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The study examines how sexuality and sexual pleasure is being constructed in the podcast 

Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B. The purpose is to examine if the podcast is 

following the patriarchal structures that exist in society, that can be connected to sexuality and 

sexual pleasure. The theoretical framework is formed by gender studies and critical discourse 

analysis. Same as for theory, the chosen method is critical discourse analysis. Linguistic 

aspects have been studied through a transcription of chosen episodes. 

 

The methodological concepts are presented thematically. The three most prominent themes 

distinguished from the analysis are Alice and Bianca as sex gods, Boys vs. Girls and Alcohol 

+ sex = true. The outcome of the study's discussion confirms previous research, since the 

podcast's message is contradictory. Clearest is that the podcast reproduces and strengthens the 

heteronorm. 
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1. Inledning 

I samhället finns normer kring sexualitet som reglerar vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt. Enligt dessa normer ska kvinnor vara sexuellt tillgängliga men visa upp en 

kontrollerad och respektabel sexualitet jämfört med män som förväntas alltid vilja ha sex, 

vara aktiva och kraftfulla (Norell & Nygård, u.å.). Wennstam ifrågasätter i sitt vinterprat i P1 

(Strand Berglund, 2018), den bild i samhället som visar på att det enda tonårskillar tänker på 

är sex, med motfrågan om vad tonårstjejer tänker på om inte sex. Det finns en förväntan på att 

alla individer ska ha en sexualitet men den skiljer sig mellan killar och tjejer. För tonårskillar 

är det accepterat att ”hångla runt” och ger till och med killen en högre status medan en 

tonårstjej med ett liknande beteende döms ut av samhället som hora, slampa, madrass eller 

liknande skällsord. Den förlegade bilden av att en kåt kvinna är en dålig kvinna finns kvar, 

jämsides med bilden av att mannens sexualitet är som en naturkraft som inte går att stoppa 

(Strand Berglund, 2018).  

 

Sedan tidig ålder blir svenskarna introducerade för sex i form av undervisning i skolan och i 

vuxen ålder tycks denna undervisning följas upp i tidningar, tv, radio och i sociala medier. 

Hur ska vi göra, hur ska vi se ut, hur ska vi låta och hur ska det kännas? Enligt RFSU (2016) 

angav över hälften av svenskarna att sex är viktigt i deras liv, men ändå är bara 44 procent 

helt nöjda med sitt sexliv. 

 

Genusforskningen har sedan dess uppkomst på 70-talet i Sverige (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2018) fokuserat på många aspekter av sex och dess förhållande till 

jämställdhet. Ur ett medieperspektiv har det bland mycket annat forskats på ”the male gaze”, 

”sex säljer”, kvinnliga kroppsideal, identitetsskapande och nyligen fenomenet #metoo. Det 

har lett till att dagens medborgare är mer medveten om de sociala könens olika förutsättningar 

vilket har bidragit till att en femtedel av svenskarna i det senaste riksdagsvalet rankade just 

jämställdhet som en av de viktigaste politiska frågorna (Novus, 2018).   

 

Jämställdheten i sängen är ännu inte ett faktum. Franzén (2007) hävdar att det finns ett 

samlagsideal där vi har sex på det sätt som mannen vill ha sex på. Detta kan stärkas genom 

studier som visar att kvinnor inte lika ofta som män får orgasm, närmare bestämt var femte 
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kvinna i studien Kådiskollen uppger att de inte är nöjda med sitt sexliv då de aldrig eller sällan 

får orgasm medan respektive siffra för männen är 1-5 procent (RFSU, 2016). 

 

För att sätta ”De tänker ju med snoppen” i ett sammanhang introduceras läsaren först till 

ämnet genom relevant bakgrundsfakta kring sexualitet och sexuell njutning, följt av en kort 

historiebakgrund om mediet podcast och en introduktion av podcasten ämnad till empirin 

Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B.  

 

Problemet författarna till studien ser i samhället är hur medier tenderar att sända ut 

orealistiska och missvisande bilder av sexualitet och sexuell njutning, ett problem som 

tidigare forskning bekräftar. En kritisk diskursanalys, förkortat CDA, är ett sätt att granska 

språk kritiskt, vilket är vad denna studie kommer att utgå från både till teori och metod. Det 

teoretiska ramverket kompletteras dessutom med ett genusperspektiv. De två teoretiska 

perspektiven förhåller sig till makt och har ett kritisk synsätt på samhället och sammanlänkas 

då de båda ser till den underordnade individens perspektiv. CDA som metod ser till språkliga 

resurser och bryter ner texten i mindre delar som resulterar i diskursiva teman. Det är dessa 

teman som ligger till grund för studiens kvalitativa analys.  

 

Denna studie ämnar att belysa hur sexualitet och sexuell njutning konstrueras i en av Sveriges 

mest populära podcasts. Då det saknas forskning kring det aktuella ämnet inom det valda 

mediet avser författarna att kunna bidra till teoretiseringen av mediers bild av sex men även 

en ökad förståelse för hur sexuell njutning kan ses ur ett genus- och maktperspektiv. 

 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Sexualitet och sexuell njutning 

Sexualitet definieras av Världshälsoorganisationen som en central aspekt av att vara människa 

och innefattar kön, könsidentitet och könsroller. Begreppet kopplas även till en individs 

njutning, intimitet, erotik samt reproduktion. Sexualitet kommer till uttryck och upplevs 

genom bland annat värderingar, relationer, tankar, fantasier, övertygelser samt beteenden 

(Högström, 2016). Sexualitet kopplas ofta ihop med sexuell läggning, vilket definierar vem en 

individ blir attraherad av eller kär i. I Sverige finns det en diskrimineringslag som anger att 
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det finns tre olika sexuella läggningar: heterosexuell, bisexuell och homosexuell. I Sverige 

finns det även flera normer som påverkar en individs sexualitet. Heteronormen anger att en 

individ antingen är kvinna eller man och tillskriver individen rollen om att kvinnor förväntas 

vara feminina och män förväntas vara maskulina. Heteronormen ger en förväntan i samhället 

där heterosexuella ses som den primära gruppen. Tvåkönsnormen anger likt heteronormen att 

alla individer tillhör ett av två kön, detta baserat på individens reproduktiva förmåga. Enligt 

normen har män och kvinnor egenskaper som är fundamentalt olika och detta påverkar hur 

individerna förhåller sig till varandra. Normen leder till att samhället delas upp i två grupper 

där skillnaderna mellan män och kvinnor är större än skillnaderna mellan individerna inom 

grupperna. Dessa två normer leder till att de individer som följer normerna tjänar politiska, 

ekonomiska och sociala fördelar då normerna påverkar vårt tankesätt, alla sociala institutioner 

och funktioner i samhället (RFSL, 2015).  

  

Trots att sexualiteten alltid funnits kom termen sexualitet, enligt Forsberg (2007), att etableras 

så sent som på 1800-talet och genom vetenskapen kunde två huvudvägar av begreppet utläsas. 

Dels som något biologiskt givet och dels som något formbart av sociala samt kulturella 

krafter. Av den senare nämnda kan sexualitet därför betraktas som något föränderligt men 

som bär med sig ett arv av tidigare generationers föreställningar (Forsberg, 2007). Enligt 

Bäckman (2002) har sexualitet länge varit kopplat till lust. På 1800-talet var dock ordet ”lust” 

förknippat med något negativt då exempelvis ordet heterosexualitet betecknade en perversion, 

som menade att sex var för ”lustens skull” i negativ bemärkelse. Idag ser det västerländska 

samhället positivt på lusten, mycket på grund av att sexualitet uppfattats som relationell 

tidigare till att nu ses som individuell. Ordet har fått ett starkare band till ”sexuell njutning”, 

vilket för många även kan betyda orgasm, även om en individ kan njuta vid sexuell aktivitet 

utan att få orgasm. Orgasm definieras enligt vårdguiden (Persson, 2016) som den starkaste 

och skönaste känslan en individ kan känna när en har sex med sig själv eller med någon 

annan.  

 

1.1.2. Från radio till podcast 

Det skulle ta 15 år efter att Gugliemo Marconi sände trådlöst över Atlanten 1903, för den 

första radiosändningen med reguljära sändningar att genomföras i Pittsburgh, USA (Sveriges 

Radio, 2005). I Sverige intog radion sin plats år 1925 under namnet Radiotjänst och verkade i 
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en kanal, ett fåtal timmar varje kväll. 1957 byter Radiotjänst namn till Sveriges Radio och 

1993 bryts radiomonopolet vilket leder till att ett antal privata aktörer tar sig in på 

radiomarknaden och tillåts finansieras av reklamintäkter (Sveriges Radio, 2008). Efter att 

internet på 90-talet i Sverige blivit tillgängligt för privatpersoner förändrades medielandskapet 

och fler kanaler namngavs. Namnet podcasting är en kombination av iPod och broadcasting 

och registrerades efter att Ben Hammersley år 2004 i en artikel för The Guardian skrivit om 

hur RSS-teknologin tillät ljud att laddas ner till en iPod (Quirk, 2015). Idag behövs inte längre 

en mp3-spelare för att få tillgång till en podcast och namnet benämns även i andra 

sammanhang som inte är bundet till teknikföretaget Apple. En podcast har ofta ett tema där en 

eller flera personer skapar innehåll till en serie avsnitt och tekniken är avgörande för att 

lyssnaren lätt ska kunna prenumerera, då podcastens tillgänglighet inte är beroende av ett 

specifikt tillfälle och på en specifik plattform (Poddtoppen, u.å.-a). 

  

Undersökningen Svenskarna och internet studerar varje år hur svenskarnas 

internetanvändning utvecklats. I studien från 2018 redogörs det för hur 51 procent av svenska 

internetanvändare lyssnar på podcasts, detta kan ses i jämförelse med siffran för tre år sedan 

som då låg på 29 procent. Att lyssna på podcast är inte något svensken gör varje dag, 12 

procent lyssnar på podcast varje vecka och detta kan kopplas till att många program släpper 

nytt innehåll en gång i veckan. Ungefär lika många män som kvinnor lyssnar på podcasts, 

men de som regelbundet lyssnar på podcasts är främst yngre kvinnor i åldern 16-25 år. 

Studien visar att podcasten ännu inte konkurrerat ut radion, för alla åldersgrupper bortsett från 

16-25 år är radion fortfarande det största mediet att lyssna på (Davidsson, Palm & Mandre, 

2018).   

 

1.1.3. Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso 

Alice Stenlöf är en 22-årig influencer som går att följa på flera sociala kanaler såsom hennes 

blogg, Youtube, Instagram och Snapchat. Med över 176 000 följare på Instagram, klassas 

Alice till en av Sveriges populäraste influencers (Modette, u.å.). Bianca Ingrosso, 23 år, är 

även hon influencer men också en stor tv-personlighet. Genom hennes blogg, Youtube-kanal 

och Instagramkonto följer hundratusentals människor Biancas liv varje dag. Många känner 

igen Bianca från tv-programmet Wahlgrens Värld, men även efter hennes populära 

sommarprat som sommarvärd i Sommar & Vinter i P1 (Sverige Radio, u.å.). Alice och Bianca 
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får ibland kommentarer från följare på deras sociala medier kring sina karriärer, som 

influencers, om att de inte har ”riktiga” jobb och att de bör skaffa sig en utbildning (Lindblom 

Carlsson, 2017).  

