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Abstrakt 
I denna uppsats undersöks huruvida en sexualisering av det svenska samhället har skett de 

senaste tjugo åren. Med avstamp i tidningen Vecko Revyns frågespalter om sex och samlevnad 

från åren 1987 och 2010 genomförs en fallstudie. I frågespalterna undersöks frågorna och 

svaren grundligt, efter ett tematiskt upplägg tas mönster och tendenser fram som kan hjälpa 

till att besvara den aktuella frågeställningen samt verifiera eller falsifiera den hypotes som 

också presenteras.  

    Den primära undersökningskällan är således Vecko Revyns frågespalter om sex och 

samlevnad, utvalda nummer från slutet på årgångarna 1987 och 2010. Tidigare forskning i 

ämnena media och sexualitet samt samhället och sexualitet återkommer kontinuerligt där 

bland andra Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder ingår.   
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1. Inledning 
Sex och samlevnad tycks under senare år exponeras allt mer i media. Rapporteringar i olika 

dags och kvällstidningar med handfasta råd och tips, söndagsbilagornas flersidiga reportage 

om allt från Swingersklubbar till trafficking är idag ingen ovanlighet. Är det sex överallt? Och 

är det mesta klassat som ”normalt” i dagens samhälle?  

    För att undersöka saken närmre har jag valt att inrikta mig på en känd tidning, nämligen 

Vecko Revyn. Det jag frågar mig är om samhället bli allt djärvare i sitt samtal kring sex och 

samlevnad? Har det skett en förändring under de senaste tjugo åren som har lett till att mina 

observationer stämmer? Har gränserna för vad som betraktas som okej och normalt flyttats 

fram? Kanske har de frågor som skickas in till sexrådgivningsspalter ändrar karaktär under de 

senaste åren mot ett öppnare och bredare perspektiv. Ett perspektiv som följer den 

samhälleliga utvecklingen där idag få saker tycks vara tabu. Mitt intresse ligger i att se om de 

frågor som skickats in till Vecko Revyns frågespalter har ändrat karaktär från åren 1987 till 

2010. Är måhända de frågor som skickas in idag av djärvare karaktär? Min frågeställning rör 

sig kring huruvida frågorna följt samma utveckling som jag tycker mig ha sett i samhället i 

övrigt. Nämligen en utveckling mot ett allt mer sexualiserat samhälle. Med sexualiserat 

samhälle menar jag ett mer vågat samhälle där just sex tycks ge mer utrymme i framförallt 

massmedia. De unga kvinnor som idag läser Vecko Revyn och skickar in sina frågor – är deras 

kunskaper kring sex större än den var 1987 då sex idag tycks vara ett aktuellt ämne där vi 

ständigt blir matade med information? Indikationer på detta är bland annat Tv-program, 

såsom Fråga Olle, där brevskrivare får svar på sina frågor de skickat in inför en studiopublik 

och oss tv-tittare. Ett annat exempel är realityprogram som Big Brother, där vi faktiskt kan få 

se vanliga människor ha sex på riktigt utan att det klassas som porr eller direkt barnförbjudet. 

Sex tycks inte vara det mest privata längre, om det nu någon gång förefallit sig så.  

    Det spelar ingen roll om det är annonsering för kläder, smycken eller bilar – sex tycks sälja. 

Kvällspressens löpsedlar lockar ofta med alltifrån ”sexchock!” till ”prostitutionshärva”. Ändå 

tycks vi ha så pass dåligt sex eller så pass dålig självkänsla att sexspalter i tidningar är ett 

fenomen som överlevt under årtionden. Sex tycks vara en rättighet, där krav på njutning och 

modet att ”prova på något nytt” ständigt uppmuntras i massmedia. Min uppsats grundar sig 

här på hur en eventuell utveckling under de senaste dryga tjugo åren har sett ut gällande 

sexspalternas innehåll kontra samhällets riktning mot ett alltmer översexualiserat sådant.1  

                                                 
1 Med sexspalter menar jag frågespalter som rör sex och samlevnad. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Det tänkta syftet med min uppsats är att finna synliga komponenter i Vecko Revyns frågespalt 

om sex som synliggör huruvida samhället gått mot ett alltmer sexualiserat sådant de senaste 

tjugo åren.2 Genom att se till karaktären hos frågorna och svaren ämnar jag se om rådande 

sociala händelser, som främst rör sexualitet, har påverkat sexspalternas innehåll. Med avstamp 

i spalter från slutet av 1987 och slutet av 2010 undersöks huruvida de rådande normerna, 

gällande sex, i samhället kan ha influerat till en ändrad karaktär hos de frågor och svar som 

undersöks.   

    Frågeställningar: 

 

• Har Vecko Revyns frågespalter om sex och samlevnad med dess frågor och svar ändrat 

karaktär till det av ett djärvare och öppnare slag från 1987 till 2010?  

• Finns det en samhällelig utveckling mellan de aktuella åren som kan förklara 

eventuella skillnader i sexspalternas innehåll? 

• Har i så fall denna utveckling gått mot en mer normaliserande sådan gällande sex och 

samlevnad och är det då en eventuell (medial) överexponering av sex och samlevnad 

som är bakgrunden till detta normaliserande?  

 

1.2 Tillvägagångssätt och avgränsningar 

Fokuset i denna uppsats kommer att ligga på en jämförelse mellan utvalda frågor och svar 

från Vecko Revyns frågespalter om sex och samlevnad, årgång 1987 och 2010. Frågorna och 

dess svar väljs ut efter eventuella likheter som kan finnas i dem. Finns det till exempel flera 

frågor som rör sexuell debut eller könssjukdomar i samma årgång? Kanske innehåller 1987 

års utvalda nummer flera frågor som rör aids medan i 2010 års utvalda årgång dominerar 

frågor om sexleksaker? Hänsyn har i så fall tagits till detta, för att upptäcka ett eventuellt 

övergripande mönster som kan representera frågespalternas innehåll från 1987 och från 2010.  

                                                 
2 Med ”översexualiserat” menar jag inte nödvändigtvis att vi blivit mer sexuellt aktiva, utan hur sex och 
samlevnad – tillsammans med andra fenomen som renoveringar och inredning - tagit allt större fokus i media 
och populärkultur och därmed riskerar överexponering. 
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    Valet av just 1987 har gjorts efter att jag sett närmare på aktuella händelser, så som 

utbrottet av aids, som kan ha inverkat på eventuella skillnader i attityder till sex och 

samlevnad. Valet av 2010 som år har gjorts för att få en så aktuell tidsperiod som möjligt.3  

    För att avgränsa ytterligare i urvalet har jag valt att endast undersöka de tio sista numren ur 

de två aktuella årgångarna. Där har jag sedan valt ut tio frågor var från de aktuella numren, 

vilket har gjort att nio nummer valts ut från slutet av 1987 och sju nummer från 2010, med 

sammanlagt tio inskickade frågor var, alltså tjugo undersökta inskickade frågor totalt.  

    Jag angriper materialet med hjälp av den kvalitativa metoden och ämnar göra en fallstudie, 

där Vecko Revyns frågespalter är det primära undersökningsobjektet. Det räcker dock inte med 

att endast undersöka de nämnda frågespalterna, de bör sättas i en större kontext för att det ska 

finnas ett syfte med denna uppsats. Den större kontexten blir i detta fall de avgörande attityder 

gällande sexualitet samt samhälleliga händelser som kan ha påverkat dessa attityder. 

Avgränsningen här sker i urvalet av dels Sverige som geografisk utgångspunkt, dels de två 

utvalda årtalen, 1987 och 2010. Vad kan ha skett kring dessa årtal som kan ha påverkat en 

eventuell ändrad attityd i samhället och därmed en eventuell ändrad frågegång i Vecko Revyns 

frågespalter?  

    Efter att ha presenterat ett inledande avsnitt där metod och teori samt hypotes ingår, 

kommer resultatet av min undersökning. De faktorer jag avser att undersöka i frågespalterna 

kommer att först presenteras och sedan sammanfattas i enkelt uppställda tablåer. Detta för att 

få en så konkret och överskådlig blick som möjligt av resultatet. Några typexempel med 

längre resonemang kommer också att ingå medan den större delen av resonemangen kring 

frågespalterna kommer att återfinnas i ett appendix. Detta för att strama upp min 

undersökning och göra den mer koncis. Texten riskerar annars att bli alltför långdragen och 

utrymmeskrävande.  

    Efter att tablåerna presenterats, sammanfogas detta med tidigare forskning inom ämnet för 

att nå en djupare förståelse där Vecko Revyns frågespalter och den samhälleliga utvecklingen 

möts. Undersökningen avslutas sedan med en sammanfattande diskussion där teoretiska 

utgångspunkter fogas samman med mina egna tankar kring det aktuella ämnet och min 

hypotes antingen blir verifierad eller falsifierad.    

 

                                                 
3 Då denna uppsats skrivs, 2011, har inte tillräckligt många nummer av VR utkommit, därav väljs nummer från 
föregående år. 
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1.3 Valet av Vecko Revyn     

Varför faller då valet på Vecko Revyn och den relativt lilla grupp - unga kvinnor - i samhället 

som den vänder sig till? Mitt val av just Vecko Revyn, och därmed den grupp den riktar sig 

mot, är gjord med tanke på att just den unga kvinnans sexualitet sällan tycks representeras, 

såvida det inte gäller något form av utnyttjande eller exploatering. 

    Det tycks vara den unga kvinnan som är huvudgruppen i trafficking och porrbranschen. Det 

är också den unga kvinnan som i viss mån är underrepresenterade en egen sexualitet. En man 

tycks ständigt ha stått vid hennes sida och hon har antingen framställts som en oskuldsfull 

ungmö eller en lockande men förgörande hora. Det tycks än idag råda stor förvirring i 

samhället angående just unga kvinnors sexualitet: Mystifiering med mödomshinnan, 

tvångsäktenskap eller stora silikonbröst, när p-piller ska börja intas eller de nidbilder av unga 

aggressiva asexuella feminister som finns är endast några exempel. Med utgångspunkt från 

min förförståelse av hur det själv är att vara ung kvinna och den bild av henne som media 

förmedlar, anser jag den unga kvinnan vara en perfekt huvudrollsinnehavare i min fallstudie.   

 

1.4 Disposition 

I denna uppsats presenteras det valda ämnet, dess bakgrund och de funderingar som funnits 

kring det i en Inledning. Efter denna presentation av ämnet följer Syfte och frågeställningar. 

Vad som ämnas undersökas närmre i det aktuella ämnet kommer detta kapitel att ge svar på. 

En förklaring hur jag gått tillväga med undersökningen och vilka avgränsningar som gjorts 

följer sedan. Därefter en vidare inblick i valet av den undersökta primära källan som är 

tidningen Vecko Revyn. Efter detta kommer denna Disposition som sedan följs av avsnittet 

som behandlar Metod och teori med dess Teoretiska utgångspunkter för denna uppsats. I 

nästa kapitel presenteras också min hypotes som jag sammanställt inför ämnet.  

    Sedan definieras och förklaras de centrala begrepp som kommer att användas. Efter detta 

följer en genomgång av det material som använts och hur Forskningsläget kring det aktuella 

ämnet ter sig. Detta följs sedan av själva undersökningen, här kallat Resultat. Resultatdelen 

har en tematisk ordningsföljd och är indelad i olika kapitel, enkelt döpta efter de faktorer som 

ämnas undersökas i varje kapitel. På detta följer en Sammanfattande diskussion som knyter 

ihop det funna resultatet och antingen verifiera eller falsifiera min hypotes. Uppsatsen 

avslutas med Käll- och litteraturförteckning samt ett Appendix, som innehåller ytterligare 

information från mitt resultat.  
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2. Metod och teori 

Denna uppsats är av kvalitativ sort, då den behandlar ämnet med ett hermeneutiskt synsätt och 

söker finna en beskrivning av ett problem genom att genomföra en fallstudie. 

Undersökningsområdet för fallstudien är Vecko Revyns frågespalt om sex och samlevnad. 

Fokus är på vad som sägs och hur det sägs, därav den kvalitativa metoden. En tolkning av 

materialet sker sedan för att utröna mönster och tendenser som kan representera ett större 

sammanhang. Det hermeneutiska synsättet är därför ständigt närvarande i insamlandet och 

behandlingen av data inför detta ämne.  

    Det brukar inom hermeneutiken talas om en hermeneutisk spiral/cirkel, det vill säga ett 

ständigt arbete med problemformulering och genomgång av material som genomförs.4 Att 

denna fallstudie har genomgått en sådan hermeneutisk cirkel är givet. Ständig genomgång och 

bearbetning av materialet, med en förförståelse som följeslagare har genomförts. Även en 

förförståelse för materialet faller inom den hermeneutiska traditionen. En förförståelse som 

dock får kompenseras av vidare läsning inom de andra ämnen som arbetet berör, nämligen 

media och dess roll i samhällets syn på sexualitet. Vidare läsning inom just ämnet Vecko 

Revyn och sexualsyn har givetvis också gjorts för att bredda och fördjupa min förförståelse av 

ämnet. 

    Medieforskaren Anja Hirdman, vars avhandling Tilltalande bilder jag ämnar förhålla mig 

till och som genomgående återkommer som tidigare forskning i denna uppsats, talar om fyra 

olika studier kring sexualitet. Metoden för hennes avhandling rör sig kring det sista studiet: 

”[…] fokus på de konventioner och regler som präglar framställningen av sexualitet inom 

olika medier”.5 Likt Hirdman, ämnar jag röra mig inom samma forskningstradition, där 

sexualitetens fokus inom media är av stor vikt. Men då min uppsats också ser till historiens 

gång och samhällets utveckling vill jag också sälla mig till det andra perspektivet Hirdman 

talar om, nämligen: ”[…] idéer om sexualitet utifrån ett historiskt sammanhang.”6 Rent 

metodiskt går jag då tillväga med min fallstudie med dessa två perspektiv i åtanke, dels det 

historiska, dels det mediala. Metodologiskt skiljer sig här Hirdmans undersökning från min 

egen. Hirdmans metod rör sig mer kring det rent mediala, då hon har just media som bas för 

sin undersökning. Min forskningsuppgift är inte enbart fokuserad på media och dess 

                                                 
4 Ejvegård 2009: 22-23. 
5 Hirdman 2001: 10. 
6 Ibid. 
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sexualsyn, och bör därför kombineras med studiet av ett mer historiskt sammanhang. Hirdman 

avser ha ”en medial föreställning om genus […] i fokus.”7 Detta är inte avsikten med min 

undersökning, utan jag avser att ha en samhällelig föreställning om sexualitet i fokus, där 

Vecko Revyns frågespalter får tjäna som utgångspunkt för undersökningen.  

    Då jag valt att undersöka en känd tidnings frågespalter om sex och samlevnad och mitt 

urval gjorts till två årtionden antar mitt arbete karaktären av en fallstudie. Med hjälp av mitt 

urval - frågespalterna - vill jag påvisa eventuella ändringar i samhället i stort, och som jag 

uppfattat det hamnar därför denna undersökning under just begreppet fallstudie: ”Ett syfte 

med en fallstudie är helt enkelt att ta en liten del av ett stort förlopp [---] och med hjälp av 

fallet beskriva verkligheten och säga att fallet får representera verkligheten.”8  

Det finns dock faror med fallstudier, menar statsvetaren, Rolf Ejvegård som står för citatet 

ovan. Eftersom urvalet är just litet som får representera det stora hela bör försiktighet iakttas 

då slutsatserna sedan dras.9 Jag är medveten om den försiktighet som Ejvegård talar om, att 

låta en tidning riktad till unga kvinnor får representera ändrade attityder gällande sexualitet 

kan tyckas otillräckligt. Jag har dock under rubriken Tillvägagångssätt och avgränsningar, 

redogjort för varför just Vecko Revyn valts ut för denna fallstudie och varför jag låter just 

unga kvinnor få vara representanterna för denna undersökning. 

     Förutom Hirdmans avhandling är Caisa Staveryd med sin c-uppsats ”Från doktorns spalt 

till så får du hetare sex!” den forskare som både ämnes- och metodmässigt har befunnit sig 

närmast mitt eget forskningsarbete.10 Deras tidigare forskning har varit mig behjälplig för att 

en fördjupning i ämnena Vecko Revyn och sex, samt media och sex har kunnat ske. Hirdman 

och Staveryd är därför de två vars forskningsresultat jag främst förhåller mig till i arbetet med 

denna uppsats.  

