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Studien undersöker hur framgång presenteras i podcasten Framgångspodden som leds av 

Alexander Pärleros. Syftet är att undersöka hur framgång presenteras i påannonseringarna av 

gästerna och vilken bild som kvinnor förmedlar av sig själva i en kontext av framgång. 

Studien utgår teoretiskt från Pierre Bourdieus idé om kapital, Erving Goffmans teori om 

självpresentation och postfeministisk teori. Analysen består av två delar, en kvantitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ textanalys med tematisering. 

I den kvantitativa innehållsanalysen identifierades det vilka kapitalformer som förekommer i 

påannonseringen av gästerna. Totalt analyseras 100 påannonseringar, 50 manliga och 50 

kvinnliga. Vid uppräknandet av yrkestitlar förekommer det symboliska kapitalet flest gånger. 

I den kvalitativa textanalysen studeras två hela avsnitt med kvinnliga gäster; Isabella 

Löwengrip och Margaux Dietz. De tre teman som framkommer tydligast i hur kvinnorna 

presenterar sig själva är: Viljan att visa upp allt, Vikten av det fria valet och Relationer = med 

en personlig vinst. Slutsatserna visar på att i presentationen av framgång finns det en tabu 

kring att prata om pengar, en framställning om ouppnåeliga ideal om och ett individualistiskt 

tänk i personliga relationer. 
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The study examines how success is presented in the podcast Framgångspodden. The purpose 

is to examine how success is presented in the intros of the guests and which impression 

women want to mediate of themselves as successful. The study is theoretically based on 

Pierre Bourdieus idea of capital form, Erving Goffmans theory about self-presentation and 

postfeminist theory. The analysis is divided into two parts and contain both quantitative 

content analysis and qualitative textual analysis with thematization. 

In the first analysis we identify which capital forms figure in the intros of the guests by the 

naming of employment titles, symbolic capital occurred most often. In the second analysis, 

three themes appear clearly in the way women want to present themselves. The three themes 

are The will to present everything, The importance of the free will and Relations = a personal 

profit. The conclusion shows that in the presentation of success there is a taboo to talk directly 

about money, presentment of unreachable goals and an individualistic mindset concerning 

relations.   
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1. Inledning 

Framgång och lycka är något många personer strävar efter (Thermosoft, 2018). Som kvinna är 

det i dagens samhälle viktigare än någonsin att förverkliga sig själv, hitta vad man är bra på 

och därefter utöva det (Duffy & Hund, 2015). Framgångsrika kvinnor anses vara styrande 

över sitt eget arbete och att ha arbetat hårt för att nå dit de är i dag (Duffy & Hund, 2015). 

Vikten av att bygga sin egen identitet och sitt eget varumärke är något som har växt i takt med 

utvecklingen av sociala medier och uppmärksamheten av influencers. Att konstant sträva efter 

framgång och ständigt försöka förbättra sig kan framkalla stress. Flera unga kvinnor i dag 

anser att de har fått psykiska problem på grund av den höga press de sätter på sig själva och 

därigenom fått prestationsångest (Lönnroth, 2019). Vidare har kvinnor som blivit friska från 

utbrändhet hävdat att den bild som finns av framgång och lycka i samhället är ett problem. 

Bilden har lett till att många kvinnor är missnöjda med sig själva och de känner en press att de 

hela tiden måste förbättras (Sjöstedt, 2019). Det är inte enbart inom karriären som en person 

ska vara framgångsrik. Unga kvinnor har uppgett att de är missnöjda med sina liv eftersom de 

inte kan leva upp till de föreställningar som finns om ett lyckat liv vid sidan av arbete och 

studier (Lönnroth, 2019). 

I dag hör vi, ser vi och blir påverkade av personer i flera olika mediekanaler. Podcast är ett 

medium där fler och fler väljer att presentera sitt innehåll för en publik (Internetstiftelsen, 

2019). Framgångspodden är en av Sveriges största podcasts med drygt en halv miljon lyssnare 

i veckan (Bauer Media, 2019). Den drivs av entreprenören och medieprofilen Alexander 

Pärleros som varje avsnitt intervjuar en gäst. Namnet Framgångspodden avslöjar att samtalet 

kretsar kring framgång.  Analysen utgår från att granska hur framgång presenteras i 

podcasten. Vi argumenterar för att Framgångspodden bidrar till den syn som finns på 

framgång i dag och att det kan finnas en viss problematik i detta.  

Analysen är indelad i två delar, där den första delen är en kvantitativ undersökning. Den 

kvantitativa innehållsanalysen grundar sig på Pierre Bourdieus teori där vi undersökte vilka 

kapitalformer som förekommer i 100 av påannonseringarna av gästerna. Den kvalitativa 

textanalysen analyserar två hela avsnitt. De valda avsnitten gästas av entreprenörerna och 

influencerprofilerna Margaux Dietz och Isabella Löwengrip. Temana grundar sig på Pierre 

Bourdieus kapitalformer, Erving Goffmans teori om självpresentation och postfeministisk 

teori. Studiens undersökning av påannonseringarna i podcasten ger en sammanfattad bild av 
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vad som anses vara framgångsrikt. Genom att analysera de avsnitt där kvinnor är gäster har vi 

redogjort för den bild som förmedlas av dem i en kontext av framgång.  
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2. Bakgrund 
 
I följande kapitel presenteras den bakgrundsinformation som ligger till grund för studien. Mer 

specifikt redogörs det för mediet podcast, Framgångspodden, programledaren och de särskilt 

granskade avsnittens gäster: Isabella Löwengrip och Margaux Dietz. 

 
2.1 Podcast  

Podcast, poddradio, poddsändning eller podd är en ljudfil som du kan lyssna på direkt eller 

ladda ner till din enhet (Sveriges Radio, 2019). Varje podcast har ett eget RSS flöde som gör 

det möjligt för personer att prenumerera på den (University of Sheffield, 2019). Därför 

behöver inte användaren ladda ned varje enskilt avsnitt utan det sker automatiskt. För att 

kunna lyssna och prenumerera på en podcast behöver du ett program där RSS flöden från 

olika podcasts finns samlade. Några av de program som utför den tjänsten är Spotify, Acast 

eller Apple Podcaster (Poddtoppen, u.å). Tekniken bakom podcasts är helt gratis och därför är 

det oftast gratis att lyssna. Däremot tjänar skaparna ofta pengar på betald marknadsföring i 

innehållet. Det är svårt att precisera exakt hur många det är som lyssnar på podcast och av den 

anledningen har de stora podcastdistributörerna gått samman för att presentera lyssnarsiffror 

via tjänsten Poddindex (u.å -b). Ett problem med tjänsten är att alla distributörer inte valt att 

ansluta sig och det är därför är det omöjligt att få en helt korrekt statistik. 

Poddlyssnandet i Sverige är i dag utbrett (Internetstiftelsen, 2019). Överlag lyssnar mer än 

hälften av svenskarna på podcast minst någon gång per år. Den största lyssnargruppen bland 

poddlyssnare är studerande där 73 procent uppger att de har lyssnat någon gång och 16 

procent dagligen. Lyssnandet har ökat kraftigt de senaste åren. Bland de kategorier av 

ljudtjänster som undersökningen Svenskarna och internet (2019) har granskat är podcast den 

kategori som ökat mest. År 2015 var det 29 procent som lyssnade någon gång per år, 2019 har 

siffran ökat till 55 procent. Störst är ökningen i lyssnargruppen 26 – 35 år. Bland de som 

lyssnar på podcast och radio online är det 48 procent som anser att det är väl använd eller 

meningsfull tid.   

2.2 Framgångspodden 

Framgångspodden drivs av Alexander Pärleros och produceras av Panc Media (Duberg, 

2019). På podcastens egen hemsida beskrivs den som Nordens största intervjupodcast 

(Framgångspodden, 2019). I varje avsnitt gästar exempelvis idrottsstjärnor, artister, eller 
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entreprenörer för att berätta om sina liv och karriärer. Ett inslag som återkommer i de flesta 

avsnitten är när gästen ska komma med ett tips till en 20-, 30-, och 40-åring. Podcasten har 

vid studiens utförande drygt två miljoner lyssningar i månaden (Poddindex, u.å).  2018 blev 

podcasten utsedd till Sveriges bästa podcast på Lifestyle Awards (Lifestyle World, u.å). 

Alexander Pärleros använder konceptet med framgång i andra medier så som 

Framgångsboken, Framgångsbilen, Framgångsföreläsningen och Framgångskvarten 

(Framgångspodden, 2019). 

 

2.3 Alexander Pärleros 

Alexander Pärleros är entreprenör, föreläsare och driver podcasten Framgångspodden och 

programleder intervjuerna (Framgångspodden, 2019). Han växte upp i Haninge och fick sitt 

första jobb på McDonalds som 14-åring (Lindh, 2016). Efter detta tog karriären fart och 

Pärleros har genom åren tagit på sig ett antal olika uppdrag sedan dess. 2011 blev han utsedd 

till årets säljare på Bauer Media. Det första bolaget som han startade var Mobilpengar, en 

tjänst där man kan sälja sin begagnade telefon som sedan säljs vidare till den asiatiska 

marknaden. Pärleros nästa bolag var Mobilio, en tjänst där det går att jämföra olika 

mobilabonnemang som sedan såldes till Schibstedt. I dagsläget är Pärleros aktiv i tre olika 

företag som rådgivare på Almi, medgrundare av Pensionera och huvudperson i podcasten 

Framgångspodden (Linkedin, 2019).  

 

2.4 Isabella Löwengrip 

Isabella Löwengrip, i folkmun känd som Blondinbella, startade sin blogg när hon var 14 år 

gammal (Ekström, 2019). Sedan dess har hon arbetat som influencer och tagit betalt för 

sponsrade inlägg på sin blogg samt andra mediekanaler. De senaste åren har hon etablerat sig 

som entreprenör. 2018, samma år som podcastavsnittet spelades in, blev hon utnämnd till 

näringslivets mäktigaste kvinna i tidningen veckans affärer (Skarin, 2018). Följande år gjorde 

Expressen en granskning av Isabella Löwengrip, där siffrorna om besökarantal på bloggen 

ifrågasattes. Detta gjorde att intäkterna från sponsrade inlägg minskade och därför genomgick 

flera bolag en kris (Ekström, 2019). 
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2.5 Margaux Dietz 

Margaux Dietz är en influencer som fick sitt stora genombrott via att filma sin egen 

förlossning av sitt barn Arnold Dietz (Kvarnlöf, 2019). Det breda genomslaget kom däremot, 

enligt henne själv efter medverkan i tv-programmet Let´s Dance på TV4. Hennes bolag 

Margaux Dietz AB har fem anställda som framförallt fokuserar på videoproduktion till hennes 

youtubekanal. 2018 blev Margaux Dietz utsedd till årets influencer på ELLE-galan 

(Börjesson, 2018).  I dagsläget är hon aktuell som programledare för TV3:s tv-program 

”Hemliga beundrare” och som författare till boken ”Your best life”. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Följande kapitel introducerar studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Problemformulering  

Unga personer i dag hävdar att de känner en ökad stress och press (Lönnroth, 2019).  En 

bidragande orsak till detta kan vara bilden av framgång som finns i dagens samhälle  

Vår studie undersöker ett medium där innehållet har en tydlig prägel av framgång. Empirin 

grundar sig i Framgångspodden som intervjuar personer som av podcastens namn klassas som 

framgångsrika. Därför är det relevant att se till vad som presenteras som framgångsrikt hos 

intervjupersonerna och vad de väljer att lyfta fram när de presenterar sig själva.  

3.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka vad som presenteras som framgång och hur det skiljer sig 

mellan män och kvinnor i påannonseringarna i podcasten Framgångspodden. Den syftar även 

till att se vilken bild som två kvinnor väljer att förmedla av sig själva i en kontext av 

framgång. Studien utgår teoretiskt från Pierre Bourdieus idé om kapital, Erving Goffmans 

teori om självpresentation och postfeministisk teori.  

 

3.3 Frågeställningar 
 
Studien besvarar forskningsfrågan genom tre huvudfrågeställningar där den sista har tre 

underfrågeställningar. De första två frågeställningarna besvaras i den kvantitativa 

innehållsanalysen och den sista frågeställningen kommer besvaras i den kvalitativa 

textanalysen. 

