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Abstrakt 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur heterosexuella par 

med Youtube som plattform framställer par- och familjerelationer samt att studera hur 

deras kommunikation förhåller sig till rådande genusnormer för mäns och kvinnors 

samtalsstil. Metoden är induktiv och inleddes med transkription av sex videoklipp av 

två olika upphovsmakarpar, Jocke och Jonna samt Gustav och Johanna. Det 

transkriberade materialet analyserades kvalitativt med hjälp av diskursanalytiska 

verktyg och med utgångspunkt i genusteori. Kommunikationen hos de två studerade 

paren är på många sätt genusstereotypiskt, men det finns gränsöverskridande beteenden. 

Till exempel talar männen mycket om relationer och känslor, vilket generellt tillhör den 

kvinnliga samtalsnormen. Det är tydligt hos Jocke och Jonna att kvinnan är ansvarig för 

familjeplanering och mannen för trygghet, försörjning och tak över huvudet. Makten 

över det sexuella området ligger hos männen i paren och de använder båda sin 

kroppsstyrka som symbol för makt och manlighet. Studien har ett didaktiskt perspektiv 

och diskuterar hur elever i undervisningen kan tränas i att förstå och möta 

mediefenomen i vuxenvärlden. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Sociala medier har blivit en viktig del av många människors vardag. Med sociala 

medier håller vi kontakten med gamla och nya vänner, ibland över hela världen. Det 

som behövs är en dator, surfplatta eller smart telefon, vilket enligt Findahl & Davidsson 

(2015) idag finns i nästan alla familjer. Sociala medier som Facebook, Snapchat och 

Instagram har förändrat sättet vi kommunicerar och interagerar med varandra, liksom 

med vilka vi interagerar. Bekanta som för tjugo år sedan endast skulle säga hej och prata 

kort om vädret beskådar numera varandras vardagsliv, semesterfirande och stora 

livshändelser som barnafödande eller befordran från första parkett genom sociala 

medier. Sociala medier är givetvis också något som berikar relationer och skapar 

kontakt mellan individer. Idag behöver individens identitet inte vara kopplad till byn där 

hen föddes utan individen är fri att förhålla sig till (nästan) alla världens människor, 

aktiviteter och intressen. 

”Youtube är den populäraste sajten i alla åldrar. 100 procent av 11–19-åringarna 

kollar på Youtubeklipp, 80 procent av internetanvändarna över 76 år använder Youtube 

någon gång” enligt rapporten Svenskarna och Internet 2016 (Findahl & Davidsson 

2016:6). För att kunna stötta ungdomar i tonåren i deras identitetsutveckling och 

emotionella och sociala mognadsprocesser är det viktigt att ha kunskap om de 

influenser de omges av. Genom att analysera delar av den digitala värld ungdomar 

omges av på fritiden kan lärare bättre förstå ungdomars drivkrafter och åsiktsinfluenser. 

Ett särskilt viktigt område för lärare att vara medvetna om är hur ungdomar skapar 

genus och på vilka arenor detta sker. Jag har därför för avsikt att i denna studie 

undersöka mäns och kvinnors samtalsstil i Youtube-klipp och hur genus konstitueras i 

två populära Youtube-kanaler, eftersom det är många barn och ungdomar som främst är 

tittare även om de inte är de primärt tänkta mottagna. Detta ställer frågor om skolans 

och undervisningens roll i den mediaträning barn och unga vuxna behöver för att kunna 

möta den vuxenvärld de tar del av på sociala medier. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

För att förstå hur ungdomar konstruerar genus och skapar föreställningar om manliga 

och kvinnliga egenskaper är det relevant att undersöka de populärkulturella uttryck som 

de tar del av. Många av de influenser ungdomar får kommer från sociala medier och inte 
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minst från videokanalen Youtube. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur 

kända Youtube-producenter konstruerar kön och vilka föreställningar om män och 

kvinnor som framträder i deras videoklipp. Studiens frågeställningar är följande: 

 Vad säger kända par på Youtube om par- och familjeförhållanden?  

 Vilka föreställningar om genus framkommer i Youtube-parens diskussioner? 

 Hur pratar paren med varandra? 

 Vad framställs som sanning i de analyserade videoklippen? 

2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet inleds med en genomgång av det genusteoretiska perspektiv som 

fungerar som teoretiskt ramverk för studien. Därefter presenteras forskning om hur 

kvinnlig och manlig samtalsstil konstrueras.  

2.1 Genusteoretiskt perspektiv 

Butler menar att genus är en social konstruktion och skriver i Genustrubbel (2007) att 

begreppen kvinna och man är problematiska och instabila eftersom definitionen 

omskrivs gång på gång. Butler citerar de Beauvoirs ”man ’blir’ en kvinna, men alltid 

under det kulturella tvånget att bli det” (2011:58), men kritiserar samtidigt Beauvoirs 

definition av kvinnan som ”det andra könet”, eftersom att det tycks ”vidmakthålla 

dualismen själ/kropp, trots att hon föreslår en syntes av dessa begrepp” (2011:62). I 

Genus ogjort förklarar Butler att ”påståendet att genus är en norm kräver ett 

förtydligande. En norm är inte samma sak som en regel, och den är inte samma sak som 

en lag” (Butler, 2006:59). Genus är alltså ett socialt konstruerat beteendemönster som 

människor mer eller mindre tvingas in i.  

I ”Jättekul att det är så många tjejer här” analyserar Söderlund (2016) TV-

programmet Parlamentet utifrån ett genusperspektiv. Söderlund har en konstruktivistisk 

syn på kön och analyserar sitt material med diskursanalytiska verktyg. ”Mediediskurser 

kan sägas både formas av och forma vardagsdiskurser. Det råder därmed ett dialektiskt 

förhållande mellan mediediskurser och vardagsdiskurser”, skriver Söderlund (2016:74). 

Detta är en ständigt pågående diskursiv praktik som sker överallt, från 

leksaksavdelningar till enkäter från statistikinstitut”, menar Söderlund (2016:79). En 

genusidentitet är något som formas och omformas kontinuerligt med influenser såväl 

från sociala och traditionella medier, skolan och familjelivet. Ingenstans går människan 
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fri från att definieras utifrån sitt kön, varför det är intressant att undersöka hur 

föreställningarna om kön ser ut. En markant skillnad mellan män och kvinnor är att 

”kvinnor objektifieras och sexualiseras på ett sätt som försvagar deras maktposition, till 

skillnad från män som kan få sin ställning stärkt när de sexualiseras” (2016:37). Franke 

(1997) menar att sexuella trakasserier är en del av det sexistiska system som gång på 

gång reproduceras både av män och kvinnor. Män är (hetero)sexuella subjekt och 

kvinnor (hetero)sexuella objekt för den manliga lusten. Franke hävdar att ”the sexual 

harassment of a woman by a man is an instance of sexism precisely because the act 

embodies fundamental gender stereotypes: men as sexual conquestors and women as 

feminine sexual objects” (1997:693).  

2.2 Kvinnlig och manlig samtalsstil 

Generellt använder kvinnor i samtal en så kallad närhets- och engagemangsstil och män 

en respekt- och hänsynsstil. Närhets- och engagemangsstilen karaktäriseras av ”plötsliga 

ämnesbyten, snabba turbyten, högt taltempo, få pauser, mycket uppbackning” 

(Wirdenäs, 2013:219). Respekt- och hänsynsstilen har lågt tempo med tydliga pauser 

och färre uppbackningar (Wirdenäs 2013:220). En uppbackning är småord som jaha, ok, 

oj, eller ljud som mm, ah, etc., vilka ofta används parallellt med att den andra personen 

pratar. Norrby (2014) generaliserar kvinnors och mäns samtalsstilar med att kvinnor 

pratar mer om relationer, delar personliga berättelser och diskuterar problem. Stilen är 

indirekt och artig och ofta förekommer snabbare turbyten och mer samtidigt tal. Män 

skryter, skämtar och försöker ofta överträffa varandra. De är också mer 

lösningsinriktade och har en mer direkt stil (2014:239). Kort sagt bygger kvinnors 

kommunikation på samarbete och mäns på konkurrens (2014:245). Enligt Holmes & 

Stubbe (2003) är ytterligare typiska skillnader att män talar mer än kvinnor i det 

offentliga rummet, och att kvinnor är mer intresserade av person och process medan 

män är ”task-/outcome oriented” (2003:574). Utan dessa generaliseringar är det svårt att 

studera könsgörandet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ”som innebär att kön 

förhandlas fram i interaktion mellan människor” (Norrby 2014:247).  