 

Podcasten Alice & Bianca - har du sagt A får du säga B beskrivs med orden ”en kittlande 

podcast där inget ämne är förbjudet” (Poddtoppen, u.å.-b). De två influencerna Alice Stenlöf 

och Bianca Ingrosso har poddat sedan november 2017 och släpper ett avsnitt i veckan, där de 

talar om det mesta. Ämnen som fest, psykisk ohälsa, relationer och sex är vanligt 

förekommande (ibid). Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor i åldrarna 18-35 (Acast, 

2018) och podcasten var nominerad till Årets podd 2018 av Radioakademin med en 

motivering om hur podcasten går hem hos hundratals lyssnare och att de två influencerna talar 

frispråkigt om sitt liv (Radioakademin, 2018). Alice och Biancas podcast ligger i slutet av 

2018 på topp fem av populäraste podcasts i Sverige och har varje vecka runt 130 000 till 140 

000 unika lyssnare (Poddindex, 2018). 

 

1.1.4. Begrepp 

I studien återkommer ett antal ord vars betydelse är av vikt för läsarens förståelse av studien. 

Som tidigare nämnt är Alice och Bianca influencers. Idag klassas influencer som ett 

heltidsjobb där personen dagligen uppdaterar blogg, Instagram, Youtube och liknande kanaler 

(Freberg, Graham, McGaugheyc & Freberg, 2010). Personliga varumärken och 

entreprenörskap står i fokus och de med flest följare ses som kulturella kompasser som 

vägleder andras identitetsskapande (Gillberg, 2014). Att likea innebär att ”gilla” något, som 

”ett sätt att förmedla att du tycker innehållet är intressant utan att kommentera det” 

(Facebook, u.å.). Ordparet hissa och dissa används i flera sammanhang på internet för att 

beskriva hur en individ eller en händelse får ”beröm” (Hissa, 2015) alternativt bedöms ”på ett 

nedvärderande sätt” (Dissa, 2015). Programledarna nämner även uttrycket one night stand 

som på svenska betyder engångsligg (One-night-stand, 2015), med andra ord ett samlag där 

parterna ligger med varandra endast en gång. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel introducerar studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessa 

ligger till grund för studien och frågeställningarna besvaras i analysresultatet samt i 

slutdiskussionen.  

 

2.1. Problemformulering 

En individs uppfattning av sin sexualitet kan se olika ut beroende på mediernas konstruktion. 

Detta kan vara problematiskt då tidigare forskning påvisar att medierna sänder ut en 

orealistisk och missvisande bild av sexualitet och sexuell njutning.  

  

Den här studien fokuserar på podcasten som medium då den är relativt outforskad. Empirin 

grundar sig i en av Sveriges, för tillfället, största podcasts Alice & Bianca - Har du sagt A får 

du säga B. Då sex och relationer är ett frekvent ämne i podcasten är det av stor vikt att se hur 

sexualitet och sexuell njutning konstrueras av Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso. 

  

2.2. Syfte 

Denna studie ämnar undersöka konstruktionen av sexualitet och sexuell njutning i podcasten 

Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B, med Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso. 

Studien har utgångspunkt i ett genusperspektiv för att se om podcasten följer de normer om 

patriarkala strukturer som finns i samhället, som går att koppla till sexualitet och sexuell 

njutning. 

  

2.3. Frågeställningar 

I studien kommer följande frågor att besvaras. 

• Hur konstrueras sexualitet och sexuell njutning i podcasten Alice & Bianca - Har du 

sagt A får du säga B, ur ett genusperspektiv? 

• Hur står sig denna framställning i jämförelse med de normer om sexualitet och sexuell 

njutning som finns i samhället?  



12 

 

 

 

3. Tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för den tidigare forskning som är relevant för studien. Detta är av 

betydelse för att se var den tidigare forskningen befinner sig just nu och för att tydliggöra 

studiens bidrag. Inledningsvis ges en sammanfattning av hur forskningen kring sexualitet och 

sexuell njutning ser ut i olika medier följt av mer ingående förklaring av forskning 

kategoriserat som heteronormen i media samt kvinnors plats i media. 

 

3.1. Radio och podcasts 

Vad forskare i tidigare studier om radioinnehåll har intresserat sig för är främst radiostationers 

förhållande till de innehållsliga regler som finns, mediers betydelse för socialisering, 

representation av förebilder, normbeskrivning, beskrivningar av utanförskap och 

dokumentation som underlag för framtida regleringar (Åberg, 2012). Enligt Åberg har 

forskningsintresset för radio som medium pendlat i konkurrens med att nya medier 

uppkommit, som tv och internet (2012). Detta svala intresse speglar även hur forskning kring 

radions förlängda arm, podcasts, ser ut idag. Med ett större fokus på de nyare medierna har 

forskningen kring just podcasts som berör genusfrågor än så länge inte engagerat lika mycket 

i Sverige, med undantag från enstaka uppsatser skrivna på kandidatnivå. Internationell 

forskning har tidigare fokuserat främst på hur individer lär med hjälp av podcast, podcastens 

historia och dess utveckling, hur individer lyssnar på podcasts samt vilka som lyssnar och 

deras motiv till detta.  

  

3.2. Medier och genus 

Attwood (2009) undersöker kvinnliga författares berättelser i allt från bloggar till film till 

självbiografier som producerats under den tredje vågens feminism. Forskningen fokuserar på 

konstruktionen av äktheten i sexuella scener och hur detta kategoriseras som postfeminism. 

Attwood anger hur feminismen haft problem med att svara på kvinnors mer intima problem 

kring relationer och det är en anledning till att det gång på gång skrivs om detta i 

populärkulturen. Vad Attwood (2009) dels kommer fram till är att mycket av populärkulturen, 

producerat av kvinnor, skildrar intima liv på ett sätt kvinnor kan känna igen sig i, dels att 
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skildringarna har utvecklats och att kommersialiseringen av sex lett till ett mer lättsamt och 

skämtsamt sätt att beskriva intimt liv. 

 

3.2.1. Heteronormen i medier 

Den välstuderade serien Sex and the city har hyllats för att utmana synen på en kärnfamilj, då 

de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna ser varandra som familj men serien har även fått mycket 

kritik för att reproducera heteronormativa ideal. I början av serien letar kvinnorna gemensamt 

efter män och i slutet av serien bryts vänskapsfamiljen upp då alla kvinnor går in i varsin 

heterosexuell relation. En återkommande homosexuell karaktär är Carries vän Stanford, som 

har ett stort intresse för design och mode samt en feminin personlighet. Han utgör inget hot 

eller några misstankar på grund av sin sexualitet vilket för honom närmre tjejerna. Däremot 

ifrågasätts Samanthas sexualitet när hon går in i en relation med en annan kvinna, som är 

mjuk till sättet och har ett större behov av att prata om känslor kring deras relation. Samanthas 

längtan efter en penis gör att hon bryter upp sin relation med kvinnan och återgår till att ligga 

med bara män. Denna spegling av homosexuella kvinnor och män förstärker de stereotyper 

som finns kring homosexualitet samtidigt som de bekräftar att heterosexualiten är normen 

(Fagerström & Nilsson, 2008). Just att kvinnor ”får lov” att vara med andra kvinnor om de 

sedan går tillbaka till män och att hon skulle göra det för mannens åskådning, har även hittats 

i studier gjorda på innehåll inom pornografins värld. 

 

Séguin, Rodrigue och Lavigne (2018) analyserar internetsajten PornHubs 50 mest sedda 

videos genom tiderna. Pornografin är inte det enda stället där sex, sexualitet och orgasm 

porträtteras men de sociala representationer som skildras inom porgnografin blir allmänt 

spridda och är också lätta att få tag på. Resultatet av innehållsanalysen, som studerade både 

ljud och bild, kom fram till att endast 18,3 procent av de kvinnliga skådespelarna visade 

tecken på orgasm jämfört med 78 procent av de manliga skådespelarna. Författarna till 

studien framhåller att kvinnlig och manlig orgasm, i vad de kallar ”mainstream pornografi”, 

leder till att orealistiska övertygelser upprätthålls och att förväntningar av orgasm skapar en 

falsk representation. Pornografin görs ofta för och av den heterosexuella mannen att titta på 

och därefter blir representationen ur endast ett perspektiv. 
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Nylunds (2004) studie om radioprogrammet The Jim Rome Show, ett amerikansk 

sportradioprogram med en humoristisk och kontroversiell ton, ämnar att undersöka hur ett 

stort radioprogram konstruerar men också ifrågasätter heterosexism och den hegemoniska 

maskuliniteten. I studien tas begreppet ”the heterosexual male sexual drive discourse” upp, 

vilket syftar till att kvinnor är objekt och enbart till för mannens njutning. Resultatet av 

studien är att radioprogrammet till viss del är öppet för att tala om homosexualitet men inom 

ramen för heterosexualitet. The Jim Rome Show konstruerar enligt Nylund (2004) 

heteronormativiteten och inkluderar inte de individer som inte definierar sig som vita 

heterosexuella män. 

 

Vad både Gill (2009) samt Ménard och Kleinplatz (2008) kommer fram till är hur 

livsstilsmagasin sprider ett motsägelsefullt budskap. Gill (2009) visar på, genom en 

diskursanalys av engelska Glamour, hur det vedertagna fenomenet att artiklar som handlar om 

att vara nöjd med sin kropp varvas med artiklar om dieter, även går att se bland artiklar kring 

sex. Detta exemplifieras med artiklar om hur kvinnan ska ta för sig mer i sängen men detta för 

att mannen tycker om det. Ménard och Kleinplatz (2008) studerar magasin inriktade mot män 

eller kvinnor för att se hur de framställer ”great sex” och hur individen uppnår det fenomenet. 

Resultatet antyder att den största likheten mellan artiklarna är att de råd som ges för att uppnå 

”great sex” är starkt kopplade till könsstereotyper och att de spred ett motsägelsefullt 

budskap. Exempelvis råds både kvinnor och män att ”Be open to kink but not too kinky; 

communicate with your partner but only with great care and in specific contexts; let go of the 

‘old’ sex rules but be sure to follow these new ones.” (Ménard & Kleinplatz, 2008, s. 17). 

Laramies (2005) innehållsanalys av tre amerikanska livsstilsmagasin riktade till män fann att 

de tre vanligaste ämnena i dessa magasin handlar om vad kvinnor vill ha, hur sexlivet 

förbättras samt oortodoxa ställningar och platser för sex. Även denna studie resulterar i att 

livsstilsmagasin sprider motsägelsefulla budskap. Det som uppmärksammas är att artiklarna 

om vad kvinnor vill ha i slutändan signalerar att, genom att följa dessa tips kommer mannen 

få ha mer sex och därmed få ”som han vill”. Laramie (2005) drar slutsasterna att magasin 

riktade till män förstärker den traditionella maskulina normen kopplat till sex, som lyder att 

kvinnors sexuella upplevelse enbart är vägen för mannen att uppfylla sin sexuella lust.  
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3.2.2. Kvinnors plats i media 

Fagerström och Nilsson (2008) redogör för studien gjord av Bonnie J. Dow som undersöker 

kvinnorörelsens betydelse för innehållet av tv-program sända mellan 70- och 90-talet. Vad 

som refereras till är huruvida feminismen speglas i de kvinnliga karaktärerna. Överlag fick 

programmen fler kvinnliga huvudroller under den utvalda perioden, där kvinnor kunde vara 

skilda, ensamstående föräldrar eller kvinnor som kämpade för sina karriärer. På 70-talet, i The 

Mary Tyler Moore Show togs sexuella trakasserier och lönediskriminering upp men dessa 

avbildades som ett problem på individnivå, istället för på samhällsnivå. Studien redovisar att 

det under 90-talet kom en motreaktion där feminismen fick mer utrymme. De kvinnliga 

rollerna hade blivit starkare och mer kompetenta men de blev återigen också mer moderliga 

och kvinnor som satsade på karriär skulle samtidigt mest av allt vilja ha en relation. 