 
• Vilka kapitalformer går att se i de inledande presentationerna av gästerna i 

Framgångspodden? 
 

• Hur skiljer sig presentationerna i påannonseringarna i Framgångspodden mellan män 

och kvinnor?  

 

• Vilken bild av kvinnor presenteras i en kontext av framgång? 
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o Vilka postfeministiska ideal går att se? 

o Vad väljer kvinnorna att lyfta fram om sig själva?  

o Vilka kapitalformer lyfts fram i samtalet?  
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4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Detta är 

betydelsefullt för att se var den nuvarande forskningen befinner sig och för att förtydliga 

studiens bidrag till forskningsfältet. Till en början ges en sammanfattning av forskning kring 

det personliga varumärket och självpresentation. Det följs av en redogörelse för begreppet 

framgång och avslutas med en presentation av forskning kring podcast-mediet. 

 

 

4.1  Personliga varumärket och självpresentation 

De amerikanska forskarna Duffy & Hund (2015) har undersökt hur kvinnliga modebloggare 

väljer att representera sitt personliga varumärke som företagsamma medborgare. Kvinnliga 

modebloggare är en kommersiell succé för medieproduktion, eftersom det kreativa arbetet 

ökat inom kategorin för stereotypiska kvinnliga ämnen såsom smink. Modebloggares 

instagrambilder och beskrivningar av sig själva har kvalitativt analyserats. För ytterligare en 

djupare förståelse har intervjuer gjorts med en utvald del av dem. Via det empiriska 

datamaterialet har Duffy & Hund visat hur högt rankade modebloggare framställer en bild av 

att ”ha allt” (Duffy & Hund, 2015, s. 4-5). Modebloggarna visar idag hur de är passionerade i 

sitt arbete, hur de får kreativt utlopp och att de är hårt arbetande kvinnor som strävar efter att 

nå större framgång. De skapar en diskurs där arbetet inte verkar vara eller se ut som arbete. 

Möten på exklusiva restauranger och fotosessioner i exotiska länder bidrar till det 

eftersträvansvärda post-feministiska idealet om flexibilitet och självständighet. Detta leder i 

sin tur till att de alltid kan arbeta och därför heller aldrig är lediga. De visar också upp ett 

glamoröst liv med dyra produkter, närvaro på event och umgänge med andra framgångsrika 

influencers (Duffy & Hund, 2015, s. 5-7). Den ena bilden av modebloggarnas persona är det 

glamorösa livet och den andra bilden ska framställa dem som mer äkta, autentiska och som 

“vem som helst” för att uppfattas som lättare att relatera till. Vidare leder detta till en känsla 

av att, bara den som har passionen och är benägen att arbeta hårt nog kan lyckas bli en 

framgångsrik modebloggare eller influencer.  

Duffey & Pooley (2019) har analyserat Leo Lowenthal populärkulturella studie ”Mass idols” 

från mitten av 1900-talet i en samtida mediakultur för att öka förståelsen om kommunikativa 

varumärken och den personliga presentationen i medier. Deras studie undersöker 
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profilintervjuer i två stora amerikanska magasin och de korta självdeskriptiva texterna på de 

största Instagram och Twitter-kontona i USA. I Leo Lowentahls analys från 1944 

identifierade han ett skifte i massmediernas exempel på framgång: från politiker och 

industrialister (idols of production) till idrottsstjärnor och kända skådespelare (idols of 

consumption). Dagens exempel på framgång är en blandning mellan de båda (Duffey & 

Pooley, 2019, s. 33-38). De kommer från en kategori av konsumtion men framställer sig 

själva i produktiva termer. Nya exempel på framgång presenteras ofta i en kontext av hårt 

arbete, talang, eller båda. I flera exempel i profilintervjuerna lyfter personer fram vilket 

enormt driv de har och hur man bara ska fortsätta kämpa för att nå sina mål. Oavsett om de är 

sociala-medier stjärnor, musiker, sportstjärnor eller filmstjärnor beskrivs de ofta som 

entreprenörer som hade byggt upp en egen affärsverksamhet kring sig själva. Målen de har för 

sina företag och satsningar är också ofta höga och de siktar nästan alltid på att utveckla dem. I 

bilden av de framgångsrika människorna framkommer också ofta en bild av dem som 

autentiska människor. Det framställs hur de ha varit likadana i hela sitt liv oavsett om 

förutsättningar varit bra eller dåliga för stunden. Trots att det ofta framkommer ekonomiska 

möjligheter vill visa sig som en av många andra och att de själva inte är något speciellt. 

Whitmers (2019) har studie analyserat litteraturen som är skriven om det personliga 

varumärket för att kunna utforska hur tanken om att se sig själv som ett varumärke påverkar 

individens relation med sig själv. Whitmer (2019) har dessutom undersökt den sociala 

konstruktionen av autentiska personliga varumärken och hur bygget av det egna varumärket 

påverkar individens presentation. I analysen framkommer det att personer väljer att lyfta fram 

vissa delar av sitt personliga varumärke i vissa kanaler (Whitmers, 2019, s. 4-6). De väljer 

noggrant vilken information som ska visas upp i vilken kanal eller i vilket sammanhang. 

Urvalet sker i ett syfte att försöka imponera på publiken. Hur de lyckas, baseras på hur väl det 

som ska synas lyfts fram och det som ska hållas borta döljs. Självpresentationen i det dagliga 

mötet behöver inte vara lika genomtänkt eftersom de mötena bara sker i stunden. Däremot i 

skriven, fotograferad eller inspelad form blir den bild som förmedlas av personen viktigare 

eftersom den finns bevarad.  
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4.2  Synen på framgång 
 
Dyke och Murphy (2006) har undersökt skillnaden mellan hur kvinnor och män definierar 

framgång och hur den definitionen har påverkat deras karriär. Undersökningen består av en 

kvalitativ analys där framgångsrika kvinnor och män intervjuas om deras syn på framgång. 

Syftet med studien är att se om det finns några skillnader mellan kvinnor och mäns definition. 

Till en början har författarna undersökt den tidigare forskningen om definitionen av framgång 

(Dyke & Murphy, 2006, s. 357-360). Traditionellt sett har synen på framgång varit mer 

materialistiskt inriktad där rikedom och prestige varit i fokus. Denna definition har ofta varit 

mer riktad åt den manliga befolkningen eftersom de oftast fick bidra till att familjen skulle ha 

ekonomiska medel för att överleva. För att ha möjligheten att tjäna mycket pengar krävs ett 

välavlönat jobb och därför är den manliga synen på framgång även fokuserad på att göra 

karriär och inneha att högt aktat jobb. För kvinnor däremot, finns det till viss del andra 

förväntningar. Även om den klassiska synen för framgång är central för dem i dag, ställs även 

andra kriterier på dem. Historiskt sett har kvinnornas främsta ansvar varit att sköta om 

hemmet och familjen. När de sedan började arbeta i samma utsträckning som männen blev 

arbetet ytterligare ett ansvar. Fortsatt tyckte kvinnorna att deras främsta förpliktelse fanns i 

hemmet. Forskning har visat att flickor till viss del fortfarande uppfostras att prioritera på 

liknande sätt.  

 

Eftersom definitionen av framgång ser olika ut mellan individer, kan det vara av mer intresse 

att se till hur framgångsrika personer ser på begreppet framgång i personlig mening. Trots att 

både de kvinnor och män som intervjuades i studien är framgångsrika, sett ur en traditionell 

synvinkel, fokuserar många kvinnor på vikten av balans i livet (Dyke & Murphy, 2006, s.366-

369). Framförallt är det en balans mellan arbetslivet och privatlivet som är viktig, att de båda 

fungerar tillsammans. Ytterligare pratar kvinnorna ofta om att lyckade relationer gjort dem 

framgångsrika, både familjerelationer och arbetsrelationer. Männen däremot, lyfte oftare fram 

hur karriären är det viktiga för dem och att relationer är värda att försumma för att lyckas i 

arbetslivet. 

Genom att titta på amerikanska böcker om framgång, aforismer och citat har Jolanta Łącka-

Badura (2016, s.39-54) kunnat göra en tematisering av hur framgång framställs ur ett rent 

metaforiskt och lingvistiskt perspektiv. Det mest frekventa sättet som framgång presenteras på 

är framgång som en destination, platsen där vägen eller resan tar slut. Konceptet av att nå 
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framgång är alltså att nå dit vägen tar slut. Denna metaforik kombineras ofta med att 

framgång föreställs som en vertikal rörelse uppåt. Badura (2016) menar att positionen av 

framgång i metaforiska sammanhang är förstått som högt eller uppåt. 

 

4.3  Podcast som medieform 

Åberg (2012) konstaterar att radioforskningen har hamnat i skymundan i takt med ökat fokus 

på TV och Internet. Podcasten har även den hamnat i kläm till förmån för framförallt sociala 

medier. Det ska dock sägas att ämnet inte är outforskat utan här presenteras ett urval. 

Dario Llinares, Neil Fox och Richard Berry (2018) skriver i boken Podcasting att podcast 

funnits mer än ett decennium men trots detta finns det fortfarande ingen allmängiltig 

definition. Podcast-mediet har dock till slut positionerat sig som ett mainstream-media. I 

dagens mediesamhälle där crosspromotion är viktigt är podcast ett av de medier som fler och 

fler väljer att satsa på att utveckla. Det finns många likheter med radio men också en del 

skillnader. Det nya mediet gör det möjligt för vem som helst att producera innehåll. Det 

behövs varken ett produktionsbolag eller någon större budget för att kunna genomföras. 

Formatet skiljer sig också åt där radioprogram ofta är bundna till en viss struktur där 

podcasten är mer fri i sin utformning. Enligt Llinares et. al (2018), börjar podcasten utmana 

text-mediet och bild-mediet som det dominerande kommunikationssättet. I ett kapitel av The 

podcast as a Intimate Bridging Medium förklarar Llinares et. al (2018, s.173) att använda sig 

av podcast som medium kan skapa en intimitet med lyssnarna trots att de befinner sig på en 

plats hundratals mil ifrån. Det skapar ett intryck av direkthet som bidrar till att lyssnarna 

känner sig närmare verkligheten som personerna bakom podcasten sänder ut. På så sätt kan 

lyssnarna ta till sig innehållet lättare, relatera till personerna och förenas i det ämne som 

podcasten handlar om.  

I en studie av Vanessa Quirk (2015) förklaras det varför podcasts är av betydelse för den 

digitala journalistiken. Mediet representerar en ny form som engagerar lyssnare på ett 

annorlunda sätt som tidigare mobilrelaterat medium inte gjort. Det faktum att podcasten kan 

lyssnas på närsomhelst, samtidigt som andra aktiviteter utförs är en av anledningarna till dess 

snabba utveckling. Rachel Tiffe & Melody Hoffmann (2017, s.115-118) som tillsammans 

driver en podcast har studerat hur podcastmediet behandlar kvinnors röster och vad det 

innebär för feministiska mediestudier. De menar att podcasts gör det möjligt för kvinnor och 
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minoriteter att få ett helt annat “ljudutrymme” än den vad de tidigare fått i den klassiska 

sändnings-journalistiken. Normerna för hur en kvinna förväntas tala har förändrats och fokus 

ligger snarare på att kvinnan ska få vara sig själv och ha sin egen röst. Tiffe & Hoffmann 

(2017) menar att forskningen om podcast som medium belyser problematiken i hur kvinnor 

ofta är underkuvade i andra medier. Det finns ett stort antal feministiska podcastproducenter 

som bryter mot de traditionella journalistiska ramarna.   

 

4.4 Sammanfattning 
Inom forskningen för självpresentation det senaste decenniet har influencers varit föremål för 

många undersökningar (Duffy & Hund, 2015). Detta eftersom influencers blivit en stor 

kommersiell succé för medieproduktion då utbudet av dem har ökat och ökar markant. 

Presentationen som de själva framställer innehåller ofta en bild av “att ha allt”, ett glamoröst 

liv och att de som jobbar tillräckligt hårt kan bli som dem.   

  

I forskning där undersökningarna inte har enbart fokuserat på influencers har istället 

tidningsmagasin utgjort empirin (Duffey & Pooley, 2019). I de profilintervjuerna går det att 

se hur personerna ofta beskriver sig som entreprenörer med stora mål för sina 

företagssatsningar. De framställer sig själva som autentiska människor även om det ofta 

framkommer ekonomiska möjligheter.    

