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SAMMANFATTNING 

 
Med det socialkonstruktionistiska antagandet att verkligheten skapas genom 
språkanvändning, undersökte denna studie hur sex konstrueras diskursivt i vloggar på 
Youtube. Materialet som analyserades var fyra stycken vloggar av Youtube-profilerna Therese 
Lindgren, Tova Helgesson, Lakidoris och Aina & Thobias. Syftet var att blottlägga 
underliggande sexuella normer och hierarkier för att skapa en klarare bild av diskursen kring 
sex i vloggar. För att uppnå detta syfte applicerades den kritiskt granskande metoden 
multimodal diskursanalys med tillhörande analysbegrepp (MCDA) i kombination med 
Rubins (2006) modeller över sexuella normer och hierarkier på materialet. Studiens 
teoretiska ramverk utgjordes även av begreppen Infotainment och Edutainment som 
definierar medieinnehåll som befinner sig i gränslandet mellan information, utbildning och 
underhållning.   
 
Analysen resulterade i tre teman som tillsammans bildade den övergripande diskursen. Det 
första temat var att vlogg-profilerna intog rollen som sexualupplysare. Med en ofta 
humoristisk ansats innehöll språket uppmaningar som bland annat handlade om sexuell 
integritet. Främst låg fokus på positiva aspekter av sex, snarare än negativa. Det andra temat 
var att vlogg-profilerna konstruerade bilden av sex utifrån ett subjektivt perspektiv där egna 
åsikter presenterades som objektiva sanningar. Det tredje temat var att det i vloggarnas till 
synes normbrytande diskurs förekom dolda sexuella normer och hierarkier. 
 
Det kan anses problematiskt att vloggarna utbildar och informerar sin publik när de har en 
humoristisk ansats, samtidigt som de utgår från ett subjektivt perspektiv och reproducerar 
sexuella normer och hierarkier. Detta eftersom den unga publiken, som ofta saknar egna 
sexuella referensramar, kan påverkas av de konstruktioner som de exponeras för. Vidare 
diskuteras fördelar och nackdelar med den undersökta sexdiskursen, vem som bär ansvar för 
den konstruktion av sex som unga människor exponeras för och hur normer utvecklas i takt 
med samhällsförändringar. 
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 ABSTRACT 

 
This study examines how sex and sexuality are constructed in popular vlogs on Youtube with 
the social constructionist perspective that our perceptions of reality are created through the 
usage of language. The analyzed material contained four vlogs from the Youtubers Therese 
Lindgren, Tova Helgesson, Lakidoris and Aina & Thobias. The purpose was to create a better 
understanding of the current sex discourse and also reveal underlying sexual norms and 
hierarchies in vlogs. In order to achieve this, the method Multimodal Critical Discourse 
Analysis with its linguistic tools together with Rubin´s (2006) model for sexual norms and 
hierarchies were applied on the material. The study´s theoretical framework were also 
constituted by the concepts Infotainment as well as Edutainment, which defines media 
content which lies in between information, education and entertainment.  
 
The analysis resulted in three themes that together formed the overall discourse. The first 
theme was that the vloggers took on the role as sexual informants. With an humorous 
approach, they for example talked about sexual integrity. The vloggers mostly focused on 
positive and pleasurable sides of sex rather than the negative. The second theme where that 
the vloggers constructed sex from a subjective perspective where personal opinions were 
presented as objective truths. The third theme was that the vlogs carried hidden sexual 
norms and hierarchies, although they at first sight appeared norm breaking.  
However, it could be considered problematic that vlogs informs and educates its audience 
whilst having a humorous approach, presenting personal opinions as universal truths and 
reproducing sexual norms and hierarchies. Because a young audience can often be influenced 
by the constructions they are exposed to. Onwards, the study discusses pros and cons with 
the examined discourse, who has the responsibility for the constructions of sex that young 
people are exposed to and how norms change together with the society.  
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1. Inledning 

”Hon är som en bästa vän”. Så svarade 15-åriga Julia Wennersten när vi frågade henne vad 

som gör vlogg-profilen Therese Lindgrens så bra att hon och hennes kompisar tittar på henne 

samtidigt som de äter, går på toaletten och fönar håret. 

 

Vloggar är ett fenomen som de senaste åren ökat i popularitet, framför allt bland barn och 

ungdomar (Internetstiftelsen i Sverige [IIS]). En vlogg är en video-blogg som ofta 

förekommer på den sociala medieplattformen Youtube. Dessa kan handla om allt från 

datorspel och matlagning till hur man sminkar sig eller ligger med någon (Burgess & Green, 

2009). De vloggar som behandlar sexuella ämnen har ofta fler visningar än övriga klipp från 

samma Youtube-kanal. När material till denna studie skulle väljas ut blev det tydligt att 

vloggarnas rubriker ofta anspelade på sex eller något sexrelaterat, även när inte huvuddelen 

av vloggen handlade om sex. Den vlogg som har flest visningar av de granskade vloggarna har 

över 800 000 visningar, vilket kan tyda på att intresset för denna typ av vloggar är mycket 

stort. 

 

Undersökningar visar att barn och ungdomar idag främst skaffar sig information om sex på 

internet. Samtidigt sjunker förtroendet för skolans sexualundervisning och andra 

traditionella sexualupplysare. (Bolander, 2009; Internetstiftelsen i Sverige, 2015). I vloggar 

tas ofta ämnet sex upp och vlogg-profilerna har på grund av antalet visningar som deras klipp 

genererar möjlighet att påverka en stor publiks uppfattningar och attityder, trots att hen inte 

har en uttalad roll som sexualupplysare. Med detta som bakgrund syftar denna studie till att 

undersöka den språkliga och visuella konstruktionen av sex som vloggtittande barn och 

ungdomar möts av på det relativt nya och populära mediet Youtube.  

 

För att uppfylla studiens syfte har vi valt att göra en kritisk multimodal diskursanalys. Detta 

för att kunna granska den språkliga konstruktionen av sex och samtidigt blottlägga sexuella 

normer och hierarkier i fyra stycken valda vloggar (Machin & Mayr, 2012). Analysresultatet 

kategoriseras sedan i teman för att tydliggöra de delar som diskursen kring sex består av och 

vad de tillsammans bildar för övergripande diskurs i de utvalda vloggarna (Bryman & 

Burgees, 1994). Med grund i de valda teorierna och den tidigare forskningen kan vi sedan 

föra en diskussion kring den sexdiskurs som förekommer i vloggarna, vem som bär ansvar för 

den bild av sex som barn och ungdomar tar del av samt hur normer kring tabubelagda ämnen 

utvecklas i takt med samhällsförändringar.   
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2. Bakgrund 

Följande bakgrundskapitel syftar till att kontextualisera studien och skapa en övergripande 

förståelse för hur sex, sexualitet och sexualupplysning har sett ut i Sverige.  

2.1. Sexualupplysning i Sverige - Historiskt  

Sex har historiskt sett varit kontroversiellt ämne som debatterats mycket i Svergie. 

Uppmuntran till avhållsamhet, förbud mot homosexualitet och otrohet samt förbud mot 

information om preventivmedel är exempel på att Sverige i många avseenden har haft en 

konservativ syn på sex (Bolander, 2009, s.14). Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 

präglades den svenska sexualupplysningen av okonventionella samhällsdebattörer och läkare 

som trots förbud skickade ut information om preventivmedel. Detta förändrades under den 

senare delen av 1900-talet i takt med framväxten av den svenska välfärdsstaten och ansvaret 

för information om sex och samlevnad övertogs av offentlig sektor. Den statligt 

subventionerade upplysningen tillfredsställde dock inte alla, utan kampen för sexuell 

frigörelse och allmänhetens rätt till sexualupplysning drevs då av ansedda radikala 

ungdomsgrupper från både liberalt och socialistiskt håll (Bolander, 2009, s. 12).  

 

Utbrytare från dessa ungdomsgrupper bildade år 1933 föreningen Riksförbundet för sexuell 

upplysning, RFSU. Sedan starten har föreningen varit en central aktör i sexdebatten och 

drivit kampen för bland annat rätten till abort, information om preventivmedel och 

homosexualitet som senare lagstadgades under 1930-talet och början av 1940-talet (NE, 

2016;  RFSU, 2016).  

 

2.2. Sexualupplysning i Sverige - Idag 

2.2.1. UMO.se 

Umo.se kan ses som Sveriges ungdomsmottagningars förlängda arm på internet. Där finns 

information om bland annat sex, kroppen och relationer. Personer mellan 13 och 25 år kan 

ställa anonyma frågor till exempelvis en läkare, kurator eller barnmorska. Hemsidan 

grundades på initiativ av Sveriges ungdomsmottagningar år 2008 och var en del av 

regeringens satsning på jämställdhet (Umo.se, 2016). Umo uppger på sin hemsida att syftet 

med deras existens är att främja unga personers utveckling av en egen identitet, relationer 

och hälsosituation genom att erbjuda tillförlitlig, begriplig och lättillgänglig information på 

internet.    
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Nedan följer Umo:s redovisning av hur direktiven från regeringen ser ut:  

 

Ungdomsmottagningen skall innehålla kvalitetssäkrade texter om framförallt sexuell 

och reproduktiv hälsa, relationer, könsroller, kroppens utveckling, stress, psykisk 

hälsa, livsstilsrelaterade ämnen samt om mäns våld mot kvinnor inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i samkönade relationer. 

(Umo.se/om Umo, 2016) 

 

Vidare beskriver Umo på sin hemsida att allt innehåll genomgår flera granskningssteg. Innan 

material publiceras måste det godkännas av Umo-redaktionen, utomstående faktagranskare 

samt oberoende experter inom mänskliga rättigheter och diskriminering.  

2.2.2. Den svenska skolan 

Skolverket (2013) har formulerat riktlinjer för hur den svenska skolan ska förhålla sig till sex 

och samlevnad. I publikationen Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare del 

uppger författarna att skolan ska bredda tolkningen av vad sex och samlevnad är. Tidigare 

har sexualundervisningen främst handlat om praktiska detaljer kring sex som till exempel 

preventivmedel, graviditet och könssjukdomar. Idag förespråkar skolan istället ett bredare, 

tvärvetenskapligt perspektiv på sex- och samlevnad som ska genomsyra alla ämnen 

(Skolverket, 2013).  

 

Bolander (2009, s. 16-17) har utifrån en sammanställning av olika rapporter, bland annat 

från Skolverket, konstaterat att många skolor uppger att de pedagogiska målen för 

sexualkunskap är otydliga och svåra att uppnå. Vidare trotsar många skolor den utstakade 

läroplanen och ofta exkluderar ämnet med argumentet att det inte är deras ansvar att 

tillgodose eleverna med sexualundervisning. Detta menar Bolander (2009, s. 16), kan i 

förlängningen leda till att sexualundervisningens kvalitet i skolan försämras eftersom 

undervisningen då kan bli beroende av enskilda skolors intresse för ämnet. Även andra 

rapporter och undersökningar visar att statusen för skolans sexualupplysning har sjunkit de 

senaste åren och endast en av fem ungdomar anser att sexualundervisningen i skolan förser 

dem med tillräcklig information (Aspán & Löfgren, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Istället har internet som plattform för sexualupplysning ökat i popularitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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2.3. Medier som sexualupplysare  

Sexualundervisande TV- och radioprogram i Sverige kan av flera anledningar ses som en 

återspegling av det svenska samhällets syn på sex. Diskursen kring sex i medier har gått från 

ett konservativt och ofta kritiserat förhållningssätt där man fokuserat på barnbegränsning 

och välfärd genom att förespråka avhållsamhet. Idag har sexualundervisningen i medier en 

mer liberal syn på sex där fokus istället ligger på individen, njutning, valfrihet och att 

tillfälliga sexuella förbindelser inte längre ses som något negativt. Även synen på sex före 

giftermål har förändrats och idag förespråkas kärlek som förutsättning till sexuella relationer 

snarare än äktenskap.  

 

Den förändrade synen på sex avspeglar sig även i de informationsbroschyrer om sex och 

samlevnad som länge utgjorde sexualupplysningen i Sverige. Studier som granskat 

broschyrer från olika årtionden visar att det fram till 1950 endast förekom heterosexuella 

gifta par. Det dröjde fram till 1990-talet innan en tydlig förändring går att urskiljas då ogifta, 

unga och icke-heterosexuella personer tilltalas i texterna (Bolander, 2009, s. 9-16). 

 

De första programmen om sex sändes i radio under mitten av 1950-talet. Programmen 

innehöll ofta upplysning, information och frågelådor och har på senare år kritiserats kraftigt 

för att konstruera bilden av kvinnor som asexuella varelser och män som sexuella och 

handlingskraftiga individer (Bolander, 2009, s. 14-15). I svensk TV har det funnits ett flertal 

sex- och samlevnadsprogram med ett informations- och undervisningssyfte. Program som 

Fräcka fredag, Bullen, Stop! om sex Stop!, Ramp – om kropp, själ och hälsa, Blommor och 

bin, Fråga Heléne och Fråga Olle är några exempel från både public service och 

kommersiella kanaler (Bolander, 2009, s. 20-21).  

 

Medier skuldbeläggs ofta för att konstruera en felaktig eller snedvriden bild av sex (Bolander, 

2009, s. 19), men många menar att verkligheten är mer nyanserad än så. Mediers påverkan 

på ungdomars uppfattning och beteende kring sex behöver inte enbart ses som något 

negativt. Istället kan medier ses som en tillgång för sexualupplysningen, men man bör vara 

uppmärksam på att medier sänder ut en bred variation av budskap och att ungdomar 

påverkas på olika sätt och av olika budskap (Bragg, 2002).  

 

2.4. Youtube 

Youtube är världens största samling av rörligt bildmaterial och världens näst största sociala 

medieplattform med över en miljard användare (Dreamgrow, 2016; Ebizmba, 2016; Snickars 
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& Vonderau, 2009; Youtube, 2016). Bland 10-15 åringar i Sverige är Youtube den populäraste 

hemsidan att konsumera film och video på. I en undersökning gjord av Internetstiftelsen i 

Sverige [IIS] (2015) uppger 97 % av alla barn och ungdomar mellan 7-15 år att de använder 

Youtube ofta och 64 % uppger att de använder Youtube dagligen.  

 

Haenlein och Kaplan (2010) definierar Youtube som ett “content community”. Detta innebär 

att vem som helst kan skapa ett konto på Youtube, ladda upp videos, följa andra Youtube-

kanaler och interagera med andra användare i kommentarsfältet. I vissa avseenden suddar 

Youtube ut distinktionen mellan publik och producent som tidigare funnits i traditionell TV 

(Burgess & Green, 2009).  

 

Youtube definieras även som en så kallad deltagande kultur (participatory culture). Nedan 

följer fem av Bers & Chaus (2010) identifierade teman som gör att Youtube kan anses som en 

deltagande kultur för ungdomar:  

 

1. Youtube erbjuder en arena med låga trösklar för artistiska uttryck och 

samhälleligt/socialt engagemang. Om du är registrerad användare kan du enkelt 

ladda upp egna videos och delta i diskussioner i kommentarsfält.  

