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Abstract 

 

Podcast har blivit det nya stora fenomenet inom sociala medier, där 

hundratusentals människor intresserar sig för de olika ljudfiler som finns att 

streama eller ladda ned. Fredagspodden har 250 000 återkommande lyssnare 

varje vecka. Fredagspodden är skapad av systrarna Hannah Widell och 

Amanda Schulman. Syskonens stora hjärteämne är psykisk ohälsa, där de 

berättar om egna erfarenheter samt tips och råd till lyssnarna hur de kan 

hantera vissa besvärliga situationer kring området. 

Syftet med uppsatsen var att studera vad lyssnarna anser om Fredagspodden. 

Vad är det Hannah Widell och Amanda Schulman gör som fängslar en sådan 

stor skala lyssnares intresse varje vecka. 

För att ta reda på vad lyssnarna egentligen tycker om Fredagspodden och 

varför de tycker som de gör, gavs en grupp med unga kvinnor möjligheten att 

agera respondenter. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ska frågeställningen 

besvaras. En grupp med sju unga kvinnor fick agera respondenter och diskutera 

kring tio riktade frågor om Fredagspodden. Även tre enskilda intervjuer 

utfördes för att utöka datainsamling. 

De åsikter som nämns under dessa intervjuer besvarar frågeställningen och har 

var avgörande för denna studie.  

Fallstudien som utfördes, har bidragit till fördjupad kunskap i fenomenet 

Fredagspodden samt knutit an till den datainsamling som gavs vid de 

kvalitativa intervjuerna.  

Utifrån analysens resultat har jag med hjälp av respondenterna fått olika 

infallsvinklar och perspektiv på vad som gör Fredagspodden framgångsrik. De 

teorier som tas upp kommer även de knytas samman till respondenternas 

uppfattningar om Fredagspodden.  

 

 

Nyckelord: Fredagspodden, kvalitativa intervjuer, perfectdaymedia, podcast, 

kommunikation, opinionsbildare, kvalitativa intervjuer, fallstudie, sponsor och 

produktplacering. 
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1. Inledning 
”Som the story of my life så är jag alltid ensam när det 

händer en sådan här sak. 

- Alltid säger Hannah 

- Alltid säger Amanda 

- På en sådan här jättekonstig semesterplats, Gotland utan 

ens toalett och då blir allting så svårt för mig när jag ska 

göra allt det här samtidigt, för att Alex har åkt till London, 

då efter inspelningen, då det var väldigt varmt och det 

åskade, tog jag mig i alla fall hem med barnen. 

-Du hade mycket packning på flyget såg jag, säger Hannah 

-Jättemycket packning och Francés vägrade ha skor och jag 

bara sket i allt så hon fick gå barfota överallt, hon skrek så 

mycket över att hon skulle ha bälte på sig på flyget, så att 

tanten som satt bredvid vid gången, höll för öronen”.   

 

Avsnitt 124- Det är okej att inte alltid vara på topp. 1:a aug 2014 

 

När det nya mediet podcast blev introducerat i Sverige 2004 visade det sig att 

utbudet var så pass brett att det fanns en podcast för alla, antalet genre är 

oerhört stort. Det finns många medieprofiler som har fått sin podcast att växa 

sig stor på bara några år. Fredagspodden är en av de större podcastarna som 

expanderat stort sedan 2012 och som nu har 250 000 nedladdningar per vecka.  

Det är systrarna Hannah Widell och Amanda Schulman som driver 

Fredagspodden. De delar med sig av starka ämnen, som ångest, kärlek, 

relationer, roliga anekdoter samt jobbiga delar i deras liv. 
Det viktigaste redskapet för att ta reda på vad lyssnarna egentligen tycker om 

Fredagspodden, dess marknadsföring och växande popularitet är att fråga 

lyssnarna.  

Ämnen som från en början kan anses vara helt irrelevanta, kan vända och få en 

mer djupgående betydelse där folk ofta kan relatera till situationen. Avsikten 

med den här studien är att visa podcastens betydelse med fokus på 

Fredagspodden. 
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1.1 Vad är en podcast? 

År 2003 producerade hemelektronikföretaget Apple ett skript, som gjorde att 

ljudfiler kunde hämtas hem från bloggar. Grundidén var att man skulle kunna 

använda mediaspelaren Itunes för att synka dessa ljudfiler till sin Ipod eller 

mobiltelefon. Podcast är en av förkortningarna eller definitionen för poddradio, 

andra förkortningar är podd eller poddsändning. Fenomenet kommer i denna 

uppsats att kalas för podcast. Den placeras som en ljudfil på internet som är 

gratis för användarna. Ett poddradio- avsnitt kan man lyssna på när man vill 

och var man vill, så länge man har internetuppkoppling1. Man är inte beroende 

av någon speciell tid på dygnet för att ta del av det man vill lyssna på. Det finns 

ett brett utbud av genrer för podcast. Underhållning, samhälle, fakta musik 

samt sport och fritid. Allra oftast finns det en podcast för alla tycken och 

smaker.  

2014 skrevs en artikel i Dagens media om användandet av podcast där rubriken 

lyder ”över en miljon lyssnar regelbundet på podcasts”. Undersökningen visade 

att 1,53 miljoner Svenskar mellan 16 och 80 år, någon gång har lyssnat på en 

podcast. Den största målgruppen lyssnare är 20-34 åringar 2. Avsnitten som 

sänds är mellan 30-60 minuter långa. För att få en framgångsrik podcast gäller 

det att ha intressanta samtal där man är expert på sitt område, på det sättet vinner 

du en lojal publik3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 I´m With Friends. (2015-04-25). http://brapodcast.se/om/ 
2 Triumf, Kristoffer. (2014-03-05) Så många lyssnar på podcast. DM 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3809756.ece 
3 Safko, Lon & Brake, David K. (2009). The social media bible: tactics, tools, and strategies 
for business success. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. S 210 
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1.2 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad lyssnarna anser om Fredagspodden, 

varför de tycker som de gör. Vad bidrar Fredagspodden med till lyssnarna och 

vilket avtryck har systrarna Schulman och Widell gjort på sina lyssnare?  

För att få svar på problemet kring ovissheten om vad lyssnarna tycker, måste 

lyssnarna själva svara på dessa frågor. Genom att starta en gruppdiskussion kan 

samtalen utvecklas, där respondenterna har möjlighet att prata kring riktade 

frågor som berör Fredagspodden. Kvalitativa intervjuer både i grupp samt 

enskilt ska lösa denna problemformulering. För att fördjupa sig mer i systrarna 

och Fredagspodden ska en fallstudie vägleda hela uppsatsen. Den ska ingående 

analysera de samtal som tas upp under de kvalitativa intervjuerna. Även se de 

kopplingar som görs mellan teorier och åsikter som nämns.  

 

 

1.3 Frågeställning 

- Vad tycker lyssnarna om Fredagspodden? 
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1.4 Avgränsning 
Avgränsningen fick växa fram med tiden under uppsatsens gång när arbetet 

märkbart blev för stort. Då det finns en rad med populära och stora podcasts 

som skulle vara intressanta att jämföra sinsemellan var ändå en avgränsning 

nödvändig att göra. Genom att fokusera på just Fredagspodden blev det en 

smalare väg att gå. Istället för att jämföra två populära podcast och varför de är 

de mest lyssnade i Sverige fick avgränsningen bli att hålla sig till 

Fredagspodden. Att jämföra de två mest lyssnade avsnitten var en påbörjad 

process som fick avslutas för att inte förstora arbetet mera. 

Avsikten var från början att studera radions resa fram till podcastens framgång. 

För att avgränsa uppsatsen var ett medvetet val att begränsa sig till fenomenet 

podcast och rikta in sig på just Fredagspodden. Den mest lämpade metoden var 

ändå kvalitativa intervjuer för att arbetet inte skulle ta sig för stora 

proportioner. Därför var enkätundersökningar inget alternativ för den här 

studien.  
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2. Fredagspodden 
Fredagspodden är skapad av systrarna Hannah Widell och Amanda Schulman. 

De startade sin podcast i början av 2012 och idag är den en av Sveriges största 

podcast med över 250 000 nedladdningar i veckan. Deras första avsnitt varade i 

21 minuter och spelades in i en bil. Idag har de ett eget kontor, egen 

inspelningsstudio och ett eget företag som heter Perfectdaymedia. 

Perfectdaymedia är ett medie- och produktionsbolag som har drygt 12 stycken 

anställda som driver en rad andra stora projekt utöver ovan nämnda. Systrarna 

samtalar i sin podcast om livet, erfarenheter, psykisk ohälsa och livet som 

mammor och fruar. De väckte ett stort intresse hos lyssnarna när de lyfte ämnet 

om psykisk ohälsa i sin podcast. Tidigare har ingen riktigt vågat prata om 

ämnet då det har varit väldigt tabubelagt. Det är framförallt Perfectdaymedia 

som marknadsför Fredagspodden på olika kanaler. Perfectdaymedia arbetar 

med en rad andra stora projekt och kändisar som de också marknadsför. Hela 

teamet verkar med att nå ut till sin publik, men de tar också hjälp av sina 

medarbetare på Perfectdaymedia, det kan vara artister, bloggare eller stora 

podcast- profiler som hjälper till att marknadsföra Fredagspodden.  

 

Systrarnas uppgift är att marknadsföra sitt bolag Perfectdaymedia där det finns 

många profiler som är inblandade. Medarbetarna på Perfectdaymedia är olika 

kända profiler inom medievärlden, yogainstruktörer, artister, bloggare, 

programledare, komiker. Listan kan göras lång med de medarbetare som finns 

på företaget. Genom sina olika kanaler kan medieprofilerna nå ut till sina 

lyssnare och följare med hjälp av dessa medarbetare som arbetar på 

Perfectdaymedia. De använder sig av facebook där nästan 11 000 människor 

följer deras sida. Där uppdaterar de podcasten eller projekt som rör 

Perfectdaymedia. Projekten kan röra deras sponsorer som varje vecka sponsrar 

deras podcast. Det kan också vara fokus på deras nyutkomna böcker som har 

släppts, inbjudan till galor eller livepodcasts. Facebook är en bra kanal att nå ut 

till sin publik, men även en bra förbindelselänk där inläggen kan delas vidare 

till nya användare. Det är viktigt att Facebook- sidan ”gillas” av 

Fredagspoddens följare och fans, det visar att de uppskattas för det arbetet de 

gör. Fansen försvarar ofta sina idoler om något elakt skulle skrivas om dem på 
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deras flöden4. Instagram är även den, en mycket användbar kanal för företaget. 

Där kommenterar många hur bra de tycker att systrarna är i flödet. Där finns 

inte Fredagspodden att följa, utan bolaget Perfectdaymedia, där de har 16 600 

följare. Det uppdateras flitigt med information om Fredagspodden samt även 

event runt omkring podcasten. Man får även tillfälle att se vad som händer på 

deras kontor, se vilka som arbetar på bolaget, vilken person som utför vilket 

arbete samt nya medarbetare och kunder. Texten nedan är ett utdrag ur det mest 

lyssnade avsnittet i Fredagspodden, detta är för att visa hur en konversation 

mellan systrarna kan låta samt även hur de flesta kommentarer på deras flöden 

kan se ut, detta avsnitt har 13246 nedladdningar. 

 

Amanda- ”Jag tänkte ge er ett kärlekstips. Vi var på framtidsmässan och konstigt nog 

var det Alex och Sigge som skulle intervjua oss och då tittade jag på Alex innan han 

skulle gå upp på scenen. Då hade han kostym och var så allvarlig och koncentrerad. När 

jag tittade på honom så blev jag så himla kär, jag tyckte att han var så sexig. Hemma är 

det omöjligt att vara snygg, det är alltid barnblöjor och bråk. Man tittar knappt på 

varandra, man tittar på barnen. Men det här, yrkespersonen, det tror jag är en boost för 

förhållandet att se.  

