, det latenta, och det som står mellan raderna. 

Ansatsen bygger på en systematisk genomgång av materialet där vi delade in 

materialet i olika kategorier för att senare tolka innehållet som var relevant i vår 

frågeställning. Genom att lyssna på vårt urval ett flertal gånger, kunde vi sedan 

tolka innehållet genom valda glasögon, genom valda teorier. Dessa gav oss en 

fördjupad kunskap om ämnet och hjälpte oss att få fram hur manlighet framställs i 

dessa podcasts (Grønmo, 2006).  

 

4.2 Retorisk analys 

Vi valde att använde oss av en retorisk analys, som är en form av innehållsanalys, för att 

besvara våra forskningsfrågor. Vi ansåg att den var bäst lämpad för vår analys eftersom vårt 

mål med studien var att se hur de program vi valt ut framställer manlighet.  

Retoriken uppstod redan omkring 500-400 år före vår tideräkning i det grekiska samhället. 

Rättssystemet växte fram och varje fri medborgare skulle föra fram sin talan på egen hand. 

Det märktes tydligt att vissa klarade detta bättre än andra och då hyrde man in ”vältalare” som 

så småningom började ge lektioner och handledning i ämnet. Då föddes retorikskolorna 

(Vigsø, 2010).  

Det stora intresset för retoriken växte fram på 1950-talet och har förändrats på en rad 

avgörande punkter fram till vår tid. De flesta använder sig i dag av retorik som analysmetod 

när de vill greppa persuasionen vilket innebär försöket att flytta en publik i en viss fråga och 

för att kunna beskriva samspelet mellan alla de olika medel en avsändare kan använda för 

detta ändamål.  

Aristoteles, retorikens absoluta grundpelare, har en definition på retorik som även fångar in 

dagens synsätt. Han skrev: ”studiet av allt det som är ämnat att övertyga” Allt som kan 

användas för att övertyga andra är, potentiellt, av intresse för en retorikanalys. Alla former av 

mänskliga uttryck är relevanta (Vigsø, 2010). 
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4.2.1 Modell för retorisk analys 

Retorikanalys omfattar i dag ett vetenskapligt fält som är väldigt brett och har många 

tvärvetenskapliga överlappningar. Det finns varierande modeller som kan användas för 

specifika ändamål. Vi valde att göra en retorikanalys utifrån de begrepp och den modell som 

Maria Karlberg och Brigitte Mral presenterar i sin bok Heder och påverkan. Att analysera 

modern retorik. Bo Renberg (2007) använder sig av den i sin bok Retorikanalys - en 

introduktion och det är den vi kommer att utgå ifrån. Den framställningen består av en modell 

i sex steg som beskrivs här nedan.  

Steg 1: Kontext 

Börja analysen med att undersöka kontexten, de faktorer som utöver de faktiska orden 

medvetet eller omedvetet påverkar den kommunikativa relationen mellan sändaren och 

mottagaren. I det första steget finns även ett antal underrubriker.  

Genre: Skrivna och talade texter, där podcastas kan räknas in, ingår i en tradition där olika 

framställningsmönster har växt fram. Genrer är en sorts överenskommelse om hur vissa typer 

av budskap ska förmedlas. När vi tolkar ett innehåll i en framställning bestäms den i hög grad 

av den förhandsinställning och de förväntningar vi har. Förutom att fastställa textgenre vid en 

retorisk analys vill man också ta reda på vilken retorisk genre den tillhör. Den klassiska 

retoriska indelningen är: Genus judicale, Genus deliberativum och Genus demonstrativum.  

Den retoriska situationen: De kulturella villkor som i stora drag påverkar framställningen och 

de konkreta och praktiska förutsättningar som formar kommunikationssituationen hör till 

denna kategori.  

Publiken: Programledarens budskap måste påverka mottagarnas medvetande för att den 

retoriska processen ska bli fullbordad. Det är viktigt att skaffa sig en uppfattning om 

lyssnarens status, roll och funktion. I vår studie har vi valt att inte titta närmare på publiken då 

vi inte kommer göra en publikstudie utan istället granska det material som framkommer i 

avsnitten. 

Det retoriska problemet: Vad vill programledaren få ut till lyssnarna? programledaren har ofta 

känsla för vilka aspekter som går hem hos publiken samt vilka som är mer avgörande än 

andra. 

Talaren och författaren: Oavsett om programledaren är känd sedan tidigare eller inte sätts en 

viss prägel på programmet vid inledningen. Uppfattningen som publiken har kan däremot 

förändras under talets gång. 
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Steg 2: Dispositionen 

Här börjar man göra en närmare undersökning av själva framställningen. Programmets delar 

måste ordnas på ett genomtänkt sätt och därför brukar man utgå från den klassiska retorikens 

kompositionsmodell där inledningen, bakgrunden, tesen, argumentationen och avslutningen 

undersöks.  

 

Steg 3: Argumentationsmedel 

I nästa fas handlar det om att ta reda på vilka grundläggande strategier som används för att 

påverka programmets publik. De tre metoderna för att övertala sina lyssnare är ethos, pathos 

och logos. Ethos är trovärdigheten hos programledaren. Talaren kan skapa en stämning eller 

argumentera på ett sätt som får lyssnaren att känna trygghet och förtroende. Det skapar 

mottaglighet för själva argumentationen och gör publiken positivt inställd. Logos står istället 

för den språkligt organiserade tanken. För att budskapet ska bli så övertygande som möjligt 

måste programledaren välja sina ord och organisera framställningen. För att kunna övertyga 

lyssnarna är det viktigt att även kunna beröra dem känslomässigt och det är där pathos 

kommer in. Det är viktigt att utreda vilka känslor och värderingar som en text eller ett tal 

försöker slå an hos lyssnaren. Det går att hävda att alla verbala framställningar har en 

emotionell resonansbotten.  

 

Steg 4: Argumentation 

Retorikens största mål är att övertyga och därför har argumentationsanalysen en viktig roll 

inom retoriken.  

Tesen: Med tes menas den åsikt som programledaren vill att publiken ska göra till sin. Det är 

mycket möjligt att den är klart uttalad och handlingsinriktad men den kan även vara 

formulerad som ett påstående och därmed ligga på ett allmänt plan. Det är viktigt att urskilja 

de argument som stöder tesen. Det enklaste tillvägagångssättet är att skriva ned argumenten i 

den ordning som de tas upp och sedan försöka bestämma vilka som kan uppfattas som 

huvudargument och stödargument.  

Ett argument är hållbart, det vill säga sant eller åtminstone rimligt, när det stämmer överens 

med vår uppfattning om verkligheten eller när det finns bevis för att så är fallet. Det som 

människor i många fall anser är hållbart behöver med andra ord inte vara hur de ser på 

omvärlden. Förutom att det ska vara hållbart måste det även ha betydelse för tesen, det vill 

säga vara relevant. Ett starkt argument är det som både är hållbart och relevant.  

Logosargument: Är de argument som främst riktar sig till vårt förnuft, vårt logiska tänkande. 
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För att argumentet ska ha någon verkan måste det verka sannolikt.  

Ethosargument: När man som programledare vill stärka sin trovärdighet talar man om 

ethosargument. Kärnan är att publiken ska övertygas genom att förlita sig på andra personers 

tänkande och omdöme.  

Pathosargument: Alla argument brukar ha en känslomässig förankring och det speciella med 

pathosargumenten är att de inte behöver bearbetas av vårt tänkande för att en direkt 

emotionell effekt. 

 

Steg 5: Stil  

För att programledarens tanke ska kunna framträda måste orden kombineras på ett eller annat 

sätt. Inom retorikanalyser fokuseras det på ett antal stilaspekter, främst på de tre som nämns 

nedan det vill säga stilnivå, stilfigurer och framförande.  

Stilnivå: Fungerar ungefär på samma sätt som genrebestämningen då den ger mottagaren en 

signal om vilken typ av framställning som det är frågan om. Det finns tre olika stilnivåer 

nämligen högstilen, mellanstilen och lågstilen.  

Stilfigurer: De hjälper programledaren att ge orden, uttrycken och fraserna en annan, rikare 

eller starkare innebörd av vad de i vanliga fall har. Det gör att den verbala framställningen blir 

variationsrik, medryckande och åskådlig. 

Framförande: Som talare kan man ta hjälp av flera medel för att överföra tankar till en eller 

flera lyssnare. I vårt fall kan vi endast fokusera på hur deras tankar framförs genom rösten. 

Vid en analys är det viktigt att relatera alla iakttagelser till den faktiska effekt som talarens 

uppträdande har på publiken. Att relatera observationerna till ethos, pathos och logos kan vara 

en bra utgångspunkt.  