 

I studien valde vi att inte definiera vad framgång är eftersom podcasten handlar om just 

framgång. Vi intresserade oss istället av vad som lyfts fram i innehållet. Däremot var det 

intressant att se hur kvinnor och mäns definition av framgång skiljde sig åt eftersom vi också 

gjorde en jämförelse mellan könen. Vad som går att se i Dyke & Murphys (2006) analys är att 

män har en mer klassisk syn på framgång där karriären är i fokus medan kvinnor snarare 

fokuserar på balans i livet som en viktig faktor till framgång. 

  

Mediet podcast har till viss del hamnat i skymundan i takt med moderniseringen av andra 

medier såsom internet och tv. (Åberg 2012) Ämnet är däremot inte helt outforskat och i en 

studie av Tiffe & Hoffmann (2017) menar de att podcasts gör det möjligt för kvinnor att få 

utrymme i media som kanske inte fanns tidigare. Därför det intressant att se vad de väljer att 

använda det till.  
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Vi kunde se att flera av de studier som är relevanta för denna uppsats kom ifrån USA. Varför 

frågan om självpresentation och framgång inte är lika vanlig i Sverige eller Europa är svårt att 

uttala sig om. Vad vi däremot vi kunde konstatera är att resultatet från studierna kunde ha sett 

annorlunda ut om de utförts i Sverige eller ett land som liknar Sverige mer. En anledning till 

att framgång är mer undersökt i USA kan vara eftersom de har ett mer utpräglat tankesätt 

kring att lyckas via ”the american dream” (Barone, 2019).  

 

4.5 Vårt bidrag 

Den tidigare forskningen som vi tagit del av visar på att det saknas studier kring hur framgång 

presenteras i media och hur kvinnor presenterar sig själva i en kontext av framgång. I de fall 

när framgång undersökts handlade det ofta om vad framgång är för enskilda människor. Vi 

valde istället att se på vad som presenteras som framgång i ett stort medium.  Forskningen 

kommer till stor del från USA och få liknande undersökningar har gjorts i Sverige. Vi valde 

att undersöka ett svenskt medium med en stor publik för att se vad som lyfts fram i en kontext 

av framgång.  
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5. Teoretiskt ramverk 
 

I studien används tre olika teorier. Pierre Bourdieus kapitalformer används rent konkret som 

ett verktyg för att kunna kategorisera vad som tas upp i kontexten av framgång. Ervin 

Goffmans teori om självpresentation tillämpas för att se hur kvinnor presenterar sig själva i 

Framgångspodden. Postfeminism är den teori som har använts tidigare när man ser på 

kvinnors framställning i medietexter i dagens läge och används i studien för att bygga vidare 

på tidigare forskning. 

 

5.1 Pierre Bourdieus teori om kapital 

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog, kulturantropolog och samhällsdebattör som menade 

att språket kan ses som ett verktyg och det kan strukturera människors förståelse för världen 

(Bourdieu, 1999). Det övergripande syftet med hans teorier är att kunna utläsa hur makteliter 

skapas, formas, omformas och upprätthålls (Gripsrud, 2011, s.103-107). Studien utgår från 

Bourdieus kapitalformer. De fyra olika kapital Bourdieu talar om är: kulturellt kapital, socialt 

kapital, symboliskt kapital och ekonomiskt kapital. Kapitalen är beroende av varandra, där ett 

stort kapital i en form kan bidra till att få ett stort kapital i en annan form. Däremot bidrar inte 

ett kapital i en form, automatiskt till kapital i en annan form. (Park, 2014). Att exempelvis 

kunna mycket om litteratur och litteraturhistoria kan sätta en person i ett socialt sammanhang 

där de kunskaperna är symboliskt dominanta. Däremot är det inte lika relevant om samma 

person besitter dessa kunskaper under en fotbollsmatch (Bourdieu, 1999).  

Det kulturella kapitalet innebär att en person har kunskap om kulturella ting så som musik, 

konst eller litteratur (Broady, 1991, s.171-181). Att ha utbildningsmässiga kvalifikationer från 

en prestigefull utbildning är också av vikt. Det är inte bara kunskapen som är viktig i sig utan 

även att kunna uttrycka sig om den på ett respektabelt sätt med ord eller i skrift. Att äga 

objekt som tavlor, böcker eller instrument bidrar även till det kulturella kapitalet. 

Det symboliska kapitalet baseras på vad gruppen tycker och är inte något individuellt 

tänkande (Broady, 1991, s.171-181). Det som gruppen värdesätter och accepterar, utgör det 

som är värdefullt. En utmärkelse eller befattning har inget värde i sig, eftersom det får sin 

prestige efter hur samhället värderar det. Symboliskt kapital kan även vara människor som 

behärskar vissa språkliga koder. De får en övertygande makt att skapa uppmärksamhet för att 

få andra personer att instämma och blir därför omtyckta. För att en publik ska uppmärksamma 
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de språkligt intelligenta personerna krävs det att publiken samtycker med deras auktoritet. Till 

sist kan även symboliskt kapital innebära att enbart synas i högt aktade medier, intervjuer 

eller nyheter. 

Socialt kapital grundar sig i de förbindelser som en person har med andra (Broady, 1991, 

s.171-181). Det kan handla om vänskapsband, släktrelationer eller överlag ett stöd från 

elitistiska personer. Kapitalet kan innefattas i förbindelser med till exempel familjen eller mer 

avlägsna umgängeskretsar. Allt handlar till slut om att känna och ha ”rätt folk” i sin närhet. 

Skillnaden mellan detta kapital och de andra är att det inte har med materiella ting, 

institutioner eller producerat material att göra. Det är enbart de relationer mellan individer 

som kan bidra till det sociala kapitalet. Nästa steg handlar sedan om att använda sitt sociala 

kapital för att kunna konvertera det till andra kapital.  

Ekonomiskt kapital är vad Bourdieu anser vara roten till alla de andra kapitalen (Broady, 

1991, s.171-181). De andra formerna är enbart transformerade och gömda former av 

ekonomiskt kapital. Begreppet definieras som den typ av kapital som kan omvandlas till 

pengar. Här innefattas även dyra tillgångar eller andra sorters inkomster.  

 
5.2 Postfeminism 
 

Studien använder sig av postfeminism som en av de teoretiska utgångspunkterna.   

 

5.2.1 Feminismens historia 
  

Feminismen brukar benämnas som tre olika vågor där postfeminismen uppstått efter dessa tre 

(Banet-Weiser, 2012, s.4-10). Första vågen startade med fokus att förändra lagarna som till 

exempel den kvinnliga rösträtten och pågick fram tills 1960-talet. Mellan 1960- och 70-talet 

kom den andra vågen som riktade in sig på de sociala och ekonomiska rättigheterna för 

kvinnor där frågan om lika löner var i fokus. Den tredje vågen uppkom parallellt med den 

andra vågen. Den arbetar för hbtqi-personers rättigheter, ifrågasätter genus och ser skillnaden 

mellan könen som enbart en social konstruktion. 
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5.2.2 Postfeminismens ideal 
  

Banet-Weiser, (2012, s.4-15) menar att postfeminismen framförallt har växt fram eftersom 

den tidigare feministiska kampen inte längre anses nödvändig på samma sätt. Det är ett nytt 

sätt att se på feminism där fokus har flyttats ifrån kvinnor i grupp till kvinnliga individer som 

ska se till sig själva och skapa sin egen identitet. Det är inte längre patriarkatet och dess 

maktblock som ska tillintetgöras utan istället är det mångfalden bland kvinnor som ska lyftas 

fram. Feminismen har gått från att kämpa för jämställdhet, till att istället uppmuntra olikhet. 

Diskussionen om mediebildens representation har gått från att vara en politisk fråga till att 

vara ett livsstilsval. 

  

Kärnan inom postfeminismen är upphöjande av det individuella valet och självförverkligande 

av sig själv som kvinna (Banet-Weiser, 2012, s.4-10). Postfeminism har blivit en viktig del i 

den feministiska kulturen men är inte definierad som en teori utan beskrivningen varierar 

bland forskare. Teorin kan snarare ses som ett samlingsbegrepp för liknande synsätt i den nya 

feministiska vågen. Den postfeministiska kulturen uppmuntrar kvinnor att utbilda sig, göra 

karriär och klättra till toppositioner i arbetslivet. Den valfrihet som syftas på är ofta i kontext 

av arbete, hemliv, föräldraskap och psykisk och i synnerhet sexuell "egenmakt”. Den sexuella 

egenmakten kan förklaras som en form av sexuell frigörelse där kvinnor medvetet kan 

objektifiera sig själva för att uppnå ett mål. Inom postfeminismen är det också den egna 

njutningen som står i centrum, inte andras. 

  

5.2.3 Postfeminism och nyliberalism 
  

Banet-Weiser (2012) identifierar postfeminismen genom att likna den vid nyliberalism där det 

viktiga i livet är det fria valet och autonomin. Fraser (2019) skriver att nyliberalismen bland 

annat uppstod för att få en mer rättvis statusordning i samhället där ”begåvade” kvinnor, 

sexuella minoriteter och rasifierade skulle ha lika stor möjlighet att avancera högt i sin karriär 

som vita heterosexuella män. Målet var en större mångfald bland de välbetalda 

toppositionerna. Feminismen var en av de rörelser som följde trenden och på så sätt kunde 

postfeminismen växa fram. Fraser (2019) benämner postfeminismen som den ”liberala 

feminismen” eller ”mainstream-feminism” och anser att ett kritiskt förhållningssätt är 
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behövligt. Författaren menar att målsättningen är att krossa det så kallade glastaket men att 

det bara främjar en viss klasstillhörighet. ”Det gynnar de som redan är i besittning av socialt, 

kulturellt och ekonomiskt kapital. Alla andra blir kvar i källaren” (Fraser, 2019. s.19). 

 

5.2.4 Postfeminism som medieanalys 
 
Enligt Rosalind Gill (2007) kan postfeminism användas som ett analytiskt verktyg i en 

medieanalys eftersom det i stor utsträckning handlar om att kontextualisera maktrelationer. 

Författaren menar att postfeminism ska ses som en ”medvetenhet” som går att urskönja 

utifrån nio teman som tagits fram. Alla dessa element skapar tillsammans den 

postfeministiska medvetenheten. De nio olika teman är: Kvinnlighet som kroppslig egenskap, 

sexualiserad kultur, Från sexobjekt till sexuellt subjekt, Individualism, val och egenmakt, 

Förändringens paradigm, Säkerställande av sexuell olikhet, Ironi och vetande, om feminism 

och antifeminism.  

 

Två av de teman som är mest relevanta för vår studie presenteras här mer utförligt. 

Individualism val och egenmakt handlar till stor del om uppfattningar som finns om val, "att 

glädja sig själv" och "att vara sig själv" vilket är centralt inom den postfeministiska diskursen 

(Gill, 2007, s.153). Den fria viljan och åsikten gör att politiska och kulturella aspekter kan 

förbises. Kvinnan är en självständig agent som inte på samma sätt påverkas av ojämlikhet och 

maktobalans. Förändringens paradigm är enligt Gill (2007, s.156) en stor del i del av den 

postfeministiska kulturen. 

Förändringen som avses är att kvinnan först anser att hon saknar något i livet eller att hon har 

en brist. Efter detta blir hon mottaglig för förändring och tar inspiration av relations-, design- 

eller livstilsexperter för att sedan anpassa sina konsumtionsvanor utifrån detta. Tidigare kunde 

det handla om mat, hem, hälsa och trädgård medan det nu har utökats till sex, smink, hygien, 

kläder och barnuppfostran. Kvinnan erkänner att förändringen av det yttre har gjorts medvetet 

och den framgångsrika kvinnlighet som presenteras, har alltså uppnåtts genom konsumtion. 

  

 

5.3 Ervin Goffmans teori om självpresentation 
 

Erving Goffmans bok Jaget och maskerna (2009) handlar om människans rörelse inom olika 

inramningar i det vardagliga livet och hur de påverkar oss i framställningen inför andra. 
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Boken förklarar hur människor på olika sätt observerar, framträder och bedömer varandra. Ett 

centralt tema i boken är intrycksstyrning som handlar om att vi människor vill styra den bild 

som andra får av oss. Individer använder flertalet olika medel för att bevara sin självbild 

gentemot andra eftersom det finns en strävan av att göra ett så gott intryck som möjligt i den 

aktuella situationen. Goffman syftar till att förklara varför vi presenterar oss på ett visst sätt 

och vilka faktorer det är som påverkar den uppfattning vi har om andra. Livet kan i en 

metaforisk betydelse ses som en teaterscen där vi tar oss an roller och använder dem i olika 

framträdanden. Dessa roller ger intryck och möter förväntningar som ständigt anpassas till 

olika platser och situationer.  