Fagerström och Nilsson (2008) menar dock att gestaltningarna av kvinnor som söker 

relationer i första hand, även om de i flera fall varit humoristiska eller ironiska, både 

förstärker och upprepar de rådande stereotyperna. Fagerström och Nilsson (2008) redogör för 

den amerikanska psykologen Laura S. Browns studie, som visar att dokusåpor spelar starkt på 

de förutfattade mönster samhället skapat kring kön, klass och sexualitet. Detta innebär att 

deltagarnas prestationer tolkas olika, där kvinnor ses som manipulativa och falska medan män 

som strategiska. Enligt Brown visar det sig även att desto mer stereotypt deltagarna beter sig, 

desto bättre tv blir det enligt producenterna. 

  

Tiffe och Hoffmann (2017) studerar hur podcast har blivit ett nytt medium för kvinnor att ta 

plats i, i en värld som författarna beskriver lär kvinnor att vara tysta och inte synas. Studien 

ämnar visa att podcast är ett medium som inte är lika begränsat som exempelvis tv och radio. 

Författarna ser podcast som ett medium för kvinnor att använda som verktyg för motstånd. 

Slutligen påpekar författarna hur podcast är det medium som det bör forskas mer inom, 

speciellt med fokus på feminism.   

 

3.3. Sammanfattning  

Det har gjorts många genusstudier som undersöker innehåll, konstruktion och representation i 

TV och tidningar. I många populära program samt livsstilsmagasin behandlas sex och 

sexualitet nästan uteslutande ur ett heteronormativt perspektiv (Fagerström & Nilsson, 2008). 
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Sett till empirin är livsstilsmagasin det som flest medieforskare studerat för att undersöka 

konstruktionen av genus och sexuell njutning. Vad majoriteten av forskarna grundar sina 

studier i är att livsstilsmagasin är en av de främsta källorna individer använder för att lära sig 

mer om sex (Frith, 2015; Laramie, 2005). Studier som undersöker livsstilsmagasin riktade 

mot kvinnor alternativt män resulterar alla i att magasinen på ett eller annat sätt stärker de 

redan existerande stereotyperna kring män och kvinnors ställning till sex och sexuell njutning 

(Gill, 2009; Laramie, 2005; Ménard & Kleinplatz, 2008; Reviere & Byerly, 2013). Vad som 

framgår av tidigare forskning är att radio, och till följd av det även podcast, är 

underrepresenterade medium. Det finns stora luckor i forskningen, framförallt mellan genus 

kopplat till radio eller podcast. Arthurs och Zacharias (2007) bekräftar att radio är försummat 

och underrepresenterat i feministisk mediestudier.  

 

 

3.4. Vårt bidrag 

Forskning vi anser saknas inom ämnet podcast är den som ser till dess innehåll samt hur det 

innehållet påverkar mottagaren. Den forskning som går att finna konfirmerar att mer 

forskning bör utföras inom detta ämne, framförallt med ett feministiskt perspektiv. Denna 

studie ämnar att bidra till forskning kring innehåll i podcasts.  

  

Tidigare forskning visar på att framställningen av sexualitet och sexuell njutning, i äldre 

medier än podcast, ger en normativ bild av sex i samhället. I den kontexten är det intressant 

att studera hur sexuell njutning konstrueras i en svensk podcast, för att se om den utvalda 

podcasten reproducerar eller bryter de normer om sexualitet och sexuell njutning som finns i 

samhället. Studien blir därmed ett komplement till redan existerande forskning och bidrar till 

att fylla den forskningsslucka som nämns kring feministisk medieforskning. 
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4. Teori 

I detta kapitel presenteras de två teorier som ligger till grund för studien – genusteori samt 

kritisk diskursanalys, förkortat CDA. Beskrivningen av genusteori utvecklas med ett 

feministiskt perspektiv, med detta sagt är inte all genusteori feministisk lagd, men denna 

studien har ett feministisk synsätt. Gemensamt för genusteori och CDA är begreppen makt 

och ideologi som förklaras i avslutande stycke. 

  

4.1. Genusteori 

Inom genusteorin grundas det mest centrala i att kön och genus definieras på olika sätt. 

Fagerström och Nilsson (2008) refererar till att genusforskning menar på att kön syftar till den 

biologiska skillnaden mellan män och kvinnor, medan genus syftar till skillnaden som 

återfinns i sociala och kulturella konstruktioner. Kulturen bär med sig spår från historien som 

influerar våra idéer av vad som är kvinnligt respektive manligt, vilket skapar förväntningar 

och i sin tur konsekvenser som påverkar både individen och samhället. 

 

Villkoren mellan män och kvinnor har länge sett olika ut, varav bland annat religion haft stark 

prägel på legitimeringen av kvinnan som underordnad mannen (Hirdman, 2003) samt kvinnor 

som ”[...] misslyckade versioner av männen och deras enda uppgift var att ta emot männens 

säd för att vårda den i nio månader så att arvingarna kunde skapas.” (Fagerström & Nilsson, 

2008, s. 9). När vetenskapen under 1700-talet började inta en större och mer tonsättande plats 

i västvärldens vardag började man istället se kvinnor och män som motpoler där bland annat 

olika arbetsuppgifter, utbildningar och intressen skulle skilja dem åt. Under sent 1800-tal till 

tidigt 1900-tal pågick första vågens kvinnorörelse i Sverige. Den innefattade att kvinnor fick 

rösträtt, lika utbildningsrättigheter och myndighetsförklarades. Från 1970 och 20 år framöver 

utformades verktyg att använda i diskussionen om femininitet och maskulinitet. 

Genusforskaren Yvonne Hirdman uppmärksammades under 1980-talet för att hon belyste 

genuskontraktet, vilket refererade till den strukturerade arbetsfördelningen mellan könen som 

byggde på isärhållandets logik och mannen som norm. Det är den andra vågens kvinnorörelse 

som forskare idag ser som starten för den feministiska teoribildningen (Fagerström & Nilsson, 

2008). Det finns de som menar att en tredje vågens kvinnorörelse uppstod under 1990-talet 

och pågår än idag. Under denna tid blev det ett stort fokus på postmodernism, genus- och 
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queerteori inom feminismen. Återigen blev det ett stort genomslag inom politiken och 

begreppet feminism skrevs in i flera partiers partiprogram (Edlund, Erson & Milles, 2007). 

  

4.1.1. Feminism 

Feminism är ett brett begrepp som har grenat ut i flera riktningar men det som gemensamt 

definierar dem är att de belyser en maktobalans mellan kvinnor och män samt att samhället 

bör eftersträva att denna obalans jämnas ut. Det som skiljer de olika typerna av feminism är 

åsikter om vad som är orsaken till denna maktobalans och hur den kan lösas (Edlund, Erson & 

Milles, 2007). Denna könsmaktsordning är någonting individen föds in i, pojkar blir fostrade 

till att vara starka och aktiva medan flickor ska vara motsatsen, vilket följer med individen 

genom livet (Fagerström & Nilsson, 2008).   

 

Till följd av det ovan nämnda med mannen som norm beskriver Björktomta (2012) hur det 

historiskt sett har setts som mer eller mindre självklart att mannen har en rätt till kvinnors liv, 

kropp och sexualitet, vilket är kärnan i det patriarkala systemet. Patriarkala strukturer kan 

delas upp i makronivå vilket benämner system såsom byråkratier, lagstiftningar, religioner 

samt mikronivåer som benämner patriarkala relationer inom familjer, organisationer eller 

handlingsmönster i ett förhållande. Dessa två nivåer existerar symbiotiskt och är konstant 

under förändring påverkat av tid och rum. 

  

4.1.2. Genus och media 

Enligt Kleberg (2006) speglar media den bilden som bidrar till samhällets idéer för hur 

verkligheten bör se ut och hur den faktiskt ser ut. Det blir därefter oundvikligt att bortse från 

den skapelseprocess av kön och genus som äger rum i media. Vad första vågens kvinnorörelse 

inte behövt beröra men som blev ett stort fokus för senare kvinnovågsrörelser är just medias 

dominans i samhället. Hur kvinnor representeras i medier blev av stor vikt och feminismen 

har sedan utvecklat flera undergrupper, såsom postfeminism, postkolonial feminism och 

postmodern feminism (Carter, 2012). Att kritiskt granska medier är därför viktigt av flera 

anledningar, dels för den feministisk teoribildningen och dels för att söka förklaringar till 

verklighetens föreställningar. Även Fagerström och Nilsson (2008) belyser att människan som 
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individ och som del av samhället formas av bilden som medierna förmedlar och framförallt på 

sättet som denna bild förmedlas. 

  

Poängteras ska att feminism är ett begrepp under genusteori men genusteori inte alltid är 

feministisk. Huvudskillnaden mellan genusteori och feministisk forskning är att den senare 

har ett politiskt syfte med fokus på genus som något socialt, politiskt och ideologiskt (Mills & 

Mullany, 2011). Då denna studie ämnar att undersöka konstruktionen av sexualitet i en av 

Sverigest mest populära podcast vars syfte är att driva en podcast av och för kvinnor (Acast, 

2018), är det av hög relevans att studera podcasten med genusteori ur ett feministiskt 

perspektiv.  

  

4.2. CDA som teori 

Diskursteori är, likt feminism, ett paraplybegrepp med flera olika angreppssätt. Diskurs kan 

grundläggande beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999. s. 7). Berglez och Olausson (2008) 

beskriver begreppet diskurs som språkliga praktiker. Djupare kan diskurs förklaras genom att 

språket är format i olika mönster som våra påståenden följer, detta beroende på vilken social 

kontext vi befinner oss i. Diskursanalys i sin tur är ett sätt att studera dessa mönster (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999). 

  

Från diskursanalysen har den kritiska diskursanalysen växt fram. CDA analyserar språkliga 

handlingar genom ett kritiskt teoretiskt perspektiv. Det är just de språkliga handlingarna som 

är centrala i CDA då teorin utgår från att språket är med och skapar samhället (Berglez & 

Olausson, 2008). CDA studerar diskurser som en social praktik som konstituerar den sociala 

världen men samtidigt konstitueras av andra sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999). 

 

Utgångspunkten för CDA ligger i att relationer mellan individer inte kan ses som neutrala. 

Därav studerar teorin hur konflikter, ideologier och maktstrukturer formar samhället samt hur 

något anses som självklart jämfört med hur något annat inte är önskvärt (Berglez & Olausson, 

2008). Teorin studerar därmed det som kan uppfattas som naturligt i samhället men som 

egentligen grundas i maktstrukturer och ideologier (Machin & Mayr, 2012). 
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CDA är en teori som inte går att studera utan att se till frågor om rättvisa, demokrati, frihet 

och jämlikhet (Berglez & Olausson, 2008). CDA är alltså inte en teori som är politisk neutral 

utan tar de undertrycktas parti. Resultat av CDA är till för att användas till social förändring 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Sammanfattat utförs, genom CDA, systematiska 

textanalyser med en lingvistisk inriktning för att avkoda de kopplingar som går att finna 

mellan bland annat språk och makt samt språk och ideologier (Machin & Mayr, 2012).   

  

4.2.1. Makt och ideologi 

Medierna har en betydande diskursiv makt i samhället genom att producera det som blir till 

kunskap om förhållanden i samhället. Denna kunskap är ideologisk och innefattar normer och 

värderingar vilket leder till en produktion samt reproduktion av maktstrukturer, då 

maktstrukturer som redan finns i samhället påverkar medierna. Roosvall och Widestedt 

(2015) förklarar detta genom att medierna är både arena och aktör, där de är dels ett forum för 

men även deltagare i samhällsdebatten.   