 

Steg 6: Att presentera en retorikanalys 

Att göra en retorikanalys och att sammanställa en presentation av en sådan är två skilda 

processer. De är dock beroende av varandra för att ett resultat ska kunna framställas. I 

retorikanalysens sjätte steg har vi valt att följa nedanstående punkter: 

• Börja med att lyssna på programmet och ställ dig frågor som brukar ställas i 

vardagliga kommunikationssituationer som bland annat Vad gick det här ut på? Vad 

vill de säga?  

• Fortsätt granskningen genom att gå igenom samtliga punkter i analysmodellen och gör 

sammanfattande anteckningar på varje steg.   
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• Sedan är det dags att göra en presentation av det man har kommit fram till vilket 

skapas genom att de undersöka delarna sammanställs och en ny helhet, en ny text, 

träder fram. Fokus ligger på den slutsats eller det tema som analysen vill lyfta fram, i 

vårt fall manlighet. Presentationstextens innehåll, språkliga utformning och struktur är 

anpassat till detta. (Renberg, 2007). 

  

4.3 Urval 

Vårt empiriska material bestod av fyra avsnitt av C/o Hannah & Amanda och fyra avsnitt av 

Filip & Fredriks podcast. Avsnittens längd skilde sig åt, Filip och Fredriks är alltid längre, 

men vi valde att fokusera på de olika teman som det pratas om och inte hur länge och hur stort 

utrymme dessa fick. Anledningen till att vi valde dessa program var att vi ville ha ett program 

som leds av två kvinnliga programledare och ett program som leds av två manliga 

programledare för att kunna jämföra skillnader och likheter. Att det blev just C/o Hannah & 

Amanda och Filip & Fredriks podcast grundar sig i att de båda låg högt upp på iTunes 

topplistor över podcasts, både vad gäller programmen som helhet och specifika avsnitt. Vårt 

urval av vilka avsnitt vi skulle lyssna på gjordes inte slumpmässigt, vi valde helt enkelt ut de 

avsnitt där vi sedan tidigare visste att mannen var i fokus. När det gäller C/o Hannah & 

Amanda pratar de, i våra utvalda avsnitt, om deras relationer till män och erfarenheter som de 

har fått i samband med olika slags kontakter med det motsatta könet. I Filip & Fredriks 

podcast pratar de däremot inte om relationer eller känslor till män utan mer om hur män beter 

sig i olika situationer och vad de själva anser om dessa händelser. 

 

4.4 Metodkritik 

Ett stort problem som kan uppstå vid kvalitativa innehållsanalyser är att forskarens perspektiv 

kan påverka urvalet och tolkningen av texterna. Om perspektivet är snävt kan det leda till att 

urvalet av texter blir skevt och att tolkningen av innehållet blir ensidigt. De texter som är 

relevanta för problemställningen kan komma att förbises om innehållet inte passar in i 

forskarens perspektiv. Det finns en risk att de tolkningsmöjligheter som är viktiga och 

intressanta kanske inte blir upptäckta på grund av att de ligger vid sidan av det perspektiv som 

forskaren är upptagen av. Detta problem kan motverkas genom att texternas relevans och 

fruktbarhet bedöms utifrån olika perspektiv, forskaren ska inte bara koncentrera sig på texter 

som är typiska för etablerade kategorier utan också bemöda sig att finna texter som avviker 

från dessa kategorier.  
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Något annat som kan ställa till problem under datainsamlingen är att forskarens källkritiska 

förståelse är alltför begränsad och texternas tolkning påverkas då av detta. När det gäller 

tolkning av texterna kan forskarens kontextuella förståelse vara alltför begränsad. Då kan 

innehållet bli felaktigt tolkat eftersom forskaren inte har korrekt bedömt vem texten är 

representativ för eller vilken betydelse texten har (Grønmo, 2006).  

Att vi själva har valt ut vilka podcastavsnitt vi ska analysera kan ses som både en nackdel och 

en fördel. Avsnitten är inte slumpmässigt utvalda och det kan vara svårt att kontrollera hur 

representativt vårt urval blir på grund av detta.  

När vi skulle analysera C/o Hannah & Amanda valde vi avsnitt som behandlar enbart ett 

ämne då vi trodde att det skulle vara lättare att få svar på vår forskningsfråga i dessa. De har 

dock även gjort avsnitt som liknar Filip och Fredriks i det avseendet att de pratar om olika 

saker under ett och samma avsnitt. Kanske skulle vi ha valt något av dessa för att få en mer 

representativ bild av deras podcast. Det positiva är dock att vi vet att de avsnitt vi lyssnar på 

innehåller det ämne vi vill behandla, det vill säga manlighet, vilket ger en hög analyskvalitet 

och vi får ett rikare material att arbeta med. Eftersom vi tidigare har lyssnat på alla avsnitt av 

C/o Hannah & Amanda och nästan ingenting på Filip & Fredriks podcast kan det bli svårare 

att analysera den sistnämnda eftersom vi inte har lika stor kunskap om den. Det kan vara svårt 

att bestämma vilka podcasts som ska representera hur manlighet framställs och det är inte lätt 

att bedöma om vårt urval ger den helhetsbild som är så rättvis som möjligt. Men om man är 

medveten om dessa hinder och om att misstag kan begås så är det också lättare att förhålla sig 

kritisk till sitt val av urval och metod.  

Hade vi i stället valt att göra en receptionsanalys och låtit en grupp människor ta del av 

programmen hade vi skrivit om deras uppfattningar. Då hade fokus legat mer på publiken och 

deras roll som aktörer i kommunikationsprocessen. I receptionsanalysen är man intresserad av 

att ta reda på hur medier påverkar människor vilket inte är vårt huvudsakliga fokus (Eriksson, 

Östman, 2010).  

Hade vi valt att göra en kvantitativ innehållsanalys skulle vi ha kunnat lyssna på fler avsnitt 

och räknat förekomsten av olika ord och uttryck som har med manlighet att göra. Denna 

metod hade kunnat visa hur ofta manlighet nämns men dock inte på vilket sätt det framställs, 

vilket var vår centrala forskningsfråga (Grønmo, 2006). 
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5. Analys och resultat  

5.1 Tillvägagångssätt 

Vid analysen av C/o Hannah & Amanda och Filip & Fredriks podcast utgick vi ifrån Maria 

Karlbergs och Brigitte Mrals retoriska analysmodell som beskrivs mer utförligt i 

metodkapitlet. Vi började med att lyssna på samtliga avsnitt av Hannah och Amanda för att 

kunna få en överblick över deras podcast och fortsatte sedan att göra detsamma med Filip och 

Fredriks podcast. Under tiden som vi lyssnade på ett avsnitt antecknade vi vad som sades om 

män och manlighet och skrev upp citat som kunde bidra till mervärde i analysen. Sedan gick 

vi igenom steg två till fem i den retoriska modellen och skrev om detta. Steg ett, kontexten, är 

samma för samtliga avsnitt av respektive podcast så den placerade vi överst i analysen. 

Anledningen till att vi valde att skriva kontexten enskilt och inte tillsammans med de andra 

stegen berodde på att det skulle bli upprepning om vi skulle skriva den fyra gånger då dess 

innehåll är likadant för samtliga avsnitt. Samma tillvägagångssätt användes under analysen av 

Filip & Fredriks podcast. Vi skrev kontexten för samtliga avsnitt och analyserade sedan dessa 

utifrån steg två till fem i den retoriska modellen.  

Avslutningsvis sammanfattades de fyra avsnitten av C/o Hannah & Amanda i steg sex, 

presentationen av retorikanalysen, i den retoriska modellen. Där skrev vi om de mönster som 

gick att utläsa och hur män framställs. Först sammanfattade vi hur vi spontant upplevde deras 

podcast och sedan gick vi djupare in i granskningen. Vi arbetade med sammanfattningen av 

Filip & Fredriks podcast på samma sätt. Steg sex, presentationen av retorikanalysen, 

separerades från de andra stegen eftersom det är en sammanställning av det vi har kommit 

fram till. Den skulle inte bli lika utförlig och djupgående om den skulle ha gjorts till varje 

enskilt avsnitt. Med mer kött på benen kunde vi tydligare se hur män framställs, och hur 

ämnet behandlas, i C/o Hannah & Amanda och Filip & Fredriks podcast.  

 

5.2 Retorisk analys av C/o Hannah & Amanda 

Kontext 

Vår talspråkliga genre är en podcast. När det gäller retorisk genre kan det hänföras till genus 

demonstrativum, även kallat underhållande tal, där talet huvudsakligen har en underhållande 

karaktär. Den här typen av tal är inriktat på nuet eftersom det prisar hur någon eller något är. 

Det har som huvudsakligt syfte att roa för stunden och ska framkalla både beundran och 

trivsel.  

Den retoriska situationen är inte specificerad för en viss tidpunkt. Anledningen till varför de 
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tar upp dessa ämnen är för att det finns en efterfrågan från deras publik.  