Hannah- Jag tror att du har helt rätt i det, jag skulle behöva åka till Gustavs banker och 

titta på honom”.  

  Avsnitt 110- Kärleksdoktorerna. 25:e april 2014 

 

Kommentarer på Amanda Schulmans Instagram- konto kring de mest lyssnade 

avsnittet, kärleksdoktorerna: 

- ”Underbart!” 

- ”Får så mycket energi av er! Heja Heja!” 

- ”UNDERBART avsnitt!!!” 

- ”Succépodden” 

 

 

 

                                                
4 Carter, Brian & Levy, Justin R. (2011). Facebook marketing: leveraging Facebook for your 
marketing campaigns. 3rd ed. Indianapolis, Ind.: Que. S 143 
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3. Teori 
 
Forskare ville ta reda på vilka behov vi som människor hela tiden försöker 

tillfredsställa genom att använda oss av olika medier, med hjälp av 

enkätundersökningar 5. Människors informationsbehov, behovet av social 

tillhörighet var orsaken till valet av olika typer av medier och dess innehåll. 

Alla kanske inte kände till sina behov förr, det fanns de som försökte 

tillfredsställa sina behov genom att ha en medveten inställning till 

medieutbudet. ”Man utgick ifrån att folk hade kontroll över vad de läste, tittade 

och lyssnade på men också varför de gjorde det” säger Elliott i boken av 

Gripsrud. Nu för tiden talas de om publikens relation till medierna, där 

publiken gör sitt val av vilka medier den vill ägna sig åt 6. För att publiken idag 

ska vilja ta del av ett visst medium, ska det finnas ett intresse. Det är publiken 

som har makten, det är de som bestämmer vilken tidning de ska köpa och 

vilken radiokanal de ska lyssna på7.  

Herta Herzog- Massing var en samhällsvetare med inriktning på 

kommunikationsvetenskap. Hennes mest omtalade artikel hette ”vad vet vi 

egentligen om nutidens lyssnare?”. Hennes forskningsobjekt var hemmafruar, 

hon intervjuade dem om deras förhållande till såpoperor i radio. Herta arbetade 

med öppna frågor för att lämna plats åt respondenterna att uttrycka sig med 

egna ord 8. Hennes studie visade på att människor kände att det var skönt att 

veta att andra uppfattade samma oro eller problem som de själva gjorde, att de 

inte var ensamma. Programmet beskrevs som en känslomässig insikt där 

kvinnor kunde få tips på hur man kunde lösa vissa problem, en ideologi som 

kunde tillämpas vid behov. Valet att intervjua radiolyssnaren istället för att 

analysera innehållet var en metod för att mäta publikens attityder och 

beteenden. På det sättet ger man radiolyssnarna en möjlighet att rättfärdiga sina 

handlingar 9.  

 

                                                
5 Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos. S 76 
6 Ibid. S 76 
7 Andersson, Ulrika (2009). Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska 
journalister. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), 
Göteborgs universitet. S 20 
8 Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos. S 73 
9 Lazarsfeld, Paul Felix & Stanton, Frank N. (red.) (1944). Radio research 1942-1943. New 
York. 
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Under ett stort forskningsprojekt på 1940-talet med statsvetaren Paul 

Lazarsfeld, intervjuades 3000 människor för att ta reda på hur människor 

röstade i presidentvalet. Det var under det skedet som tvåstegshypotesen 

introducerades och ansågs vara en bättre teori att följa. Den viktiga och 

betydande faktorn med undersökningen som glömdes, var att människor 

samtalade med varandra om valkampanjerna, samt vilken roll medier hade i 

kampanjen. Forskarna märkte då att all information som hördes i radio samt 

andra medier gick genom opinionsledare till de mindre aktiva delarna av 

befolkningen. Detta i sin tur senare visade att både medierna och individerna i 

samhället spelade en betydande roll. Forskarna upptäckte i studien att 

mediepåverkan inte sker direkt, utan i två steg. När väljarna kände sig osäkra 

vände de sig till sina nära och kära för att få tips och råd om vad de skulle 

välja. Lazarsfeld säger i sitt forskningsprojekt ”när forskarna använde sig av 

tvåstegshypotesen märkte de att de idéer och informationer som redogjordes i 

radio och andra medier gick via opinionsledare ut till publiken”, i detta fall 

podcast10. De budskap som sänds ut via sociala medier, spelar en betydande 

roll för individerna i samhället som tar del av den typen av medier. Även om 

tvåstegshypotesen går ut på att den ska påverka människor, så går det via 

förmedlare som befinner sig bland medierna och massan.  

Under 1940 talet ansåg medieforskarna att medierna kunde spruta in attityder, 

värderingar och tankesätt i folks huvuden, i dessa sammanhang brukar man tala 

om injektionsteorier, en kommunikationsmodell. Forskarna ansåg att medierna 

kunde få sin publik att göra nästan vad som helst 11. Idag är sociala medier 

större än var det var för sjuttio år sedan, det finns ett större utbud, men 

självklart påverkar Hannah och Amandas åsikter sina lyssnare, annars hade 

folk aldrig köpt deras produkter fortsatt att lyssna eller sprida deras budskap 

vidare. Inom injektionsteorin kan man förstå hur stor makt media hade, då de 

lyckades påverka sin publik, de kunde i princip skriva vad som helst, publiken 

tog åt sig och ansåg att skribenten hade rätt i allt de uttalade sig om.  

Dessa teorier kommer senare i analysen att kopplas samman med 

respondenternas åsikter om Fredagspodden.  

 

                                                
10  Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos. S 74 
11 Ibid. S 65 
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4. Metod 

Studiens huvudsyfte är att ta reda på vad lyssnarna tycker om Fredagspodden. 

Det bästa sättet för att ta reda på vad lyssnarna anser om Fredagspodden, är att 

starta diskussion kring ämnet.  

Därför bör kvalitativa intervjuer utföras. Både gruppintervjuer och enskilda 

intervjuer ska ge svar på frågeställningen.  

Med hjälp av gruppintervjuer och enskilda intervjuer ska analysen knytas 

samman med resterande forskning om Fredagspodden och podcast. Tio riktade 

grundfrågor om Fredagspodden togs upp under de olika intervjuerna, där 

respondenterna fick tala fritt kring ämnena.  

Frågorna berörde systrarna som opinionsbildare, Fredagspoddens ämnen samt 

produktplacering och reklam. De diskuterades även om relation till Hannah och 

Amanda och vilka dessa systrar är för lyssnarna.  

En fallstudie ska även ge fördjupad kunskap i fenomenet Fredagspodden, den 

ska bana väg för vad respondenterna under de kvalitativa intervjuerna har för 

åsikter om Fredagspodden. Den ska bidra i analysen med sina kunskaper om 

Fredagspodden och även den datainsamling som uppstår under de kvalitativa 

intervjuerna.   

 

 

4.1 Kvalitativ intervju som metod 
Genom att använda kvalitativ intervju som metod, kommer denna studie få en 

klarhet i sin frågeställning. Studiens syfte var att mer genomgående studera 

Fredagspodden och se vad lyssnarna tyckte om den. Denna frågeställning ska 

knytas samman med hjälp av de kvalitativa intervjuer som ska utföras, där en 

grupp lyssnare av Fredagspodden ska förklara deras syn på fenomenet.  

Helené Thompsson anser att ”syftet med intervjuer är att samordna flera olika 

teoretiska eller metateoretiska perspektiv på samma fenomen eller olika 

personers upplevelser eller tolkningar kring ämnet”12.  

Med hjälp av sju respondenter i gruppintervjun samt de tre enskilda 

intervjuerna ska de ge denna studie en förklaring till frågeställningen.  

                                                
12 Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S 29. 
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Tio frågor fick agera riktlinjer för diskussion, de skulle lyckas skapa samtal 

sinsemellan dessa kvinnor och förhoppningsvis kunna bringa klarhet i vad 

lyssnarna tycker om systrarna och Fredagspodden. Publikens åsikter är viktiga 

för resultatet av denna studie, då det är de som har lyssnat och troligtvis har en 

åsikt. Två av sju i gruppintervjun som tidigare inte hade lyssnat på podcasten, 

har lite annorlunda syn på Fredagspodden än de andra respondenterna.  

Studien ska med hjälp av en triangulering se om validitet och reliabilitet är 

något som kan användas för att styrka de kvalitativa intervjuerna. 

Helené Thompsson menar att ”med validitet menar man att resultaten är giltiga, 

då man har använt en metod som är trovärdig för det man har utgett sig för att 

studera”13.  

Den datainsamlingsmetod som är vald för den här studien är via grupp och 

enskilda intervjuer. Validitet är det som mäts i studien, som anses vara 

relevant, medan reliabilitet är det som pålitligt14. I detalj ska studien redovisa 

för att vissa hur dessa deltagare valdes ut för den här studien samt en detaljerad 

analys av själva processen15.  

 

4.2 Urval  
Sju stycken respondenter medverkade under gruppintervjun samt tre personer 

under de enskilda intervjuerna. Varje intervju innebar ett upprättande av en 

relation med den personen eller personerna som skulle intervjuas. 

Respondenterna visade alla intresse och engagemang för diskussionen men 

även under de enskilda intervjuerna, ingen rädsla konstaterades.  

Alla de medverkande deltagarna hade liknande relationer till Fredagspodden, 

det fanns två som stack ut mer, vilket var ett intressant tillskott till 

diskussionen. Vissa av respondenterna kände varandra och andra hade tidigare 

aldrig träffats. Fördelen med att vissa av respondenterna tidigare har träffas 

gjorde att stämningen under diskussion lättare flöt på. Gruppdeltagarna tog alla 

bra med plats när de kände att de hade något viktigt att tillföra diskussionen 

och gav även korta svar eller inget svar alls när de inte hade en åsikt.  

                                                
13 Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S 31 
14 Infovoice. (2002-03-13). Validitet och reliabilitet. 
15 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. S 76 
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4.3 Respondenterna- gruppintervjun 
Att välja gruppintervju som metod är ett lämpligt sätt att spara tid och få så 

mycket kunskap kring ämnet som möjligt. Personer som intervjuas i grupp, 

bygger upp sitt berättande i ett samspel med andra deltagare. Vissa ämnen i 

gruppintervjun får stor plats, eftersom att gruppdeltagarna vill övertyga 

varandra, men man ska hela tiden vara mån om att ingen ska behöva lämna ut 

sig inför andra i en gruppintervju16.  

Det var en grupp på sju unga kvinnor i åldrarna 21-28 år som medverkade i 

gruppintervjun. Under gruppintervjuns gång skedde en dialogisk validering, 

vilket betyder att flera av kvinnorna rättade sig själva, genom att antingen 

ändra deras tidigare åsikt till något mer precist, eller förklara mer ingående vad 

de egentligen ansåg i frågan. Eftersom de flesta av kvinnorna hade liknande 

uppfattning och åsikt om Fredagspodden var det bara två som hade en annan 

uppfattning, detta eftersom de inte var trogna lyssnare av Fredagspodden. Detta 

kallas för triangulering. Det var viktigt att samspelet mellan 

gruppmedlemmarna flöt på bra under gruppintervjun, där gruppmedlemmarna 

kunde känna att de vågade och förmådde säga vad de ville17.  

Gruppintervjurespondenterna: 

Intervjurespondent 1- Har lyssnat på Fredagspodden sen starten. Hon arbetar, 

är gift och bor i radhus med sin man i södra Stockholm, respondenten är 28 år. 

