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1. Inledning 

Den 6 mars 2015 kallade poddradioprogramet Veckans Boss Göteborgspostens chefredaktör 

Alice Teodorescu för ”husblatte”. Den 22 juli anklagades Amanda Schulman för att sälja sin 

värdighet när hon förmedlade sponsring. Den 23 oktober beskrev Alex Schulman och Sigge 

Eklund hur de skulle klä ut sig som ett dött flyktingbarn under kommande 

Halloweenfestligheter. Samtliga händelser uppmärksammades i svenska medier, och samtliga 

händelser kritiserades för att passerat gränsen för vad som var passande. Samtliga händelser 

hade också någon anknytning till poddradiomediet. Åsikterna som lades fram var blandande, 

men kontentan densamma: I sina val av ord och uttryck hade de blandat privat och offentligt 

och feltolkat poddradions retoriska genre i processen. 

 Retorikforskaren Karlyn Kohrs Campbell argumenterar i artikeln “The Rhetoric of 

Women’s Liberation: An oxymoron” från 1975 för hur retorik och kommunikation måste 

förstås i sitt sammanhang, i sin egen genre.1 Genom att utgå från kvinnorörelsens 

kommunikation och jämföra den med den klassiska retorikens regler, visar hon i praktiken på 

hur viktig varje kommunikationsforms egen genre är för förståelsen. Till exempel är den 

klassiska retoriken uppbyggd kring den enskilde talaren, en person som förmedlar budskapet, 

medan kvinnorörelsens retorik kom från flera.  

 I No Sense of Place (1985) driver medieteoretikern Joshua Meyrowitz tesen att 

kommunikation och beteende alltid formas efter situationens förutsättningar.2 Precis som 

Campbell beskriver han en samhällssyn där vi måste observera nya medier utifrån premissen 

att de på grund av sin förändrade situation och miljö också har ett nytt sätt att kommunicera. 

Samma sak gäller för händelserna 2015. Trots att poddradion kan påminna om andra 

kommunikationsformer, till exempel radion, är den i grunden alltid ett eget medium. Om 

situationen skiljer sig så som Campbell och Meyrowitz beskriver det, borde även 

kommunikationens förutsättningar då vara olika.  

 I den här uppsatsen vill jag undersöka poddradions kommunikation specifikt utifrån de 

ovan nämnda uttalandena. Vad var det som egentligen sades? Hur svarade de på kritiken? Vad 

är det som händer i poddradions kommunikation när privat och offentligt blandas, och vad får 

det för följder? Hur ser egentligen kommunikationen i en så kallad ”podd” ut? 

                                                 
1Karlyn Kohrs Campbell, “The Rhetoric of Women’s Liberation: An oxymoron”, The Quarterly Journal of 

Speech, 59, 1973:1.   
2 Joshua Meyrowitz, No sense of place, New York: Oxford University Press 1985, s. 19. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera poddradion som en möjlig retorisk genre utifrån 

hur den i sin kommunikation förhåller sig till privata och offentliga sfärer. Genom att titta 

närmare på tre poddradioprogram vill jag undersöka hur poddradion i sin retorik anpassar sig 

efter skilda beteendesfärer och hur det i sin tur påverkar genredefinitionen av mediet. För att 

specificera min studie och mitt resultat har jag även valt ett uttalande per podd som blivit 

uppmärksammat i media som ett ”opassande” beteende.  

Analysen kommer att utgå från Joshua Meyrowitz beteende- och situationsteori regional 

behavior.3 Hans teori, vilken bland annat grundar sig i studier av Erwin Goffman, beskriver 

hur skiljelinjen mellan offentliga och privata beteendesfärer har suddats ut i samband med 

introduktionen av nya medier, och hur det in sin tur skapat en ny retorik. Jag har valt 

Meyrowitz eftersom den aktualiserar viktiga frågor i ett retoriskt mediesamhälle med lika 

hänsyn till båda fälten och genom hans teori vill jag få en analysgrund som hanterar såväl 

mediet som retoriken i den. Genom att sedan kombinera mina resultat med en genreteori 

sammanfattad av Maria Dahlin vill jag visa på återkommande mönster mellan poddarna och 

händelserna och på så sätt spekulera i en möjlig genredefinition.4 

Utifrån syftet kommer uppsatsen utgå från följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig tre olika poddradioprogram till privata och offentliga 

beteendesfärer genom sin kommunikation? 

 När är Joshua Meyrowitz middle region tydligast inom poddradion och vad får 

den för följder i kommunikationen? 

 Vad kan man dra för slutsatser om poddradion som en retorisk genre utifrån de 

här resultaten? 

1.2  Teoretiska utgångspunkter och metod 

1.2.1 Regional behavior enligt Joshua Meyrowitz 

I No Sense of Place (1985) argumenterar medieforskaren Joshua Meyrowitz för hur all ny 

media påverkar och förändrar vår sociala kommunikation.5 Studien, som är en av de första att 

kombinera medieteori med sociologisk forskning, utgår från premissen att kommunikation 

och beteende formas efter situationen de verkar i och att när situationen sedan förändras måste 

                                                 
3 Meyrowitz 1985.  
4 Maria Dahlin, ”Retorisk genreanalys”, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik 

Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. 
5 Meyrowitz 1985.  
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även beteendet i den följa efter. Genom att kombinera teorier av medieforskaren Marshall 

McLuhan och sociologen Erwin Goffman visar Meyrowitz hur nya medier skapar nya 

förutsättningarna i varje sammanhang, vilket på sikt leder till ett förändrat beteende och ny 

form av kommunikation.6 Han menar att socialt beteende, media och situation alla är 

beroende av varandra och om en förändras kommer även de andra att följa efter.  

För att beskriva sin tes utgår Meyrowitz från kopplingen mellan social interaktion och 

fysisk plats. Han menar att informationsflöden tidigare var platsbundna, vilket även gjorde 

den sociala interaktionen platsbunden.7 Detta förändrades dock i samband med lanseringen av 

elektroniska medier: De utmärkte sig genom kommunikation oberoende av fysiska platser och 

när informationsflödet på så sätt sträckte sig längre förändrades även funktionen av den. 

Medieteoretikern McLuhan beskriver detta som ”extensions of the senses”, alltså ett 

utvidgande av sinnena.8 När ny media lanseras i en kultur, flyttas mittpunkten vilket förändrar 

balansen och med det beteendet. När man kommunicerar via radio eller television är ens 

fysiska plats inte längre avgörande, och kan därför inte heller påverka vem man är socialt.9 

I suggest that the mechanism through which electronic media affect social behavior is not a 

mystical sensory balance, but a very discernible rearrangement of the social stages on which 

we play our roles and a resulting change in our sense of ’appropriate behavior.’ For when 

audiences changes, so does the social performance.10 

Teorin av Goffman utgår från social interaktion.11 Han beskriver det som en omedveten 

process att passa in, ett skådespel där varje deltagare anpassar sitt beteende och sin 

kommunikation efter människorna runt omkring.12 Är ett sammanhang formellt eller 

informellt, lyckligt eller ledsamt? Vi behöver både veta något om människorna där, var de 

kommer ifrån och vilka roller de förväntas spela, men också vårt egna syfte. Varför är vi där, 

och vilken roll är vår? Rollerna är nödvändiga i en smidig vardag, inte bara för ens egna 

anpassning, utan även vetskapen om vad man kan förvänta sig av andra. “In any given 

interaction, we need to know what to expect of each other. […] We expect people to follow 

                                                 
6 Meyrowitz 1985, s. 4. 
7 Meyrowitz 1985, s. 5. 
8 Meyrowitz 2985, s. 3. 
9 Meyrowitz 2985, s. 115. 
10 Meyrowitz 1985, s. 4. 
11 Meyrowitz 1985, s. 2. 
12 Meyrowitz 1985, s. 2. 
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the definitions of situations and their roles within them.”13 Även bland vänner förväntar vi oss 

en viss typ av återkommande beteende, menar Goffman.  

I sin teori bryter Goffman ner socialt beteende i två kategorier som han menar är 

applicerbara på alla situationer: Man kan antingen vara i en front region eller i en back region, 

och formar sedan sitt beteende därefter.14  Front region behavior utmärker sig genom att vara 

i närvaron av en publik där det förväntade beteendet är en relativt färdig mall. Back region 

behavior är istället beteendet bakom ridån, där den förväntade rollen är mer obestämd. 

Baserat på de olika regionernas förutsättningar och inte minst attribut, går det att likna dem 

med antingen offentligt (front) eller privat (back). 

För att beskriva de två regionerna använder sig Meyrowitz av en liknelse med servitörer 

på en restaurang.15  När de är ute i lokalen finns det ett förväntat beteende. Det ska till 

exempel vara artiga, tillmötesgående och en del av bakgrunden. Deras front region behavior 

blir rollen som servitörer, medan köket blir deras back region.16 Där är de med andra som 

serverar, kan skämta fritt om besökare och dela med sig av tips, åtskilda från publiken i 

restauranglokalen. Det som sker i back passar inte i front på samma sätt som att en servitör 

inte kan vara formell i köket utan att riskera den förväntade jargongen där.  

I sin tolkning av Goffmans regional behavior ger inte Meyrowitz en färdig modell för 

vilket beteende som är tydligt front region och vad som är back, däremot går det att använda 

hans beskrivning av de två regionerna som riktlinjer på vägen. Back region är den av de två 

sfärerna som visar upp det mest privata beteendet.17 Utifrån exemplet med servitörerna ser vi 

att ett bakre beteende oftast existerar bland sina egna, exempelvis när servitörer pratar med 

servitörer. Det finns en tydlig ”vi och dem”-gruppering. Back region behavior bygger på 

gemenskap, att man har samma uppfattning av en specifik motpol.18 Han nämner även att 

back region är där man, trots att man fortfarande spelar en roll, uppfattas som mer avslappnad 

och naturlig.  