    Staveryd har också hon använt sig av hermeneutiken som sin metodiska utgångspunkt då 

hennes, likt min egen uppsats, är av kvalitativ sort.11 Staveryd menar att valet av 

hermeneutiken som metod: ”[…] syftar till att gå in bakom texten för 

att komma åt bakomliggande värderingar och dolda budskap som Vecko-Revyn har förmedlat 

under den aktuella tidsperioden.”12  

 

                                                 
7 Hirdman 2001: 21. 
8 Ejvegård 2009: 35. 
9 Ibid. 
10 Staveryd 2007. 
11 Staveryd 2007: 10. 
12 Staveryd 2007: 14. 
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Mina tankegångar rör sig i andra banor. Medan Staveryd rör sig kring vad Vecko Revyn 

förmedlar, är jag intresserad av Vecko Revyn endast som ett exempel och inte specifikt som en 

orsak till samhällets syn på sex. Staveryds forskningsuppgift har ändock stora likheter med 

min egen, vi ämnar båda att med hjälp av bland annat hermeneutiken se till Vecko Revyn, 

samhället och sexualsyn. Staveryd gör dock ingen fallstudie utan en jämförande analys där 

hon använder sig av egen analysmodell sammansatt av tidigare forskares teoretiska 

utgångspunkter för att stämma av Vecko Revyns utveckling med samhällets.  

    Hirdman och Staveryds användning av Vecko Revyn skiljer sig delvis från min egen. De har 

båda intagit en mer kritisk ställning till vad Vecko Revyn förmedlar än vad jag ämnar göra. 

Hirdman och Staveryd undersöker hur Vecko Revyn förhåller sig till ämnet sex och hur det 

påverkar läsaren, mitt syfte rör sig mer kring vad som redan kan ha tänkts påverka läsaren. 

    Jag kommer att utgå från de två perspektiv kring sexualstudier Hirdman talar om, det 

mediala och det historiska sammanhanget. Denna studie är en fallstudie där de mönster i 

frågor och svar i Vecko Revyns sexspalter jag avser att söka efter, får representera ett större 

sammanhang. Likt Staveryd tar jag hjälp av tidigare forskares teorier och slutsatser kring 

ämnet samhället och sexualitet, för att söka orsaker och förklaringar till det resultat jag finner. 

Jag väljer dock bort Staveryds ihopsatta analysmodell, då den är överflödig för just mitt 

forskningsområde som är av snävare sort än Staveryds. Jag ämnar nämligen gå djupare in på 

just sexspalterna än Staveryd gjort, vars forskning dels rör sig över fler decennier än min egen 

och dels har hela Vecko Revyn som undersökningsobjekt.13  

    Jag börjar med att ställa ett antal detaljerade frågor till mitt material - spalterna - som kan 

hjälpa till att skönja eventuella mönster eller tendenser i de aktuella årgångarna. Exempel på 

dessa frågor, som jag valt att se som undersökande faktorer, som kommer att undersökas är 

brevskrivarens ålder, kön och relationsstatus. Först presenteras 1987 års utvalda spalter, med 

mönster och tendenser. Efter detta går jag över till 2010 års utvalda spalter, ser också här efter 

mönster och tendenser utifrån de presenterade faktorerna och sammanfattar vad jag funnit. 

Sedan undersöker jag de rådande synerna på sexualitet, och hur de framkommer i bland annat 

media. Efter detta görs en jämförelse mellan vad jag funnit ur de aktuella tidsperioderna. 

Denna jämförelse görs mot bakgrund av tidigare forskares teorier och slutsatser kring ämnet 

för att se huruvida jag antingen kan verifiera eller falsifiera min hypotes. Under nästa rubrik 

finns min hypotes samt en frågeställning för frågespalterna, där de frågor som ställs till 

materialet presenteras.  

                                                 
13 Se mer om Staveryds analysmodell under rubriken Teoretiska utgångspunkter. 
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2.1 Hypotes och frågeställning för frågespalter 

 

Min hypotes blir således att samhället under de senaste tjugo åren gått mot ett mer 

sexualiserat sådant. Indikationer på detta är att sex idag är ständigt förekommande i 

massmedia och att gränserna för vad som betraktas som normalt har flyttats fram. Detta tror 

jag går att finna bevis på i Vecko Revyns frågespalt om sex. Genom att jämföra de frågor och 

svar som ställs och ges från 1987 med 2010 års tror jag mig i den senare års finna ett tecken 

på djärvare frågeställningar, ett öppnare språk och frågor av mer avancerad art. 

Detta kommer jag att se efter när jag studerar frågespalterna, från 1987 och 2010: 

 

• Frågans innehåll: Vad vill brevskrivaren ha svar på? Är frågan av basal art eller 

mer avancerad? Rör frågan oro för vad omgivningen/partnern anser om något? 

Eventuell oro för homo/bisexualitet eller könssjukdomar?14 

• Svarets innehåll: Förekommer ordet ”normalt” eller något likvärdigt? Är svaret av 

lugnande och betryggande art? Anses svaret tillräckligt kompetent och uttömmande 

eller lämnar det mer att önska? 

• Brevskrivaren: Tycks brevskrivaren leva i ett fast förhållande? Tycks brevskrivaren 

besitta basala kunskaper gällande sex och samlevnad?15     

• Språkbruket: Förekommer könsord av grövre typ i frågan eller svaret? Förekommer 

ord som beskriver ett mer erfaret sexliv, såsom SM, eller fetischism?16   

• Kön: Går det att utröna om brevskrivaren är av manligt eller kvinnligt kön?  

• Ålder: Går det att utröna ålder på den som skrivit brevet? 

 

Dessa frågor, eller faktorer som jag valt att kalla dem, som jag ämnar se efter återkommer i 

tablåform under rubriken Resultat. Efter att ha sett till dessa olika faktorer bör ett mönster 

visa sig när jag sedan sammanfattar vad jag funnit i spalterna från de två årtalen. Mina 

                                                 
14 Under rubriken Centrala begrepp förklaras vad jag menar med frågor av basal och avancerad art. 
15 Under rubriken Centrala begrepp förklaras vad jag menar med basala kunskaper gällande sex och samlevnad. 
16 SM – Sado Masochism: ”[…] den enskilda partnerns sexuella behovsinriktning är endera sadistisk, 
masochistisk eller bådadera.” Fetischism: ”[…] icke-genitala kroppsdelar hos sexualpartnern [---] upplevs som 
erotiskt laddade och nödvändiga förutsättningar för sexuell stimulans och tillfredsställelse.” NE, 2010-05-10 
sökord: SM, Fetischism. 
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resultat sammanställer jag sedan i tablåer, för att lättare kunna överblickas. Sedan sätts 

dessa resultat i ett större samanhang. Detta sammanhang utgörs av samhälleliga 

förändringar under de, för undersökningen, aktuella tidsperioder som kan ha påverkat 

attityder gällande sex och samlevnad och således också påverkat innehållet i spalterna. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

För att bäst angripa mitt material och kunna besvara mina frågeställningar ämnar jag, likt 

Staveryd, ta hjälp av tidigare forskares teorier om sexualitetens varanden under de två aktuella 

tidsperioderna, sent 1980-tal och aktuell tid. Staveryd har inspirerat mig till att se till andra 

forskares teoretiska utgångspunkter.  

    Staveryd undersöker i sin uppsats sexualsynen i Vecko Revyn mellan åren 1955-2005. 

Hennes ämne snuddar därvid vid mitt eget, men där hon har hela Vecko Revyn som grund och 

undersöker fler årtionden. För att sammanställa en egen analysmodell har Staveryd sett till 

flera forskares teoretiska utgångspunkter under de aktuella årtiondena. Dessa har hon sedan 

som utgångspunkt när hon undersöker sexualsynen i Vecko Revyn. Hon har först gått igenom 

sitt material - Vecko Revyn 1955-2005 - och sett efter formuleringar kring sexualitet och 

sexualsyn. Sedan har en jämförelse skett mellan det Staveryd funnit i Vecko Revyn och med 

tidigare forskares teorier. När hon undersökt den tidigare forskningen har hon sett efter: 

”karaktäristiska drag i sexualsynen som enligt […] forskarna förekom i samhället under varje 

decennium.”17 Häri finns alltså grunden för hennes analysmodell. Staveryd placerar helt 

enkelt in Vecko Revyn och de mönster hon sett i dess sexualsyn i modellen för att tydliggöra 

”likheter och skillnader”.18  

    Också jag ämnar se till olika forskares teoretiska utgångspunkter och deras slutsatser 

angående den aktuella tidsperiod jag valt, detta för att få någon grund att stå på i denna 

undersökning. Utan tidigare forskares teorier och slutsatser gällande ämnet riskerar denna 

uppsats sakna just en stabil grund att stå på när jag sedan presenterar resultatet av min 

forskning. Staveryds analysmodell passar hennes forskningsuppgift utmärkt men går inte att 

helt applicera på min egen. Våra undersökningsår skiljer sig åt och det primära källmaterialet 

likaså. Vecko Revyn är aktuell för oss båda, men jag väljer att endast gå in i, och därmed också 

djupare, frågespalternas innehåll. Detta gör Staveryds modell något överflödig för mitt eget 

                                                 
17 Staveryd 2007: 15. 
18 Ibid. 
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syfte men grunden för den – att se till tidigare forskares teoretiska utgångspunkter i ämnet är 

högst relevant för denna uppsats. 

    Jag ämnar här ta avstamp i Hirdmans avhandling, Tilltalande bilder, då hennes 

undersökning av Vecko Revyn och Fib aktuellt ligger närmast till hands för mitt valda ämne. 

Hirdman har i sin avhandling funnit att det under nittiotalet skett en ökad form av 

sexualisering i de två tidningar hon undersökt. Hon menar vidare att en medialisering av 

sexualiteten har skett och att ”dess status och funktion helt förändrats”.19 Hirdmans slutsatser 

kring en medialisering av sexualitet ligger i fas med mina egna tankar kring hur media kan ha 

spelat en stor roll i en eventuell sexualisering av samhället. Medias roll tycks ha växt under 

senaste åren, i takt med att globaliseringen ökat, och kan nu närmast beskrivas som en 

supermakt att räkna med. Då media spelat stor roll i hur vi ser på sexualitet under de senaste 

20 åren kan ett mönster skönjas där media bidragit till att sex och samlevnad ständigt finns 

runt omkring oss och söker vår uppmärksamhet. Media har således inte bara ändrat vår bild av 

sexualitet, den har också utvecklats till att ta allt större del i vårt samhälle. Hirdman fortsätter 

att tala om hur vår sexualitet kopplas samman till allt från heminredning till politik. Hirdman 

menar också att sex säljer, allt från värderingar till identiteter.20 Det kan tyckas närmast 

omöjligt att komma ifrån media och dess påverkan på oss. Hirdman talar i sin avhandling om 

”Det personliga tilltalet”, där veckopressen lyckas tala till oss, mer eller mindre, vare sig vi 

vill det eller ej.21 ”Med det personliga perspektivet etablerar veckopressen en (nära) kontakt 

till publiken baserad på igenkännelse med det som sägs och visas.”22 

    Hirdmans teorier angående just det personliga tilltalet och hur media lyckas tala till oss kan 

användas som en teoretisk bas för att söka svar på mina frågeställningar som tar sitt avstamp i 

huruvida det finns skillnader i frågorna som ställs i 1987 års spalter och dem som ställs i 2010 

års. Om ett öppnare och rakare språk förekommer i 2010 års spalter kommer detta att söka sin 

förklaring och Hirdmans tankar kring medias ansvar kan då vara till hjälp. 

    För att knyta samman 2010 års spalter med 1987 års och se till utvecklingen som kan ha 

skett krävs mer historiskt förankrade teorier och slutsatser kring ämnet. Idéhistorikern, Åsa 

Bergenheim, skriver om sexualitet och normalitet mellan åren 1950-80.23 Hon talar om den 

betydelse sexforskaren Kinsey haft och hans syn på just normalitet.24 Systematiskt går 

Bergenheim igenom den aktuella tiden och ser spår till en mer avslappnad attityd till sex, 

                                                 
19 Hirdman 2001: 246 f. 
20 Hirdman 2001: 247. 
21 Hirdman 2001: 17. 
22 Hirdman 2001: 18. 
23 Bergenheim 2006. 
24 Bergenheim 2006: 184. 



 14 

samtidigt som dubbelmoralen än idag finns och den heterosexuella normen fortfarande styr.25 

För Bergenheim är det en fråga om förtryck, samhället har blivit mer avslappnat inställd till 

sex men det sexuella förtrycket finns kvar, främst riktat mot kvinnor och barn.26 Bergenheims 

tankar kring förtryck vill jag koppla samman med journalisten Ylva Bergmans text, Sex i 

Media.27 Här talar Bergman också hon om dubbelmoral och ger prov på tidningar som 

svämmar över av sextips och artiklar om sex. Bergman menar att även barn drabbas av detta 

och att det sjunker i åldrarna. Hon talar om en sexualisering och pekar bland annat på 

klädvaruhus som ”säljer sexiga flickkläder.”28 Att en ökad sexualisering av samhället kan 

bidra till ett ökat förtryck ser vi således prov på. Samtidigt som normalitetens gränser tycks 

vidgas, följer ett bakslag i form av ökat tryck och förtryck på kanske främst kvinnor och barn. 

Kan detta också ta sitt uttryck i de frågor som ställs i Vecko Revyns spalter? Det går inte att 

alltid fastställa kön eller ålder på dem som skickat in sina frågor till Vecko Revyn, då inga 

krav på det finns från tidningens redaktion. Från signaturen kan vi dock få ett litet spår, 

förutsatt att Vecko Revyn inte själv varit med och konstruerat frågor och dess påstådda 

signaturer, för att få fram intressant eller aktuell läsning. Med detta i bakhuvudet får vi dock 

förutsätta att det är riktiga frågor från riktiga människor som figurerar i denna undersökning 

och utifrån brevskrivarens signatur skall undersökas om det framträder något mönster på dem 

som skickar in frågorna. Har de skrivit under med kön och/eller ålder? Eller framkommer 

detta i själva brevet som skickats in? Går det här att se om åldern i så fall sjunkit på 

brevskrivaren från 1987 till 2010? Om så är fallet kan en återknytning ske till Bergenheim och 

Bergmans slutsatser kring hur avslappnade attityder och sexualisering av bland annat barn.   

    Samhällsvetaren Claes Herlitz har i sina enkätundersökningar sett hur attityden gällande 

sex och hiv/aidssmittade förändrats från 1987 till nutid. Av hans undersökning går att finna att 

det är cirka 20 procent fler som idag anser det vara okej med sex med någon som man inte är 

gift eller tillsammans med. Herlitz talar om en försvagning av något han kallar 

”kärleksideologi” och att människor tycks stå bakom sin inställning – fler byter partners oftare 

och fler har sex på ”första kvällen”.29 Öppnare attityder som också, enligt Herlitz, har fört 

med sig fler risker. De öppnare attityderna har förvisso bidragit till mindre rädsla för 

hiv/aidssmittade men också gjort oss förslappade i vår försiktighet för att bli smittade.30 Jag 

kommer att återknyta Herlitz slutsatser av sina enkätundersökningar till de frågor och svar 

                                                 
25 Bergenheim 2006: 199. 
26 Ibid. 
27 Bergman 2003. 
28 Bergman 2003: 231. 
29 Herlitz 2007: 8. 
30 Herlitz 2007: 9. 
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som presenteras i Vecko Revyns spalter. Går det också här att utröna ett mönster? Finns det 

måhända en större oro och ”försiktigare” frågor i 1987 års spalter än det gör i 2010 års? Den 

kärleksideologi som Herlitz menar har försvagats tycks ha ersatts av en tuffare, mer 

avslappnad attityd till sex – finns spår av detta att finna i de frågor som ställs och de svar som 

ges?  

 

2.3 Centrala Begrepp 

Jag kommer här att närmare förklara vad jag menar med olika begrepp och formuleringar som 

används återkommande i denna uppsats.  

    Då denna uppsats huvudämne berör sexualitet, är det på sin plats att utgå från att definiera 

det aktuella begreppet. Definitionen hämtar jag från nationalencyklopedin för att få en så 

allmän och korrekt definition som möjligt: ”Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov 

och handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet 

av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation.”31 

    Vidare avser jag förklara vad jag menar med samhällets sexualsyn. Staveryd talar också 

hon om samhällets sexualsyn och jag vill börja med att hänvisa till hur hon förklara 

begreppet: ”[---] såhär bör man förhålla sig till sexualiteten enligt exempelvis politiker, 

experter och media.”32 

    Staveryds egen definition ligger nära till hands för hur jag själv vill använda mig av 

begreppet. Då denna uppsats behandlar just samhällets syn på sexualitet och hur den tar sig 

till uttryck i främst media, bör en viktig ståndpunkt klargöras. Vad som menas med just 

medias syn på sexualitet är inte densamma som vad gemene man nödvändigtvis menar med 

sin syn på sexualitet. Även Staveryd är medveten om att särskilja de olika gruppernas syn på 

sexualitet från varandra.33 Med begreppet samhällets sexualsyn inkluderas alltså inte 

nödvändigtvis den större delen av Sveriges befolkning utan snarare de som representerar den 

och dessa faller under just de tre kategorierna politiker, experter och framförallt media. Då det 

är media som förmedlar vad politiker och experter anser om skiftande ämnen, bör en 

anmärkning göras om medias makt över vad som når ut till den stora massan eller inte. 