Intervjurespondent 2- Blev introducerad till Fredagspodden av respondent nr 

1 och har lyssnat sedan 2014. Studerar sista året på högskolan. Bor med sin 

sambo och hund i en lägenhet i norra Stockholm, respondenten är 24 år. 

Intervjurespondent 3- Har lyssnat på Fredagspodden sedan starten. Hon 

studerar sitt första år på universitet, är singel och bor i närheten av Stockholms 

skärgård, respondenten är 21 år. 

Intervjurespondent 4- Började lyssna på Fredagspodden inför denna 

gruppintervju. Hon arbetar, singel, bor hemma hos sin mamma i västra delen 

av Stockholm, respondenten är 21 år gammal.  

                                                
16 Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S 69 
17 Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S 69 
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Intervjurespondent 5- Började lyssna på Fredagspodden inför denna 

gruppintervju. Hon arbetar, bor ihop med sin sambo i norra Stockholm, 

förlovad, respondenten är 25 år.  

Intervjurespondent 6- Hon arbetar men ska börja studera till hösten igen, har 

lyssnat på Fredagspodden sedan starten. Hon bor ihop med sin sambo i södra 

Stockholm, respondenten är 25 år.  

Intervjurespondent 7- Hon arbetar, bor tillsammans med sin sambo och son i 

Stockholms innerstad. Hon har lyssnat på Fredagspodden sedan starten, 

respondenten är 28 år.  

 
Gruppintervjun gick ut på att starta intressanta diskussioner kring tio olika 

frågor som var riktade mot Fredagspodden. Alla deltagare fick dra lappar ur en 

burk där syftet var att varje deltagare skulle få möjligheten att starta upp 

åsiktsutbyten med de andra deltagarna. En sak var viktig att nämna innan 

diskussionens start, det var att ingen av deltagarna skulle känna sig tvingade att 

svara på frågorna om de inte ville18.  De tio frågor som togs upp, agerade 

riktlinjer för diskussioner som låg till grund för hela studien. De var tre teman 

som fick bli de viktiga och betydande ämnena för alla dessa frågor19.  

Respondenterna förstod väldigt fort att dessa tre teman låg till grund för de 

andra tio frågorna som ställdes under intervjun. Dessa teman är de som ger 

mest väsentlig data för en studie. 

 

- Tema 1. Fredagspodden 

- Tema 2. Sponsring och produktplacering i Fredagspodden 

- Tema 3. Hannah och Amanda som opinionsbildare 

 

Tio frågor som drogs ur en burk för att starta diskussion: 

- Hur länge har ni lyssnat på Fredagspodden? 

-Vad är det med Fredagspodden som lockar er att lyssna? 

-Vilka ämnen i Fredagspodden intresserar dig? 

- Vad tycker ni om Fredagspodden? 

- Har ni vänner som lyssnar på Fredagspodden? (Vad tycker dem?) 

                                                
18 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. S 67 
19 Ibid. S 59 
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- Kan ni identifiera er med Hannah och Amanda? 

- Vad tycker ni om reklamen i podcasten, stör det er? 

- Har ni någon gång köpt Hannah och Amandas produkter? 

- Vad tycker ni om Hannah och Amanda som personer?  

- Anser ni att Hannah och Amanda är opinionsbildare? 

 

Den grupp av kvinnor som medverkade vid gruppintervjun, var som tidigare 

nämnt, vänner. Alla gruppdeltagare placerade sig i en ring runt ett bord, i 

mitten placerades en dator samt en ljudinspelare. I en burk låg tio olika lappar 

med riktade frågor om Fredagspodden. Varje gruppdeltagare fick en varsin 

siffra, för att jag som gruppledare skulle kunna särskilja dem. När diskussionen 

startade tog en gruppmedlem en lapp ur burken, läste upp frågan högt och 

gruppen fick öppet diskutera kring frågan. På så vis fortsatte diskussionen till 

dess att alla tio frågor var upplästa. Mitt i en diskussion bad en gruppmedlem 

om att få ställa en fri fråga och reaktionerna bland de övriga respondenterna 

var positiva där alla svarade och diskussionen var igång igen. 

Jag som ledare av gruppintervju kunde i detta fall bestämma om vi skulle 

fortsätta diskussionen om den fria frågan. Frågan ansågs vara relevant och fick 

därför diskuteras öppet i gruppen20. Gruppintervjun utgick ifrån att vara 

deskriptiv, där jag som gruppledare ville lägga mig på samma nivå som 

respondenterna, för att få ut så mycket som möjligt av deras erfarenheter och 

åsikter om Fredagspodden. 

 

4.4 Enskilda intervjuer 
Eftersom det fanns flera personer som var intresserade av att dela med sig av 

sina åsikter om Fredagspodden och för att fylla på med mer datainsamling, 

användes enskilda intervjuer. De enskilda intervjuerna utfördes vid tre olika 

tillfällen, där varje enskild deltagare hade samma förutsättning som de personer 

som medverkade på gruppintervjun. Deltagaren fick möjlighet att prata fritt 

kring de frågorna jag hade valt ut för att rikta svaren mot Fredagspodden. 

Syftet med de enskilda intervjuerna var att studien skulle få mer insamlad data 

                                                
20 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. S 67 
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från enskilda individer om vad de tycker om Fredagspodden. Detta för att se 

om de sa något anmärkningsvärt jämfört med gruppintervjurespondenterna.  

Det var fokus på de tre likadana ämnen vid de enskilda intervjuer som vid 

gruppintervjuerna. De tre teman, Fredagspodden, sponsring och 

produktplacering av Fredagspodden samt Hannah och Amanda som 

opinionsbildare.  

Dessa tre teman blev inte lika självklara under de enskilda intervjuerna som vid 

gruppintervjun. Respondenterna svarade istället direkt på frågan, istället för att 

prata runt dessa ämnen.  

 

Enskilda intervjurespondenterna: 

Intervjurespondent 1- Hon arbetar, bor i Göteborgs innerstad. Har lyssnat på 

Fredagspodden sedan 2015 och är singel. Respondenten är 25 år.  

Intervjurespondent 2- Hon arbetar, bor i Stockholms innerstad. Har lyssnat på 

Fredagspodden sedan 2015, bor ihop med sin sambo, respondenten är 24 år.  

Intervjurespondent 3- Hon arbetar, bor ihop med sin man i västra Stockholm, 

har lyssnat på Fredagspodden sedan starten, respondenten är 27 år. 

 

 

4.5 Etiska aspekter 

För att alla delar skulle falla på plats och studien skulle genomföras på rätt sätt, 

var det viktigt att följa vissa etiska aspekter.  

Det var viktigt att intervjuerna genomfördes ordentligt, grundligt och 

respektabelt. Alla de personer som medverkade i dessa intervjuer var fullt 

medvetna om att deras åsikter om Fredagspodden spelades in, skrevs ned i en 

studie som skulle bearbetas till min C-uppsats. Alla respondenter accepterade 

villkoren och medverkade utan några bekymmer. Jag påpekade ständigt innan 

intervjuerna att alla inte behövde tala om de inte ville, de kommenterade bara 

om de själva avsåg att de hade något att säga.  

Tanken var att gruppintervjurespondenterna skulle känna sig välkomna, 

uppskattade och viktiga. Jag som ledare över gruppintervjun ville visa empati 

och uppskattning, därför lade jag mig på samma nivå som 

gruppintervjurespondenterna, då deras åsikter innebar en stor del av denna 

studie.  
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5. Fallstudie 

Hannah och Amandas arbete med att slå hål på fördomar om psykisk ohälsa 

och viljan att hjälpa människor att tänka positivt i svåra situationer, har 

förbluffat lyssnare och följare. Nedan följer ett stycke ur Hannah och Amandas 

podcast, det mest lyssnade avsnittet av alla Fredagspodden avsnitt.  
 

”Hannah berättar i podcasten att hon är gravid, hon brister ut i lyckotårar.  

Hannah- Även fast att jag är lycklig över att jag ska få en bebis, är den 

här första tiden väldigt jobbig. Jag gråter över konstiga saker.  

Amanda- Ja! Man tappar intelligensen, man är inte en tänkande 

människa man har bara massa konstiga känslor som man inte har makt 

över. Det är skithemskt och jobbigt. 

Man ska inte vara rädd att visa känslor, av det blir vi ju mycket friskare 

och sundare människor. Det är så ute att tro att man är någon för att man 

inte vill visa känslor”. 
 

Avsnitt 110. Kärleksdoktorerna. 25:e april 2014 

 

Utdraget ovan är från ett av Fredagspoddens mest lyssnade avsnitt, med 13 246 

nedladdningar. Systrarnas ord måste betyda något för lyssnarna, annars skulle 

denna omfattning av nedladdningar inte vara så pass stor.  

Eftersom fallstudiers syfte är att fördjupa sig i ett fenomen, är detta en bra 

metod för att noggrant granska Fredagspodden. 

Vad tycker lyssnarna om Fredagspodden? Den frågeställningen kommer under 

hela studiens gång följa med under de kvalitativa intervjuer som kommer att 

genomföras. 

Hannah och Amanda driver sitt bolag Perfectdaymedia som har växt sig stort 

med raketfart. De har sedan år 2013 fått 250 000 lyssnare på podcasten, har 10 

000 följare eller gilla- markeringar på sin Facebook- sida samt flera 

hundratusen följare på sina Instagram- konton. 

Genom att undersöka Fredagspoddens Facebook-grupp med kommentarer och 

gilla-markeringar kan vi med en annan lätthet se vad människor anser om 

systrarna. Instagram är det största användningsområdet för dessa två systrar, 

denna kanal ska också undersökas för att få en tydligare bild av hur människor 

ser på Fredagspodden och systrarna Widell och Schulman.  
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De har inte bara gett ut kokböcker och självhjälpsböcker utan också viner och 

smycken. Deras viner nämner de åtskilliga gånger i podcasten, lite som 

smygreklam. Det nämns på ett snyggt och diskret sätt som gör att man som 

lyssnare inte förstår att detta faktiskt är reklam för deras eget vin. För att deras 

bolag ska gå runt blir de sponsrade av bland annat, Match.com, Arlas keso och 

Accent. De nämner dessa företag eller deras produkter i sin podcast en eller 

flera gånger antingen som just sponsorer eller invävda i ett sammanhang. 

Systrarna kommer in på ämnen som sedan blir titlar till deras podcast, de ger 

tips på hur man ska göra för att må bättre, hur man kan tänka om man mår 

dåligt och får sina lyssnare att lyftas lite extra från stolen när de hyllar dem.  

Deras hjärteämne är psykisk ohälsa ett problem som det annars inte pratas om i 

sociala medier. Fallstudien är den biten av studien som ska följa med hela 

vägen, eftersom att syftet med fallstudien är att gå mer på djupet av 

Fredagspodden och dess mening för lyssnarna.  
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6. Analys 

I resultatet av den här uppsatsen ingår en gruppintervju samt enskilda 

intervjuer med unga kvinnor i åldrar 21 år till 28 år.  

Respondenternas svar är avgörande för den här uppsatsen eftersom det är deras 

åsikter som är väsentliga för resultatet, deras åsikter tas på största allvar. 

Helené Thompsson anser att ”materialet av kvalitativ och förståelsegrundande 

data som har samlats in rör beteenden, känslor, attityder och tankar kring 

fenomenet Fredagspodden”21.  

Studien är uppdelad i tio frågor med respondenternas svar. De tio 

grundfrågorna som ställdes under intervjuerna var riktlinjer för de tre teman 

som syns i analysen. 