 

5.3.1 På och av scen 
 
Goffman (2009, s.97-103) hävdar att det finns två olika lägen i den sociala tillvaron, den 

främre regionen och den bakre regionen. Det kan även beskrivas som på och av scen. I den 

främre regionen äger framträdanden rum, där bryr sig individen om hur framställandet. 

Däremot i den bakre regionen är framträdandena inte lika betydelsefulla. Här kan individen 

istället ventilera och samla kraft inför nästa framträdande. Sammanfattningsvis går det att 

säga att på scen (den främre regionen) är den offentliga miljön där individen använder sig av 

olika roller. Av scen (den bakre regionen) är individen mer avslappnad.  

  

5.3.3 Idealisering och jag-framställning  
 

Vidare talar Goffman om ett begrepp han kallar idealisering. Vid aktörens framförande ställs 

abstrakta krav på publiken (Goffman, 2009, s.39). I den processen socialiseras, formas och 

omformas framträdandet för att passa samhällets förväntningar. I denna socialiseringsprocess 

vill aktören ofta ge ett idealiserat intryck på sin publik. När individen framträder inför andra 

kommer uppträdandet att exemplifiera en högre grad i samhället än vad individen i sin helhet 

tillhör. Goffman skriver ”En av de rikaste källorna till kunskap om framställningen av 

idealiserade framträdanden är litteraturen om social rörlighet.” där han syftar till den sociala 

stratifiering som avser den hierarkiska strukturen som delar upp människorna i ett samhälle. 

Inom dessa klassuppdelade samhällen förekommer en idealisering av de högre klasserna och 

det finns en vilja att röra sig uppåt i hierarkin. Efterliknelsen används både för att skapa rätt 

teckenutrustning, för att i stunden kunna presentera sig i en högre klass än vad individen 

egentligen har och även för att kunna klättra i klasserna då rätt teckenutrustning bidrar till 



 24 

godkännande inom den högre gemenskapen. Ett av de absolut viktigaste tecken i denna 

teckenutrustning är uppvisandet av statussymboler som uttrycker materiellt välstånd. 

   

Den rollgestaltning som används i framträdandet anses av samhället vara tämligen identiskt 

med individens personlighet (Goffman, 2009, s.218). Med detta fastställt blir det av intresse 

för individer att upprätthålla en jag-framställning som de själva vill associeras med. Jag-

framställningen är en variant av image som är beundransvärd eftersom det är den som 

individen vill att andra personer ska få rätt uppfattning om. För att kunna förmedla en så 

önskvärd bild som möjligt blir scenen och aktörens aktivitet det avgörande för vilken bild som 

publiken kommer att tillskriva dem. Det är en produkt av den scen som individen spelar upp 

och inte en orsak av den.  

 

5.4 Teorireflektion 
 

Både Pierre Bourdieus teori om kapital och postfeminsim som medieanalys undersöker hur 

makteliter skapas och omformas. Vilka som anses vara makteliter eller inte är svårt att avgöra 

utifrån teorierna. För studiens syfte valde vi att se de som bjuds in att gästa Framgångspodden 

som en form av maktelit eftersom de valts ut med epiteten framgångsrika i podcastens 

anseende. En viktig aspekt att ta med sig är att varken Margaux Dietz eller Isabella 

Löwengrip säger uttryckligen i sina intervjuer att de är feminister. Rosalin Gill (2007) skriver 

att postfeministisk teori kan ses som en medvetenhet när den ska användas i medieanalyser. 

Det är studien som utgår från en postfeministisk teori för att analysera den presentation som 

de gör av sig själva. Därigenom är det studien som tillskriver kvinnorna epiteten 

postfeminister och inte de själva. 

 

Erving Goffmans teori om självpresentation fokuserar på hur, när och var snarare än vad 

människor presenterar kring sig själva. I en bandad intervju är hur, när och var ganska 

begränsat därför begränsades också användningen av teorins olika begrepp. Jag-framställning 

är ett brett begrepp som går att tolka på flera olika sätt och var användbart i analysen. För att 

förstå ett begrepp som jag-framställning behövs förklaring av diverse andra begrepp som 

Goffman använder sig av. Sammanhanget som intervjuerna utspelar sig i betraktade vi också 

som på scen det vill säga den främre regionen och därför kunde vi betrakta gästerna som mer 

eftertänksamma kring sin självpresentation.  
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Ytterligare en aspekt i jag-framställning är att kvinnorna i intervjuerna inte presenterar sig 

själva helt utifrån deras egna val eftersom Alexander Pärleros påverkar vad samtalet ska 

handla om. Vi valde att inte analysera hur samtalet mellan båda parterna utspelar sig via 

samtalsanalys. Detta eftersom vi snarare var intresserade av innehållet i samtalen än själva 

uppbyggnaden av dem. men ytterligare en teori i studien tror vi snarare hade stjälpt än hjälpt.    

Två begrepp som angränsar till det studien undersöker är klass och nyliberalism. Ett alternativ 

hade varit att fokusera på vilka klassmarkörer som går att se i kvinnornas presentation istället 

för vilka postfeministiska ideal. Vi valde att fokusera på postfeminismen eftersom det fanns 

ett mer utbrett forskningsfält att utgå från. Flera av de studierna som grundar sig i 

postfeminism har också intresserat sig för nyliberalism. Postfeminismen har växt fram ur 

nyliberalismen och de två är tätt sammanhängande begrepp med individualismen i fokus. Vi 

valde att inte inkludera nyliberalism i undersökningen. De delar av nyliberalismen, som var 

av intresse för studien behandlas även av den postfeministiska teorin som till exempel 

individualism.  
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6. Metod material & urval 
 

I detta kapitel kommer det material som utgör studiens analysobjekt att introduceras. Utöver 

detta kommer urvalsramen och tillvägagångssättet att presenteras. Studien är uppdelad i två 

delar där den första delen är en kvantitativ innehållsanalys och den andra delen är en 

kvalitativ textanalys. För enkelhetens skull kommer vi referera till ”den kvantitativa 

innehållsanalysen” och ”den kvalitativa textanalysen” när vi talar om de olika delarna. 

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys vilket är en metod som innebär att 

systematiskt sortera innehållet utifrån kategorier (Bryman, 2018, s.281). Metoden består av 

två komponenter, en kvantitativ komponent och en innehållsanalys. Det kvantitativa 

begreppet innebär att undersökningen baseras på likvärdiga och jämförbara analysenheter som 

i tillräcklig mängd kan presenteras och analyseras med siffror. Innehållsanalysen är den andra 

komponenten som avser det materialet som ska analyseras vilket i det här fallet är två 

intervjuer i en podcast (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2012, s.219-233). 

  

En kvantitativ innehållsanalys är framförallt användbar när större material ska analyseras och 

det huvudsakliga syftet är att beskriva materialet i siffror. Målet är sedan hitta kopplingar och 

mönster. När man talar om kvantitativa data, talar man om frekvens och utrymme som kan 

förklaras som hur ofta och hur mycket något förekommer (Esaiasson et al, 2012, s.215-219). 

Den här studien fokuserar på frekvensen av ett antal olika kategorier, alltså hur ofta en 

kategori förekommer i introduktionerna. Studien sammanfattar inledningsvis resultatet 

(frekvenser) och sedan presentera data (stapeldiagram) (Denscombe, 2018, s.345). 

 

6.2 Kvalitativ textanalys med tematisering 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ textanalys med tematisering. Metoden undersöker 

texten som helhet, i delar och i kontext för att få fram det betydelsefulla innehållet (Esaiasson 

et al. 2012, s.233-253). Inom kvalitativ textanalys finns det två olika huvudtyper av analys. 

Den ena går ut på att systematisera textinnehållet och den andra går ut på att kritiskt granska. 

Den här studien utgår från att kritiskt granska ett givet material som i det här fallet är två hela 
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avsnitt från Framgångspodden. För att hitta mönster i materialet användes en tematisering.  

Vid val av analysteman finns det enligt Esaiasson et al. (2012) tre olika sätt man kan angripa 

sitt material. Det teorinära förhållningsättet, det empirinära förhållningssättet och 

framställningsformen. I analysen använde vi oss av en kombination av de första två 

förhållningssätten. Det empirinära förhållningssättet utgår från det empiriska materialet för 

att hitta teman. Nästa steg är att filtrera materialet genom det teoretiska perspektivet för att det 

sedan ges ett empiriskt innehåll (Widerberg, 2002, s.144). Det teorinära förhållningssätt 

utgår istället från det teoretiska perspektivet där temana redan är förutbestämda, för att hitta 

mönster i materialet. Temana presenteras i analysen och ligger till grund för att besvara 

frågeställningarna utifrån de teorier som tillämpas. Widerberg (2002) menar att dessa 

förhållningssätt gärna får användas i kombination vilket också görs i studien. Vi hittade teman 

utifrån det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska perspektiven. Temana var alltså 

inte förbestämda innan materialet analyserades. 

 

6.3 Transkribering 
När materialet hade lyssnats igenom noga genomföras det en transkribering. Enligt 

Denscombe (2018, s.395) är ett transkriberat material mer lättillgängligt och lättare att 

analysera än en ljudinspelning. Studien tittar på vad texten faktiskt innehåller och inte vilka 

underliggande budskap som finns i den. Denscombe (2018, s.395) menar att det går att vara 

mer selektiv i valen när den typen av forskning ska utföras. Det räcker med att transkribera 

utvalda delar och citat för att visa på meningen i texten. Framgångspoddens avsnitt består 

alltid av ett samtal mellan programledaren Alexander Pärleros och en gäst. I transkriberingen i 

den kvalitativa textanalysen valde vi att benämna personerna med första bokstaven i deras 

förnamn. Programledaren Alexander Pärleros valde vi alltså att benämna som ”A” och 

gästerna Isabella Löwengrip och Margaux Dietz valde vi att benämna som “I” respektive 

“M”. 

 

Systemet för transkribering som valdes är utvecklat av Jefferson (2004, s.13-31). Systemet är 

vanligt förekommande i analyser av konversationer som intervjuer. De utvalda symbolerna 

med förklaring hänvisas nedanför. Dessa valdes för att ge läsaren en mer rättvis tolkning av 

materialet.   
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Symbol Exempel Betydelse 
? Karriären? Frågande intonation 
- Karriär- Avbrutet ord/mening 
(  ) (skrattar) / (ironi) Ändrad tonhöjd (betoning av ord, meningar eller ljud) 

Figur 6.3, Transkriptionssymboler. 
 
 
6.4 Material 

Den valda podcasten klassificeras på Radioplay under kategorin karriär där programledaren 

Alexander Pärleros intervjuar en ny gäst i varje avsnitt (Radioplay, 2019). Innehållet handlar 

oftast om karriär, motgångar, tips till framgång och livet i allmänhet. Gästerna i podcasten är 

personer som blivit framgångsrika inom till exempel idrott, entreprenörskap eller artisteri. 

Varje vecka släpps cirka två avsnitt med en ny gäst. För varje gäst som intervjuas publiceras 

två versioner: original som har en ungefärlig speltid på en och en halv timme och short som 

har en ungefärlig speltid på en halvtimme. Vi valde att analysera den längre versionen, 

original i den kvalitativa textanalysen. Varje avsnitt inleds med en kort presentation eller 

påannonsering av gästen. I introduktionen sammanfattas ett personporträtt under cirka 1 minut 

och 30 sekunder. Det är svårt att veta om det är programledaren Alexander Pärleros som 

skrivit presentationerna och intervjufrågorna i programmen eller om det finns en redaktion 

med i arbetet. Eftersom Alexander Pärleros är ansiktet och rösten utåt för podcasten valde vi 

att se det som att han står bakom allt som sägs. 