Därmed anser jag att begreppet samhällets sexualsyn framförallt representeras av vad media 

väljer att rapportera i ämnet.   

                                                 
31 ne.se, 2010-05-12, sökord ”sexualitet”. 
32 Staveryd 2007: 5. 
33 Staveryd 2007: 6. 
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    Efter att ha förklarat hur jag i denna uppsats ämnar använda begreppet samhällets sexualsyn 

bör också en förklaring ges till vad jag menar när jag talar om sexualisering av samhället. 

Under rubriken Inledning ges en kort förklaring till detta. Där talar jag om ett djärvare 

samhälle där sex får större utrymme, i framförallt massmedia. Med detta djärvare samhälle 

menas dels ett öppnare klimat och större tolerans gällande vår syn på sexualitet och dess 

många olika former, såsom homo, bi- och transsexuella. Men med djärvare menas också en 

ökad exponering av sex: explicitare scener i filmer och tv, reklamannonsering där 

anspelningen på sex är uppenbar samt den allt tydligare bild som ges av människors utsatthet i 

form av prostitution, incest, våldtäkt, trafficking, könsstympning och andra former av sexuellt 

utnyttjande. Det är inte sällan media tycks frossa i de mest bisarra händelser där sex är 

inblandat. Huruvida denna, som jag påstår, sexualisering av samhället är av positiv eller 

negativ art, är inte denna uppsats uppgift att utröna, men en vidare diskussion om ämnet 

kommer att ske fortlöpande genom forskningsarbetet. 

    Normalitetsbegreppet och just ordet ”normalt” återanvänds flitigt i denna uppsats. Med 

dessa två begrepp menar jag en allt liberalare inställning till sex och samlevnad. Gränsen för 

vad som innefattar ”normalt” har flyttats fram. Från att tidigare exempelvis ha innefattat sex 

mellan makar av olika kön, kan ”normalt” idag gälla sex utanför äktenskap eller sex mellan 

personer av samma kön. Det som för bara några få årtionde ansågs kontroversiellt eller till 

och med perverst är idag accepterat av den stora massan.  

    När själva undersökningen av Vecko Revyns frågespalter under denna uppsats senare del 

kommer att ske, kommer några saker i spalterna att ses närmre på. Detta för att bättre kunna 

analysera om en förändring har skett från 1987 till 2010 eller om människor fortfarande oroar 

sig över samma saker när det gäller sex och samlevnad. Jag ska här förklara vad som avses 

när jag ska se till om frågan är av basal eller avancerad art.  

    Hirdman talar i sin avhandling om olika typer av pornografi och hur synen på detta har 

förändrats, främst de senaste tjugo åren. Hirdman menar att det som klassades som pornografi 

för tjugo år sedan idag är en ”vardaglig del i medieutbudet”.34 Vidare talar Hirdman om just 

Vecko Revyn och hur intima frågor om ”onani, g-punkter och sexuella preferenser” nu får 

svar.35 Som jag tolkar Hirdman menar hon att de senaste tjugo åren har vi fått en mer 

avslappnad attityd till det som tidigare klassades som pornografiskt och idag är bilder och tal 

om mer explicita sexuella företeelser vardagsmat. En tolkning av frågorna som ställs i Vecko 

Revyns spalter utifrån Hirdmans slutsats av utveckling de senaste tjugo åren, kan då visa på 

                                                 
34 Hirdman 2001: 248. 
35 Ibid. 
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frågans utveckling mot ett intimare, mer avancerat slag. Utifrån detta bör således frågorna 

kategoriseras som antingen basala eller avancerade. Det som för tjugo år sedan ansågs vara 

intimare och klassat som pornografi är av en mer avancerad art medan det som ansågs vara 

normalt och icke-pornografisk var av mer basal art.  

    Med en fråga som ställs i Vecko Revyns spalt och jag finner vara av basal art menar jag att 

frågan rör ett relativt oskyldigt och grundläggande ämne, som oftast rör en rent fysisk 

företeelse. Ett fingerat exempel på detta kan vara att frågan berör huruvida graviditet kan ske 

även om p-piller intas. Ett annat fingerat exempel kan vara att brevskrivaren är orolig över att 

dennes fysiska attribut är otillräckliga och vad omgivningen anser om det. 

    Med en fråga av mer avancerad/intimare art menas att frågan rör ett djupare plan, oftast 

rörande psykologiska faktorer. Här ges två andra fingerade exempel: Brevskrivaren är orolig 

då den mer känner sexuell dragning till ett föremål istället för till en människa. Eller 

brevskrivaren vill veta mer om olika former av sexleksaker och är intresserad av gruppsex. 

    Om utvecklingen gått från en basal, tämligen oskyldig, nivå till mer avancerad och intimare 

sådan där frågeställningen är av mer vågad och komplicerad art återstår att se. 

    En annan sak som kommer att undersökas närmre i spalterna är huruvida brevskrivaren 

tycks besitta basala kunskaper i sex och samlevnad. Vad menar jag då med basala kunskaper? 

Jag vill här hänvisa till skolverkets plan för vad elever bör kunna i sexualkunskap som ingår i 

ämnet biologi. Detta bör elever, enligt Skolverket, kunna under slutet av årskurs nio: 

”– ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta”.36 

    Utifrån Skolverkets kursplan gällande ämnet vill jag alltså med begreppet ”basala 

kunskaper gällande sex och samlevnad” mena just detta: Att ha en grundläggande kunskap om 

hur fortplanting mellan människor sker, olika sorters preventivmedel såsom kondom och p-

piller samt att känna till olika sjukdomar som hiv, klamydia och herpes.  

 

2.4 Material och forskningsläge 

Vecko Revyn, som är mitt huvudmaterial, grundandes redan 1935 och var då ett så kallat 

aktualitetsmagasin som sedan fick en mer ungdomlig inriktning.37 Det skulle dock dröja ända 

                                                 
36Ur kursplanen för biologi, SKOLFS: 2000:135 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3879/titleId/BI1010%20-%20Biologi, hämtad 
2010-05-12. 
37 Nationalencyklopedin.se: 2011-04-28, sökord: Vecko Revyn. 
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till 1987 innan Vecko Revyn blev: ”En ren ungdomstidning med huvudsaklig inriktning på 

nöjen, musik och mode samt sex och samlevnadsfrågor.”38   

    När jag började min sökning kring tidigare forskning gällande Vecko Revyn möttes jag av 

betydligt mer än vad jag förutsett. Under de senare åren har Vecko Revyn visat sig vara en 

populär källa att undersöka för hur främst kvinnor framställs i media och hur de påverkas som 

målgrupp. Både avhandlingar, rapporter samt uppsatser figurerade när jag påbörjade min 

eftersökning på material som tidigare behandlat Vecko Revyn och dess innehåll. Mitt 

huvudmaterial för undersökning, Vecko Revyns frågespalter om sex, är dock inte 

överrepresenterat inom forskningen. Spalterna, dess innehåll och betydelse nämns förvisso i 

flera av mina sekundära källor men jag tycks ensam om att enbart inrikta mig på dem. 

Tillgång på material för att stödja min undersökning är ändå tillräcklig för att vad jag anser är 

genomförbart för ett gott arbete.     

    Anja Hirdmans avhandling Tilltalande Bilder är det arbete som är närmast mitt eget 

ämnesval och kommer således att vara av nytta för denna undersökning. Hirdman har 

undersökt två till synes olika sorters tidningar – Vecko Revyn och Fib Aktuellt.     

    Hirdman har valt att se på hur främst kvinnorna representeras (både som objekt och som 

läsare) i de båda tidningarna för att se om likheter går att finna. Hennes aktuella perioder för 

undersökningarna är 1965, 1970, 1975 och 1995. De tre första årtalen menar Hirdman är årtal 

där ”idéer om genus står i centrum” och 1995 ”när sexualitet och samlevnad börjar diskuteras 

offentligt”.39 Hirdmans valda årtal är förvisso inte i samklang med min valda tidsperiod, 1987 

och 2010. Utifrån Hirdmans valda undersökning anser jag ändå att hennes avhandling ligger 

nära min egen frågeställning och syftet med undersökningen. 

    Precis som Hirdman väljer jag att undersöka Vecko Revyn (dock inte Fib aktuellt) och att se 

på hur sexualitet och samlevnad framställs där. Mitt arbete är, av förklarliga skäl, i mycket 

mindre skala än Hirdmans och jag har därför valt att avgränsa till att endast se på hur 

frågespalterna om sex och samlevnad eventuellt har utvecklats/ändrat innehåll. Grundtanken 

hos Hirdman och mig själv är ändå densamme – vi väljer att undersöka hur tidens och 

samhällets gång har påverkat hur vi människor hanterar frågor om sex och samlevnad. 

    Det finns mer skrivet om Vecko Revyn att hämta av andra författare och en röd tråd tycks 

vara undersökningar om tidningen gjorda med ett klart genustänk. De flesta texter som går att 

finna har gett sig in i debatten om vad för sorts signaler Vecko Revyn egentligen sänder till 

sina läsare. Några av dessa undersökningar kommer här att kort presenteras, medan annan 

                                                 
38 Ibid. 
39 Hirdman 2001: 11 f. 
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forskning som kan vara till nytta för min undersökning presenteras under rubriken 

Forskningsläge. 

    Caisa Staveryds c-uppsats i historia, ”Från doktorns spalt till så får du hetare sex!” 

behandlar Vecko Revyn och dess syn på sexualitet.40 Staveryds valda tidsperioder är 1955 och 

2005. Liksom för Hirdman och mitt eget arbete är samhällets utveckling av vikt för 

frågeställning och syfte. Staveryds frågeställning snuddar vid min egen men precis som 

Hirdman är spannet större – Staveryd undersöker inte bara frågespalter utan också artiklar. 

Här tas bland annat aidsepidemin upp som en händelse som påverkade människors tänk om 

sexualitet.41 

    Anneli Pekulas ”Kropp, genus och Sexualitet” är också det en uppsats.42 Pekulas 

frågeställning rör också den kring hur (kvinnors) sexualitet representeras i Vecko Revyn. 

Pekula har ett tydligt genusperspektiv, något jag inte har för avsikt att använda mig av. 

Hennes ton är närmast hätsk redan i början då hon talar om ”förtryckande aspekter”. Även 

Pekula väljer att se på hela tidningen och nedslag finns därför i frågespalterna och deras 

innehåll/budskap. Pekula har här funnit hjälp till svaret på min sista frågeställning gällande 

normalisering kring sex då hon påpekar att många svar i frågespalterna uppmanar att det 

mesta är normalt.43 

    Det sista arbetet som behandlar Vecko Revyn som en av huvudpunkterna är Sarah Åkessons 

uppsats ”Kropp, sexualitet och skönhet”.44 Förutom Vecko Revyn är tre andra ”tjejtidningar” 

aktuella i arbetet. Åkesson visar på Vecko Revyn som en motsägelsefull tidning gällande dess 

reportage och skribenternas spalter. Hon menar att Vecko Revyn ofta kritiserar sig själv och 

den genre tidningen tillhör.45     

    I Elin Aarflots projektarbete i journalistik, ”Att hitta sig själv bland alla bilder”, tas 

tjejtidningar upp och Vecko Revyn nämns.46 Aarflot är inne på min linje då hon talar om ett 

sexualiserat samhälle och en nackdel med detta är att ungdomar, enligt lärare, anser sig redan 

veta och kunna allt då de möts av så mycket bilder och intryck.47 Aarflots arbete kan vara till 

hjälp för min andra frågeställning som rör en samhällig utveckling och för att förstärka min 

teori som skymtas i den tredje frågeställningen om (medial) överexponering av sex och 

samlevnad.  
                                                 
40 Staveryd 2007. 
41 Staveryd 2007: 12. 
42 Pekula 2003. 
43 Pekula 2003: 22. 
44 Åkesson 2002. 
45 Åkesson 2002: 54. 
46 Aarflot 2005. 
47 Aarflot 2005: 8. 
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    När det i övrigt gäller forskningsläget angående sexualitet och samhället finns mycket att 

tillgå. De senare årens allt öppnare attityd till homo, bi- och transexuella har gett forskningen 

ett större spann. Queerteori är idag ett känt vetenskapligt begrepp och namn såsom Don 

Kulick och Fanny Ambjörnsson är populära forskare med queerteorin och genusvetenskapen 

som kännetecken.48 Dessa två forskare är nutida men mer klassiska namn att nämna torde vara 

Michel Foucault och Simone de Beauvoir eller varför inte Sigmund Freud som med sin 

psykoanalys rörde sig kring frågor om sexualitet på ett mer psykologiskt plan. Spannet är stort 

när människan och hennes sexualitet ska undersökas. Det kanske mest kända namnet och den 

vars forskning blivit mest uppmärksammad är dock Alfred Kinsey. Hans två rapporter, 

kallade Kinseyrapporterna, Sexual Behavior in the Human Male och Sexual Behavior in the 

Human Female blev båda banbrytande med sina öppenhjärtade intervjuer med de utfrågade 

och vände upp och ned på vad som ansågs vara normalt och icke normalt sexuellt beteende.49 

Mycket har skett sedan Kinseys dagar, p-pillrets uppkomst, den sexuella revolutionen, porrens 

framfart, aidsepidemin och rättigheter för hbt-personer. Detta har varit tacksamma 

forskningsämnen där queerteorin och dess teoretiska perspektiv blivit användbara.   

    Som tidigare nämnts har jag valt att sätta min frågeställning i en större kontext, nämligen 

den samhälleliga utvecklingen gällande attityder till sex och samlevnad. Då jag valde den 

senare delen av 1980-talet som ett nedslag för min undersökning hade jag en bakomliggande 

tanke att måhända just aidsepidemins utbrott några år tidigare har haft sina influenser på 

utvecklingen. Den sexuella revolutionen hade haft sitt genombrott när ett ”bakslag” i form av 

en dödlig sjukdom gjorde entré. Nog måtte väl människor ha stannat upp och tänkt till att det 

här med större sexuell frihet kanske inte var en sådan god idé trots allt? Claes Herlitz har 

redan forskat i ämnet och hans rapport Hiv och Aids i Sverige ser på hur bland annat den 

samhälleliga utvecklingen med öppnare attityder fört med sig ökade risker.50 Herlitz rapport 

bygger på en sammanställning av enkätundersökningar och han kommer fram till några 

slutsatser, gällande just hivs utveckling i Sverige, som kan bidra till att besvara mina 

frågeställningar om ändrade attityder mot en mer öppen dialog om sex och samlevnad. Mer 

om detta under rubriken Teoretiska utgångspunkter. 

    Denna uppsats rör sig främst kring tre forskningsfält; Vecko Revyn, attityder gällande 

sexualitet samt medias roll i samhället. Om vi då sammanfogar de tre forskningsfälten kan vi 

                                                 
48 Enligt Nationalencyklopedin förklaras queerteorin: ”samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som 
utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, 
identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.” ne.se 2010-04-29, sökord: Queerteori. 
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/queerteori  
49 McLaren 1999: 144 ff. . Sexual behav. Male utkom 1948 och Female 1953.  
50 Herlitz 2007: 5. 
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se till hur medias roll kan bidra till en ökad sexualisering av samhället. Detta 

forskningsområde med just medias roll tycks vara ett tacksamt ämne.  

    Marie Bengtsson och Lotta Jacobssons kandidatuppsats ”Reklamens roll i ett 

genussamhälle”, rör sig kring ämnet ökad sexualisering av samhället.51 Bengtsson och 

Jacobsson menar att det är media och reklamen som är en möjlig orsak till detta. De säger sig 

se just en ökad sexualisering inom samhället och intervjuar en medieforskare vid Lund som 

menar att just reklamen är skyldig till detta.52  

    Vidare gällande media och dess roll inom sexualupplysningen har Eva Bolander i sin 

avhandling Risk och Bejakande sett hur unga tjejer får information om sex och samlevnad just 

genom frågespalter för dessa områden.53 Bolander har även sett hur TVs 

sexupplysningsprogram (såsom Fråga Olle) har ökat från 1988 då Fräcka Fredag först gjorde 

entré.54 Även här visas prov på ökad sexualisering av samhället.  