Programmet riktar sig till de som aktivt väljer att lyssna på podcasten. Eftersom de tar upp 

ämnena ur ett kvinnligt perspektiv är möjligheten stor att publiken till största del är kvinnor 

även om de inte tydligt uttalar att deras podcast riktar sig till ett specifikt kön.  

Hannah och Amanda utgår bara från sina egna erfarenheter och uppfattningar vilket kan ge 

uppfattningen som att deras liv är det enda rätta sättet att leva på. Att man till exempel ska 

vara i ett förhållande, ha en karriär, vara självständig, att skaffa barn. Risken finns då att de 

kan tappa lyssnare genom att de som inte känner igen sig eller lever ett annat liv väljer att inte 

lyssna.  

Hannah Widell och Amanda Schulman är två medieprofiler som genom sin podcast har nått ut 

till en stor publik. Eftersom personerna inte är alltför kända så är det möjligt att de som 

lyssnar inte gör det för att det är just Hannah och Amanda som talar, utan på grund av de 

ämnen de väljer att tala om. Trovärdigheten för talarna är hög eftersom de låter övertygande i 

det de säger. Det märks att de har erfarenhet av det de pratar om eftersom de upplevt 

händelserna själva. Det är också möjligt att lyssnarna väljer deras podcast eftersom Amanda 

är gift med en betydligt mer offentlig person, Alex Schulman. De använder sig troligtvis av 

manus men det är ingenting som märks speciellt tydligt.  

 

5.2.1 Livet som singel 

Hannah och Amanda har en stark ethosargumentering genom hela avsnittet eftersom de 

ständigt knyter an till sina egna erfarenheter. Det kan dock inte bara ses som positivt då de 

som inte känner igen sig kan känna sig exkluderade och inte vilja fortsätta lyssna på deras 

podcasts. Bilden som Hannah och Amanda målar upp om vad som är manligt överensstämmer 

med det västerländska idealet. Daniel Ekman presenterar i sin bok En mans bok (1995) flera 

attribut som anses som manliga och som även programledarna förmedlar. Exempelvis är 

männen de har mött självständiga, ständigt verksamma och målmedvetna. 

Hannah och Amanda använder sig av tydligt beskrivande ord när de pratar om männen för att 

förklarar vilken typ av kille det är, bland annat hunk, supercool, Stockholms hetaste kille, tuff, 

Gud, mesig och de bra fina killkompisarna.  

Mannen framställs på två olika sätt, det finns två typer som kan urskiljas i avsnittet. Den 

första får störst utrymme och tas upp i samband med dåliga dejter och roliga anekdoter. Ett 

typiskt exempel är när Amandas dejt blir för berusad och kräks i hennes säng första gången de 

går hem tillsammans. Hon åker då hem till sin mamma och sover där i stället då hon är 

övertygad om att han kommer tycka att det är väldigt förnedrande att hon har sett honom i en 
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så svag position. Ett annat är när Hannah blir bjuden till London av en kille hon dejtade men 

som aldrig dök upp och sedan inte hörde av sig. Dessa män tillhör den stereotypiska mannen 

som många kvinnor till en början vill ha. Han tar första steget, bjuder på resor, uppvaktar men 

är ändå svårflirtad. De är svåra att tolka och det är svårt att få honom att binda sig vilket gör 

honom mer intressant.  

Den andra manlighetstypen, som det pratas om i slutet av avsnittet, är i stället den lite mesiga 

och trygga kompisen som alltid har funnits där men som vi kvinnor inte lägger märke till. Han 

är den som går bort från den traditionella manligheten (Milestone & Meyer, 2012) och har 

drag som tenderar att gå åt det som uppfattas som mer feminint vilket gör att dessa män 

utmanar den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1996).  

Hannah och Amanda uppmanar sina lyssnare att njuta av sin singelperiod och garanterar att 

den rätta kommer dyka upp så småningom. De tycker att man som kvinna ska vara 

självständig och ta för sig av de män som man träffar. De vill uppnå jämställdhet men har 

svårt att lyckas med det själva. Hannah kunde exempelvis inte låta bli att ringa en kille som 

hon egentligen inte borde umgås med. Även om hon satte upp regler för sig själv om att inte 

höra av sig gav hon vika ändå.   

I avsnittet Livet som singel framförs budskapet att du som kvinna kommer att träffa många 

dåliga män innan du hittar den rätta och att man inte ska vara rädd för att ha kul på vägen dit. 

Därför ges en bild av att det är det du ska ha som slutgiltigt mål, att hitta en bra och trygg man 

att skaffa barn med och att det förmodligen inte är med någon av de dåliga killarna som du 

dejtade utan med den snälla killkompisen.   

 

5.2.2 När det är dags att lämna  

Hannah och Amandas avsnitt bygger på starka pathos- och ethosargument eftersom avsnittet 

är uppbyggt på deras egna berättelser om hur de själva har varit i dåliga förhållanden och när 

de insåg att det var dags att lämna relationen vilket gör att budskapet förmedlas på ett mer 

trovärdigt sätt.   

I avsnittet, När det är dags att lämna, framställer de en typ av man som är dominant, 

manipulativ, otrygg och otrogen. I det fallet kan man dra kopplingar till den traditionella 

mannen alternativt den nya grabben som anses använda sig av aggressivitet och fysisk styrka. 

Den traditionella mannen vill upprätthålla sin hegemoniska position vilket är den överordnade 

i samhället. Man kan tala om en obalans hos mannen där han genom manipulation och 

psykisk misshandel försöker klättra i hierarkin för att uppnå en hegemonisk maskulinitet. 

Milestone och Meyer (2012) talar om den traditionella mannen som kan använda sig av både 
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fysisk och psykisk våld mot kvinnor då de känner nederlag eller känner sig maktlösa. Den 

traditionella bilden av manlighet kan man koppla till den tid då könsrollerna var allt mer 

tydlig.  

Vi saknar något kort uttalande om att alla män inte beter sig illa och att det i de flesta 

relationer inte är så som de beskriver. Därmed är det bara en typ av man, som man borde 

lämna, som får utrymme i podcasten vilket ger en skev bild av verkligheten.   

De nämner aldrig någon situation där en man har blivit illa behandlad av en kvinna utan det är 

bara männen som pekas ut som de som förstör förhållanden genom sina beteenden oavsett om 

det gäller otrohet eller psykisk misshandel. Avsnittet skulle ha blivit mer trovärdigt om de 

hade tagit upp statistik, förslagsvis om hur många män respektive kvinnor som är otrogna. De 

sätter kvinnan i en offerposition, någon det är synd om eftersom hennes man behandlar henne 

illa.   

Vi hade även önskat att det hade tagit upp andra situationer när det är dags att lämna sin 

partner, inte bara då när han är elak. Det hade gjort att fler lyssnare hade känt igen sig i ämnet 

och inte blivit exkluderade för att de aldrig har mött en man som beter sig så som de 

beskriver.  

I avsnittet När det är dags att lämna framförs budskapet att du aldrig ska vara i en relation där 

din partner behandlar dig illa. Att alla har rätt att kräva en kärleksfull och lycklig relation. Det 

är ett väldigt viktigt ämne att ta upp men det är ett smalare samtalsämne än föregående avsnitt 

som vi analyserade, det vill säga Livet som singel.  

 

5.2.3 Leva tillsammans  

Ämnet som tas upp i detta avsnitt känns väldigt aktuellt då många bor med någon, har gjort 

det eller kommer att göra det i framtiden. Det gör att många känner sig delaktiga och 

intresserade av det som Hannah och Amanda talar om.  

Den centrala tesen, som de argumenterar för, är inte speciellt tydlig då de i stället ger tips 

inom områden som ekonomi, städning och hur man undviker bråk. I avsnittet, som fokuserar 

på att leva tillsammans, ger de lyssnaren en inblick i deras egen vardag. Hannah och Amanda 

berättar om hur de går tillväga när de ska dela upp städningen, inkomsten och hur de finner en 

balans i sina förhållanden.  

Avsnittet byggs främst på ethos eftersom Hannah och Amanda delar med sig av sitt privatliv 

och hur de själva organiserar hemmet. De, främst Hannah, framställer sig som en del av en 

vanlig Svenssonfamilj med klassiska problem som många kan känna igen sig i. Ämnet de 

pratar om är inte speciellt berörande och på så vis är pathos inte så starkt. De blandar ändå in 
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humor och skrattar åt hur män ibland kan bete sig vilket däremot bidrar till pathos.  

En gång under programmet nämner de tydligt vad som är kvinnligt och manligt vad gäller 

städning. De menar att män inte ser detaljerna och inte kan gå runt och plocka upp småsaker 

utan i stället är bättre på att ta en sväng med dammsugaren.   