  

Foucault (1976) beskriver sexualitet som ett utrymme för maktrelationer att trängas i, bland 

annat i relationen mellan kvinnor och män eller mellan unga och äldre. I maktrelationerna har 

sexualiteten en aktiv funktion som ger upphov till vad Foucault kallar ett alliansmönster. 

Detta verkar än idag i samhällets strukturer och kan spåras i exempelvis giftermålets system, 

bestämning och utveckling av släktskap samt bevarande av namn och ägodelar mellan 

generationer. 

  

Det som för dessa två teorier ihop och gör dem relevanta för denna studien är deras kritiska 

synsätt på samhället. CDA undersöker maktstrukturer, som vår studie ämnar att behandla. 

Genus kommer in då det fokuserar på den sociala och kulturella konstruktionen av kön. 
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5. Material och metod 

I detta kapitel presenteras studiens material samt studiens metod som, likt teorin, är CDA. 

Materialet presenteras med förtydligande om hur insamling och urval har skett. Metoden 

beskrivs genom förklaring av analysschema samt vilka begrepp som använts. Slutligen 

kritiserar och reflekterar författarna över metoden. 

 

5.1. Material 

Den utvalda podcasten kategoriseras som en livsstilspodcast, där de två programledarna 

diskuterar stort och smått om livet, relationer, fester, jobb och sex. Till många avsnitt får 

Alice och Bianca frågor från lyssnare som vill ha hjälp från de två programledarna. Varje 

avsnitt har ett segment som kallas ”tjejsnack” där Alice och Bianca pratar specifikt om 

relationer och sex. I avsnitten ”hissar” och ”dissar” även programledarna varsin aktuell 

händelse. Följande fyra avsnitt utgör studiens empiri.  

 

I avsnitt två, Tjejsnack, avslöjar Alice och Bianca att ”tjejsnack” kommer att bli ett 

återkommande tema. De introducerar premiären med att prata om deras sexuella bakgrund 

och ämnen som oskulden, deras första hångel, sexminnen, bekvämlighet, kroppen och 

sexställningar (Acast, 5 december, 2017). Tantrakursen som Bianca tagit präglar avsnitt 21, 

NU J*VLAR SNACKAR VI TANTRA. Programledarna diskuterar kvinnans åtta g-punkter och 

vilken av dem som är mest spännande att stimulera men även vilken orgasm som är bäst, 

”yoni eggs”, helkroppsmassager och övriga tips (Acast, 17 april, 2018). Sex & relationssnack 

med Tom & Petter, avsnitt 22, är ett av de längre avsnitten där programledarna gästas av 

podcast- och YouTubeprofilerna Tom Ljungqvist och Petter Egnefors. Gästernas kunskap om 

tantra testas och de pratar bland annat om ”one night stands”, bebisspråk, att det kan bli stelt 

efter sex och vad som gör en bra ”wingman” (Acast, 23 april, 2018). I avsnitt 51, Nakenbilder 

och onani, blir Alice och Bianca frustrerade över en lyssnares insända fråga. Detta för att 

lyssnarens pojkvän reagerat oönskat när flickvännen konfronterat honom med ett så kallat 

runkalbum med lättklädda tjejer. Vidare diskuteras stripshow, onani, otrohet samt sex och 

hångel med varandra (Acast, 13 november, 2018). 

 



22 

 

 

 

5.1.1. Urval och insamlingsmetod 

Denscombe (2018) redogör för vikten av en korrekt urvalsprocess. Första steget innebär för 

forskaren att ta ställning till om undersökningen ska vara representativ eller explorativ. Denna 

studie grundas i ett explorativt urval, då den är avsedd att undersöka kvalitativt. Ett 

explorativt urval genererar därmed inte ett tvärsnitt av populationen utan ämnar att få med 

intressanta exempel. Genom ett explorativt urval får studien även ett icke-sannolikhetsurval, 

där forskaren har en viss valfrihet i urvalsprocessen (Denscombe, 2018), varav 

bekvämlighetsurval valdes. Det innefattar att forskaren bygger urvalet på det som lämpar sig 

bäst för studiens mål (Denscombe, 2018). Författarna till studien gjorde ett aktivt val i att 

välja fyra avsnitt som genom rubrikerna eller beskrivningarna av avsnitten gav en antydan om 

att avsnitten handlade om sex. Ur de fyra utvalda avsnitten är endast det mest relevanta 

innehållet analyserat, det som berör sexualitet och njutning. 

  

Urvalsram är det som utgör det potentiella materialet för studien (Denscombe, 2018). I 

studien är urvalsramen en lista från hemsidan poddtoppen.se, med alla 54 avsnitt (2018-12-

09) som innefattar titel på avsnittet, en kort beskrivning, avsnittets längd samt datum då 

avsnittet släpptes. 

 

För att få ett mer hanterligt material för att genomföra analysen valde författarna att först 

lyssna igenom utvalda avsnitt för att sedan transkribera utvalda delar. Om analysen ämnar att 

undersöka underliggande strukturer bör större delar av innehållet transkriberas, enligt 

Denscombe (2018). De inspelade avsnitten har lyssnats på flertalet gånger och god tid 

avsattes för att få en så korrekt transkriberad text som möjligt. Transkriberingen har utförts för 

att få materialet i en mer fördelaktig form, då text är enklare än ljud att analysera och gå 

tillbaka i. Innehållet är presenterat med tillagda skiljetecken för att ge talet en 

meningsbyggnad, samt förtydligande när de medverkande skrattar eller talar med ironisk ton. 

Se nedan, Figur 5.1, för utvalda transkriptionssymboler. Transkriberingen är i övrigt delvis 

skriven i talspråk. Denna dekonstruktion kan enligt Denscombe (2018) göra att materialet 

förlorar en del av sin autenticitet. Författarna värderar dock den förlusten som liten, då den 

inte påverkar varken analysen eller resultatet. Sammanlagt grundas studien i 83 minuter och 

28 sekunder transkriberat material. Vem som säger vad i den transkriberade texten är hänvisat 
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till A för Alice Stenlöf, B för Bianca Ingrosso, K för Kid Eriksson, P för Petter Egnefors och 

T för Tom Ljungqvist. 

 

Systemet för transkribering som författarna har valt att utgå ifrån är utvecklat av Jeffersson 

(2004). Detta system är vanligt förekommande för konversationsanalyser och de utvalda 

symbolerna med tillhörande förklaring hänvisas till nedan. Dessa är valda utifrån att de har ett 

större inflytande på hur konversationerna fortsätter samt för att ge en mer rättvis avspegling 

för läsarens tolkning. 

 

Symbol Exempel Betydelse 

? Orgasmer? Frågande intonation 

- Orgas- Avbrutet ord/mening 

(  ) (skrattar) / (ironi) Ändrad tonhöjd/betoning av ord, meningar eller ljud 

Figur 5.1, Transkriptionssymboler. 

      

5.1.2. Tillvägagångssätt  

Genom att dela in språkliga resurser i teman blir det lättare att tolka språkanvändningen i 

materialet. Läsarens tolkningar och kognitiva kopplingar leder till att vissa språkliga resurser 

får betydelse även utanför texten (Wodak & Krzyżanowski, 2008). 

 

Det transkriberade materialet lästes igenom för att finna språkliga resurser, detta med hjälp av 

studiens analysschema, se nedan. Genom fynden av språkliga resurser framstod mönster i 

materialet som resulterade i studiens tre teman. Temana är därmed en sammansättning av den 

vidare betydelsen av vad som sägs och hur det sägs. Dessa teman utgjorde i nästa steg 

grunden för redogörelsen av analysresultatet.  

 

5.2. CDA som metod 

Som metod har CDA sin grund i kognitiv lingvistik där språkvetare har format metoden för att 

kunna undersöka text och diskurser. Den har tidigare använts för att analysera följande 

sammansättningar – metaforer och bildspråk, ord och kategorier, grammatik samt 

argumentation. Alla kategorier utgår ifrån ett samhällskritiskt perspektiv och den verkar för 
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sociala och politiska förändringar. Det har gjort att de har alla lämpats för att analysera bland 

annat massmedietexter. Enligt Boréus och Bergström (2018) är ordval viktiga då dessa i hög 

grad påverkar hur individen ser på sin omvärld. Med ord skapas kategoriseringar som ökar 

förmågan att förstå ett fenomen och efter regelbunden användning av dessa kategoriseringar 

skapas en betydelse i diskursen. Exempelvis om media alltid särskiljer på ”svenskar” och 

”invandrare” i kommunikationen kommer detta påverka mottagarens syn på migration och 

integration. De tre kriterier som avgör ifall en diskursanalys kan ses som kritisk eller inte 

utgörs av granskning av innehållet i texter och diskurser, att innehållet sätts in i ett socialt 

sammanhang men också att en aktivitet genomförs för att förändra orättfärdiga sociala 

förhållanden (Boréus & Bergström, 2018). Då den här studien ämnar att undersöka 

konstruktion genom språkliga resurser kommer studien utgå ifrån ord och kategorier, även 

kallad lexikala aspekter.  

 

5.2.1. Analysschema 

Studiens analysschema (se Bilaga 1) grundas i studiens metodologiska ansats CDA. Då 

studien syftar till att undersöka underliggande maktstrukturer i språkanvändningen i 

podcasten Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B används analysschemat för att bryta 

ut lexikala val. Närmare bestämt används begreppen: ordkonnotationer, strukturella 

motsättningar, utelämning, modalitet samt ironi, vilka förklaras närmare under rubrik 5.2.2. 

Nästa steg leder till att analysera deras betydelse samt dela in de språkliga resurserna i teman. 

 

5.2.2. Metodologiska begrepp 

Ordkonnotationer ligger ofta till grund för att undersöka materialets ordval och dess 

konnotationer. En text får olika innebörd beroende på vilka ord som används. Här utgår man 

ifrån att det finns flera alternativ till samma ord och att sändaren gör ett medvetet ordval för 

att motivera egna orsaker, alternativt att ordet är beskrivande för något som skapar en 

konnotation (Machin & Mayr, 2012). Verktyget används i denna studie för att se om det 

ligger en underförstådd mening i de valda orden. Ord kan få olika betydelse beroende på 

kontexten, detta är något som kan förstås genom konnotationer.  
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Strukturella motsättningar i texter kan avslöja sändarens inställning till ämnet. Begreppen 

”ond - god” eller ”bra - dålig” är exempel på strukturella motsättningar. Genom att sändaren 

använder ett ord får det motsatta ordet en värdering eller tillskrivs en egenskap. Vanligtvis 

nämns bara ena sidan av motsättningen och den icke uttalade motsatsen är underförstådd 

(Machin & Mayr, 2012). En form av strukturella motsättningar som stärker motsättningen ”vi 

- dem” kan ses i form av positive self-representation respektive negative other-presentation. 

Detta speglas genom att sändaren framhäver sina goda sidor och sämre sidor undanhålls. 

Medan ”de andras” negativa sidor framhävs och positiva drag förbises (Van Dijk, 2006). 

Strukturella motsättningar används som verktyg för att se vilka värderingar programledarna 

lägger i sina uttalanden. Det kan även användas för att se hur de framställer sig själva 

respektive andra. 

  

I vissa texter kan en frånvaro av begrepp urskiljas, detta benämns som utelämning. Detta är 

begrepp som mottagaren egentligen förväntar sig ska finnas i texten. Det grundas i att allt inte 

är möjligt att återge i en text, men genom att studera vad som utelämnas kan ge en inblick i 

vilka maktstrukturer som råder (Machin & Mayr, 2012). I en podcast kan inte varje aspekt 

nämnas men genom att se om det finns ett mönster i vad som utelämnas kan analysen se om 

programledarna följer rådande normer. Genom att även studera när en utelämning ”räddas” 

genom att flera aspekter tas upp kan analysen se om programledarna är medvetna om de 

rådande normerna. 