Fishman genomförde 1978 en studie av heterosexuella pars samtal. De frågor 

Fishman ställde sig var vem som tar ansvar för att upprätthålla kommunikationen i en 

heterosexuell parrelation och vem som har den egentliga makten i samtalet. Fishman 

kom fram till att ”det är kvinnorna som står för de största arbetsinsatserna, men det är 
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männen som kontrollerar samtalen” (Edlund m.fl. 2007:85). I praktiken innebär det att 

kvinnor oftast inleder samtalsämnen med frågor och män med påståenden:  

Kvinnor ställer frågor eftersom det ökar deras chanser att få ett svar, då 

frågeformen innehåller en förväntan om respons. Ett påstående kan också inleda 

ett samtal, men påståendet kräver inte på samma sätt som frågan, ett svar. Trots 

detta fick männen nästan alltid respons tillbaka när de inledde med ett påstående, 

motsvarande gällde inte för de tillfällen som kvinnorna använde påståenden som 

inledare. (Edlund m.fl. 2007:85) 

Studien visade också att kvinnor och män använder minimala responser som exempelvis 

jaha, jaså, mm på olika sätt; kvinnor för att visa intresse och män för att visa ointresse: 

Både männens och kvinnornas språkhandlingar samverkar här till att männen 

behåller kontrollen över samtalet. Kvinnorna är ständigt tillgängliga och 

beredvilliga som samtalspartners genom att besvara männens påståenden, backa 

upp deras yttranden och följa upp deras introduktioner av ämnen. Männen å sin 

sida ger inte kvinnorna motsvarande respons i samtalen. (Edlund m.fl. 2007:85–

86).  

Kvinnor introducerade visserligen fler ämnen, men mindre än hälften ledde till samtal. 

Alla männens ämnesintroduktioner blev lyckosamma, och de kontrollerade samtalen i 

högre utsträckning än kvinnorna. Studien har behållit sin status än idag, trots att den 

gjordes redan 1978. Edlund kommenterar hur makt i samtal påverkar vad som uppfattas 

som sanning: 

Makten att definiera samtalsämnen innebär samtidigt en möjlighet att kontrollera 

den verklighetsbild som produceras i de vardagliga samtalen. Dessa små 

vardagliga språkhändelser bidrar till att bygga upp vår förståelse av kön inom 

parrelationen, de förväntningar vi har på kvinnors och mäns språkliga beteende. 

(Edlund m.fl. 2007:86) 

Vem som har makten att definiera samtalen är alltså av stor betydelse för vilken 

genusdiskurs som skapas i parförhållanden och är samtidigt en kraft som befäster de 

förväntningar som finns på kvinnors och mäns kommunikation.  

3 Metod 

I följande kapitel presenteras undersökningens metod och material, följt av etiska 

hänsynstaganden.  

3.1 Bakgrund 

Youtube startades 2005 och är med över 1 miljard användare och 1 miljard visningar 

per dag världens största medieplattform för video. Här kan användare från jordens alla 

hörn publicera videos på egna kanaler för att andra användare ska kunna se, 

kommentera, gilla, ogilla och följa dem. Antalet prenumeranter är ett mått för kanalens 
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popularitet. Ett annat mått är hur många visningar användaren har på respektive klipp. 

De som lyckas nå ut och locka till sig fler visningar och prenumeranter kan tjäna pengar 

(Youtube 2017). De som kan försörja sig och har Youtube som sin största sysselsättning 

tituleras youtubers.  

För att närmare undersöka genusstereotypa föreställningar och mäns och kvinnors 

samtalsstil har jag valt två Youtubekanaler som drivs av två olika par, Jocke & Jonna 

samt Gustav & Johanna. Båda kanalerna har hundratusentals prenumeranter. Jag har 

valt att studera tre klipp från varje kanal (bilaga 1). För att få bästa möjliga underlag för 

analysen har jag valt videoklipp där båda parterna är med i samtalet och som enbart 

innefattar kommunikation parterna emellan. 

Metoden som används för analysen är kvalitativ och bygger på diskursanalys av 

sex transkriberade videoklipp. Diskursanalys innebär att maktförhållanden analyseras på 

olika nivåer: ”Ett grundantagande är att sambandet är dialektiskt d.v.s. att språket 

påverkar samhället, men att samhället också påverkar språket” (Lind Palicki 2015:195). 

Verkliga kommunikationstillfällen analyseras, eftersom ”makt förhandlas och utspelas i 

varje situation” (2015:195). Analysen är induktiv, vilket gör det ”möjligt att pröva olika 

metoder i växelverkan med materialet och de teoretiska utgångspunkterna, revidera, 

pröva igen, för att slutligen se mönster och systematisera dessa” (Lind Palicki 

2015:200). Från Bolander & Fejes (2015:97) kommer följande tre diskursanalytiska 

frågor som syftar till att utreda underliggande diskurser och som används som ramverk 

för analysen: 

 Vad talas det om?  

 Hur talas det om detta?  

 Vad framställs som sanning?  

Den kritiska diskursanalysen (CDA) syftar till att koppla samman texten eller samtalet 

till kontexten och utifrån det urskilja maktförhållanden, sociala problem eller diskurser 

(Litosseliti, 2006:55). 

3.2 Material 

För studien har sex olika videoklipp från Youtube transkriberats och analyserats. De sex 

utvalda klippen är skapade av youtubers i heterosexuella parförhållanden. De klipp som 

valts är sådana där paren sitter tillsammans och samtalar om allvarliga ämnen. Hos paret 

Jocke & Jonna fanns det många klipp att välja mellan, varför jag har valt de senast 
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publicerade vid transkriptionstillfället. Paret Gustav & Johanna har publicerat många 

videoklipp, men de flesta har ett mer underhållande innehåll än allvarliga, personliga 

berättelser, men även här har de senast publicerade videoklippen analyserats. 

Videoklippen är inspelade i hemmiljö och ger ett intryck av att vara genuina samtal 

mellan de båda parterna och publiken, vilket innebär att barn och ungdomar kan få en 

bild av hur unga kvinnor och män kan agera i parförhållanden.  

Joakim, 32 år och Jonna, 23 år är gifta sedan 2016 och har varit ett par sedan 

2013. Båda blev kända genom att de var med i olika dokusåpor, och Joakim har skrivit 

en skandalomsusad blogg som hette ”Sveriges sjukaste blogg”. Innan paret började med 

Youtube var de arbetslösa och bodde hemma hos Jonnas mamma. Idag livnär de sig på 

sin Youtube-kanal som har 686 000 prenumeranter, och vid sidan av har Joakim inlett 

en karriär som musikproducent (Forum 2017, Youtube 2017). Gustav och Johanna är 

två av Jockes och Jonnas närmaste vänner och startade sin Youtube-kanal i februari 

2016. Innehållet där är inte lika personligt utlämnande som på Jocke & Jonnas kanal, 

men de klipp som här analyseras har ett privat innehåll. Johanna är 24 år och jobbar som 

hårspecialist och Gustav är 26 och driver ett måleriföretag. Deras kanal har 263 000 

prenumeranter. 

I den årliga studien Ungar och medier som görs av Statens Medieråd är Jocke & 

Jonnas kanal bland de fem mest populära för ungdomar mellan 9 och 18 år. Mest 

populära är Jocke & Jonna bland 9–12-åringar (Statens medieråd, 2017:50f). Själva 

hävdar paret att medelåldern på kanalens tittare är 28 år och att de riktar sig till en äldre 

publik.  

3.3 Transkriptionsnyckel 

Transkriptionerna av intervjuerna har givits skriftspråklig form, men innehåller 

talspråksdrag. För att indikera variationer i interaktionen använder följande 

transkriptionsnyckel:  

//ord\ - indikerar samtidigt tal som talaren nedan 

/ord\\ - indikerar samtidigt tal som talaren ovan 

+ - paus 

(skratt) – olika ljud som inte går att efterlikna med ljudhärmande 

bokstäver 

  

Jo = Joakim Lundell 
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Ja = Jonna Lundell 

G = Gustav Björklund 

J = Johanna Öholm 

3.4 Etiska avväganden  

Materialet som används i studien är tillgängligt för allmänheten eftersom videoklippen 

lagts ut på öppna Youtube-kanaler, och därmed har tillstånd inte krävts för användning. 