Den typiska mannen som tas upp i våra teorikapitel syns även i det här avsnittet men är något 

uppdaterad. Eftersom samhället numera tycker att det är mer accepterat att mannen hjälper till 

i hemmet har den hegemoniska maskulinitetens gränser utmanats. Dock är det fortfarande 

kvinnan som har det största ansvaret över hushåll och barn. 

Hannah och Amanda ger sina lyssnare uppfattningen om att det som hindrar männen från att 

göra ett lika bra jobb som kvinnan i hemmet är att de är just män. De diskuterar dock inte vad 

anledningen till det är utan ser det snarare som en självklarhet att det beror på 

könsindelningen.  

Det är tydligt att de hela tiden refererar till den stereotypiska bilden som samhället har av 

manlighet. Det är underförstått för lyssnarna vad Hannah och Amanda menar när det pratar 

om manligt beteende. Det är ingen som ifrågasätter vilken typ av man de pratar om.  

Enligt programledarna är alla män utåt sett olika men i grund och botten densamma eftersom 

de föddes till ett visst kön och det faktumet verkar, till viss del, påverka deras förmåga att 

kunna gör att ett bra hushållsarbete.  

I avsnittet Leva tillsammans framförs budskapet att det är härligt att bo tillsammans med 

någon men att det är viktigt att kompromissa och hitta en balans i sambolivet. Båda måste 

bidra till hushållssysslorna och Hannah och Amanda pratar om hur de själva har valt att lägga 

upp det. Det ges en bild av att männen, i alla fall de som programledarna själva lever med, 

hjälper till att städa och ta hand om barnen men att det fortfarande är kvinnan som har det 

huvudsakliga ansvaret.   

 

5.2.4 Bli ihop 

I vår analys av det fjärde avsnittet av C/o Hannah & Amanda framställs en bild av att det i 

varje förhållande måste finnas en person som är den som har övertaget och en person som är 

underordnad den andra. Det behöver dock inte vara mannen som är den överordnade, det kan 

lika gärna vara kvinnan som har makten och bestämmer i vilken riktning förhållandet ska gå. 

Hannah berättar om flera gånger då hon har varit den som stoppat allting innan de blev 

tillsammans eller att hon drogs till de män som inte ville vara i ett förhållande. Amanda menar 

däremot att hon nästan alltid har varit i en ”offerposition” genom att vara för tillgänglig och 

öppen för en relation.  
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Amanda antyder att män är väldigt lättlurade när det kommer till relationer och kärlek. Hon 

ursäktar sig och säger sedan att alla killar innerst inne vill vara grekiska gudar och därmed ska 

vara den som tar hand om sin partner och skydda henne. Amanda avslöjar då att hon har ett 

hemligt knep som gör det lättare att ”fånga” mannen, nämligen att göra sig själv mindre och 

svagare än vad hon egentligen är. Det får mannen att framstå som den överordnade i 

förhållandet och enligt Amanda verkar det tricket ha fungerat i princip varenda gång. Det får 

lyssnarna att tycka att männen är lättlurade och inte speciellt svåra att läsa av. Connell (1996) 

menar att män ständigt strävar efter att nå den hegemoniska maskuliniteten och på det sättet 

inta en maktposition, vilket de får göra när kvinnan ger dem rollen som ”grekiska gudar”.  

Hannah och Amanda menar att könsrollerna aldrig är så tydliga som när kvinnan är gravid. 

Även om hon försöker vara självständig så kan det bli svårt att exempelvis ”bära den där 

byrån själv” när man väntar barn. Kvinnans roll blir därmed svagare och hon blir beroende av 

mannen. Som Amanda uttrycker det så blir kvinnan ägd av mannen när hon väntar hans barn. 

Samtidigt menar hon att hon aldrig har kommit så nära en man som hon gjorde under 

graviditeten. Att dela upp uppgifter utefter könsrollerna behöver därför inte bara ses som 

något negativt. Många gillar denna uppdelning som får kvinnan respektive mannen att känna 

sig mer kvinnliga och manliga, vilket skapar en trygghet eftersom man tydligt vet vilket kön 

man tillhör och vilka uppgifter man då har.  

I avsnittet visas en tydlig skillnad på mäns och kvinnors tillvägagångssätt när de ska bli 

tillsammans och inleda ett förhållande. Ett exempel är när Hannah blev tillsammans med sin 

nuvarande pojkvän Gustav. Han sa att han behövde tänka igenom situationen och om han 

ville ge sig in i en relation med någon som redan hade barn och den livsstil hon hade. Hannah 

såg det mer som att de gillade varandra och därför skulle satsa direkt medan han var mer 

praktisk och ville fundera en längre stund. När han sedan hade fattat sitt beslut att bli 

tillsammans med henne gick han helhjärtat in i relationen.  

Avsnittet Bli ihop har starka ethosargument eftersom de utgår från sina egna erfarenheter. Det 

går även hand i hand med pathos då de talar om ett ämne som berör många av lyssnarna. 

Trovärdigheten är hög eftersom allt det pratas om i avsnittet är självupplevt.  

Hannah och Amanda delar med sig av flera tips till sina lyssnare vad gäller relationer. Bland 

annat uppmanar de oss att våga komma någon av det motsatta könet nära, att våga ge sig in i 

ett förhållande. Om det skulle vara så att mannen du träffar inte vill ha ett förhållande är det 

bättre att riva av plåstret och gå vidare än att försöka övertala honom. Var inte rädd för att 

vara självständig även i ett förhållande och summan av alla kärlekserfarenheter kommer leda 
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till att du i framtiden får ett tryggt och stabilt förhållande. 

 

5.3 Resultat C/o Hannah och Amanda 

Hannah Widell och Amanda Schulman har länge jobbat med media och främst inom TV. 

Förutom att Hannah har jobbat som programledare under flera perioder har systrarna till 

största delen verkat bakom kameran. Förra året blev de däremot mer offentliga när deras sida 

C/o Hannah & Amanda lanserades på Aftonbladet.se. Nu förknippas namnet med deras 

bloggar, webb-tv program, egna tidning och podcast. De var några av de första kvinnorna i 

Sverige som startade en podcast där de själva är i fokus och där tanken är att deras namn ska 

locka lyssnare.  

Innehållet är inte uttalat riktat till kvinnor med det går att förstå att det är den målgruppen de 

vänder sig till om man utgår ifrån att de har valt att prata om de ämnen som, av samhället, 

anses vara kvinnliga. Relationer i olika former är det som i deras podcast ständigt är i fokus. 

De utgår hela tiden från ett heterosexuellt perspektiv, anledningen till detta har de förklarat 

med att de ständigt utgår ifrån sig själva och att det är på det sättet de själva lever.  

De pratar ofta om män men det är nästan uteslutande om hur han ska vara i relation till 

kvinnan, vilka egenskaper han bör ha och hur ett förhållande mellan en man och en kvinna 

ska fungera. Det handlar sällan om hur män beter sig i andra sammanhang, när kvinnan inte är 

närvarande.  

Efter att ha lyssnat på fyra avsnitt av C/o Hannah & Amanda kan vi urskilja två olika typer av 

män. Den ena är mer lik den traditionella mannen som Milestone och Meyer (2012) talar om i 

sin bok Gender and Popular Culture. Han är maktfull, okänslig, våldsam, aggressiv och har 

svårt att hålla sig till en person även om han tror på äktenskap. Han strävar mot en 

hegemonisk status (Connell, 1996). Vi är medvetna om att den traditionella mannen även 

besitter positiva egenskaper men dessa väljer Hannah och Amanda att inte ge så stort 

utrymme då denna man ofta nämns när de pratar om tidigare upplevelser som varit negativa. 

Den här typen av man är den som vi idag i folkmun skulle kalla för ”mansgris”, den som 

sätter sig själv i första hand och inte bryr sig om ifall han sårar någon av det motsatta könet. 

Den andra typen av man kan liknas vid den som Tim Edwards (2006) beskriver som den nya 

mannen. Han är omtänksam och känslig och har inga problem med ett jämställt förhållande.    

Det är tydligt att de män som Hannah och Amanda nu är tillsammans med tillhör den senare 

kategorin, genom vad de berättar, och att många av de män som de har träffat tidigare genom 

åren tillhör den första. Hur de tycker att en man ska vara visas därmed väldigt tydligt och det 
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är lätt att mötas av budskapet att vi kvinnor kommer att träffa många män som inte behandlar 

oss bra innan vi möter den rätta som uppfyller våra förhoppningar om det perfekta 

förhållandet. Bilden blir därmed väldigt svartvit, antingen är han rätt eller fel, det finns inga 

mellanting. Hannah och Amanda förespråkar den typ av man som inte är rädd för att dra mer 

åt det feminina hållet och inte känner så stora behov av att uppnå den hegemoniska 

manligheten (Connell, 1996). Han ska hjälpa till med städningen, uppvakta sin fru och inte ha 

några problem med att diskutera känslor och relationer. Det kan vara svårt för männen att nå 

upp till denna typ av manligt ideal där de har krav på sig att dels vara det som anses vara 

typisk manligt och dels gå in på det som tidigare var kvinnans territorium. Med det sagt 

betyder det inte att kvinnan känner samma sak som även hon börjat utforska det som räknas 

som manliga egenskaper och uppgifter. David Gauntlett talar om en manlighet i kris. 