 

2. Youtube är designat för att det ska vara enkelt för användarna att orientera sig och 

dela klipp. Detta är en av anledningarna till att många söker sig till Youtube för 

underhållning och information, och det är också en bidragande faktor till att 

användarna på Youtube i stor utsträckning stödjer och delar varandras klipp. Genom 

att göra det enkelt för ungdomar att ta del av publika diskurser tillgodoser Youtube 

ungas behov av identifikation och tillhörighet. 

 

3. Ett av de största fenomenen på Youtube är “Gör det själv”-videos där användare 

lägger upp klipp där de steg för steg till exempel visar hur ett bröd ska bakas, hur den 

perfekta ögonskuggan ska läggas eller hur en ekvation ska räknas ut. De profiler som 

publicerar denna typ av klipp blir vad man kan kalla för informella mentorer för dem 

som tar del av innehållet 

  

4. Det finns en stark tro bland användarna på Youtube att det är viktigt att bidra med 

innehåll till Youtube. Youtubers som frekvent svarar på kommentarer på sina 

publicerade videos har generellt fler följare och fler visningar. Detta visar på att 

användare bygger upp en kontakt med både medieinnehållet och producenten genom 

att skriva både positiva och negativa kommentarer på klippen. 
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5. Unga Youtubers använder plattformen för att skapa samarbeten med andra personer 

inom samma nätverk, detta trots att plattformen från början inte är byggd för denna 

typ av gruppbildningar. Ett exempel på en samarbetsform som vuxit fram på Youtube 

är samarbeten mellan kanaler, där flera profiler går ihop och skapar en kanal 

tillsammans.  

 

2.5. Vloggar 

Ett populärt fenomen på Youtube är så kallade “vloggar”, en video-blogg där personen bakom 

Youtube-kanalen filmar sig själv och antingen pratar om ett specifikt ämne eller bara låter 

tittaren följa med i vardagen (Burgess & Green, 2009). Populära vlogg-profiler tillåts bland 

annat att göra längre videos och även tjäna pengar på sponsorsamarbeten, vilket kan ses som 

ett tecken på vloggens popularitet och hur viktiga de är för Youtube (Bers & Chau, 2010).  

 

De kanaler som är populärast i Sverige utifrån antal följare varierar mellan olika källor, men 

kanalerna som dominerar de flesta topplistor är de som handlar datorspel, musik, humor och 

skönhetsprodukter. På topplistorna figurerar även kanaler vars innehåll saknar samma 

tydliga nisch och snarare handlar om vlogg-profilens persona och åsikter (Socialblade, 2016; 

Socialbakers, 2016; Vidstatsx, 2016). 

 

Vloggar som behandlar ämnet sex kan definieras på liknande sätt som Fråga Olle och 

Utbildningsradion, alltså som Info- eller Edutainment (Bolander 2009, s. 22-23) . Info- eller 

Edutainment är en korsning mellan underhållning, utbildning och information (McQuail, 

2010). Även om vlogg-profilerna inte har en uttalad ambition att vara sexualupplysare, kan 

innehållet ändå klassas som Info- eller Edutainment eftersom det rör sig i gränslandet mellan 

det som kan definieras som underhållning och det som definieras som utbildning. I samband 

med att vlogg-profiler ofta beskrivs som inflytelserika (Bers & Chau, 2010) och att sexuellt 

medieinnehåll kan påverka publiken, gör att det är relevant att granska vad det är för bild av 

sex som konstrueras i medier som många unga tar del av idag (Bond & Drogos, 2014).  

 

 

2.6. Sammanfattning bakgrund 

Det kan konstateras att debatten kring sex och sexualupplysning i Sverige har förändrats 

mycket genom historien. Den har utvecklats från att vara kontroversiell och tabu, till att bli 

statligt kontrollerad och då utgå från ett samhälleligt informationsperspektiv, till att sedan 
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spegla ett mer liberalt synsätt på sex. I dag har inte sexualundervisningen i skolan samma 

status som tidigare, och i takt med att ungdomars tillit har sjunkit för den statligt 

kontrollerade sexualundervisningen, har intresset för sexualupplysning på internet ökat. 

Detta samtidigt som ungdomskulturen på Youtube växer sig allt starkare och fenomenet 

vloggar ökar i popularitet, där vloggar med sexrelaterade ämnen har hundratusentals 

visningar. Därmed är det rimligt att anta att ungdomar tar del av information om sex på 

dessa vloggar, vilket öppnar upp för frågan om vilken bild av sex som konstrueras för en 

relativt stor och ofta ung publik.  
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3. Syfte 

3.1. Problemformulering 

Statistik på internetanvändningen bland svenska barn och ungdomar tyder på en ökad 

användning av Youtube, där vloggar som inte sällan behandlar ämnet sex, utgör en stor del 

av innehållet (Burgess & Green, 2009; IIS, 2015). Svenska rapporter och studier visar att 

förtroendet för skolans sexualundervisning sjunker och att unga människor allt oftare söker 

sig till internet för sexualupplysning (Bolander, 2009, s. 16-17; Folkhälsomyndigheten, 2014; 

Löfberg & Aspán, 2011). Det kan finnas en problematik i att medietexter som vloggar blandar 

underhållning, information och utbildning eftersom de tenderar att hellre lyfta fram positiva 

och lättsamma aspekter av sex snarare än negativa och allvarsamma (Bolander, 2009, s. 22-

23). I förlängningen kan detta skapa felaktiga bilder av sex som kan leda till okunskap och 

verklighetsfrånvända förväntningar (Bolander, 2009, s. 32).  

 

Forskning visar att medier kan påverka beteenden och uppfattningar om sex, särskilt hos 

unga människor (Bond & Drogos, 2014). Det är därmed viktigt att granska konstruktionen av 

sex som förmedlas till en ung publik (Hetsroni, 2007). För att skapa en klarare bild av 

diskursen kring sex avser denna studie att analysera fyra vloggar som innehåller sexuella 

ämnen och diskutera de eventuella konsekvenser som diskursen kan få för publikens 

uppfattningar. 

 

3.2. Syfte och mål 

Det finns relativt lite diskursstudier på vloggar, vilket kan anses vara problematiskt då 

tidigare forskning visar att Info- eller edutainment-klassat innehåll har potentialen att 

påverka sin publiks åsikter och beteenden. Särskilt problematiskt blir det när vloggarna 

behandlar tabubelagda ämnen som sex, utan att ta ansvar för eller vara helt medvetna om 

vilken bild av sex det är som de konstruerar för en ofta ganska ung publik.  

 

Syftet med denna studie är att skapa en klarare bild av den rådande diskursen kring sex och 

även blottlägga underliggande sexuella normer och hierarkier i fyra stycken vloggar på 

Youtube. För att uppnå detta är målet att genomföra en multimodal diskursanalys (MCDA) 

med följande frågeställningar. 
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3.3. Frågeställningar 

● Hur konstrueras sex i de fyra utvalda vloggarna på YouTube? 

● Vilka diskursiva teman kan urskiljas?   

● Konstruerar diskursen en normativ bild av sex?  

 

Vidare kan vi med grund i de valda teorierna och den tidigare forskningen föra en diskussion 

kring den sexdiskurs som förekommer i vloggarna, vem som bär ansvar för den bild av sex 

som barn och ungdomar tar del av och hur normer kring tabubelagda ämnen utvecklas i takt 

med samhällsförändringar.  
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4. Forskningsöversikt 

Följande forskningsöversikt syftar till att kartlägga vad tidigare studier om sex, sexualitet och 

sexualupplysning undersökt och skapat ny kunskap kring. Kartläggningen syftar också till att 

ringa in den forskningslucka som denna studie gör anspråk på att fylla.  

 

Forskning om diskurser kring sex i medier och dess effekter är utbredd, därmed har vi valt att 

kategorisera tidigare forskning inom ämnet under fem huvudsakliga rubriker: Tabubelagda 

ämnen i Sverige, tidningar, etermedier, vloggar och bloggar samt effekt- och mottagarstudier.  

 

4.1. Tabubelagda ämnen i Sverige 

För att kunna placera studien i en samhällskontext och diskutera hur diskurser och 

uppfattningar kring känsliga frågor i Sverige ser ut, har vi valt att lyfta fram två studier som 

behandlar de socialt laddade ämnena alkohol och narkotika (Bryman & Burgees, 1994).  

 

Den första studien är Törnqvists studie från 2009 som granskar den mediala diskursen i 

narkotikadebatten under perioden 1970-1999. Törnqvist (2009) menar att diskursen kring 

narkotika, under denna period, förändrats i takt med den förändrade synen på exempelvis 

beroendeproblematik, ungdomskulturer och andra sociala konstruktioner som ligger till 

grund för hur det pratas om och kring narkotika. Studien visar att debatten under dessa 

trettio år har förändrats mycket och gått från att se på droger som ett stort samhällsproblem 

där narkomanen ses som ett socialt utslaget och marginaliserat offer, till en mer liberal syn 

som framförallt anser droger vara ett problem bland ungdomar. Dock har den restriktiva 

politiken kring narkotika varit konstant (Törnqvist, 2009). Slutligen menar Törnqvist (2009) 

att samhällets ständigt närvarande sociala, politiska och samhälleliga förändringar gör att det 

finns ett behov för människor att definiera vart gränsen för moraliskt normavvikande 

beteende går.  

 

Den andra studien visar på hur alkoholpolitiken i Sverige har förändrats under de 17 år som 

Sverige varit med i EU. Den förändrade politiken har både påverkat den generella 

uppfattningen och skapat ett mer liberalt klimat vad gäller synen på alkohol (Cisneros 

Örnberg, 2012). I Sverige är alkohol som folkhälsofråga viktig och de allra flesta politiker 

driver en restriktiv politik gentemot alkohol. Trots detta fokuseras inte arbetet på att hålla 

nere konsumtionsnivåerna bland hela befolkningen, utan istället fokuseras insatserna på 

förebyggande åtgärder mot alkoholkonsumtion inom särskilda grupper såsom ungdomar och 

gravida. Den mer politiskt öppna hållningen gentemot alkohol i samband med ökad 
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tillgänglighet och lägre priser, har gjort att konsumtionen av alkohol i Sverige har ökat ända 

sedan åttiotalet. Att Sverige gick med i EU och därmed behövde anpassa sina alkohollagar till 

de andra mer liberala EU-ländernas alkoholpolitik behöver inte ses som den enda 

anledningen till svenskarnas ökade alkoholkonsumtion, då det även har skett ett 

grundläggande skifte i svenskarnas uppfattning och åsikter kring alkohol. Att det sedan 2003 

är lagligt att marknadsföra alkohol i tryckta medier är något som tros ha påverkat 

svenskarnas syn och konsumtion av alkohol (Cisneros Örnberg, 2012).  

 

4.2. Tidningar 

Bachechi och Hall (2015) undersökte diskursen kring kvinnors sexualitet i USA:s tre största 

veckotidningar utifrån de två motsatta sexuella utgångspunkterna “sexuell frihet” och 

“avhållsamhet”. Resultatet visade på tre utmärkande teman i diskursen kring kvinnors 

sexualitet. Det första temat är porträtteringen av unga kvinnor som oskyldiga och rena. Det 

andra temat är framställningen av ett aktivt sexliv som ett skadligt beteende. Det sista temat 

är framställningen av sexuell avhållsamhet som något positivt och självständigt.  

 

Reviere och Byerly (2013) har också genomfört en omfattande kritisk diskursanalys kring 

kvinnors sexualitet där de analyserar hur språket speglar kvinnors sexuella frigörelse och 

jämför diskursen i två stora damtidningar vars målgruppers hudfärg mestadels är vit 

respektive mestadels svart. Resultatet visade att båda tidningarna lyfter upp och förstärker 

kvinnors rätt till njutning och makt över sina egna sexuella preferenser, men att tidningen 

med främst vita läsare hade ett tydligare fokus på att kvinnan ska tillfredsställa mannen och 

ha översyn med mannens beteende. 

 

4.3. Etermedier 

Eva Bolander (2009) har analyserat diskursen inom sexualupplysning och 

sexualundervisning i TV-programmen Fråga Olle och Utbildningsradion. Analysen mynnar 

ut i två huvudsakliga teman som visar på att programmen konstruerar bilden av sex på dels 

ett positivt sätt där njutning och frihet framhävs, men också på ett negativt sätt där risker och 

faror med sex betonas. Bolander (2009) konstaterar utifrån analysen också att programmen 

konstruerar en rangordning av sexuella beteenden och identiteter där exempelvis 

heterosexuellt vaginalt samlag konstrueras som det normala, medan analsex och 

homosexualitet som avvikande.  
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Det finns en liknande studie kring sexdiskursen i amerikanska medier. I en studie från 2014 

granskade Bradley J.Bond sexuella budskap som unga homo- och bisexuella personer tar del 

av i bland annat radio och TV. Resultatet visade på en dominans av normativa budskap där 

heterosexualitet var överrepresenterat, medan andra sexualiteter var underrepresenterade. 

Då det förekom innehåll relaterat till homosexuella eller bisexuella var det i samband med 

stereotypa framställningar eller förolämpningar och sällan till relationer eller sex. Denna 

studie visar således på att det finns en inbördes hierarki där vissa sexuella läggningar är 

överordnade andra och att det dessutom fortfarande är stigmatiserat att i medier prata på ett 

informativt och sakligt sätt om sexualiteter som avviker från den heterosexuella normen 

(Bond, 2014).  

 

4.4. Vloggar och bloggar 

I Amanda Potts studie från 2014 granskas HBTQ-diskursen i datorspels-vloggar med fokus 

på den aktuella diskursens effekt på publikens språkbruk och interaktioner i 

kommentarsfältet. Vid tillfällen då vlogg-profilen aktivt använde en icke-heteronormativ 

diskurs i sina videos, kunde Potts se en förändring i publikens språkbruk och interaktioner 

som tydde på en kultur som var mer präglad av acceptans. Resultatet tyder på att vlogg-

profilerna har möjlighet att påverka hur publiken, i synnerhet hur de sociala nätverken i 

kommentarsfältet pratar om och diskuterar kring normativt avvikande sexuella läggningar.  

 

Att diskursen kring sex och sexualitet är öppnare och mer präglad av acceptans i vloggar och 

bloggar än i många andra medier visar även Amy Muise i sin studie från 2011. Hon kartlade 

hur kvinnor pratar om sin sexualitet eller självupplevda sexuella upplevelser i bloggar. 

Resultatet delades in i diskursiva teman som förkroppsligad lust, Lust som en del av en 

romantisk diskurs och lust som en separat identitet. Tidigare forskning visar att det finns 

mycket information om kvinnor och sex, exempelvis preventivmedel, men att det saknas 

medialt utrymme för kvinnor att uttrycka hur de upplever sex, till exempel lust eller njutning. 