Etisk hänsyn har visats genom att jag försöker ge en objektiv bild av parens 

kommunikation, genom att belysa dem med teoretiska och analytiska verktyg. Stor vikt 

har lagts vid att de och att de citat som valts ut är rättvisande och inte ryckta ur sitt 

sammanhang.  

3.5 Metodkritik 

Att transkriptionsmetoden som använts inte är fonetisk, vilket gör att ordens uttal inte 

alltid stämmer överens med stavningen, är något som skulle kunna kritiseras. Fokus i 

studien är dock vad som faktiskt sägs och i vilket sammanhang. Varför jag ändå har valt 

att använda uttalsnära stavning av en del ord är för att ge läsaren en tydligare känsla av 

hur samtalen lät. Eftersom att materialet är öppet för alla på Youtube kan den 

intresserade givetvis också själv se och höra de analyserade samtalen. 

Ytterligare något som kan kritiseras är att urvalet är gjort baserat på videoklipp 

som är samtalsvideos, vilket inte är den vanligaste typen av videoklipp på kanalerna. 

Det hade dock inneburit svårigheter för en grundläggande samtalsanalys att använda 

exempelvis vloggar (videobloggar), eftersom att dessa ofta innebär snabba klipp mellan 

olika situationer och mer rörelse vilket kan innebära att bildspråk och kroppsspråk får 

en större betydelse. I alla klipp som analyserats sitter paren bredvid varandra i 

hemmiljö, vilket gör att samtalen kan uppfattas som tämligen naturliga. Det är dock 

viktigt att understryka att studien inte ämnar undersöka paren som privatpersoner utan 

som offentliga personer, som är medvetna om att det budskap de sänder ut påverkar 

andra människor. Deras offentliga persona behöver inte ha något att göra med deras 

privata, även om de utger sig för att vara ärliga och genuina i sina videoklipp. 

Jag har försökt lägga mina egna åsikter och värderingar åt sidan för att låta 

materialet tala för sig självt. Det går tyvärr ändå inte att komma ifrån att även jag är del 

i en diskurs, vilket kan ha påverkat vad jag lagt märke till när jag analyserat materialet. 
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4  Analys 

Inledningsvis i analyskapitlet presenteras en genomgång om vad paren talar om i de 

olika videoklippen. Därefter kommer en analys om vad paren säger om de två 

huvudtemana familje- och parförhållanden utifrån ett genusperspektiv. I avsnitt 4.3 

analyseras parens samtalsstil och slutligen finns i 4.4 en analys av vad som kan 

uppfattas som sanningskonstruktioner i parens samtal. 

4.1 Vad talar paren om? 

I alla analyserade klipp är familj och relationer centrala teman. Hos Jocke & Jonna 

handlar det om att bilda familj, medan det hos Gustav & Johanna handlar om att 

bearbeta Johannas uppväxt samt att diskutera hur deras relation fungerar. De två teman 

som analyseras i denna studie är familj och parförhållandet, och i vilka videoklipp de 

förekommer syns i nedanstående tabell.  

 

Videoklipp Teman 

Jocke & Jonna 

Vart är våra barn? Familj 

Cellförändringarna är tillbaka Familj, parförhållandet 

Vi ska adoptera Familj 

Gustav och Johanna 

Storytime ♡ Fick veta att jag har 

en storasyster 

Familj 

Storytime ♡ Han ville kidnappa 

och skada mig 

 Familj  

Sanningen om vårt förhållande.... Parförhållandet 

 

4.2 Vad säger paren om familje- och parförhållanden? 

I följande avsnitt presenteras och analyseras vad paren talar om i sina videoklipp indelat 

i de två huvudkategorierna familj och parförhållande. 



  

 

9 

4.2.1 Familjen 

Föräldrarollen – vem är en pappa? 

Familj är ett viktigt tema såväl hos Jocke & Jonna som hos Gustav & Johanna. Det är 

tydligt att Johanna har haft en trasslig barndom, något hon berättar om i två av de 

analyserade videoklippen. Även Joakim har haft en besvärlig uppväxt, och båda två 

paren har en liknande syn på vilka som bör kallas familjemedlemmar och inte. ”Man får 

ju förtjäna pappatitel” säger Johanna och fortsätter ”man väljer sin egen familj” i 

videoklippet ”Fick veta att jag har en storasyster”: 

J: asså enligt mig så behöver man inte va en pappa för att //man har gjort nåt\ 

G: nej precis, nej så ä dä 

J: utan man får ju förtjäna pappatitel 

G: a 

J: många har ju, kallar nån annan en pappa 

G: a de e ju //väldigt vanligt a\ 

J: /asså så\\ så att man väljer sin egen familj 

G: mm de gör man (tyst) 

(Storytime ♡ Fick veta att jag har en storasyster) 

Att som Johanna hävda att man får förtjäna en pappatitel innebär att föräldraskap inte 

per automatik betyder att man är en god förebild eller en riktig förälder. ”Ja har ju aldrig 

haft nån pappa” säger Johanna. Sin biologiska pappa har Johanna fråntagit pappatiteln 

eftersom han var frånvarande under hela hennes uppväxt och övergav henne och 

mamman när hon var ett spädbarn.  

Gustav verkar inte ha några liknande uppväxterfarenheter som Johanna då han 

säger ”ja e väldit vilsen i dä där”. Johanna påstår att hon inte är ledsen och inte behöver 

prata om sin uppväxt. Hennes ståndpunkt är ”man kan ju inte söka nåt som man aldrig 

har haft”. Gustav inflikar att Johannas pappa inte verkar ha varit en bra pappa för 

Johannas äldre syster och Johanna svarar med ett uns av vemod ”så ja ska nog va glad”. 

Gustav hanterar Johannas pappas eventuella närvaro på kanalen genom att tala rakt till 

honom i videoklippet: 

G: /hallå där\\ Johannas pappa, ja är Johannas pojkvän å vi driver den här 

Youtube-kanalen ihop som du säkert ser och eeh Johanna jobbar även som 

hårspecialist på Lyko och ja ja ä målare, driver ett måleriföretag eeh kanske ses 

nån gång. Nej de gör vi nog inte, då får du hus i helvete. 

(Storytime ♡ Fick veta att jag har en storasyster) 

Joakim definierar sin familj i videon ”Vi ska adoptera” med orden ”å ja har ju alltid känt 

dä där att familj e ju dem man älskar å de har ju ingenting med blodsband å göra”, vilket 
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Jonna håller med om ”kan man älska hundar å djur å kompisar å allt såntdär som familj 

så kan man faktiskt älska andra som familj också”. Joakim och Jonna beskriver 

familjeband utifrån ett föräldraperspektiv som den villkorslösa kärlek som de känner för 

sina djur. Som familjemedlemmar räknas också parets riktigt goda vänner: 

J: sen kan man ju tycka såhära innan man skaffar fler barn kanske man ska ta 

hand om dom man har 

G: aa, så tycker ja också 

J: men eeh 

G: nä, ja hatar sånt, de e väldit synd om barn som inte, som inte föräldrarna 

tar hand om 

J: aa 

G: faktiskt 

(Storytime ♡ Fick veta att jag har en storasyster) 

Paret är bestämda i sin åsikt att man inte bör skaffa barn om man inte är villig att ta 

ansvar som förälder. Något som är intressant i ovanstående passage är att Gustav säger 

”de e väldit synd om barn som inte föräldrarna tar hand om” och därmed gör Johanna 

till ett offer i situationen. Johanna har hittills undvikit att tycka synd om sig själv men 

svarar jakande på Gustavs uttalande. Att framstå som stark och oberoende kan vara 

ännu viktigare för en kvinna än för en man, eftersom en kvinna som sätter sig själv i 

offerposition riskerar att rama in sig själv i ett genushierarkiskt system, medan en man 

som är ledsen och svag i viss mån kan tjäna på att ta över ett kvinnligt territorium av 

känslosamhet för ett tag.  

Familjebildning och adoption 

Paret Joakim och Jonna har försökt att skaffa barn under flera år och lever i vad de 

beskriver som ofrivillig barnlöshet. ”Ja känner mig mer redo än nånsin” säger Joakim, 

vilket indikerar att han anser att familjebildning kräver en viss mognad, erfarenhet samt 

beredskap. Han fortsätter med ”anledningen att vi inte har köpt hus ännu är att vi inte 

har skaffat nåt barn än”. Kanske ser han på familjelivet som en paketlösning, där allt 

måste inkluderas för att det ska bli något. Det vill säga en sorts villa, Volvo, vovve-

dröm, där barnet blir den avgörande faktorn för familjelyckan. Att drömma om att bilda 

en kärnfamilj kan också hänga ihop med att man själv saknat en sådan under sin 

uppväxt: 

Jo: […]för du vill ju ha bäbis eller hur? 