  

Det finns specifika karaktärsdrag i språk som avslöjar människors anförtroende till vad de 

säger. Människor kan vilja framstå som eniga med en idé men samtidigt styra över hur 

mycket detta ska presenteras i vad som faktiskt sägs genom ett löfte eller en order. För att 

undersöka detta, ser man till modalitet. Detta appliceras på personliga åsikter eller åtaganden, 

ses i både tal och skrift samt är mätbart i högt eller lågt. Modaliteten kan undersökas utifrån 

tre underkategorier. Den första är epistemologisk modalitet som visar på hur säker eller osäker 

en är på att något ska hända, exempelvis ”jag ska ha sex i eftermiddag” jämfört med ”jag ska 

nog ha sex i eftermiddag”. Den andra är deontisk modalitet som visar på hur en övertygar eller 

instruerar andra, vilket kan ses genom jämförelse av ”han ska gå ner på mig” eller ”han bör gå 

ner på mig”. Den sista, dynamisk modalitet visar på förmågan att kräva att någon gör något 

vilket ofta gör sig i uttryck med orden ”kan” eller ”ska”, som i ”du kan få massage” eller ”du 

ska få massage”. En stark indikator för ens identitet kan avläsas i användandet av dessa 
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modaliteter och vanligtvis används inte bara en typ av modalitet utan de blandas. En politiker 

som bara uttrycker sig hårt med många ”ska”, upplevs inte human eller som folkets talare. Då 

användandet av olika modaliteter ligger nära till huruvida någon upplevs som auktoritär kan 

den som talar under- eller överkasta sig makt genom att välja rätt ord. Exempelvis upplevs 

”hon kommer att lyssna”, ”hon bör lyssna” och ”vi tycker att hon bör lyssna” olika (Machin & 

Mayr, 2012). Verktyget modalitet kan användas för att se hur säkra programledarna är i sina 

uttalanden och därmed se till vilken vikt de budskap de sänder ut får. 

 

Ironi är en språklig term som används vid yttranden där den som talar vill att den som lyssnar 

ska förstå att det som sägs ska tolkas utifrån innehållets motsats (Ironi, u.å.). Ironin fungerar 

positionellt där de närvarande kan placeras i över- eller underordning i förhållande till 

varandra. Wahl, Holgersson och Höök (1998) beskriver att skrattet som följd av ironi, i en 

obehaglig situation kan kännas befriande för att det synliggör verklighetens gränser och att det 

även bevisar att gränserna är sociala konstruktioner, alltså inte grundläggande sanningar. Ett 

gemensamt skratt bygger på erfarenheter, vilket både innefattar de erfarenheter där 

upplevelsen varit delad och där upplevelsen inte varit delad mellan kvinnor och män. Skrattet 

kan därför verka positivt som ett sätt att synliggöra bådas sidor och minska avståndet mellan 

dem men också negativt som ett maktmedel genom överlägsenhet, elakhet eller förlöjligande. 

Strategin om förlöjligande har tidigare använts mot kvinnor av män som ett sätt att försvara 

sin maktposition (ibid). Ironi studeras i analysen för att se hur verktyget påverkar 

maktbalanserna i podcasten och även hur den påverkar stämningen mellan programledarna.  

 

5.2.3. Kritik 

En vanligt förekommande kritik gällande kritiska diskursanalyser rör forskarens objektivitet 

och det påstås att studier utförda med CDA skulle vara ovetenskapliga då de inte är 

deskriptiva (Boréus & Bergström, 2018). Vi hänvisar till att denna studie utgår från beprövad 

teori samt att positionen att kunna tolka maktförhållanden och strukturer kritiskt är till 

författarnas fördel (Boréus & Bergström, 2018). En annan återkommande kritik handlar om 

huruvida något dolt avslöjas, som inte hade kunnat utläsas ur ”vanlig” läsning (Boréus & 

Bergström, 2018). Detta upplever författarna inte som ett problem då ett analysschema 

skapats för att kunna bearbeta innehållets relation till sin kontext på ett djupare plan, med 

frågan ”Hur tolkas det?”.  
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Vad de lingvistiska analyserna gällande radiomateriel tidigare kritiserats för rör ofta 

uppdelningen, att radio egentligen är ljud men analyseras som transkriberad text och att en del 

gått förlorat då det saknats en standardiserad notation för att ange exempelvis prosodi som 

rytm och dynamik (Åberg, 2012). I denna studie går det, i den transkriberade texten, att finna 

markeringar för betoningar att ta hänsyn till. Dessa betoningar är utmarkerade utifrån att de 

kan ha en påverkan i uppfattningen av innehållet. Exempelvis markeras kommentarer som 

tydligt uttrycker ironi eller skratt, där talaren blir avbruten och där talaren använt frågande 

intonation.  

 

5.3. Metodreflektion  

För att ha möjlighet till att transkribera var författarna tvungna att ladda ner de utvalda 

avsnitten. Detta gick inte genom ursprungskällan Acast, utan materialet hämtades via 

hemsidan PodParadise. Genom att ha avsnitten nedladdade försäkrade sig författarna om att 

alltid ha tillgång till materialet samt enklare kunna transkribera. Genom onlineverktyget 

oTranscribe och kunskap kring de utvalda transkriberingssymbolerna gick det smidigt att 

transkribera.  

 

Trots att urvalet gjordes i flera steg för att begränsa materialet resulterade det i 83 minuter och 

29 sekunder transkriberat material, vilket var mer än vi förväntat oss. Boréus & Bergström 

(2018) lyfter kritik om närläsning och menar att det krävs att forskaren inte lämpar ett för stort 

material för att det ska kunna säga något om valt ämne. Trots att materialet blev större än vi 

först tänkt anser vi ändå att det material som använts är av högsta relevans och att det inte är 

för stort för att kunna gå på djupet i analysen. Noteras bör dock att alla exempel som framkom 

genom analysschemat inte är redogjorda för i kapitlet 6. Analysresultat då författarna anser att 

det hade lett till upprepning.  

 

Under analysen arbetade vi aktivt med våra metodologiska begrepp genom att stryka och 

lägga till begrepp som ansågs relevanta och skulle tillföra något till analysen. Exempelvis tog 

vi bort begreppet överlexikalisering och adderade ironi.  
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Detta är en kvalitativ studie med fokus på att kritiskt analysera språkanvändningen i en 

podcast, detta genom en kritisk diskursanalys och genusperspektiv med en feministisk 

inriktning. Båda författarna till studien definierar sig som kvinnor och förespråkar ett jämställt 

samhälle. Detta kan medföra att de analyser och slutsatser som gjorts i studien kan ha 

influerats av vår bakgrund som privatpersoner. Denscombe (2018) påpekar att det inte finns 

någon kvalitativ forskning som kan stå fri från påverkan från forskaren. Detta då forskningen 

alltid är en del av en tolkningsprocess. Genom att vi som författare är transparenta i vårt 

ställningstagande, ser vi istället det som en styrka att redan ha ett kritiskt förhållningssätt 

innan studien påbörjas. 

 

5.3.1. Friskrivningsklausul 

I en text som beskriver människor bör de omtalade refereras till med för- och efternamn eller 

bara efternamn (Språkrådet, 2017). I denna studie hänvisar vi dock Alice Stenlöf och Bianca 

Ingrosso till deras förnamn då de i sammanhang kopplat till podcasten är kända som Alice och 

Bianca. 
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6. Analysresultat 

I detta kapitel redogörs det för studiens analys vilken utgår från tre teman som tagits fram 

genom studiens metodologiska verktyg. Temana är: Alice och Bianca som sexgudionor, Killar 

vs. Tjejer samt Fylla + sex = sant. Nedan redogörs var tema för sig med exempel från 

transkriberingen.  

 

6.1. Alice och Bianca som sexgudinnor  

Temat Alice och Bianca som sexgudinnor speglar hur programledarna i flera fall framställer 

sig som experter inom ämnet sex och relationer. Till viss del är det inte ett oväntat tema då 

stora delar av podcasten handlar om att svara på frågor från lyssnare som därmed kan antas 

ser Alice och Bianca som kunniga inom ämnet, vilket bekräftas av Gillberg (2014) som ser 

kändisar som kulturella kompasser och vägledare till andras identitetsskapande. Vad detta 

temat syftar till är hur Alice och Bianca uttrycker sig genom att stärka varandras åsikter och 

även på hur de framställer sig som experter inom ett ämne som de varken har utbildning i eller 

lång livserfarenhet av.  

 

Under detta tema spelar modalitet en stor roll då just hur sändaren framställer sig som säker 

eller osäker i sitt påstående leder till olika konsekvenser. Använder sig sändaren av ”jag vet” 

speglar det en stark kunskap hos sändaren jämfört med om en säger ”jag tror”. I exemplet 

nedan svarar främst Bianca, med medhåll från Alice, på en lyssnarfråga om vad hon ska göra 

då lyssnarens pojkvän har ett album i sin telefon med bilder på lättklädda tjejer. Bianca 

pendlar i sin modalitet då hon främst använder uttryck som ”han kan vara” och ”jag tror”, 

vilket tyder på svagare påståenden. Men hon uttrycker sig även med “de här kan bara betyda 

att han har ett sexuellt problem”, detta uttalandet är starkt och speglar en ”jag vet” attityd. 

Bianca diagnostiserar en lyssnares pojkvän helt utifrån ett mejl. Dock pendlar hon sedan ner i 

modalitet igen och uttrycker att ”han kan vara sexuellt frustrerad, han kan vara 

sexmissbrukare [...]”, dessa uttryck är inte lika extrema i sin styrka men Bianca framstår 

fortfarande som en expert på ett ämne som hon inte är utbildad i. Slutligen ger Bianca rådet 

att göra slut, ett råd som är grundat i argument som hon kunskapsmässigt inte kan styrka.  
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B: Tjejen i fråga, ja. Det här behöver inte, det, bara för att såhär lätta på ditt hjärta lite, det 

här behöver inte betyda att han inte är kär i dig, att han inte älskar dig. 

A: Nejnejnej. 

B: Det här kan bara betyda att han har ett sexuellt problem, han kan vara sexuellt frustrerad, 

han kan vara sexmissbrukare utan att han vet om det. Det är så många i den här, på det här 

jordklotet som är sexmissbrukare utan att man liksom är en våldtäktsman. 

[...] 

B: Aa men få uppmärksamhet, och man blir lite kåt av tanken av att såhär ligga med nån 

annan eller flörta. Så jag säger inte till dig att din pojkvän har varit otrogen, eller att han 

liksom kommer vara det. Men jag tror att du är tillsammans med en pojkvän, som, kanske 

tyvärr inte bara tänker på dig när ni har sex. 

A: Mm. 

B: Som tyvärr kanske flörtar med andra när han är ute. Som tyvärr kanske till och med aa 

likear, följer och till och med kanske snackar med andra tjejer på sociala medier och runkar 

till de här bilderna och har nån slags dröm om andra tjejer som han vill ha sex med. 

Samtidigt som han är tillsammans med dig. Och just därför så skulle jag göra slut. 

(Acast, 13 november, 2018) 

 

I flera fall stärker de båda programledarna varandras åsikter och lyfter upp varandra, vilket 

ger en hög modalitet, då vad det säger får högt anförtroende. Detta kan ses i exemplet som 

inledningsvis tydligt visar på hur de båda ser sig själva som experter då de ska ”analysera” ett 

problem. Genom att betona och upprepa  ”jag har så rätt” och ”du har så rätt” stärker de sin 

trovärdighet.  