Respondenterna fick dra lappar och läsa dem högt inför gruppen där de öppet 

skulle diskutera frågan. Den största delen av gruppen är trogna lyssnare av 

Fredagspodden medan två respondenter hade lyssnat på några avsnitt inför 

denna gruppintervju. Respondenterna som medverkade vid gruppintervjun har 

olika livsstilar, vissa arbetar och andra studerar. På fritiden aktiverar sig 

kvinnorna genom att umgås med sin sambo, familj och vänner, tränar och 

reser. Några i sällskapet har gift sig, andra lever som sambo medan vissa är 

singlar. Gruppintervjudeltagarna tyckte att podcast är ett bra sätt att fly 

vardagen. Istället för att lyssna på musik när man är på väg till arbetet eller 

skolan kan man sätta sig in i diskussioner och samtalsämnen i olika podcast 

som ger större effekt och eftertanke än lyssnandet på musik gör. Podcast 

väcker även tankar hos lyssnarna som tidigare kanske inte fått utrymme att 

diskuteras tidigare. Respondenterna anser även att det finns ett hav av olika 

genrer när det gäller podcast och majoriteten har lyssnat på fler podcast än just 

Fredagspodden. Analys står för att, dela upp. Därför ska denna analys delas in i 

olika rubriker som berör Fredagspodden, under varje rubrikerna förklaras vad 

respondenterna sagt om varje tema och de förklaras i korta inslag om de 

kvalitativa intervjuerna22. Teorier och andra informanter som tidigare har tagits 

upp kan i detta avseende bekräftas med hjälp av de kvalitativa intervjuerna23. 

 
                                                
21 Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. S 30. 
22 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. S 21  
23 Silverman, David (2006): Interpreting Qualitative Data, 3 (rd ed). London:sage.  
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6.1 Respondenternas åsikter om Fredagspodden 
Gruppintervjusdeltagarna ansåg generellt att systrarna Hannah Widell och 

Amanda Schulman känns som deras vänner. De längtar till fredagsmorgonen 

för att slå på podcasten när de ska till skolan eller arbetet på tåget eller bussen. 

De vet aldrig vad de har att vänta, om det ska bli en skratt- podcast eller gråt- 

podcast. Det är främst deras ämnen som intresserar gruppdeltagarna, när de kan 

prata om allt från psykisk ohälsa till vidskeplighet. Både under de enskilda 

intervjuerna samt gruppintervjuerna var alla respondenter enade om vad de 

ansåg om systrarna. Det var flera av respondenternas vänner som lyssnade på 

podcasten och de flesta som medverkade sa även att de kunde tänka sig att 

rekommendera fler vänner om både Fredagspodden och deras produkter, om de 

själva ansåg att de fungerade bra.  
 

”Det är så skönt att dem pratar så luftigt om ångest, att man inte 

behöver vara psykiskt störd för att ha ångest utan att var och 

varannan människa idag faktiskt lider av det”. 

Gruppintervjurespondent nr 2 

 

”Det handlar ju om livet och man kan relatera till mycket”. 

   Gruppintervjurespondent nr 5 

 

I teoriavsnittet nämner socialpsykologen Maslows i Gripsruds bok  

”Att människors informationsbehov, behovet av social tillhörighet var orsaken 

till valet av olika typer av medier och dess innehåll”. Lyssnarna känner att de 

kan relatera till de personer de lyssnar till, därför anses ljudavsnittet som 

intressant24.  
 

 

”Jag har slutat lyssna de senaste avsnitten för att det känns som 

att det är mycket samma, samma varje vecka. Jag tycker ändå att 

den är bra, det är härligt att man kan relatera till dem fast att man 

inte är i samma tid i livet”.  

  Gruppintervjurespondent nr 3 

 

           

                                                
24 Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos. S 74 
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”Jag finner deras ämnen intressanta och varierande. Ett avsnitt 

kan handla om små vardagsproblem som orsakar ångest och 

nästa avsnitt kan handla om roliga händelser som tjejerna 

upplevt. Oavsett vad så är det alltid upplyftande och med en 

viss nyfikenhet som lockar mig”.  

   Enskild intervjurespondent nr 1 

 

 

          ”Den är givande för oss som kan relatera till vissa situationer, 

man måste nog kunna relatera till dem eller deras upplevelser för 

att tycka om dem”. 

  Enskild intervjurespondent nr 3 

 
Alla gruppintervjusdeltagare höll med om att systrarna var ödmjuka och 

förstående för andra. De enades även om att det kändes som att de var deras 

vänner på något underligt sätt även fast att de alla visste att de egentligen inte 

kände systrarna. De ansåg också att de var väldigt olika och kompletterade 

varandra på ett bra sätt, Hannah Widell var en mer seriös storasyster som ville 

styra upp saker och ting och inleda seriösa samtalsämnen medan lillasyster 

Amanda Schulman var mer en spexig och humoristisk kvinna.  

Respondenterna ansåg också att de flesta kända profiler ofta försöker hålla upp 

en perfekt fasad men att systrarna vågar visa känslor, brister och snedsteg. 

Respondenterna under gruppintervjun kände allesammans att de kunde 

identifiera sig med systrarna på ett eller annat sätt, då de tar upp problem som 

de på ett eller annat sätt också lider av. Grupprespondent nummer fyra och fem 

är inte trogna lyssnare av Fredagspodden och har kanske därför annorlunda 

åsikter än de andra. I denna fråga om vad gruppintervjurespondenterna anser 

om Hannah och Amanda, uttrycker sig nummer fyra på ett annorlunda sätt som 

verkligen sticker ut från mängden.  

 
”Anledningen till att så många lyssnar på deras podd är för att 

det dem säger är så mänskligt. Dem pratar om saker och det 

finns ingen censur.” 

  Gruppintervjurespondent nr 6 
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            ”Det kanske är mycket det att man känner att man får en 

kompisrelation också, för man ser alla sidor. Många andra 

podcast, då kanske man mer riktar. Dem bara öser ut som man 

också kan göra med en nära kompis.” 

                           Gruppintervjurespondent nr 7  

 

Åsikten från respondent nummer sju kan sammankopplas till samhällsvetaren Herta 

Herzog- Massing, som utförde en studie, ”som visade på att andra kvinnor kände att det 

var skönt att veta att andra kvinnor kände samma oro eller problem som de gjorde, att de 

inte var ensamma”. Samma känsla återupplevs under intervjuerna. Respondenterna tolkas 

som om de uppskattar att höra om andras problem för att förstå att de finns andra med 

samma svårigheter25. 

 
             ”Det är det som är så fantastiskt också, att man på väg 

till jobbet en fredagsmorgon slår på podcasten och man 

vet inte vad man har att vänta. Antingen kommer jag sitta 

på pendeln och gråta eller så kommer jag skratta så att jag 

gråter. ”  Gruppintervjurespondent nr 1 
 

 
        ”Ni säger att ni är så inne i podcasten när ni lyssnar, jag kan inte relatera alls. Jag 

kände verkligen att jag var tvungen att sitta still för att lyssna och koncentrera 

mig på det dem säger. Jag behövde verkligen tvinga mig själv att lyssna. Det blir 

så falskt när dem ständigt ska prata om sina sponsorer på ett diskret och bra sätt 

för att väva in, med Blocket, Keso och Pastatisdag.” 

  Gruppintervjurespondent nr 4 
 

 
       ”Jag kan absolut identifiera mig med Hannah och Amanda. Trots att de är minst 

10 år äldre än mig så har jag oftast upplevt liknande händelser som de tar upp i 

podcasten. Det enda jag inte kan identifiera mig med är familjelivet med barn 

och möjligtvis deras offentliga liv och karriär”.  

   Enskild intervjurespondent nr 1 

 

                                                
25 Lazarsfeld, Paul Felix & Stanton, Frank N. (red.) (1944). Radio research 1942-1943. New 

York: 
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6.2 Respondenternas åsikter om produktplaceringen och reklamen 
Det som var mindre uppskattat hos Fredagspodden var deras produktplacering 

och reklam. Respondenternas skulle uppskatta om reklaminslagen avverkades i 

början av podcasten eller i slutet, de är inte för att produkten ska hyllas och 

sedan presenteras som en sponsor. 

Denna del av gruppintervjun var den minst uppskattade, även fast förståelsen 

finns där känns det som ett falskt och irriterande element för lyssnarna. 

Respondenterna anser att Fredagspodden hade kunnat sköta denna del på ett 

bättre sätt och därigenom få fler lyssnare att stanna. Genom att avverka 

sponsorerna i början eller slutet av podcasten, kan lyssnarna välja att spola 

förbi reklamen. När reklamen uppkommer i mitten av podcasten, invävd i en 

historia, känns produkten inte trovärdig och respondenterna känner av falskhet.  

 

En intressant sak som ändå är rätt angelägen att ta upp är att under de enskilda 

intervjuerna ansågs reklam och produktplacering inte vara lika negativt som 

under gruppintervjun. Det kan vara så att respondenterna påverkades av 

frågeställningen eller varandras åsikter under gruppintervjun. Detta medförde 

att alla under gruppintervjun ansåg att reklam och produktplacering var 

någonting som var oerhört störande element i podcasten.  

De som intervjuades på de enskilda intervjuerna fick bilda sina egna åsikter 

och därför ansåg att det kanske inte var speciellt mödosamt med reklamen utan 

snarare behövligt26. Nästan alla intervjurespondenter hade någon gång testat 

produkterna som Hannah och Amanda gjorde reklam för, eller blivit sponsrade 

av. 
 

 

”Jag stör mig på reklamen, efter en utläggning på tio minuter om 

en keso, säger dem sponsorn, Arla keso. Det har gjort att jag inte 

har orkat lyssna på dem senaste avsnitten, för att man inte vet om 

det är genuint att dem tycker så bra om produkten eller om dem 

bara säger det för att dem är sponsrade”.  

  Gruppintervjurespondent 7 

 

                                                
26 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. S 66. 
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         ”När jag sätter på TV gör jag ju annat när det är reklam, men när 

man lyssnar på en podcast lyssnar man aktivt, det är ju svårt att 

spola förbi sponsorerna för man kanske missar det viktiga.” 

                             Gruppintervjurespondent nr 5 

 
          ”Nej, det stör mig inte. Känner snarare att det är en liten mysig trudelutt i början av 

podcasten och att det gör podcasten en aning mer seriös eller ger lite mer värde”.  

   Enskild intervjurespondent nr 1  

 
”Nej, det är så pass korta inslag så jag bryr mig inte så mycket. 

Jag kan tänka mig att folk stör sig på det, eftersom det kan anses 

som rätt tillgjort när dem pratar så otroligt om kanske en keso för 

att dem är sponsrade av Arla”.  

  Enskild intervjurespondent nr 1 

 

 

”Ja det är lite irriterande, men jag förstår ju ändå att dem måste”. 

  Enskild intervjurespondent nr 2 

 

6.3 Respondenternas åsikter om Hannah och Amanda som 

opinionsbildare.  
Respondenterna under gruppintervjun verkar vara rörande överens när det 

gäller att systrarna agerar opinionsbildare. Deras åsikter är viktiga, både för 

lyssnarna och andra medieprofiler för att få dem att förstå, att vara privat och 

öppen i media inte ska behöva vara något negativt. Det som uttrycktes i 

teoridelen om opinionsbildning kan nu konstateras stämma överens med det 

sättet som lyssnarna anser om Fredagspodden. Studien med Sociologen Paul 

Lazarsfeld, när han nämner att forskarna upptäckte att lyssnarna reagerade över 

vad personer i radion sa och sedan gjorde som de hade sagt, vilket i sin tur 

gjorde radioprataren till opinionsbildare. Den studien visade att medierna har 

en betydande och viktig roll. Efter att ha studerat vad respondenterna har sagt, 

har jag förstått att systrarna i Fredagspodden är opinionsbildare för många unga 

tjejer i Sverige.  
 