Ja: jaa 

Jo: du vill ha bäbis, nämen de skulle va helt underbart och få ett barn just nu, dä hade 

inte bes, gått å beskriva den lyckan, ja känner mig mer redo än nånsin, anledningen att 

vi inte har köpt hus än är ju förmodligen att vi inte har skaffat nåt barn än 
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Ja: mm 

Jo: så fort de skulle finnas nåt barn i den där ugnen som du står å gräddas å steker då 

hade ja lätt direkt, verkligen gått in för å hitta hus 

Ja: mm 

(Vart är våra barn?) 

Familjeansvaret 

Normen att kvinnan i förhållandet är ansvarig för familjeplaneringen och 

familjebildandet lever tydligt kvar hos Jocke & Jonna. Till exempel verkar Joakim vid 

flera tillfällen av videon ”Vi ska adoptera” helt oförstående och okunnig i ämnet. I en 

episod försöker Jonna göra klart hur det fungerar när man ska hämta barnet i utlandet, 

och berättar hur man först får ta hand om barnet i några timmar och därefter blir 

utfrågad om skötseln av barnet. ”Men va får man en testunge?” frågar Joakim och visar 

tydligt att han inte hänger med i resonemanget. Att Jonna strax därefter säger ”amen 

Jocke sluta va så tröög” tyder på att Joakim egentligen borde ha koll på detta eftersom 

att han nämnt att han läst på och att paret troligen frekvent har diskuterat 

adoptionsprocessen. När Jocke och Jonna diskuterar vilket land de vill adoptera från 

berättar Jonna entusiastiskt om fördelen och nackdelen med olika länder medan Joakim 

svarar att Jonna får bestämma vilket land de ska välja, eftersom det inte spelar någon 

roll för honom: 

Jo: oj, nämen ja känner verkligen de spelar ingen roll vilket land de e, utan dä 

där känner ja att du får styra mä och sen säger du bara till mig när vi du har 

valt 

Jo: mm 

(Vi ska adoptera) 

Den måttliga entusiasmen i Jonnas svar kanske beror på att hon egentligen är av 

uppfattningen att de båda bör samarbeta i adoptionsprocessen. Joakims beteende är 

könsstereotypt eftersom det indikerar att kvinnan är huvudansvarig för familjeplanering 

och barnfrågan. I hela konversationen uppfattas Jonna sitta inne på den mesta 

kunskapen om adoption, ”du har ju beställt hem häften om” som Joakim uttrycker sig. 

Jonna är också den som driver detta samtal framåt:  

Ja: /men ja tror\\ att många nu, redan nu när vi har pratat under den här videon, 

så tror ja att många har kommenterat, kan ni inte adoptera då, å de ä såhär att 

först å främst vill ju vi kolla om vi kan skaffa egna barn, eeh å dä vill ju vi göra 

via ivf då, och funkar inte dä så har ju ja faktiskt redan, ja har läst så mycke om 

adoption, asså så så så mycke 

Jo: voof aa du har ju beställt hem häften //om\ 

Ja: /aa\\ ja har kataloger hemma å allting för a ja vill verkligen veta allting i 

minsta detalj, å de är, det tar sjukt lång tid att obdoptera, //adoptera\ 

(Vart är våra barn) 
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Att välja en bostad för familjen är hos Jocke och Jonna något som mannen i förhållandet 

är ansvarig för. ”Nejmen ja e väldit kräsen med hus” säger Joakim och hävdar senare att 

anledningen till att de inte skaffat hus ännu är att de ännu inte har fått sitt efterlängtade 

tillskott i familjen: 

Jo: just nu ä man väldit kräsen, Jonna har väl kommit mä fyrahundra 

husförslag, varav trehundranittisex kanske är godkända utav mig. å på dom 

fyra som har blitt godkända har ja hittat lite andra anmärkningar på 

Ja: akej hahaha  

Jo: nejmen ja e väldit kräsen med hus 

Ja: mm 

(Vart är våra barn) 

Det är alltså mannen som ska stå för trygghet och försörjning och kvinnan som ska stå 

för familjeplaneringen i Jocke och Jonnas värld.  

4.2.2 Parförhållandet 

Sexualitet 

Sexualitet går hand i hand med manlig virilitet och ungdomlighet. Ett rikt sexuellt liv är 

ett tecken på välmående, hälsa och attraktivitet för en man. För en kvinna däremot ses 

sexualitet fortfarande ofta som något skamligt och smutsigt som hon förtjänar att 

skuldbeläggas för. Än idag är skambeläggning av kvinnor vanligt. Det innebär att 

kvinnor som går emot normen, är sexuellt utlevande, fel klädda eller ”för sociala eller 

trevliga” eller rentav ”för otrevliga eller konstiga” anklagas för att vara horor, slampor 

etc. Något liknande fenomen finns inte för män, troligen eftersom att det är djupt rotat i 

den patriarkala strukturen att mannen kontrollerar kvinnans sexualitet för att försäkra att 

hennes avkomma är skapad av honom och därmed säkrar sin släkts fortlevnad (Franke 

1997). I följande utdrag poängterar Joakim att han och Jonna givetvis har sex oftare än 

en gång i veckan, vilket är ett sätt att etablera bilden av sig själv som en hingst, en viril 

ung man som får det han behöver av sin fru, trots att hon i det här fallet både blödde och 

var spänd i magen: 

Jo: för att eeh vi hade sex förra veckan, eller vi har självklart sex oftare än så, 

men just vi hade sex för en vecka sen och Jonna blödde väldit mycke å va 

extremt hård om magen  

(Cellförändringarna är tillbaka) 

Gustavs problematiska fallenhet att flirta och träffa andra tjejer än sin flickvän benämns 

som en sjukdom i videon ”Sanningen om vårt förhållande”, något som kan kopplas till 

genusdiskursen. När mannen träder över gränsen för vad som är accepterat i samhället 

anses det ofta vara på grund av särskilda karaktärsdrag, sjukdom, eller genialitet. För en 
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man är det mer accepterat att göra fel och bli förlåten än vad det är för en kvinna. 

Företeelsen att sätta diagnoser på obekväma eller ovanliga beteenden problematiseras i 

några av kommentarerna under Youtube-klippet. Så fort ett beteende kategoriseras som 

en sjukdom eller en diagnos tycks det mer accepterat, eftersom att det då kan anses ske 

omedvetet. Om det är svårt att uppnå en beteendeförändring och bli av med sina dåliga 

sidor är det rimligtvis lättare att skylla på att man lider av en sjukdom än att acceptera 

sina brister. Det är dock problematiskt om en diagnos blir en del av en persons 

karaktärsbeskrivning eller en enkel väg att ursäkta varför man väljer att inte försöka 

förändra sig själv: 

G: därför har jag bestämt själv och ihop med alla andra, alla mina kompisar, 

alla våra kompisar, som också vet om de här att ja har ett problem, en typ av 

sjukdom som handlar om att ja söker bekräftelse hos andra tjejer, eh fast ja har 

Johanna, jag ja skriver å skickar olämpliga saker till dom och får tillbaks eehm. 

Johanna vet om det här och eh ja går flera dar i veckan på en typ av utbildning 

och psykolog för å, för å få hjälp mä de här, för å få en beteendeförändring på 

dä ja gör ehm 

J: de har blivit bättre (men vi e inte där än) 

G: de har blivit bättre men ja ä inte där än där de e helt bra, eeh utan  

(Sanningen om vårt förhållande) 

Johanna försvarar Gustav och förklarar att de vill hantera problemet privat. ”Alltså de 

blir ju jag som blir drabbad”, säger Johanna och syftar på de utomstående som vill 

förstöra deras relation och inte på Gustav. Även Gustav försöker föra över skulden för 

deras obehagliga situation på de utomstående personer som vill avslöja deras 

”hemlighet”: 

G: alltså ja skiter i hur drabbad ja blir i de här, för de, eller skiter i gör ja inte 

utan de e ja som har ställt till mä de här å ingen annan men snälla förstör inte för, 

för den här tjejen här(tar tag i J:s axel), hon de e inte hon som har gjort nåt fel, 

hon har, Johanna är världens underbaraste flickvän, verkligen, förstående 

(inandning) klok, bra, stark framför allt, men hon ska inte, hon ska inte behöva 

stå och skaka såhär för att de blir, för att nån försöker förstöra dä, eller försöker 

lägga ut dä nånstans, dä dä ä henne de e jobbit för, jävlit jobbit.  