 

3. Resultat  

Jag ska här redogöra för de utvalda spalterna ur Vecko Revyn, årgång 1987 och 2010, och 

utifrån en tablå som följer här nedan, söka utröna faktorer som kan bidra till att ett mönster 

uppenbara sig. Faktorerna jag ämnar söka efter presenteras i tablåer, detta för att få en så 

överskådlig blick som möjligt. Jag börjar med analysen av frågornas innehåll från årgång 

1987 och går sedan över till 2010 års. 

 

3.1 Frågans innehåll 
 
Exempeltablå 
Frågans innehåll    

Vad vill 

brevskrivaren ha 

svar på? 

Är frågan av basal 

eller avancerad art? 

Är brevskrivaren orolig över vad 

omgivning/partner anser om 

något? 

Oro för  

homo/bisexualitet eller 

könssjukdomar? 

 

                                                 
51 Bengtsson, Jacobsson 2006. 
52 Bengtsson, Jacobsson 2006: 14, 35. 
53 Bolander 2009: 19. 
54 Bolander 2009: 20. 
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I 1987 års Vecko Revyn heter frågespalten Fråga Åsa – sex och samliv. Det är Åsa Moberg 

som brevskrivaren får skicka in sina funderingar till. Huruvida Åsa Moberg är utbildad inom 

det aktuella ämnet förtäljer inte presentationen av henne.  

    Några exempel på frågornas innehåll kommer här att presenteras djupare medan de alla 

sedan återfinns i appendix. 

    1987: 44, signaturen ”Känner mig normal” vill att dennes flickvän ska klä sig i sexiga 

underkläder och högklackade skor, då signaturen finner detta tilldragande. Signaturens 

flickvän anser dock att denne är pervers och känner sig förolämpad.55 Det finns ingen direkt 

fråga som ”Känner mig normal” vill ha svar på. Ett bekräftelsebehov på att signaturen inte är 

pervers går dock att finna, främst grundat på val av signatur, där denne påpekar att den känner 

sig normal. Grundat på huruvida signaturen vill att flickvännen ska gå utmanande klädd 

hemma hela tiden eller endast för speciella stunder, tolkar jag denna fråga att vara avancerad. 

Huruvida det rör som en fetischistisk dragning eller endast en önskan om att partnern ska göra 

sig fin emellanåt är svårt att analysera. 

        1987: 43, signaturen ”Tacksam för svar” undrar varför orgasm uteblir trots gedigna 

försök med sin kille. Signaturen undrar om det är något fel rent kroppsligt eller vad orsaken 

kan vara. Signaturen tycks inte orolig för vad dennes partner anser utan söker bara efter en 

lösning på problemet.56 Då denna fråga rör en kroppslig funktion, där signaturen tycks leva i 

ett tryggt förhållande och inte tycks alltför upprörd över sitt problem blir detta en fråga av 

basal art. 

    1987: 47, signaturen ”Mia” har samma problem som ”Tacksam för svar”, nämligen 

utebliven orgasm. Också ”Mia” lever i ett förhållande sedan en tid tillbaka men beskriver 

problemet som än större än ”Tacksam för svar”. ”Mia” menar att problemet tär på 

förhållandet och är orolig för av vad som ska hända.57 Också detta är en fråga av basal art, då 

det beskrivna problemet tycks vara återkommande och därmed kan benämnas som ett vanligt 

sådant. 

    Vad går då att utröna av frågornas innehåll? Vi ser till faktorerna som eftersökts och gör en 

sammanställning för först 1987 års svar: 

 

 

 

                                                 
55 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
56 Vecko Revyn 1987, nr 43. 
57 Vecko Revyn 1987, nr 47. 
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Tablå 1.1  

Faktorer för frågans innehåll Vecko Revyn 1987 

 

Vad vill brevskrivaren 

ha svar på? 

 

 

Nr 52 - Problem med spelad 

orgasm 

Nr 50 - Orgasm gör ont 

Nr 50 - Krokig penis 

Nr 44 - Pervers om man 

gillar sexiga underkläder? 

Nr 44 - Vad är analsex? 

Nr 43 - Utebliven Orgasm 

Nr 47 - Utebliven Orgasm 

Nr 47 - Telefon nr till 

aidsjour 

Nr 51 - Hur länge innan 

man får orgasm? 

Nr 51 - Storleken på 

medelstor penis? 

 

Är frågan av basal 

eller avancerad 

art? 

 

Nr 52 - Basal 

Nr 50 - Basal 

Nr 50 - Basal 

Nr 44 - Avancerad 

Nr 44 - Basal 

Nr 43 - Basal 

Nr 47 - Basal 

Nr 47 - Basal 

Nr 51 - Basal 

Nr 51 - Basal  

 

Är brevskrivaren orolig över vad 

omgivning/partner anser om 

något? 

 

Nr 52 - Orolig över partner 

Nr 50 - Orolig över omgivning 

Nr 44 - Orolig över partner 

Nr 47 - Orolig över partner 

 

 

Oro för  

homo/bisexualitet eller 

könssjukdomar? 

 
Ingen oro funnen i någon 

spalt  

Källa: Appendix 1 

 

Här följer några exempel på frågornas innehåll från 2010. Ansvarig för 2010 års frågespalt är 

Hannah Arnhög, sex och relationsredaktör presenteras hon som. Någon information om 

eventuell utbildning går inte att finna. Frågespalten heter numer ”Sex och Kärlek”. Alla de 

undersökta frågorna återfinns i appendix. 

    2010: 24, Signaturen ”Bella, 21”, undrar om hon kan bli mindre känslig, då hon har mycket 

lätt för att få orgasm. Hon vill få samlaget att räcka längre och undrar om hon blir ”för kåt”.58 

Utifrån ”Bella, 21”s beskrivning av sitt problem, antar frågan en avancerad, mer intim natur. 

Signaturen är erfaren sexuellt och tacksam för sin lätthet med att nå orgasm samtidigt som det 

är ett problem. Då signaturen avslöjar att det är en ung kvinna som är brevskrivaren kan också 

detta tyckas var av ovanligare slag, då tidig utlösning är ett problem oftast förknippat med 

män. 

    2010: 26, ”Ulrika, 21”, undrar varför orgasm uppkommer under gymträning. Signaturen 

säger själv att hon skrattat åt problemet men att det ändock är ett problem. Orgasmerna 

                                                 
58 Vecko Revyn 2010, nr 24. 
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uppkommer vid bland annat armhävningar och är ett återkommande problem.59 En fråga av 

avancerad art, problemet signaturen har rör inte de mest uppmärksammande och är ett sådant 

som skulle kunna återkomma som löpsedel på någon kvällstidning. Ofrivilliga orgasmer i 

offentliga miljöer tordes kunna uppväcka en viss nyfikenhet bland läsarna. 

    Också i nummer 26 frågar ”Ann-Sofi, 20” varför hennes kille inte vill ha trekant. 

Signaturen är lockad av detta, medan partnern motsätter sig det. Signaturen har föreslagit både 

andra killar och andra tjejer men fortfarande fått ett nej från sin partner. ”Ann-Sofie, 20” 

menar att hon vill ”uppleva lite nytt!”.60 Också detta anser jag vara en fråga av avancerad art. 

Den rör sig på ett intimt plan, där brevskrivaren är säker på vad den vill i sitt förhållande och 

inte rädd för att uttrycka sina känslor om att lockas av något som strider mot en mer 

konventionell bild av sex som något mellan endast två personer av olika kön. 

 

Tablå 1:2  

Faktorer för frågans innehåll Vecko Revyn 2010 

 

Vad vill 

brevskrivaren ha svar 

på? 

 

Nr 24 - För lätt att få 

orgasm 

Nr 25 - Gråter vid sex 

Nr 20 - Orolig för 

könssjukdom 

Nr 23 - Utveckla känslor 

vid KK relation? 

Nr 26 - Orgasm under 

gymträning 

Nr 26 - Bekräftelsebehov 

Nr 26 - Vill ha trekant 

Nr 21 - Hemmagjorda 

dildos 

Nr 18 - Oro över sexuell 

läggning 

Nr 18 - Tips vid oralsex 

 

Är frågan av 

basal eller 

avancerad art? 

 

Nr 24 - Avancerad 

Nr 25 - Avancerad 

Nr 20 - Basal 

Nr 23 - Basal 

Nr 26 - Avancerad 

Nr 26 - Avancerad 

Nr 26 - Avancerad 

Nr 21 - Avancerad 

Nr 18 - Basal 

Nr 18 - Basal 

 

Är brevskrivaren orolig över 

vad omgivning/partner anser 

om något? 

 

   Nr 18 - Orolig över omgivning 

 

Oro för  

homo/bisexualitet eller 

könssjukdomar? 

 

Nr 20 - Orolig för 

könssjukdomar 

Nr 18 - Orolig för 

homo/bisex. 

Källa: Appendix 1 

 

                                                 
59 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
60 Ibid. 
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Utifrån denna sammanställning kan vi se att frågornas innehåll gått mot en utveckling där mer 

avancerade och detaljerade frågor ställs. Om ett av de stora problemen 1987 tycktes vara 

svårigheten att uppnå orgasm, så är 2010 års problem det motsatta. Signaturerna ”Bella, 21” 

och ”Ulrika, 21” har båda detta problem, den ena med sin partner och den andra när hon 

tränar på gymmet. Jag uppfattade endast en fråga från 1987 som avancerad medan sex stycken 

blev benämnd som avancerad från 2010 års spalter. Hirdmans teori om att utvecklingen gått 

mot en mer sexualiserad sådan där diskussioner om ”onani, g-punkter och sexuella 

preferenser” idag tycks vara vardag stämmer alltså överens med min bild av frågornas 

innehåll.61  

    De flesta frågor från 1987 rörde sig alltså kring ämnet orgasm och då en utebliven sådan. 

Några tecken på ett mer erfaret sexliv, där nyfikenhet på trekanter eller hemmagjorda dildos 

som ställdes i 2010 års spalter, förekommer inte överhuvudtaget. Just kravet på orgasm tycks 

vara ett aktuellt ämne under slutet av 1980-talet och som fortsatt en bit in på 1990-talet. 

Staveryd har i sin undersökning sett att just kravet för att uppnå orgasm under denna 

tidsperiod varit ständigt aktuellt. Staveryd har i sin undersökning av Vecko Revyn funnit i 

1995 års tidningar en mängd artiklar om hur just orgasm uppnås, ämnet var alltså även 

aktuellt i frågespalterna från den aktuella tiden.62 Enligt historikern Angus McLaren började 

sex före äktenskap hos kvinnor att stiga på 1960-talet och fortsatte att öka. Kvinnor började 

helt enkelt att ha mer sex. Samtidigt började då kravet på orgasm.63 Detta är ett krav tycks ha 

följt kvinnor ända in på 1990-talet. Vi kan också se att detta krav på njutning har funnits i 

skolans sexualundervisning! Aarflot har funnit att sedan lärarhandledningen gjordes om 1977 

skulle ”Sex […] vara bejakande och kärleken och lusten var normen.”64 Om då kravet på 

njutning - att uppnå orgasm - var centralt för 1987 års spalter vad är då centralt för 

frågeställningen i 2010 års spalter? Vilket mönster går här att utröna i frågornas innehåll?   

    Frågorna har som tidigare påpekats gått mot de av ett intimare, mer avancerat slag. Det är 

djärvare frågeställningar vi möter; tips på hemmagjorda sexleksaker att tillfredsställa sig själv 

med, råd om hur man får sin kille att gå med på trekant och varför orgasmer uppkommer 

under gymträning är tre frågor som sticker ut. Om signaturen ”Känner mig normal” i Vecko 

Revyns nummer 44, 1987 ställs mot ”Ann-Sofi, 20” i nummer 26, 2010 ser vi tydliga 

skillnader. ”Känner mig normal” vill gärna att dennes flickvän ska klä sig i sexiga 

underkläder och högklackade skor, något flickvännen motsäger sig. Signaturen blir då osäker 

                                                 
61 Hirdman 2001: 248. 
62 Staveryd 2007: 40. 
63 McLaren 1999: 176 f. 
64 Aarflot 2005: 9. 
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om denne i själva verket är pervers som kan önska något sådant. Skamkänslor över att vilja se 

sin flickvän i den önskade klädseln är tydliga. ”Ann-Sofi, 20” däremot uppvisar inga tecken 

på att känna någon skam eller att ha funderingar över att framstå som pervers eller onormal. 

”Ann-Sofi, 20” vill helt enkelt veta hur hon ska lyckas övertala sin kille att gå med på en 

trekant. Signaturen är inte heller så noga med om det är en till kille eller tjej som tillförs till 

sexakten, så länge signaturen får ”uppleva lite nytt!” och ”Ann-Sofi, 20” undrar också ”Hur 

en kille kan tacka nej till en till tjej i sängen?”.65 Samtidigt vill ”Holly, 19” veta hur man bäst 

utför oralsex på en kille.66 ”Holly, 19” efterfrågar enkla råd och tycks precis som ”Ulrika, 21”, 

som har problem med ofrivilliga orgasmer på offentlig miljö, inte alltför orolig över sitt 

problem.67 ”Ulrika, 21” nämner att hon till och med skrattat åt sitt problem ett flertal gånger. 

Hon vill visserligen veta varför hon ofrivilligt får orgasm men någon skam eller känsla av att 

framstå som onormal finns inte i framställningen av problemet. ”Ulrika, 21” uttrycker att det 

förvisso är underbart med orgasmer men att gymmet kanske inte är den lämpligaste platsen 

för dom.68 En mer avslappnad inställning till sex tycks finnas i 2010 års spalter. Det är inte 

längre renodlade problem som ska lösas, utan råd som efterfrågas, ofta för att krydda ett redan 

befintligt sexliv. Om krav på njutning och orgasm går att finna i spalter från 1987 så tycks 

kraven ha trappats upp i 2010 års spalter, att till exempel inte få orgasm för fort, samtidigt 

som en mer avslappnad attityd till sex och allt intimare detaljer går att finna i de undersökta 

frågeställningarna. Bergenheim menar att utvecklingen har gått åt detta håll. Hon menar att vi 

idag kan tala om sex utan att rodna och att kvinnor har rätt till njutning på samma sätt som 

män, eller som Bergenheim uttrycker det: ”åtminstone i ord.”69  

    Också en större oro över vad omgivning och partner ska tycka om de påstådda problemen 

går att finna i 1987 års spalter. Fyra av tio är oroliga över detta, medan endast en av tio 

uttrycker någon oro för vad någon annan ska anse i 2010 års spalter. Denna oro är över 

eventuell homo eller bisexuell läggning. Någon sådan fråga går inte att finna i 1987 års 

spalter. 

    I nummer 47 av 1987 års årgång av Vecko Revyn undrar ”Orolig” vad numret till 

jourtelefonen för information om aids är. Frågan är under denna tidsperiod tämligen aktuell då 

hiv och aids under detta årtionde gjorde sitt intåg i det västerländska samhället. Herlitz 

påpekar att vid slutet av 1980-talet var aids mycket uppmärksammat i media. 

                                                 
65 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
66 Vecko Revyn 2010, nr 18. 
67 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
68 Ibid. 
69 Bergenheim 2006: 199. 



 27 

Uppmärksamheten har sedan minskat, detta menar Herlitz, har att göra med att färre än vad 

som befarats har smittats med hiv.70 I de undersökta frågespalterna från 2010 nämns varken 

hiv eller aids, däremot finns en oro för andra könssjukdomar. Herlitz har i sin rapport om hiv 

och aids i Sverige sett att 2007 trodde folk att chansen att smittas av hiv var lika stor som 

chansen att smittas av Syfilis. Andra sexuellt överförbara sjukdomar, som gonorré och 

framförallt klamydia trodde sig fler människor kunna smittas med. Medan två till sju procent 

tror sig kunna smittas av hiv är upp till 34 procent oroade för att kunna smittas av klamydia, 

under 2007.71 Med bakgrund av Herlitz rapport är det därför föga förvånande att frågan om 

hiv och aids återfinns i Vecko Revyns spalter från 1987 medan frågan om andra sexuellt 

överförbara sjukdomar återfinns i 2010 års upplaga. Detta är som sagt ingen större 

överraskning, med tanke vad som var aktuellt under de undersökta årtionden. Hiv och aids 

hade äntrat scenen i Sverige 1982, då det första fallet upptäcktes. Hiv och aids kom som ett 

knytnävsslag i magen på den sexuella revolutionen. Det var dystra prognoser som 

presenterades, idag skulle var fjärde svensk ha varit smittad med hiv, om skräckprognoserna 

hade stämt. Aids fick också det mindre trevliga smeknamnet ”bögpesten” och homo- och 

bisexuella män fick inte längre lämna blod.72 En regel som än idag råder. Men idag tycks 

alltså oron för att drabbas av klamydia större än för att drabbas av det dödliga hiv-viruset. 