Kvinnans framträdande i samhället har resulterat i att mannen nu sägs ha blivit förvirrad av 

vilken roll han ska anta i dag. Kvinnor har under de senaste åren blivit allt mer självständiga 

och framgångsrika, och enligt Gauntlett har de ett försprång inom utvecklingen av 

självförtroende och personlig presentation (2008). 

Även om Hannah och Amanda förespråkar jämställdhet när det gäller bland annat karriär och 

ansvar för barnen är det tydligt att de trivs bra i sin könsroller. De har ingenting emot att bli 

uppvaktade och ha en trygg och stabil man, den så kallade ”grekiska guden”. En roll som, 

enligt dem, även männen gärna tar på sig i ett heterosexuellt förhållande. För Hannah och 

Amanda behöver könsindelningen inte vara något negativt, det viktiga är att mannen inte har 

ett övertag.     

Det är relativt tydligt att se ett budskap i varje avsnitt eftersom de har ett ämne som 

genomsyrar hela avsnittet. De använder sig inte av logos, i form av statistik, för att stärka sina 

argument utan fokuserar mer på att skapa trovärdighet genom känslomässiga erfarenheter, det 

vill säga ethos och pathos.    

Hannah och Amandas dialog innehåller många frågor till varandra och de ger utrymme för 

den andra att få uttrycka sina åsikter. De avbryter sällan varandra och programmet innehåller 

mycket skratt. Enligt Mary M. Talbot sägs det att kvinnan föredrar att prata inom den privata 

sfären (Edlund, Erson och Milles, 2007) vilket även stämmer in på Hannah och Amanda som 

oftast bara talar om deras privatliv och är inte rädda för att dela med sig av sina 

känsloupplevelser. Männen de talar om nämns aldrig vid namn, om det inte handlar om deras 

nuvarande relationer.  

”Han blev ihop med en annan. Han bara toktröttna för att han bara såhär ’du ringer ju aldrig’ och jag hade 

ju en känsla av att jag ringde jämt, men nu såhär i efterhand så kan jag ju känna att ’nej jag ringde aldrig 
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honom’ och det är ju fruktansvärt tråkigt.” (Hannah Widell, Bli ihop, tid 8:18) 

 

”Bankis då rå, han är mycket mer traditionelltypen än vad jag är och när han träffade mig så var det lite 

chockartat för han hade inte han alls tänkt sig att han skulle ha en Pippi Långstrump tjej med tatueringar, 

barn, katt och liksom en hippielägenhet i Vasastan. Det var inte alls hans agenda. Men när han träffade 

härliga mig så var han tvungen att tänka om lite.” (Hannah Widell, Bli ihop, tid 21:45) 

Efter att ha lyssnat på avsnitten får vi uppfattningen om att programledarna varken ser upp 

eller ner på mannen. De höjer honom inte till skyarna men anklagar honom inte heller. De 

fokuserar i stället på att visa upp en bild av hur mannen ska vara och inte vara i en relation 

med kvinnan.  

 

5.4 Retorisk analys av Filip & Fredriks podcast 

Kontext 

Filip & Fredriks podcast tillhör också genren Genus demonstrativum, eller underhållande tal, 

eftersom de ska vara underhållande. De pratar ofta om aktuella händelser och använder sig 

både av hyllande och klandrande tal, vilket är typiskt för den här genren. 

Podcasten är inte skapad för något visst ändamål, exempelvis att Sverige är i krig och att det 

behöver informeras om detta, utan mer som ytterligare en bit av fenomenet Filip och Fredrik 

där deras fan får möjlighet att ta del av dem genom ytterligare ett medium. De försöker ge 

sina lyssnare utrymme i podcasten genom att ibland spela in den live på olika offentliga 

platser som bland annat i en skolklass och på scen under deras föreställning. Annars är det 

sällan som publiken får något utrymme i deras avsnitt utan de agerar som lyssnare och får ta 

emot Filip och Fredriks åsikter. Podcasten är inte uttalat inriktad till ett visst kön eller ålder 

men med tanke på dess breda innehåll kan både män, kvinnor och olika åldersgrupper finna 

något intressant.  

Innehållet i deras avsnitt är uppdelat efter vad de pratar om och även om de hoppar tillbaka 

till ett ämne de tidigare behandlat känns det inte rörigt eller förvirrande för lyssnaren. Det är 

inga problem att följa med i talet. Filip och Fredrik har antagligen inte funderat över hur de 

ska göra för att deras budskap ska gå hem utan vet sedan tidigare att de som lyssnar gillar dem 

och deras koncept.  

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är sedan tidigare kända namn och ansikten för tv-

publiken. De har gjort flertalet produktioner där publiken vet vilken typ av prägel de har på 

sina program och hur de är som personer. Därför kan de som lyssnar ha en föraning om vad 

som komma skall när de lyssnar på podcasten. Anledningen till att människor väljer att lyssna 
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på deras podcast är i första hand för att det är de som har den, deras namn lockar lyssnare. 

Hade publiken inte gillat vad de hade pratat om skulle lyssnarna övergivit den men i första 

hand är det just konceptet Filip och Fredrik som lockar till sig publiken. Vad de har att säga 

kommer i andra hand.   

 

5.4.1 Gubbighet i kikarsiktet 

I avsnittet tar Filip och Fredrik upp olika män som börjar nå en ålder där ”kikarsiktet börjar 

bli inställt”. Filip och Fredrik säger att alla män har ett utgångsdatum men att det är något som 

männen borde välkomna med öppna armar och inte vara rädda för.  

”När män når en viss ålder som man så är det okej att vara på ett visst sätt. Det som tidigare i livet har 

uppfattats som drygighet blir helt plötsligt mysighet. En bullrig jultomte som det beskrevs någonstans.” 

(Filip Hammar, Gubbighet i kikarsikte, tid 13:00). 

I avsnittet, Gubbighet i kikarsiktet, talas det endast om den framgångsrika mannen som ofta 

nämns och syns i media. Man kan dra starka kopplingar till de tre män som Edwards (2003, 

2006) talar om. Hos den framgångsrika mannen ligger främst tyngden på framgång och 

aggressivitet i form av dryghet och pondus men även självbehärskning i viss mån. Filip och 

Fredrik antyder även i slutet att det är få kvinnor som har ett ”kikarsikte inställt på dem”. Män 

vill se sig själva i ett större sammanhang och på så vis fortsätter de att synas i medier till dess 

att de blir ”skjutna av kikarsiktet”, när man går från att vara man till att bli gubbe. 

Filip och Fredrik tar även upp en manlighet som anses ouppnåelig. Michelangelo och James 

Bond är typiska exempel på den manlighet som inte går att uppnå, menar de båda. Det är 

möjligt att försöka sträva efter detta genom olika medel men i slutändan är alla olika och 

ingen kan exempelvis få samma kropp som Michelangelo eller samma pondus som karaktären 

James Bond.  

Filip och Fredrik berättar i avsnittet om ett tillfälle där en transvestit var på audition i tv-

programmet X Factor 2012. Tv-teamet brottades med hur de skulle fråga, på ett bra sätt, om 

människan var transvestit eller inte. Här märks det att både medier och Filip och Fredrik inte 

riktigt vet hur de ska handskas och därför undviker de att uttala på vilket sätt de själva hade 

velat att tv-teamet skulle agerat. Istället väljer de att endast kritisera sekvensen och hur juryn i 

X Factor agerade. Man kan se starka tendenser till den hegemoniska hierarkin och var 

transvestit egentligen ska infogas. De balanserar mellan manlighet och kvinnlighet när de drar 

kopplingar till filmerna Tootsie och Mrs Doubtfire. Filmerna handlar om en man som klär ut 

sig till kvinna för att få ett specifikt arbete.  
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Eftersom Filip och Fredrik har synts mycket i tv de senaste åren och är kända för att inte vara 

rädda för att säga vad de tycker och tänker har publiken antagligen valt avsnittet för att få höra 

vad just de tycker och tänker. Deras övergripande syfte är att vara sig själva och dela med sig 

av sina tankar till lyssnarna. På så vis bygger poddavsnittet på flera ethosargument eftersom 

de anses vara experter på hur folk inom medier anses vara.  