(Sanningen om vårt förhållande) 

Både Gustav och Johanna ifrågasätter att utomstående personer lägger sig i deras 

privatliv. De reflekterar inte över att andra kanske berättar om Gustavs tvivelaktiga 

beteende av välvilja mot Johanna. Gustav verkar lida av maktlöshet, något som är 

problematiskt i bibehållandet av maskuliniteten:  

G: de blir liksom en blackout när de händer, verkligen helt svart de ä dä som ä så 

hemskt, eeh sen efteråt så får ja ångest ja mår skitdåligt ja ja blir som en jävla 
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zombie efter dä asså, ja vet inte. ja vet inte var ja ska ta vägen, å sen så går de ett 

tag å ibland så går de ganska bra ett tag å så blir de samma visa igen (inandning) 

eeh och a de ä så jävla hemskt å dä ä så jävla jobbit å leva mä, och inte bara för 

mig utan för Johanna just är de ju absolut hemskt, dä ä ju inget för henne å få 

nån som skriver till henne att ja har skrivit si och så åå gjort dä å dä ååå asså eh, 

ja kan ju inte sätta mig in i i din situation överhuvudtaget för att ja har aldrig vart 

mä om de själv men ja mår dåligt av å se Johanna må dåligt och ja mår själv 

jävlit dålit för dä som ja gör (J torkar en tår) 

(Sanningen om vårt förhållande) 

 

Våld 

Hot om våld förekommer både på Jocke och Jonnas kanal och Gustav och Johannas, i 

båda fallen är det mannen som tar upp det. Att använda våld eller hota om våld är ett av 

de tydligaste sätten att påminna om en överordnad position i genusordningen. ”Och ni 

som skriver saker personligt till mig, ta konsekvenserna för dä, ä ni över arton år så ska 

ni förmodligen få stryk” säger Joakim i ”Cellförändringarna är tillbaka”. Han är villig 

att med våld försvara sin fru mot kränkande behandling och legitimerar beteendet med 

att ”går ja ner å kallar nån hora på stan liksom, då får ju ja räkna mä å få en smäll” och 

frågar sedan Jonna den ledande frågan ”de hade väl du gjort om nån liksom hade gått 

fram å kalla dig hora på stan”. Jonna nickar till svar: 

Jo: ja, och ni som skriver saker personligt till mig, ta konsekvenserna för dä, ä 

ni över arton år så ska ni förmodligen få stryk när ja får tag i er om ni sitter å 

skämtar om Jonna och om cancer och alla såna saker, och de står ja för, ja 

skäms inte för å sägat, ja gör inte de på riktit, är de en fullt myndig vuxen 

människa som skriver liksom att Jonna som aldrig gjort personer nånting, 

borde få cancer att dom skulle skratta å spotta på graven, då får den en smäll å 

så är dä bara, ja tänker inte ändra åsikt i dä, ni får säga va ni vill asså, för dä 

finns gränser för va man säger eller gör liksom, å de e ju desamma går ja ner å 

kallar nån hora på stan liksom, då får ju ja räkna mä å få en smäll om ja går å 

ställer mig å kallar nån de i ansiktet som aldrig har gjort mig nånting. de hade 

väl du gjort om nån liksom hade gått fram å kalla dig hora på stan 

Ja: (nickar) 

(Cellförändringarna är tillbaka) 

Problemet här är att Joakim inte verkar ha insikt i hur verkligheten ser ut för många 

kvinnor. Skambeläggning och sexuella trakasserier från män är vanligt förekommande 

(jfr Franke 1997). Eftersom kvinnor ofta har såväl fysiskt som genushierarkiskt 

underläge mot en kränkande man, används sällan våld för att lösa situationen utan 

snarare ignorans, verbalt försvar, skuldbeläggning av det egna beteendet eller att 

försöka vända kränkningen till något positivt. När en kränkning går via en man som i 

utdraget ovan får han en chans att göra sig oumbärlig och beskydda sin kvinna. Att 

använda våld för att skydda en kvinna legitimeras med diskursen att kvinnan är svag 

och försvarslös. 
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I följande utdrag gör Gustav klart att han är den som ska skydda Johanna ifall någon 

skulle behandla henne illa: 

G: (asså) neej, jag skiter i om nån tar illa upp så jag skulle nämnt namn om ja 

hade vetat nåra namn men ja får inte veta nåra namn för att ja skiter i vilket 

(så) då hade ja sagt dom (så att dää 

J: (mm tyst) (då hade du skyddat skyddat mig (sträcker sig mot Gustav och ler 

stort) 

G: jaa så de e bäst att ja inte vet dom helt enkelt 

(Storytime ♡ Han ville kidnappa och skada mig) 

Den ojämlikhet som finns i samhället tar sig uttryck genom att kvinnor censurerar sig 

själva medan män tar upp plats utan ursäkta sig. I följande utdrag sätter Gustav fingret 

på detta fenomen: ”Du ä lite rädd om nån skulle se dä här hur du reagerar på om du 

skulle säga nåt som e olämplit” säger han och fortsätter ”ja e helt orädd”. Paret har olika 

syn på vad som är lämpligt att säga eller inte. ”Du e så jäkla biff ju” skojar Johanna om 

Gustav och den underliggande diskursen är att om man är muskulös och av manligt kön, 

kan man säga vad som helst eftersom att man har fysiskt överläge i ett eventuellt 

slagsmål. Explicit säger Johanna att hon själv inte skulle ha en chans i ett slagsmål och 

befäster genushierarkin att kvinnan är svagare än mannen. 

Fenomenet att tala om sina muskler förekommer även hos Joakim och Jonna, när 

Joakim säger ”ja börjar få jävlit stora muskler” medan han spänner sin ena arm. Att tala 

om sin kroppsbyggnad är ett sätt att påminna om sitt fysiska överläge, oavsett om det 

förekommer ett direkt hot om våld eller inte. Enligt Norrby (2014) är skryt en 

accepterad del inom den maskulina samtalsstilen, men för en kvinna är den helt 

oacceptabel, vilket kan vara anledningen att Jonna reagerar med avsmak och förvåning 

”what a fuck?”, ”skäms du inte” när Joakim skryter om sin muskulatur: 

Jo: ja börjar få jävlit stora muskler (spänner armen) 

Ja: (paus) what a fuck? 

Jo: vaddå menar du 

Ja: skäms du inte 

Jo: nämen varför skulle ja göra de 

Ja: hahaha 

Jo: ja har ju asstarka muskler 

Ja: fy faan 

Jo: ja kan hänga i en arm såhär 

Ja: vart? i ett träd? 

(Var är våra barn?) 
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Avslutningsvis i detta utdrag gör Jonna en referens till Joakim som en apa i ett träd, 

något som kan kopplas till genusdiskursen. En man som apar sig, är en barnslig man 

som inte beter sig civiliserat, något som är mer accepterat för män än kvinnor. 

Djuriskheten är också något som mannens starka sexuella lust ofta hänvisas till.  

Kvinnokroppen 

Kvinnokroppen är betydelsefull därför att det är den som ska bära och föda barn. Även i 

Jocke & Jonnas ”Cellförändringarna är tillbaka” finns diskursen om kvinnokroppen som 

något som är skilt från kvinnans övriga väsen och något som måste fungera för ett 

lyckligt äktenskap och för att alstra avkomma som kan föra släktet vidare. Jonna har 

lidit av olika sjukdomar i flera år, vilket gjort det omöjligt för henne att bli gravid. ”De 

har alltid varit nånting me din kropp” säger Joakim och kritiserar Jonnas sjuklighet och 

oförmåga att bli gravid:  

Jo: va ä dä för fel på ditt kropp liksom för sen vi blev ihop för fyra år sen du har 

ju inte mått bra nån gång, helt fullt frisk, de har alltid varit nånting me din kropp 

å ja får en svin asså ja e så lessen å säga detta att asså ja får en svindålig 

magkänsla å sitta å vänta på dä här, dä ä nånting i min kropp som bara skriker 

fan gör nånting innan dä ä försent liksom 

(Cellförändringarna är tillbaka) 

Kvinnans kropp och dess välmående är en fråga för båda parter i förhållandet mellan 

Jocke & Jonna. Joakim har ett task/outcome-fokus, vilket är typiskt manligt (Holmes & 