When “onstage”, doctors tend to hide doubts, ignorance, feelings of depression, and sexual 

responses to the sight of a naked person. While not with patients, however, doctors may joke 

with a nurse about the physical appearance or the personality of a patient, ask a nurse never 

                                                 
13 Meyrowitz 1985, s. 28. 
14 Meyrowitz 1985, s. 29f. 
15 Meyrowitz 1985, s. 29. 
16 Meyrowitz 1985, s. 29. 
17 Meyrowitz 1985, s. 30. 
18 Meyrowitz 1985, s. 30. 



7 

 

to correct them within earshot of others […], or telephone a colleague to get advice on an 

unusual set of symptoms.19  

I sin diskussion lägger Meyrowitz mest energi på att förklara back region, vilket ger följden 

att front beskrivs mer som en ren motsats. Front region behavior, det offentliga, är där man 

befinner sig i ”dem”-delen av grupperingen. Framför en okänd publik finns tydligare 

färdigskrivna roller, ofta beskrivna utifrån yrken där publiken vet exakt vad de vill ha. Detta 

gäller för servitörer, men också chefer, doktorer och jurister.20 Det viktigaste att komma ihåg 

är att de två regioner är beroende av varandra: För att det ska finnas ett front behöver det 

också finnas ett back, och för att ett back ska ha något att prata om behöver det också finnas 

ett front.  

Virtually all role performances tend to have back regions where they and their “teammates” 

(those who share the same role or work to foster a same expression) relax, rehearse develop 

strategies for future performances, and joke about their behaviors in front regions.21  

Regionerna Goffman beskriver är statiska, alltså oföränderliga över tid. Det händer att 

personer har fel roll för fel situation, som doktorn på familjemiddag hos en patient, men 

efteråt återgår alltid ordningen till ursprungsläget.22 Den tillfälliga skiftningen beskrivs som 

problematisk, men aldrig bestående.  

  När Meyrowitz kombinerar Goffmans regional behavior med vad McLuhan beskriver 

som ett mediesamhälle under ständig förändring, visar resultatet hur ny media påverkar 

beteende i praktiken. Kombinationen av de två bidrar också till att Goffmans regioner upphör 

att vara statiska.23 När den sociala rollen slutar att vara bunden till den fysiska platsen blir 

följden att front region och back region förs närmare varandra och i kollisionen som uppstår 

mellan privat och offentligt skapas sedan en tredje region, middle region.24 

Using the concepts of back and front region as a base, the new behavior that arises out of the 

merging situations could be called ’middle region’ behavior. […] Middle region behavior 

develops when audience members gain a ’sidestage’ view. That is, the see part of the 

                                                 
19 Meyrowitz 1985, s. 30. 
20 Meyrowitz 1985, s. 30. 
21 Meyrowitz 1985, s. 30. 
22 Meyrowitz 1985, s. 4f. 
23 Meyrowitz 1985, s. 4. 
24 Meyrowitz 1985, s. 47. 
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traditional backstage area along with the parts of the traditional onstage area; they see the 

performer move from backstage to onstage to backstage.25 

Middle region utmärker sig genom att ge publiken uppsikt över båda regionerna samtidigt. De 

ser då både skiftningen mellan dem, men har också möjlighet att jämföra de båda regionernas 

roller mot varandra. Skådespelarna måste anpassa sitt beteende på nytt efter den här nya 

informationen publiken fått tillgång till, vilket resulterar i ett middle region behavior.26 

Beteendet har attribut från såväl front som back, men utan extremerna som är utmärkande för 

de två regionerna. På ett sätt blir middle region en ny version på front eftersom de fortfarande 

befinner sig inför en publik på scen, men det faktum att back fortfarande är synlig gör att det 

ändå hamnar mellan de två.27 

För att visa på middle region i praktiken applicerar Meyrowitz den på tre olika 

kategorier av socialt beteende: Grupper, socialisering samt hierarki.28 En liknande analys kan 

vi se i en artikel från 2014 av Jens E. Kjeldsen, när han undersöker politiker i television 

utifrån Meyrowitz middle region.29 Tillfället han utgår ifrån är när socialdemokraternas 

dåvarande partiledare Håkan Juholt deltog i en pratshow. Från början hade han ett mer front 

region-beteende, men efter att ha blivit driven med i ett sånginslag, fick publiken även 

tillgång till hans back region. Juholt var då tvungen att anpassa sitt beteende efter 

informationen publiken nu hade tillgång till, och skapade då ett middle region behavior. 30 Här 

beskrivs uppkomsten av middle region som problematisk, vilket är en observation även 

Meyrowitz delar.31     

Teorin som Meyrowitz lägger fram i No Sense of Place vittnar om ett samhälle under 

ständig förändring, där medier, socialt beteende och situationer alltid kommer att vara 

beroende av varandra. Något han dock missar i sin analys är att det inte bara är situationer 

som formar kommunikationen, utan även personerna i den kan påverka och förändra. Den 

slutsatsen lägger Thomas R. Lindlof fram när han i en artikel från 1996 studerar relevansen i 

Meyrowitz teori genom att placera den i 1990-talets medielandskap.32 Han menar att teorin 

                                                 
25 Meyrowitz 1985, s. 47. 
26 Meyrowitz 1985, s. 47f. 
27 Meyrowitz 1985, s. 48. 
28 Meyrowitz 1985, s. 52. 
29 Jens E. Kjeldsen, ”Politisk retorik i tv, radio – och online Ett medieteoretiskt perspektiv”, Retorisk kritik: teori 

och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. 
30 Kjeldsen 2014, s. 346. 
31 Meyrowitz 1985, s. 47ff. 
32 Thomas R. Lindlof, “No more secrets: A retrospective essay on Joshua Meyrowitz's No Sense of Place”, 

Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40, 1996:4. 
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fortfarande är aktuell och användbar, men att den här detaljen är viktig att ha i åtanke under 

en studie där man utgår från Meyrowitz teori.  

1.2.2 Retorisk genreteori  

I en artikel från 2014 redogör retorikern Maria Dahlin för den retoriska genreteorins 

grunder.33 Genom att föra samman studier av bland annat forskarna Carolyn Miller, Michail 

Bachtin, Karlyn Kohrs Campbell och Kathleen Hall Jamieson, gör hon en sammanfattning av 

olika teorier och visar hur det kan appliceras i praktiken. Övergripande beskriver Dahlin 

genreteoretiskt perspektiv som ett jämförande av olika retoriska artefakter i syftet att hitta 

mönster och återkommande handlingar som antingen sammanför de olika objekten eller 

skiljer dem åt.34 Syftet med genreklassifikation är att ge förståelse för vår omgivning, hur vårt 

samhälle är uppbyggt och strukturerat, men också hur det kan förändras över tid när genrer 

utvecklas.35 Dahlin beskriver hur målet inom genreteori därför inte är klassificeringen i sig 

utan vad den kan säga om vårt sätt att kommunicera. 

I sin diskussion kring genreteori och dess syfte, visar Dahlin flera olika förslag över hur 

genreanalys kan bedrivas i praktiken. Bland annat nämner hon upprepningen av form och 

funktion som ett möjligt tillvägagångssätt och grundar sig då i studier av Campbell och 

Jamieson.36 Genom åren har duon publicerat flertalet artiklar och böcker i ämnet tillsammans 

och på så sätt haft möjlighet att prova flera olika vinklar, men också hitta sin egen föredragna 

modell. Eftersom syftet med genreteori är att urskilja hur kommunikation inte bara ser ut utan 

även fungerar i praktiska situationer menar Cambell och Jamieson att man behöver hitta en 

ingångsvinkel som både tar hänsyn till formen inom talet och funktionen det ger.37 

Campbell och Jamieson beskriver en genreteoretisk metod som grundar sig i länken 

mellan ett tals utformning och dess funktion. Trots att form beskrivs som en mindre intressant 

vinkel att ha i genreteori, hävdar de att det är först genom att studera innehåll och språk i en 

retorisk artefakt som man kan urskilja poängen med kommunikationen.38 De beskriver det 

som att ”det är de retoriska formerna som avgränsar det unika i en enskild retorisk handling 

och som därför gör att vi kan förstå hur handlingen kan uppnå sina ändamål.”39 

                                                 
33 Dahlin 2014. 
34 Dahlin 2014, s. 163. 
35 Dahlin 2014, s. 163. 
36 Studierna Dahlin utgår från är Presidents Creating the Precidency. Deeds Done in Words (2008) samt Form 

and Genre: Shaping Rhetorical Action (1979). 
37 Dahlin 2014, s. 170. 
38 Dahlin 2014, s. 169. 
39 Dahlin 2014, s. 168f. 
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Utifrån Campbell och Jamieson beskriver Dahlin en genreteori som utgår från såväl 

teorivinklarna man väljer som artefakterna man studerar. Därför finns det inte heller endast en 

möjlig genredefinition utan flera beroende på vilka val man gör i det inledande stadiet.40 En 

analys behöver inte heller endast utgå från likheterna mellan olika retoriska artefakter utan 

avvikelser kan visa lika mycket. ”Det är vidare viktigt att analysen av generella mönster inte 

sker på bekostnad av den enskilda artefaktens enskilda egenskaper”, menar Dahlin.41 Ett 

exempel här är Campbells analys från 1973 som nämndes i inledningen till den här uppsatsen, 

där hon genom att jämföra kvinnorörelsen kommunikation med den klassiska retorikens regler 

kunde visa hur en passande genredefinition inte fanns.42 

1.2.3 Metod  

I Meyrowitz teori utgår han från formeln Media – Situation – Beteende och därför har jag valt 

en liknande form i den här uppsatsens analysdel. Först kommer jag att beskriva poddradion: 

dess historia, var den kommer ifrån och hur den uppfattas. I den delen kommer även 

poddradion som ett digitalt medium att diskuteras, vad den har för likheter med andra medier 

samt vad som särskiljer den. Syftet är att få en bakgrund till mediet och till situationen den 

skapar omkring sig.  