”Attitydsförändrare försöker dem ju ändå vara, när dem säger 

”Brains before buts”.  

   Gruppintervjurespondent nr 6 
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Respondent nummer sex anser att Hannah och Amanda är attitydsförändrare.  

När man tittar på injektionsteorin, kan man se hur medierna lyckas påverka sin 

publik genom att injicera tankar i sin i dem. Med hjälp av sin podcast där 250 

000 kvinnor och män lyssnar varje vecka, har de möjlighet till makt med tanke 

på deras stora mängd följare27.  

 
”De lär en också med vilka verktyg man ska använda för att inte hamna där”. 

   Gruppintervjurespondent nr 7 
 

”Det är ju mycket så nu att i sociala medier framkommer det aldrig när folk 

mår dåligt, för man visar ju inte upp det för offentligheten. Därför är det bra 

att offentliga personer visar upp det”. 
   Gruppintervjurespondent nr 6 

 

”Deras insats gör skillnad. Men också att människor lyssnar på dem när 

dem ber sina lyssnare att ta kort på när dem dricker Hannah och Amandas 

vin perfectday och sedan hashtaga och lägga ut på Instagram så gör folk 

det. Dem får folk att göra saker som dem ber dem om, det måste ha att göra 

med deras starka och unika personligheter”.  

   Enskild intervjurespondent nr 3 

 

 
Olof Petersson, författare till boken opinionsbildning talar om 

indoktrineringsteorin, ”teorin bygger på att medierna har en stor effekt och 

makt att förändra människors mest grundläggande uppfattningar”.  

Vi kan se i de mediekanaler som studerats att systrarnas ord tas på största 

allvar. Respondent nummer tre påpekade under en enskild intervju precis 

samma sak. Det finns människor som påverkas av de som opinionsbildarna 

säger. Det går tydligt att se i systrarnas flöden, då lyssnarna har gjort som de 

har blivit tillsagda att göra, t.ex. hashtaga en bild när de dricker perfectday 

vin28.  

 

 

                                                
27 Nordenson, Magdalena (2008). Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och 
recensioner. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. S 21 
28 Petersson, Olof (2014). Opinionsbildning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. S 167 
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6.4 Hannah och Amanda, opinionsbildare?  
Magdalena Nordenson skriver i sin bok ”det var populärt bland medieforskare 

att föreställa sig en simpel modell för ”påverkan” som gick ut på att mediernas 

innehåll påverkade publiken. ”Injektionsteorin” och ”effektmodellen” har 

enligt dessa teoretiker stor makt att påverka sin publik genom media” 29. 

Magdalena Nordenson menar att som opinionsjournalist är du en provokatör, 

vare sig du vill eller inte30.  

 Målgruppen som använder sig av podcast är kvinnor och män i åldrarna 16-60 

år och den största andel är mellan 20-30 år, de är ofta studenter eller 

höginkomsttagare 31.  

Efter att ha studerat systrarnas flöden på olika kanaler samt pratat med 

väninnor om Hannah och Amanda kan man förstå att deras budskap når fram, 

vi är många som påverkas av deras effekter. Människorna som läser och 

lyssnar på systrarna hyllar dem gång på gång med hur bra de är och vilket 

fantastiskt arbete de gör som förebilder. Gör det dem till opinionsbildare då?  

Kan mätningen även göras i hur många följare eller gilla- markeringar en 

person har på sociala medier? Amanda Schulman har 91 500 följare på sitt 

Instagram- konto och Hannah Widell har 48 700 följare. Deras företag 

Perfectdaymedia har 16 600 följare. Det måste betyda någonting, att så många 

människor väljer att följa två vanliga systrar på sociala medier. Deras budskap 

måste ändå ge effekt på sin publik. Publiken kan fungera som en ledande väg 

till skapandet av sociala enheter, då publiken domineras av en slags gemensam 

kraft men som ännu inte har ställning till en tydlig social norm32.  

Trots att Hannah och Amandas podcast inte har funnits i mer än tre år och tog 

fart året efter att den skapades. Tror publiken att de känner systrarna och har 

tillsammans som publik samt med Hannah och Amanda, skapat en social kraft. 

De har även slagit hål på många fördomar och håller på att skapa en gemensam 

social norm.  

 

 
                                                
29 Nordenson, Magdalena (2008). Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och 
recensioner. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. S 21 
30 Nordenson, Magdalena (2008). Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och 
recensioner. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. S 26 
31 Jonas, Nils-Erik. (2014-02-19). Vilka lyssnar på podcast egentligen? 
32 Price, Vincent (1992). Public opinion [Elektronisk resurs] S 26 
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6.5 Kommunikationen mellan medier (podcast) och publiken 
Den mest använda modellen i en kommunikationssituation är sändare och 

mottagare. I boken massmedier skriver Weibull och Wadbring ”sändaren är 

den som levererar ett meddelande till mottagaren genom ett medium eller en 

kanal. Mottagaren avkodar och tolkar meddelandet”33. Kommunikationen som 

sker genom massmedier heter masskommunikation, den massmedierade 

kommunikationsprocessen sticker ut för att det finns en stor mängd mottagare, 

publiken. Mediaorganisationerna hanterar informationen i två steg:  

Först utgörs ett urval av händelser och ämnen för att sedan sammanställa och 

bearbeta materialet. Publiken uppfattar alltid innehållet på olika sätt, villkoren 

för att medierad kommunikation ska fungera är att den som levererar 

informationen och den som tolkar den har en gemensam kod.  

Sändaren vet inte alltid vilka som lyssnar på honom eller henne, därför är inte 

budskapet riktat till bara en person utan till en större publik. Med hjälp av 

massmedierna når sändaren ut till en stor mängd människor där det är sällsynt 

att någon feedback påverkar sändaren.  

 

Det andra perspektivet som mediaorganisationerna hanterar, är internet som har 

skapat helt nya förutsättningar för masspridd information. Tack vare internet 

kan information spridas på ett enklare sätt och behöver inte kontrolleras av en 

organisation 34. I figuren nedan kan vi se masskommunikationsprocessen där 

det ena leder till det andra. Weibull och Wadbring menar att ”det som äger rum 

och sägs i massmedierna förmedlas sedan till personlig kommunikation och 

åsikter, t.ex. samtal i hemmet, bland vänner eller på arbetsplatsen. Vilket då 

resulterar i hur vi tolkar mediernas utbud i olika beteenden, attityder, effekter 

och allmänna uppfattningar om mediet” 35. 

 

 

 

 

 
                                                
33 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011). Massmedier: press, radio och 
tv i den digitala tidsåldern. 10., uppdaterade uppl. Stockholm: Ekerlid. S 18 
34 Ibid. S 21 
35Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011). Massmedier: press, radio och 
tv i den digitala tidsåldern. 10., uppdaterade uppl. Stockholm: Ekerlid. S 21 
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Figur 2. (1:1) Masskommunikationsprocessen. 

Källa: Dimbleby och Burton (2002) kommunikation är mer än ord (bearbetning).  

 

De tekniska kontaktytorna som finns gör att journalister och publik kan mötas. 

Forskning visar att målgrupper och generationsfrågan inte ens har med denna 

fråga att göra. Ulrika Andersson som har skrivit boken, journalister och deras 

publik menar att ”förr var kontakten mellan journalister och publik mer 

sällsynt, det kanske kan bero på mediernas kraftigt ökade behov av 

publiken”36. De medier som försökte nå den stora massan av människor ansågs 

sakna kvalité och de som har hänt är att många ”stora” massmedier har blivit 

”mindre”. De intressanta i den frågan kan då vara vilka kanaler individerna 

väljer, inte om någon lyssnar på radio eller ser på tv. Förändringarna kan bero 

på att publiken idag har lättare att kommunicera med mediet, i detta fall 

Hannah och Amanda i Fredagspodden37. Lyssnarna kan med en lätthet 

kommentera på Instagram eller Facebook, de vet att deras åsikter når ut till 

Hannah och Amanda. Podcast kan anses som ett massmedium då det faller 

inom ramarna för de fyra grundbultarna; aktualitet, universalitet, periodicitet 

och offentlighet. Trots att fenomenet är nytt uppfyller det ändå kraven, mediet 

                                                
36 Andersson, Ulrika (2009). Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska 
journalister. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), 
Göteborgs universitet. S 160 
37 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011). Massmedier: press, radio och 
tv i den digitala tidsåldern. 10., uppdaterade uppl. Stockholm: Ekerlid. S 21 
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innefattar nyhetsinnehåll, bredd och regelbundenhet samt att det finns 

tillgängligt för allmänheten38. Massmedierna måste ändå spela en betydande 

roll för det Svenska samhället. Deras budskap är att förmedla informationen ut 

till folket, de ger kommentarer och analyserar det som händer i samhället. De 

granskar även makthavare i världen och står för kommunikationen inom och 

mellan organisationer och grupper. Där förmedlingen av information har en 

väsentlig betydelse, med hur den kommer ut i samhället. Medier förmedlar 

också kommentarer om vad som händer i samhället, det utförs av fristående 

medier, samt medier för olika samhällsgrupper39. Fredagspodden har 250 000 

nedladdningar i veckan och blev förra året utsedd till ”årets podcast” på 

Veckorevyns blogg Awards och vann priset för ”Årets livsstils- podd” på 

Svenska poddradiopriset 201440. Deras arbete måste tyda på något, om en 

sådan stor mängd människor lyssnar på Hannah och Amanda varje vecka. Det 

finns olika former av makt i samhället. Denna typ av makt som dessa 

medieprofiler utövar kallas ”symbolisk makt” då de arbetar med informations 

och kommunikationsmedel som riktar sig till en publik41. Om makten anses 

som positiv eller negativ, är upp till var och en att avgöra. I detta avseende har 

systrarna fått till största delen positiv respons i artiklar och kommentarer på 

sina Instagram- konton och Facebook-konton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
38 Ibid. S 22 
39 Ibid. S 28 
40 Widell, H, & Schulman, A. (2015- 04- 27). Våra podcast. 
www.perfectdaymedia.se/vårapodcast 
41 Thompson, John B. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos. S 29 
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7. Resultat 
Frågeställningen om vad lyssnarna tycker om Fredagspodden, har definitivt 

blivit besvarad med hjälp av de kvalitativa intervjuerna. Respondenternas svar 

har gett denna studie en förklaring och perspektiv på frågeställningen. De 

empiriska data som har framkommit under studiens gång anses uppnå den 

giltighet eller validitet som ställdes i början av denna studie42. Efter att ha 

bevarat en röd tråd genom hela studien samt studerat det som avsågs, stärks 

påståendet om att uppnå validitet i denna studie där de kvalitativa intervjuerna 

har legat till grunden för metoden. Urvalet av respondenter och den enkla 

frågeställningen om varför Fredagspodden är så populära i Sverige, enligt 

lyssnarna, har besvarats43. Fallstudien var ett hjälpmedel under vägen, genom 

att grundligt sätta sig in i Fredagspoddens historia samt se hur de syns i sociala 

medier. Kunde denna analys ses med en annan insikt. Fördjupningen som 

utfördes av Fredagspodden och om systrarna var nödvändig för att uppnå det 

resultatet jag ville åt. Då både Instagram och Facebook är deras största verktyg 

inom sociala medier kunde dessa hjälpa mig att formulera frågor och teman 

inför de kvalitativa intervjuerna. De kvalitativa intervjuerna som genomfördes 

kunde med de tre temans hjälp rikta frågorna så att respondenterna lyckades 

starta intressanta och givande diskussioner. Paul Lazarsfelds forskningsprojekt 

som inkluderade 3000 människor, verkar än idag utgå ifrån samma grunder. 