Stubbe 2003) när han beskriver sin hjälplöshet över att inte kunna lösa problemet med 

Jonnas cellförändringar: 

Jo: vi förtjänar inte dä här, framför allt du förtjänar inte dä, de e inte min kropp 

de e fel på, men ja bryr mig så pass mycke på gru.. för dig, för ja hatar å känna 

mig be hjälplös, du vet att bästa ja vet är när du ber mig om nånting å ja faktiskt 

fysiskt möjligt kan ordna de åt dig å göra dig glad, de e ju så ja lever liksom, att 

liksom fysiskt kunna ordna dä du behöver 

(Cellförändringarna är tillbaka) 

Klippet avslutas med att Jonnas kropp återigen ifrågasätts och problematiseras, vilket 

Jonna bemöter med humor och skojar om att hon ”har en skruv lös”. Hon trivialiserar 

allvaret i situationen, kanske eftersom att det för stunden mildrar oron: 

Jo: /de låter så kul\\ när man säger så ska vi reda ut va de e för fel på Jonna 

Ja: ja har //en skruv lös\ 

Jo: /för fel på henne\\ 

Ja: aa men tack så jättemycke för att ni kollade och tack för att du skapar fel med 

mig att ja har en skruv lös 

Jo: amen de sa du 

Ja: ja har en skruv löös 

Jo: dä ä också lättare, då kan du hänga bredvid mig å så i trädet,  
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(Vi ska adoptera) 

Joakim plockar här upp ap-referensen som Jonna introducerat tidigare när han säger ”då 

kan du hänga bredvid mig å så i trädet”. De har skapat ett tydligt vi trots de problem 

som mött dem på vägen. 

4.3 Hur talar paren? 

Det förekommer en genusstereotyp diskurs hos båda paren, som ibland ruckas av att 

männen ger sig in på feminina områden genom att tala om känslor (jfr Norrby 2014). 

När det gäller samtalsstil håller sig både männen och kvinnorna till en hänsyns- och 

engagemangsstil, med snabba turbyten, många uppbackningar samt relationsinriktade 

samtal. Det förekommer dock några element som närmast kan kallas härskartekniker 

från männen i de två paren. Hos Jocke & Jonna förekommer det att Joakim helt byter 

ämne eller tar ner ämnet till en barnslig och rolig nivå istället för att omfamna allvaret. 

Han får då sin motpart att verka torr, tråkig och ointressant i förhållande till sig själv. 

Hos Gustav och Johanna är ögonkontakt ovanligt, men Johanna söker gång på gång 

Gustavs blick och tittar mycket på honom medan han talar. Hon får dock inte samma 

engagemang och uppmärksamhet tillbaka. Gustav ger mycket uppbackningar, som 

generellt tyder på intresse, men som också kan tyda på ointresse enligt Franke (1997). 

Gustav börjar vid ett tillfälle hålla andan under tiden som Johanna pratar, vilket är ett 

beteende som leder fokus över till den barnsligare men ändå dominante mannen. Att ta 

av och på kepsen är också ett beteende som tyder på visst ointresse eller sjunkande 

engagemang hos Gustav. 

Gustav och Johanna fyller ofta i varandras meningar eller pratar i munnen på 

varandra, och samtalet förs snabbt framåt utan några större pauser mellan turerna. 

”Gustav vill gärna upprepa mig” kommenterar Johanna i videon ”Storytime <3 Han 

ville kidnappa och skada mig”, men faktum är att det minst lika ofta är Johanna som 

upprepar det Gustav säger.  

I följande samtalssekvens kan vi se hur Jonna med osäkerhet uttalar ordet adoption 

och direkt blir ifrågasatt av Joakim. Med ett skratt avfärdar Jonna Joakim och går vidare 

in i samtalsämnet: 

Jo: Men det är inte dä vi ska tala om i dagens video, utan vad ska vi tala 

om? (Pekar på Jonna med hela handen) 

Ja: Vi ska tala om adoption och att (adoptera 

Jo:                                                   (Vad sa du att det hette? 

Ja: adoption 
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Jo: Adoption, heter det så adoption? 

Ja: ja, eller? (skratt) för vi har nämligen funderat väldigt mycket på å 

adoptera 

Jo: mm 

Ja: Eh och vi har läst hur mycket som helst, vi har beställt böcker om det, 

vi har alltså, vi är insatta i det här nu. Men vi har skjutit fram det för att vi 

har ändå tänkt såhär, okej men vi kan adoptera nån gång i livet men först 

och främst vill vi försöka skaffa egna barn (tittar på Joakim) 

(Vi ska adoptera) 

Joakim styr samtalet precis som männen i Fishmans (Edlund m.fl. 2007:85) studie av 

parsamtal. Vid flera tillfällen ställer Joakim ledande frågor till Jonna varvid hon i 

princip tvingas till att hålla med för att upprätthålla samtalet. ”För du vill ha bebis eller 

hur?” säger Joakim och Jonna svarar ”jaa” och Joakim fortsätter ”du vill ha bebis” (Vart 

är våra barn). I videon ”Cellförändringarna är tillbaka” säger Joakim ”vi fixar de här 

va?” varvid Jonna nickar och Joakim snart fortsätter ”va har kunnat stoppa oss innan 

baby?” Jonna svarar ironiskt ”cellförändringar”. 

I videon ”Han ville kidnappa och skada mig” framställer sig Johanna som 

eftertänksam och försiktig och Gustav som impulsiv och orädd. Johanna har stor respekt 

för människorna som hon berättar om i klippet och vill inte att någon ska ta illa upp 

medan Gustav i sin tur ”skiter i om nån tar illa upp så jag skulle nämnt namn om ja hade 

vetat nåra namn men ja får inte veta nåra namn för att ja skiter i vilket så då hade ja sagt 

dom så att dää”. Johanna svarar med ett leende något som kan tolkas som ironiskt ”då 

hade du skyddat mig”. I slutet av videon kommer återigen diskussionen om vad som bör 

sägas offentligt och inte upp. Gustav lägger orden i munnen på Johanna ”du ä lite rädd 

om nån skulle se dä här hur du reagerar på om du skulle säga nåt som e olämpligt” och 

fortsätter kort därefter med att ”ja e helt orädd” vilket Johanna besvarar med ironi ”aa 

du e så jäkla biff ju”. Gustav säger ”ja håller inne mina ord för Johannas skull”. 

Eftersom det handlar om Johannas barndom har hon också erhållit rätten att bestämma 

hur den ska framställas.  

Ett par gånger i materialet ursäktar sig Johanna och Jonna för att de skämtar, som 

om humor, ironi och skämt inte passar för den kvinnliga parten i en relation. Även 

Norrby hävdar att skämt hör till den manliga samtalsstilen (2016:239). Gustav och 

Joakim beter sig flera gånger barnsligt utan att ursäkta sig. I ”Han ville kidnappa och 

skada mig” ska Johanna inleda en berättelse med ”dä va en gång” men inflikar snabbt 

”nä ja skoja” för att ursäkta sin sagoinledning. Medan Johanna berättar börjar Gustav 

helt plötsligt hålla andan och avleder därigenom fokus från Johannas historia. Även när 
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Johanna får en hostattack är hon snabb med att ursäkta sig ”ursäkta ja har världens 

hosta”. Här är det tydligt att hon tilltalar sina tittare och inte sin partner Gustav. 

Johanna börjar videon ”Sanningen om vårt förhållande” med att ursäkta sig över 

videons innehåll. Något som är tydligt vid flera tillfällen i Gustav och Johannas videos 

är att Johanna är försiktigare med vad hon säger och sällan eller aldrig uttalar sig 

renodlat negativt om någon eller något. Gustav däremot hävdar att han är orädd och 

öppen och ger en bild av sig själv att han hade kunnat säga vad som helst framför 

kameran, vilket är en anledning till att han inte får veta alla detaljer om Johannas 

besvärliga barndom.  