Därefter kommer uppsatsen att undersöka de poddradioprogram som valts ut. Det här 

avsnittet utgörs av tre delar, ett case för varje podd, med två underrubriker per case: program 

och händelse.  Programdelen diskuterar programmets stil i stort, vad som utmärker specifikt 

den här podden och hur de kommunicerar med varandra samt med sina lyssnare. Eftersom 

poddradioprogram i regel saknar beskrivande information utanför mediet utgår den här 

genomgången från tre slumpvis utvalda avsnitt per serie som jag har lyssnat på och bildat mig 

en uppfattning av.43  

Efter att programmets stil har beskrivits och i viss mån analyserats kommer jag att titta 

närmare på det uttalandet från varje program som ledde till att podden uppmärksammades i 

media, vad som har sagts och utifrån reaktionerna spekulera i varför det uppfattats som 

opassande. Sedan kommer jag att undersöka själva debatten, de olika sidornas argument och 

framförallt hur podden väljer att svara på kritiken. Eftersom omständigheterna omkring 

                                                 
40 Dahlin 2014, s. 166. 
41 Dahlin 2014, s. 169f. 
42 Campbell 1975. 
43 På grund av platsbrist gå det inte att hänvisa till de här parallellt med analysen, utan informationen kring vilka 

programmen är återfinns istället i källförteckningen.  
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händelserna är olika mellan de tre programmen, skiljer sig även analysupplägget något mellan 

de tre. 

Samtliga analysavsnitt kommer i olika grad att återkoppla till Meyrowitz teori, med ett 

speciellt fokus på middle region. I sin analys lägger Meyrowitz stor vikt vid att känna till 

situationen bakom ett beteende innan man analyserar det och därför kommer varje analysdel 

börja med att beskriva omständigheter och bakgrund, innan det går över till kommunikation- 

och beteendeanalysen. 

Efter att de tre programmen redovisats och analyserats utifrån Meyrowitz beteendesfärer 

kommer jag att sammanföra mina resultat i en diskussionsdel. Först här kommer jag att 

applicera genreperspektivet: Vilken form speglar de olika artefakterna? Vad blir funktionen 

av det i de enskilda händelserna, och vad har de gemensamt? Vad kan det säga mig om 

poddradions retorik?  

1.2.4 Begreppsdefinitioner 

Utöver privat och offentligt är det några begrepp som i den här uppsatsen kommer att 

användas mer än andra och därför behöver definieras. Ett av dem är ordet ”stil” som jag 

använder synonymt med ”form”. När jag använder ordet syftar jag på kombinationen av 

innehåll och språk hos en retorisk artefakt, vilken stil som utmärker kommunikationen. Stil 

blir alltså varje programs individuella sätt att uttrycka sig på, både språkligt och genom 

ämnena de väljer att hantera. Ett program kan till exempel ha en stil som utmärker sig genom 

ett familjärt språk som hanterar filosofiska teman. Detta kan sedan överlappa med Meyrowitz 

två beteendesfärer, som att det familjära samtalet visar på ett back region behavior, medan 

filosofi kan vara mer front. 

Ett annat begrepp som behöver definieras är ”sändare”. I analysen kommer begreppet 

sändare användas i motsats till begreppet mottagare. Sändarna är de ifrån vilka informationen 

kommer. Alltså, både de som fysiskt pratar i varje program, men också de personer bakom 

man inte hör. Till exempel har vi i fallet med Veckans Boss dels tre personer i avsnittet som 

talar, dels en ansvarig utgivare bakom. Informationen kommer dock från samtliga. Hur tydliga 

de här sändarna är skiljer sig mellan de olika programmen, i Fredagspodden är det till 

exempel samma, men det är ändå viktigt att poängtera att informationen som förmedlas från 

poddradio ibland kan komma från fler än bara de mest uppenbara.   



12 

 

1.3 Material och avgränsningar 

Materialet den här uppsatsen analyserar är hämtat från tre svenska poddradioprogram: 

Veckans Boss med Tankesmedjan, Fredagspodden med Hanna Widell och Amanda 

Schulman, samt Alex & Sigges Podcast med Alex Schulman och Sigge Eklund. Samtliga 

hämtar en stor del av material och inspiration ur samhällsfrågor och aktuella ämnen i media. 

Veckans Boss och Alex & Sigges Podcast är båda två humorprogram där den första har starka 

inslag av satir, medan Fredagspodden riktar in sig mer på livsstil. Alla tre finns med på 

Sveriges topp 20-lista över svenska podcasts 2015, där Alex och Sigges Podcast är nummer 1, 

Fredagspodden nummer 4 och Veckans Boss nummer 18. Fredagspodden vann även 

kategorin ”Bästa Livsstil” och Alex och Sigges Podcast ”Bästa humor” i ”Svenska 

Podcastpriset”. Listan är baserad på lyssnarröster, och delas varje år ut av 

teknikutvecklingsbyrån Daytona.44  

I Veckans Boss och Alex & Sigges Podcast rör sig debatterna kring uttalanden direkt 

från podden, vilket inte är fallet för Fredagspodden. Där handlade det istället om en kritik mot 

sändarna Hanna Widell och Amanda Schulman som privata/offentliga personer.  Jag har ändå 

valt att ha dem som ett exempel baserat på att de svarade på kritiken genom sin podd men 

också utifrån hur de ser på sig själva och sitt varumärke. De beskriver Fredagspodden, sina 

sociala media-konton, och roller i offentligheten som en samlad utgångspunkt och eftersom de 

inte gör någon skillnad mellan de olika medierna har jag valt att inte heller göra det.45  

1.4 Tidigare forskning 

Ett återkommande tema i forskningen kring poddradion är mediets potential och möjligheter. I 

en introduktionsartikel till Journal of Radio & Audio Media från 2015 reflekterar 

medieforskaren Andrew J. Bottomley kring poddradion och dess forskningsinriktning.46 

Numrets tema är “Podcasting: A Decade in the Life of a ’New’ Audio Medium”, och det är 

Bottomleys artikel som presenterar och inleder ämnet. Genom att utgå från poddradions 

historia menar han att den förbisetts vid sidan av onlinevideon, men att den de senaste åren 

fått något av en ”renässans”. Detta gör att mediet ofta betraktas som nyare än vad det är, trots 

                                                 
44 Daytona, Svenska podcastpriset 2015, ”Sveriges bästa podcasts”, http://www.daytona.se/podcastpriset/2015 

(2016-12-19). 
45 Fredagspodden, ”175. Whatever takes you through the day”, Perfect Day Media 2015-07-23, min. 19.30. 

http://podcasts.nu/avsnitt/fredagspodden-med-hannah-och-amanda/175-whatever-takes-you-through-the-day 

(2016-06-29).  
46 Andrew J. Bottomley, “Podcasting: A Decade in the Life of a ’New’ Audio Medium: Introduction”, Journal of 

Radio & Audio Media, 22, 2015:2. 
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10 år på nacken. Forskningen delar den uppfattningen och presenterar studier om vad 

poddradion kan erbjuda snarare än vad den under 10 år redan gjort.47   

Danielle Hancock är ett exempel på nyare forskning när hon i “Welcome to Welcome to 

Night Vale: First steps in exploring the horror podcast” (2016) reflekterar kring poddradions 

förmåga att förmedla skräck.48 Ett annat exempel är Kyoo Sang Jo som i sin masteruppsats 

Rhetorical analysis of a political satire podcast (2015) analyserar vad det är i en satirpolitisk 

podd som motiverar lyssnare att aktivera sig politiskt.49 Det finns även studier som hanterar 

poddradion genom andra medier, som artikeln “Podcasting and its Apps: Software, Sound, 

and the Interfaces of Digital Audio” (2015) där Jeremy Wade Morris och Eleanor Patterson 

argumenterar för poddradioappars påverkan på mediets kommunikation.50 

Varken Hancock, Sang Jo, Morris och Pattersons studier kommer att användas senare 

iden här uppsatsen, men är ändå viktiga att nämna i ett inledande stadium eftersom de i 

praktiken vittnar om det forskningsläge som Bottomley beskriver. Tillsammans visar de på 

olika sätt hur kommunikation genom poddradion kan användas och vad den sedan får för 

funktioner i praktiken. Den kan förmedla en klassisk genre som skräck, men också bygga på 

politisk aktivism genom satir. Även dess länk till andra medier öppnar upp nya sätt att 

kommunicera.   