Effekterna från medierna till opinionsbildarna är så pass starka att de gör 

intryck på sina lyssnare44. Slutsatsen som kan dras av denna studie är; om 

lyssnarna upplever igenkänning i det de hör i podcasten, anser de oftast detta 

som fängslande och intresseväckande. Detta innebär att de också kan förstå att 

de inte är ensamma med sina problem i vissa situationer och de fortsätter då att 

lyssna.  

 

 

 

 
                                                
42 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. S 15 
43 Ibid. S77 
44 Lazarsfeld, Paul Felix & Stanton, Frank N. (red.) (1944). Radio research 1942-1943. New 

York: 
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8. Diskussion och summering  
Syftet med studien var att undersöka vad lyssnarna tyckte om Fredagspodden, 

varför de tyckte som de gjorde. En fallstudie fick ligga till grund för hur 

lyssnarna uppfattar Fredagspodden. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kunde 

svaren på dessa frågor besvaras. Valet av metoder ansågs vara de mest 

lämpliga då en grundlig forskning om Fredagspodden, samt åsikter från 

respondenter skulle ge det material och data som behövdes för att slutföra 

studien45.  

 

8.1 Summering av det egna arbetet 
Om man ska summera hela studien och arbetet för att svara på frågeställningen: 

”Vad tycker lyssnarna om Fredagspodden?” I det avseendet får man lyssna på 

vad respondenterna hade att säga. Enligt de respondenter som jag intervjuat 

känner den största delen av kvinnorna sig som vänner till systrarna Widell och 

Schulman. De tycker om deras ärlighet, öppenhet och variation av ämnen i 

podcasten. Den viktigaste punkten för majoriteten av kvinnorna var ändå ämnet 

ångest och psykisk ohälsa. De ansåg att den största andelen medieprofiler i 

Sverige ofta bara visar sina bättre sidor på olika mediekanaler.  

Det som lyssnarna anser är den negativa delen med Fredagspodden är 

produktplaceringen och sponsorinläggen i podcasten. Även om de förstår att 

detta är nödvändigt för att podcasten ska kunna fortskrida är det en störande del 

av Fredagspodden. Lyssnarna anser att det finns andra sätt att hantera 

sponsorer. Det finns smidigare sätt både för dem själva men även för lyssnarna, 

att exempelvis informera om sina sponsorer i början för att sedan ha det 

avklarat.  

 

 

 

 

 

 
                                                
45 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. S 19. 
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8.2 Kritisk granskning av eget arbete 
Då jag själv lyssnar aktivt på Fredagspodden och uppskattar det Hannah Widell 

och Amanda Schulman har gjort för unga kvinnor, kan detta ha påverkat 

uppsatsen. Det som har uttryckts i studien kan ha uppfattats som hyllning till 

Fredagspoddens existens. För att undvika denna hyllning ville jag ändå att två 

kvinnor skulle medverka, som tidigare inte har lyssnat på Fredagspodden lika 

aktivt som de andra som medverkade.   

Självklart kan studiens resultat ha vinklats på grund av kvinnornas medverkan i 

de kvalitativa intervjuerna. Hade män medverkat kanske situationen hade sett 

annorlunda ut. Det är självklart viktigt att båda könen ska få sina röster hörda, 

Fredagspodden kanske uppfattas annorlunda om en man fick ge sin åsikt46.  

 

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
För att utveckla denna studie kan det vara intressant att studera 

Fredagspoddens manliga lyssnares åsikter. Det ger sannolikt en annan syn på 

eventuella frågeställningar under intervjun. Eftersom Hannah och Amanda 

alltid utgår från sig själva och pratar ur en medelålders kvinnas perspektiv, 

kanske männen ser på dessa systrar annorlunda än vad vi unga kvinnor gör.  

En annan intressant vidareutveckling av denna studie kan vara att undersöka 

mer grundligt vilka kommentarer systrarna får på sina mediala kanaler, är det 

positiv respons eller kanske näthat? Då både Facebook och Instagram är två 

kanaler som är kommentarbara finns troligtvis mycket underlag för fortsatt 

forskning av Fredagspodden och systrarna Hannah Widell och Amanda 

Schulman.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Jarlbro, Gunilla (2013). Genusmedveten journalistik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. S 92. 
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Bilaga 1 
Gruppintervju (Frågorna är blandade i den ordningen som respondenterna läste de) 

 

Nr 9. Vad tycker ni om Hannah och Amanda som personer? 

Intervjurespondent nr 2. Det är våra kompisar. 

Intervjurespondent nr 1. Precis vad jag skulle säga. 

Intervjurespondent nr 5. Ärliga på ett charmigt sätt. 

Intervjurespondent nr 3. Väldigt öppna. 

Intervjurespondent nr 1. Jag ser ju dem som mina riktiga vänner, varje 

fredag får jag tillfälle att prata med dem fast jag bara lyssnar. 

Intervjurespondent nr 6. Anledningen till att så många lyssnar på 

deras podd är för att det dem säger är så mänskligt. Dem pratar om saker 

och det finns ingen censur.  

Intervjurespondent nr 1. Det som är så härligt är att dem delar med sig 

av allt, allt från sina livs tragedier till mest pinsamma tillfällen. 

Intervjurespondent nr 3. Många försöker bygga upp en så perfekt 

fasad, men dem berättar verkligen om dem mår dåligt.  

Intervjurespondent nr 6. Dem är två helt olika personer så som jag 

uppfattar det hela. Amanda verkar lite mer spexig, medan Hannah är 

kanske lite mer seriös med vissa saker. Då blir det lite roligare att lyssna 

på när det är två helt olika personligheter.   

 

Nr 3. Vilka ämnen i Fredagspodden intresserar er? 

Intervjurespondent nr 7. Jag tycker att det är intressant när dem pratar 

om ångest, det är ett viktigt ämne att lyfta, att det inte är så allvarligt att 

ha ångest. Jag tror att det är väldigt befriande för många att höra att det 

är helt okej att ha ångest över stora men också helt obefintliga grejer. 

Intervjurespondent nr 2. Det är så skönt att dem pratar så luftigt om 

ångest, att man inte behöver vara psykiskt störd för att ha ångest utan att 

var och varannan människa idag faktiskt lider av det.  

Intervjurespondent nr 1. Det är så bra att dem visar att det är okej och 

att det inte är konstigt utan det är fler än vad man tror som lider av det 

och som sagt, det kanske inte är alla som har förstått att det är ångest 

man lidit av heller förrän dem har sagt ord på det, såhär kan det kännas 

eller vara för mig och då kanske andra människor får upp ögonen för det 

och tänka, ja såhär mår ju jag också.  

Intervjurespondent nr 6. Men ibland känner jag att jag inte håller med 

dem alls, när dem pratar om vidskeplighet. Det känns bara konstigt, då 

känner jag att jag inte håller med dem alls, men så är det med kompisar 

också, man behöver ju inte hålla med om allting. Dem har inget filter 

med vad dem säger, dem kommer alltid att få reaktioner från deras 
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lyssnare med folk som håller med och inte håller med om vad dem 

säger.  

Intervjurespondent nr 1. Jag tycker också att det är så fantastisk att 

dem kan bland ångestladdade känslor och gråt med att dem berättar 

någon rolig anekdot med ett pinsamt fylleminne, eller när dem blandar 

med vidskeplighet eller lite business det gör att det finns allt att hämta i 

podden. Hur dem kan blanda så mycket ämnen men ändå fånga 

lyssnaren.  

Intervjurespondent nr 7. Det kanske är mycket det att man känner att 

man får en kompisrelation också, för man ser alla sidor. Många andra 

poddar, då kanske man mer riktar. Dem bara öser ut som man också kan 

göra med en nära kompis.  

Intervjurespondent nr 1. Det är det som är så fantastiskt också, att 

man på väg till jobbet en fredagsmorgon slår på podden och man vet 

inte vad man har att vänta. Antingen kommer jag sitta på pendeln och 

gråta eller så kommer jag skratta så att jag gråter.  

 

En respondent ber om att få ställe en fri fråga. ”Varför tror ni att 

det mestadels bara är tjejer som lyssnar på Fredagspodden?” 

Alla säger i grupp, för att man känner igen sig och kan relatera, killar 

kan inte relatera på samma sätt.  

Intervjurespondent nr 7. Eftersom att dem pratar ur en kvinnas 

perspektiv.  

Intervjurespondent nr 4. Dem hade något event, där dem sa i podden 

”alla tjejer och mammor ni är jättevälkomna” men dem nämner inte 

killar.  

Intervjurespondent nr 3. Ja dem flikar mer in, ”såklart så är killar 

också bjudna” fast det blir liksom på ett litet hörn.  

Intervjurespondent nr 6. Ja men exakt, när dem säger. ”Sveriges 

största TJEJmiddag”. Där dem har gjort ett medvetet val där dem riktar 

sig till tjejer.  

Intervjurespondent nr 5. Det kanske finns två sätt att se på det, dem 

som lyssnar på poddar kanske är främst kvinnor. Eller så är det så att 

dem lägger ut information och så får vem som vill hitta dem.  

 

Nr 8. Har ni någon gång köpt Hannah och Amandas produkter? 

Intervjurespondent nr 5. Boken har jag köpt 

Intervjurespondent nr 2. Den har jag också 

Vin säger alla i kör. 

Intervjurespondent nr 6. Jag har köpt och gett bort vinet, samt 

örhängen till en vän. 
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Intervjurespondent nr 1. Vin och gala 

Intervjurespondent nr 7. Vin och brödet som dem blir sponsrade av, 

fatzer. 

 

Nr 5. Har ni vänner som lyssnar på Fredagspodden? (Vad tycker 

dem?) 

Intervjurespondent nr 5. Jag har ju er.  

Intervjurespondent nr 6. Jag har en kompis som lyssnar på 

Fredagspodden lite mer än vad jag gör. Hon tycker att det är roligare att 

lyssna på podcast än musik på tunnelbanan, för att man ändå har lyssnat 

sönder samma låt.  

 

Nr 2. Vad är det med Fredagspodden som lockar er att lyssna? 

Intervjurespondent nr 1. Man vill ju uppdatera sig med sina kompisar 

om vad som händer, vad har dem hittat på nu? Blir det en gråtpodd, 

ångestpodd, skrattpodd, memorylainpodd eller reklampodd, då spolar 

man ju bara förbi allt. Man är ju ändå återkommande, för har man börjat 

lyssna då är man ju faktiskt fast. Då vill man ju veta vad som kommer 

att hända med deras projekt. Det är en mysig bubbla, att få komma in i 

den. 

Intervjurespondent nr 6. Jag lyssnar på deras podd på tunnelbanan 

eller när jag inte har något att göra, men även på jobbet när jag redigerar 

bilder, för då behöver man inte tänka så mycket. Om du sätter på en låt, 

känner du inte så mycket efter en låt. Det finns en studie som säger ” 

folk som skvallrar med sina kompisar, mår generellt bättre än dem som 

inte gör det”.  

Intervjurespondent nr 3. Om man är stressad till jobb eller skola, blir 

det att man glömmer det för en stund eftersom att man verkligen tänker 

på vad dem säger.  