Också detta har sin förklaring i att klamydia är högst aktuell. Kampanjer pågår ständigt för att 

testa sig för just klamydia och andra könssjukdomar. Nu för tiden kan klamydiatest till och 

med beställas på Internet. Hur tillförlitliga de är, är dock en annan fråga. Helt klart verkar 

dock att klamydia tagit över efter hiv och aids som den könssjukdom som skapar störst oro.     

    Om vi då ser närmre på de svar som ges i de utvalda frågorna – vilka faktorer går att finna 

som kan vara behjälplig att besvara min frågeställning? Liksom i ovan nämnda 

sammanställning kommer här endast några av svaren att presenteras mer djupgående medan 

de alla sedan återfinns i ett appendix. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Herlitz 2007: 28. 
71 Herlitz 2007: 18. 
72 Sjöström, 2003: 209 ff.  
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3.2 Svarets innehåll 
 
Exempeltablå 
Svarets innehåll   

Förekommer ordet 

”normalt” 

eller något 

likvärdigt? 

Är svaret lugnande  

och betryggande? 

Är svaret  

kompetent och  

uttömmande eller  

finns mer  

att önska? 

 

1987: 44, ”Känner mig normal” vill se sin flickvän i sexiga underkläder och högklackade skor 

men undrar om detta är perverst. Moberg börjar med en uppmaning att respektera 

flickvännens nej till sexiga underkläder och skor. Moberg övergår sedan till att citera 

Kärlekens ABZ och kopplingen mellan sex och olika klädesplagg.73 Moberg använder sig inte 

av ordet ”normalt”, hennes svar är mer ett råd att inte pressa flickvännen och sedan ges en 

lektion i ämnet sex och kläder, hämtat från Kärlekens ABZ. 

    1987: 43, ”Tacksam för svar” vill veta hur hon ska uppnå orgasm med sin pojkvän. Moberg 

börjar med att beskriva ämnet kvinnlig orgasm och övergår sedan till att citerar ”Dr Ruth” när 

denne ger tips och råd på hur orgasm bäst uppnås hos kvinnor.74 Moberg använder inte ordet 

”normalt” och även här väljer hon att låta någon annans expertis få ansvara för stor del av 

svaret.  

    1987: 47, ”Mia” har samma problem som föregående signatur, nämligen avsaknaden av 

orgasm. Moberg börjar med att lugna ”Mia” med att berätta att majoriteten av unga kvinnor 

har samma problem. Moberg fortsätter sedan med att ge några tips, bland annat 

samlagsställningar som ska underlätta att nå orgasm. Moberg övergår sedan till att citera Gael 

Greene och vad denne säger om ämnet.75 Ordet ”normalt” förekommer inte i Mobergs svar, 

en lugnande och betryggande ton finns dock. Mobergs svar anser jag vara kompetent och 

uttömmande, texten hon citerar av Greene är dessutom ingen nödvändighet för att ge ett 

ordentligt svar på den ställda frågan. 

En sammanställning av de undersökta svaren för 1987 kommer nu att presenteras. 

 

 

 

                                                 
73 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
74 Vecko Revyn 1987, nr 43. 
75 Vecko Revyn 1987, nr 47. 
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Tablå 2:1 

Faktorer för svarets innehåll 1987 

 

Förekommer ordet 

”normalt” 

eller något 

likvärdigt? 

 

 

Nr 52 - Nej 

Nr 50 - Nej 

Nr 50 - Nej 

Nr 44 - Nej 

Nr 44 - Ordet ”naturligt” 

förekommer  

Nr 43 - Nej 

Nr 47 - Nej 

Nr 47 - Nej 

Nr 51 - Nej 

Nr 51 – Nej 

 

Är svaret lugnande  

Och betryggande? 

 

 

 

 

Nr 52 - Nej 

Nr 50 - Lugnande/betryggande 

Nr 50 - Nej 

Nr 44 - Frågan kräver ej det 

Nr 44 - Lugnande/betryggande 

Nr 43 - Lugnande/betryggande 

Nr 47 - Frågan kräver ej det 

Nr 47 - Lugnande/betryggande 

Nr 51 - Lugnande/betryggande 

Nr 51 - Lugnande/betryggande 

 

Är svaret  

kompetent och  

uttömmande eller  

finns mer  

att önska? 

 

Nr 52 - Egen kompetens saknas 

Nr 50 - Egen kompetens saknas 

Nr 50 - Uttömmande 

Nr 44 - Egen kompetens saknas 

Nr 44 - Kompetent o uttömmande 

Nr 43 - Egen kompetens saknas 

Nr 47 - Kompetent o uttömmande  

Nr 47 - Kompetent o uttömmande 

Nr 51 - Kompetent o uttömmande 

Nr 51 - Egen kompetens saknas 

Källa: Appendix 1 

 

Några exempel på Arnhögs svar från 2010 följer härmed. 

    2010: 24, ”Bella, 21”, har problem med att hon får orgasm för lätt, hon blir helt enkelt för 

kåt. Arnhög svarar att det är en ”jättevanlig känsla” att kvinnan blir för känslig. Hon fortsätter 

med att uppmana signaturen att slappna av och att be killen ta det lite lugnare.76 Ordet 

”normalt” förkommer inte, däremot använder Arnhög ord som ”jättevanlig”. Svaret är 

uppmuntrande och lugnande, och ger ett kompetent intryck. 

    2010: 26, signaturen ”Ulrika, 21” har problem med ofrivilliga orgasmer på gymmet. 

Arnhög börjar med att berätta att hon själv har varit med om samma sak och menar att om det 

har hänt dem båda, så har det säkerligen hänt fler personer. Att Arnhög tar sig själv som 

exempel bidrar till en lugnande ton i svaret. Vidare rekommenderar Arnhög 

avslappningsövningar som lösning på problemet.77 Ordet ”normalt” förekommer inte, men 

Arnhög menar att både hon själv och säkerligen fler har varit med om samma sak. Svaret 

kunde lämna mer att önska i övrigt, nu ges ett enda förslag på lösning och därmed anser jag 

att kompetensen på svaret minskar. 

                                                 
76 Vecko Revyn 2010, nr 24. 
77 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
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    ”Ann-Sofie, 20” vill i samma nummer veta hur hon kan övertala sin pojkvän att ha trekant. 

Arnhögs svar är varnande, hon ber signaturen att ta det lugnt och att ta upp ämnet igen först 

om några år, då signaturens förhållande har blivit äldre och förhoppningsvis tryggare. Ordet 

”normalt” förekommer inte, tvärtom menar Arnhög att signaturens önskningar om trekant är i 

tidigaste laget, då ”Ann-Sofie, 20”s förhållande endast är ett år gammalt.78 Jag anser frågan 

vara svår och att Arnhögs varnande finger inte nödvändigtvis är moraliserande utan tvärtom 

klokt resonerat och därmed kompetent. 

    En sammansällning av de undersökta svaren från 2010 följer nu. 

 

Tablå 2:2  

Faktorer för svarets innehåll Vecko Revyn 2010 

 

Förekommer ordet ”normalt”  

eller något  

likvärdigt? 

 

 

 

Nr 24 - ”Jättevanlig” förekommer 

Nr 25 - ”Ej ovanligt” förekommer 

Nr 20 - Nej 

Nr 23 – Nej 

Nr 26 - Nej, anger sig själv som ex 

Nr 26 - Nej 

Nr 26 - Nej 

Nr 21 - Nej 

Nr 18 - Nej 

Nr 18 – Nej 

 

Är svaret lugnande  

och betryggande? 

 

 

 

 

Nr 24 - Lugnande/Betryggande 

Nr 25 - Lugnande/Betryggande 

Nr 20 - Lugnande/Betryggande 

Nr 23 - Lugnande/Betryggande 

Nr 26 - Lugnande/Betryggande 

Nr 26 - Lugnande/Betryggande 

Nr 26 - Nej 

Nr 21 - Frågan kräver ej det 

Nr 18 - Lugnande/Betryggande 

Nr 18 - Frågan kräver ej det 

 

Är svaret 

kompetent och 

uttömmande eller 

finns mer 

att önska? 

       

       Nr 24 - Kompetent o uttömmande 

Nr 25 - Kompetent o uttömmande 

Nr 20 - Kompetent o uttömmande 

Nr 23 - Kompetent o uttömmande  

Nr 26 - Ej uttömmande 

Nr 26 - Kompetent o uttömmande 

Nr 26 - Kompetent o uttömmande 

Nr 21 - Ej uttömmande 

Nr 18 - Kompetent o uttömmande 

Nr 18 - Kompetent o uttömmande 

Källa: Appendix 1 

 

Vi kan här se att överlag lämnas kompetenta och uttömmande svar de båda årgångarna. 

Moberg väljer att upprepade gånger ta hjälp av andra experter medan Arnhög väljer att ge sina 

egna svar. Arnhög är också den som har lättast ton i sitt språk och som till och med använder 

sig själv som exempel i ett svar. 

    Efter att ha studerat de svar som getts i de utvalda frågespalterna från 1987 och 2010 är jag 

framförallt förundrad över en sak: Varför väljer 1987 års rådgivare Åsa Moberg att till största 

del hänvisa till andra experter/forskare/författare när hon ger svar på frågorna? Att detta ger 

                                                 
78 Ibid. 



 31 

ett mer uttömmande svar har vi förvisso sett men det skulle krävas betydligt mer att önska av 

Moberg själv. Men det får, enligt min slutsats, Moberg att framstå som otillräckligt kunnig på 

området och i mångt och mycket i avsaknad av tillräcklig kompetens för att fungera som 

sexualrådgivare i en frågespalt om sex och samlevnad. Endast i ett av de undersökta svaren 

från 1987 har jag funnit att Mobergs hänvisning till en annan expert känns överflödig. Det är 

nummer 47, där Moberg hänvisar till Greene angående ämnet kvinnlig orgasm. Moberg ger 

redan i början av sitt svar prov på kompetens och citaten av Greene känns i det närmaste 

överflödiga.   

   I övrigt har Mobergs svar en lugnande och betryggande ton för läsaren, hon hänvisar inte 

någon gång till att ett problem/situation skulle vara ”normalt”, men använder ”naturligt” en 

gång när hon besvarar en fråga om analsex. När Moberg i nummer 47 svarar på en fråga om 

avsaknaden av orgasm, menar hon att detta är ett vanligt problem som majoriteten av kvinnor 

har.79 Även om den lugnande och betryggande tonen finns hos Mobergs svar, så är svarens 

karaktär av en allvarsammare ton än Arnhögs från 2010. Arnhög väljer en lättsammare ton, 

som jag anser många gånger tar ner frågan på en mer neutral mark, ”det är liksom inte så 

mycket att jaga upp sig för” känslan känns genomgående i Arnhögs svar. Ett tydligt exempel 

på detta är när Arnhög tar sig själv som exempel på kvinnor som får orgasm när de tränar på 

gym: ”Och har det hänt oss har det hänt fler” menar Arnhög80 Ett annat exempel är frågan om 

tips på hemmagjorda sexleksaker och Arnhög börjar sitt svar med: ”Ja, du kan väl egentligen 

använda dig av vad som helst med en form du gillar”, en sorts avdramatisering sker av 

frågorna i och med Arnhögs lättsamma ton.81 Denna lättsamma ton orsakar dock inte ett 

mindre kompetent svar. Tvärtom, då Arnhög dessutom står för alla sina svar själv, känns 

svaren i tio fall av tio kompetenta och i åtta fall av tio uttömmande enligt min analys av dem. 

Arnhög, precis som Moberg, använder aldrig ordet ”normalt” i sina svar. Dock förklarar 

Arnhög fler frågor än Morberg med att betrygga läsaren om att dennes problem inte är 

ovanligt alls eller till och med jättevanligt. En viss skillnad går alltså att finna i svaren från de 

undersökta årgångarna. Mobergs svar från 1987 har en allvarsammare ton, där frågan 

verkligen tas seriöst och svaret kompletteras oftast av någon annans expertis. Medan Arnhög 

år 2010 har en lättsammare ton i sina svar, avdramatiserar gärna och exemplifierar med sig 

själv, samtidigt som hon ger ett kompetent och uttömmande svar. Vad kan då vara 

förklaringen till de olika tongångarna som går att uppfatta i de undersökta svaren?  

                                                 
79 Vecko Revyn 1987, nr 47. 
80 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
81 Vecko Revyn 2010, nr 21. 
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    Anja Hirdman har undersökt utvecklingen för kvinnor i välfärdsstaten. Hon menar att på 

1970-talet började ”ett nytt kontrakt mellan könen” att formas.82 Feministiska idéer börjar 

spridas mer och bland annat så ökar skilsmässorna och något sker på den sexuella fronten. Det 

är inte bara p-piller och abort som börja diskuteras utan också ”den kvinnliga orgasmen.”83 

Om detta hade sin början på 70-talet och fortsatte under detta årtionde har här en god grund 

lagts för de kvinnor som är unga brevskrivare till Vecko Revyn ett årtionde senare. Just ämnet 

kvinnlig orgasm har vi sett varit populärt bland 1987 års spalter. Hälften av frågorna, fem av 

tio, handlar om ämnet kvinnlig orgasm. Moberg visar att detta är ett problem som bör tas på 

stort allvar, då hon hänvisar till både sexualrådgivare, gynekologer, ger tips på 

samlagsställningar och menar att orgasm är svårt att uppnå för många kvinnor.84 En fixering 

vid kvinnlig orgasm i spalterna från 1987 går att finna, inte bara i de inskickade frågorna utan 

också i de svar som ges, där ämnet verkligen ges karaktären av ett problem som bör 

återgärdas.  

    Arnhög har med sin sexrådgivningsspalt i Vecko Revyn ett stort ansvar. Det visar 

sociologen Christina Klosterbergs studie, där hon undersökt hur unga kvinnor, 12-18 år, läser 

Vecko Revyn. Där har Klosterberg sett att de unga kvinnorna anser sig få veta ”’vad som är 

rätt och fel’” gällande bland annat sex.85 De anser sig också få veta att det är bra att till 

exempel använda kondom och att de kan lära sig av andras problem som tas upp.86 Angående 

just sex så menar några unga kvinnor som Klosterberg pratat med att Vecko Revyn tar upp 

sånt ”som är ’bra att veta’”.87 Detta är tydliga exempel på Vecko Revyns inflytande på sina 

unga läsare. Det är i Vecko Revyn man anses få veta saker om sex. Journalisten Karin Ekman 

är inne på samma spår som Klosterberg. Ekman menar att tjejtidningarna idag går att jämföra 

med flickbokens betydelse för femtio år sedan, där identifikation är ett nyckelord. Ekman 

menar att: ”Tjejtidningar är viktiga.”88 Ekman menar också att det som skrivs i Vecko Revyn 

normaliseras även om ämnet är ”avancerad sex”.89 Vad som menas med avancerad sex 

förtäljer inte Ekmans text men om en jämförelse görs mellan de frågeställningar som finns 

1987 och 2010 kan vi se att ett steg mot en mer avancerad form av sex har tagits. Och de svar 

som ges följer denna utveckling. Arnhögs lättsamma inställning till de frågor som ställs visar 

på att något har skett sedan 1987 och att det mycket väl kan röra sig om den ”normalisering” 
                                                 
82 Hirdman 2001: 215. 
83 Ibid. 
84 Vecko Revyn 1987, nr 52, 50, 47, 51. 
85 Klosterberg 2001: 262. 
86 Klosterberg 2001: 258. 
87 Klosterberg 2001: 250. 
88 Ekman 1998: 40. 
89 Ekman 1998: 42. 
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som Ekman talar om. En fara som Ekman ser med detta är att läsarna skulle få 

”prestationsångest och en översexualiserad bild av tillvaron.”90 Huruvida Arnhögs lättsamma 

ton och uttömmande svar, där läsaren får nyare och djupare kunskaper om sex, bidrar till 

denna ”översexualisering” är en tanke jag tar med mig när jag sedan sammanställer mitt 

resultat och reflekterar över det i en sammanfattande diskussion. 

    Vi ska nu se närmre på just brevskrivaren och om en eventuell relationsstatus går att utröna 

samt om brevskrivaren tycks ha grundläggande kunskaper i ämnet sex och samlevnad. Några 

exempel kommer att presenteras i denna text medan de alla sedan går att finna i appendix.   

 

3.3 Brevskrivaren 
 
Exempeltablå 
Brevskrivaren  

Tycks 

brevskrivaren 

leva i  

ett fast förhållande? 

Besitter 

brevskrivaren 

basala  

kunskaper i sex 

och samlevnad? 