Två studier kommer dock att spela en mer avgörande roll för den här uppsatsen, främst 

med syftet att formulera en bakgrund till analysen. Den första är Bottomleys artikel som jag 

kommer att utgå ifrån när jag beskriver poddradions bakgrund som medium. Jag har valt den 

eftersom Bottomley i sin diskussion inte bara redovisar det nuvarande forskningsläget, utan 

även hela poddradions historia i samhället, var den kommer ifrån och hur den mottagits. Den 

andra artikeln är “Podcasting: Considering the evolution of the medium and its association 

with the word ‘radio’” (2015) av radioforskaren Richard Berry. Där argumenterar han för 

observationen av poddradion som ett eget medium och inte bara en utbyggnad av radion.51 

Han menar att poddradion i många fall erbjuder kommunikationsvägar som en vanlig radio 

saknar och om den ändå analyseras utifrån radions retorik riskerar man att missa viktiga 

faktorer som radions genre inte tar hänsyn till. I sin studie visar Berry hur poddradion är ett 

                                                 
47 Bottomley 2015, s. 164. 
48 Danielle Hancock, “Welcome to Welcome to Night Vale: First steps in exploring the horror podcast”, Horror 

Studies, 7, 2016:2. 
49 Kyoo Sang Jo, Rhetorical analysis of a political satire podcast, Naneun Ggomsuda, Masteruppsats framlagd 

vid Department of Rhetoric and Writing Studies, San Diego State University 2015. 
50 Jeremy Wade Morris & Eleanor Patterson, “Podcasting and its Apps: Software, Sound, and the Interfaces of 

Digital Audio”, Journal of Radio & Audio Media, 22, 2015:2. 
51 Richard Berry, “Podcasting: Considering the evolution of the medium and its association with the word 

‘radio’”, Radio Journal:International Studies in Broadcast & Audio Media, 117, 2015:3. 
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eget medium, med en egen kommunikation, vilket stödjer Meyrowitz tes om hur beteende 

formas utifrån situationen. Genom hans slutsaser vill jag visa hur poddradions retorik skiljer 

sig från radions.  
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2. Poddradion 

Den första kontakten med poddradion som kommunikationsform var i början av 2000-talet, då 

ny teknik gjorde det möjligt att samla olika Internetkällor i ett flöde.52 Skriftliga bloggar hade 

då redan varit ett populärt sätt att uttrycka sig online under några års tid, men det nya 

webbformatet förenklade processen att som läsare följa och bli uppdaterad om nya inlägg 

samt tillät för första gången inspelning och delning av ljudfiler.53 Istället för endast skriftliga 

bloggar växte poddradion, då kallad ”audioblogging”, fram som ett komplement.54 Det stora 

genomslaget för mediet kom dock först år 2005 i samband med att iTunes lanserande sin nya 

uppdatering 4.9, den första i sitt slag att erbjuda ett fullständigt poddradiostöd utanför 

webbläsare. Mjukvaruuppdateringen skapade inte poddradion, men den ökade tillgängligheten 

vilket ledde till en större lyssnarkrets.55  

Utifrån sitt format härstammar poddradion från två medier, bloggen och radion, och har 

därför likheter med bägge. Precis som bloggen publiceras poddradion online, vilket ökar 

tillgängligheten och gör den oberoende av fasta sändningstider.56 Efter iTunesuppdateringen 

2005 blev fler poddradioprogram ”officiella” och grundade sig då delvis i radio. Ibland 

handlade det om program som redigerades om för att publiceras på nytt i poddformat, ibland 

program som helt flyttade från det ena mediet till det andra.57 

Ur en genreteoretisk vinkel är det inte poddradions likheter med andra medier som gör 

den speciell, utan dess skillnader. I artikeln “Podcasting: Considering the evolution of the 

medium and its association with the word ‘radio’” (2015) argumenterar Richard Berry för 

poddradions status som ett eget medium och inte bara en utveckling av radion.58 Han menar 

att poddradion produceras utifrån annorlunda förutsättningar och därför har en egen typ av 

kommunikation som inte kan likställas med radions. Till exempel riktar sig poddradion till en 

publik som väljer att vara mottagare. En radio kan stå på i bakgrunden utan att man har en 

medveten kontroll över vilka program som sänds, medan poddradio är något man aktivt letar 

upp och sätter på.  

Programmen formas sedan utifrån de här premisserna och därför måste man skilja på 

avsnitt som släpps i poddformat från avsnitt som spelas in för poddformat. Det ena är något 

som först sänds på radio och sedan publiceras online, medan det andra aldrig varit tänkt för 

                                                 
52 Bottomley 2015, s. 166. 
53 Bottomley 2015, s. 164. 
54 Bottomley 2015, s. 164. 
55 Bottomley 2015, s. 166. 
56 Kjeldsen 2014, s. 347. 
57 Bottomley 2015, s. 166. 
58 Berry 2015. 
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radiomediet. Ett exempel är radiokanalen Mix Megapols morgonprogram Gry & Anders med 

Vänner som sänder varje vardag från klockan 5 till 10.59 Under den fem timmar långa 

sändningstiden varvar de två sändarna gästbesök och småprat med musik och reklam, vilket 

resulterar i en rad fristående inslag. När morgonprogrammet sedan publiceras online är det i 

en förkortad version på cirka 50 minuter med ”de bästa delarna”.60 Gry & Anders med Vänner 

är inte ett program som man förväntas lyssna på från början till slut, vilket både 

förkortningen, sändningstiden och de korta inslagen vittnar om. Istället är det något som man 

kan sätta på när man sätter sig i bilen och sedan stänga av när man går ut. 

Efter iTunesuppdateringen 2005 utnämndes poddradion till årets medium, men intresset 

vände snabbt i samband med lanseringen av onlinevideoplattformen Youtube samma år.61 

Poddradion förlorade en stor del av sin popularitet, men lyckades ändå hålla sig kvar som ett 

aktivt medium. Istället växte den långsamt och vid 2013 nådde iTunes en miljard följare till 

sin poddradiotjänst.62 Anledningen sades vara mediets ”superlyssnare”, följare som inte var 

många till antalet om man jämförde med de som istället valde musik, men istället lyssnade 

längre stunder. Ett exempel på en serie de valde är Serial, som under sina första sju månader 

nådde 77 miljoner nedladdningar.63 I den får vi följa journalisten Sara Koenig när hon 

återuppväcker ett gammalt mordåtal i hopp om att knyta ihop de lösa trådarna.64 

I jämförelsen mellan Serial med Gry & Anders med Vänner framkommer flera av de 

tydligaste skillnaderna mellan poddradio och radio: Såväl hur programmen är uppbyggda som 

hur poddversionerna skiljer sig åt. Medan Serial bygger på en sammanhängande serie avsnitt, 

är Mix Megapols morgonprogram en förkortning på mindre än en femtedel av det 

ursprungliga materialet och betraktas ändå som ett ”helt” program. De populäraste klippen går 

till och med att klicka sig fram till direkt utan att ens behöva lyssna igenom den förkortade 

versionen.65  

I Underhållnings till döds (1986) argumenterar medieforskaren Neil Postman hur all ny 

media syftar till lättsam underhållning utan något djup,66 men om det stämmer borde inte en 

serie som Serial fått sådant genomslag som den faktiskt fick. Hela idén med programmet 

förutsätter att följarna lyssnar på varje avsnitt, i rätt ordning och med alla delar för att förstå 

                                                 
59 Radioplay.se, ”Senaste Gry & Anders med Vänner”, http://www.radioplay.se/mixmegapol/senaste-antligen-

morgon (2017-01-31). 
60 Radioplay.se. 
61 Bottomley 2015, s. 
62 Bottomely 2015, s. 165. 
63 Bottomley 2015, s. 165. 
64 Serial Podcast, Season One, “About Season One”, https://serialpodcast.org/season-one (2016-12-28). 
65 Radioplay.se. 
66 Neil Postman, Underhållning till döds, Stockholm: Prisma 1986. 
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syftet med programmet och inte minst tankegången hos Koenig. Utan helheten blir det bara en 

tillsynes oberoende uppräkning av fakta.  

Den största skillnaden mellan poddradio och radio grundar sig i Postmans slutsats om 

ytliga medier. Medan radio, som är ett av de medier Postman i sin studie utgår ifrån, beskrivs 

som brus i bakgrunden utgår poddradion från premissen att deras mottagare valt att lyssna, 

samt kommer att lyssna på hela avsnittet utan att bli avbrutna. Av samma anledning kan de 

också välja mer omtvistade ämnen. Serial är ett sådant program som i praktiken visar hur 

poddradions format kan erbjuda en fördjupning i ett ämne, den typ av fördjupning som 

Postman anser vara utdöd och en fördjupning som till exempel inte skulle fungera i Gry & 

Anders med Vänner.  
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3. Analys 

3.1 Case 1: Veckans boss med Tankesmedjan 

3.1.1 Veckans Boss 

Ansvarig utgivare Anna Sseruwagi beskriver satirpodden Veckans Boss som ett program där 

”bossen i fråga presenteras utifrån ett likartat sätt, en grov och generaliserande bild tecknas av 

personens karriär och personlighet […] på ett satiriskt och humoristiskt sätt”.67 Varje vecka 

kretsar kring en i förväg utvald makthavare, aldrig samma två gånger, som sändargruppen 

sedan diskuterar. Syftet med programmet är att väcka debatt, att visa på vilka det är som 

egentligen har makten och hur de använder den.  

Podden marknadsförs som ett extramaterial till Sveriges Radio P3:s Tankesmedjan.68 

Utöver en liknande framtoning i bägge program utgår de även från samma sändargrupp på 

fem personer som varierat under årens gång.69 Av dessa deltar omkring tre personer per 

avsnitt i Veckans boss, vilket i kombination med högt tempo och en tendens att inte använda 

varandras namn ger intrycket att syftet med podden som ett extramaterial inte är att bygga på 

en koppling till sändarna som individer, utan till Tankesmedjan som ett kollektiv.  

Det ”likartade sättet” Sseruwagi beskriver är delvis en förbestämd mall som alla avsnitt 

utgår ifrån, där veckans diskussionsledare presenterar programmets makthavare utifrån en 

stående lista. Listan har elva punkter och fyller funktionen att både ge en bakgrund till vem de 

diskuterar och ge förslag på olika samtalsämnen och vinklar sändarna kan utnyttja.  