Det finns de som menar att bloggar kan vara den plattform där kvinnor fritt kan få prata om 

lust och njutning, samtidigt som de kan bidra till att minska skammen kring kvinnlig 

sexualitet och “lösaktighet”. I kvinnors eget sätt att konstruera sin bild av sex på bloggar finns 

det en tendens att framställa den som mer maskulin, som en motreaktion på den romantiska 

och passiva rollen som kvinnor traditionellt har tilldelats i sexdiskurser. Detta kan ses som 

ett uttryck för post-feminism och ett led i kvinnors sexuella frigörelse (Muise, 2011).  

 

En annan forskare som undersöker kvinnors uttryck för sex och sexualitet är Carolyn M 

Cunningham (2014). Hon analyserade diskursen i YouTube-klipp där unga personer gör 
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parodi på det Amerikanska programmet “Sixteen and pregnant”. Resultatet visar att det 

tydligaste temat i diskursen var att imitera och driva med delar av originalprogrammet. 

Vidare diskuterar Cunningham kring varför denna typ av klipp görs och föreslår att 

mediaproduktion kan vara ett sätt för unga människor att göra sexuella risktaganden 

begripliga. Cunningham argumenterar sedan för att det behövs mer forskning kring 

TV/medier och riskbeteenden med tanke på den ungdomskultur som vuxit fram genom och i 

sociala medier.  

 

4.5. Effekt- och mottagarstudier  

Ladin L’Engle, Brown & Kenneavy (2006) har undersökt hur massmedier och andra 

kontexter som familj, religion, skola och kompisar påverkar unga personers sexuella 

intentioner och beteenden. Resultatet visar att ungdomar som exponeras för sexuellt 

medieinnehåll tenderar att visa större intentioner att utföra sexuella aktiviteter och studier 

tyder på att massmedier är en viktig plats för ungdomar att utveckla och utforska sin 

sexualitet på. Därmed bör medier med sexuellt innehåll granskas när unga personers sexuella 

aktivitet, beteenden och åsikter kring sex undersöks (Ladin L’Engle, Brown & Kenneavy, 
2006).  

I en annan studie undersöker Bond och Drogos (2014) om sexuella budskap i massmedier 

påverkar publiken. Specifikt så undersöker de sambandet mellan sexuella budskap i 

dokusåpan “Jersey Shore” och de sexuella åsikter och beteenden som ungdomar som tittar på 

serien har kring sex. Studien visar på att de sexuella budskapen i serien påverkar den unga 

publikens sexuella beteenden och åsikter om sex, främst med hjälp av de två medierande 

faktorerna identifikation och parasociala relationer. Det visade sig att ungdomarna som 

granskades i studien hade en vilja att identifiera sig med deltagarna, samtidigt som de byggde 

upp en fiktiv relation med dem och påverkades då starkare av de sexuella budskapen som 

förekom i “Jersey Shore” (Bond & Drogos, 2014).  

 

Det finns fler studier som pekar på att sexuella budskap påverkar publiken. Gayle Prybutok 

gjorde år 2013 en studie där han undersökte effekten på ungdomars riskbeteenden och 

åsikter kring säkert sex efter att ha tittat på två stycken utbildningsvideos som informerade 

om säkert sex. Den ena videon var tydligt faktaorienterad, medan den andra videon använde 

sig av en humoristisk ansats och var mer underhållande. Syftet var att undersöka om Youtube 

är en lämplig plattform för sexualundervisning. Resultatet visade att Youtube är en 

inflytelserik kanal som har potentialen att vara en viktig informationsplattform för att 

exempelvis influera åsikter och beteenden kring sexuellt överförbara sjukdomar. Resultatet 

visar att båda utbildningsvideorna hade en positiv påverkan på publikens medvetenhet och 
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beteenden kring säkert sex vilket bekräftar Youtubes kraft som sexualupplysare. I studien 

poängteras det också att Edutainment-formatet, som blandar utbildning och underhållning, 

gör att mottagaren till viss del lättare tar till sig och minns information. En humoristisk 

ansats kan således skapa en positiv reaktion och göra mottagaren mer uppmärksam på 

informationen. Att använda humor i en utbildningskontext kan därmed ha en positiv effekt 

på mottagaren, men problemet kan vara att budskapet som avsändaren vill förmedla 

trivialiseras på grund av den humoristiska tonen (Gayle Prybutok, 2013).   

 

Effekt- och mottagarstudierna som är en del av denna studies motivering och diskussion kan 

sammanfattas med Eva Bolanders (2009) formulering om mediers påverkan på ungdomar. I 

sin avhandling Risk och bejakande - Sexualitet och genus i sexualupplysning och 

sexualundervisning i TV understryker hon mediers och populärkulturens inverkan på 

ungdomar och deras roll som sexualupplysare på följande sätt: 

 

Som konstaterats pekar olika undersökningar på att medier har en betydande roll 

som sexualupplysare för ungdomar. Att massmedier och populärkultur är 

”socialisationsagenter” inom sekundär socialisation är det många som påpekar 

(Berger & Luckman, 1966/1991; Gripsrud, 2000:17; Buckingham & Bragg, 2004; 

Fisch, 2004). Det är således knappast kontroversiellt att hävda att medierna är en 

identitetsskapande faktor.  Det betyder dock inte att medier nödvändigtvis har en 

negativ inverkan på ungdomar. Likaväl som att betrakta medier som ett hot kan de 

betraktas som pedagogiska resurser.  

           (Bolander, 2009, s. 19) 

 

4.6. Forskningslucka 

Sammanfattningsvis anses medieinnehåll viktigt att granska eftersom språket ofta skapar, 

upprätthåller och förstärker normer och konventioner, men också eftersom många studier 

pekar på att medieinnehåll har stor påverkan på publiken. Flera studier undersöker 

diskursen kring sex i medietexter vars huvudsakliga syfte är att underhålla. Det finns 

däremot färre studier på medietexter som kan klassas som Info- eller Edutainment, vars 

innehåll ligger i gränslandet mellan information, utbildning och underhållning (Bolander, 

2009, s. 22-23; Mcquail, 2010). Vloggar som har sexuella teman saknar i dagsläget en 

vetenskaplig definition. Det går dock att urskilja egenskaper som ingår i definitionen av 

genrerna Info- eller Edutainment. Studier på vloggar med sexuella teman är få, trots att det 

av många forskare anses viktigt att granska både medieinnehåll och ungdomars 
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informationskällor till sex och samlevnad (Bolander 2009; Cunningham, 2014; Ladin 

L’Engle, Brown & Kenneavy, 2006).  

 

Denna studie gör anspråk på att bidra med en ökad förståelse kring hur sex konstrueras i 

vloggar genom att granska den verbala och visuella diskursen samt synliggöra underliggande 

sexuella normer och hierarkier. Detta för att vloggar som befinner sig i gränslandet mellan 

information, underhållning och utbildning har potentialen att påverka en publik som ofta 

består av unga och sexuellt oerfarna personer. 
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5. Teori 

Följande kapitel redovisar studiens teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för de 

perspektiv som denna studie har när den tar sig an materialet och forskningsfrågan.  

5.1. Infotainment/Edutainment   

Infotainment är en sammansättning av orden information och entertainment. Begreppet är i 

grunden en medieteori och aktualiserades bland annat under perioden då många europeiska 

länder privatiserade sina sändningsrättigheter. Kritiker beskrev då framtidens 

kommersialiserade nyheter som Infotainment och var oroliga för att granskande och 

faktabaserad journalistik skulle konkurreras ut av aktörer med marknadsekonomiska 

intressen. Liknande tendenser kan ses i tidningarnas motsvarande begrepp Tabloidization. 

Både Infotainment och Tabloidization är centrala för debatten kring mediernas privatisering 

och kommersialisering, då vissa anser att privatisering leder till att intresset för “seriösa” 

nyheter sjunker (Mcquail, 2010). 

 

Ett annat begrepp som ofta används synonymt med Infotainment är Edutainment, en 

blandning mellan education och entertainment. Begreppet går att sammanfattas med att det 

beskriver innehåll som presenterar utbildande material på ett underhållande sätt (Bolander, 

2009, s. 22-23). Vloggarna som figurerar i denna studie präglas ofta av en informell ton, 

humor och ironi på ett sätt som gör att innehållet uppfattas som underhållande. Samtidigt är 

vloggarna ofta uppmanande och informativa, vilket gör att de hamnar i gränslandet mellan 

underhållning, information och utbildning och därmed kan klassas som Info- eller 

Edutainment.  

  

Medier med innehåll som klassas som Info- och Edutainment har potential att påverka barn 

och ungdomar (Prybutok, 2013). Bolander (2009), som studerat svenska 

sexualupplysningsprogram, tillskriver till och med massmedier och populärkultur 

benämningen socialisationsagenter i den bemärkelsen att de ofta är inflytelserika aktörer i 

ungdomars skapande av uppfattningar om sex. Hur denna påverkan exakt tar sig i uttryck på 

varje enskild individ är svårt att säga. Däremot går det att konstatera att det som sägs och 

visas i medier har potentialen att påverka publiken både negativt och positivt (Bragg, 2002; 

Hetsroni, 2007).  
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5.2. Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism är en norm- och konventionskritisk teori vars grundtanke är att 

människans förståelse av verkligheten skapas av människor genom språklig interaktion 

snarare än i en mätbar och objektiv verklighet (Burr, 2015). Socialkonstruktionismen menar 

att verkligheten är uppbyggd på tolkningar och interaktion mellan människor, och att dessa 

tolkningar och interaktioner i sin tur beror på den rådande historiska och kulturella 

kontexten. Till exempel menar socialkonstruktionismen att individer formas av den rådande 

kontextens sociala processer och diskurser snarare än av biologiska förutsättningar. Den 

verklighet som människor själva skapar uppfattas ofta som en objektiv sanning och 

ifrågasätts sällan av de som lever i den. Detta skapar normer kring språket och hur 

människor förväntas bete sig, vilket kan bibehålla och förstärka den upplevda verkligheten 

(Burr, 2015).  

 

Denna studie analyserar hur de valda vloggarna konstruerar sex och studien utgår från det 

socialkonstruktionistiska antagandet att det som uppfattas som normalt sex och sexuellt 

beteende har konstruerats genom språket och sociala interaktioner mellan människor (Burr, 

2015). 

 

5.3. Konstruktionen av sex och sexualitet  

Rubin (2006) menar att normer kring sex och sexualitet är politiskt format av de sociala 

strukturer som finns i samhället. Sexualitet är indelat i ett system som är till fördel för vissa 

sexuella läggningar och specifika sexuella aktiviteter, medan andra sexualiteter förtrycks och 

anses vara avvikande. Rubin (2006) bygger sin teori om hur sexuella normer uppkommit på 

västvärldens sexuella historia och de brutala uttryck som fördomar mot exempelvis 

homosexuella har tagit. Rubin (2006) menar att de sexuella normer som vi ser idag bland 

annat har sina rötter i konservativ kristen religion. Normer som förespråkar sexuell 

avhållsamhet så länge parterna inte har ingått äktenskap, att samlag inte ska utföras om 

syftet inte är att skaffa barn och att de genitala delarna av kroppen är något skamfullt och 

därmed inte ska visas eller diskuteras med allmänheten.  

 

Rubin (2006) har sammanställt två modeller där han visar vad som räknas som “ normalt 

sex” och “onormalt sex”. 
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Figur 1 visar att det som räknas vara inom normen är bland annat heterosexualitet, 

monogami, sex i hemmet och sex utan redskap. Det som räknas som avvikande sexuellt 

beteende är bland annat homosexualitet, polygami, offentligt sex, sexleksaker, onani, 

sadomasochism samt utomäktenskapliga- , tillfälliga- och icke-reproducerande- sexuella 

relationer.  

 
  

Figur 1: Rubin, G. (2006) The sex hierarchy: the charmed circle vs. 
the outer limits [modell]. Ur Thinking Sex: Notes for a Radical 
Theory of the Politics of sexuality (s.153), av Aggleton, P & Parker, R. 
London: Routledge.  
 

Figur 2: Rubin, G. (2006). The sex hierarchy: the struggle over where 
to draw the line [modell]. Ur Thinking Sex: Notes for a Radical 
Theory of the Politics of sexuality (s.154), av Aggleton, P & Parker, R. 
London: Routledge.  
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Figur 2 visar maktrelationen mellan olika sexualiteter och sexuella aktiviteter, alltså vilka 

som är överordnade och vilka som är underordnade. Heterosexualitet klassas exempelvis 

som den överordnade sexuella läggningen i förhållande till homosexualitet. Denna typ av 

gradering mellan sexualiteter eller sexuella aktiviteter kan finnas latent i texter som 

behandlar sexrelaterade ämnen (Machin & Mayr, 2012). Det är därmed viktigt att granska de 

underliggande normer och hierarkier som kan finnas i en text för att kunna ge en bättre bild 

av hur sex konstrueras i de valda vloggarna.  

 

5.4. Kritisk diskursteori 

För att kunna granska och blottlägga diskurser i vloggar använder vi oss av kritisk 

diskursteori (Machin & Mayr, 2012). Den söker efter att synliggöra dolda och normaliserade 

dimensioner av sex som vloggarna konstruerar. Hur vi pratar om och framställer sex med 

hjälp av lexikala och visuella val påverkar hur samhället ser på sex och vad som accepteras 

som norm, avvikelse och/eller ideal. Inget av det vi kommunicerar, vare sig det är verbalt 

eller visuellt sker slumpmässigt. Allting är en del av en större kontext där de språkliga val vi 

gör står för någonting, antingen enskilt eller tillsammans med andra ord eller symboler. En 

diskurs är ett språk som används i en viss kontext, där ordval och symboler triggar vissa 

associationer som således förmedlar ett budskap till mottagaren. En diskurs är alltså inte 

grammatik, utan kan ses som en modell av idéer, ideologier och ideal som tillsammans 

formar en bild av samhället (Machin & Mayr, 2012).  

 

Diskurser är inget som medvetet lärs ut, utan de finns latenta hos oss och skapas av de som 

har exempelvis social, ekonomisk eller politisk makt i samhället (Machin & Mayr, 2012). 

Diskurser kan ses som ett uttryck för maktrelationer där diskursiva konstruktioner av 

verkligheten skapar den verklighet som samhället lever efter och också styr vilka ämnen som 

är accepterade att diskutera och att makt inte är något som en person besitter, utan att makt 

är något som förmedlas genom diskurser (Bristowe & Harris, 2014). Att granska diskurser 

kring sex och att diskutera dem i relation till makt och normer är därmed viktigt eftersom 

diskurser kan bidra till att upprätthålla vedertagna strukturer medan det som räknas som 

okonventionellt och eller/normavvikande döljs (Machin & Mayr, 2012).  