Intervjurespondent nr 4. Ni säger att ni är så inne i podden när ni 

lyssnar, jag kan inte relatera alls. Jag kände verkligen att jag var 

tvungen att sitta still för att lyssna och koncentrera mig på det dem 

säger. Jag behövde verkligen tvinga mig själv att lyssna. Det blir så 

falskt när dem ständigt ska prata om sina sponsorer på ett diskret och 

bra sätt för att väva in, med Blocket, Keso och Pasta- tisdag.  

 

Nr 10. Anser ni att Hannah och Amanda är opinionsbildare? 

Intervjurespondent nr 6. Attitydsförändrare försöker dem ju ändå 

vara, när dem säger ”brains before buts”.  
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Intervjurespondent nr 1. Dem försöker berätta för dem som inte 

förstår och inte kan relatera till psykisk ohälsa och ångest. När dem 

säger ”Lyssna på den här P3 dokumentären, den heter såhär och såhär. 

Intervjurespondent nr 7. Det kan ju också vara så att om inte jag har 

ångest, så kan man i vilket fall få lära sig hur man ska göra och hur man 

ska bete sig för att ens vän har ångest.  

Intervjurespondent nr 6. Det är ju mycket sådant nu i sociala medier, 

att det inte framkommer när folk mår dåligt, man visar ju inte upp det 

för offentligheten. Därför är det bra att offentliga personer visar upp det.  

Intervjurespondent nr 2. Det känns som att det är dem här två 

systrarna som har öppnat upp den frågan om just ångest.  

Intervjurespondent nr 3. Det känns som att det har pratat om det men 

kanske inte på samma sätt. Det är normalt med ångest och vi kan sitta 

och prata om det utan att det är värsta grejen.  

Intervjurespondent nr 7. Dem lär en också med vilka verktyg man ska 

använda för att inte hamna där.  

 

Nr 7 Vad tycker ni om reklamen i podcasten, stör det er? 

Intervjurespondent nr 7. Ja det gör det, efter en utläggning på tio 

minuter om en Keso, säger dem sponsorn, Arla keso. Det har gjort att 

jag inte har orkat lyssna på dem senaste avsnitten, för man vet inte att 

det är genuint att dem tycker så bra om produkten eller om dem bara 

säger det för att dem är sponsrade.  

Intervjurespondent nr 1. Man kan ändå hantera när dem i början eller i 

slutet säger ”den här podcasten är sponsrad av bla bla bla” men sen när 

dem börjar väva in sina fina ämnen som man ändå vill lyssna på som 

man är åhörare till, så vävs det ihop med en sponsor. Det blir att jag 

spolar förbi dem delarna. Men å andra sidan vet man inte vad 

Fredagspodden har för överenskommelse med sina sponsorer, dem 

kanske kräver att dem ska prata om dem i två minuter för att få 

ersättning. I sådana fall är det ett billigt pris att betala för jag kan ju 

ändå spola förbi det.  

Alla var rörande överens om att ta sponsorernas reklam i början eller i 

slutet.  

Intervjurespondent nr 7. Men det är just att dem inte förbereder att 

dem ska prata om en sponsor, utan dem börjar prata om någonting och 

sedan säger dem att det är sponsrat. Jag tycker att det är bättre att dem 

gör som Alex och Sigge gör med sin podcast när dem säger ”Tack IF” 

och kanske pratar lite lätt om dem. 

Intervjurespondent nr 3. Ja, dem försöker inte dölja det. Utan man vet 

att dem ska prata om det.  
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Intervjurespondent nr 5. När jag sätter på TV gör jag ju annat när det 

är reklam, men när man lyssnar på en podcast lyssnar man aktivt, det är 

ju svårt att spola förbi sponsorerna för man kanske missar det viktiga.  

Intervjurespondent nr 7. Där tycker jag att dem har misslyckats, man 

lägger in det i början så att det är överstökat.  

 

Nr 1. Hur länge har ni lyssnat på Fredagspodden? 

Intervjurespondent nr 1. Sen dem började. 

Intervjurespondent nr 2. Jag blev rekommenderad av respondent 

nummer 1 att börja, vilket jag är väldigt glad över.  

 

Nr 6. Kan ni identifiera er med Hannah och Amanda? 

JA! Alla svarar i kör.  

Intervjurespondent nr 2. Dem är kvinnor och tar upp problem som vi 

andra också lider av.  

 

Nr 4. Vad tycker ni om Fredagspodden? 

Intervjurespondent nr 6. Det är trevligt, det är inte som radio. Man 

lyssnar inte på radio längre.  

Intervjurespondent nr 7. Generellt, bra. Kanske inte det bästa jag vet. 

Men jag tycker ändå att dem tar upp intressanta ämnen och roliga 

historier. 

Intervjurespondent nr 1. Jag håller med, det är mer personligt än att 

lyssna på ett radioprogram. Det är avkopplande men det enda som är 

negativt är ju produktplaceringen som man inte kan relatera till och det 

känns inte äkta. Dem hade tjänat på att sålla ned det väldigt mycket och 

nämna snabbt vilka sponsorer dem har. Alla vill ju höra de roliga 

anekdoterna och historierna.  

Intervjurespondent nr 2. Jag älskar Fredagspodden, den har gett mig 

mycket tankar och funderingar, jag kan leva med reklamen i podden 

men tycker att den känns till stor del fake.  

Intervjurespondent nr 3. Jag har slutat lyssna de senaste avsnitten för 

att det känns som att det är mycket samma, samma varje vecka. Jag 

tycker ändå att den är bra, det är härligt att man kan relatera till dem fast 

att man inte är i samma tid i livet.  

Intervjurespondent nr 4. Jag håller väll ändå fast vid att jag tycker att 

det är ganska jobbigt att lyssna på, jag kan ju inte säga någonting 

tillbaka till dem.  

Intervjurespondent nr 5. Det handlar ju om livet och man kan relatera 

till mycket.  
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Bilaga 2 
Enskild intervju. Respondent nr 1 
 
Nr 1. Hur länge har du lyssnat på Fredagspodden? 

Jag har lyssnat på Fredagspodden i ungefär två månader.  
 
Nr 2. Vad är det med Fredagspodden som lockar dig att lyssna? 

Jag finner deras ämnen intressanta och varierande. Ett avsnitt kan handla om små 
vardagsproblem som orsakar ångest och nästa avsnitt kan handla om roliga händelser som 
tjejerna upplevt. Oavsett vad så är det alltid upplyftande och med en viss nyfikenhet som lockar 
mig.  
 
Nr 3. Vilka ämnen i Fredagspodden intresserar dig? 

Vad som intresserar mig mest är nog tjejernas känslomässiga sidor. De talar mycket om 
psykisk ohälsa och det borde diskuteras oftare. Sedan är de väldigt öppna med att dela med sig 
av sina svaga sidor och att psykiskohälsa inte alltid betyder att man är i behov av akut hjälp.  
 

Nr 4. Vad tycker du om Fredagspodden? 

Jag rent ut sagt älskar podcasten, den gör mig berörd på flera olika plan.  
 
 
Nr 5. Har du vänner som lyssnar på Fredagspodden?  

(Vad tycker dem?) 

Jag känner två andra som lyssnar på podcasten och vi delar nästan samma åsikter, framförallt 
kan ingen av oss sluta lyssna på dem. Jag bytte till och med ut min musik mot Fredagspodden 
när jag tränade.  
 

Nr 6. Kan du identifiera dig med Hannah och Amanda? 

Det kan jag, absolut! Trots att de är minst 10 år äldre än mig så har jag oftast upplevt liknande 
händelser som de tar upp i podcasten. Det enda jag inte kan identifiera mig med är familjelivet 
med barn och möjligtvis deras offentliga liv och karriär.  
 
 
Nr 7. Vad tycker du om reklamen i podcasten, stör det dig? 

Nej, det stör mig inte. Känner snarare att det är en liten mysig trudelutt i början av podcasten 
och att det gör podcasten en aning mer seriös eller ger lite mer värde.  
 
 
Nr 8. Har du någon gång köpt Hannah och Amandas produkter? 

Det har jag inte gjort, har inte lyssnat på dem så länge. 
 
 
Nr 9. Vad tycker du om Hannah och Amanda som personer? 

Jag tycker att de är väldigt öppna med ALLT och det bygger upp ett förtroende till mig som 
lyssnare. Jag vet att de alltid skulle tala sanning oavsett vad det handlar om. Beundransvärt hur 
mycket de vill dela med sig av, ändå blir det inte för mycket utan måttligt mycket information.  
 
 
Nr 10. Anser du att Hannah och Amanda är opinionsbildare? 

Det tror jag verkligen, de har ju flera gånger nämnt hur de som kvinnor ville nå upp till 
podcast-topplista för att de ansåg att det var flest män som regerade i podcast världen. Även i 
övrigt så tror jag att deras åsikter når ut till väldigt många människor och att de kan påverka på 
många områden. 
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Bilaga 3.  
Enskild intervju. Respondent nr 2 
 
Nr 1. Hur länge har du lyssnat på Fredagspodden? 

I ungefär två år. 

Nr 2. Vad är det med Fredagspodden som lockar dig att lyssna? 

När dem pratar om familjelivet, hur dem tacklar vardagliga problem. 

Men samtidigt är det väldigt intressant att se till deras karriär också, 

vilka medieprofiler dem arbetar med och vilka projekt dem startar, typ 

deras vin ”Perfectday” eller programmet som gick på SVT flow, ”ett 

härligare liv”. 

Nr 3. Vilka ämnen i Fredagspodden intresserar dig? 

Förutom deras olika projekt tycker jag att deras historier som dem 

berättar om, killar som dem har träffat när dem var yngre och 

persontyper som dem tar upp. 

Nr 4. Vad tycker du om Fredagspodden? 

Det är en rolig och varierande podcast som har många genrer att 

erbjuda. Dem är riktigt bra förebilder som delar med sig av livets svåra 

sidor, visar vad man kan göra åt problemet och hur det blev efteråt. 

Nr 5. Har du vänner som lyssnar på Fredagspodden?  

(Vad tycker dem?) 

Nästan alla mina tjejkompisar lyssnar på Fredagspodden och dem har 

samma uppfattning som mig, det finns vissa av kompisarna som tycker 

att det är intressant när dem pratar om psykisk ohälsa, eftersom att det är 

en dold folksjukdom i Sverige som Hannah och Amanda vågar ta upp. 

Nr 6. Kan du identifiera dig med Hannah och Amanda? 

Till viss del, med deras åsikter håller jag nästan alltid med. Men när 

dem pratar om barn och graviditet, har jag svårt att relatera. 

Nr 7. Vad tycker du om reklamen i podcasten, stör det dig? 

Ja det är lite irriterande, men jag förstår ju ändå att dem måste. 

Nr 8. Har du någon gång köpt Hannah och Amandas produkter? 

Jag har testat deras rosévin, det var väldigt ljust och gott. 

Nr 9. Vad tycker du om Hannah och Amanda som personer? 

Vågade, roliga, generösa och peppande. Jag tycker dem är två bra 

förebilder för unga tjejer, speciellt för dem som inte riktigt vet var dem 

är i livet ännu.  

Nr 10. Anser du att Hannah och Amanda är opinionsbildare? 

Självklart! Deras ord skapar intresse och mersmak hos lyssnarna.  

Lyssnarna kan inte få nog av systrarna eftersom att igenkänningen är så stark i allting dem 

pratar om. 
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Bilaga 4.  

Enskild intervju. Respondent nr 3 

 

Nr 1. Hur länge har du lyssnat på Fredagspodden? 

Sedan starten år 2012. 

Nr 2. Vad är det med Fredagspodden som lockar dig att lyssna? 

Deras humor och diskussionerna om ångest, det känns som att jag 

känner dem. 

Nr 3. Vilka ämnen i Fredagspodden intresserar dig? 