1. Namn 

2. Alias  

3. Ursprung 

4. Superkrafter 

5. Svagheter 

6. Vänner 

7. Fiender 

8. Obekräftat Flashbackrykte 

9. Totemdjur 

10. Annat 

11. Låt som spelas när hen kommer in i ett rum  

                                                 
67 Anna Sseruwagi, ”Ansvarig utgivare om Veckans Boss: Allt bedöms i sitt sammanhang”, 2015-03-10, 

Sveriges Radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3718&artikel=6113090 (2016-12-16).   
68 Sveriges Radio, P3, ”Om Veckans Boss med Tankesmedjan”, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4777&artikel=6078517 (2016-12-16). 
69 Sveriges Radio, P3, ”Om Tankesmedjan”, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3718&artikel=5067014 (2016-12-16). 
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I sin kommunikation visar Veckans Boss på såväl privat som offentlig kommunikation. Back 

region syns till exempel genom det höga samtalstempot där de om vartannat skrattar, avbryter 

och byter ämne. Det ger stämningen att lyssnarena sen tidigare känner till deras jargong och 

är en del av den. Front region gör sig istället påmind när de använder sig av ljudklipp för att 

stödja sina åsikter, till exempel när de diskuterar Påvens likhet med en popstjärna och 

använder ett kort sångklipp med Justin Bieber,70 eller i det faktum att programmet fortfarande 

har en utsagd ledare vars roll är att föra samtalet framåt. Vid sidan av de här exemplen, är 

både start och avslut effektivt som att gruppen vill ge intryck av att de sätter sig ner vid ett 

bord, startar klockan och när tiden är ute ställer de sig upp och går. Detta ger sken av en 

närmare kommunikation med ett avslappnat beteende, men förtydligar också den fysiska 

skillnaden mellan sändare och mottagare.    

3.1.2 ”Husblatten” Alice Teodorescu  

Den 6 mars 2015 publicerades det sjätte avsnittet av Veckans Boss, ”#6. Alice Teodorescu – 

fuck off-kapitalets ansikte”.71 Alice Teodorescu, som bara dagar innan offentliggjort sin nya 

anställning som Göteborgspostens politiska redaktör, beskrivs av gruppen som en 

högerorienterad ”husblatte” som har blivit för akademisk och politiskt korrekt och därför 

behöver ”blatta till sig” för att bli tagen på allvar.72 I sig har begreppet ”husblatte” ingen 

officiell definition, men kan beskrivas ungefär på samma sätt som gruppen använder det: En 

person som blivit för ”vit” och försummar sitt eget kulturella arv i processen. Medverkande i 

avsnittet är Tankesmedjan-sändarna Petrina Solange, Dilan Apak och Johannes Finnlaugsson, 

med Solange som veckans diskussionsledare.73 

Programmet börjar med att Solange beskriver Teodorescu utifrån presentationslistan, 

där hon bland annat nämner en diskussion på Flashback om Teodorescus ”sex appeal” samt 

hennes alias ”Alice i Underlandet”.74 Smeknamnet blir sedan en återkommande 

diskussionspunkt genom hela programmet och det som till slut leder till användningen av 

”husblatte”-begreppet. Bakgrunden är ett klipp från TV4 Nyhetsmorgon som Solange spelar 

                                                 
70 Veckans Boss, ”#9. Påven – religionernas Justin Bieber”, Sveriges Radio 2015-03-27, min. 10.00, 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/534149?programid=4777 (2016-12-08). 
71 Veckans Boss, ”#6. Alice Teodorescu – fuck off-kapitalets ansikte”, Sveriges Radio 2015-03-06, 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/523473?programid=4777 (2016-06-29). 
72 Veckans Boss 2015-03-06, min. 19.25. 
73 Veckans Boss 2015-03-06, min. 01.00. 
74 Veckans Boss 2015-03-06, min. 01.30. 



20 

 

upp, där Alexandra Pascalidou och Teodorescu diskuterar våld mot en pojke.75 Teodorescu, 

som själv kom till Sverige från Rumänien, hävdar vid ett tillfälle att hon aldrig möt någon 

rasism, vilket leder till Pascalidous påstående att Teodorescu ”lever i Underlandet”. Uttrycket 

är en koppling till Lewis Carrols bokklassiker Alice i Underlandet (2001) där en ung flicka 

hamnar i ett fantasiland på gränsen mellan verklighet och dröm och betyder i det här fallet att 

Teodorescu skulle leva i någon form av fantasivärld när hon inte ser rasism.76  

Kritiken mot begreppet visade sig de följande dagarna på olika debattsidor där åsikten 

var att begreppet var för privat och inte hörde hemma i ett offentligt medium. De sades att 

deltagarna var för unga, att de drivit satiraspekten för långt och missbrukat yttrandefriheten, 

men samtidigt var det ingen av debattörerna som i sina artiklar direkt kritiserar 

sändargruppen. Istället vänder de sig direkt mot producenten Sveriges Radio. Aftonbladets 

Karin Magnusson tycker att de borde förstå ”när skämten glider över i rasistiska tillmälen och 

satiren blir misogyn”,77 medan Svenska Dagbladets Sanna Rayman skriver att ”det mest 

satiriska med Tankesmedjan är namnet” och att de har en ”hisnande låg kvalitet”.78 

Tankesmedjan ifrågasätter Teodoresucs syn på sina framgångar och föreslår istället 

husblatteförklaringen. Över huvud taget hånas hennes betoning av flit friskt i ett inslag som 

är årets hittills bästa exempel på hur slappt, förutsägbart och dåligt det blir när man inte orkar 

jobba, göra research eller ens skriva ut det papper på vilket ens enda poäng står.79 

Själva svarade Sveriges Radio genom att parallellt med debatten publicera tre officiella 

pressmeddelanden på sin hemsida vilka på olika sätt hanterar kritiken från omgivningen.80 

Samtliga är skrivna av Veckans Boss ansvarige utgivare Anna Sseruwagi, som framförallt 

lyfter fram programmets syfte som ett argument. ”En del av innehållet kan uppfattas som 

sårande, det är ibland ofrånkomligt när det gäller satir och humor som människor har så 

individuella uppfattningar om. Utan det överdrivna blir det sällan träffande.”81 Hon svarar 

också på kritiken mot att Sveriges Radio är public service och ”borde veta bättre” med att 

                                                 
75 Nyhetsmorgon, ”Det hettar till i panelen: Du lever i Underlandet, Alice” 2015-02-13, TV4, 

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/det-hettar-till-i-panelen-du-lever-i-underlandet-alice-3063453 (2016-12-

29) 
76 Lewis Carrol, Alice i Underlandet, Stockholm: Rabén & Sjögren 2001. 
77 Karin Magnusson, ”Det blir inte roligt bara för att ni kallar det satir”, Aftonbladet 2015-10-03, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinmagnusson/article20441794.ab (2016-12-16). 
78 Sanna Rayman, ”Det mest satiriska med Tankesmedjan är namnet”, Svenska Dagbladet 2015-03-10, 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2015/03/10/det-mest-satiriska-med-tankesmedjan-ar-namnet/ (2016-12-16). 
79 Magnusson 2015. 
80 Se rubrik 5. Källförteckning: Sseruwagi, Anna.  
81 Anna Sseruwagi, ”Ansvarig utgivare kommenterar ’Veckans boss’”, 2015-03-08, Sveriges Radio, 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2938&grupp=21081&artikel=6111321 (2016-12-16). 
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genren satir är satir oavsett vilka det är som producerar och börjar man begära begränsningar i 

genren kommer hela samhället att påverkas.82  

 I samtliga meddelanden utgår Sseruwagi från sig själv som ansvarig utgivare och vilka 

skyldigheter hon har genom den rollen. Hon menar att den enda som kan stå ansvarig för 

uttalandet är hon själv i egenskap av ansvarig utgivare, men eftersom hon inte ser något fel i 

händelsen tänker hon inte heller be om ursäkt.83 

Jag tycker att en ansvarig utgivare endast i undantagsfall ska gå ut med ursäkter när ståupp-

komiker i ett uttalat humorprogram drar ett skämt som få fattar, eller använder ord som 

upprör och gör enskilda makthavare och lyssnare förbannade eller ledsna. Konsekvensen 

skulle annars bli att vi i slutändan skulle ha ytterst få ämnen och människor kvar att våga 

skämta om och ett begränsat antal ord att använda. Det gagnar inte den svenska offentliga 

diskussionen och yttrandefriheten.84 

Genom sina pressmeddelanden visar Sseruwagi att även public service-mediet Sveriges Radio 

har en personlig relation till sina lyssnare och skapar i den åsikten en middle region utifrån 

både sig själv och Veckans Boss. I sina svar vänder hon sig som ansvarige utgivare till de som 

har kritiserat programmet, och använder i det en mer front-kommunikation. Samtidigt är hon 

också personlig, vem hon är och vad hon har för skyldigheter. På ett sätt ger hon en förklaring 

till sitt front region behavior, och visar genom det på en back region. När hon mot slutet av 

det sista meddelandet uppmanar läsarna att lyssna på några program själva för att bättre förstå 

hennes argumentering, tar hon också in Veckans Boss vanliga region i diskussionen.85 Följden 

blir att mottagarna, såväl de mer kritiska som Veckans Boss vanliga följare, har uppsikt över 

både Sseruwagis offentliga Sveriges Radio och Sseruwagis privata Veckans Boss.  

3.2 Case 2: Fredagspodden med Hanna Widell och Amanda Schulman 

3.2.1 Fredagspodden 

Från systrarna och medieprofilerna Hanna Widell och Amanda Schulman kommer 

Fredagspodden, en livsstilspodd med fokus på kärlek, relationer och hälsa. Podden har 

funnits sedan 2012 och produceras av systrarna själva genom deras media- och 

                                                 
82 Sseruwagi 2015-03-10. 
83 Sseruwagi 2015-03-10. 
84 Sseruwagi 2015-03-10.  
85 Sseruwagi 2015-03-10. 
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produktionsbolag Perfect Day Media.86 Kommunikationen är avslappnad och diskuterande, 

vilket bygger ett förtroende mellan systrarna och deras lyssnare som gör att de också har 

möjligheten att informera. Råd och uppmaningar till publiken återkommer som en röd tråd. 