 

B: Nu tycker jag att vi ska analysera detta. 

A: Mm. 

B: Och först och främst, Alice, du har så rätt.  

A: Aa, jag har, jag har så rätt.  

B: Nä men du har hundra procent rätt. 

(Acast, 13 november, 2018) 

 

Mer ovanligt är det att de båda programledarna säger emot varandra. Exempel på detta finns 

dock i avsnitt två när ljudteknikern flikar in frågan ”Men jag har en fråga, vilken snoppstorlek 

är bäst dårå? Har vi nått slutgiltigt svar? Är det stort, är det brett?” (Acast, 5 december, 2017). 

Ljudteknikern utser här Alice och Bianca till experter som ska få ge ett ”slutgiltligt svar”. 

Programledarna är inte överens, vilket i sig tyder på att det faktiskt inte finns ett slutgiltligt 

svar på frågan. Vad som är intressant är dock att se hur Bianca går från en hög modalitet, då 
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hon är säker på sitt svar och argumenterar för det tydligt. För att sedan lägga till att 

snoppstorlek inte spelar någon roll alls. Bianca framstår inte enig i sina åsikter och tappar 

därmed trovärdighet.   

 

B: Jag skulle säga, brett.  

A: Eh jag skulle säga både och, och ingenting, asså jag tycker - 

B: Nä men okej vi kan säga såhär, förlåt, om en kille pullar dig 

A: Mm. 

B: så känner du ju skillnad på ett finger eller två finger, men fingrarna är lika långa. 

A: Då tycker jag lå- 

B: Men det är ju skönare med två fingrar, så alltså brett. 

A: De håller jag inte med om, inte alltid. 

[...] 

B: Jag känner såhär, för mig spelar det ingen roll storlek på snoppen. För mig spelar det 

bara roll kemin mellan parterna. 

A: Jaa alla dar. 

(Acast, 5 december, 2017) 

 

Den deontiska modaliteten ser till hur individen övertygar och instruerar någon och hur tydligt 

detta görs. Det kan dels ses i hur Alice och Bianca instruerar tjejer till hur de ska göra när de 

har sex. Alice säger ”Och jag uppmanar verkligen tjejer att börja ha sex för sig själva. Asså, 

när ni är där, asså våga såhär ‘Okej det här va inte så skönt, vi testar det här’ och ‘Ta mig där’, 

‘Ta mig inte här’.” (Acast, 17 april, 2018). Här är Alice tydlig i sin modalitet och uppmanar 

även lyssnaren att vara tydligt i sin modalitet när hen har sex. I detta fall framstår Alice och 

Bianca som experter på ett positivt sätt då de uppmanar lyssnaren att ta för sig och använder 

sig inte av argument som kräver någon direkt utbildning. Senare i avsnittet uppstår dock en 

annan situation. Bianca har varit på en kurs i tantra och ska berätta om detta ämne utifrån 

kunskapen hon fått i kursen. Bianca påtalar flera gånger i avsnittet att hon inte är någon expert 

i ämnet och att hon enbart återberättar det hon fått lära sig på kursen. Vad som framställs mest 

åtråvärt i hela avsnittet är att få en ”holy grail orgasm”, något en kvinna kan få genom 

stimulering av livmoderhalstappen. Det som sker när de båda programledarna ska förklara hur 

en kvinna kan få denna orgasm är en utelämning av relevant fakta som lyssnaren egentligen 

förväntar sig ska vara där. Att uppmana till att sex ska göra ont är något en utbildad expert 

inom ämnet förmodligen skulle motsätta sig. Alice och Bianca framstår här som kunniga 

inom ämnet och bidrar därmed till att lyssnaren får ta del av fakta som inte stämmer.  
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B: Och, när ni ligger där, och ni känner att, shit nu gör det ont, det är jävligt nära 

livmodern, och jag känner att det här är obehagligt. Det är då du närmar dig -  

A: Keep on going. 

B: the holy grail orgasm. 

A: Okej men jag ska hem och testa det här nu då. 

B: Keep on going. 

(Acast, 17 april, 2018) 

 

I avsnitt 22 där Tom och Petter gästar, ställer sig Alice och Bianca som experter inte bara mot 

lyssnarna utan även sina gäster. Bianca yttrar flertalet gånger ”men visste ni” följt av fakta 

kopplat till främst tantra. Följande exempel visar på hur Bianca är medveten om de normer 

som finns och därmed undviker en utelämning. Detta genom att när hon talar om hur en mans 

orgasm kan förlängas inte tar för givet att det är en kvinna som är partnern. Vad hon sedan 

menar med fortsättningen ”eller whatever” är svårt att avgöra.  

 

B: Ja men för det mesta, det va såhär 76 procent av alla män i världen som kommer inom 

tre minuter. Men visste ni att om man känner att man kommer, att man, att kvinnan eller en 

annan man eller whatever ska massera kroppen så att det liksom, energin och orgasmen 

sprids i hela kroppen? 

(Acast, 23 april, 2018) 

 

Att Alice och Bianca framstår som experter över sina manliga gäster kan ge sken av att 

programledarna går emot den rådande könsmaktordning med mannen som norm och som 

överlägsen kvinnan. Ett sätt för Tom och Petter att ta tillbaka makten är att använda sig av 

härskartekniken ironi. Genom att skämta och uttrycka sig ironisk förminskar gästerna Biancas 

uttalande och återtar makten i samtalet. Uppmärksammas bör att Bianca gång på gång 

försöker komma med ny fakta och leda samtalet framåt men återigen blir nedslagen av 

ironiska uttryck. Detta accepteras fullt ut av alla parter då det gemensamt skrattas. 

  

B: Men det var inget annat ni lärde er? Att vi tjejer kan få åtta olika typer av orgasmer? 

T: Det visste jag redan. (ironi) 

Alla: (skrattar) 

P: Åtta stycken tänkte jag och sedan är det klart. (ironi) 
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B: Okej men om vi säger såhär, alla, under alla tjejsamtal som man har haft genom åren så 

är det alltid såhär ‘Hur många har inte fejkat den här?’ och ba ‘Nej men gud, konstant’. Hur 

känns det för liksom som kille? 

P: Att, att de fejkat med mig? 

B: Aa. 

A: (skrattar) 

P: Känns bra. (ironi) 

(Acast, 23 april, 2018) 

 

En strukturell motsättning bildas när sändaren anger något som exempelvis bra och att 

motsatsen då blir dålig. Det är inte alltid motsatsen nämns som just dålig eller nämns 

överhuvudtaget. I följande exempel kan både Alice och Bianca samt gästerna ses som 

experter då de alla fyra är i respektive förhållanden och lägger även ett uttalande om hur 

verkligheten är enligt dem. Den strukturella motsatsen bildas genom att benämna ”de som inte 

haft förhållande” som sämre sexpartners då de är mer själviska och motsättningen till detta 

blir därmed att personer i förhållande är bättre sexpartners.  

 

T: Men kan det vara en skillnad mellan folk som har haft förhållanden -  

A: Det tror jag! 

T: och de som inte haft det? 

A: Definitivt! 

B: Det tror jag definitivt! 

T: För de som bara haft KKs och one night stands -  

P: Aa. 

T: är kanske mer fokuserade på att det själva ska ha det skönt. 

B: Exakt. 

(Acast, 23 april, 2018) 

 

6.2. Killar vs. Tjejer  

I de utvalda avsnitten skiljs tjejer och killar tydligt åt. De olika könstillhörigheterna speglas i 

vad de förväntas att göra, vad de ska säga och hur de ska se ut. Programledarna ser det mesta 

som ”antingen eller”, antingen kille eller tjej och mindre till individen, där de som medverkar 

i samtalet får representera en hel grupp. 

 

I konversationen mellan programledarna återfinns en del strukturella motsättningar när det 
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kommer till beskrivandet av hur tjejer är. Till tjejernas fördel presenterar programledarna ett 

antal situationer där tjejer kan agera annorlunda gentemot killar, som undantag. Exempelvis 

kan en kille inte ”likea” en bild på en halvnaken kvinna men tjejerna kan ”likea” en halvnaken 

bild på en man, utan konflikt. Detta för att tjejerna är mer säkra på att det inte skickar några 

sexuella signaler ”Om de lägger ut en såhär asså barbröstad bild på stranden, då likear jag den 

för bilden eller för att jag tycker att han är skön, inte för att jag såhär ’Oh my god I wanna 

suck your’.” (Acast, 13 november, 2018). Även vad endast en tjej skulle kunna säga när hon 

agerar ”wingman”, en supporter i jakt på en partner till sin vän, är enligt programledarna 

annorlunda i jämförelse med vad männen får lov att säga. Oavsett sändare och mottagare, är 

vissa saker mer accepterat att säga om budbäraren är kvinna. 

 

T: Men om jag, om jag är wingman för den här killen och går fram till den här tjejen och 

säger ’Han vill knulla dig’. 

Alla: (skrattar) 

B: Ne men det går ju inte! Ne men det måste ju komma från en tjej! 

Alla: (skrattar) 

P: Att alla hans polare går fram och säger det ’HAN VILL KNULLA DIG’. 

T: ’Tjena! Jocke, Tom, Olle. Vi vill bara säga att vår kompis vill knulla dig’. 

B: Ne, det hade ju inte gått. 

(Acast, 23 april, 2018) 

 

Många omtalade situationer är dock till tjejers nackdel där exempelvis Bianca kommenterar 

”good girl” (Acast, 5 december, 2017) när Alice svarar på frågan om hur många hon haft sex 

med, vilket enligt normer är få. ”Good girl” skapar en strukturell motsättning, en koppling 

mellan ordet och dess betydelse, som att ligga med fler hade varit något dåligt. I avsnittet med 

Tom och Petter besvarar de fyra medverkande på en lyssnarfråga om vad man kan göra efter 

sex för att undvika att det inte ska bli lika stelt. Bianca bekräftar med att säga att många tjejer 

känner igen sig i vad lyssnaren påstår följt av ”Kan ni killar också känna så?” (Acast, 23 april, 

2018). Här står deras röster för alla killar och alla tjejer men framförallt särskiljandet av tjejer 

och killar. Ett annat exempel är ”Vi tjejer känner ju, de flesta känner att de ligger för pleasure 

the man liksom” (Acast, 23 april, 2018). Kopplat till normen om att det är killen som ska 

njuta, bekräftar Bianca att hon inte kan vara helt bekväm i sängen på grund av att hon vill vara 

så bra som möjligt för partnern. Hon ger bilden av att om en anstränger sig och gör sig till 



35 

 

 

 

synes sexig för den andre, oavsett om partnern kommer att se det eller inte, kanske en kan bli 

aningen mer bekväm av vetskapen om att en ändå ansträngt sig.  

 

B: Jag är också fortfarande obekväm. Asså för att bekväm för mig handlar om att jag är 

trygg i min kropp och att jag är trygg i det jag gör för jag kan ju fortfarande va såhär om jag 

ska, aa men suga av eller nånting så vill man ju göra det bra. Och då tänker man bara på 

såhär 'Shit är de här bra, är de här bra eller?'. 

A: Mm. 

B: Rider jag, 'Är det här bra?', asså jag är aldrig liksom 100 procent ba bekväm. 

A: Ne. 

B: Jag måste ha ett mörkt rum och ett sexigt set på mig för att jag ska va liksom - 

A: Mm. 

B: 90 procent bekväm. 

(Acast, 5 december, 2017) 

 

Ironin som uppkommer mellan programledarna och gästerna återfinns frekvent i avsnitt 22. 