 

5.5. Sammanfattning teori 

Kritisk diskursteori är centrerad kring idén att verbalt och visuellt språk är uttryck för både 

explicita och implicita budskap. Den bygger på tron att ingen kommunikation sker slumpvis 

utan att allting grundar sig i medvetna eller omedvetna värderingar (Machin & Mayr, 2012). 
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För att denna blottläggning av budskap och värderingar ska kunna säga något om hur bilden 

av sex konstrueras, tjänar teorin om sex som en social konstruktion denna studie väl 

eftersom den tillåter att se bilden av sex som något konstruerat i människors sinnevärld, 

något som inte är en absolut verklighet men som ändå de flesta förhåller sig till och därmed 

är en bidragande faktor till diskursen kring sex i medier (Burr, 2015). Rubins (2006) 

modeller för normer kring sex och inbördes hierarkier mellan sexualiteter ger denna studie 

möjlighet att djupare kunna granska om bilden av sex som förmedlas till unga människor på 

Youtube bekräftar eller avviker från den sexuella normen i samhället. 
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6. Metod 

6.1. Kvalitativ ansats  

Kvalitativa metoder används oftast inom samhällsvetenskap där syftet till exempel är att 

utöka kunskapen kring normer, konstruktioner, reaktioner och beteenden. Kvalitativ metod 

erbjuder möjligheten att undersöka ett fenomen genom tolkning och observationer, vilket 

inte kvantitativa metoder gör i samma utsträckning. Acceptansen av metoder som 

undersöker fenomen som är vetenskapligt intressanta men inte objektivt mätbara, öppnar 

upp för en bredare kunskap om den värld vi lever i (Ahrne & Svensson, 2011, s.10-11).  

 

Valet av kvalitativ metod i denna studie grundar sig i syftet att granska konstruktionen av sex  

i de utvalda vloggarna. Därmed krävs en metod där materialet inte behöver bygga på mätbar 

data och där vi delvis kan utforma egna analysverktyg för att kunna komma åt att blottlägga 

hur bilden av sex konstrueras och vilka underliggande normer och hierarkier som går att 

utröna (Ahrne & Svensson, 2011, s.10-11).  

 

6.2. Material och urval 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet har vi valt att göra ett 

målinriktat urval där vi valt ut vloggar som innehåller sexuella teman (Bryman, 2011). För att 

välja ut relevanta klipp har vi utgått från Socialblades, Vidstatsx och Socialbakers topplistor 

från 2016 över de mest populära Youtube-kanalerna sorterat efter både antal prenumeranter 

och antal visningar. Från rankinglistorna valde vi ut fyra stycken kanaler som inte 

behandlade specifika ämnen som exempelvis spel och musik, utan istället fokuserade på 

personligt innehåll. Vi sorterade därefter de valda kanalernas klipp efter antal visningar, och 

då var ofta klipp med sexuellt tema bland de mest visade klippen. Vi samlade ihop ett flertal 

klipp med sexuella teman och efter en gallringsprocess där alla klipp ytligt granskades valdes 

fyra stycken vloggar ut.  

 

De fyra stycken vloggar som materialet består av har valts ut med grund i tre kriterier. Det 

första kriteriet är att de har fler än 300 000 visningar. Vi anser att det är rimligt att granska 

klipp med många visningar eftersom de har haft stor spridning och därmed kan ha påverkat 

fler människor med sin diskurs än klipp med få visningar. Det andra kriteriet är att profilerna 

i klippen pratar om sex. Det kan antingen röra sig om hela avsnitt eller en kort sekvens. Det 

sista kriteriet är att ett klipp tillför något nytt till materialet. Detta sista kriterium avgjorde 

även hur många klipp som skulle granskas i studien, eftersom gränsen för hur många klipp 
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som skulle granskas drogs när det inte längre fanns klipp som kunde bidra med något nytt till 

studien. Det varierade urvalet gör att studien har möjlighet att granska en mer generell bild 

av hur sex framställs i vloggar än om studien utgått från endast en typ av sexvloggar, 

exempelvis enbart heterosexuella profiler. Dock gör denna studie inte anspråk på att kunna 

presentera ett generellt resultat på hur sexdiskursen ser ut i vloggar. Syftet är att bidra med 

en ökad förståelse kring hur sex konstrueras i fyra specifika vloggar, som i förlängningen kan 

ses som ett uttryck för sexdiskursen i fler vloggar på Youtube.  

 

För att uppnå en så stor variation som möjligt i materialet valde vi att leta efter klipp som 

representerade olika perspektiv på sex. Exempelvis valde vi både homo-, bi-, och 

heterosexuella vlogg-profiler samt klipp som behandlar ämnen som sex med redskap, onani 

och rätten till sin egen kropp i en sexuell kontext. När vi inte längre kunde hitta några klipp 

på de listade kanalerna med fler än 300 000 visningar som behandlade ämnet sex och som 

kunde tillföra ett nytt perspektiv ansåg vi att hade samlat in material som för studiens syfte 

och frågeställningar var relevant (Bryman, 2011).  

 

Det första klipp som valts ut är: “Tjejsnack: Puberteten - bröst, mens, oskulden” av Therese 

Lindgren. Therese Lindgren har cirka 470 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal, och det 

valda klippet har cirka 560 000 visningar. I detta klipp är det endast en kort sekvens som 

behandlar ämnet sex då Therese bland annat pratar om när hon hade sex första gången. 

Detta klipp bidrar med en heterosexuell syn på sex, diskussion kring onani, sex som njutning 

samt redovisar en personlig och utlämnande syn sex.  

 

Det andra klippet som valts ut är: “Han pullade mig när jag sov - storytime” av Tova 

Helgesson. Tova Helgesson har cirka 340 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal, och det 

valda klippet har cirka 830 000 visningar. Tova pratar om en självupplevd händelse när en 

kille tar på henne mot hennes vilja när han tror att hon sover. Detta klipp har valts ut på 

grund av att att det tar upp personlig integritet i en sexuell kontext och problematiken kring 

sexuella övergrepp. 

 

Det tredje klippet som har valts ut är: “Blommor och bin” av Aina och Thobias. Duon har 59 

000 prenumeranter på sin Youtube-kanal och det valda klippet har cirka 560 000 visningar. 

Thobias är uttalat bi- eller homosexuell. Detta klipp valdes ut för att det har både ett 

homosexuellt och ett heterosexuellt perspektiv på sex. Vloggen behandlar även ämnen som 

sexleksaker, onani och sexställningar.  
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Det fjärde klippet som valts ut är: “Sex och samlevnad - ligga med Mikael Persbrandt” av 

Lakidoris. Hon har cirka 235 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal och det valda klippet 

har cirka 367 000 visningar. I hela klippet behandlar Lakidoris ämnet sex genom att svara på 

sexrelaterade frågor från sina följare. Detta klipp har valts ut för att det bidrar med en tydligt 

utbildande ansats på ämnet sex eftersom hon besvarar frågor från sin publik.  

 

6.3. Multimodal kritisk diskursanalys 

Det finns grundläggande och betydelsefulla skillnader mellan traditionellt kvalitativa 

metoder och diskursanalys. Många traditionella kvalitativa metoder godtar en allmänt 

accepterad verklighet och undersöker hur språket reflekterar och avslöjar sociala fenomen. 

Diskursanalys menar däremot att diskurser skapar verkligheten och att verkligheten inte kan 

existera utan diskurser. Diskursanalys undersöker därmed hur den allmänt accepterade 

verkligheten är skapad och hur den upprätthålls genom språket. Hur vi pratar om och 

framställer sex med hjälp av lexikala och visuella val påverkar hur samhället ser på sex och 

vad som accepteras som norm, avvikelse och/eller ideal. Inget av det vi verbalt eller visuellt 

kommunicerar sker slumpmässigt. Allting är en del av en större kontext där de språkliga val 

vi gör står för något, antingen enskilt eller tillsammans med andra ord och/eller symboler. 

En diskurs är språk som används i en viss kontext, alltså att vissa ordval och symboler triggar 

vissa associationer som på så sätt förmedlar ett budskap till mottagaren (Machin & Mayr, 

2012). 

 

Studien syftar till att undersöka budskap samt underliggande sexuella normer och hierarkier 

som diskursen i de utvalda vloggarna konstruerar. Syftet är att blottlägga hur bilden av sex 

framställs, skapas och upprätthålls med hjälp av både det verbala språket och bildspråket. 

Därmed kommer vi att använda oss av multimodal diskursanalys (MCDA) som metod. Med 

MCDA kan språket, bildspråket och symboler brytas ned till mindre beståndsdelar och 

därmed kan eventuellt dolda hierarkier och normer synliggöras. För att analysera det verbala 

språket kommer vi att använda oss av MCDA:s lexikala analys. De lexikala val som går att 

utröna i språket bildar ett så kallat lexikalt fält, vilket representerar diskursen inom ett 

specifikt område, i detta fall diskursen kring sex i de valda vloggarna. För att analysera det 

visuella språket har vi valt att undersöka hur individuella element som attribut och miljö 

påverkar diskursen. Eftersom denna studie syftar till att ge en klarare bild över hur sex 

konstrueras i de valda vloggarna passar MCDA bra som metod då den erbjuder verktyg som 

gör att vi kan bryta ned både verbal och visuell kommunikation i vloggarna (Machin & Mayr, 

2012).  
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6.4. Analysverktyg 

Machin och Mayr (2012) presenterar i sin bok How to do critical discourse analysis: An 

introduction en uppsättning verktyg för att analysera visuella och språkliga val. Dessa 

verktyg kommer vi att använda tillsammans med valda begrepp från Rubins (2006) modeller 

över sexuella normer och hierarkier för att analysera det verbala- och visuella språket i 

vloggarna och därmed kunna blottlägga diskursen kring sex. Analysen utgår från antagandet 

att en författare gör, eller åtminstone har möjlighet att göra medvetna eller omedvetna 

språkliga och visuella val. Därmed kommer vi att granska de ord och symboler som 

författaren använder för att blottlägga diskursen kring sex (Machin & Mayr, 2012).  

 

I den visuella analysdelen granskas vloggens attribut och reder ut vad enskilda objekt 

representerar och symboliserar. Även vloggens miljö spelar in i skapandet av diskurser. 

Därmed kommer vi att analysera hur sceneriet i vloggarna ger uttryck för och symboliserar 

värderingar. Till slut kommer vi att studera de symboler som vloggen synliggör. Vilka tydliga 

symboler för en kontext eller kultur finns? Något som kan vara bra att ha i åtanke vid en 

analys av visuell kommunikation är att det i bilder ofta förmedlas sådant som inte uttrycks i 

språket. Bilder tenderar att vara mer öppna för tolkning än vad språket är och därmed kan 

det finnas fler dolda budskap i bilder än i det verbala språket. Detta gör att producenten, 

medvetet eller omedvetet, förmedlar budskap via bilder som inte är möjligt eller lämpligt att 

uttrycka i språket. Till exempel skulle en vlogg-profil kunna prata om sex på ett sätt, medan 

bildens attribut kan tyda på att andra värderingar och föreställningar ändå är närvarande 

(Machin & Mayr, 2012).   

 

I den lexikala analysen kommer vi med utgångspunkt i studiens frågeställningar att leta efter 

dominerande lexikala val, begrepp eller perspektiv som hade kunnat ersättas och därmed 

skapat en annan diskurs. I relation till detta är det rimligt att även analysera de frånvarande 

lexikala valen, begreppen eller perspektiven som vloggarna utelämnar och se hur det bidrar 

till diskursen kring sex. Till exempel kan de perspektiv på sex som vloggarna framställer vara 

mer eller mindre dominerande eller frånvarande. Det individfokuserade perspektivet med 

inriktning på lust och njutning kan exempelvis vara dominerande, medan ett samhälleligt 

och riskmedvetet perspektiv kan vara frånvarande. Ett annat verktyg som kan avslöja vlogg-

profilens ståndpunkter och synliggöra diskurser är överlexikalisering, vilket innebär 

förklaringar av begrepp som är överflödiga för förståelsen och som kan avslöja samhälleliga 

förväntningar på sexuella beteenden.  
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Språket i en vlogg kan innehålla dolda eller synliga idéer kring sex, därmed kommer vi även 

att analysera vilka strukturella motsättningar som går att synliggöra i vloggarna. Det kan 

exempelvis vara att vlogg-profilerna framställer analt sex som avvikande och vaginalt sex 

som normalt. Därmed kommer vi med stöd av Rubins (2006) modeller analysera de sexuella 

normer och hierarkier som går att utröna i vloggarna. Detta verktyg kan synliggöra hur en 

viss typ av sex eller sexualitet premieras, normaliseras eller står som underordnad i språket. 

Ett exempel ur denna studie är när Therese Lindgren pratar om när hon förlorade sin oskuld 

så förtydligar hon inte vilket kön sexpartnern var av. Medvetet eller omedvetet förutsätter 

hon att alla genom kontexten förstår att det var en kille hon förlorade oskulden med. Detta i 

kontrast till bi- eller homosexuella vlogg-profilen Thobias som förtydligar vilket kön hans 

sexpartner hade. Detta kan ses som ett uttryck för att heterosexualitet är den dominerande 

sexuella normen som också är överordnad andra sexualiteter.  

 

Genomgående i analysen har vi granskat de visuella och verbala tecknens denotation och 

konnotation. Det vi har analyserat är vad ord, meningar och symboler i texten står för, vad de 

betyder och kan associeras till samt hur det påverkar diskursen kring sex. Ett exempel på hur 

vi använt denotation och konnotation är tolkningen av Aina och Thobias konversation om 

oskulden. De pratar om första gången de hade sex som när de “förlorade oskulden”. Förlora 

kan konnotera till någonting negativt, ett nederlag, eftersom det står i kontrast till ordet 

vinna. Att vinna anses vara bra och förlora anses vara dåligt. Att “förlora oskulden” 

konnoterar också att oskulden är värdefull och att avhållsamhet därmed är eftersträvansvärt. 

 

6.5. Tillvägagångssätt och tematisering  

Materialet har granskats med hjälp av de valda analysverktygen som har grund i teorin om 

kritisk diskursanalys, socialkonstruktionism och Rubins (2006) modeller över sexuella 

normer och hierarkier. Verktygen är valda för att de ska synliggöra, för studiens 

frågeställningar, relevanta aspekter i konstruktionen av sex i de granskade vloggarna. För att 

tydliggöra diskursen kring sex har materialet delats in i teman utifrån de tydligaste 

tendenserna. Detta för att konkretisera enskilda bilder som förmedlas av sex i vloggar på 

Youtube, men också för att visa hur de olika temana hänger ihop och tillsammans bildar en 

gemensam diskurs (Bryman & Burgees, 1994). Utifrån detta har vi sedan haft möjlighet att 

föra en diskussion om diskursen kring sex och de underliggande normer och hierarkier som 

gått att utröna (Machin & Mayr, 2012).  