”Jag tror att hela grejen handlar om att vi bestämde oss för att vara på riktigt. Vi är inga 

andra. Det handlar jättemycket om identifikation. Vi delar med oss, och då känner folk igen 

sig. Vi och de 350 000 tjejer som lyssnar på Fredagspodden, vi är som en familj” säger 

Hannah.87 

Överlag har Fredagspodden ett tydligt koncept, att genom en igenkännlighetsfaktor mellan 

sändare och lyssnare bygga en bättre vardag bland kvinnor, men utöver det kan avsnitten i sig 

skilja sig åt förhållandevis mycket. Ibland framgår avsnittets tema utifrån rubriken som i ”7. 

Kroppsideal”, ibland inte, som ”221. Hela könet stormar”.88 Formen är ofta berättande, att en 

av dem har tänkt på en sak som hon måste få dela med sig av, vilket den andra sen stöttar 

genom följdfrågor och passande kommentarer. Att de gärna delar med sig om sina upplevelser 

och känslor är en återkommande del av Fredagspoddens koncept. Genom att först berätta, 

sedan diskutera och till sist ge råd och tips förmedlar de sin uppfattning av omgivningen till 

sina lyssnare, vilket kan röra sig om allt från svikande vänner till bra hudvårdsprodukter. 

Något som de ofta återkommer till och själva har nämnt som ett av poddens huvudsyften, är 

kvinnors psykiska ohälsa och vad man kan göra för att förbättra den.  

Kommunikationsmässigt är Fredagspodden ett privat poddradioprogram som främst 

existerar i back region. Såväl ämnena de hanterar, som pendlar från allt mellan systrarnas 

känslor inför grillad mat till sexsnack med väninnor grundar sig i en gemensam vardag, som 

sättet de uttrycker sig på. Utöver ett kort intro undviker de i regel extraljud utöver deras egna 

röster, vilket gör kommunikationen väldig intim. Det är ofta skrattattacker, förvånande utrop 

och påhejande ord, till och med vardagliga biljud som att Hanna i ett avsnitt tuggar 

tuggummi.89 Duon är också flitiga med att använda varandras namn när de tilltalar varandra, 

vilket gör att man snabbt lär sig vilken röst som hör till vilken syster. Den enda gången en 

offentlig front-kommunikation gör sig påmind är i deras sponsormeddelanden, men genom 

språket vävs även det in i back region-stämningen.   

                                                 
86 Perfect Day Media, “Våra poddar”, http://www.perfectdaymedia.se/ (2016-04-27). 
87 Linn Elmervik, ”Amanda Schulman: ’Om Schyffert hade läst på hade han förstått’”, Aftonbladet 2015-10-22, 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article21629547.ab (2016-12-16). 
88 Se källförteckning. 
89 Fredagspodden, ”104. Sexsnack och näthat”, Perfect Day Media 2014-03-14, min. 07.45, 

http://hannahoamanda.libsyn.com/104-sexsnack-och-nthat (2016-12-08). 
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3.2.2 Att sälja sin själ 

Den 20 juli 2015 delade Henrik Schyffert ett Instagraminlägg på sin privata Facebooksida där 

han kritiserar medieprofilen Amanda Schulmans val att som offentlig person använda sin 

privata Instagram för sponsring. Inlägget är en skärmdump från Schulmans Instagramkonto, 

föreställande en skogsväg samt en bildtext beskrivande en tävling utlyst av BMW. Schulman 

förklarar hur hon har fått i uppdrag att presentera en tävling där det enda hennes följare 

behöver göra är att publicera en bild på deras sommarställe, geotagga platsen och använda 

hashtaggarna #2seriesgrantour samt #sommarställen. Till bilden har Schyffert skrivit 

”Samtiden! #eventsverige”.90 

Trots att inlägget publicerades på en privat Facebooksida skulle det få flera 

kommentarer av såväl andra svenska komiker som Schulman och hennes syster Hanna Widell 

själva.91 Widell var redan vän med Schyffert, och kunde därför se inlägget direkt, medan 

Schulman fick tillgång till det under diskussionens gång efter att hon skickat en 

vänförfrågan.92 Schulman kommenterade: 

”Så kul att bli uppmärksammad av det gamla gardet! Men mindre kul att alla är så taskiga. 

Babben ska ropa hora efter mig. Eva Röse ska skjuta någon - mig? Några andra äcklas och 

tycker att jag är smutsig. Och Henrik Schyffert är först hånfull, men blir sen ’besviken’, 

känner sig ’blåst’ och ’bestulen’ på sina minnen, av en grusväg han var på en gång” 

[…]”Usch vilka elaka ord och vilken obehaglig ton. Men, men. Kram på er.”93 

I sin kommentar visar Schulman att hon sett vad de andra skrivit, men i övrigt avstår hon från 

att ta ställning. Istället valde hon och Widell, som också känner sig utpekad av Schyfferts 

kritik, att flytta sina reaktioner på anklagelserna till Fredagspodden. Avsnittet ”175. Whatever 

takes you through the day” publicerades den 23 juli, och hanterar utöver Schyfferts inlägg 

även grillning och sommarångest.94 De beskriver hur inlägget först delats, vad som sagt i 

kommentarerna och hur de själva känt. De nämner Barbro ”Babben” Larssons kommentar 

”Jag är grymt sugen på att ropa ’Hora! Hora!’ högt som faan om jag skulle springa på några 

av de här värsta selloutsen irl”,95 dock utan att hänvisa till hennes namn, samt diskuterar lite 

fritt om vilka andra som deltagit i diskussionen, till exempel en kvinna som tidigare haft 

                                                 
90 Natalie Demirian, ”Stjärnkomikernas hårda attack mot Schulman: Vill ropa hora!”, Aftonbladet 2015-07-24, 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article21166074.ab (2016-12-16). 
91 Demirjan 2015. 
92 Fredaspodden 2015-07-23, min. 28.45. 
93 Demirjan 2015. 
94 Fredaspodden 2015-07-23. 
95 Demirjan 2015. 
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kontakt med Widell och då gett komplimanger för hur bra deras poddradioprogram är, men nu 

istället säger att hon inte brukar lyssna.96 

De två systrarna ger även sin egen åsikt i frågan om produktplacering och sponsring. De 

berättar om hur samarbeten med andra företag hjälper till att betala för programmet, deras 

företag Perfect Day Media och lönerna till deras anställda, och det är därför som de försöker 

sprida det över alla sina kanaler, såväl Fredagspodden som deras privata Instagramkonton.97 

Schulman ställer även kort frågan om hur privat man egentligen kan vara när man har över 

100 000 följare, vilket Widell håller med om.98 Reklam, menar de, finns ändå överallt, 

skillnaden mellan dem och de som kritiken kommer ifrån är att de är öppna med den och 

använder den till sin egen fördel. Till exempel jämför de sig med de som arbetar för public 

service där pengarna går direkt från publiken till bolaget. Widellsystrarnas kapital är istället 

grundat utifrån produkter som ändå behövs och därmed redan säljs.99 

Avsnittet är inte ett svar till de som kritiserat systrarna via Schyfferts inlägg, utan 

vänder sig istället till Fredagspoddens lyssnare. När de blandar sin vanliga privata stil med 

något de blivit kritiserade för som offentliga personer uppstår ett middle region. Redan från 

början skymtas det hos Widell en ilska mot de som hon ”kallar för vänner” som har gått till 

attack mot hennes syster för något de båda gör.100 Schulman är däremot mer lugn, även om 

man kan ana en viss sårbarhet. I överlag är tonen dock främst förklarande, vilket precis som 

resten av programmet, tydligt är riktat mot deras lyssnare. Känslan det förmedlar är att om de 

är skyldiga någon en ursäkt så är det deras lyssnare, inte Sveriges medieelit. Det är ”de här är 

de vi är, vi skäms inte för det och vi gömmer det definitivt inte”, vilket ger avsnittet en 

starkare back region karaktär än vanligt. 

Under dagarna som följde uppmärksammades händelsen i flera av Sveriges tidningar. 

Bland annat nämndes några av komikerna som kommenterat inlägget, däribland både 

Schyffert och Larsson, men bara den senare gav ett direkt uttalande.101 För Schulman och 

Widells sida i debatten hänvisar tidningarna direkt till systrarnas svar i programmet, som 

publicerats dagen innan majoriteten av artiklarna. Den 26 juli, ytterligare några dagar senare, 

publicerade både Schyffert och Larsson varsin åsikt på sina egna sociala medier. Larsson 

berättade om hur hon hade ”glömt bort sig” och att hon bad om ursäkt såväl till Schulman 

                                                 
96 Fredaspodden 2015-07-23, min. 32.00. 
97 Fredaspodden 2015-07-23, min. 19.30. 
98 Fredaspodden 2015-07-23, min. 20.40. 
99 Fredaspodden 2015-07-23, min. 27.30. 
100 Fredaspodden 2015-07-23, min. 28.20 
101 Demirian 2015. 
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som till sina egna fans för att det hade fått skämmas för henne.102 Schyfferts inlägg var 

mestadels en ny förklaring av en gammal åsikt och innehöll ingen ursäkt för hans uttalande.103  

I kritiken mot Widellsystrarna och deras varumärke väljer de att svara genom sin podd 

Fredagspodden. Konstigt nog är detta dock inte ett problem, utan snarare det som skyddar 

dem mot anklagelserna. Det faktum att Schyfferts inlägg publicerades på en privat hemsida 

och att ingen tidning hanterade händelsen förrän efter att avsnittet publicerats, betyder också 

att det kan varit systrarna själva som startade den offentliga debatten. Resultatet blev att deras 

följare inte bara hörde kritiken mot deras front region-kommunikation, utan även (och först) 

systrarnas vanliga back region i form av personliga åsikter och sommarmiddagar.  