"Jag undrar om det vi nu upplever är gubbighetens sista suck, det finns nu rörelser som pekar åt helt andra 

håll. Vi har en massa begåvade kvinnor som sitter redo och har kalibrerat kikarsiktet för att kalibrera det 

här.” (Filip Hammar, Gubbighet i kikarsikte, tid 21:21) 

Mary M. Talbot talar om hur män ofta har en kontrollerad och föreläsande samtalsstil då de 

ofta talar i monologform (Edlund, Erson och Milles, 2007). Man kan snabbt märka att det som 

Filip och Fredrik talar om är vågat och mycket rakt på sak. De vågar säga vad de tycker om 

personer och de är inte rädda för att peka ut vilka de tycker mer eller mindre om. Avsnittet tar 

aldrig upp hur mannen bör förändras för kvinnan utan mer hur män vill vara. De är dock 

medvetna om att det inte kommer komma i närheten av den bilden.  

 

5.4.2 Trollet Åsa 

Filip och Fredrik har en vana att klanka ner på andra framgångsrika människor. I avsnittet 

Trollet Åsa tar de upp flera framgångsrika män som enligt dem inte förtjänat den prestige som 

de fått av medier och/eller publiken. Främst speglas en avundsjuka från Filip och Fredrik och 

man kan tydligt se att de inte gläds åt andras framgång om personen i fråga jobbar inom 

samma bransch.  

"Min första känsla är – hoppas det är någon internationell artist tänker jag, hoppas det inte är en svensk 

artist och framförallt hoppas inte det är någon som jobbar med ungefär samma som jag som får jättebra 

betyg. Jag sneglar lite till och ser att det är Johan Glans."…"Där förstördes min dag. Det blev en piss dag, 

jag fick ångest!" (Filip Hammar, Trollet Åsa, tid 24:05) 

I ovanstående citat talat Filip Hammar om hur hans dag kan förstöras totalt när någon inom 

nöjesbranschen, som i detta exempel Johan Glans, får goda omdömen av medier. Det är inte 

lika ofta som Filip och Fredrik hänger ut en ”vanlig människa” utan oftast handlar det om 

offentliga personer.  

"Det är omöjligt. Inget som Johan Glans gör kan bli fem plus" (Filip Hammar, Trollet Åsa, tid 

24:55). Är det så att det är lättare att klanka ner på någon som har en högre hegemonisk status 

(Connell, 1996) för att samtidigt upphöja sig själv? 

Avsnittet Trollet Åsa sänds framför en klass av 15-åringar. Filip och Fredrik förmedlar sin 

bild av sitt tonårsliv och när de blev sexuellt aktiva. Publiken får ta del av både Fredriks och 

Filips första sexuella upptäckt. Det rådande socialisationsmönstret har en mäktig inverkan och 
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pojkar uppmuntras tidigt i de beteenden som strävar mot att göra dem oberoende. De blir 

direkt medvetna om vad som förväntas av dem och sysslar därför med sådana aktiviteter som 

betraktas som maskulina (Ekman, 1995). I detta fall är det möjligt att fler i publiken ser upp 

till Filip och Fredrik och deras historia anses vara det ”normala”. De har ju trots allt varit i 

samma ålder som 15-åringarna.  

”Men då stod jag och ryckte näshår för att jag inte skulle äckla de här 15-åringarna som jag nu sitter med 

här. För jag vet hur det är när man är ung, när det kommer in äldre människor vill man inte se de här 

tecknen på att kroppen håller på att förfalla.” (Fredrik Wikingsson, Trollet Åsa, tid 33:16) 

Avsnittet bygger mestadels på ethos eftersom de inbjuder till en vi-känsla. Det är lätt att hålla 

med i både Filip och Fredriks argumenteringar.  

Det som uttrycks i poddavsnittet känns genomtänkt och välformulerat. Även om de båda hela 

tiden avbryter varandra är de snabba på att försöka få fram exakt den känslan som de vill 

förmedla till publiken. Här kan man se starka kopplingar till det som Mary M. Talbot säger 

om att det manliga könet som sägs tala mer precist och är i behov av kontroll. Samtidigt 

använder de sig av ett föreläsande språk till skillnad från det kvinnliga könet som är mer 

inriktat på att lyssna (Edlund, Erson och Milles (2007). 

Manlighet framställs väldigt komplext men med ett stort sikte på arbetspositionen. Det är flera 

gånger under programmet som Filip och Fredrik delar med sig av sin rädsla för att bli kallade 

gubbe. De vill inte ses som småbarnspappan som blivit allmänt stressad och att deras kropp 

håller på att förfalla.  

”Och så står ni där med lite sneda leenden och alla ska fatta direkt att ’jaha gud vad kul det här kommer 

bli. Det är ju två småbarnsfarsor som har börjat blivit stressade över sitt eget åldrande’ kanske lite 

småmagar ska ni ha också, i små tajta linnen sådär.” (Filip Hammar, Trollet Åsa, tid 34:18) 

 

5.4.3 Sexmissbrukets stafettpinne 

I vår tredje analys av Filip och Fredriks podcast pratar de nästan genomgående om män. 

Förutom en del där de diskuterar om det är rätt eller fel av en fjortonbarnsmamma, 

”Octomom”, i USA att spela in en porrfilm för att kunna försörja sin familj så är det bara män 

och deras beteenden, handlingar och upplevelser som diskuteras.  

De inleder med att Filip berättar om en man som han träffade i kön till incheckningen på en 

flygplats. Han bar ett halsband i skinn med en hajtand och runt handleden hade han ett 

armband i bärnsten. Programledarna menar då att detta är tydliga tecken på vilken typ av man 

han är och utgår även ifrån att lyssnarna förstår vad för slags man det är de pratar om. Med 

hjälp av mannens attribut och kännetecken kan de argumentera för varför det var så självklart 
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att just han fick ta på sig rollen att göra någonting åt förseningarna vid incheckningsdisken, 

vilket han med självsäkerhet gjorde. När han har löst problemet, gjort så att det har öppnats 

tio kassor till och dessutom möts av en applåd från övriga resenärer besitter han flera 

egenskaper som Daniel Ekman (1995) menar är kännetecken på den manliga mannen i det 

västerländska samhället. Han är målmedveten, självständig och rakt på sak.  

”Hela hans uppenbarelse utstrålar ju livserfarenhet. Det är en av det mest vägvinnande personligheterna 

du kan ha. En sådan där man vaknar alltid upp i en säng med en 25-årig tyska, ända fram tills han dör.” 

(Filip Hammar, Sexmissbrukets stafettpinne, tid 09:47) 

Nästa man som programledarna pratar mycket om är skådespelaren Sean Penn och hans besök 

i Sverige. Filip menar att Stockholm inte förtjänar Sean Penn och att han inte borde komma 

dit då det gör honom till en vanlig människa. Han säger dock att det är helt okej att artisten 

Lady Gaga äter buffé på någon restaurang i Stockholm men förklarar inte varför det är mer 

accepterat än när Sean Penn gör det. De närmar sig den hegemoniska manligheten då de sätter 

Sean Penn i en dominerande ställning och ger honom makt. Connell (1996) menar att film- 

och idrottsstjärnor ofta får stå som representanter för den hegemoniska normen vilket 

förstärks i Filip och Fredriks diskussion om Sean Penn. I samband med detta pratar de även 

om festfixaren Micael Bindefeldt som skådespelaren har poserat tillsammans med på en 

vimmelbild. Filip och Fredrik är säkra på att det tillhör topp tio bästa händelser i hans karriär 

och gör honom därmed underordnad skådespelaren. Connell menar att samtidigt som den 

hegemoniska maskuliniteten står för dominans så skapar den även underordnade 

maskuliniteter vilket stämmer väl in i det här fallet.  

En annan man som de pratar om, där det går att knyta an till den hegemoniska manligheten, är 

R&B-sångaren R. Kelly. Under en intervju med en svensk musikjournalist ska han ha viskat 

något till sin butler och några minuter senare kommer en kvinna iklädd baddräkt in i rummet 

och R. Kelly börjar genast massera hennes bakdel samtidigt som han fortsätter att besvara 

intervjufrågorna.  

”Ungefär som att det är som en skål med jordnötter. Han har beställt ett litet tilltugg till intervjun… Det 

var inte alls något skryt utan det händer varje dag. Lika naturligt som att Fredrik Skavlan vill ha ett glas 

vatten på bordet när han gör sin talkshow vill han ha en kvinna som lutar sig framåt vars bak han kan 

massera.” (Filip Hammar, Sexmissbrukets stafettpinne, tid 31:48 ) 

Programmet avslutas med att de pratar om programledaren Martin Stenmarck som enligt Filip 

och Fredrik är en okomplicerad man som tar livet med en klackspark. I trailern för tv-

programmet han leder utlovar speakerrösten att han varje vecka uppfyller ”vanliga” 

människors drömmar. Filip och Fredrik menar att tv-kanalen sätter Martin Stenmarck högre 

upp än alla andra genom att benämna tittarna som ”vanliga” människor som har chansen att få 
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träffa Martin Stenmarck och kunna få sin stora dröm uppfylld med hjälp av honom.  