När dem pratar om ångest och panikångest, men jag tycker inte om när 

dem pratar om barn, då får jag ångest istället, eftersom att jag själv 

kämpar med att bli gravid. 

Nr 4. Vad tycker du om Fredagspodden? 

Den är givande för oss som kan relatera till vissa situationer, man måste 

nog kunna relatera till dem eller deras upplevelser för att tycka om dem. 

Nr 5. Har du vänner som lyssnar på Fredagspodden?  

(Vad tycker dem?) 

Jag har några få vänner som lyssnar på dem, jag försöker introducera 

podcasten till dem varje gång vi ses men dem säger att dem inte har tid.  

Nr 6. Kan du identifiera dig med Hannah och Amanda? 

Ja förutom när dem pratar om barn och familjeliv. Men det finns ju flera 

saker som dem nämner som man själv har upplevt eller varit med om 

livet, då är det intressant att se hur dem tacklade den situationen.  

Nr 7. Vad tycker du om reklamen i podcasten, stör det dig? 

Nej, det är så pass korta inslag så jag bryr mig inte så mycket. Jag kan 

tänka mig att folk stör sig på det, eftersom det kan anses som rätt 

tillgjort när dem pratar så otroligt om kanske en keso för att dem är 

sponsrade av Arla.  

Nr 8. Har du någon gång köpt Hannah och Amandas produkter? 

Vinet och boken, The Golden Year. 

Nr 9. Vad tycker du om Hannah och Amanda som personer? 

Fantastiska karaktärer som lyser upp Kändis- Sverige, dem är 

nytänkande och inspirerande. Dem är riktiga förebilder, jag tror att fler 

kändisar kommer våga sig ur sina skal och tänka lite mer som Hannah 

och Amanda. 

Nr 10. Anser du att Hannah och Amanda är opinionsbildare? 

Ja! Deras insats gör skillnad. Men också att människor lyssnar på dem, när dem ber sina 

lyssnare att ta kort på, när dem dricker Hannah och Amandas vin Perfectday och sedan 

hashtaga och lägga ut på Instagram så gör folk det. Dem får folk att göra saker som dem ber 

dem om, det måste ha att göra med deras starka och unika personligheter.  
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Bilaga 5 
Avsnitt 112, känslan av att hata sig själv. 15.403 stycken har lyssnat 
 

Podcasten börjar med att Hannah berättar att hon har lyssnat på avsnitt 1 som dem 

spelade in och hon förvånades över hur dem har förändras sen dess. Dem försökte 

efterapa Filip och Fredrik med att ”namedroppa” och vara coola.  

Hannah berättar också om TV-jobb som hon utfört med åren.  

Amanda berättar att hon var och fikade med några kompisar som alla hade 

gemensamt att dem hade barn. Dem alla var väldigt negativa under samtalet, där 

dem pratade om erfarenheter om födseln osv. Förlossningsdepression, en annan hade 

drabbats av en fruktansvärd förlossning, Amanda blir deprimerad när hon är gravid. 

Att vi kvinnor har en svår period när vi är gravida och ska föda barn. Hannah är 

gravid och säger att hennes största oro var förr ”hur ska jag kunna jobba lika mycket 

som innan jag var gravid”. Hannah och Amanda är arga över hur staten och 

regeringen hanterar situationen med hur det är att vara hemma och vara 

mammaledig. Hur mycket pengar man ska få, hur länge man ska vara hemma osv. 

Amanda tar upp ämnet ”man ska ju vara glad bara man får en frisk bebis, man ska 

inte få klaga så mycket” men det är väldigt jobbigt att vara gravid och föda barn.  

Dem på sjukhuset skulle gå igenom Amandas förlossning efteråt och sa att den var 

perfekt genomförd för att det tog 25 min efter att hon var 3 cm öppen att bebisen 

kom ut, men Amanda kände själv att hon inte mådde särskilt bra. 

Amanda brister ut i gråt och säger ”jag är så fruktansvärt rädd över att föda barn 

igen och jag känner mig inte färdig med det där, det var för läskigt”. Hannah 

försöker trösta Amanda och ge henne tips om att hon ska prata med sin psykolog om 

problemet.  

Hannah berättar om hur det är att vara gravid med barn nummer tre, bemötandet av 

barnmorskor och andra läkare. ”Det är jätteviktigt med att man kommer till rätt 

barnmorska och hur den barnmorskan behandlar en”.  

Hannah- ”När det gäller vården, från psykvård till läkarvård, så måste man bara 

kräva, kräva, kräva för annars kommer man ingenstans”. Hannah och Amanda pratar 

väldigt mycket och allmänt om graviditet.  

Hannah-”Jag är så arg på mig själv, i min graviditet, för det här problemet har tagit 

så stora proportioner, så att jag gråter över det här och skäms över att jag har hamnat 

i en fälla. Och det handlar om hur stor mage man har vid olika tillfällen. Vid tidigare 

tillfällen när jag har varit gravid, har jag känt att jag kan släppa ut magen och visa 

den. Men det har hänt något, samma hets som vi har i vårt samhälle om hur man ska 

se ut, vilket också har tagit sig in med full kraft bland mödravården. Vilket är helt 

hysteriskt med att man inte ska gå upp mer än dem här 12 kilona där man också kan 

läsa överallt hur farligt det är om man väger för mycket. Man ska inte gå ned i vikt 
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och inte göra si eller så, men det är okej att gå på olika dieter under graviditeten. Vi 

har i alla urminnestider fött barn i alla storlekar och kroppar. Och det har väll gått 

ganska bra?  

”Men det som jag är så jävla arg på mig själv över är att jag tog med mig det här medicinska i 

det verkliga livet, jag har nu fått torgskräck och vågar därför inte visa mig för att jag har lite för 

stor mage” Hannah brister ut i gråt. ”och det är jättehemskt! Istället för att bara vara glad och 

stolt! Alla är helt hysteriska med att veta vilken vecka man är i om man har så stor mage som 

man förväntas ha den veckan. Jag jämför mig med allt det som finns och syns hela tiden och 

alla perfekta graviditeter där man har en liten kula och sen bara föder sitt barn. Den här världen 

är så jävla uppfuckad”.  

Amanda- ”En annan sak som jag har tänkt på att folk säger, Åh du är gravid, vad fin du är, vad 

liten mage du har, du är så nätt. Det är det kopplat till en graviditet, hur man ser ut i 

graviditeten. Det är det första folk ska kommentera. Folk gör det för att göra mamman glad”. 

Hannah berättar att hennes man försökte trösta henne dagen innan när hon fick ett brakedown 

och bara grät. Då han sa ”Men du kan väll trösta dig med att jag tycker att du är så fruktansvärt 

snygg och sexig och du har två fantastiska och fina barn”. Hannah börjar gråta igen. 

Amanda- Men Hannah det är kanske nu vi ska stänga av, folk orkar inte höra på oss när vi 

håller på såhär. Hannah säger att hon blir helt galen och arg på sig själv.  
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Bilaga 6 
Avsnitt 110, kärleksdoktorerna. 13.246 stycken har lyssnat 
 

Hannah inleder podcasten med att säga ”vad lyckliga vi är idag”. Amanda fortsätter med att 

säga att hon är mitt i en flytt och det är första gången hon inreder ett hem. Amanda har köpt en 

svindyr tapet, med vinrankor som hänger, men dem som har tapetserat har vänt tapeten upp och 

ned, tapeten ser inte ut som vackra vinrankor som hänger utan istället penisar. Hannah 

fortsätter och förklarar hur hennes hem ser ut, med inredning i sovrummen i detalj. Amanda 

berättar att hon nu måste köpa ny tapet eftersom att det är fel tapetserat i köket. Amanda säger 

även att strävan efter att bli den perfekta människan med den perfekta tapeten är nu 

försvunnen.  

Amanda-  nej jag når aldrig hela vägen fram och det bara är så.  

Hannah - Det är just när man har gjort en plan för en gångs skull, man har tänkt ut alla dem 

här sakerna och så blir det ändå fel. Hannah fortsätter senare att berätta att hon och Amanda var 

med om något slags test, eller en erotisk sjukhus chock, sedan bryter båda systrarna ut i skratt.  

Amanda berättar att deras farmor råkade ut för ett hjärtstopp och hamnade på Karolinska 

intensiv avdelningen, Siva.  

Amanda- Samtidigt som det var den värsta platsen på jorden att behöva vara på, så är det 

också den finaste platsen jag har varit på, då det är mellan himmel och helvete. Då dem som 

jobbar där är sådana respektfulla människor. Vi var på karolinska i några veckor var vi där en 

gång om dagen och andra gången vi var där, var det dem tio snyggaste killarna vi hade sett i ett 

och samma rum, vilket gjorde att vi trodde att vi var med i blåsningen. Efter att Amanda och 

Hannah har pratat mycket och länge om de tio snygga läkarna som dem hade sett på 

avdelningen, säger Hannah 

Hannah- Eftersom att läkare inte har smycken på sig när dem jobbar är det svårt att veta om 

dem är gifta eller inte, därför är det bara att ta dem. För alltid annars när man träffar människor 

så får man ju snabbt en bild av den här personen är.  

Amanda- Nu när den tiden på sjukhuset är över, kan jag sakna det lite. Det var något som 

hände med mig där uppe, var det inte livet som hände där uppe Hannah?  

Hannah- Jo 

Amanda- Man lever och man gör sina saker men så fort man åkte dit, så var det som att man 

klev ut utanför livet och var någon annanstans. Hannah säger då  

Hannah- När man hamnar så nära döden och helt plötsligt förs man inför, vad den här 

relationen egentligen är. När vi då satt där på sjukhuset vi två och vår syster Amelia, hamnade 

vi i vår barndom. Vi pratade mycket om farmor, hur hon var. Sedan på kvällen när man kom 

hem efter att ha varit stor och stark på dagen, började vi tre chatta med varandra där jag skrev 

ett sms ”nu blev jag ledsen” och ni sa ”ja men jag också”. Då blev man väldigt påmind om den 

relationen och stora kärleken men också hela livet. Saker och ting man inte tänker på varje dag. 

Det var väldigt livspåminnande. Amanda och Hannah kommer tillbaka till de snygga läkarna 

på karolinska. 
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Amanda- Jag tänkte ge er ett kärlekstips. Vi var på framtidsmässan och konstigt nog var det 

Alex och Sigge som skulle intervjua oss och då tittade jag på Alex innan han skulle gå upp på 

scenen. Då hade han kostym och var så alvarlig och koncentrerad. När jag tittade på honom så 

blev jag så himla kär, jag tyckte att han var så sexig. Hemma är det omöjligt att vara snygg, det 

är alltid barnblöjor och bråk. Man tittar knappt på varandra, man tittar på barnen. Men det här, 

yrkespersonen, det tror jag är en boost för förhållandet att se.  

Hannah- jag tror att du har helt rätt i det, jag skulle behöva åka till Gustavs banker och titta på 

honom.  

Amanda- Ja, jag tror att man får se en person som man inte riktigt känner och den är oftast 

väldigt bra på det den gör. Hannah berättar i podden att hon är gravid, hon brister ut i 

lyckotårar.  

Hannah- Även fast att jag är lycklig över att jag ska få en bebis, är den här första tiden väldigt 

jobbig. Jag gråter över konstiga saker. 

Amanda- Ja! Man tappar intelligensen, man är inte en tänkande människa man har bara massa 

konstiga känslor som man inte har makt över. Det är skit hemskt och jobbigt. 

Man ska inte vara rädd att visa känslor, av det blir vi ju mycket friskare och sundare 

människor. Det är så ute att tro att man är någon för att man inte vill visa känslor. 
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