  

1987: 44, ”Känner mig normal”, som är orolig över att vara pervers, skriver om sin flickvän 

och vi får därför tolka det som att signaturen lever i ett fast förhållande.91 Huruvida signaturen 

besitter de basala kunskaper som efterfrågas är av texten svårt att tolka. 

    1987: 43, ”Tacksam för svar” får ej orgasm. Signaturen tycks leva i ett fast förhållande då 

ett förhållande nämns.92 Utifrån den lilla information som ges, är det svårt att se om 

signaturen besitter de basala kunskaperna i sex och samlevnad.  

    1987: 47, ”Mia” har också problem med utebliven orgasm. ”Mia” skriver om sitt två år 

långa förhållande och ger dessutom beskrivningar av hur de själva har försökt lösa 

problemet.93 Detta tyder på att ”Mia” tycks besitta de basala kunskaperna, då hon tycks 

erfaren i ämnet sex och samlevnad. 

 

 

 

                                                 
90 Ekman 1998: 43. 
91 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
92 Vecko Revyn 1987, nr 43. 
93 Vecko Revyn 1987, nr 47. 
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Tablå 3:1  

Faktorer för brevskrivaren Vecko Revyn 1987 

 

Tycks brevskrivaren 

leva i  

ett fast förhållande? 

 

 

Nr 52 - Ja 

Nr 50 - Nej 

Nr 50 – Nej 

Nr 44 - Ja 

Nr 44 - Ja 

Nr 43 - Ja 

Nr 47 - Ja 

Nr 47 - Går ej att fastställa 

Nr 51 - Går ej att fastställa 

Nr 51 - Går ej att fastställa 

 

Besitter brevskrivaren 

basala  

kunskaper i sex 

och samlevnad? 

 

Nr 52 - Ja 

Nr 50 - Går ej att fastställa 

Nr 50 - Nej 

Nr 44 - Går ej att fastställa 

Nr 44 - Nej 

Nr 43 - Går ej att fastställa 

Nr 47 - Ja 

Nr 47 - Nej 

Nr 51 - Nej 

Nr 51 - Går ej att fastställa 

Källa: Appendix 1 

 

Nedan följer nu exempel från brevskrivaren 2010. 

    2010: 24, ”Bella, 21”, får orgasm för lätt. Detta sker med signaturens kille så vi får då anta 

att ”Bella, 21”, lever i ett fast förhållande.94 Signaturen tycks förvisso ha erfarenhet gällande 

sex och samlevnad men utifrån texten kan jag inte tyda om de basala kunskaperna finns där. 

     2010: 26, ”Ulrika, 21” får orgasm på gymträning.95 Av texten går inte att utröna om ett fast 

förhållande eller de basala kunskaperna finns.  

    I samma nummer undrar ”Ann-Sofie, 20” hur hon ska övertala sin kille att ha en trekant.96 

Signaturen lever alltså i ett fast förhållande och tycks utifrån sin explicita text besitta 

kunskaper i sex och samlevnad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Vecko Revyn 2010, nr 24. 
95 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
96 Ibid. 
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Tablå 3:2  

Faktorer för brevskrivaren Vecko Revyn 2010 

 

Tycks brevskrivaren 

leva i  

ett fast förhållande? 

 

 

        Nr 24 - Ja 

Nr 25 - Ja 

Nr 20 - Ja 

Nr 23 – Nej 

Nr 26 - Går ej att fastställa 

Nr 26 - Nej 

Nr 26 - Ja 

Nr 21 - Går ej att fastställa 

Nr 18 - Nej 

Nr 18 – Ja 

 

Besitter brevskrivaren 

basala  

kunskaper i sex 

och samlevnad? 

 

         Nr 25 - Går ej att fastställa 

Nr 25 - Går ej att fastställa 

Nr 20 - Ja 

Nr 23 - Går ej att fastställa 

Nr 26 - Går ej att fastställa 

Nr 26 - Går ej att fastställa 

Nr 26 - Ja 

Nr 21 - Går ej att fastställa 

Nr 18 - Går ej att fastställa 

Nr 18 - Går ej att fastställa 

 

Källa: Appendix 1 

 

Vi ser alltså utifrån denna sammanställning av tablåerna 3:1 och 3:2 att det framförallt varit 

svårt att besvara om brevskrivaren besitter basala kunskaper i sex och samlevnad. Vi kan 

givetvis förutsätta att de alla fått undervisning i skolan som levt upp till vad Skolverket anser 

att elever efter årskurs nio bör kunna:  

 

– ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta97 

 

Men helt säkra kan vi givetvis inte vara. En annan förutsättning som kan göras är att ju mer 

erfaret sexlivet är, ju större är också kunskaperna i ovan nämnda ämne. Övning ger som 

bekant färdighet och kunskaper fås ofta genom just övning och erfarenhet. Vad vi då kan se är 

att 2010 års undersökta brevskrivare tycks ha ett mer erfaret sexliv än 1987 års eller att de är 

mer villiga att beskriva sina sexliv mer detaljerat. Utifrån de mer komplicerade frågor som 

ställts och mer detaljerade information som givits är det en slutsats jag drar. Att unga 

människor, det vill säga Vecko Revyns läsare, skulle ha mer sex i dag än för drygt tjugo år 

sedan är givetvis svårt att svara på. Att däremot en öppnare dialog finns, där mer detaljrika 

                                                 
97 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3879/titleId/BI1010%20-%20Biologi, hämtad 
2010-05-12. 
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frågeställningar förekommer, tycks vara fallet för 2010 års inskickade frågor till Vecko Revyn.  

Antalet som lever i ett fast förhållande är i de båda undersökta årgångarna 50 procent. När jag 

valde att undersöka just denna faktor, ville jag se om Herlitz rapportering om att fler 

människor idag har sex utan att leva i ett fast förhållande kunde skina igenom i de undersökta 

spalterna. Några indikationer på detta fann jag dock inte. ”Kärleksideologin” Herlitz talar om 

tycks leva kvar i åtminstone de undersökta brevskrivarnas liv från 2010.98  

    Staveryd har i sin undersökning funnit att Vecko Revyn under 80-talet hade en liberal 

inställning till sex, både mängden sexpartners och att ha sex med någon man inte har ett 

förhållande med.99 Under 2000-talet har denna liberala inställning ökat ytterligare, enligt 

Staveryds undersökning. Mängder med sextips och artiklar, bland annat om fördelen med att 

vara KK, är numer standardläsning i Vecko Revyn.100 Om då informationen om sex och hur 

man bäst når njutning, i eller utanför ett förhållande, under 2000-talet ökat markant i Vecko 

Revyn, kan vi anta att också dess läsares kunskaper har ökat i samma takt. Dagens stora 

problem rör sig inte längre kring svårigheten med att som kvinna få orgasm, utan tycks mer 

kretsa kring hur man uppnår det perfekta sexlivet, i eller utanför ett förhållande. Och nyckeln 

dit tycks vara att läsa in sig så mycket som är möjligt på alla råd och tips som ges i 

massmedia.    

    När nu språkbruket i de undersökta spalterna ska presenteras kommer dessa att endast göra 

det i tablåform, då frågorna som ställs där endast kräver ett ”ja” eller ”nej” och ingen djupare 

presentation. En mer gedigen och analyserande genomgång av språkbruket följer sedan 

givetvis.  

 

3.4 Språkbruket 
 
Exempeltablå 
Språkbruket  

Förekommer 

könsord av  

grövre typ i 

frågan eller svaret? 

Förekommer ord 

som beskriver ett 

mer erfaret sexliv, 

såsom SM eller 

fetischism? 

 

                                                 
98 Herlitz 2007: 8. 
99 Staveryd 2007: 35. 
100 Staveryd 2007: 46 ff. 
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Tablå 4:1  

Faktorer för språkbruket Vecko Revyn 

1987 

 

Förekommer 

könsord av  

grövre typ i 

frågan eller svaret? 

 

 

Nr 52 - Nej 

Nr 50 - Nej 

Nr 50 - Nej 

Nr 44 - Nej 

Nr 44 - Nej 

Nr 43 - Nej 

Nr 47 - Nej 

Nr 47 - Nej 

Nr 51 - Nej 

Nr 51 – Nej 

 

Förekommer ord som 

beskriver ett 

mer erfaret sexliv, 

såsom SM eller 

fetischism? 

 

Nr 52 – Nej 

Nr 50 - Nej 

Nr 50 - Nej 

Nr 44 - Nej 

Nr 44 - Nej 

Nr 43 - Nej 

Nr 47 - Nej 

Nr 47 - Nej 

Nr 51 - Nej 

Nr 51 - Nej 

 

Källa: Appendix 1 

Tablå 4:2  

Faktorer för språkbruket Vecko Revyn 

2010 

 

Förekommer 

könsord av  

grövre typ i 

frågan eller svaret? 

 

 

Nr 24 - Nej 

Nr 25 - Nej 

Nr 20 - Nej 

Nr 23 - Nej 

Nr 26 - Nej 

Nr 26 - Nej 

Nr 26 - Ja 

Nr 21 - Nej 

Nr 18 - Nej 

Nr 18 – Nej 

 

Förekommer ord som 

beskriver ett 

mer erfaret sexliv, 

såsom SM eller 

fetischism? 

 

Nr 24 - Nej 

Nr 25 - Nej 

Nr 20 - Nej 

Nr 23 - Nej 

Nr 26 - Nej 

Nr 26 - Nej 

Nr 26 - Nej 

Nr 21 - Nej 

Nr 18 - Nej 

Nr 18 – Nej 

Källa: Appendix 1 
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Jag har funnit endast ett ord som kan kategoriseras som grövre än de andra. I Vecko Revyn, 

nummer 26 från 2010, skriver brevskrivaren ”Ann-Sofi, 20”, om hur hon vill övertala sin kille 

att ha en trekant. Hon avslutar sin insändare med ”[…] eller hade större kuk eller vad han nu 

tror.”101 Just ordet kuk är alltså det enda grövre ord jag kan hitta i de undersökta frågorna och 

svaren som sticker ut när det gäller språkbruket. Övriga brevskrivare är mildare i sitt språkval. 

I 1987 års spalter är orden orgasm och onanera de vanligast förekommande. Detta gäller 

också för 2010 års spalter. Föga förvånande, med tanke på att de flesta av insändarna handlar 

om just detta. Vi har ju sett att den kvinnliga orgasmen har varit högst aktuell sedan 1960-

talet. 

    Samlag är det ord som används i -87 års spalter medan ordet sex har ersatt det 2010. Trots 

att frågeställningen har gått mot en öppnare attityd under 2010 års undersökta spalter, finner 

jag inga tecken på att de undersökta insändarna skulle ha ägnat sig åt en mer avancerad form 

av sex, såsom exempelvis Sado Masochism. Ingen av de undersökta frågorna rör sig alltså 

kring andra sexuella former än vanligt samlag/onani.  

    När Hirdman undersökte nummer av Vecko Revyn, årgång 1995, fann hon att de råd som 

gavs gällande sex var av det explicita och detaljerade slaget.102 Hirdmans undersökta period är 

förvisso mitt emellan min egen men visst går trenden att känna igen. Morbergs svar 1987 är 

explicita och detaljerade. Förvisso hänvisar Moberg gärna till andra experter men när hon 

väljer att svara själv gör hon det med ett detaljerat språk. Exempel på detta är när Moberg 

svarar på frågan om vad analsex är för något. En detaljerad beskrivning av hur analsex går till 

ges som svar, samt tips på hur stimulering ska uppnås.103 Detaljerade råd och beskrivningar 

finns också i det svar som ges på frågan om hur orgasm ska uppnås. Moberg börjar med att 

redogöra för hur kvinnas könsorgan fungerar och fortsätter med att detaljerat beskriva hur en 

orgasm känns.104 Jag har inte funnit samma typ av detaljrikedom i Arnhögs svar 2010. 

Orsaken till detta tycks vara typen av fråga som ställs. 1987 års frågor är mer medicinskt 

inriktade på kroppens funktioner, såsom hur en orgasm fungerar eller vad medelstorleken på 

en penis är.105 2010 års frågor har mer inslag av psykologiska funderingar: ”Är jag lesbisk?” 

”Varför vill han inte ha trekant?”, ”Ska vi bli KK?”106 Huruvida 2010 års läsare är mer insatta 

                                                 
101 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
102 Hirdman 2001: 202. 
103 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
104 Vecko Revyn 1987, nr 43. 
105 Vecko Revyn 1987, nr 51. 
106 Vecko Revyn 2010, nr 18, 26, 23. 
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i de kroppsliga funktionerna än 1987 års och därmed övergått till att ställa frågor av mer 

psykologisk karaktär är en intressant tanke att ta med sig.  

    För att se om en sexualisering av samhället har skett och den i så fall främst drabbat 

kvinnor och barn, såsom både Bergman och Bergenheim påstår ska jag här se hur köns- och 

åldersfördelningen sett ut i de utvalda spalterna.107 Också här presenteras endast tablåerna och 

sedan analyseras de svar som framkommit. Vi börjar med att se hur könsfördelningen sett ut 

under de aktuella årgångarna.  

 

3.5 Kön 
 
Exempeltablå 
Kön 
Är brevskrivaren av 
manligt eller 
kvinnligt kön? 
 
 
 
 
Tablå 5:1  
Faktorer för kön Vecko 
Revyn 1987 
 
Är brevskrivaren av 
manligt eller kvinnligt kön? 
 
Nr 52 - Kvinna 

Nr 50 - Man 

Nr 50 - Kvinna 

Nr 44 - Uppgift okänd 

Nr 44 - Uppgift okänd 

Nr 43 - Kvinna  

Nr 47 - Kvinna 

Nr 47 - Uppgift okänd 

Nr 51 - Kvinna 

Nr 51 - Man 
 
Källa: Appendix 1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Bergman 2003: 231, Bergenheim 2006: 199.  
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Tablå 5:2  
Faktorer för kön Vecko 
Revyn 2010 
 
Är brevskrivaren av 
manligt eller kvinnligt kön? 
 
Nr 24 -Kvinna 

Nr 25 - Kvinna 

Nr 20 - Kvinna 

Nr 23 - Kvinna 

Nr 26 - Kvinna 

Nr 26 - Kvinna 

Nr 26 – Kvinna 

Nr 21 – Kvinna 

Nr 18 - Kvinna 

Nr 18 – Kvinna 
Källa: Appendix 1 
 
 
  Som vi ser är brevskrivarna under 2010 års utvalda spalter endast kvinnor medan två, 

eventuellt fem män går att finna under 1987. Huruvida detta skulle vara ett tecken på att en 

ökad sexualisering av samhället har skett, som skulle ha drabbat fler kvinnor än män, går 

utifrån denna förenklade studie inte fastställa. Att Vecko Revyn dock tycks ha gått mot en klar 

kvinnlig dominans i frågespalterna är givet. Hirdman menar att just kvinnor och sex 

”genomsyrar publiktilltalet i Veckorevyn” där lusten prioriteras och sexualiteten är en ”fråga 

om kunskap”.108 Mängder av tips och råd gällande sex ges till de kvinnliga läsarna, tips och 

råd där den kvinnliga sexualiteten sätts i ständigt förhållande till mannen.109 Att det då är 

kvinnor som dominerar i Vecko Revyns frågespalter är föga förvånande. Tidningen riktar sig 

trots allt till kvinnor – heterosexuella sådana dessutom.  

    De flesta frågor är inskickade av kvinnor och många av dem rör dessutom sexuella eller 

andra problem som sätts i förhållande till en man. Av de tjugo undersökta frågorna, rör elva 

stycken sig kring ett problem som går att härröra till förhållandet till en man. Det vill säga 

över femtio procent av brevskrivarna har problem som har med förhållandet till en man att 

göra. Femtio procent av brevskrivarna tycks utifrån min undersökning, leva i ett förhållande 

så att problemen skulle härleda ur förhållandet är måhända ingen större överraskning.  