 

Analysen påbörjades med att materialet transkriberades för att enklare kunna analyseras och 

brytas ner i mindre delar (Dalen,2015). För transkriberingen användes Jeffersons (2004) 
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schema av transkriptionssymboler. Transkriberingen gjorde dels att att materialet blev 

överskådligt, men också att vi fick möjlighet att bekanta oss med materialet och börja med 

första steget i vår analysprocess som var öppen kodning (Dalen, 2015).  

 

Öppen kodning innebär att begrepp som anses intressanta och/eller centrala för studiens 

syfte och frågeställningar väljs ut och sorteras in i olika generella teman (Dalen, 2015). Detta 

gjordes genom att de valda analysverktygen överlexikalisering, utelämning, konnotationer 

och denotationer, dominerande begrepp och perspektiv, strukturella motsättningar samt 

sexuella normer och hierarkier användes på materialet. Exempel på begrepp och meningar 

som valdes ut under detta första steg var “man måste pilla lite”, “men jag tycker inte att det är 

skönt att få in något i min röv” och “första gången jag hade sex med en kille”. Dessa 

begrepp/meningar var tre av de många små byggstenar som tillslut gjorde att materialets tre 

huvudteman kunde utrönas: Vloggare som sexualupplysare, Sex ur ett subjektivt perspektiv 

och Dold reproduktion av sexuella normer och hierarkier.  

 

Studiens tre huvudteman utvecklades sedan i analysens andra del, axial kodning. Den axiala 

kodningen gick ut på att kontextualisera de utvalda begreppen/orden inom de olika temana 

så att det fanns en förklaring till varför just dessa begrepp och meningar valts ut. Detta blev 

studiens analysresultat. Den avslutande delen av analysen, selektiv kodning, är denna studies 

diskussionsdel där sambandet mellan de tre olika temana som uppkommit diskuteras, 

problematiseras med grund i studiens teoretiska ramverk, tidigare forskning och bakgrund.  I 

diskussionsdelen hade vi också möjlighet att dra vissa slutsatser utifrån resultatet (Dalen, 

2015).  

 

Sammanfattningsvis framgår det i materialet tre stycken teman. Dessa temana spelar var för 

sig en roll i förståelsen för konstruktionen av diskursen kring sex som gått att utröna i det 

granskade materialet, men det är i relation till varandra som de skapar den övergripande 

diskursen kring sex i de utvalda vloggarna. Det första och övergripande temat är att 

vloggarna ofta är utbildande, det temat har vi valt att kalla Vloggare som sexualupplysare. 

Det andra temat är det subjektiva och personliga perspektivet som vloggarna ofta utgår från, 

det temat har vi valt att kalla Sex ur ett subjektivt perspektiv. Det tredje temat är de spår av 

sexuella normer och hierarkier som har kunnat urskiljas i materialet, det temat har vi valt att 

kalla Dolda sexuella normer och hierarkier. I analysresultatet redovisas de tre temana mer 

ingående.  
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6.6. Metodkritik och studiens begränsningar  

Multimodal kritisk diskursanalys är långt ifrån en okritiserad metod. Den kanske mest 

omfattande kritiken handlar om att kritisk diskursanalys inte tar hänsyn till textproduktion i 

analysen. Kritikerna menar att för att förstå hur en viss diskurs uppkommer måste forskaren 

ta hänsyn till den granskade textens kontext och de begränsningar som den har författats 

under. En annan del av kritiken mot metoden är att den är allt för kvalitativ och selektiv 

vilket inte gör det möjligt att visa en fullständig bild av ett fenomen. Kritiken grundar sig i att 

forskaren själv väljer ut material som hen anser vara relevant för forskningsfrågan vilket 

leder till att analysens resultat kan användas för att bekräfta forskarens egna åsikt i frågan. 

Att kritisk diskursanalys inte är den enda kritiska metoden för att granska en text, och att den 

snarare är en övning i att tolka och inte en metod för att analysera ett material är också en 

svaghet med metoden som många kritiker har påpekat (Machin & Mayr, 2012).   

 

Kritikerna menar också att den kognitiva delen i publikens läsprocess förbises i kritisk 

diskursanalys, vilket är ett problem då alla människor inte läser och uppfattar en text på 

samma sätt. Hur mottagaren tolkar en text kan delvis bero på maktrelationer och klass 

(Corsaro, 1992). Därmed behöver ideologiska och/eller maktrelaterade budskap som 

uppfattas av forskaren inte nödvändigtvis beröra eller uppfattas av andra människor 

eftersom tolkning inte är generiskt. Problematiken med att kritisk diskursanalys i sin grund 

inte har en kognitiv ansats leder vidare till kritiken om att metoden inte är så effektiv vad 

gäller samhällsförändring som den tar i anspråk att vara, eftersom resultatet av studien 

bygger på en viss typ av tolkning (Machin & Mayr, 2012) (Corsaro, 1992).  

 

Kritisk diskursanalys har sin grund i humaniora och till skillnad från naturvetenskapen 

bygger den på tolkning snarare än objektivitet och mätbara resultat. Det betyder dock inte att 

metoden inte kan resultera i kunskap som kan anses vetenskaplig (Kjörup, 2009). Med 

metodkritiken som grund är vi medvetna om att våra egna värderingar, uppfattningar och 

åsikter med största sannolikhet har färgat tolkningen av materialet och därmed påverkat 

studiens resultat. Vi är också medvetna om att det selektiva urvalet begränsar studien vad 

gäller möjligheten till att dra generella slutsatser. Denna studie gör därmed inte anspråk på 

att kunna visa upp ett resultat som är generellt för varken alla individers tolkningar eller alla 

vloggar med sexuella teman. Vad denna studie istället gör anspråk på är att granska 

diskursen i specifika vloggar, som behandlar ett specifikt ämne som hittills stått relativt 

ogranskat för att få fram ett resultat som kan problematisera ämnet och bidra till en ökad 

förståelse och diskussion kring hur sexdiskursen i vloggar kan se ut (Machin & Mayr, 2012).  

 



30 
 

6.7. Arbetsmetodik- och resultatreflektion 

En rimlig kritik mot denna studies teoretiska ansats är att Rubins (2006) modeller kan anses 

vara inaktuella. Normer förändras över tid och flertalet av de sexuella normer och hierarkier 

som Rubin definierat som avvikande kan idag anses normala (Törnqvist, 2009). Detta gör att 

olika uppfattningar om vad som är normalt och avvikande kan förekomma i samhället då 

attityder kan skifta mellan både generationer och kontexter. Att det finns skiftningar i vad 

som anses normativt och avvikande gör däremot inte teorin mindre användbar eftersom den 

försåg oss med ett teoretisk ramverk för att kunna tolka och analysera materialet och 

resultatet. Rubins modeller gav oss verktyg att definiera och identifiera dolda sexuella 

normer och hierarkier.  

Även den valda metoden multimodal kritisk diskursanalys har inneburit för- och nackdelar 

för studiens resultat. Om studien genomförts med en metod som erbjudigt mätbara 

analysvariabler så hade analysresultatet kanske kunnat anses mer tillförlitligt. En sådan 

metod skulle också gjort det möjligt att samla in en större mängd material slumpmässigt, 

vilket i sin tur skulle kunnat öka resultatets generaliserbarhet. Det går dock att hävda att en 

sådan kvantitativ metod inte hade kunnat besvara studiens syfte, vilket gjorde en kvalititiv 

metod mer lämplig. Multimodal kritisk diskursanalys tillät oss att gå på djupet i materialet 

och tolka resultatet utifrån förutbestämda analysverktyg. Detta gjorde att vi kunde se hur 

vlogg-profilerna genom språk konstruerar sex i de utvalda vloggarna och samtidigt blottlägga 

sexuella hierarkier och normer.  

Studiens teoretiska ramverk och metod bygger på tolkning. Detta gör att gör att studiens 

material hade kunnat tolkats annorlunda om någon annan genomfört analysen. Det går 

därmed att ifrågasätta studiens tillförlitlighet och allmängiltighet, eftersom resultatet till stor 

del bygger på individuell tolkning. För att stärka studiens tillförlitlighet krävs en transparent 

forskningsprocess (Ahrne & Svernsson, 2011). För att uppnå transparens och därmed göra 

det möjligt att kritisera och diskutera studien har vi strävat efter att tydligt redovisa hur vi 

resonerat kring urval och analys samt val av teori och metod. Vi har blottlagt de svagheter 

som de valda teorierna och metoden besitter och därmed öppnat upp för att studien ska 

kunna bli kritiskt granskad. Att en studie är öppen för kritik och diskussion är inte något som 

per definition sänker en studies tillförlitlighet, snarare tvärtom. En studie som inte går att 

ifrågasätta har ofta inte redovisat forskningsprocessen på ett transparent sätt vilket sänker 

dess tillförlitlighet (Ahrne & Svensson, 2011).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att studiens resultat inte bör ses som en objektiv 

sanning utan snarare som ett inlägg i debatten kring den socialt konstruerade bilden av sex i 

svenska medier.  
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7. Analysresultat 

I det granskade materialet har tre stycken teman framkommit: Vloggare som 

sexualupplysare, Sex ur ett subjektivt perspektiv och Dolda sexuella normer och hierarkier. 

Temana i analysresultatet bildar var för sig delar av den sexdiskurs som gått att utröna och 

tillsammans bildar de den övergripande sexdiskursen i de granskade vloggarna. I följande 

avsnitt presenteras temana ingående var för sig. 

 

7.1. Vloggare som sexualupplysare  

7.1.1. Språklig ansats 

Språket i de granskade vloggarna är övervägande informellt. Förutom ett genomgående 

talspråk med informell ton används lexikala val som bland annat “legat” och “lösmutta”. 

Även tittarna tilltalas genom informella lexikala val  som till exempel “mina vänner”. Det 

informella språket gör att vlogg-profilen känns avslappnad och att ämnet sex avdramatiseras. 

Vloggen kan därmed påminna om en konversation mellan vänner, vilket kan göra att vlogg-

profilen uppfattas som någon som publiken har en relation till och kan identifiera sig med 

(Bond & Drogos, 2014). Den informella tonen gör att vlogg-profilerna inte uppfattas som 

överordnade sin publik och deras budskap upplevs som mindre förmanande, trots att 

innehållet ofta är utbildande.  

 

En tydlig tendens i vlogg-profilernas språk är att det ofta anspelar på humor och ironi.  

Aina och Thobias demonstrerar skrattandes sexpositioner och benämner vissa positioner 

med det lexikala valet  “roliga”. Lakidoris använder sig av alternativa röster, grafik och miner 

för att illustrera händelseförlopp eller förklara något som skulle kunna anses som tabubelagt 

och därmed pinsamt att prata om på grund av de sexuella normer som finns i samhället 

(Rubin, 2006). I följande citat har hon precis berättat hur “äckligt” hon tycker det är med 

analsex:  

 

Och då säger ni: “Med glidmedel så går det jättebra!”. Ja det kanske det gör. Men jag 

tycker inte att det är skönt att få in någonting i min röv. När jag var liten och 

mamma skulle ge mig alvedon i arslet vettu fy fa-an. Grät så förjävla mycket!  

(Lakidoris, 12 april, 2015) 

 

Att med en humoristisk ton och timing jämföra analsex med när en förälder ger sitt barn 

värktabletter är ett exempel på hur Lakidoris använder sig av humor när hon pratar om sex. 
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Det lexikala valet “röv” konnoterar även till något grövre och mindre förknippat med 

njutning än det mer neutrala uttrycket “rumpa”.  

 

Även Aina och Thobias vlogg har en utbildande ansats som ofta omsluts av humor genom 

lexikala val och visuella symboler. Aina säger att hon “måste slå ett slag” för en sexleksak 

som hon visar upp. De demonstrerar och berättar, inte sällan skrattandes, hur sexställningar 

ska utföras och hur sexleksaker ska användas. Tolkningen av Aina och Thobias humoristiska 

ansats är att ämnet å ena sidan upplevs som avdramatiserat, men å andra sidan som oseriöst.  

 

Den humoristiska ansatsen i vloggarna kan tolkas som ett försök att lätta upp eller släta över 

ett tabubelagt ämne som kan uppfattas som pinsamt eller jobbigt att prata om (Rubin, 2006). 

Den humoristiska vinklingen kan således tolkas som ett skydd mot socialt obehag för både 

vlogg-profilen och publiken (Cameron, Hedman, Didkowsky, Tapanya, & Cameron, 2013). 

Risken med att använda humor i kombination med ett utbildande innehåll är att 

informationen då kan upplevas som något trivialt istället för seriöst. Därmed finns det också 

risk att eventuella negativa sidor av sex bagatelliseras (Prybutok, 2013).  

 

7.1.2. Uppmanande och utbildande  

Det kan konstateras att samtliga vloggar på ett självklart sätt informerar, berättar och 

uppmanar sina tittare kring hur de tycker att de ska agera. Utbildningssyftet i vloggarna 

påtalas sällan, utan vlogg-profilen börjar ofta videon med att berätta att hen ska “prata” om 

sex eller att tittarna har ställt frågor som hen nu ska svara på.  

 

När uppmaningar presenteras som självklara i en utbildningskontext finns det en risk att den 

egna uppfattningen konstrueras som det normativa och att det är en vedertagen uppfattning, 

vilket det inte nödvändigtvis behöver vara. Det som utelämnas är alternativa perspektiv och 

begrepp som kan nyansera bilden av ett normativt sexuellt beteende. Detta kan illustreras 

med ett citat av Lakidoris (12 april, 2015): ”Ni förstår! Man måste pilla lite!” 

Detta är avslutningen på Lakidoris svar på om hon tycker att förspel är viktigt. Det lexikala 

valet “ni förstår” framställer uppmaningen som självklar, vilket det inte behöver vara för alla 

hennes tittare. Uppmaningens formalitet dras även ned med hjälp av ordet “pilla”, eftersom 

det konnoterar något oskyldigt, lekfullt och aningen mindre sexuellt laddat än exempelvis 

“smeka”. Trots den informella tonen kan meningen tolkas som utbildande eftersom den 

innehåller en uppmaning.  
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Det finns även lexikala val som tyder på att Lakidoris inte alltid menar det hon säger och att 

hon, kanske omedvetet, förmedlar något annat än det hon explicit säger. När Lakidoris får 

frågan: “Är det bättre att ha sex när man har mens eller är det bästa att görs (göra) det när 

man inte har mens?” svarar hon: 

 

Det är ju inte farligt o ha sex när man har mens. Man kan ju inte bli gravid heller och 

så. Så det är ju bara att “köra utan kondom (med) hela skiten vettu, men det blir 

kladdigt som fan! 

 (Lakidoris, 12 april, 2015) 

 

I ett avseende uppmuntrar Lakidoris tittarna att ha sex under mens eftersom “det inte är 

farligt” och inte kan leda till graviditet. Samtidigt säger hon, med en humoristisk ton, att sex 

vid mens “blir kladdigt som fan”. För det första konnoterar det lexikala valet “kladdigt” i 

denna kontext något smutsigt och negativt. Meningen framställer också att det är en generell 

sanning att det vid sex under mens alltid blir “kladdigt”. Lakidoris säger först att hon tycker 

att tittarna kan ha sex under mens, men antyder sedan att det är smutsigt och äckligt. 