 
6.5 Urval 

Denscombes (2018, s.57-59) bok Forskningshandboken användes för att precisera 

urvalsprocessen. Det första steget i processen innebär att ta ställning till om undersökningen 

ska vara representativ eller explorativ. I studien används explorativt urval eftersom syftet är 

att generera nya idéer och insikter och inte att få ett exakt tvärsnitt av populationen. I själva 

urvalet valde vi att använda ett icke-sannolikhetsurval där vi fick viss bestämmanderätt i 

valfritt skede av urvalsprocessen. (Denscombes, 2018, s.66-68). Vi valde att utföra ett 

subjektivt urval för att materialet skulle vara så relevant som möjligt för teorin och ämnet. 

I den kvantitativa innehållsanalysen var urvalsramen alla 332 avsnitt av Framgångspodden 

som fanns att tillgå på radioplay.se den 4 december 2019 (Radioplay, 2019). Varje avsnitt har 

en titel, en kort beskrivning av innehållet, längd och publiceringsdatum som information. 
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Sedan gjordes ett subjektivt val gjorts kring vilka 50 avsnitt av respektive kön som skulle 

användas i analysen. Här valdes de avsnitt ut där gästen intervjuas kring sig själv och inte 

kring ett specifikt ämne. Till exempel valdes ett avsnitt med Therese Lindgren ut där hon 

pratar om sin karriär och inte ett avsnitt med hjärnforskaren Katarina Gospic där hon pratar 

om att optimera hjärnan.  

I den kvalitativa textanalysen bestod urvalsramen av de mest lyssnade avsnitten med kvinnor. 

Det fanns ingen offentlig statistik att tillgå om vilka avsnitt som vid det tillfället var de mest 

lyssnade. Därför kontaktades redaktionen till Framgångspodden som gav oss en lista med de 

15 mest lyssnade avsnitten över tid just då. Utifrån de givna avsnitten gjordes ett subjektivt 

urval av de två avsnitt som hade högst relevans för studien. Studien avgränsades till två 

avsnitt eftersom det utgjorde tillräcklig empiri.  

6.6 Tillvägagångssätt 
 
I följande avsnitt beskrivs hur den kvantitativa innehållsanalysen, respektive den kvalitativa 

textanalysen genomfördes från början till slut. 

 

6.6.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 
Innan vi började lyssna igenom materialet, valdes 50 kvinnor och 50 män ut som gästat 

Framgångspodden. Först lyssnades alla 100 introduktionerna igenom en gång med fokus på 

att anteckna ner alla möjliga kategorier som kunde hittas i materialet. Därefter lyssnades alla 

introduktionerna igenom en gång till och då antecknades förekomst av kategorier i den 

aktuella introduktionen. Till sist gjordes en sammanställning av resultatet i form av två 

stapeldiagram vilket systematiskt analyserades utifrån Bourdieus fyra kapital.  

 

6.6.2 Den kvalitativa textanalysen 
Den kvalitativa studien inleddes med att de 15 avsnitten som redaktionen vidarebefordrat, 

lyssnades igenom. Därefter valdes Isabella Löwengrips och Margaux Dietz avsnitt ut. 

Avsnitten lyssnades igenom noga och flera gånger, samtidigt som anteckningar fördes utifrån 

de teoretiska synsätten. Efter detta gjordes det en ansats att hitta mönster både i de enskilda 

avsnitten men även mellan de båda.  
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6.7 Metodreflektion 

 
Vi bestämde oss tidigt för att vi ville göra både en övergripande och en djupgående analys. 

Det går att diskutera kring om studien hade blivit mer fokuserad och kärnfull om den endast 

bestått av en analys med en metod. Vi ansåg däremot att det var fördelaktigt med 

användningen av kombinerade metoder. För det första var idén att frågeställningarna skulle 

svara på hur gästerna presenteras och hur gästen väljer att presentera sig själv vilket gav två 

olika analyser. För det andra är framgång ett begrepp som utifrån den tidigare forskningen 

fortfarande är abstrakt i viss mån. Av den anledningen var det betydelsefullt att försöka göra 

en omfattande undersökning. De inledande introduktionerna i den kvantitativa 

innehållsanalysen presenterar gästen i sin helhet på väldigt kort tid och möjliggjorde en analys 

av materialet i större kvantitet. De hela intervjuerna i den kvalitativa textanalysen 

kompletterade den kvantitativa innehållsanalysen eftersom det gav ett större djup och 

förbättrade förståelsen kring hela avsnitten och gästen. En anmärkning som kan finnas mot 

studien är att den kvantitativa innehållsanalysen endast tittar på frekvensen av kategorier och 

inte vilket utrymme de får. Eftersom studien använde sig av två olika metoder fanns det 

anledning att avgränsa den kvantitativa studien till endast frekvens.  
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7. Resultat  
 

Detta kapitel är uppdelat i två delar där den första delen är en kvantitativ innehållsanalys och 

den andra är delen är en kvalitativ textanalys med tematisering. Den kvantitativa 

innehållsanalysen ser till vilka kapitalformer som förekom utifrån kategorierna: karriär, yrke, 

motgång, tips, familj, följare, företag, kändis, pengar, och pris. Den kvalitativa textanalysen 

utgår från de tre temana: Viljan att visa upp allt, Vikten av det fria valet och Relationer = en 

personlig vinst.  

  

7.1  Kvantitativ innehållsanalys 
  
Första delen som presenteras nedan utgår från de tio kategorier som använts mest frekvent i 

introduktionerna av gästerna i Framgångspodden. Totalt analyseras 100 introduktioner, 50 

män och 50 kvinnor. Först visas ett diagram av det totala resultatet innehållande frekvensen 

av samtliga 100 gästers kategorier. Därefter visas ett diagram där männens och kvinnornas 

frekvens av kategorierna är separerade till en orange, respektive blå stapel. Antalet som 

presenteras till vänster är antalet avsnitt som en viss kategori förekommer i och under 

respektive stapel, står vilken kategori den tillhör.  

Figur 7.1, Stapeldiagram.  
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Diagrammet där alla 100 gästerna är samlade visar på att var och en av alla kategorier minst 

förekommer i 25 procent av avsnitten. Kategorierna yrke och karriär förekommer oftast och 

kategorin pris förekommer minst antal gånger utav de tio. Utifrån resultatet går det att dela in 

kategorierna under Bourdieus teori om de fyra olika kapitalen. Antalet gånger som en viss 

kategori förekommer står inom parentes. 

 

7.1.1 Symboliskt kapital 
  

De symboliska kapitalen som vi ser i podcasten, är alla betydelsefulla eftersom de lyfts fram i 

en kontext av framgång. Om en framgångsrik person porträtteras eller presenteras finns det 

ingen anledning att lyfta fram symboliska kapital som inte har något värde för gruppen.  

Alexander Pärleros har valt att presentera ett antal symboliska kapital för att förmedla en bild 

av den gäst som han intervjuar. De mest frekvent använda symboliska kapitalen är när 

programledaren pratar om gästernas yrke (100) och karriär (100). Han presenterar ett urval av 

titlar och arbetsplatser som gästen innehar. 

  

När det gäller kategorin företag (37), ligger det symboliska kapitalet i ägandet, uppstartandet 

av själva bolaget eller företaget och inte vilket ekonomiskt eller socialt kapital det gett även 

om det ofta tagits upp i en kombination. Kategorin följare (33) innebär att programledaren 

pratar i termer av tittare, följare eller visningar som gästen har i någon form av mediekanal. 

Detta är ett symboliskt kapital som i vissa fall presenteras med exakta siffror men även i 

bredare ordalag. I båda fallen nämns följarantalet i positiv bemärkelse och refereras som ett 

stort antal. Den sista kategori som förekommer är när Alexander Pärleros berättar om vilka 

utmärkelser eller priser (26) gästen erhållit. Eftersom priserna presenteras som en del av 

introduktionen om en framgångsrik person går det att anta att han anser att de har högt 

symboliskt kapital. 

 

7.1.2 Socialt kapital 
  

Kategorin familj (36) och kändisar (35) förekommer ungefär lika ofta. Familjerelationer som 

tas upp nämns både i positiv och negativ bemärkelse. Det är tydligt att Framgångspodden 

lyfter fram familjen som en viktig del i inramningen av intervjupersonen. I kategorin kändisar 

lyfts gästen fram tillsammans med någon vars namn förutsätts vara etablerat hos lyssnarna. 
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Det behövs alltså ingen beskrivning av eller förklaring på vem den kända personen är. 

Relationen med kändisar presenteras i samband med karriärrelaterade eller privata 

sammanhang. Programledaren visar att det är av stor vikt att känna “rätt” personer som har 

epitetet framgångsrik. 

  

7.1.3 Ekonomiskt kapital 
  

Den enda kategorin som går att koppla till det ekonomiska kapitalet är pengar (28). Pengar i 

det här avseendet handlar om när programledaren pratar om gästens inkomst, kapital, 

möjlighet till inkomst eller kapital i positiv bemärkelse. Det nämns i kombination med hur 

gästen lyckats med detta genom sin karriär. Om gästens ekonomi nämns i negativ bemärkelse 

tar programledaren alltid upp det som en motgång som sedan vänts till framgång.  

  

7.1.4 Kulturellt kapital 
  

Ingen av de mest frekventa kategorierna som hittades gick in under det kulturella kapitalet. 

  

7.1.5 Övriga kategorier  
  

Den kategorin som inte går under någon av Bourdieus kapital är motgångar (75). Även om 

kategorin inte passar in i något av kapitalen är den intressant för studiens resultat eftersom 

den är frekvent återkommande. Kategorin utgår från hur programledaren väljer att lyfta fram 

tuffa perioder, händelser eller misslyckanden i livet som sedan vänts till något positivt. 

Kategorien är en tydlig kontrast till de andra kategorierna som snarare lyfter fram positiva 

kapital som gästerna har.  
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 Figur 7.1.5: Stapeldiagram 

 

7.1.6 Män och kvinnor i Framgångspodden  
  

I diagrammet där både de manliga och kvinnliga gästerna är presenterade med orange 

respektive blå stapel går det både att hitta likheter och skillnader. Framförallt blir det tydligt 

att karriär och yrke är något som programledaren alltid väljer att lyfta fram vare sig det 

handlar om en kvinnlig eller manlig gäst. De kategorierna är till 100 procent representerade 

hos båda könen. 

Den tydligaste skillnaden finns i kategorierna familj och följare. Kategorin familj förekommer 

24 gånger bland de kvinnliga gästerna och 12 gånger bland de manliga gästerna. Kategorin 

följare förekommer 22 gånger bland de kvinnliga gästerna och 11 gånger bland de manliga. 

Dessa kategorier förekommer alltså dubbelt så mycket bland de kvinnliga gästerna som de 

manliga. Pris är den kategorin som förekommer oftare hos männen än hos kvinnorna, 17 

gånger bland männen och 10 bland kvinnorna. 

 

7.1.7 Sammanfattning 
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Studiens resultat visar att det symboliska kapitalet lyfts fram mest i introduktionerna i 

Framgångspodden. Det är framförallt uppräknandet av yrkestitlar, priser och följarantal, som 

ramar in hur gästerna presenteras. De sociala kapitalen som lyfts fram är familjerelationer och 

relationer med kändisar. Pengar är den enda kategorin som går in under det ekonomiska 

kapitalet och det kulturella kapitalet är inte alls representerat. Motgångar är en kategori som 

hamnar utanför Bourdieus kapital men förekommer ändå i stor del (75 procent) av avsnitten.   

   

I en jämförelse mellan avsnitten med manliga respektive kvinnliga gäster går det att se både 

likheter och skillnader. Kategorierna yrke och karriär förekommer till 100 procent i både de 

kvinnliga och de manliga avsnitten. Familj och följare är de två kategorier som skiljer sig 

mest mellan varandra. De båda förekommer dubbelt så ofta bland de kvinnliga gästerna i 

jämförelse med de manliga.  

 

7.2  Kvalitativ textanalys 

 Materialet består av två intervjuer från Framgångspodden, en med Margaux Dietz och den 

andra med Isabella Löwengrip. Båda avsnitten analyseras nedan utifrån Bourdieus teori om 

kapital, Ervin Goffmans teori om självpresentation och postfeministisk teori. Varje tema 

introduceras först med en inledande text och därefter presenteras exempel, innehållande 

utdrag från intervjuerna med de båda gästerna.  