Det pratas till största delen positivt om dessa män, de blir inte nedtryckta för det de sysslar 

med utan i flera fall upphöjda till skyarna. De ifrågasätter inte om det är rätt eller fel av  

R. Kelly att massera en tjejs bakdel under en intervju men diskuterar länge om det är okej att 

spela in en porrfilm för att kunna försörja sin familj som en fjortonbarnsmamma funderar på 

att göra.  

Eftersom Filip och Fredrik redan är två så pass stora profiler finns en respekt hos lyssnarna 

innan de startar podcasten. Många har följt dem genom deras tidigare produktioner och har 

sedan innan ett förtroende för deras arbete och åsikter. Därför behöver Filip och Fredrik inte 

få lyssnarna att känna sig trygga eller smickra dem vilket ofta görs när man använder sig av 

ethos. Det är även då man skapar trovärdighet hos lyssnarna vilket Filip och Fredrik gör 

genom att vara pålästa om aktuella händelser och ha starka åsikter som övertygar eftersom de 

själva är så säkra på sin sak och det som de säger.   

 

5.4.4 Okomplicerad underhållning 

Det är inte ovanligt att Filip och Fredrik klagar, ser ner på eller pratar negativt om människor, 

och till största delen män, i sin podcast. Det är snarare det som är vanligast förekommande. 

Det här avsnittet är däremot ett undantag då de hyllar en del män, till största delen för deras 

kroppsliga utformning eller sociala kompetens.  

Filip och Fredrik har ständigt starka åsikter oavsett vilket ämne de behandlar. De väljer 

ämnen där de är engagerade och har åsikter. Det är svårt att inte ha en egen uppfattning om 

det som de pratar om och därmed berörs lyssnarna känslomässigt på olika sätt. Därför är 

pathos som argumentationsmedel inte ovanligt i Filip och Fredriks podcast. 

Det är svårt att upptäckta tesen i deras program, om det ens finns någon sådan, då de inte 

pratar om samma ämne avsnittet rakt igenom. I Okomplicerad underhållning följer de dock en 

röd tråd och ett ämne som de ständigt återkommer till, nämligen underhållning i form av 

bland annat tv, radio och konst och som det inte behövs så mycket engagemang och 

hjärnaktivitet för att sätta sig in i. 

I början av avsnittet säger Filip och Fredrik att ”den manliga wellnessen” är att gå till 

barberaren där mannen blir rakad med kniv och gärna dricker en whiskey samtidigt. 

Motsvarigheten, ”det kvinnliga wellnessen”, är enligt programledarna att åka på hälsoresa till 

Portugal där deltagarna dricker smoothies och utövar yoga tidigt på morgonen. De skiljer 

därmed på vad som är manligt och kvinnligt och det blir tydligt för lyssnaren att en man inte 
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ska åka på hälsoresa utan föredra rakning om han vill ha en stunds avkoppling. Connell 

(1996) har skrivit om könsroller och refererat till Pleck som menar att mycket tas för givet i 

könsrollsdiskursen och att den empiriska underbyggnaden ofta är svag. Så är även fallet i 

Filip och Fredriks uppdelning. Även om kvinnor inte rakar sig hos barberare menar de att 

hälsoresor är till för det kvinnliga könet. Under dessa wellnessresor för kvinnor figurerar ofta, 

enligt Filip och Fredrik, Musse Hasselvall som resenärerna får brottas med och som de tror är 

drömmannen för många kvinnor.  

”Så åker kvinnorna hem och gör slut efter att de har brottats med Musse. Och tänker det är så här en riktig 

man ska vara. Han är också en väldigt rak människa.” (Filip Hammar, Okomplicerad underhållning, tid 

09:38) 

En man som de väljer att prata mycket om är programledaren för radioprogrammet Vakna 

med the voice, Martin Björk. Presentationen av honom innefattar ett konstaterande om att han 

ser väldigt bra ut. Att han är vältränad och har tatueringar är två av anledningarna till detta 

faktum.  

”Han är framför allt ensam mamma söker-kvinnorna. Det är han, Beckham och Bygglovs-Matte som är 

drömkillarna. Jag tror det är någon slags ofarlig farlighet de säljer och som går hem. Martin Björk är det 

perfekta Ladies night-namnet. Att han inte är med förstår jag inte.” (Filip Hammar, Okomplicerad 

underhållning, tid 23:30) 

Den andra manlige programledaren av samma program, Jakob Öqvist, får beskrivningen att 

han inte är lika snygg som Martin, men desto roligare, och att de utgör den perfekta 

okomplicerade kombinationen. Den tredje programledaren, som är en kvinna, nämns inte i 

större utsträckning än att de säger att det är de tre personer som leder det. Hennes roll i 

gruppen verkar för Filip och Fredrik inte vara av intresse. 

De fortsätter att prata om dessa manliga programledare och främst deras utseende, vilka de 

beskriver som ”drömkroppar”. Att ha ett fördelaktigt yttre tror de skulle kunna vara en fördel i 

många situationer.  

”Om Leif GW Persson och Martin Björk var Löfven och Reinfeldt skulle den radiosända versionen 

vinnas ganska lätt av Leif GW Person men skulle man titta på den så skulle man kanske rösta på Martin 

Björk.” (Filip Hammar, Okomplicerad underhållning, tid 35:09) 

I slutet av avsnittet pratar de om krögaren och radioprofilen Anders Timell som till skillnad 

från tidigare nämnda män inte får några kommentarer om sitt utseende utan i stället får beröm 

för sin sociala kompetens, humor och framgångsrika karriär. 

Trots detta upplevs han som manlig eftersom det är han som har kontroll över situationen och 

får andra att vilja vara som honom.  
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5.5 Resultat Filip & Fredriks podcast 

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är sedan tidigare kända medieprofiler, främst som 

programledare på Kanal 5 där de har haft flertalet produktioner. De som väljer att lyssna på 

deras podcast känner antagligen till duon sedan tidigare och har en uppfattning av vad som 

kommer att erbjudas.  

Innehållet i podcasten är rappt presenterat och stämningen hetsig. Filip och Fredrik avbryter 

ständigt varandra men trots detta blir de sällan osams även om deras åsikter går isär. Edlund, 

Erson och Milles (2007) hänvisar till Mary M. Talbot som talar om att män sägs ha ett sakligt 

och kontrollerat språk. Deras tal är mer inriktat på att föreläsa än att lyssna, vilket man tydligt 

märker när Filip och Fredrik ständigt avbryter varandra. De båda vill få ut sin åsikt och få 

kontroll över samtalssituationen (2007).  

Filip och Fredrik pratar främst om män som är verksamma inom media eller som exponeras 

genom pressen så som artister eller skådespelare. Ytterst få kvinnor får utrymme i podcasten, i 

ett avsnitt nämns ungefär en kvinna men betydligt flera män. Det är möjligt att det beror på att 

det är lättare att klanka ner eller höja upp någon som är överordnad eller på samma nivå som 

Filip och Fredrik själva. Eftersom männen är överordnade i samhället är det lättare att prata 

illa om dem då de har makt och får vara beredda på kritik. Om de skulle prata illa om kvinnor 

finns möjligheten att de skulle få mer kritik och att lyssnarna skulle höja på ögonbrynen. Det 

är inte lika accepterat i det västerländska samhället att se ner på en kvinna som på en man. 

Eftersom det finns många kända kvinnor som cirkulerar i media kan inte bristen på dem vara 

anledningen till att de inte nämns utan mer att det är ett område som Filip och Fredrik inte 

känner sig trygga med att gå in på. Enligt Connell (1996) är det mansstyrda samhället något 

som alla förhåller sig till idag även om det håller på att utmanas. Filip och Fredrik väljer dock 

att inte göra det utan håller fast vid den hegemoniska maskuliniteten där män är överordnade. 

Flera män som de pratar om höjs upp till skyarna, främst på grund av deras fördelaktiga yttre 

som ofta innehåller en vältränad kropp. Det kan vara både fiktiva karaktärer som James Bond 

eller en ”vanlig” programledare som Martin Björk. Lyssnaren förstår att dessa män är det 

manliga idealet, även om det i många fall kan vara omöjligt att nå upp till. Det är inte svårt att 

förstå vad Filip och Fredrik anser är manligt och vilka typer av män som är just manliga. De 

utgår från den normativa bilden som samhället har om manlighet vilket gör att lyssnarna 

förstår vad de menar när de säger ”han är en riktig man”. Det behövs inte så många 

beskrivningar av hans personlighet för att både lyssnare och programledare ska vara överens 

om att han representerar den manlighet som alla strävar efter.   
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Varken Filip eller Fredrik är speciellt känslosamma och delar sällan med sig av hur de kände i 

en viss situation. De berättar ofta om saker som de upplevt men inte hur de kände i den 

situationen. 