Bland annat är den tydlig när de fyra pratar om ”one night stands”. Normen, om vad som är 

okej beroende på könstillhörighet kopplat till oralsex vid första samlaget, ifrågasätts genom 

ironi som ett sätt att påpeka att det egentligen inte alls är okej.  

  

B: Men vad är det, vad är det, om ni har några sånna här grejer som ni absolut inte gör på 

liksom, första one night stand? Eller, först, ett one night stand typ. 

P: Som jag absolut inte skulle göra? 

B: Ja, men min pojkvän har sagt såhär att, ‘Ne men jag skulle inte gå ner på en tjej om det 

bara är ett one night stand, utan det är att jag måste lära känna henne innan’ typ. 

P: Men skulle han tillåta henne att gå ner på honom? 

B: Ja det tror jag. Jag gjorde det första gången, vi hade sex. 

P: Asså, och det va inga problem för honom? 

B: Nae. 

P: Då är det okej. (ironi) 

(Acast, 23 april, 2018) 

 

När programledarna inte uttalar sig med säkerhet eller utifrån egen erfarenhet, spelar gästerna 

på kvinnliga stereotyper med ironisk ton i sina skämt. Dessa skämt upplevs inte vara direkta 
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attacker mot någon av programledarna och alla skrattar men genom att besvara en seriöst 

ställd fråga på ett förlöjligande sätt tillskrivs de manliga deltagarna makt i samtalet. Det 

handlar om hur de manliga deltagarna hjälps åt för att upprätthålla den underliggande makten. 

I exemplet nedan har deltagarna diskuterat hur singelkillar och singeltjejer pratar med sina 

vänner om sex de haft med andra som de inte har en kärleksrelation med.  

 

A: Det är för att vi går runt och tror att alla killar pratar som vi gör. 

B: Exakt. 

P: Mm. 

B: Men ni gör inte det alltså? 

P: Nae, i alla fall inte så mycket vi. 

T: Vi säger ju ‘Älskar du henne?’. (ironi) 

P: Aa, ‘När är giftermålet?’, ‘Får jag komma på bröllopet?’. (ironi) 

Alla: (skrattar) 

(Acast, 23 april, 2018) 

 

I avsnitt två tas det bland annat upp vad programledarna inte tycker om för sexställningar, om 

kroppskomplex och Bianca försöker förstå mannens perspektiv. Vad som framgår är att 

ostyva bröstvårtor samt valkar och märken på kroppen är fult, alltså dåligt, enligt de normer 

programledarna tror sig existera. Vad som däremot talar mot den strukturella motsättningen är 

att mannen i rummet genom ordkonnotationen ”djurisk”, att killen inte bryr sig om hur tjejen 

ser ut för att han skulle vara mer rå, avdramatiserar stigmat med kvinnans kroppskomplex 

men bekräftar också stereotypen om mannen som driftstyrd. 

 

B: Har du nånsin haft sex men en tjej och ba ‘Nämen oj vilka ostyva bröstvårtor, vilka fula 

bröst’? 

K: Neej! 

B: Eller -  

K: Neej asså, man tänker asså, som kille så tänker man ba, det e bara, asså jag, det känns 

lite som att man blir, i alla fall som kille, blir man nästan lite så där lite nästan lite djurisk 

när det kommer till o ligga. Du vet att instinkterna tar över och då asså ja, alla killar jag 

snackar med, det är så fort man får ligga liksom, det ba, man ba kommer till en annan värld, 

man tänker inte på alla detaljer, man tänker liksom inte på att eh nån har såhär vad heter det 

eh vad heter det.. 
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B: Valkar. 

K: Valkar eller märken, du vet och såhär sånna där grejer.  

(Acast, 5 december, 2017) 

 

Bilden av killar är inte alltid bättre än bilden av tjejer. Genom ordkonnotationer framkommer 

det att killar är dumma och att de inte tänker rationellt. Eller som programledarna säger ”De 

tappar ju alla hjärnceller” följt av ”De tänker ju med snoppen” (Acast, 5 december, 2017). 

Killar som grupp avfärdas när de inte förstår med att ”killar suger” och när en kille inte kan 

lösa en konflikt enligt hur en tjej vill lösa den är han en ”fucking mes” (Acast, 13 november, 

2018). I avsnitt 51 uppmanar de ”Alltså fuck you till alla killar”, en strukturell motsats som 

med ett vi-och-dem leder till en positive self-representation och en negative other-

presentation. Vad som däremot är viktigt att nämna i detta exempel är att programledarna i 

kontexten belyser sexualiserandet av kvinnokroppen. Deras uttalanden verkar därmed positivt 

för kvinnans position i samhället.  

 

A: Okej, kolla här nu. Ååh, killar, för det första, killar suger! 

B: Alltså fuck you till alla killar! 

A: För att det här är så vanligt, det är så många som känner igen sig i att, de har hittat bilder 

på andra tjejer vare sig det är lättklädda bilder, nakenbilder, bikinibilder, nånting som 

sexualiserar hela kvinnokroppen. 

B: Jaa. 

A: Som killar har sparat ner i en stängd mapp. 

B: Assååå. 

A: Det här va varenda snubbe på hela mitt gymnasium, det va bilder som de inte hade rätt 

till o ha, det va bilder på mig, det va bilder på mina klasskamrater, det va bilder som eh asså 

vänner till mig skickat i förtroende till sina pojkvänner som de va störtförälskade i, som sen 

läckt då till sina äckliga polare. Och i det här så har det alltid varit tjejens fel! Det har alltid 

varit ‘Men vadå?’, ett eh samma argument som att ‘Vadå hon är känd?’ eller ‘Vadå, de asså 

såhär, de har ju skickat bilden så vadå?’. Och att om man reagerar på det här då är man, 

svartsjuk, man har problem. 

(Acast, 13 november, 2018) 
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Ett avsnitt som skiljer sig från de övriga analyserade är avsnitt 21. Detta på grund av att 

programledarna uppmärksammar prestation utifrån ett öppet perspektiv där könet inte är det 

som avgör utfallet, exempelvis i uppradandet av ordkonnotationerna ”pojkvänner”, 

”flickvänner” och ”hen” när Bianca hänvisar till vem en ska ge instruktionerna. En möjlig 

utelämning, ”your dude is doing it right”, räddas av att Bianca återigen yttrar ”eller flickvän” 

vilket get vikt åt att även homosexuella tjejer kan ta del av informationen. 

 

B: Typ. Om man liksom trycker på den och såhär penetrerar den mycket. Det här kan man 

säga till sina pojkvänner dårå, eller flickvänner, eller hen. 

A: (fnissar) 

B: Så liksom, man penetrerar den mycket, så kommer den, asså A-punkten kan aldrig nås 

om man inte börjar penetrera G-punkten. 

A: Mm. 

B: Och då kan du squirta. Så du måste, att vissa squirtar ju bara av sig själva, utan att de vet 

att ’Your dude is doing it right’, liksom. 

A: Aa. 

B: Eller flickvän. Men om man lär sin pojkvän det här, för att såhär, jag har aldrig squirtat 

till exempel. 

(Acast, 17 april, 2018) 

 

Programledarna kan urskilja existerande normer i andras instruktioner och påvisar detta 

genom att belysa fler aspekter. Som när Alice tillägger att utförandet av en viss typ av 

massage inte är bunden till vilket kön som masserar och vilket kön som ska ta emot. 

 

B: Och det var, jo i slutet av allt det här. Så säger hon såhär ‘If anyone wants to experience 

these orgasms, you can have a yoni massage’. ‘A yoni massage’ är alltså i det här fallet, när 

en man, hennes pojkvän, nu hennes ex, den här australiensiskan. 

A: Men det kan också vara kvinna-kvinna, man-man. 

B: Jag vet faktiskt inte. Det kan det säkert vara. Absolut, det enda du ska kunna är att 

massera. 

(Acast, 17 april, 2018) 
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6.3. Fylla + sex = sant 

Temat Fylla + sex = sant framgår tydligt i hur Alice och Bianca talar om sex i koppling till 

fest. Samtal om sex resulterar ofta i att fylla kommer på tal och spelar en stor del i detta 

samtalsämne. Temat grundas därmed i den tydliga parallellen mellan sex och fest och hur en 

berusad persons beteende accepteras när personen i fråga bryter mot de rådande 

könsnormerna samt heteronormen.  

 

I flera fall nämner inte Alice och Bianca ordagrant att de var alkoholpåverkade i den omtalade 

händelsen men konnotationer av vissa ord tyder på att alkohol var med i bilden. Exempel på 

detta är när Alice berättar om sitt bästa sexminne men inte helt kommer ihåg för det var 

”suddigt” och de ”gick ut” (Acast, 5 december, 2017). Liknande exempel är när Bianca 

berättar om att hennes största sexdröm är att ha sex på en toalett på en ”nattklubb” (ibid) 

vilket även det för tankarna till fylla och fest.  

 

När Bianca frågar Alice om hon var nykter när hon förlorade oskulden visar det på hur tydligt 

de båda kopplar sex till något man gör när man är full. Den strukturella motsättningen ”bra” 

som svar på att Alice faktiskt var nykter när hon förlorade oskulden visar dock på att de båda 

ser det som positivt att inte vara alkoholpåverkad när personen i fråga har sex för första 

gången.  

 

B: Mm, men du va nykter? 

A: Jag va nykter. 

B: Det är bra. För att jag kan säga att jag var 15 när jag förlorade oskulden. 

(Acast, 5 december, 2017) 

 

Nämnt ovan under temat Killar vs. Tjejer, om ”one night stands” med gästerna Tom och 

Petter talar de bland annat om ”one night stands” som ett fenomen som även det konnoterar 

till fest. Som en strukturell motsats mellan killar och tjejer om vad som är okej och inte 

gällande oralsex första gången man ligger. Vad som framkommer är hur något som först 

ifrågasätts, sedan är mer accepterat beroende på hur full man är i situationen. Något som både 

killarna och tjejerna håller med om.  
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T: Men, det känns inte som att jag hade så starka principer när jag var singel.  

B: Inte? Du hade liksom kunnat gå ner och slicka, på första? 

T: Aa men det beror helt på vad det är för kväll. Asså -  

A & P: Mm. 

T: nivån av fylla spelar in jättemycket där tycker jag. 

B: Aa, det är sant. 

(Acast, 23 april, 2018) 

 

Just hur inställningen ändras när alkohol kommer in i bilden är återkommande under detta 

tema. Alice och Bianca har ofta en hög modalitet då de ska ta ställning i en fråga och är säkra 

på sin sak. Men de båda sjunker i modalitet så fort de tar in alternativet att vara full. Enligt 

både Alice och Bianca är det mer accepterat att göra någonting de från första början inte vill 

om de är tillräckligt fulla. Exempel från avsnitt 51 där de ställer frågor till varandra om 

tänkbara händelser.  

 

B: Skulle du kunna göra en strippshow?  

A: Nej. 

B: Asså nej, fy fan va, nu kommer ordet 

Båda: ‘cringe’. 

A: Oouff, men jag har det inte i mig. 

B: Nä men asså inte jag heller, jag hade skämts ihjäl. 

[...] 

B: Aa men asså jag hade garvat sönder mig, då måste jag, asså då måste jag va så full -  

A: Mm. 

B: om det skulle ske. 