Tolkningen av detta är att det hon direkt uttrycker är en positiv inställning till sex under 

mens, men att hon egentligen tycker att det är äckligt.  

 

Det utbildande språket syns även i följande citat av Therese Lindgren:  

 

Men är det någon som lever efter en fucking religion som säger att det är fel så bara 

lämna den där jävla skitkyrkan, eller -moskén eller ehh församling, vad det nu kan 

vara, jag vet faktiskt inte. Jag är så himla dåligt insatt på religioner så ta det inte fel. 

Men om du lever efter en religion som säger att det är fel med onani eller fel… Aa, 

med onani eller att ta på sig själv när man är kvinna eller man, alltså bara lämna 

skiten för det är fan fucked up. 

 (Therese Lindgren, 15 mars, 2015) 

 

Therese Lindgren gör sin egen åsikt tydlig samtidigt som hon förmedlar vad hon anser att 

tittarna bör göra. Uppmaningen blir mycket tydlig genom laddade lexikala val som “lämna 

skiten” och “fucking religion”. “Skiten” har en negativ konnotation och ordet “fucking”, är i 

relation till “religion”, ett skällsord. Det kan anses problematiskt att Therese Lindgren uttalar 

sig och berättar för sin publik vad hon tycker att de ska göra om de tillhör en religion som 

skambelägger onani, särskilt när det i samhället förekommer olika perspektiv på vad som 
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anses vara rätt och fel. Detta kan tolkas som en strukturell motsättning eftersom andra 

perspektiv på sätt att se på onani inte synliggörs i vloggen.  

 

7.1.3. Rätten till sin egen kropp 

Ett återkommande ämne i vloggarna är rätten till sin egen kropp och vad som är okej och inte 

i en sexuell situation. Flera av vlogg-profilerna betonar att ingen annan har rätt till din kropp 

och vikten av att säga nej om lusten till sex inte finns. I följande citat uppmanar Tova 

Helgesson tittarna att våga säga nej om de befinner sig i olustiga sexuella situationer:  

 

Men så kom ihåg, mina babes, säg nej om ni inte vill nånting, okej? Asså ingen ska 

göra nånting på dig om du inte känner dig bekväm med det, asså kom ihåg o säga nej 

helt seriöst för att  det är din kropp och liksom du bestämmer över den. Vill du att han 

tar på dig fine, men vill du inte det så fan då ska han fan inte göra det heller”. 

 (Tova Helgesson, 6 maj, 2016) 

 

Tova Helgesson både förklarar hur publiken ska tänka kring vad som är okej och inte i en 

sexuell situation och hur hon tycker att de ska agera om de befinner sig i en sådan. Det 

dominerande perspektivet som syns genomgående i det som Tova uttrycker är att ingen 

annan förutom individen själv har rätt till sin kropp. De lexikala valen “kom ihåg” gör att det 

hon säger efter “säg nej om ni inte vill nånting” betonas än mer och gör att det konnoteras till 

något som ska anses vara extra viktigt. Ordet “fan” är också ett tydligt lexikalt val som gör att 

budskapet känns ännu starkare då konnotationen till svordomar är att de används för att 

uttrycka starka känslor såsom ilska och frustration.   

 

Tova Helgesson uttrycker inte bara ilska och frustration, i vloggen förekommer också lexikala 

val som kan konnoteras till humoristiska element. Dessa vitt skilda ansatser blandas i 

samma kontext där syftet är att berätta om ett självupplevt sexuell övergrepp.  

 

 ….sen asså det här är sjukt asså jag kommer skratta typ för att asså det var hemskt 

men, men det var ändå såhär, förlåt jag kan inte sluta skratta för jag tycker bara att 

det är så jävla sjukt. Det var ett tag sen detta hände asså så att ehm  klart det var lite 

ledsen över what ever. Jag vaknar liksom upp att jag känner att någon tar on my 

klitoris.  

(Tova Helgesson, 6 maj, 2016) 
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Det lexikala valet “skrattar” konnoterar till glädje och lycka och skapar en stark kontrast till 

de lexikala valen “hemskt” och “ledsen”, vilket ironiserar det hon säger. Att använda ironi 

kan tolkas som ett försök till att släta över en upplevelse som är svår att prata om (Cameron 

et al, 2013), men det gör också att händelsen bagatelliseras och därmed tolkas som trivial. Att 

Tova väljer att prata om det sexuella övergrepp som hon utsatts för på ett humoristiskt sätt är 

problematiskt eftersom den typen av händelse inte bör trivialiseras. Särskilt inte när 

innehållet i vloggen kan klassas som Info- eller Edutainment och därmed kan ha en 

utbildande effekt på sin publik.  

 

Även Lakidoris pratar om rätten till sin egen kropp och tar upp att om inte lusten för sex 

finns, så ska man inte ha sex. Hon berättar att när man är redo för att ha sex så “känns” det i 

hela kroppen. Hon uppmanar tittarna att lyssna till sin egen kropp och själva bestämma om 

de vill ha sex. Det lexikala valet “att känna” skulle kunna uppfattas som svårdefinierat. Detta 

skulle kunna göra att uppmaningen uppfattas som otydlig, framför allt för någon som aldrig 

har haft sex och därmed inte har egna referensramar kring hur det “ska kännas”. Det kan då 

bli svårt för delar av Lakidoris publik att ta till sig den information som hon förser dem med.   

 

7.1.4. Njutning framför säkerhet 

Det som utelämnas i samtliga vloggar är möjliga konsekvenser av sex så som graviditet och 

könssjukdomar. Preventivmedel är inte heller ett sexrelaterat ämne som vlogg-profilerna 

pratar om eller diskuterar kring, trots att det skulle kunna vara en naturlig förlängning i ett 

samtal om sex. Detta kan ses som att det dominerande perspektivet är det perspektiv som 

anses vara underhållande och intressant att prata och det som utelämnas är det som anses 

vara ointressant, tråkigt och obekvämt. I en av vloggarna nämns preventivmedel en gång, och 

det är när Lakidoris svarar på en fråga om vilket preventivmedel hon föredrar. Hon svarar att 

de enda hon har provat är kondom och p-piller, och att hon inte tyckte om något av de 

alternativen. Eftersom Lakidoris inte nämner ett (ur hennes perspektiv) bra preventivmedel 

kan det tolkas som att hon är negativt inställd till preventivmedel. Bristen på information och 

resonemang kring preventivmedel kan tyda på att det är ett ämne som anses tråkigt. Det kan 

också tyda på att det inte finns ett intresse för kunskap om preventivmedel hos publiken eller 

att det inte direkt kopplas ihop med ämnet sex.  

 

Det som istället uppfattas som intressant att prata om i vloggar inom ämnet sex, är njutning. 

I motsats till det kliniska och barnalstrande perspektivet på sex, kan njutning ses som ett 

dominerande perspektiv. Detta skapar en del i sexdiskursen som står för en fri och modern 



37 
 

syn på vilket syfte sex kan ha, att du har rätt till att njuta av din kropp och också delvis 

berätta vad du njuter av: 
 

Kolla hur, hur hundar beter sig när de kommer upp i den åldern. Alltså de kan inte 

kontrollera sig själva för att det är någonting som händer biologiskt i kroppen, så 

skäms inte över det. Ta på dig själv. Gör det.  

(Therese Lindgren, 15 mars, 2015) 

 

Therese Lindgren uppmanar i ovanstående citat sin publik att ta på sig själva och inte 

skämmas över det. Att jämföra människors onani med hundars sexuella beteenden kan tolkas 

som en avdramatisering av ämnet eftersom att jämförelsen konnoterar till något biologiskt 

naturligt. Therese Lindgren informerar och uppmanar publiken genom att använda liknelser, 

vilket kan göra att publiken lättare tar till sig budskapet.  

 

7.1.5. Sammanfattning av tema 

Vlogg-profilerna kan ses som informella sexualupplysare och de studerade vloggarna kan 

kategoriseras som Info- eller Edutainment på grund av informella lexikala val, en 

humoristisk ansats och att de informerar och uppmanar. Trots att vloggarna inte har någon 

uttalad ambition att vara utbildande eller informativa blir effekten av den diskurs de skapar 

att innehållet kan fungera som utbildande på dess publik. När vlogg-profilerna informerar, 

uppmanar eller uttrycker en åsikt humoristiskt kan det uppfattas som att de uttrycker sig 

trivialiserande kring ämnet, vilket kan få konsekvenser för en publik som saknar sexuella 

referensramar.  

 

Vlogg-profilerna anspelar på humor när de pratar om sex och det som är i fokus är att sex 

handlar om njutning. Några eventuella konsekvenser av sex som exempelvis könssjukdomar 

nämns inte, vilket är typiskt för innehåll som klassas som Info- eller Edutainment då 

negativa aspekter ofta utelämnas till förmån för det positiva (Bolander, 2009, s. 22-23).  
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7.2. Sex ur ett subjektivt perspektiv  

Ett dominerande perspektiv i samtliga av de studerade vloggarna är det subjektiva 

perspektivet där vlogg-profilen utgår från sin egen relation till och uppfattning om sex, och 

sällan presenteras ett alternativ till vlogg-profilens eget perspektiv. 

 

Vloggarna utgår nästan enbart från egna känslomässiga och/eller fysiska upplevelser. Någon 

allmän information om sex eller sexualitet förekommer sällan. Therese Lindgren berättar om 

när hon hade sex för första gången och att hon efteråt var lycklig och lättad över att äntligen 

ha blivit av med oskulden.  

 

Det gjorde så ont asså det var som att någon försökte trycka upp en kniv mellan mina 

ben. Och jag - det här vill inte ni höra och ni ska inte vara rädda för sex. Men för mig 

gjorde det jätte-jätteont. 

(Therese Lindgren, 15 mars, 2015). 

	

När Therese Lindgren beskriver sitt första samlag med de lexikala valen “trycka upp” och 

“kniv” konnoterar det till smärta och någonting vasst. Ordens konnotativa betydelse 

associeras till något man inte vill att ens underliv ska uppleva. Genom dessa lexikala val 

förmedlas en avskräckande bild av att sex första gången är smärtsamt, men att smärtan är 

värd att genomlida för att få sexdebuten överstökad. Det är en bild som visserligen stämmer 

för Therese Lindgren, men som nödvändigtvis inte behöver stämma för alla hennes tittare. 

Detta kan vara problematiskt eftersom att personer som inte har någon sexuell erfarenhet 

kan påverkas av Therese Lindgrens beskrivning och då bli avskräckta från att ha sex eller 

skapa ett orosmoment kring hur det kommer kännas när de har sex första gången. Det kan 

också skapa en bild av oskulden som något som alla vill bli av med så fort som möjligt. 

 

Det subjektiva perspektivet syns även när Lakidoris får en fråga om vilka preventivmedel hon 

föredrar, varpå hon berättar vilka preventivmedel hon har använt (p-piller och kondom) och 

hur hon inte föredrar något av dem: 

 

Jag har bara provat kondom och p-piller. Och då kan jag säga att: Jag hatar p-piller 

över allt annat ska ni veta […] Jag låg och grät varje natt typ. Jag mådde så jävla 

dåligt, alltså nej jag (känner)- Det var fan inte värt. Och grejen är det var inte så att 

jag bara: O nej jag är så ledsen för att det där hände, eller det där hände, eller åh det 

där. Utan det var så här typ låg i sängen och så bara - Jag bara började gråta. 



39 
 

 

[...] 

 

Och kondom är, ja det är väl helt okej. Dock är det lite party pooper, men det ska vi 

inte (gå in) på för man måste använda kondom ändå.  

(Lakidoris, 12 april, 2015)  

 

Det subjektiva perspektivet syns tydligt eftersom Lakidoris svarar på frågorna utifrån sina 

egna upplevelser och erfarenheter. Att säga varför någon undrade över Lakidoris 

preventivmedelsanvändning är svårt. Det är däremot värt att ta upp de intentioner som 

frågeställaren skulle kunna haft och hur svaret på frågan påverkar tolkningen. Det är rimligt 

att anta att hen som frågade om Lakidoris preventivmedelspreferenser inte är helt säker på 

vilket preventivmedel hen själv ska använda. Att Lakidoris utelämnar information om de 

fördelar som finns med kondom och p-piller, eller huruvida hon fortfarande använder 

preventivmedel gör att frågeställaren inte får svar på sin fråga. Lakidoris betonar visserligen 

att hon talar utifrån egna erfarenheter, men framställer preventivmedlen p-piller och 

kondom som någonting negativt genom de lexikala valen “hatar”, “gråta” ,“må dåligt” och 

“party pooper” som konnoterar till obehag och något tråkigt. Den överordnade tolkningen 

blir då att preventivmedel konstrueras som någonting negativt vilket potentiellt skulle kunna 

påverka publikens uppfattning kring preventivmedel. 

 

Även Tova Helgessons egna erfarenheter och uppfattningar står centrala i hennes vlogg. Hon 

berättar utifrån sitt eget perspektiv när hon blev sexuellt antastad medan hon sov. Efter att 

ha redogjort för hur händelseförloppet gick till, berättar hon på följande sätt hur händelsen 

slutade: 

 

…liksom asså jag fattade ju sen senare liksom att man gör inte sånt här det är inte 

rätt liksom och ni måste säga nej om ni inte vill nånting asså jag ville inte att han 

skulle ta på mig speciellt, asså det är bara så sjukt att han gjorde det när jag sov.  

(Tova Helgesson, 6 maj, 2016) 

 

I Tova Helgessons redovisning utelämnas ett perspektiv som hade kunnat skapa en annan 

förståelse för händelsen och placera den i en större, samhällelig kontext. Denna händelse 

hade kunnat rubriceras som ett sexuellt övergrepp, vilket Tova Helgessons aldrig gör. Hennes 
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informella språk med en humoristisk jargong tonar ner det övergrepp som hon varit med om 

och får det att låta som att situationen inte var så allvarlig: 

 

...så sluta han liksom inte han fortsatte liksom så var han på väg o såhär ta in fingret 

in my pussy och då kände jag bara att nej nej nej nej nej nej I´m not ready for this 

liksom asså verkligen inte när jag fucking sover heller liksom vafan liksom jag får 

inte ens in en tampong liksom. (Tova Helgesson, 6 maj, 2016) 

 

[...] 

 

Jag sov ju inte jag låtsassov ju, ah, men då kommer han med sin hand igen och bara 

tar på mig, jag ba vafan ska jag göra liksom?  