3.3 Case 3: Alex & Sigges Podcast med Alex Schulman och Sigge Eklund 

3.3.1 Alex & Sigges Podcast 

Utöver Fredagspodden producerar Widellsystrarnas Perfect Day Media även ett flertal andra 

poddradioprogram, däribland Alex Schulman och Sigge Eklunds Alex & Sigges Podcast.104 

Podden har sänts sedan 2012, och även om den klassificeras som en humorpodd kan ämnena 

också vara mer samhällskritiska och diskuterande. De två medieprofilerna reflekterar i varje 

avsnitt fritt kring vad de läst, tänkt eller varit med om sedan det senaste avsnittet och kommer 

utifrån det fram till olika slutsatser om samhället. Bland annat har de diskuterat Bob Dylans 

smådansande på scen, vad man gör om en vän går bort samt poddradiomediet i sig. Intrycket 

de två sändarna ger genom sin kommunikationsform är att de vill väcka tankar och 

ifrågasättande bland sina lyssnare utifrån deras diskussion.   

Formatet på Alex & Sigges Podcast är i regel avslappnad, ett lugnt meningsbyte blandat 

med korta historier då den ena berättar och den andra lyssnar, vilket vittnar om en back 

region. Utmärkande för poddens kommunikationsstil är dock främst vilka roller de två 

sändarna har gentemot varandra. Alex, som annars både skriver krönikor i Aftonbladet och är 

en publicerad författare, figurerar som den enklare av de två, den mer jordnära. Han ger 

konkreta exempel, förklarar och är ofta mer aggressiv i sin diskussion, medan Sigge är mer av 

en filosofisk karaktär. Hans reflektion kring omvärlden är av ett observerande slag, medan 

                                                 
102 Barbro ”Babben” Larsson, Facebook 2015-07-26, 

https://www.facebook.com/babben.larsson.3/posts/10153214014389737 (2016.12.16). 
103 Henrik Schyffert, Facebook 2015-07-26, 

https://www.facebook.com/hschyffert/photos/a.595621557143874.1073741825.108245655881469/9503476083

37932/?type=1&theater (2016-12-16). 
104  Perfect Day Media, “Våra poddar”. 
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Alex uppfattas mer som en deltagare. Till exempel använder Sigge ofta metaforer i sina 

funderingar, som Alex sen förtydligar med specifika exempel. 

”Det låter som en klyscha, men mycket av energin kommer från att det finns oförklarliga 

laddningar mellan oss”, säger Sigge. ”Om vi vore ett kärlekspar skulle vi vara ett sånt där par 

som blev ihop och gjorde slut. Fyllebråkade. Hade make up-sex. Om vi ständigt var i 

harmoni med varandra tror jag inte att resultatet hade blivit så intressant.”105 

Eftersom de har så tydliga roller, skymtar en front region i programmet när de här rollerna 

skiftar. När Sigge ber Alex förklara en ministerdebatt som skett några veckor tidigare och han 

då diskuterat i en krönika, går Alex in i rollen som analyserande journalist vilket skiljer sig 

från den roll han annars har och på så sätt är främmande för lyssnarna i sammanhanget. Alex 

& Sigges Podcast har också inslag från sponsorer, men är mer skilda från det vanliga samtalet 

och uppfattas därför inte som en lika tillhörande del. 

3.3.2 Flyktingpojken i skottkärran 

Den 23 oktober 2015 släpptes Alex & Sigges Podcast ”178. Alive” där Schulman och Eklund 

diskuterar allt från microtrender som pekar finger mot döden till live-musik.106 Huvudtemat är 

liv och död och innan de nått 10 minuter in har de beskrivit en utklädnad föreställande 

flyktingpojken Alan Kurdi, död i en skottkärra.107 Diskussionen hade börjat i barns 

Halloween-kostymer i USA, som ofta föreställer döda kändisar. De frågade sig själva vad ett 

liknande beteende skulle ha för följder i Sverige och framförallt hur långt man skulle kunna 

dra det innan det inte längre är acceptabelt.108 

Alan uppmärksammades i media i september 2015 efter att han funnits död på en strand 

i Turkiet, ett offer efter flyktingkatastrofen i Syrien.109 Kriget beräknas under åren ha skickat 

flera miljoner människor på flykt, varav det är ett mindre antal som ens tar sig förbi 

grannländerna.110 Alan var en av många att färdas i båt till Turkiet och upptäcktes en morgon 

uppspolad på en strand. I sin död blev han en inofficiell symbol för hela flyktingvågen. 

Eklund och Schulmans beskriver hur en av dem kan ha på sig den röda tröjan och de blå 

                                                 
105 Emil Persson, ”Alex och Sigge i stor intervju: ’Om vi var ett kärlekspar skulle vi fyllebråka och ha make up-

sex’”, Café 2014-12-02, http://www.cafe.se/alexochsigge/ (2016-12-17). 
106 Alex & Sigges Podcast, ”178. Alive”, Perfect Day Media 2015-10-23, http://alexosigge.libsyn.com/178-alive 

(2016-06-29). 
107 Alex och Sigges Podcast 2015-10-23, min. 07.00. 
108 Alex och Sigges Podcast 2015-10-23, min. 05.50. 
109 Alex och Sigges Podcast 2015-10-23, min. 07.00. 
110 Sverige för UNCHR, ”Kriget i Syrien”, https://sverigeforunhcr.se/syrien (2017-01-02). 

http://alexosigge.libsyn.com/178-alive
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byxorna som Alan fanns i och den andra en FN-soldats uniform. ”FN-soldaten” skulle då 

skjutsa runt ”Alan” i en skottkärra för extra effekt.111 

I sin diskussion vill de två sändarna spekulera kring vilken utklädnad som skulle 

innebära att ta det för långt, men vad de inte räknar med är att diskussionen i sig, enligt en 

person, var ett steg över gränsen för vad som är acceptabelt att skämta om. I en av 

Aftonbladets krönikor publicerad den 11 november 2015 diskuterar Alen Musaefendic kring 

uttalandet och ifrågasätter där duons egna moraliska kompass.112  

I vilken ände ska man börja för att fånga smaklösheten i det som hände? Vi kan nämna att 

flyktingkrisen pågår och förvärras. Att barn fortfarande drunknar, IS härjar, taggtråd uppförs, 

flyktingförläggningar brinner, att alla som inte heter Alex och Sigge sliter sig i håret för att -

göra situationen hanterbar. Vi kan även nämna att utvecklingen pågått länge och att duon i 

sina 180 podcastavsnitt inte knystat ett ord om vår tids största utmaningar. När det väl hände 

var det i form av hån mot ett av dess allra yngsta offer.113 

Musaefendic menar att det för andra människor vore otänkbart att skämta om flyktingkrisen, 

men att just Schulman och Eklund verkar sakna den typen av anpassning efter offentlighetens 

regler. Musaefendic avslutar sin krönika med att vända sig till poddens huvudsponsor IF 

Skadeförsäkring och fråga: ”Hur måna är ni om ert varumärke egentligen?”114 I en artikel ur 

tidningen Resumé svarar IF:s pressansvarige Jessica Källman att de sponsrar podden och inte 

innehållet, och att vad Schulman och Eklund väljer att säga är deras ensak.115 På det hela taget 

är det ett bestämt svar och det framgår det att det inte är första gången IF får stå till svars för 

något som sagts i Alex och Sigges Podcast.  

”Sedan vi började samarbeta med Alex & Sigge för tre år sedan har många ämnen och 

känsliga frågor avhandlats i podden. Den är känd och uppskattad för att blanda högt och lågt. 

Det var vi medvetna om när vi gick in i sponsorskapet.”116 

I IF:s uttalande avsäger de sig all form av ansvar för Alex & Sigges Podcast och hävdar att 

innehållet i programmet inte har något med dem att göra som sponsorer. Själva svarade inte 

                                                 
111 Alex och Sigges Podcast 2015-10-23, min. 07.15. 
112 Alen Musaefendic, ”Smaklöst, Alex och Sigge”, Aftonbladet 2015-11-11, 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article21739925.ab (2016-12-16). 
113 Musaefendic 2015. 
114 Musaefendic 2015. 
115 Yasmine Winberg, ”If om flyktingskämtet: ’Vi har inget med innehållet att göra’”, Resumé 2015-11-12, 

http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/11/12/sponsorn-om-alex-och-sigges-flyktingskamt/ (2016-12-16). 
116 Winberg 2015. 
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Schulman och Eklund på kritiken förrän en månad senare. Den 25 november deltog de två 

medieprofilerna i Metros ”Fråga mig”, ett program där kända personligheter svarar på 

tittarfrågor i direktsändning.117 En av frågorna kom från en Mattias Nyberg och berörde duons 

tidigare uttalande om Alan.118  

I Schulman och Eklunds svar befinner de sig utanför poddradiomediet och får på så sätt 

en mer front region-kommunikation än vanligt. De börjar med att berätta om bakgrunden till 

skämtet och hur hela diskussionen gått ut på att tänja gränserna. De nämner att de tycker att 

det handlar om smak, att det endast är utifrån ens egna premisser man kan bestämma om man 

har passerat en gräns.119 Enligt dem är poddradio en viss typ av medium, med en specifik 

kommunikation, och när man plockar isär samtalet till smådelar framställer man den ”värre än 

vad det är”.120  

Samtidigt hamnar de genom det här samtalet också närmare sin publiks synvinkel och 

har då möjligheten att observera mediet tillsammans med dem, vilket skapar en middle 

region-kommunikation. De ser poddradiomediet för hur det egentligen är, frågan är om deras 

följare också vill göra det. Mot slutet av svaret uppmanar de tittarna att själva lyssna på 

avsnittet och bilda sig en egen uppfattning, och bjuder i den handlingen in de osäkra till att 

delta i såväl deras observation av samhällets medier som deras back region.   

3.4 Diskussion  

I poddradions kommunikation kan vi se en blandning av privat respektive offentligt beteende.  