(Acast, 13 november, 2018) 

 

När de får frågan om de hade kunnat ligga med en tjej svarar Bianca, efter lite diskussion, 

med ”Exakt, jag tänker mig lite fylla, man har liksom pratat sex, man kanske har gjort Jag har 

aldrig, man kanske till och har gjort Snurra flaskan, eh och man blir liksom lite småkåt, eh 

och så bara händer det typ. Och det kanske till och med är fett nice.” (Acast, 13 november, 

2018). De uttrycker senare i denna konversation att de inte är homofobiska och att en av de 

växt upp i en Pride-miljö men genom att uttrycka sig i en strukturell motsättning, som att det 

eventuellt inte är dåligt, och att detta endast skulle kunna vara möjligt efter dricklekar och 

fylla, pekar mot att normen inte ligger i att fritt kunna experimentera med sin sexualitet. 
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6.4. Sammanfattning  

Sammanfattat ser författarna hur sexualitet och sexuell njutning konstrueras diskursivt genom 

språkanvändningen i podcasten Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B detta utifrån de 

tre ovan presenterade temana. Det mest framstående i analysen är hur Alice och Bianca 

stärker och bekräftar heteronormen, genom en tydlig svartvit bild av hur tjejer och killar är 

eller ska vara. Detta genomsyrar alla tre teman men speglas tydligast i temat Killar vs. Tjejer 

där stereotyper kring de två könen stärks.  

 

Temat Alice och Bianca som sexgudinor visar på hur programledarna genom tips, råd och 

diagnostisering av lyssnare utser sig själva till experter. Detta visas dock inte genom ett mer 

fackligt språk utan mer genom en tydlighet i modalitet där programledarna framstår som säkra 

på sin sak.  

 

Temat Fylla + sex = sant lyfter hur programledarna sprider ett budskap om att det är mer 

accepterat att testa nytt och experimentera med sin sexualitet under berusning. Detta tema 

bekräftas genom ordkonnotationer då programledarna inte alltid uttalar att de varit berusade 

men att fylla kan utläsas ur kontexten.  

 

Viktigt att uppmärksamma är att författarna till analysen även funnit flera delar i podcasten 

som jobbar mot bland annat heteronormen och de patriarkala strukturer som finns i koppling 

till sexualitet och sexuell njutning. Detta och mer tas upp i den följande slutdiskussionen.  
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7. Slutdiskussion 

Slutligen diskuteras resultatet utifrån den lucka som studien ämnat att fylla, att analysera hur 

sexualitet och njutning konstrueras i podcast som medium då detta tidigare inte utförts. Denna 

kvalitativa studie har, som ett akademiskt bidrag, undersökt ett relativt outforskat medium 

med den teoretiska förankringen i genusforskning och kritisk diskursanalys. Utifrån detta har 

studiens syfte varit att undersöka en podcast, som en del av dagens tillgängliga media, och 

vad den sänder ut för information till samhället.  

 

Vad som går att konstatera utifrån temat Killar vs. Tjejer är att budskapen är både svartvita 

och motsägelsefulla. Bilden som sänds ut grundar sig i ett tydligt särskiljande mellan könen 

då programledarna och gästerna utgår från att killar och tjejer, som två motpoler, tänker och 

bör agera olika. Genom sitt vardagliga språk berättar de om sina liv men utifrån deras 

auktoritära roll kan de ge sina, i huvudsak kvinnliga, lyssnare instruktioner för ett bättre 

sexliv. Det förekommer ett flertal gånger att programledarna påminner varandra om att 

motarbeta rådande negativa stereotyper men med ett mindre kritiskt perspektiv reproducerar 

de även heteronormen som många gånger inte talar till kvinnans fördel. Killar förväntas vara 

maskulina och tjejer förväntas vara feminina. Killar förväntas vara djuriska och porrskadade 

medan tjejer förväntas vara snygga för killarnas skull. I studien om orgasm i pornografiska 

filmer på nätet kunde Séguin, Rodrigue och Lavigne (2018) konstatera att 78 procent av 

männen fick orgasm i bild medan endast 18,3 procent av kvinnorna och att detta kunde bidra 

till upprätthållandet av den orealistiska bilden som skapar en falsk representation i samhället. 

Trots att forskarna i den nämnda studien inte studerat samma innehåll som i den här analysen 

pekar slutsatsen åt samma håll, att en falsk representation av könens sexualitet existerar.  

 

Även Nylunds studie om The Jim Rome Show (2014) resulterar i att bekräfta rådande 

heteronorm. Det visar sig att radioprogrammet till viss del har en öppen inställning gentemot 

att prata om homosexualitet men att det endast görs inom ramen för heterosexualitet. Med 

exempel som ”your dude is doing it right [...] eller flickvän” och ”Det här kan man säga till 

sina pojkvänner dårå, eller flickvänner, eller hen” anser vi detta stämma överens med 

analysresultatet av Alice och Biancas podcast. De visar en öppenhet gentemot olika sexuella 

läggningar men alla uttalanden görs utifrån att man-kvinna är det ”normala” eller primära. 

Programledarna utnyttjar sin maktposition genom att gång på gång visa vad som är självklart 
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till följd av att poängtera något som sekundärt, vilket visar att normernas motpol inte är lika 

önskvärd.  

 

Som tidigare nämnt kan de som följer normerna tjäna politiska, sociala och ekonomiska 

fördelar i samhället då dessa föreställningar påverkar våra sociala institutioner och funktioner 

(RFSL, 2015). I och med att programledarna positionerar sig som liberala i podcastlandskapet 

lockar de en yngre målgrupp och genom att rätta sig till den dominerande heteronormen kan 

de behålla deras överordnade roll som förebilder till unga tjejer. Denna roll innefattar även 

den ekonomiska fördelen att de kan tjäna större publik och mer pengar genom sponsorer 

likaväl i podcasten som i programledarnas övriga kanaler. Programledarna bedriver en 

kommersiell verksamhet. Att inte stöta bort den dominerande gruppen ligger till grund för att 

få så många lyssnare som möjligt och därmed kunna maximera företagens vinst. Browns 

studie i Fagerström och Nilsson (2008), om att desto mer stereotypt deltagarna beter sig desto 

bättre underhållning blir det, vilket kan bekräftas av Alice & Bianca - Har du sagt A får du 

säga B då programledarnas inställning till samhällets normer blivit ett framgångsrikt koncept. 

 

Vad som redogjorts för i inledningen av denna studie är att Alice och Bianca är två profiler 

som har auktoritära roller i samhället genom sitt kändisskap. Denna roll förstärks genom hur 

de båda programledarna sätter sig själva i en expertroll i sin podcast. Detta bekräftar vad Tiffe 

och Hoffmann (2017) kom fram till i sin studie om hur podcast är ett medium för kvinnor att 

ta plats i. Genom sin podcast tar programledarna en plats i samhället som respekterade 

experter och tar därmed även avstamp för att bryta de patriarkala strukturer som existerar i 

samhället. Vad som tydligt ses är hur denna expertroll som programledarna besitter ifrågasätts 

när podcasten gästas av män. Foucaults (1976) beskrivning av sexualitet, som ett utrymme för 

maktrelationer att trängas i, syns tydligt då de gästande männen med en skämtsam inställning 

och med mycket ironi vidgar sin maktposition genom att förlöjliga programledarnas 

uttalanden men också spela på de negativa stereotyper som finns om kvinnor. Trots att de 

manliga deltagarna inte uttrycker sig elakt, troligtvis inte heller med avsikten att ”sätta 

kvinnan på sin plats”, prövas ändå relationen mellan dem. I det underliggande spelet vinner 

mannen genom att förminska kvinnan och till följd av maskerade skämt avskrivs hennes makt 

i samtalet.  
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Vidare diskussion leder till att se om programledarnas expertroll enbart är något positivt. 

Detta då analysen tyder på att Alice och Bianca ofta ger råd och tips grundade i okunskap. Att 

vem som helst kan få en expertroll oberoende på dess kunskap inom ämnet, kan leda till att 

missvisande och felaktiga fakta sprids i samhället.   

 

En central del av analysen visar på hur Alice och Bianca sänder ut budskapet om att alkohol 

är en avgörande faktor för att våga testa nytt och experimentera kring sin sexualitet. Alkohol 

blir ett alibi att använda som bortförklaring för något man har gjort eller vill göra. 

Programledarna ger budskapet av att ”jag var full” är en accepterad undanflykt för någonting 

som inte följer normen, till exempel att som tjej ha sex eller hångla med en annan tjej. Detta i 

kombination med programledarnas auktoritära roll som experter till deras lyssnare kan leda 

till att ett missvisande budskap sänds till mottagaren. 

 

Vad tidigare forskning tydligt visade på var hur media till stor del sänder ut en missvisande 

bild av sexualitet och sexuell njutning. Vad analysen i denna studie redogör för är hur 

podcasten Alice & Bianca – Har du sagt A får du säga B är ytterligare ett medium som stärker 

denna missvisande bild. Likt vad Ménard och Kleinplatz exemplifierar i sin studie med ”Be 

open to kink but not too kinky; communicate with your partner but only with great care and in 

specific contexts; let go of the ’old’ sex rules but be sure to follow these new ones.” (2008, 

s.17) ser författarna ett dubbelsidigt budskap från Alice och Bianca som i ena avsnittet 

uppmuntrar till att tjejer bör se sex som ett fenomen för egen njutning men i nästa avsnitt 

berättar att de endast kan njuta i ett mörkt rum i ett sexigt set och då endast till 90 procent. 

Programledarna skapar därmed en bild där kvinnans roll i samlaget är underordnad och till för 

mannens beskådning. Detta kopplas till hur det enligt Franzen (2007) finns ett samlagsideal 

som påverkar individens bild av hur sex ska vara.  

 

Podcasten kan inte bestämma vad lyssnaren ska tycka men den kan ge utrymme för vad 

lyssnaren ska ha en åsikt om. Genom att selektivt framhäva vissa ämnen mer frekvent och 

utifrån att programledarna agerar som influencers eller som i tematiseringen nämnt, 

självutnämnda experter, kan lyssnarens bild av hur verkligheten faktiskt ser ut vinklas. Detta 

kan ge positiva konsekvenser i samhället som exempelvis att ge ämnet sex en kvinnlig röst ur 

ett jämställdhetsperspektiv, och negativa konsekvenser som att innehållet bekräftar en falsk 
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representation och att könsstereotyperna försäkrar kvinnans underordnade plats i 

heteronormens maktförhållande.  

 

7.1. Vidare forskning  

Tidigare forskningen visar främst på vilka budskap som når mottagaren och som nämnt ovan 

att detta budskap främst är missvisande och orealistiskt. Aktuell studie visar på att podcasten 

Alice & Bianca - har du sagt A får du säga B stärker heteronormen som existerar i samhället. 

Vad vidare forskning kan ämna att undersöka är hur detta budskap påverkar mottagaren. 

Författarna ifrågasätter om det är podcastens ämne eller om det är de som står bakom 

podcasten, som lockar lyssnare. Vidare forskning kan studera om motsvarande podcasts 

skapade av kända profiler men med ett mer kontroversiellt innehåll hade blivit lika 

framgångsrika. 

 

Då forskningsluckan inom ämnet är stor finns det mycket intressant att lyfta. Med 

utgångspunkt i grundläggande faktainsamling till studien är författarna medvetna om att det 

finns podcasts med fokus på sex och relationer under både public service och kommersiell 

regi. En jämförande studie mellan dessa två utgivare kan vara av intresse för att se om 

innehållet skiljer sig. Liknande jämförande studier kan även göras mellan podcasts med 

manliga och kvinnliga programledare. 

 

Vidare önskar författarna till denna studie att se mer forskning kring sexualitet och sexuell 

njutning i medier generellt då författarna anser att om ämnet lyfts till ytan kan det bidra till 

diskussion där alla oavsett kön, läggning eller sexlust har en möjlighet att synas och komma 

till tals.   
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