(Tova Helgesson, 6 maj, 2016) 

 

Lexikala val som “pussy” och “låtsassov” skapar i de två ovanstående citaten ett informellt 

språk som inte sätter en tydlig etikett på händelsen, vilket i sin tur gör att den vid en första 

anblick kanske inte uppfattas som så allvarlig som den hade gjort om ett mer formellt språk 

hade klassificerat händelsen. Som tidigare nämnt hade ett formellt språk kunnat klassat 

händelsen som exempelvis “sexuellt övergrepp”, vilket hade belyst allvaret i situationen och 

hjälpt publiken att tolka och förstå situationen. Att enbart förklara den situation som Tova 

Helgesson befann sig i ur ett subjektivt perspektiv kan ses som problematiskt med tanke på 

den potentiella påverkan som hennes vlogg kan ha på publiken.  

 

7.2.1. Hemma hos 

Det är inte bara på sättet som vlogg-profilerna pratar om sex som bidrar till det subjektiva 

perspektivet. Även attribut och miljön i de granskade vloggarna bekräftar och förstärker 

intrycket av det subjektiva perspektivet på sex. Aina och Thobias sitter avslappnat i en säng 

och pratar om sexleksaker, som om de nyss vaknat, vilket kan tolkas som avväpnande och 

personligt eftersom att en säng konnoterar till en plats för avskildhet, sömn och lugn. 

Lakidoris befinner sig i vad som snarare tolkas som ett hem än en studio och Tova Helgesson 

berättar explicit att hon befinner sig hemma, vilket också skapar en avslappnad, intim och 

informell stämning.  
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Therese Lindgren börjar okommenterat ta bort sitt smink med hjälp av en sminkservett. 

Handlingen kan tolkas som en symbol som synliggör för publiken att hon plockar ner sin 

fasad mot omvärlden, gör sig bekväm och befinner sig hemma. Detta förstärker 

uppfattningen av att hon är utelämnande och personlig i sin vlogg om sex.  

 

7.2.2. Alla vill ha sex 

Något som förekommer i samtliga av de granskade vloggarna är att trots att alla presenterar 

sitt eget perspektiv på sex, så har de minst en tydlig gemensam nämnare; samtliga pratar 

utifrån förutsättningen att alla har, eller kommer vilja ha sex. De utelämnar perspektivet att 

alla kanske inte kan eller vill ha sex på grund av religiösa, personliga, kroppsliga eller andra 

skäl som gör att sex inte är aktuellt. Att ha sex eller att vilja ha sex framställs som det 

normala och kan ses som en strukturell motsättning till det motsatta perspektivet att inte 

vilja ha sex som inte synliggörs. De valda vloggarna konstruerar därmed att välja bort sex 

som något avvikande.  

 

Här följer ett exempel på hur vlogg-profilerna ytterligare förstärker att sexuell aktivitet är det 

normala: ”Eh, så alltså vad känner du, vad asså, vad är du för typ av sextjej?” (Aina och 

Thobias, 26 mars, 2014). De lexikala valen “typ av sextjej” kan tolkas som att det anses 

vedertaget att alla tjejer är en viss sextyp och om någon inte är en sextyp det så är det 

avvikande.  

 

7.2.3. Sammanfattning av tema 

Sammanfattningsvis kan detta tema beskrivas som att vlogg-profilerna konstruerar sex ur ett 

subjektivt perspektiv. Detta på grund av att de utgår från egna sexuella upplevelser, åsikter, 

betteenden och preferenser. I kombination med den hemmamiljö som samtliga vloggare 

befinner sig i vid inspelningstillfället, skapas en stark känsla av intimitet och en informell 

stämning. Utelämning av perspektivet på sex som något som inte är självklart för alla, gör att 

de utvalda vloggarna konstruerar sex och att vilja ha sex som det normala. Utelämning av 

andra perspektiv på sex gör att informationen blir subjektiv, onyanserad och inte speglar den 

breda synen på sex och sexualitet som finns i samhället.  
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7.3. Dolda sexuella normer och hierarkier   

Rubins (2006) modeller över sexuella normer och hierarkier är ett sätt att definiera vilka 

sexuella aktiviteter som av samhället anses normala eller avvikande. De aktiviteter som anses 

som normativa är bland annat: Heterosexualitet, monogami, sex inom äktenskapet och sex i 

hemmet. Det som anses avvikande är bland annat: homosexualitet, polygami, offentligt sex, 

sexleksaker, onani, sadomasochism samt utomäktenskapliga- , tillfälliga- och icke-

reproducerande- sexuella relationer. 

 

7.3.1. Avvikande sex  

Vid flera tillfällen synliggörs avvikande sexualiteter och sexuella relationer i vloggarna. 

Therese Lindgren pratar om sina tidiga erfarenheter av onani. Aina och Thobias använder en 

gag-boll som konnoterar till sadomasochism och pratar om när Thobias förlorade oskulden 

med en kille. Dessutom konstruerar de i följande citat sexleksaker som en naturlig del av 

ämnet sex:  

 

Aina: Vad händer idag? Kolla bak ((Båda vänder sig om mot bänken bakom sängen 

där alla sexleksaker står)). Vad är det här? 

Thobias: Det här är en lösmutta, Flashlight heter det. 

Aina: Och vad är det här? ((Håller upp en gag-boll)). 

Thobias: Ja det kan ju du berätta den är inte min. 

Aina: Ja, ni ser temat på dagens avsnitt, det är... 

Aina och Thobias: Sex. 

 

(Aina & Thobias, 26 mars, 2014) 

 

I detta citat konstruerar Aina och Thobias sexleksaker som ett normalt och självklart inslag i 

sexuella aktiviteter. Meningen “ja, ni ser temat på dagens avsnitt,” kan tolkas som att 

sexleksakerna i bild har så pass vedertagna konnotationer till sex att de räcker som 

synliggörande symbol för att förklara att vloggen kommer att handla om sex. Med det 

lexikala valet “ni”, tar Aina för givet att publiken tolkar symboler på samma sätt. Detta kan 

ses som ett synliggörande av  kontextuella och kulturella symboler som konnoterar till sex. 
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De sexuella relationer som beskrivs i vloggarna är utomäktenskapliga-, tillfälliga-, eller icke-

reproducerande. Therese Lindgren berättar att hon inte kände killen som hon hade sex med 

första gången, Aina pratar om hur hon och en kille som hon dejtade inte är gifta i dag och 

Tova Helgesson berättar att hon inte var tillsammans med killen som hon sov över med. 

Lakidoris nämner, uttöver att hon inte ingår äktenskap med sin pojkvän, aldrig att hon har 

sex i reproducerande syfte.  

 

Samtliga ovanstående exempel tyder på att de studerade vloggarna uttrycker sexuella 

företeelser som avviker från Rubins (2006) modell för sexuella normer och hierarkier. De 

företeelser som Rubin (2006) definierat som normavvikande konstrueras som normalt eller 

till och med självklart i vloggarna, vilket kan ses som ett uttryck för ett öppet klimat med 

frihet att prata om sexrelaterade ämnen som anses vara tabu (Rubin, 2006). 

 

7.3.2. Heteronorm  

Trots frispråkigheten finns det tendenser som skulle kunna tyda på att vlogg-profilerna inte 

är så normbrytande som de kan verka. Lexikala val som “vanligt sex” förekommer när det 

pratas om vaginalt sex, medan analt sex konstrueras som äckligt och onaturligt:  

 

Alltså anal låter så jävla äckligt. Anal! Anus! Brunögat! Alltså nej fy fan! Jag antar 

att du menar om jag tycker om analsex eller inte. Och näej, alltså jag har inte provat. 

Men fan my ass är till för att få ur sig saker, inte in. 

 (Lakidoris, 12 april, 2015)  

 

Detta gör att vaginalt sex konstrueras som det normala och överordnat andra sexuella 

aktiviteter som till exempel ansalsex, som konstrueras som avvikande (Rubin, 2006). 

 

Heterosexuellt sex benämns oftast endast som “sex”, men när homosexuellt sex nämns, 

tydliggörs det att det är ett samkönat samlag. När Thobias pratar om sin oskuld så 

förekommer det en överlexikalisering då han tydliggör könet på den personen han hade sex 

med första gången (först en tjej och sedan en kille, han anser därmed att han haft flera 

oskulder). När Lakidoris och Therese Lindgren pratar om sin oskuld nämner de aldrig att det 

är en kille som de hade sex med första gången. Therese Lindgren (15 mars, 2015) säger: 

”...det var som att någon försökte trycka upp en kniv mellan mina ben.” Och Lakidoris (12 

april, 2015) säger: ”Det var ju fucking en korv som skulle bli instoppad i mig.” 
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Texten kan tolkas som att det var en kille de hade sex med första gången. Detta förtydligas 

inte utan publiken antas förstå att det är kille. Heterosexualitet kan därmed ses som den 

överordnade sexualiteten och att alla andra sexualiteter är underordnade. Det tyder också på 

att det anses allmänt vedertaget att sex är något som förekommer mellan personer av olika 

kön och att samkönat sex avviker från normen (Rubin, 2006).  

 

I en sekvens ur “Blommor och bin” med Aina och Thobias förekommer det utelämning av 

information om hur samkönade sexställningar ser ut. Att en sexställning utförs av två 

personer av olika kön framställs som det normala när det inte förekommer några andra 

alternativ på hur en sexställning kan utföras om parterna skulle vara av samma kön. 

Utelämning av ett homosexuellt perspektiv kan ses som en bekräftelse av att heterosexualitet 

är överordnat homosexualitet (Rubin, 2006).  

 

Ett annat exempel på hur sexuella hierarkier kan ta sig uttryck är när Thobias står med 

djävulshorn och piskar ett läderbälte i sin hand samtidigt som Aina står på knä med en rosa 

blomma i händerna med handflatorna sammanpressade framför kroppen. Ainas attribut 

konnoterar till romantik, oskuldsfullhet och underlägsenhet, medan Thobias attribut 

djävulshorn och position i förhållande till Aina konnoterar överlägsenhet. Detta kan tolkas 

som att mannen är överordnad kvinnan i en sexuell situation (Muise, 2011).  

 

7.3.3. Onani 

Onani är ett ämne som förekommer direkt i Therese Lindgrens vlogg, men också indirekt i 

Aina och Thobias vlogg. Therese Lindgren belyser vikten av att inte skämmas över sin 

sexualdrift och att det är normalt att ta på sig själv. Men när hon sedan ska berätta om hur 

hon själv började att onanera använder hon det lexikala valet “faktiskt”: ”Och så kommer jag 

ihåg att jag faktiskt mest tittade på tjejer i underkläder. (Therese Lindgren, 15 mars, 2015)” 

Det som ordet “faktiskt” konnoterar är att det är ovanligt eller avvikande att en tjej tittar på 

andra tjejer i samband med onani, vilket kan ses som ett uttryck för att både homosexualitet 

och onani är avvikande sexuella företeelser (Rubin, 2006).  

 

Aina och Thobias pratar om sexleksaker framförallt i samband med onani, inte i samband 

med sexuella aktiviteter tillsammans med en partner. De pratar dock aldrig om sexleksakerna 

relaterat till sin egen njutning eller sexuella preferenser utan snarare i relation till funktion: 

 

Aina: Här, den här måste jag slå ett slag för. Vad tror dom (tittarna) att det här är? 

En liten telefon? Det är en väckarklocka. Man har den här innanför trosorna, så 
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sätter man tiden såhär, och så kanske man ställer den på åtta, då börjar den vibrera 

vid åtta.  

(Aina & Thobias, 26 mars, 2014) 

 

Detta kan delvis ses som en bekräftelse på den sexuella norm som säger att användande av 

sexleksaker är avvikande (Rubin, 2006). Diskussionen om sexleksaker hålls med ett tydligt 

avstånd från det egna användandet med hjälp av bland annat det lexikala valet “man” och 

avsaknaden av egna berättelser kring erfarenheter av sexleksakerna, vilket kan tyda på att det 

fortfarande är tabu att prata om sexleksaker relaterat till sig själv.  

 

7.3.4. Sammanfattning av tema 

De sexuella ämnen som vlogg-profilerna väljer att behandla avviker i vissa avseenden från de 

sexuella normer och hierarkier som samhället har konstruerat. Samtidigt går det att i språk 

och visuella symboler se spår av sexuella normer och hierarkier som reproduceras dolt under 

en öppen och normkritisk fasad (Rubin, 2006). De normer och hierarkier som upprätthålls i 

vloggarna är att heterosexualitet konstrueras som överordnat, att exempelvis analsex är en 

avvikande sexuell aktivitet och att onani fortfarande är tabubelagt.  
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7.4. Sammanfattning av analysresultat 

Slutligen går det att konstatera att sex konstrueras diskursivt i de studerade vloggarna genom 

språkliga och visuella element som kan presenteras utifrån tre teman. Var för sig 

representerar de tre temana olika delar i en konstruerad bild av sex och skapar tillsammans 

en övergripande diskurs kring sex i de granskade vloggarna. Det första och övergripande 

temat är att vlogg-profilerna kan ses som sexualupplysare. Detta kan ses som problematiskt 

utifrån studiens resterande teman, vilka är det subjektiva perspektivet som sexdiskursen 

präglas av och de spår av traditionella normer och hierarkier som går att urskilja trots att 

diskursen kan uppfattas som öppen, fri och accepterande. 

 

Det finns både positiva och negativa aspekter av den presenterade diskursen.  

Ett öppet och fritt klimat när det gäller sex är önskvärt, både med tanke på varje enskild 

människas rätt att uttrycka sig och rätten till sin egen sexuella identitet. Det kan däremot 

finnas en problematik i att unga människor skaffar sig information och utbildning kring sex 

från dessa vloggar eftersom de oftast bara speglar ett perspektiv och reproducerar sexuella 

normer och hierarkier. Det går då att diskutera problematiken kring den utbildande roll som 

vlogg-profilerna har eftersom de inte har ett uttalat ansvar för den bild av sex som de 

förmedlar till en ofta ung publik.  

 

Problemen och fördelarna med denna sexdiskurs kommer vidare att diskuteras i studiens 

avslutande del.  
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8. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie är att skapa en klarare bild av den rådande diskursen kring sex och 

även blottlägga underliggande sexuella normer och hierarkier i fyra stycken vloggar på 

Youtube. Studiens resultat bör ses som en vetenskapligt grundad tolkning som med grund i 

de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen inom fältet, bidrar till en ökad 

förståelse och diskussion kring den socialt konstruerade bilden av sex, fria och ogranskade 

medier samt vem som bör ansvara för barn och ungdomars sexualupplysning (Machin & 

Mayr, 2012).  

 

8.1. Så vad är problemet? 

Analysen visar att det granskade materialet innehåller ett utbildande språk där vlogg-

profilerna ofta uppmanar publiken hur de bör agera i vissa situationer och även bäddar in 

personliga åsikter om sex i ett informerande språk som gör att den egna åsikten låter som 

fakta. Kombinerat med detta använder vlogg-profilerna ett informellt språk med en ofta 

humoristisk ansats som gör att ett tabubelagt ämne som kan anses pinsamt att prata om 

avdramatiseras och gör det enklare att prata om sex och kroppsfunktioner.  