Till programmens format hör mycket skratt, extraljud och avbrott som ger en mer familjär 

stämning, men också ständiga påminnelser från yttervärlden i form av ljudklipp, hänvisningar 

till debatter och sponsormeddelanden. Utifrån detta går back region och front region att dela 

upp i två fält som återkommer i de tre undersökta poddarnas form: Språk, vilket är back, och 

innehåll, som är front. Eftersom språket är det som förmedlar informationen i innehållet, blir 

dock känslan i programmet mer privat och personlig. Den tar det offentliga av 

kommunikationen till en mer bekant back region-nivå.  

Veckans Boss stil utmärker sig till exempel genom att ha en snabb konversationsfart, 

med mycket skratt och framförallt satirstämpeln. Vad de pratar om är däremot inte några back 

region-ämnen. De undersöker och kritiserar samhällets makthavare i syftet att få en inblick i 

                                                 
117 Fråga mig, ”Alex och Sigge svarade på läsarnas frågor” 2015-11-20, Metro, 

http://www.metro.se/artikel/alex-och-sigge-svarade-p%C3%A5-l%C3%A4sarnas-fr%C3%A5gor-xr (2016-12-

16). 
118 Fråga mig 2015, min.55.50. 
119 Fråga mig 2015, min. 56.15. 
120 Fråga mig 2015, min. 56.00. 
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vilka det egentligen är som påverkar beslut i världen. I avsnittet om Drottning Elizabeth II 

pratade de om en väldigt gammal drottning med väldigt mycket makt, i det om Påven om en 

utbytbar frontfigur för en världsreligion. Personerna och vinklarna de hanterar är egentligen i 

högsta grad offentliga, men genom deras språk blir det ändå privat. I Alex & Sigges Podcast 

ser vi en liknande form när deras samhällskritiska observationer blir mer privata i vilka roller 

de spelar gentemot varandra.  

Fredagspodden är egentligen den enda som skiljer sig från den här uppdelningen, 

eftersom deras ämnen i regel redan håller en mer privat nivå.  Oftast pratar Widell och 

Schulman om sina män, gamla minnen eller sjukhusbesök, vilka inte är några ”offentliga” 

ämnen om man jämför med de andra poddarna. Det som däremot är ett exempel på front 

region-kommunikation är sponsringen, som de gör till back genom att blanda in den i resten 

av samtalet. Till exempel kan Schulman berätta om ett nytt sminkmärke hon gillar för att 

sedan gå över till att tipsa om den i nästa mening. Eftersom deras kommunikation till stor del 

består av att informera sina lyssnare, smälter det in naturligt.  

Meyrowitz beskriver middle region som ett resultat av den offentliga och den privata 

sfärens kollision. När de två regionerna hamnar närmare varandra blir följden att publiken har 

möjligheten att jämföra dem. I målsättningen att möta de bägge sfärernas förväntningar 

skapas då ett middle region behavior. Utifrån kopplingen mellan offentligt och privat i 

poddradions form är middle region något som ständigt uppstår i dess kommunikation, även 

när det inte uppmärksammas. Däremot blir det tydligare när någon utanför noterar och 

kritiserar det, vilket vi ser i händelserna kring Veckans Boss, Fredagspodden och Alex & 

Sigges Podcast.  

Samtliga av de tre poddarna anklagades för att ha ett opassande beteende utifrån 

situationens förutsättningar. På de anklagelserna valde sändarna att avge olika svar: Sveriges 

Radio sa att det ligger i satirgenren och Schulman och Widell att det är följden av ett nytt 

mediesamhälle. Schulman och Eklund var de enda som försvarar sig med poddradions egen 

retorik. De beskriver hur mediet har en egen typ av kommunikation och när någon väljer att 

plocka isär den missar de också helheten som gör den speciell. I alla tre svaren finns det dock 

en likhet, en anklagelse om okunskap hos kritikerna. Satirgenre ska användas så här, 

mediesamhälle ser ut så här, och poddradion fungerar så här.  

Precis som hur deras språk i programmen förändrar karaktären på innehållet, gör deras 

hantering av kritiken att diskussionen blir av en mer privat karaktär. Utöver att peka på 

okunskap bland de som befinner sig utanför mediet, riktar de sig i sina svar även mot sina 

likar. I Fredagspodden och Alex & Sigges Podcast är det mer tydligt, eftersom förklaringarna 



30 

 

kommer i medium som redan riktar sig mot deras följare, men även i Sseruwagis 

pressmeddelanden finns ett liknande beteende när hon kombinerar front region-rollen med sig 

själv som privat person. Resultatet blir att de använder den uppkomna situationen till att bjuda 

in såväl tidigare följare som nya kritiker till deras back region-gemenskap. Veckans Boss och 

Alex & Sigge genom rena uppmaningar och Fredagspodden när de hänvisar till podden för 

deras svar på kritiken.  

I Kjeldsens analys av Håkan Juholt ser vi hur middle region får negativa följder i hur 

Juholts roll som politiker respektive privatperson krockar. Även Meyrowitz beskriver 

regionen som problematisk i hur den både visar en offentlig sida och en privat. I fallen med 

Veckans Boss, Fredaspodden och Alex & Sigges Podcast är detta dock inte tillämpligt. När de 

erbjuder omgivningen att bli en del av deras back region ger de dem också möjligheten att 

observera händelsen med båda sidor synliga samtidigt. De använder inte bara uppkomsten av 

middle region för att kommunicera med sina följare, utan vänder den även till deras fördel.  

Utifrån studier av Campbell och Jamieson visar Dahlin på en genreteori baserad på 

upprepningar i form och funktion, men med funktionen i centrum. I fallen med de tre 

händelserna 2015 var det funktionen av middle region som främst band dem samman. Till 

viss del i likheter mellan programmens stil och form, men framförallt hur de i slutet av 

debatterna övertygade sin omgivning genom regionen och använde dess problematiska 

faktorer till sin fördel. Slutsatsen av den här uppsatsen är att en så kallad podd har en retorik 

som utmärker sig genom att ha stora likheter med privat, back region kommunikation i sin 

form. Denna kan de sedan utnyttja när uppkomsten av middle region gör sig påmind och 

vända funktionen av det till deras fördel.  

4. Sammanfattning och slutsats 

All kommunikation måste förstås i sitt eget sammanhang. Det menar retorikforskaren Karlyn 

Kohrs Campbell i en artikel från 1975. Under 2015 uppmärksammades tre poddradioprogram 

i Sveriges medier, Veckans Boss, Fredagspodden och Alex & Sigges Podcast, där den första 

kallade en chefredaktör för en ”husblatte”, den andra anklagades för att sälja sin själ genom 

sponsring och den tredje drog en vits om en död flyktingpojke i en skottkärra. Kritiken var 

riktad mot deras kommunikation, att de i sina uttalanden hade brutit mot vad som uppfattades 

som passande och mot poddradions retorik. Vad är det egentligen som utmärker poddradions 

kommunikation? Och kan det förklara händelserna 2015 såväl som reaktionerna efteråt? 

Syftet med den här uppsatsen var att studera poddradion som en möjlig retorisk genre 

utifrån hur den i sin kommunikation förhåller sig till privata och offentliga sfärer. Genom att 
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studera de tre ovan angivna händelserna och poddradioprogrammen bakom, visar den hur de 

privat och offentligt beteende krockar i mediet, vilket leder till att de uppmärksammas i 

media, men också hur det sedan används till programmens fördel. Studien kombinerar ett 

genreteoretiskt perspektiv, sammanställt av Maria Dahlin, med medieteoretikern Joshua 

Meyrowitz regional behavior. Teorin utgår från sociologen Erwin Goffman och beskriver 

socialt beteende ur två olika regioner: Den offentliga (front) och den privata (back). 

Meyrowitz lägger sedan till en tredje region, middle region, vilket är en kombination av de 

tidigare två och därför även har en egen typ av beteende.  

Den här uppsatsen visar hur uppkomsten av middle region är ett återkommande mönster 

i funktionen mellan de tre poddarna. Dels i förhållandet mellan privat och offentligt i varje 

program, hur det i en aspekt är lägger grunden för poddradions form: Språk och innehåll, där 

den ena är privat och den andra offentlig. Dels hur de alla efter skapandet av middle region 

också använder den till deras fördel. Poddradions retorik utmärker sig genom att ha stora 

likheter med privat, back region-kommunikation. Genom en stark anknytning till gemenskap, 

lyckades de efter kritiken år 2015 använda förutsättningarna i middle region till att göra back 

region starkare och vände på så sätt debatten till deras fördel.  

4.1 Förslag till fortsatt forskning  

I arbetet med den här uppsatsen uppkom två idéer på vidare forskning kring poddradion och 

dess retorik. Den första är något jag själv noterade i min analys, men valde att bortse ifrån. 

Samtliga av de tre undersökta poddarna använde sig på olika sätt av extraljud parallellt med 

sin diskussion. De kunde till exempel spela upp ljudklipp med olika uttalanden, eller bara 

utfyllnadsljud som åsneskrin. Dessa gav både programmet en mer privat karaktär, som när de 

spelade upp egna sångklipp, men också mer offentligt när spelade upp klipp från andra 

program. Min fråga var om extraljuden i sig bidrog till förhållandet emellan privat och 

offentligt, eller om de rent av skapar en ny slutsats? Och är det något som återfinns även i 

andra muntliga medier? 

Det andra förslaget på fortsatt forskning är poddradions kommunikation utåt. I mitt 

förberedande arbete noterade jag hur poddradion ofta saknar programinformation på officiella 

sidor. Istället kommunicerar de olika programmen med sina lyssnare genom sociala medier, 

både privata och offentliga. Till exempel har Widellsystrarna flera olika konton på Instagram 

som de utnyttjar för att göra reklam för podden, dess innehåll och deras programidé i helhet. 

Hur påverkar det poddradions retorik mot sin publik, och kan det ses som avgörande för att 

mediets kommunikation uppfattas som den gör?   
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