 

7.2.1 Viljan att visa upp allt 

Det inledande temat speglar hur både Margaux Dietz och Isabella Löwengrip vill framställa 

flera aspekter ur deras liv som det viktigaste. De båda har flera olika delar ur sitt liv som de 

prioriterar högst. Detta tema handlar framförallt om Goffmans idé om jag-framställning där 

den rollgestaltning du presenterar identifieras med din personlighet. För att kvinnorna ska 

kunna framställa en så god bild av sig själva som möjligt visar de upp flera prioriteringar och 

värderingar som strider mot varandra eftersom de vill ha med allt. 

Margaux Dietz får frågan om hur hennes medverkan i tv-programmet Let´s Dance påverkade 

hennes familjerelation. Hon framhäver tydligt hur dansen blev det absolut viktigaste i hennes 

liv under den perioden och familjen åsidosattes. Hon behövde inte förhålla sig till den 

ojämställdhet mellan könen som funnits tidigare där kvinnor skulle vara de som tog hand om 
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familjen i första hand. Istället hade hon ett mer individualistiskt tänk där hennes prestation i 

programmet kom först vilket i förlängningen påverkade hennes karriär. 

A: Tog den här let´s dance biten något på ditt och Jacobs förhållande? 

M: Ah det gjorde det verkligen, alltså det är ju, när du går in i let´s dance lämnar du över 

ditt liv till dansen ett tag. Jag gör ju det, man måste ju inte göra det, men jag som person 

går in i saker hundratio procent. Vilket Jacob visste att jag skulle göra, så han var ju 

mentalt helt redo för det här. Han hade tagit pappalediga dagar, visste att nu blir det inte 

mycket helgaktiviteter för min del utan det är jag som kommer få ta hela ansvaret. 

(Framgångspodden, 27 juni, 2018) 

Tidigare i avsnittet när Alexander Pärleros frågar Margaux Dietz om sin typiska morgon ger 

hon ett annat svar gällande vad som är fokus i hennes liv. När hon beskriver sin morgon 

förtydligar hon hur barnet alltid sätts först. Här lyfts en annan del fram i vad som prioriteras i 

livet. Vid en aktörs framträdande hävdar Goffman att individen anpassar framträdandet efter 

samhällets förväntningar. Till en början i samtalet valde möjligen Margaux Dietz att 

framställa hur hennes barn går först eftersom hon tror att det förväntas av henne. 

A: Men du går upp där någonstans, vad gör du då för något? 

M: Eh, ja det här är ju också en grej, man har ju blivit van att inte sätta sig själv först utan 

man måste klä på någon annan, mata någon annan. Så att vissa mornar glömmer jag äta 

frukost. Jag försöker ta en snabb dusch, försöker se ja men måste jag tvätta håret eller kan 

jag göra det ikväll när Arnold har somnat, så det blir mycket torrschampo.  

(Framgångspodden, 27 juni, 2018) 

I det tidigare exemplet med Margaux Dietz handlade samtalet om relationen mellan karriär 

och familj. I följande exempel med Isabella Löwengrip är det i stället förhållandet mellan att 

stanna upp och reflektera eller att fortsätta framåt, som diskuteras.  

 I: Jag tänker inte så mycket på saker och ting som är tufft i livet. Utan jag är en person 

som har ganska mycket skygglappar på och bara gasar framåt. Och jag får väl höra det 

från folk hela tiden att stanna upp, reflektera, du behöver gå och sitta tyst och ha tråkigt 

och inte göra någo- 

A: Men det är ju så tråkigt! 



 37 

I: Jaa och jag har insett att- 

A: Man har ju också hört det där att- 

I: Jaa 

A: Sitt still och njut av- 

I: Allt! 

A: Där du är och njut av vad du har men det är ju såhär, men är ju på något sätt där hela 

tiden 

I: Och sen, verkligen 

(Framgångspodden, 10 oktober, 2018) 

Till en början uttrycker hon en inställning om att vardagen och karriären bara ska fortgå. Tid 

för reflektion är något hon ofta får höra av andra att hon borde göra mer av, vilket Alexander 

Pärleros tillägger är oerhört tråkigt. Sett till Goffmanns idé om jag-framställning anses 

rollgestaltningen vara tämligen identisk med personligheten. Här visar Isabella Löwengrip 

upp en rollgestaltning som inte stannar upp, utan "har skygglappar på och bara gasar framåt". 

Kort senare i intervjun ställs en fråga om ”mindfulness, mindset och meditation”. Då 

presenterar Isabella Löwengrip en annan bild av hur hon väljer att förhålla sig till reflektion. 

Det blir en jag-framställning där hon är mycket mer reflekterande och aktivt söker de 

tillfällena i sitt liv.  

A: Men du, du nämnde lite kort här om mindfulness, mindset meditation och sådant, vad 

är du inne i där, vad har du tagit åt dig, vad gör du? 

I: Jag försöker hitta space i min vardag, som är dom här egna tillfällena, jobba mycket 

med tacksamhet. 

{...} 

I: Så det är väl någonting, att ge mig själv mer space i vardagen där jag har tid för 

reflektion, jag reser ju halva året och tiden på flygen är min tid för meditation och 

reflektion, jag gör samma sak varje flyg jag utvärderar vad jag gjort vad jag gör just nu 

och vad jag ska göra. 
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(Framgångspodden, 10 oktober, 2018) 

I ett annat fall pratar Isabella Löwengrip om vad som är viktigt för henne i livet. Det inleds 

med att hon inte gör saker i sin vardag som hon inte behöver, vilket Pingis Hadenius hennes 

affärspartner har uppmärksammat. Senare när hon ska sammanfatta vad som är viktigt för 

henne i livet hamnar både hon, barnen och företagen på samma plats. Det blir ett tydligt 

exempel på den framställning hon vill göra av sig själv där alla tre delar i hennes liv sätts 

först. 

A: Du är duktig på att säga nej till grejer. 

I: Extremt duktig. Pingis tycker ju att jag är för, hon har sagt att Isabella du är den tuffaste 

som finns med att säga nej och sätta gränser, och jag kommer först, barnen kommer först 

och bolagen kommer först! 

(Framgångspodden, 10 oktober, 2018) 

 

7.2.2 Vikten av det fria valet 

I det följande temat är individualism det begrepp som förekommer mest frekvent. De båda 

kvinnorna framhäver att de själva har kontrollen över sina liv och gör sina egna val. Både i 

arbetslivet och i privatlivet. Det fria valet blir ett uttryck för individualism som är en av 

grundidéerna inom postfeminism. 

Isabella Löwengrips individualism framkommer tydligt när hon berättar om hur hennes 

livssituation ser ut. Hon nämner att det finns människor som väntar på att, vad de väljer att 

kalla "hennes imperium", ska falla. Något som hon själv inte kan förstå. Isabella Löwengrip 

lyfter snarare fram hur hon kan vara borta från sina affärer i ett år utan någon märkbar 

skillnad. Inga utomstående krafter kan påverka hennes relation till jobbet. "Det här är ju min 

passion att bygga saker och ting det finns ingenting som skulle kunna försvinna, och i dag 

finns det faktiskt möjligheten för mig att vara borta ett år och bolagen funkar ändå, vilket är 

häftigt" (Framgångspodden, 10 oktober, 2018). Isabella Löwengrip utvecklar sedan sin 

individualism. Vikten lägger hon på att kunna bestämma helt över alla delar av sitt liv, vilket 

gör henne till en riktig "powerwomen" enligt Alexander Pärleros. 
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I: Ja men lite så, så att energin finns, jag är glad och harmonisk och känner väl att för 

första gången att äntligen så har jag byggt en bas där jag kan stå på och springa ifrån, och 

bestämma helt själv och det är underbart, jag lever liksom självständigt, jag har min egen 

ekonomi, jag har min egen tid, jag är extremt tacksam över mitt liv 

A: Du är en powerwoman! 

I: Tack. 

A: En riktig sådan 

(Framgångspodden, 10 oktober, 2018) 

När Isabella Löwengrip ska beskriva hur hennes liv ser ut berättar hon utförligt om en vanlig 

dag. I exemplet nedan framkommer det tydligt vilka delar i hennes liv hon vill ta ansvar för. 

Tydligt utvalda hushållsnära bestyr ansvarar hennes personal för. Personalen är ett tecken på 

ekonomiskt kapital som går att använda för att välja vilka delar av vardagslivet hon vill 

ansvara för. 

I: Syftet med outsourcing är att ha mer tid med barnen, men det är ganska skönt att kunna 

komma ner till en frukost som är framme, och sen när vi har ätit frukost går jag upp och 

duschar och fixar mig. 

{...} 

I: Sen kommer vi hem till ett bord som är dukat 

A: Har hon lagat maten då? 

I: Ne, ibland är det hon som fixat mat om jag ska äta någon annanstans annars får vi 

mathjälp och då kan vi önska lite mat. 

{...} 

I: Sen lämnar vi bordet, sen går vi ut och leker eller gör någonting, pusslar, spelar spel, 

ser på film och sen när jag kommer tillbaka är hemmet cleant och köket rent. 

(Framgångspodden, 10 oktober, 2018) 

Margaux Dietz framhäver hennes beslutsfattande i samtal om processen bakom skapandet 

Youtube-klipp. Eftersom hon har en sådan hög ambitionsnivå, väljer hon att inte publicera 
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flera av de klippen som skapas. Detta trots att det finns en utomstående person som redigerar 

klippen åt henne. Till sist är det ändå hennes åsikt som bestämmer över vad som ska 

publiceras och inte. Detta är inte bara en fråga om individualism utan också om ekonomiskt 

kapital. Youtube-klipp är en inkomstkälla för henne (Socialblade, 2019).  

A: Vad tar mest tid då? 

M: Jag är väldigt mycket av en perfektionist och gillar inte att släppa saker innan de är 

perfekta, och då har jag ändå hjälp med redigeringen. 

A: Då har du en som klipper åt dig. 

M: Men jag är väldig kräsen med upplägget, jag slänger många filmer för jag tycker inte 

att det är tillräckligt bra. 

(Framgångspodden, 27 juni, 2018)  

Som tidigare nämnts handlar detta tema om vikten av det fria valet. När Margaux Dietz ska 

prata om hennes dåvarande graviditet framkommer däremot motsatsen. Hon försattes i en 

situation där hon inte kunde välja fritt eftersom pappan till barnet även hade en påverkan på 

beslutet. 

M: Han visste ju inte att jag tog ett grav-test just då. Men vi hade ju pratat om det innan 

att liksom såhär skulle det hända igen, för jag hade gjort abort några år innan, men han 

var väl inte lika överens där. 

{...} 

M: Så då kom han hem och då visade jag att jag var gravid och sen så började väl ett litet 

halvt helvete för mig. Eller känslomässigt, alltså det var en sån berg och dalbana, jag 

visste inte, det var nog den jobbigaste tiden någonsin skulle jag säga. Mest för att det 

skulle vara så lyckligt, så var det inte det, det kändes som man liksom blev berövad på 

typ något som man längtat efter hela livet, mmm, men till slut så eh bestämde vi oss för 

att behålla Arnold. 

(Framgångspodden, 27 juni, 2018) 
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7.2.3 Relationer = en personlig vinst 

Temat behandlar framförallt på vilket sätt Isabella Löwengrip och Margaux Dietz väljer att 

prata om relationer och hur de förhåller sig till dessa. Det finns många olika typer av 

relationer som tas upp, både privata och arbetsrelaterade. När gästerna pratar om relationer, 

handlar det nästan alltid om hur de själva påverkas av dem, positivt eller negativt.  

  

På frågan om hur Isabella Löwengrip hanterar negativitet svarar hon att relationer spelar stor 

roll. I sin ”jag- framställning” berättar hon om sin expertis på att hantera andra personers 

energi och hur duktig hon är på att stänga av eller ta emot. Kontroll över relationer presenterar 

hon som en kompetens som är viktig att besitta för att växa som person och yrkeskvinna.   

A: Men hur hanterar du de negativa sakerna i ditt liv? 

I: Jag har övat på det här i 10.000 timmar, jag är expert på hantera personers energi, 

personers kommentarer, åsikter, så det handlar om att man måste välja vad man fokuserar 

på och vad man tar in varje dag och jag är jätteduktig på att aldrig ta in det som inte är 

konstruktivt, det som jag inte kan växa av. 