    Signaturen ”Känner mig normal” som skriver till Moberg 1987 och är orolig över att 

framstå som pervers, därför att denne vill se sin flickvän i sexiga underkläder och 

högklackade skor, är extra intressant att se närmre på. Det går nämligen inte att utröna 

                                                 
108 Hirdman 2001: 236 f. 
109 Hirdman 2001: 203. 
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huruvida signaturen är man eller kvinna och det intressanta ligger i Mobergs svar, där hon tar 

för givet att det är en man som skickat in brevet. Moberg väljer nämligen att citerar en text ur 

Kärlekens ABZ, där författarna skrivit om vad män tänder på gällande klädesplagg för 

kvinnor.110 Det finns egentligen inget i ”Känner mig normal”s brev som skulle indikera på att 

det är en man som skrivit det. När jag undersöker andra brev från 1987 närmare finner jag att 

två andra brev också är oklara. ”Orolig” som är vill veta telefonnumret till aidsjouren och 

”Vädur -72” som vill veta vad analsex är för något skriver inte vad de har för kön vare sig i 

själva brevet eller i signaturen.111 I Mobergs svar tas det dock i ”Vädur -72”s fall för givet att 

det är en kvinna som skickat in brevet. Tips ges nämligen på hur stimulering uppnås hos just 

kvinnor under analsex.112 Att heteronormen ständigt finns i kulisserna kan vi härmed 

konstatera. Just gällande heteronormen skriver socialantropologen Mark Graham att en bild 

som ständigt förekommer är paret, det vill säga ”tonvikten på tvåsamheten”. Graham menar 

att just i media är detta ständigt förekommande: heterosexuella är i par.113 Moberg väljer att ta 

för givet att två, av tre frågor där signaturernas kön är osäkra, är man och kvinna. Just de två 

som tycks leva i par. Signaturen ”Orolig” skriver inget om ett parförhållande medan de två 

andra indikerar att de lever i par. Även i 2010 års spalter kan vi se att den enda fråga som rör 

sig kring temat homo/bisexuell inte heller lever i ett parförhållande utan är ensamstående.114 

Nu är förvisso femtio procent av de undersökta signaturerna antingen ensamstående eller 

svåra att fastställa relationsstatus på, men i de båda årgångarnas undersökta frågor tycks 

heterosexuella kvinnor dominera. 

    Till sista ska vi se närmre på hur åldersfördelningen ser ut i de båda undersökta årgångarnas 

frågespalter. Vi börjar med en presentation av tablåerna för 1987 och 2010:  

 

3.6 Ålder 
 
 
Exempeltablå 

 

 
 
                                                 
110 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
111 Vecko Revyn 1987, nr 47, 44. 
112 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
113 Graham 2005: 139. 
114 Vecko Revyn 2010, nr 18. 

Ålder 
Går det att utröna 
vilken ålder 
brevskrivaren har? 
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Tablå 6:1  
Faktorer för ålder 
Vecko Revyn 1987 
 
Går det att utröna vilken 
ålder brevskrivaren har? 
 
Nr 52 - Ja, 25 år 

Nr 50 - Ja, 16 år 

Nr 50 - Ja, 27 år 

Nr 44 - Ja, 24 

Nr 44 - Ja, 15 år 

Nr 43 - Ja, 18 år 

Nr 47 - Ja, 18 år 

Nr 47 - Nej 

Nr 51 - Ja, 14 år 

Nr 51 - Nej 
 
Källa: Appendix 1 
 
 
Tablå 6:2  
Faktorer för ålder 
Vecko Revyn 2010 
 
Går det att utröna vilken 
ålder brevskrivaren har? 
 
Nr 24 - Ja, 21 år 

Nr 25 - Ja, 19 år 

Nr 20 - Ja, 18 år 

Nr 23 - Ja, 19 år 

Nr 26 - Ja, 21 år 

Nr 26 - Ja, 22 år 

Nr 26 - Ja, 20 år 

Nr 21 - Ja, 23 år 

Nr 18 - Ja, 20 år 

Nr 18 – Ja, 19 år 
Källa: Appendix 1 

 

På de flesta inskickade brev från 1987 kan vi alltså fastställa en ålder, där spannet är relativt 

stort – från 14 år till 27 år. Detta medan samtliga insändare från 2010 har undertecknat med 

inte bara sitt namn utan också sin ålder. Ett mindre åldersspann år 2010 kan vi också finna. 

Från 18 år till 23 år, där de flesta är kring 19 år som skickat in en fråga. Betyder detta att 

Bergman och Bergenheims tankar om att sexualiseringen av samhället har drabbat allt yngre 

åldrar inte stämmer? Eller är det en indikation på att Vecko Revyn hade en bredare läsarkrets 

1987? Att det fanns större variation på könsfördelningen av brevskrivare 1987 har vi redan 
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fastställt, så slutsatsen att Vecko Revyn och dess frågespalter om sex och samlevnad också 

lästes av både äldre och yngre 1987 är trolig.  

    Den fråga som skickats in av fjortonåriga signaturen ”Karin” är en fråga om orgasm. 

Signaturen vill veta hur lång tid det tar att få orgasm. Det intressanta är att den äldsta 

signaturen ”Molly” som är 27 också har en orgasmfråga, nämligen varför den gör ont.115 

Ämnet orgasm tycks alltså vara högts relevant oavsett ålder 1987.  

   Aarflot har till sin uppsats intervjuat barnmorskan Eva Grönlund om unga människor och 

sex. Hon menar att dels ställer porren krav på unga människor idag men också tjejtidningarna 

kan anses skyldiga. Det är prestationskrav som höjs, där frågor om just orgasm – utebliven 

eller smärtsam sådan är två återkommande.116 Just för unga kvinnor tycks sex bli en prestation 

som måste göras rätt, och kanske är många gånger rädslan för att inte duga större än rädslan 

för till exempel könssjukdomar.117 Att unga människor som skriver in till Vecko Revyn många 

gånger tycks mer oroliga över just problem som orgasm och prestationskrav mer än rädslan 

för att blivit smittad av en könssjukdom kan vi se i de undersökta frågorna. Just 

prestationskraven tycks särskilt tydliga under 1987 års årgång. De två killar, den ena 16 år, 

som skrivit in har båda haft funderingar kring det manliga könsorganet och dess normalitet; 

hur lång medelängden är och om en krokig penis fungerar lika bra som en rak?118 Att fungera 

”normalt” sexuellt när man är ung tycks lika viktigt 1987 som när Aarflot gör sin 

undersökning 2005. Att kravet på att prestera bra sexuellt är lika stort bland unga i 2010 års 

årgång är inte lika tydlig. Dels har åldersspannet på de undersökta signaturerna ökat, dels är 

frågorna av en annan karaktär än de från 1987. Som tidigare påpekat rör sig 2010 års frågor 

mer kring psykologiska faktorer än rent kroppsliga funktioner. Signaturen ”Holly, 19” vill 

dock veta hur hon ska utföra oralsex på sin kille för att göra rätt.119 ”Holly, 19” och ”Bella, 

21” är de enda två som i årgång 2010 har problem som kan kopplas till rent 

prestationskravmässiga. ”Bella, 21” blir nämligen för upphetsad och vill veta hur hon ska 

hindra orgasm.120  

    Huruvida utseendet på frågorna hade sett annorlunda ut om 2010 års brevskrivare var 

yngre, såsom är fallet är med 1987 är givetvis svårt att avgöra. Men att större fokus på 

prestation gällande sex och att fler frågor rörande kroppsliga funktioner skulle ha funnits 

                                                 
115 Vecko Revyn 1987, nr 51, 50. 
116 Aarflot 2005: 2 f. 
117 Aarflot 2005: 4. 
118 Vecko Revyn 1987, nr 51, 50 endast signaturen ”En orolig fisk” i nr 50 har angivit ålder i sitt brev. 
119 Vecko Revyn 2010, nr 18. 
120 Vecko Revyn 2010, nr 24. 
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tycks högst troligt om vi ser till hur frågorna såg ut 1987 och kopplar det samman med 

Aarflots undersökning.  

    Efter detta resultat av min undersökning av frågespalterna ämnar jag knyta samman mina 

tankar i en sammanfattande diskussion. 

 

4. Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel undersöks huruvida jag lyckats besvara min frågeställning och om min hypotes 

blir verifierad eller falsifierad. En sammanfattande diskussion utifrån mitt resultat 

sammanknytet med användbar tidigare forskning kommer här att ske. 

    Finns det då tendenser på en ökad sexualisering av samhället som det går att se prov på i 

Vecko Revyns frågespalter om sex och samlevnad? De faktorer som eftersöktes i de båda 

årgångarna presenteras här igen för att underlätta för läsaren när jag sedan sammanfattar 

resultatet från dem. 

 

• Frågans innehåll: Vad vill brevskrivaren ha svar på? Är frågan av basal art eller 

mer avancerad? Rör frågan oro för vad omgivningen/partnern anser om något? 

Eventuell oro för homo/bisexualitet eller könssjukdomar?121 

• Svarets innehåll: Förekommer ordet ”normalt” eller något likvärdigt? Är svaret av 

lugnande och betryggande art? Anses svaret tillräckligt kompetent och uttömmande 

eller lämnar det mer att önska? 

• Brevskrivaren: Tycks brevskrivaren leva i ett fast förhållande? Tycks brevskrivaren 

besitta basala kunskaper gällande sex och samlevnad?122     

• Språkbruket: Förekommer könsord av grövre typ i frågan eller svaret? Förekommer 

ord som beskriver ett mer erfaret sexliv, såsom SM, eller Fetischism?123   

• Kön: Går det att utröna om brevskrivaren är av manligt eller kvinnligt kön?  

• Ålder: Går det att utröna ålder på den som skrivit brevet? 

 

                                                 
121 Under rubriken Centrala begrepp förklaras vad jag menar med frågor av basal och avancerad art. 
122 Under rubriken Centrala begrepp förklaras vad jag menar med basala kunskaper gällande sex och samlevnad. 
123 SM – Sado Masochism: ”[…] den enskilda partnerns sexuella behovsinriktning är endera sadistisk, 
masochistisk eller bådadera.” Fetischism: ”[…] icke-genitala kroppsdelar hos sexualpartnern [---] upplevs som 
erotiskt laddade och nödvändiga förutsättningar för sexuell stimulans och tillfredsställelse.” NE, 2010-05-10 
sökord: SM, Fetischism. 
 



 45 

Jag har, när jag gjort min undersökning och sammanställt mitt resultat, funnit prov på följande 

skillnader i frågespalterna från de valda åren 1987 och 2001: 

 

• 1987 års frågor innehöll funderingar kring basala kroppsliga funktioner, såsom 

utebliven orgasm eller en penis medellängd.  

• 2010 års frågor var av mer varierad art, där bekräftelsebehov gärna blandandes med 

mer udda företeelser som ofrivilliga orgasmer på offentliga platser.  

• Brevskrivarna var 1987 av både manligt och kvinnligt kön med åldersspann på 14-27 

år. 

• Brevskrivarna 2010 var av kvinnligt kön med åldersspann på 18-23 år. 

•  1987 års rådgivare, Åsa Moberg, använder sig övervägande av annan expertis än sin 

egen när hon besvarar frågor. 

• 2010 års rådgivare, Hannah Arnhög, svarar med mer lättsam och underhållande ton 

än Moberg 1987. 

• En större oro för vad omgivning eller partner ska anse om brevskrivarens problem 

finns hos 1987 års brevskrivare än hos 2010 års. 

 

Vi ser alltså att en viss utveckling har skett sedan 1987 års frågespalter. Frågorna har 

utvecklats och antagit en, om inte djärvare, så djupare karaktär. Då information om sex och 

samlevnad idag är tillgänglig i stort sett överallt, tack vare Internet och massmedia, kan vi 

anta att problem som var stora 1987 idag har så att säga uttömts till det yttersta. Att idag ta 

reda på medellängden på en penis är inte längre bort än en sökning på google. Att vilja att ens 

flickvän ska klä sig i sexiga underkläder och högklackade skor kan möjligen reta upp 

feministiska röster men knappast väcka frågor om perversitet.  

    Idag finns också RFSU på Internet, där deras ”frågelåda” är mycket populär. Möjlighet att 

när som helst på dygnet kunna maila sin fråga tror Christina Rogula, en av rådgivarna på 

frågelådan, är en av orsakerna till att frågelådan får mängder med frågor.124 Rogula menar 

vidare att det idag finns många källor att gå till om man är nyfiken på sex och att Internet är 

det bästa instrumentet för upplysning gällande sex och samlevnad.125 Att Internet och den 

mängd av information som finns att tillgå där, har lett till att dagens unga har mycket lätt att 

finna information om sex och samlevnad är något som jag finner självklart. Till och med 

Vecko Revyns undersökta frågespalt finns tillgänglig där. Med några snabba klick på datorn 
                                                 
124 Östman 2003: 302. 
125 Östman 2003: 302 ff.  
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kan man dels skicka in sin egen fråga och dels läsa Arnhögs spalt. Möjligheten att på Internet 

läsa Mobergs spalt 1987 fanns förstås inte. Att även massmedia bidragit till att informationen 

om sex och samlevnad ökat, har bland annat Karin Ekman funnit prov på. Jag håller med 

Ekman när hon påstår att sex säljer. Ekman menar att just sex är ”kanske den säkraste 

genvägen för medier idag att göra sig synliga i den allt hårdare konkurrensen.”126 Också 

Hirdman är inne på samma spår när hon menar att vi överallt möts av veckopressen där sex, 

genom män och kvinnors relation till varandra, ständigt vänder sig till oss, genom ”det 

personliga tilltalet”.127 Hur kan vi inte låta bli att påverkas och att inta information om just 

sex, när vart vi än vänder oss informationen finns oss tillgänglig? Det finns debatter och tv-

program som behandlar sex och Ekman menar att just unga människor är de som får 

information om sex och samlevnad via media.128 Att då ett ämne som den kvinnliga orgasm, 

som diskuterats sedan 1960-talet kanske inte längre är det mest uppseendeväckande eller 

mytomspunna att tala om är förståeligt. Med den tillgång som idag finns på information, via 

just massmedia och Internet, känns det närmast som en självklarhet att en utveckling från 

1987 års frågeställningar till 2010 års har skett.  

      Om vi då ser till min första frågeställning:  

 

• Har Vecko Revyns frågespalter om sex och samlevnad med dess frågor och svar ändrat 

karaktär till det av ett djärvare och öppnare slag från 1987 till 2010?  

 

Utifrån ovanstående diskussion skulle jag vilja sammanfatta att frågorna och svaren har ändrat 

karaktär. Inte nödvändigtvis till just ett djärvare och öppnare slag. Frågorna från 2010 har 

däremot utvecklats till att ta upp mer psykologiska problem och blivit av en mer avancerad 

form än de från 1987. Svaren har blivit lättsammare och mer uttömmande, dessutom helt 

byggda på egen expertis, till skillnad från 1987 års. En märklig kombination, kan tyckas, att 

medan frågorna har avancerat 2010 har tonen i svaren blivit mer ”kompisinriktade” och 

rådgivande istället för den något allvarligare tonen som förekommer i 1987 års svar.  

 

• Finns det en samhällelig utveckling mellan de aktuella åren som kan förklara 

eventuella skillnader i sexspalternas innehåll? 

 

                                                 
126 Ekman 1998: 26. 
127 Hirdman 2001: 17 
128 Ibid. 
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Utifrån den diskussion som har förts genom hela undersökningen menar jag att det finns en 

samhällelig utveckling som kan förklara de skillnader som finns i spalterna. En större 

öppenhet i samhället, tillsammans med nästintill oändligt med information som finns att tillgå, 

via främst Internet och massmedia anser jag vara anledningen. Att normalitetsbegreppet har 

utvidgats och att människor är mer positivt inställd till sex utanför en fast relation idag än de 

var 1987 är två resultat av detta.129  

    Trots att spannet på de två undersökta åren endast är 23 år har det i det svenska samhället 

skett några viktiga förändringar. Redan på 60-talet började diskussionen om den kvinnliga 

orgasmen att bli populär bland sexforskare. Som vi sett prov på, levde den i allra högsta grad 

kvar i 1987 års spalter medan den idag tycks ha ebbat ut. P-pillret hade på 60-talet gjort sitt 

intåg och bidragit till att kvinnor nu kunde ha sex utan att riskera att bli med barn. I Sverige 

började de första p-pillren att säljas 1965. Då var abort olagligt, så att p-pillret bidrog till att 

sex utanför äktenskap ökade är ingen större överraskning.130 Så småningom kom också den 

sexuella revolutionen men inte förrän 1979 försvann homosexualitet som en sjukdom i 

Socialstyrelsens register. Homo- och bisexuella män fick efter hivs utbrott inte längre lämna 

blod och homosexuella män bemöttes i allmänhet som pestsmittade. Oron lugnade dock ned 

sig, och skräckprognoserna om att var fjärde svensk idag skulle varit smittad har visat sig 

grovt missvisande, då endast kring drygt 5500 smittade upptäckts.131  

    Efter 1987 har andra viktiga händelser skett i svensk historia som kan ha bidragit till att 

förklara den skillnad som finns i de undersökta spalterna. Informationen om sex har ökat, vi 

har sett att Internet har blivit en populär arena för att söka information om sex och samlevnad. 