Enligt Tim Edwards (2006) finns det tre olika typer av manlighet. Filip och Fredrik 

kombinerar främst den nya och den traditionella mannen eftersom bilden av manlighet inte 

anses vara svartvit. De uttalar inte tydligt hur en man ska vara men genom att lyssna på 

podcasten får man en bild av att manlighet innefattar ett snyggt yttre och då främst i form av 

en vältränad kropp, en framgångsrik karriär och en stark självkänsla. Fokus ligger ofta på 

utsidan, den speglar den största delen av manligheten, att det är där den sitter. 

Filip och Fredrik uppmanar inte lyssnarna, eller sig själva, att nå det manliga ideal som de 

ofta pratar om. De hyllar däremot de kända män som har lyckats nå dit samtidigt som 

personen får räkna med en del kommentarer som inte alltid är positiva.  

Filip och Fredriks podcast är ethosskapande eftersom lyssnarna vet vilka programledarna är 

och vilket deras koncept är. Deras varumärke stärker förtroendet hos lyssnarna. De har en stil 

som är utmärkande för just dem och som genomsyrar samtliga avsnitt. Pathos får även 

utrymme då de inbjuder till en vi-känsla och låter lyssnaren få ta del av andras glädje och 

problem.  

Publiken har redan från början valt att acceptera det som Filip och Fredrik kommer att säga 

vilket gör att de inte behöver övertyga lyssnarna om deras åsikter. De vinner över lyssnarna 

genom att vara pålästa och sätta ord på det som många andra tänker. Avsnitten innehåller 

ingen central tes eftersom de inte pratar om något specifikt ämne genom hela avsnittet. De 

försöker heller inte argumentera för att få över lyssnarna på deras sida och tycka likadant. Det 

är snarare så att de släpper ut sina tankar kring nyheter, fenomen och personer och låter sin 

trogna publik få ta del av dem.   

 

6. Slutsats och diskussion 

Vad är det egentligen som anses vara manligt? När vi diskuterade frågan dök egenskaper och 

utseendedrag som självsäkerhet, dominans, skägg och muskler upp. Men vad är det som gör 

att vi har fått den här uppfattningen? Vilka könsskillnader är medfödda och vilka skapar 

samhället och däribland media?  

Enligt Gripsrud (2002) så har media en stor kraft att påverka människors identitetsskapande. 

Han menar att mediernas utbud varierar och ofta speglar och stödjer dess innehåll inte alla 

identiteter som finns i samhället. 
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De podcasts som vi har analyserat, C/o Hannah & Amanda och Filip & Fredriks podcast, 

fortsätter att förmedla den normativa bild som samhället har målat upp, antagligen utan att 

reflektera över varför de tycker att vissa egenskaper är just manliga. Därför bidrar de inte till 

någon utveckling eller nya tankesätt angående vad som är manligt utan fortsätter att förhålla 

sig till och reproducera den bild som vi lever med idag. Hannah och Amanda pratar om en 

moderniserad manlighet där det i dag är accepterat att mannen exempelvis hjälper till med 

hushållsarbetet och inte har några problem med att prata känslor. Dessa handlingar är dock 

inget som är nytt för vårt samhälle utan som har varit accepterat beteende under en längre tid. 

Den man de främst talar om och ser upp till är den så kallade nya mannen som föddes in i vårt 

samhälle på 1980-talet (Milestone & Meyer, 2012). 

De nämner aldrig något, som av samhället, ännu inte är godkänt som manligt. Vi skulle bli 

förvånade om vi till exempel fick höra att programledarna förespråkade att männen målade 

naglarna.  

Filip och Fredrik pratar också om en manlighet som blickar framåt men som ändå vill bevara 

manliga egenskaper. De målar flera gånger upp ett manligt ideal som få män skulle kunna nå 

upp till, vilket inte sker i Hannah och Amandas fall där de talar om en man som alla män kan 

bli om de vill och anstränger sig.  

Det är svårt att säga om de framställer en positiv eller negativ bild av manlighet eftersom de 

fortsätter att bidra med ideal och stereotyper som redan existerar. Vi tror inte att lyssnaren 

förväntar sig att programledarna ska vara pålästa och medvetna om genusforskning eftersom 

dessa två program räknas till underhållningskategorin. När man börjar lyssna på främst C/o 

Hannah & Amanda är det lätt att få uppfattningen att de vill ha ett jämställt samhälle där man 

och kvinna är på samma nivå. Men efter att ha använt våra teoretiska glasögon inser vi att de i 

många fall föredrar uppdelade könsroller. Exempelvis så anser de att kvinnor mycket väl kan 

ta första steget i en relation men vi får uppfattningen om att de egentligen önskar att mannen 

gör det ändå. De vill fortfarande bli uppvaktade och uppskattade av det manliga könet. Det 

gör dem motsägelsefulla eftersom de då går tillbaka till det traditionella idealet där mannen är 

den ”grekiska guden” och kvinnan underordnad. 

Filip och Fredrik pratar nästan bara om män som är välkända för lyssnarna. Dessa är oftast 

skådespelare, medieprofiler, musiker och idrottsmän. Enligt Connell (1996) får de här männen 

stå för den typiska hegemoniska normen som man omedvetet eller medvetet strävar efter att 

uppnå. Oavsett om Filip och Fredrik höjer upp dessa människor eller klankar ner på dem så är 

deras liv för det mesta ouppnåeligt för publiken. Filip och Fredrik upphöjer inte sig själva 

utan framstår som ”vanliga” män som är på samma nivå som publiken. Tillsammans med 
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lyssnarna ser de upp eller ner på olika personer. De delar ofta med sig av händelser de upplevt 

men lägger ingen större vikt på att gå in på känslomässiga erfarenheter till skillnad från 

Hannah och Amanda. Därför är det inte lätt för lyssnarna att reflektera över vilken typ av män 

de själva är. Filip och Fredrik är personliga men inte privata.  

Hannah och Amanda och Filip och Fredrik pratar olika om män vilket man kan tro till största 

delen beror på att de tillhör olika kön. Enligt Deborah Cameron är det dock viktigt att ha i 

åtanke att om man har valt att inrikta sig på att identifiera skillnader mellan hur kvinnor och 

män pratar är det inte ovanligt att man hittar flera sådana eftersom man faktiskt letar efter dem 

och därmed även förstärker könsskillnaderna (Edlund, Erson och Milles, 2007).  

De har även olika typer av inriktningar på sina program, Hannah och Amanda pratar främst 

om känslor och relationer medan Filip och Fredrik föredrar att diskutera kända profiler och 

aktuella händelser. Mary M. Talbot menar att det sägs att kvinnor ofta är mer privata och 

uttrycker sig mer känslomässigt medan män ofta föredrar att distansera och utrycka sig mer 

sakligt och rationellt (Edlund, Erson och Milles, 2007). Detta stämmer väl överens med 

samtliga programledare till de podcasts som vi har analyserat. Därför faller de själva in i de 

könskulturer som idag finns tillgängliga och detta kan påverka hur de framställer män. De 

båda framställer en moderniserad man men från två olika sidor. I C/o Hannah & Amanda är 

mannen bland annat självständig, uppvaktande och känslosam och i Filip & Fredriks podcast 

är han bland annat framgångsrik, självsäker och har snygg kropp. De båda männen speglar 

därmed den bilden som samhället har av vad som är manligt även om programmen tar upp 

olika aspekter. Både C/o Hannah och Amanda och Filip & Fredriks podcast utmanar de 

manliga idealen men förändrar dem inte.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Hur manlighet framställs är ett väldigt intressant ämne som skulle kunna studeras även i 

många andra sammanhang och medier, inte bara podcasts. Självklart är det även 

intresseväckande att titta på hur kvinnlighet framställs men där känner vi att forskningsfältet 

är mer upptäckt. Mansforskningen hamnar lätt i skymundan och borde föras upp mer i ljuset 

för att kunna ge svar på frågor om bland annat genus och jämställdhet. Det finns även en 

möjlighet att forska mer om publiken, hur mediernas framställning av manlighet, eller 

kvinnlighet, påverkar dem. Vad får det för konsekvenser och vad ger det oss för bild?  

Vi skulle gärna vilja se mer studier om podcasts eftersom det är relativt nytt medium som 
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ännu inte har utforskats så mycket. Där finns många aspekter som bör föras fram, exempelvis 

vad nya medier, och däribland podcasts, skapar för fördelar och nackdelar för publiken.  

Man kan även göra en liknande studie som vi har gjort men med fler podcasts att jämföra med 

varandra för att kunna gå djupare in på mediet och få en tydligare bild av dess betydelse och 

påverkan. En jämförelsestudie mellan två olika medier skulle kunna föra fram hur den 

retoriska framställningen påverkas när programledaren kan använda sig av fler verktyg än 

talets budskap.  
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