{...} 

I: Så jag har verkligen, så jag har lärt mig när jag när jag slår på min, där man är helt 

öppen och transparent där energi energin bara kan flöda in och ut och det är vänner och 

när man träffar likasinnade som dig med energi, då vågar man släppa på den här energin 

och ta in och då växer man som människa.  

(Framgångspodden, 10 oktober, 2018) 

Även under detta tema spelar individualismen och det egna valet en stor roll. I Isabella 

Löwengrips avsnitt berättar hon om hur hon väljer sina relationer med omsorg och hur de 

påverkar hennes liv samt arbete. Under en vecka måste hon ha gått plus på den energin som 

hon får av de personer hon träffar. Valet av relationer utgår från att det alltid måste finnas en 

personlig vinst. Isabella påpekar även att hon kan vara hård mot sina bästa vänner om 

relationen inte är till hennes fördel.  

I: Aa men häromdagen så får jag ett sms från Sheila och jag säga det här för att hon är 

min bästa tjejkompis och då får jag sms med massa frågor kring vad hon ska ha på sig på 
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fredag och då tänker jag såhär. Sheila jag älskar dig men min hjärna är inte gjord för att 

bestämma outfits, det är därför jag har en stylist. 

A: (skrattar) 

I: Och då säger jag det till henne, jag kan inte hantera den här typen av frågor, fråga 

Sasha om du vill eller fråga någon annan, och så är jag hela tiden, och låter någon annan 

välja lunch till mig jämt och jag försöker liksom bespara mina beslut, bespara vart jag 

lägger energin någonstans och försöker jobba så dygnet runt i stort sett. Och det gör att 

man blir ganska hård. 

(Framgångspodden, 10 oktober, 2018) 

Att dra fördel av relationer eller att nämna namn på kändisar är något som är återkommande i 

de båda avsnitten. Gästen vill lyfta fram sig själv som en del i ett sammanhang med 

framgångsrika personer och visa på sitt sociala kapital. De väljer också att prata om hur 

framgångsrika personer med ett etablerat namn har varit, eller är en del av deras karriär. I det 

följande exemplet så berättar Margaux Dietz om hennes relation med Michaela Forni som är 

en av de mest inflytelserika personerna inom bloggvärlden. Det hela startade med en 

bekantskap som i sin tur ledde till en affärsmöjlighet. Margaux Dietz förklarar fördelen rent 

karriärmässigt av att känna ”ett namn” som Michaela Forni. Margaux Dietz hade kunnat välja 

att endast prata om hur hennes blogg blev till men väljer att lägga lika stor vikt vid att det var 

Michaela Forni som hjälpte henne. 

A: Och då startade du upp en blogg. 

M: Aa 

A: Och då startade du bara upp den på någon bloggportal eller? 

M: Aa, jag var bekant med Michaela Forni som var chefredaktör på Devote. Så att ja men 

jag och Jacob var ihop och hon var gemensam kompis till en av Jacobs kompisar. Och då 

mailade jag henne typ när jag satt i Sydafrika hos mamma, satt aa men nu har jag startat 

upp en blogg här på devote vill du hjälpa till liksom. men hon bara, men aa vi ser lite hur 

det går och så hörs vi typ inom två tre veckor. 

{…} 
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Och ja men typ efter två tre veckor såg vi att statistiken gick ju upp hela tiden. Det fanns 

ju en efterfrågan på det och då hörde Forni sen av sig och frågade, ja men vill du göra en 

intervju på startsidan och sådär. 

(Framgångspodden, 27 juni, 2018) 

I föregående exempel framkom det hur gästerna dragit fördel av relationer för sitt eget 

välmående och för att utveckla sina karriärmöjligheter. I avsnitten går det även att hitta 

tillfällen där gästerna visar på sitt ekonomiska kapital i samband med deras relation. I det här 

exemplet berättar Margaux Dietz om hur hon sa upp sig från sitt jobb och att hon var tvungen 

att bo hos sin mamma i Sydafrika där allt till slut också vände. 

M: Och tillslut kände jag bara nu får det vara nog liksom, nu säger jag bara upp mig, och 

då sa jag bara upp mig från en dag till en annan och visste jag inte vad jag skulle göra 

sen. Men jag hade inte gjort av med några pengar på länge eftersom jag hade jobbat så 

mycket och mamma bor ju i Sydafrika så då tänkte jag att ja men i värsta fall bor jag 

hemma hos mamma i typ en månad, två månader och ser vart ska det här landa liksom. 

Och det var nog den största, såhär vändningen för mig, för det var då jag bestämde mig 

för att starta upp bloggen. 

(Framgångspodden, 27 juni, 2018) 

7.2.4 Sammanfattning 

Det inledande temat Viljan att visa upp allt visar på hur både Margaux Dietz och Isabella 

Löwengrip vill framställa sig på det absolut bästa sättet under intervjun. För att deras jag-

framställning ska bli maximal nämner de att flera olika aspekter är viktigast i deras liv.  

I Vikten av det fria valet visar de båda kvinnorna hur viktigt det är för dem att själva 

bestämma över sina liv. Deras individualism framkommer tydligt, när de pratar om hur de 

lever sina liv och hur de tar olika beslut. Margaux Dietz visar även att hon har mått dåligt när 

hon själv inte kunde styra över beslut i hennes liv. 

Det avslutande temat Relationer = en personlig vinst handlar om de relationer som kvinnorna 

har i sina liv. Det som syns tydligast är hur relationer är något som ska gynna dem själva. 

Oavsett vilka relationer som de om pratar i intervjuerna, kommer de alltid tillbaka till den 

personliga vinsten som relationerna ger dem.  
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7.2.5 Reflektion över den kvalitativa textanalysen 
 

När vi utförde den kvalitativa analysen var det flera exempel ur materialet som relaterade till 

teorierna som sedan inte ingick i något av de valda teman. Inom postfeminism förekom ofta 

exempel på förändringens paradigm då kvinnorna berättade om deras personliga utveckling. 

När temana sedan valdes ut fanns det inte plats för förändringens paradigm eftersom det var 

svårt att relatera med exempel ur andra teorier. Samma problem uppstod med Bourdieus 

kapital, där väldigt många fler kapitalformer kunde identifieras i materialet än vad som 

presenterades i analysen. Vi valde teman med exempel från mer än en teori för att kunna 

presentera resultatet så sammanhängande som möjligt. Om temana istället hade kategoriserats 

på ett annat sätt, som till exempel ett tema för varje teori, hade flera olika begrepp ur varje 

teori förekommit. Resultatet hade dock blivit att analysen förlorat mycket av sin struktur.  
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8.  Analys  
 

I analysen diskuterar vi resultatet av studien i förhållande till det teoretiska ramverket och den 

tidigare forskningen. 

 

8.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

I bilden av gästerna som lyfts fram i Framgångspodden är det tydligt att kategorierna yrke och 

karriär, som klassas som symboliskt kapital, är de allra viktigaste. Dyke och Murphy (2006, 

s. 357-360) menar att den traditionella manliga synen på framgång är att ha ett högt aktat jobb 

och att göra karriär. Sett till resultatet i den kvantitativa innehållsanalysen appliceras det 

tänket både på män och kvinnor. Oavsett om det är en man eller en kvinna som presenteras är 

alltid karriären värd att nämnas. Det är noterbart att programledaren är en man och att det bara 

är han som får komma till tals i denna del i programmet. Detta kan i sin tur ha påverkat 

resultatet av studien. Om det är Alexander Pärleros värderingar eller om det finns andra 

faktorer som spelar in är svårt att veta. 

 

Dyke och Murphy (2006, 357-360) beskriver att det traditionellt sett har varit mer fokus på 

materialism i form av rikedom och prestige. På ett sätt är något som har förändrats sett till 

resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Materialism och rikedom kopplar tydligt till 

det ekonomiska kapitalet vilket inte är framträdande i introduktionerna. Däremot är 

kategorierna priser och följare, som relaterar till det symboliska kapitalet ett tecken på att den 

traditionella synen finns kvar. Priser är ofta en konsekvens av ett lyckat arbete inom ett 

område och därför en form av prestige. För att få ett pris eller en utmärkelse måste personen 

ha åstadkommit något bra eller något framgångsrikt inom det område personen verkar i. Att 

priserna ofta förekommer i presentationerna kan även bero på att det är en sammanfattning av 

vad gästerna presterat och kan därigenom sammanfattas på ett effektivt sätt.  

 

Två av kategorierna som skilde sig åt mellan könen var familj (socialt kapital) och följare 

(symboliskt kapital).  En anledning till detta kan vara att flera av de analyserade avsnitten har 

en kvinnlig influencer som gäst. Det symboliska kapitalet hos influencers kan mätas i antalet 

följare och kan därför vara ett tydligt tecken på framgång för dem. Sett till familjen som är ett 

socialt kapital kan det ge dem innehåll i sina sociala kanaler vilket i sin tur kan öka 
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följarantalet. Här ser vi vad Pierre Bourdieu skriver om att ett kapital i en form kan bidra ett 

kapital i en annan form (Park, 2014). I detta fall ger alltså det sociala kapitalet (familj) ett 

symboliskt kapital (följare). Dyke & Murphy (2006, s.357-360) skriver om hur kvinnornas 

främsta ansvar har varit att sköta om hemmet och familjen. Som tidigare nämnts är karriären 

alltid inkluderad i presentationen av gästerna och därför värderas karriären högt hos båda 

könen. När det kommer till kategorin familj förekommer den istället oftare hos kvinnor än 

män. Detta kan bero på att Alexander Pärleros ser kvinnornas karriär lika viktig som männens 

men skillnaden är att kvinnornas förpliktelse till hemmet och familjen fortfarande finns kvar.  

 

Under det kulturella kapitalet finns ingen kategori som lyfts fram. En aspekt till detta är att 

programledaren Alexander Pärleros subjektivt presenterar sin bild och kan därför ha 

utelämnat det kulturella kapitalet i sitt försök att porträttera en framgångsrik person.  

  

Den enda kategorin som inte kan sorteras in under Bourdieus kapital är motgångar. Kategorin 

är dock intressant utifrån den tidigare forskningen om hur det talas om framgång rent 

lingvistiskt. Badura (2016, 39-54) menar att framgång ses som en destination och är platsen 

där vägen tar slut. I metaforiska sammanhang är det rörelsen uppåt som är i fokus vilket oftast 

tar sin början i en motgång eller liknande. Goffman (2009, s.39) talar även om idealiseringen 

av de högre klasserna och viljan att röra sig uppåt i hierarkin.  

 

8.2 Kvalitativ textanalys 

I temat Viljan att visa upp allt kan vi se hur kvinnorna framställer sig själva så omfattande de 

bara går. När de förmedlar sin presentation är det flera aspekter som är viktigast. I karriären 

har de inställningen att både fortsätta med skygglappar på samtidigt som de stannar upp och 

reflekterar. Det liknar vad Duffey & Pooley (2019, s.33-38) skriver om hur framgångsrika 

människor lyfter fram sitt driv och hur man bara ska fortsätta kämpa för att nå sina mål. Till 

skillnad från deras studie tillkommer här en annan aspekt där reflektion också anses vara 

viktigt. Kvinnorna pratar även om prioriteringar och livspussel under intervjuerna. Resultatet 

av vad de båda säger att de prioriterar i livet blir motsägelsefullt. Detta syns tydligt när 

Isabella Löwengrip ska räkna upp vad som kommer först i hennes liv. Där förklarar hon att 

både hon själv, barnen och karriären kommer på första plats. Tillsammans utgör detta en 

omöjlig ekvation. Detta går att koppla till vad Duffy & Hund (2015, s. 4-5) skriver i deras 
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tema att ha allt. Där vill framgångsrika människor både förmedla hur deras jobb är ett kreativt 

utlopp som de har passion för samtidigt som de är hårt arbetande karriärkvinnor.  

I temat Vikten av det fria valet är det postfeministiska idealet om individualism, val och 

egenmakt det genomgående viktigaste. De båda kvinnorna är noga med att poängtera att de 

har kontroll över sina egna liv och gör sina egna val. Det fria valet blir en förlängning av 

individualismen där kvinnorna påvisar att de inte är i behov av någon utomstående som tar 

“rätt” beslut åt dem. Vad som ligger till grund för deras fria val är ett visst ekonomiskt 

kapital. När det finns en ekonomisk grund att arbeta utifrån blir också valmöjligheterna större. 