4.3.1 Vi eller jag? 

Något som är intressant i Gustav och Johannas kommunikation är användningen av 

pronomina vi och jag, eftersom det representerar hur individerna ser på sig själva och 

förhållandet till varandra. Antingen är man en del av ett vi, en duo, ett lag, ett team, 

något som Jocke och Jonna ofta kategoriserar sig själva som, eller så är man en individ, 

ett jag med individuella svårigheter och förhållningssätt: 

J: de har blivit bättre //men vi e inte där än\ 

G: /de har blivit bättre\\men ja ä inte där än där de e helt bra, eeh utan  

J. dä här ä något som vi ständigt jobbar mä och vi ser väldit glada ut å 

vi ä väldit glada för dä mesta 

G. aa fast, vi hade inte vart dä 

J. vi är ju glada för dä mesta men vi har våra problem å dä här är 

nånting som vi ihop ständit jobbar mä, både du å ja (och) våra vänner 

som 

G. (aah) ja vill alltså ha, ja vill bara ut mä de här ifall innan nån annan 

kommer ut å de kommer ut på fel s alltså fel ställe eller va som he 

eller va man ska säga 

J (nickar) 

(Sanningen om vårt förhållande....) 

I ovanstående avsnitt är det tydligt hur Johanna talar om ett vi som gemensamt ska lösa 

det som i själva verket kan anses vara Gustavs problem. Johanna skulle lika gärna 

kunna säga ”du är inte där än” men väljer att ta ansvar och visa delaktighet med 

uttrycket ”vi e inte där än”. Gustav däremot använder jag-form nästan genomgående, 

exempelvis här ”ja vill alltså ha, ja vill bara ut mä dä här”. Kanske beror det på att det är 

han som har skapat problemet som de talar om och att han inte vill lägga över ansvaret 

på sin flickvän eller på att hans uttryckssätt är mer individcentrerat, något som 

överensstämmer med en manlig samtalsstil. Senare i samma konversation hävdar 
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Gustav att ”ja kan inte sätta mig in i din situation överhuvudtaget för jag har aldrig vart 

mä om de själv”. Definitionen av empati är att kunna sätta sig in i andras känslor och 

om man är oförmögen till detta finns det kanske större problem i förhållandet än att 

Gustav skriver till andra tjejer. Gustav förklarar sitt ”problem” för tittarna som följer: 

G: För Johanna vet om dä här och de är ti de är jävlit asså, dä är gigantiskt i 

helvete stort problem. Eh asså vi har, ja har så svårt å få sätta ord på va dä 

ä. Ni undrar säkert varför ja gör dä, å ja kan liksom inte svara på den 

frågan. Dä ä inte så att ja inte e kär i Johanna, att ja inte vill va mä henne 

utan ah de e, de ä dä ja får så svårt å sätta ord på va de ä som gör att man 

gör nåt sånt utan, men dä ä nån typ av spänning man söker som ä. Ah de e 

sjukt, de e bara, de ba jättesjukt å å ja, de blir liksom en blackout när de 

händer, verkligen helt svart de ä dä som ä så hemskt. Eeh sen efteråt så får 

ja ångest ja mår skitdåligt ja ja blir som en jävla zombie efter dä asså. Ja vet 

inte, ja vet inte var ja ska ta vägen, å sen så går de ett tag å ibland så går de 

ganska bra ett tag å så blir de samma visa igen (inandning). Eeh och a de ä 

så jävla hemskt å dä ä så jävla jobbit å leva mä, och inte bara för mig utan 

för Johanna (J torkar en tår). 

(Sanningen om vårt förhållande....) 

Gustav gör något som är ovanligt för en man och talar om att han behöver sin flickvän 

för att kunna komma igenom sin problematik. När han säger ”a ja e inte en sån som 

visar mycke känsler annars eller öppnar mig, men ja har börjat göra dä mer å mer. Å de 

blir bättre å bättre å bara dä e en jättejättestor skillnad som gör att de blir bättre” är det 

utifrån en diskurs där män inte talar om känslor och inte får gråta om de ska behålla sin 

manlighet. Det är ett stort steg i en genusöverskridande riktning att sitta gråtande och 

yttra denna mening som kan tolkas som en uppmaning till andra, såväl kvinnor som 

män att öppna upp sig och dela med sig av mer av sina innersta känslor, eftersom ”dä e 

en jättejättestor skillnad som gör att de blir bättre”.  

I videon ”Cellförändringarna är tillbaka”, som är allvarligare än de övriga filmerna 

som analyserats återkommer Joakim flera gånger till att han redan förutspått att Jonna 

skulle få tillbaka cellförändringarna i livmodern i en tidigare video. Detta är ett sätt för 

Joakim att framstå som att han har läget under kontroll trots Jonnas sjukdom och att 

manifestera sitt manliga övertag i situationen: 

Jo: minns du va ja sa i den videon när du fick cellförändringar, ja vill inte sitta 

här och skrämma upp dig, kommer du ihåg att jag sa dä 

Ja: mm mm 

Jo: å ja fick rätt 

Ja: mm 

Jo: vi sitter här nu igen i en ny video, du har fått nya cellförändringar, precis dä 

ja va rädd för i den videon, å nu har dä hänt på riktit igen 

Ja: precis 

(Cellförändringarna är tillbaka) 



  

 

21 

Det verkar viktigt för Joakim att vi uppfattar honom som en förutseende, 

omhändertagande man som gör allt för sin fru när han bland annat säger att han ”tänker 

vända på varenda jävla sten som existerar”. Vid ett tillfälle påstår han sig även bli så arg 

att han ”halvt dödshotar läkarna”:  

Jo: men ja blir så förbannad de e ju dä också. alltså jag halvt dödshotar ju 

läkarna så som dom håller på å dummar sig, amen du vet ju hur ja är, ja tar inte 

att nån behandlar nån illa utan anledning, då blir de kortslutning i mitt huve 

alltså, å ja vet att ja blir för känslomässigt engagerad, men de e ju fan min fru 

dä handlar om, ja har liksom inte letat i hela f mitt liv efter en familj för å 

förlora den familjen de första ja gör. fan heller asså, ja tänker iallafall finnas 

för dig, å ja tänker fixa de här, de kommer ja göra, å ja skiter i hur asså, ja 

skiter i de då får ja bygga en jävla maskin som fixar sånt där om de inte finns 

nån sån maskin, på nåt jävla sätt så ska ja göra att du ska bli gravid en da och 

att du ska bli frisk och att du ska må bra å att du ska va lycklig, ja skiter i hur, 

de ska bara gå, ja tycker bara de e så jävla orättvist ä ordet verkligen, en vecka 

typ efter vi fira liksom för att vi, vi pratade senast i morse om att vi skulle 

ringa angående IVF-behandlingen, imorse. 

Ja: mm 

(Cellförändringarna är tillbaka) 

 

Joakim talar om sina känslor vid flera tillfällen och går därmed över i en verksamhet 

som traditionellt ansetts mer feminin än maskulin. Däremot har han liksom Gustav ofta 

ett jag-centrerat perspektiv: 

Jo: asså ja e så jävla tom att de finns inte, skulle jättegärna vilja ba gråta å bara 

lägga mig å gråta men ja e för tom för å göra de, ja e för arg, de e den där jävla 

ilskan som ä jobbigast asså, samma jävla ilska ja bärt med mig från när ja va 

liten ni vet, när man inte kan påverka nånting, men man vet att de e bara så jävla 

fel, å de gör mig så jävla arg, å uppgiven, fan heller att ja ska förl nää va e f, 

neje, vi ska ha bebisar å bra, dä bara ä så, vi fixar dä här, va? 

Ja: (nickar) 

Jo: va vi inte v på riktit asså, va har kunnat stoppa oss innan baby 

Ja: cellförändringar 

(Cellförändringarna är tillbaka) 

Joakim verkar i följande episod kritisk till sitt eget användande av uttrycket ”ja e 

gravid” eftersom mannen egentligen inte är fysiskt gravid men ändrar sig snabbt och 

säger ”vi kommer göra de bästa utav situationen och se till att vi blir gravida”:  

Ja: å bara skrikit ut å bara shit vi e faan gravida asså 

Jo: aa, ja e också gravid,(skratt) nää, men ni e fan som våran familj asså vi 

har ju känt varann så länge å hängt me varann så länge nu å att ni hade fått 

veta de direkt 

(Vart är våra barn) 
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Att säga att ”vi är gravida” blir ett uttryck för att man är två som är ansvariga och 

medverkande för och under en graviditet och två som ska se till att det nyfödda barnet 

får växa upp på bästa sätt. 

4.4 Vad framställs som sanning?  

Ett beteende som kan anses typiskt manligt i de analyserade videoklippen är att hota om 

våld samt att visa sina fysiska förmågor eller sexualitet, något som stämmer överens 

med den generella mansnormen. När mannen blir hyllad eller accepterad för sina 

sexuella utsvävningar blir kvinnan ofta skambelagd.  