 

Även om vloggarna kan klassas som Info- eller Edutainment, har de inte en uttalad ambition 

att vara utbildande då syftet med vloggarna kanske snarare är att underhålla och skapa en 

relation med sin publik. Det handlar om att de tar på sig en roll som sexualupplysare som de 

möjligtvis inte vill ha eller ta ansvar för. Genomgående för alla granskade vloggar är att de 

saknar ett pedagogiskt sätt att förklara sådant som kanske kan vara svårt att förstå för någon 

som inte har egna referensramar för sex eller sin egen sexualitet. Det kan då också ses som 

problematiskt att vloggarna i stor utsträckning använder sig av humor och ironi, eftersom 

detta kan vara svårt att förstå om mottagaren inte har en kontext att relatera till. Humor och 

ironi, vilket Info- eller Edutainment ofta bygger på, kan vara effektiva verktyg för att 

avdramatisera ett annars tabubelagt ämne, särskilt om det handlar om avvikande sexuella 

beteenden eller sexualiteter, men det kan också skapa en snedvriden bild av sex hos 

mottagaren (Bolander, 2009, s. 22-23, 32). Humor och ironi är beroende av tolkning, vilket 

gör att ett budskap kan uppfattas på olika sätt. På samma sätt som att små barn inte 

uppfattar “vuxenhumor” eller grov sarkasm, är det inte säkert att humor och ironi alltid 

förstås av personer utan referensramar inom ämnet (Cameron et al., 2013). 

 

Det som också kan anses vara problematiskt med att det finns ett tydligt underhållningssyfte 

i kombination med en utbildande ansats, är att det som anses “tråkigt” att prata om inte 
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diskuteras, vilket är en vanlig tendens i genrerna Info- och Edutainment (Bolander, 2009, s. 

22-23, 32). Problematiken med detta syns tydligt när vloggarna får rollen som 

sexualupplysare, men aldrig diskuterar eventuella konsekvenser av sex såsom graviditet eller 

könssjukdomar. Preventivmedel nämns kort i Lakidoris vlogg, men då med lexikala val som 

har tydligt negativa konnotationer. Utlämningen av eventuella konsekvenser av sex och en 

onyanserad bild av preventivmedel i samband med en humoristisk ton gör att sex 

konstrueras som något som inte behöver tas på allvar. Det kan anses som positivt att 

avdramatisera sex, men det kan också ses som ett problem att sex konstrueras som något 

som inte involverar eget ansvar.   

 

Med en utbildande ansats presenterar varje enskild vlogg-profil sin subjektiva syn på sex. Det 

går däremot att som helhet se vloggarna som att de står för en bred variation av sexuella 

preferenser, beteenden och åsikter. De granskade vloggarna tillsammans erbjuder alltså 

möjligheten till en varierad och nyanserad konstruktion av sex (Hetsroni, 2007). Men 

eftersom publiken själva väljer vad de vill titta på, går det att hävda att det är publikens egna 

ansvar att se till att den konstruktion av sex som de exponeras för är nyanserad och varierad. 

Risken med detta är att mottagaren kan välja att enbart titta på de vlogg-profiler som hen 

identifierar sig med. Om vlogg-profilen då endast konstruerar sex utifrån ett subjektivt 

perspektiv finns risken att mottagarens redan existerande uppfattningar och åsikter om sex 

bekräftas och aldrig kontrasteras med andra perspektiv. 

 

Vad som däremot kan ses som positivt med att vlogg-profilerna utgår från det egna 

perspektivet är att de sänder ut information som barn och ungdomar kan identifiera sig med. 

De studerade vloggarna kan ses som en kontrast till en politisk korrekt “vuxenvärld” där 

föräldrar och statliga instanser, på ett möjligen ointressant och tråkigt sätt, försöker upplysa 

barn och ungdomar om sex. Vlogg-profilerna pratar om sex på ett intimt sätt och gestaltar 

tydligt en personlig avsändare, samtidigt som de inte kräver någon respons från mottagarna. 

Sex uppfattas ofta som tabubelagt och svårt att prata om ansikte mot ansikte med en förälder, 

myndighetsperson eller till och med en nära vän (Bolander, 2009; Rubin, 2006). Det 

vloggarna då erbjuder är möjligheten att ta del av ett intimt och vänskapligt samtal, utan att 

publiken riskerar att lämna ut sig själva. Vloggarna kan med bakgrund av detta ses som en 

del i den växande ungdomskulturen på plattformen Youtube (Bers & Chau, 2010) där 

öppenhet, intimitet och frispråkighet kan ses som en kontrast mot samhällets politiskt 

korrekta och opersonliga upplysning.  

 

Vid en första anblick kan innehållet med lätthet uppfattas som öppet och inkluderande 

eftersom det förekom vissa avvikelser från sexuella normer och hierarkier som 
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homosexualitet, sexleksaker, onani och sadomasochism samt utomäktenskapliga- , tillfälliga- 

och icke-reproducerande sexuella relationer (Rubin, 2006). Trots detta kunde 

diskursanalysen blottlägga dolda spår av sexuella normer och hierarkier, vilket till viss del 

bekräftar den tidigare forskning som denna studie tar avstamp i och som visar att 

medietexter ofta reproducerar sexuella normer (Bolander, 2009; Bond, 2014). Delar i vlogg-

profilernas språkliga och visuella kommunikation tydde på en existerande heteronorm då 

exempelvis analsex konstruerades på ett förlöjligande och avskräckande sätt, homosexualitet 

som avvikande och heterosexualitet som normalt. Det blev också tydligt att den 

heterosexuella normen är överordnad homosexualitet då det förekom förtydligande av vilket 

kön sexparten till den homosexuella mannen i materialet hade, vilket inte förekom när en av 

de heterosexuella kvinnorna pratade om sex. Detta fenomen förekom alltså utan att den 

granskade vlogg-profilens sexualitet var uttalad, vilket gör att det är rimligt att anta att 

heterosexuella kvinnan inte ansåg det vara nödvändigt att förtydliga vilket kön sexparten 

hade eftersom det anses vedertaget att parten är av det motsatta könet om inget annat 

nämns.  

 

De utvalda vloggarna hade en normativ konstruktion av sex gemensam: Att ha sex eller att 

vilja ha sex konstruerades som det naturliga och normala till skillnad från perspektivet att det 

finns de som väljer bort eller inte kan utföra sexuella aktiviteter på grund av religiösa, 

personliga, kroppsliga eller andra skäl. Att konstruera sexuell aktivitet som det normala 

exkluderar de människor som inte kan eller inte vill tillhöra den normen. Det kan också göra 

att normen att ha sex förstärks vilket i sin tur kan skapa fördomar mot dem som inte har sex. 

Problematiken med att konstruera något som normalt är att motsatsen automatiskt 

konstrueras som något onormalt, istället för att presentera olika synsätt som kan ge en mer 

nyanserad bild av sex och sexualitet.  

 

Problematiken med att vloggarna utgår från en subjektivt perspektiv och dessutom bär på 

dolda sexuella normer och hierarkier är framförallt för att det sker i kombination med ett 

utbildande språk, eftersom det innebär att personliga åsikter och normativa budskap förkläs 

till objektiv information och upplysningar. Det i sin tur innebär att det är möjligt att publiken 

som tar del av dessa vloggar påverkas av den subjektiva och normativa bild som konstrueras 

av sex vilket kan begränsa deras möjligheter till att själva fastställa, utveckla och leva ut sin 

sexualitet.  
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8.2. Vem har ansvaret? 

Resultatet i denna studie kan dels ses som att vloggar är en kanal där unga människor kan få 

möjlighet att uttrycka sin sexualitet, även de som anses avvika från den av samhället 

accepterade normen. Vloggen ger publiken möjlighet att identifiera sig med sexualiteter som 

anses avvikande och känna tillhörighet till en grupp. Studiens resultat kan också ses som att 

vloggarna, i vissa avseenden, ger uttryck för sexuella normer och hierarkier. Bilden av sex 

konstrueras av vlogg-profilerna med grund i vad som är “normalt” kontra “onormalt”, vilket i 

förlängningen kan leda till att publiken påverkas av vlogg-profilernas budskap och anpassar 

sitt beteende och åsikter efter den presenterade normen som kan ha en begränsande effekt på 

individen.  

 

Den tidigare forskningen som visar att medieinnehåll har potential att påverka sin publik i 

relation till vloggarnas spridning och ofta unga följare gör det möjligt att hävda att 

personerna bakom vloggarna har möjlighet att påverka uppfattningar och åsikter (Bond & 

Drogos, 2014; Internetstiftelsen, 2015). Värt att diskutera då är vlogg-profilernas ansvar 

kring sin egen eventuella påverkan på barn och ungdomars formande av sexuella beteenden, 

åsikter och uppfattningar om sex. Öppenheten i vloggar där vem som helst få uttrycka sin 

åsikt är ur ett demokratiskt perspektiv ett framsteg från den statligt kontrollerade 

sexualupplysningen i Sverige. Problematiken ligger i att när vem som helst får uttrycka och 

förmedla sina egna åsikter som objektiva sanningar finns risken att exkluderande, trångsynta 

och stereotypa värderingar får fäste.  

 

Det går kanske inte att kräva att vlogg-profilerna måste ta hänsyn och ansvar för den bild av 

sex som de konstruerar och den eventuella påverkan som den konstruktionen kan ha på sin 

publik. Med tanke på att tidigare forskning har visat att sexualundervisningen inom de 

statliga instanserna många gånger är bristande (Bolander, 2009) kan det anses mer rimligt 

att kräva av till exempel skolväsendet, ungdomsmottagningen och RFSU att de arbetar aktivt 

med att utveckla sexualundervisningen så att de kan erbjuda en nyanserad och 

kvalitetssäkrad sexualupplysning som ungdomar vill ta del av.  

 

Skolan borde också ha en skyldighet att utbilda eleverna kring källkritik mot de sexuella 

budskap som de möts av i medier och ge dem verktyg för att förstå de bakomliggande 

mekanismer som gör att medieinnehåll inte kan tolkas som absoluta sanningar. Om skolan 

kan erbjuda utbildning om källkritik mot sexuella budskap i medier, i kombination med att 

sexualundervisningen i skolan och andra officiella instanser skulle kunna tilltala ungdomar 

på ett sätt som ger dem den information som de vill ha, så skulle sexualupplysning med 
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underhållande inslag i vloggar kunna vara ett bra komplement till det. För de positiva 

aspekterna med sexdiskursen i de utvalda vloggarna kvarstår, de ger människor möjligheten 

att uttrycka sin sexualitet och ger andra individer möjlighet till identifikation och känslan av 

att tillhöra en grupp (Bond & Drogos, 2014). Tillsammans skulle de kunna skapa en 

accepterande, inkluderande och faktaorienterad sexualupplysning.  

 

8.3. Normer förändras 

Utvecklingen av och debatten kring sex i det svenska samhället kan jämföras med två andra 

tabubelagda ämnen: Alkohol och narkotika. Både Törnqvist (2009) som kartlade 

utvecklingen av narkotikadebatten i Sverige under en trettio års period och Cisneros Örnberg 

(2012) som studerade hur den förändrade alkoholpolitiken har påverkat den generella 

uppfattningen om alkohol, visar att synen på dessa tabubelagda ämnen har blivit allt mer 

liberal. Idag har det svenska samhället en mer nyanserad syn på både legala och illegala 

droger och missbrukare. Det anses till exempel inte längre avvikande att dricka alkohol mitt i 

veckan (Cisneros Örnberg, 2012; Törnqvist, 2009). Den förändrade synen på alkohol och 

narkotika går att jämföra med förändringen av diskursen kring sex och sexualitet (Bolander, 

2009; Cisneros Örnberg, 2012; Törnqvist, 2009). Resultatet i denna studie kan i jämförelse 

med och i relation till tidigare studier kring sexdiskurser, både i medier och 

sexualundervisning, tyda på att synen på sex och sexualitet är i ständigt pågående förändring. 

Historiskt sett har det ofta varit ungdomar som kämpat för en förändrad syn på sex 

(Bolander, 2009, s. 12). Med den nya informationsteknologin, i synnerhet sociala medier, ger 

plattformar som exempelvis Youtube ungdomar möjlighet att uttrycka sig fritt inför en stor 

publik. Hur detta kommer att påverka debatten om sex är svårt att säga. Det går däremot att 

konstatera att möjligheterna för att nå ut och därmed kunna påverka samhället i dag är större 

än tidigare och att ungdomars uppfattningar och åsikter kring sex har större potential att 

påverka samhällets uppfattning om sex. 

 

8.4. Slutsats 

Med utgångspunkt i att uppfattningen om verkligheten konstrueras genom språket och 

sociala interaktioner, är det viktigt att granska det som sägs på stora mediala plattformar för 

att få en uppfattning om vilka budskap som når ut och kan få fäste i samhället. Särskilt viktigt 

blir det när det handlar om budskap kring sex som når en ung publik som kan sakna 

referenser till vad sex och sexualitet är för dem som individer. Att prata om sex i sociala 

medier är inte per automatik något negativt, denna studie visar att även om de granskade 

vloggarna bär på dolda sexuella normer och hierarkier, så bildade de tillsammans en bred 
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och varierad syn på sex och sexualiteter som presenterades på ett öppet och lekfullt sätt. 

Normer kring sex och sexualitet, förändras i takt med att samhället i stort förändras 

(Törnqvist, 2009), och vloggarna som figurerar i denna studie kan därmed ses som ett 

uttryck för vart diskursen kring sex är på väg. Till slut kanske den är fri från gamla sexuella 

normer och hierarkier och istället konstruerar en mer öppen och fri syn på sex. 
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9. Förslag till vidare studier 

För att visa hur vloggar påverkar sin publik skulle det krävas en kognitiv studie som ämnade 

att granska hur mottagarna tolkat texten och hur innehållet påverkar deras beteenden, 

åsikter och uppfattningar. Detta skulle vara intressant utifrån det resultat som denna studie 

visar på. Hur påverkar vloggarnas konstruktion av sex publikens uppfattning, åsikter och 

beteenden kring sex? 

 

En annan intressant studie skulle vara att granska hur publiken och vlogg-profilen 

gemensamt skapar diskursen kring sex. Detta eftersom publiken har möjlighet att 

kommentera vloggarna och på så sätt bidra till skapandet av en diskurs. En intressant 

följdstudie skulle kunna vara publikens påverkan på sändaren (i det här fallet vlogg-profilen). 

Skapar vlogg-profilen och publiken gemensamt diskursen kring sex? Och i så fall, vem 

påverkar den andre mest? 

 

Det skulle också vara intressant att granska med vilket syfte, begränsningar och intresse som 

dessa vloggar på Youtube produceras. För vem har dessa vloggar egentligen producerats och 

varför? 

 

Samtliga av dessa studieförslag ligger dessvärre inte inom ramen för denna studie, men vi 

uppmuntrar till fler studier inom området som dels kan kartlägga diskurser, men också 

utreda hur sexuella budskap i denna typ av medie påverkar publiken.  
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