Via de ekonomiska tillgångarna kan de välja vilka delar de vill ansvara för och vilka delar 

som delegeras till personal. Detta gäller både i arbetslivet och privatlivet. Resultatet av detta 

blir en balans som enligt Dyke & Murphys (2006, s.66-69) undersökning var ett synsätt på 

framgång som var mer framträdande hos kvinnor. Kvinnorna uttryckte att privatlivet och 

karriären måste fungera tillsammans för att de ska känna sig framgångsrika.  

Temat Relationer = en personlig vinst visar att de båda kvinnorna har en individualistisk syn 

på sociala relationer. Det tydligaste exemplet på detta är när Isabella Löwengrip pratar om 

sina vänner. Hon är alltid viktigast i relationerna och vill alltid få ut något gynnsamt av dem. 

Här kan vi se hur det individualistiska idealet som präglat analysen, påverkar andra. I de flesta 

andra exempel påverkar individualismen deras karriär eller arbete. Deras individualistiska 

tänk går ut över andra människor vilket blir något som människor i deras närhet måste 

förhålla sig till. Tidigare nämnde vi att kvinnorna i avsnitten har vad Dyke & Murphy (2006, 

s.66-69) anser vara ett mer kvinnligt sätt att se på framgång, där balans i livet är viktigt för att 

känna sig framgångsrik. I detta tema ser vi däremot mer av ett klassiskt manligt tänk som 

innebär att relationer inte är lika viktiga. Det viktigaste är att karriären prioriteras och därför 

ska relationer med andra bidra till det.  

 

8.3 Jämförelse 
 

I den första analysen finns en mer traditionell och manlig syn på vad framgång är, framförallt 

genom att karriär och yrke går först (Dyke & Murphy, 2006, s.357-360). I den kvalitativa 

textanalysen går det också att se att den traditionella synen lever kvar men adderat till detta 

finns även det moderna synsättet med där gästerna har mer fokus på balans i livet. Det är svårt 
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att diskutera kring vad skillnaderna kan bero på men en tydlig aspekt är att påannonseringarna 

är presenterade av en man och i del två är det två kvinnor som hörs.   

 

Samma mönster som Duffey och Pooley (2019) hittat i amerikanska livsstilsmagasin går att 

hitta i de båda analyserna. I den kvalitativa textanalysen berättar intervjupersonerna om sitt 

driv och om vikten av att bara fortsätta kämpa på för att nå sina mål. Det går att koppla till 

påannonseringarna där det framkommer att motgångar ofta tas upp för att visa att gästen tagit 

sig hela vägen till framgång. En anledning till att motgångar tas upp är för att kunna visa hur 

de tog sig ifrån dem. Duffy & Pooley (2019) har i sin studie sett att personer som har 

intervjuats i amerikanska livsstilsmagasin ofta pratar om hur man bara ska fortsätta kämpa för 

att nå sina mål. Om inte personerna i exemplen fortsatt kämpa hade de troligtvis inte nått den 

framgång som de har idag. Motgången kan därför användas som ett verktyg för att beskriva 

det driv som framgångsrika människor har. 

 

Tillsammans visar analyserna på att det finns en vilja att lyfta fram det ekonomiska kapitalet 

på ett dolt sätt. En aspekt som är värt att nämna är att det varken i påannonseringarna eller i 

samtalen nämns konkreta inkomster och besparingar. Det blir ändå tydligt att personerna som 

gästar har ekonomiska tillgångar som exempelvis när Isabella Löwengrip berättar om att hon 

har anställd personal i hemmet. Det blir tydligt att både Alexander Pärleros i sina 

påannonseringar och Isabella Löwengrip och Margaux Dietz medvetet utelämnat en form av 

ekonomiskt kapital som enkelt hade kunnat presenteras. Enligt Dyke och Murphy (2006, 

s.357-360) är att ha rikedom en del av den klassiska syn på framgång. Sett till resultatet 

framhävs inte just den delen utan de pratar istället runt den.  

  

Temat viljan att visa upp allt i den kvalitativa textanalysen har en tydlig koppling till 

påannonseringarna där det görs en ansats av att beskriva gästerna genom att lyfta fram flera 

olika kategorier. Margaux Dietz och Isabella Löwengrip bekräftar beskrivningen som 

Alexander Pärleros gjort i inledningen genom att själva lyfta fram flera av kategorierna i 

samtalen om sig själva. De finns flera exempel på när de pratar om karriär, yrke, familj, 

kändisar, pengar, motgångar och företag i de citat som tagits fram. I båda analyserna ser vi 

att flertalet kapital lyfts fram i presentationerna, både av dem själva och de inledande 

påannonseringarna. Det liknar vad Duffy & Hund (2015, s. 4-5) skriver i sitt tema att ha allt 

där man vill framställa flera aspekter ur sitt liv i presentationen av sig själv.  
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9. Slutsats 
I slutdiskussionen kommer resultatet diskuteras och frågeställningarna besvaras utifrån 

problemformuleringen och syftet.  

 

Två av de kategorierna som hade störst skillnad mellan män ock kvinnor var pris och följare. I 

presentationerna förekom följare dubbelt så många gånger hos kvinnorna jämfört med 

männen och kategorin pris förekom nästan dubbelt så ofta hos männen jämfört med 

kvinnorna. Båda kategorierna ingår i det symboliska kapitalet och presenteras som något 

symboliskt värdefullt hos gästerna. När följare nämns går det att anta att det handlar om en 

person som jobbar som influencer eftersom deras följarantal är ett lätt sätt att mäta framgång 

på. Även om det beror på att det är fler kvinnliga influencers som gästar podcasten än manliga 

så presenteras deras symboliska framgång på olika sätt. När det gäller kvinnor fokuseras det 

på hur många personer det är som följer dem och därigenom valt att påverkas av dem. När det 

gäller männen fokuseras det mer på vad de har åstadkommit i deras liv. 

 

I temat Relationer = en personlig vinst såg vi tydligt hur vänskapsrelationer ger en personlig 

vinst för gästerna. Vänskapsrelationer förekommer inte bland kategorierna i den kvantitativa 

innehållsanalysen. De former av relationer som förekommer bland kategorierna är familj och 

kändisar. Hur familjen kan ge personlig vinst för en del av gästerna har vi behandlat tidigare. 

Däremot är kategorin kändisar intressant eftersom de är personer som kan vara till fördel hos 

andra. Genom att ha en relation med en känd person går det att utvinna socialt kapital. Socialt 

kapital handlar bland annat om att känna inflytelserika personer vilket kändisar ofta är. 

Gästerna väljer alltså därför att ha relationer med kändisar för att få ut en personlig vinning 

vilket gör att kändisar förekommer i påannonsering av gästerna. Anledningen till att inte 

vänskapsrelationer förekommer bland kategorierna i påannonseringarna är för att gästerna 

väljer att fokusera på de relationerna som kan ge något åt dem vilket kan vara kända personer.  

 

Som nämnts i analysen handlar det sällan om pengar i direkt form när kvinnornas ekonomiska 

kapital diskuteras. Direkta frågor om inkomst eller besparingar förekommer inte och 

kategorin pengar låg relativt lågt. Istället handlar samtalen om vad som ger dem pengar eller 

vad som kan vara ett tecken på pengar. Kategorierna yrke och karriär förekommer ofta och är 

anledningen till att gästerna tjänar pengar. Genom att förklara för publiken vilket jobb 

gästerna har kan publiken också förstå att de är högavlönade. Samma sak gäller för 
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kategorierna Priser och utmärkelser som också är ett tecken på att någon har lyckats komma 

långt i sin karriär vilket även betyder att en person är eftertraktad och därför också välbetald. 

Detta gäller även för kategorin följare. Att ha många följare gör det möjligt att kunna tjäna 

pengar via samarbeten med företag som vill synas i den kanalen. Genom detta etablerat kan vi 

se hur Alexander Pärleros och gästerna väljer att tillsammans att bara fokusera på framgången 

och inte förmögenheten det medför. Detta kan visa på hur det fortfarande finns en tabu om att 

prata direkt om lön eller besparingar eftersom det kan uppfattas som ofint eller skrytsamt. När 

de väljer att inte prata om de tillgångar de har upplevs de också som en av folket och 

uppfattas därför inte vara mer speciella än andra. Vi ser tydligt hur de fokuserar på det 

symboliska kapitalet som ger ekonomiskt kapital istället för att direkt bemöta det ekonomiska 

kapitalet.  

 

I utelämningen av det ekonomiska kapitalet framkommer också en syn på vad det är som har 

gjort dem framgångsrika. I intervjuerna pratar båda kvinnorna om hur man ska fortsätta att 

kämpa för att nå sina mål. Om det funnits goda förutsättningar i tidig ålder som förmögna 

föräldrar framkommer inte det. Istället ligger fokus på vad de själva har gjort och vad de 

lyckats åstadkomma. De eventuella goda förutsättningar försvinner i presentationen av dem 

eftersom de vill framställa sig själv som självständiga och att de skapat sin egen framgång. 

 

 

En av de intressanta jämförelserna mellan analyserna är hur beskrivningarna i 

påannonseringarna återspeglas i materialet. När kvinnorna presenteras sig själva försöker de 

få med så mycket av möjligt av det som presenteras i introduktionerna. Det visar på att även 

om det är Alexander Pärleros ord som analyseras i den första delen bekräftas de av kvinnorna 

själva uttrycker i samtalen. Till viss del utgår Alexander Pärleros presentationer utifrån vad 

avsnitten handlar men påannonseringen är lika mycket ett personporträtt av den gäst som han 

har valt att bjuda in. Tillsammans skapar Alexanders Pärleros påannonseringar och 

kvinnornas jag-framställning en utpräglad bild av vad framgång bör bestå av. Den bilden är 

väldigt omfattande och består av delar som rent ut sagt talar emot varandra. Det är en bild av 

framgång som sänds ut till en halv miljon lyssnare i veckan och till viss del påverkar 

publikens eget tänkande kring framgång. I de avsnitten vi har analyserat är även gästerna 

influencers vilket är ett yrke som rent bokstavligen ska influera andra människor. Sett till 

postfeminismen finns det ett tydligt tänkande kring hur kvinnor ska påverkas av andra 

inflytelserika kvinnor för att kunna förbättra sig själva, kallat förändringens paradigm. Om 
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man väljer att lyssna till just Margaux Dietz och Isabella Löwengrip i Framgångspodden för 

att försöka bli som dem kan det leda till en stress eftersom det helt enkelt inte är möjligt. 

 

9.4 Vidare forskning 

Tidigare forskning inom självpresentation fokuserar mycket på vilka budskap som sänds ut. I 

den kvalitativa textanalysen av vår studie behandlar vi hur kvinnorna väljer att presentera sig 

själva och därigenom vilka budskap de förmedlar. Vidare forskning kan undersöka hur 

budskapen tas emot av unga personer som har dessa personer som förebilder. Hur påverkas 

mottagarens bild av framgång av att lyssna på framgångsrika kvinnor i Framgångspodden? 

 

Ytterligare en intressant aspekt till vidare forskning kan vara att undersöka en annan podcast 

med lika tydlig inriktning på innehållet, som inte är just framgång. I dagens läge publiceras 

det nya podcasts varje dag och det finns andra podcasts där innehållet har en tydlig prägel till 

exempel ångest. Hur framställs kvinnorna i den kontexten? 
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Bilaga 1 
 

 Förklaring Exempel 
Karriär      Uppräknande av yrkestitlar gästen har 

 
Bland annat författare, föreläsare, artist 

Yrke Yrke eller sysselsättning gästen har 
 

Influencer, entreprenör, artist 

Motgång Motgång som gästen har/haft i livet. 
 

Dödsfall i familj, psykisk ohälsa, uppbrott 

Tips Tips och nycklar som gästen ger i avsnittet 
 

Morgonrutin, träningstips 

Familj Familjemedlemmar nämns 
 

Sonen, nyfödd bebis, syskon, föräldrar 

Följare Följarantal presenteras 
 

Tusentals följare på instagram 

Företag Företag eller bolag som gästen äger 
 

Startade sitt eget bolag när hon var 16 

Kändis  Kända personer lyfts fram Arbetat med personer som Bianca Ingrosso 
Pengar Ekonomiska tillgångar lyfts fram 

 
Ett bolag som omsätter över 50 miljoner 

Pris Pris eller utmärkelse lyfts fram 
 

Årets inspiratör, VM-guld  
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