Mannen är den som ska se till att familjen är trygg och har tak över huvudet, 

särskilt i Jocke och Jonnas fall. Jocke säger sig till och med vara beredd att använda 

våld för att skydda sin kvinna och sina eventuella barn. Kvinnans ansvar ligger i istället 

på familjebildningen och planering. Även om det givetvis krävs två för en befruktning, 

är det Jonnas sjukdomsbild som ses som hindret för graviditeten, varvid hon blir 

ansvarig och också skyldig till barnlösheten hos Jocke och Jonna. Båda parter har dock 

en samsyn i att ”barn är meningen med livet”, vilket också uttrycks som en sanning. 

Det är framför allt männen i de analyserade videoklippen som står för humor och 

ironi kvinnorna ber ofta om ursäkt när de skämtar. Likväl ber kvinnorna om ursäkt mer i 

det stora hela. Detta kan sammanställas i sanningen att kvinnan inte har en lika naturlig 

plats i rampljuset utan måste ursäkta sig för att hon tar plats. 

5 Diskussion 

I skolans och varje enskild lärares uppdrag ingår att behandla alla elever som individer 

utan att generalisera och förminska elevens möjligheter på grund av könsidentitet. I 

gymnasieskolans läroplan ingår endast ett fåtal rader om detta: ”Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt” (Lgy 11, 2011: 6). I grundskolans läroplan är det mer fokus på skolans ansvar 

att ”motverka traditionella könsmönster”. Läroplanen uppmanar också till medvetenhet 

om genus som en konstruktion (Lgr 11, 2011:8). 

Söderlund (2016) poängterar att mediediskurser påverkar hur vi agerar i vår 

vardag, precis som vardagslivet påverkar mediediskursen. Det skulle kunna innebära att 

elever som följer Jocke & Jonna eller Gustav & Johanna på Youtube påverkas av deras 
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kommunikation i sitt vardagliga tänkande och liv. Att höra vuxna människor prata med 

varandra på ett genusstereotypt sätt kan påverka hur ungdomar pratar med varandra 

samt hur de förväntar sig att vuxenvärlden fungerar. Som lärare är det därför viktigt att 

poängtera att genusstereotyperna är konstruerade och kan förändras. Ett sätt att göra det 

är genom att använda element från ungdomarnas vardagsliv på Youtube i 

undervisningen, som ett sätt att problematisera och synliggöra genusroller och öppna 

upp för en mer diversifierad bild av genus och könsroller.  

Videoklippen som analyserats ses av barn från lågstadieåldern och uppåt, vilket 

kan problematiseras eftersom att de ämnen som tas upp handlar om vuxna människors 

problem. I kommentarsfälten som domineras av de unga tittarna kommer uppmuntran 

och lyckönskningar liksom ifrågasättande och personangrepp. Många barn som ser på 

klippen har troligen inte tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att riktigt förstå 

samtalens innehåll. Vuxenvärlden framställs som dramatisk och allvarlig, samtidigt som 

den skildras med humor och värme. De största och viktigaste målen i videoklippen som 

analyserats här är att hålla ihop som par samt att skaffa barn och bilda familj. Relationer 

och familj är två viktiga aspekter av livet för många vuxna människor, men här finns 

också variationer, vilket kan vara värt att diskutera i klassrummet. Heteronormen råder i 

dessa Youtube-klipp och i hela samhället, vilket behöver synliggöras för att förändras. 

Resultatet av denna studie visar att genusstereotypa förhållningssätt lever och 

frodas på två av de mest populära svenska Youtube-kanalerna bland svenska ungdomar. 

I videoklippen med Jocke & Jonna och Gustav & Johanna förekommer genusdiskurser 

som är traditionella och där kvinnan ses som ansvarig för barn, familj och 

upprätthållandet av en god ton och mannen står för försörjning, sexualitet och 

aggressivitet. Franke (1997) hävdar att kvinnan i samhället är det sexuella objektet och 

mannen den sexuella aktören, något som framträder även i denna studie. När Joakim 

talar om att han och Jonna givetvis har sex oftare än någon gång i veckan, och detta 

trots att Jonna inte var helt kry, framställer han den manliga sexuella lusten som en drift 

som måste tillfredsställas. Den manliga identiteten blir stärkt av att mannen framställs 

som en sexuell varelse, medan kvinnan försvagas och skambeläggs av att förknippas 

med sex. 

Holmes och Stubbe (2003) hävdar att män talar mer än kvinnor i offentliga 

sammanhang, vilket verkar stämma även här. Det är mannen som har makten över 

samtalet och formar det efter sitt intresse, något som Fishman (1978) visade i sin studie 

av heterosexuella pars kommunikation i hemmet. Fishman visade att män och kvinnor 
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använder minimala responser på olika sätt, något som också märks tydligt inte minst 

hos Gustav och Johanna. Gustav ger mycket uppbackningar men visar samtidigt 

ointresse genom att inte titta på Johanna, och genom göra andra aktiviteter samtidigt 

som hon pratar.  

I alla analyserade klipp används respekt- och hänsynsstilen, vilken generellt 

används av kvinnor. Likaså talas det mycket om de typiskt kvinnliga områden såsom 

relationer, personliga berättelser och problem (Norrby 2014). I övrigt har paren mycket 

stereotypa roller i samtalen. Männen skryter, skämtar och försöker lösa problem medan 

kvinnorna är mer försiktiga, ursäktar sina skämt, nysningar etc., samt visar mer empati 

för andra människor (jmf Norrby 2014). 

Effekten av att barn och ungdomar tar del av det innehåll som finns på Youtube 

av såväl barn- och vuxenkaraktär kan bli att de tvingas växa upp fortare än vad tidigare 

generationer gjort. Aldrig tidigare har människor kunnat ha så mycket insyn i andra 

människors liv som idag, vilket kan orsaka både stress och glädje. Det är därför viktigt 

att undervisningen tar in elevernas verklighet i klassrummet och diskuterar ämnen som 

utseendehets, normer, ”FOMO” (fear of missing out), bekräftelsebehov och 

mobilberoende. Vuxna bör vara förebilder i mediehanteringen och visa att sociala 

medier i mångt och mycket kan vara en uppbyggd fasad av välmående, lyx och glädje 

men att verkligheten för de allra flesta ser annorlunda ut. Här kan Youtubers som Jocke 

och Jonna samt Gustav och Johanna lyftas för att de vågar visa upp både negativa och 

positiva sidor av livet. Kanske är det just att de kan sitta osminkade, rufsiga och tårögda 

i sitt eget vardagsrum och berätta ”sanningar” som gör deras dragningskraft så stor.  
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https://www.youtube.com/intl/sv/yt/about/press/


  

 

26 

 
Primärkällor 

 

Jocke & Jonna  

Vart är våra barn? – 9/5 – 17 (15.08)  

521 758 visningar  

https://www.youtube.com/watch?v=wtHBlsuEUxQ (hämtad 2017-08-17) 

 

Cellförändringarna är tillbaka – 21/6 -17 (16.10)  

627 392 visningar 

https://www.youtube.com/watch?v=leFWFtB0fkE (hämtad 2017-08-17) 

 

Vi ska adoptera – 25/6 – 17 (16.35)   

764 765 visningar  

https://www.youtube.com/watch?v=J6L9kXwCJz0 (hämtad 2017-08-17) 

 

Gustav & Johanna 

STORYTIME ♡ FICK VETA ATT JAG HAR EN STORASYSTER 4/1 – 17 (16.43) 

378 750 visningar  

https://www.youtube.com/watch?v=dWyqoC0kWxM (hämtad 2017-08-17) 

 

STORYTIME ♡ HAN VILLE KIDNAPPA OCH SKADA MIG 11/1 – 17 (12.59)  

355 763 visningar 

https://www.youtube.com/watch?v=37jMhF7YN2Q (hämtad 2017-08-17) 

 

Sanningen om vårt förhållande.... – 26/1 – 17 (13.22)  

563 917 visningar  

https://www.youtube.com/watch?v=rDijFvrpa80 (hämtad 2017-08-17) 

https://www.youtube.com/watch?v=wtHBlsuEUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=leFWFtB0fkE
https://www.youtube.com/watch?v=J6L9kXwCJz0
https://www.youtube.com/watch?v=dWyqoC0kWxM
https://www.youtube.com/channel/UC39V9nVekFdmwGQpS2uGk-w
https://www.youtube.com/channel/UC39V9nVekFdmwGQpS2uGk-w
https://www.youtube.com/watch?v=37jMhF7YN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=rDijFvrpa80