RFSU:s frågelåda är ett exempel på detta. Efter 1989 började också RFSU utbilda 

ungdomsinformatörer som skulle informera om sex och samlevnad för unga. 1998 lanserades 

Viagra för första gången. Ett antal viktiga lagar genomfördes också i Sverige, bland annat fick 

homosexuella rätt att adoptera 2002 och året efter klassades hets mot homo, bi- och 

transexuella som hets mot folkgrupp.132 Ändrad lagstiftning, ett hot om aids som visade sig 

vara grovt överdrivet och ökad information om sex och samlevnad är viktiga samhälleliga 

händelser som jag anser vara några av orsakerna till att attityderna gällande sex och 

samlevnad har ändrats mellan åren 1987 och 2010. Att detta också bidragit till en förändring 

gällande karaktären på frågorna i Vecko Revyns spalter om sex och samlevnad är en slutsats 

jag drar. 

                                                 
129 Se vidare Bergenheim 2006 om normalitetsbegreppet och Herlitz 2007 om sex utanför fast relation. 
130 Andersson 2003: 141. 
131 Sjöström 2003: 209 ff. 
132 Andersson, Sjödahl 2003: 328. 
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• Har i så fall denna utveckling gått mot en mer normaliserande sådan gällande sex och 

samlevnad och är det då en eventuell (medial) överexponering av sex och samlevnad 

som är bakgrunden till detta normaliserande? 

  

Just normalitetsbegreppet har utvidgats, att media är en av orsakerna till detta har vi sett prov 

på. Att detta skulle vara övervägande positivt är dock diskutabelt. Forskare menar att 

sexualiseringen har sjunkit i åldrarna och att dubbelmoralen finns kvar. Fortfarande råder 

dessutom heteronormen i samhället, där parförhållandet mellan man och kvinna är 

förhärskande.133 

    Då jag genomfört min fallstudie har jag haft två perspektiv att se till, dels det mediala 

studiet av sexualitet, dels det historiska. Vad media har haft för roll i den historiska 

utvecklingen av synen på sex och samlevnad är det fokus jag valt att ha. Att sedan välja en så 

liten primär källa, som Vecko Revyns frågespalter om sex och samlevnad ändock är, har tack 

vare det tematiska upplägget jag valt fungerat. Att jag valde att gå på djupet i spalterna och 

undersökta vissa faktorer som kunde bidra till att bilda ett mönster, och då förhoppningsvis 

påvisa ett resultat, har jag ansett nödvändigt för att kunna ge ett så uttömmande svar som 

möjligt på min frågeställning. Valet att använda mig av tablåer för att sammanfatta resultatet 

av de undersökta faktorerna gjordes för att lättare kunna ge läsaren en överblick och ett 

sammanhang, samt vara mig själv behjälpligt för att enklare kunna överskåda min 

undersökning. 

    Vad blir då resultatet av min forskning? Kan min hypotes, nu med hjälp av min 

undersökning, antingen verifieras eller falsifieras? Hypotesen lyder som följer:  

 

Samhället har under de senaste tjugo åren gått mot ett mer sexualiserat sådant. 

Indikationer på detta är att sex idag är ständigt förekommande i massmedia och att 

gränserna för vad som betraktas som normalt har flyttats fram. Detta tror jag går att 

finna bevis på i Vecko Revyns frågespalt om sex. Genom att jämföra de frågor och svar 

som ställs och ges från 1987 med 2010 års tror jag mig i den senare års finna ett tecken 

på djärvare frågeställningar, ett öppnare språk och frågor av mer avancerad art. 

 

Mot bakgrund av min forskning verifierar jag min hypotes. Jag anser att samhället har gått 

mot ett mer sexualiserat sådant. Normalitetsbegreppet har flyttats fram och i just Vecko Revyn 

                                                 
133 Se Bergman 2003, Bergenheim 2006 och Hirdman 2001. 
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har frågorna ändrat karaktär till viss del, om än inte till den grad jag förväntade mig. 

Frågeställningarna är av mer avancerad art, och om än inte djärvare, så djupare och med något 

större variation på frågorna än de undersökta från 1987 som har en basalare och mindre 

variationsvänlig form. Den stora huvudfrågan som 1987 rörde sig kring utebliven kvinnlig 

orgasm har under 2010s frågespalt förvandlats till det något mer: Jakten på kvinnlig sexuell 

klimax är inte längre huvudsaken. En utveckling av sexuallivet tycks ha skett, där gruppsex, 

hemmagjorda sexleksaker och orgasmer på offentliga platser tar större plats i unga kvinnors 

liv. 
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6. Appendix 
Här följer en utförligare presentation av de frågor, svar och brevskrivare från de två aktuella 

årgångarna som undersöktes.  

    Faktorer eftersöktes i de tre kategorierna, detta för att skönja eventuella mönster och 

tendenser i de olika årgångarnas frågespalter som sedan kunde bidra till att finna svar på min 

frågeställning. Dessa faktorer presenterades sedan i tablåer under rubrikerna: 

  

• 3.1 Frågans innehåll  

• 3.2 Svarets innehåll  

• 3.3 Brevskrivaren.  

 

3.1 Frågans innehåll 

1987: 52 lyder rubriken ”Jag vill sluta spela orgasm”. Signaturen ”Olycklig” som skickat in 

frågan har problem med spelade orgasmer och undrar om Åsa har något tips på hur detta ska 

upphöra. ”Olycklig” är orolig över att dennes partner ska bli arg och sårad om denne får veta 

och ”Olycklig” är fylld av skam.134 Utifrån min tidigare motivering anser jag frågan vara av 

basal art. ”Olycklig” har inga större komplicerade eller ovanliga problem utan tycks mest ha 

hamnat i ett dåligt mönster. 

    1987: 50 funderar ”Molly” varför orgasm gör ont när hon onanerar. Jag anser även detta 

vara en fråga av basal art.135 ”Molly” är fundersam över en fysisk händelse som sker och 

tycks inte bära på några skambelagda tankar som kan ge upphov till en fråga av mer 

avancerad art.  

    I samma nummer undrar ”En orolig fisk” om en krokig penis kan fungera lika bra som en 

rak. Signaturen benämner det som ”ett väldigt stort problem” och är rädd för att samlag inte 

ska fungera.136 En fråga av tämligen oskyldig karaktär kan tyckas, där oerfarenhet och rädsla 

för vad omgivningen ska anse om en fysisk egenskap gör detta till en fråga av basal art. 

    1987: 44, signaturen ”Känner mig normal” vill att dennes flickvän ska klä sig i sexiga 

underkläder och högklackade skor, då signaturen finner detta tilldragande. Signaturens 

flickvän anser dock att denne är pervers och känner sig förolämpad.137 Det finns ingen direkt 

fråga som ”Känner mig normal” vill ha svar på. Ett bekräftelsebehov på att signaturen inte är 

                                                 
134 Vecko Revyn 1987, nr 52. 
135 Vecko Revyn 1987, nr 50.  
136 Ibid. 
137 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
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pervers går dock att finna, främst grundat på val av signatur, där denne påpekar att den känner 

sig normal. Grundat på huruvida signaturen vill att flickvännen ska gå utmanande klädd 

hemma hela tiden eller endast för speciella stunder, tolkar jag denna fråga att vara avancerad. 

Huruvida det rör som en fetischistisk dragning eller endast en önskan om att partnern ska göra 

sig fin emellanåt är svårt att analysera.  

    I samma nummer undrar ”Vädur-72” vad analsex är för något. Signaturens pojkvän har 

uttryckt en önskan om att få ha detta. Men signaturen är osäker då den inte vet vad det rör sig 

om.138 Detta kategoriserar jag som en fråga av basal art, då det rör sig om okunnighet om en 

relativt känd typ av sex. 

    1987: 43, signaturen ”Tacksam för svar” undrar varför orgasm uteblir trots gedigna försök 

med sin kille. Signaturen undrar om det är något fel rent kroppsligt eller vad orsaken kan vara. 

Signaturen tycks inte orolig för vad dennes partner anser utan söker bara efter en lösning på 

problemet.139 Då också denna fråga rör en kroppslig funktion, där signaturen tycks leva i ett 

tryggt förhållande och inte tycks alltför upprörd över sitt problem blir detta en fråga av basal 

art. 

    1987: 47, signaturen ”Mia” har samma problem som ”Tacksam för svar”, nämligen 

utebliven orgasm. Också ”Mia” lever i ett förhållande sedan en tid tillbaka men beskriver 

problemet som än större än ”Tacksam för svar”. ”Mia” menar att problemet tär på 

förhållandet och är orolig för av vad som ska hända.140 Också detta är en fråga av basal art, då 

det beskrivna problemet tycks vara återkommande och därmed kan benämnas som ett vanligt 

sådant.  

    Också i nummer 47 undrar ”Orolig” vad numret till jourtelefonen för frågor om aids är. 

Signaturen vill veta mer om aids och undrar därför.141 Också detta en fråga av basal art, då 

endast ett telefonnummer efterfrågas.  

    1987: 51, ”Karin” undrar över hur lång tid det tar att få en orgasm.142 En tämligen oskyldig 

och kort fråga som jag kategoriserar som basal då signaturen endast är nyfiken på något så 

vanligt som orgasm.  

    I samma nummer finns ännu en mycket kort fråga. ”Olle” undrar över storleken på en 

medelstor penis.143 Också detta en basal fråga, då den rör något som med största sannolikhet 

de flesta män har undrat över någon gång under sin ungdomstid.       

                                                 
138 Ibid. 
139 Vecko Revyn 1987, nr 43. 
140 Vecko Revyn 1987, nr 47. 
141 Ibid. 
142 Vecko Revyn 1987, nr 51. 
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    Om vi då övergår till tio utvalda frågor från slutet av årgång 2010, finns det någon tydlig 

variation i typen av frågor mellan de aktuella åren? En presentation av själva frågans innehåll 

görs också här. Ansvarig för 2010 års frågespalt är Hannah Arnhög, sex och relationsredaktör 

presenteras hon som. Någon information om eventuell utbildning går inte att finna. 

Frågespalten heter numer ”Sex och Kärlek”.  

    2010: 24, Signaturen ”Bella, 21”, undrar om hon kan bli mindre känslig, då hon har mycket 

lätt för att få orgasm. Hon vill få samlaget att räcka längre och undrar om hon blir ”för kåt”.144 

Utifrån ”Bella, 21”s beskrivning av sitt problem, antar frågan en avancerad, mer intim natur. 

Signaturen är erfaren sexuellt och tacksam för sin lätthet med att nå orgasm samtidigt som det 

är ett problem. Då signaturen avslöjar att det är en ung kvinna som är brevskrivaren kan också 

detta tyckas var av ovanligare slag, då tidig utlösning är ett problem oftast förknippat med 

män.  

    2010: 25, ”Malin, 19” skriver att hon gråter och mår mycket dåligt varje gång hon och 

hennes kille har sex. Detta har lett till att deras sexliv blivit lidande. Signaturen har gått till en 

psykolog men inte fått någon hjälp. Nu undrar ”Malin, 19” vad som är problemet.145 Då 

signaturen inte själv förstår varför hon gråter och mår dåligt just vid sex, utan är mycket 

förbryllad över detta då förhållandet fungerar bra i övrigt, gör det denna fråga till en 

avancerad sådan. Det tycks ligga psykologiska faktorer bakom problemet och själva 

problemet tycks vara av ett ovanligare slag. 

    2010: 20, ”Michaela, 18” är orolig för könssjukdomar. Signaturen är oskuld och har varit 

tillsammans med sin pojkvän i två år. Signaturen undrar nu om det är okej att be pojkvännen 

testa sig för att se om denne har någon könssjukdom.146 En tämligen oskyldig fråga, som jag 

kategoriserar som basal då signaturen egentligen bara ber om rådgivning och dessutom påstår 

sig vara sexuellt oerfaren.  

    2010: 23, Signaturen som kallar sig ”Alice, 19”, ber om råd då signaturen träffat en kille 

som vill vara KK. Signaturen undrar nu om chansen att killen utvecklar känslor blir större om 

de har samlag. ”Alice, 19” vill nämligen att det hela ska utvecklas till kärlek.147 Också detta 

en basal fråga, där signaturen tycks uppvisa ett visst mått av naivitet och ber om råd för att få 

någon att bli förälskad istället för funderingar kring sexualitet.  

                                                                                                                                                         
143 Ibid.  
144 Vecko Revyn 2010, nr 24. 
145 Vecko Revyn 2010, nr 25. 
146 Vecko Revyn 2010, nr 20. 
147 Vecko Revyn 2010, nr 23. KK betyder ”KnullKompis”, det vill säga någon man har samlag med utan att ha ett 
förhållande med.  
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    2010: 26, ”Ulrika, 21”, undrar varför orgasm uppkommer under gymträning. Signaturen 

säger själv att hon skrattat åt problemet men att det ändock är ett problem. Orgasmerna 

uppkommer vid bland annat armhävningar och är ett återkommande problem.148 En fråga av 

avancerad art, problemet signaturen har rör inte de mest uppmärksammande och är ett sådant 

som skulle kunna återkomma som löpsedel på någon kvällstidning. Ofrivilliga orgasmer i 

offentliga miljöer tordes kunna uppväcka en viss nyfikenhet bland läsarna.  

    I samma nummer av Vecko Revyn skriver ”Mikaela, 22” om hur bekräftelsebehovet förstör 

hennes liv. Trots att signaturen kan vara kär i en kille så är attraktionen till andra killar stark 

och bekräftelsebehovet stort.149 En fråga som rör sig på ett psykologiskt plan där frågan 

måhända hellre skulle ställas till en terapeut istället för en sexualrådgivare. Frågan anser jag 

ändå vara av avancerad art, då den är svår för rådgivaren att ge svar på. Det är ingen kropplig 

funktion eller rådgivning om preventivmedel som efterfrågas utan snarare rådgivning om 

personlig utveckling som efterfrågas.  

    Också i nummer 26 frågar ”Ann-Sofi, 20” varför hennes kille inte vill ha trekant. 

Signaturen är lockad av detta, medan partnern motsätter sig det. Signaturen har föreslagit både 

andra killar och andra tjejer men fortfarande fått ett nej från sin partner. ”Ann-Sofie, 20” 

menar att hon vill ”uppleva lite nytt!”.150 Också detta anser jag vara en fråga av avancerad art. 

Den rör sig på ett intimt plan, där brevskrivaren är säker på vad den vill i sitt förhållande och 

inte rädd för att uttrycka sina känslor om att lockas av något som strider mot en mer 

konventionell bild av sex som något mellan endast två personer av olika kön.  

    2010: 21, ”Linda, 23” undrar vad hon kan har hemma som hon kan onanera med. Hon vill 

få tips på saker som hon kan använda när hon tillfredsställer sig själv.151 En fråga av intim och 

avancerad art. Signaturen kanske inte visar på uppfinningsrikedom i sin fråga, men uppvisar 

en nyfikenhet och en rättfram önskan om tillfredsställelse på egen hand med mindre 

konventionella medel. 

    2010: 18, ”Lina, 20” har börjat funderar kring sin sexuella läggning och är orolig över om 

hon är bi eller homosexuell.152 En fundering som med största sannolikhet tillhör bland de 

vanligaste, både bland män och kvinnor, gör detta till en basal fråga.  

    I samma nummer undrar ”Holly, 19” över hur man bäst ”suger av en kille”. Signaturen vill 

ha handfasta tips, gärna ”steg för steg”.153 Också detta en basal fråga, om än en rättfram 

                                                 
148 Vecko Revyn 2010, nr 26. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Vecko Revyn 2010, nr 21. 
152 Vecko Revyn 2010, nr 18. 
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sådan. Att efterfråga tekniska färdigheter gällande oralsex kan tyckas intimt och emellanåt 

kontroversiellt men i dagens samhälle torde den inte ge upphov till alltför mycket 

uppmärksamhet och moraliserande. 

 

3.2 Svarets innehåll 

1987: 52, signaturen ”Olycklig” har problem med att få orgasm. Åsa Moberg, som står för 

alla undersökta svar ur denna årgång, börjar med att försöka lugna ”Olycklig” om att denna 

kan ta sig ur sitt problem. Moberg föreslår sedan att brevskrivaren går till en sexualrådgivare. 

Efter detta kommer en mycket lång referens till ”Dr Ruth”, där denne citeras på två långa 

stycken.154 Moberg använder inte ordet ”normalt”, hon ger dock ett lugnande svar men jag 

anser att Mobergs kompetens faller på att det mesta av svaret utgörs av någon annan - i detta 

fall Dr Ruths - kompetens.  

    1987: 50, ”Molly” undrar varför orgasm gör ont. Mobergs svar består också här till största 

delen av referens till en annan text i ämnet. Det är tidskriften New Body som här citeras. 

Moberg använder inte ordet ”normalt”, svaret är inte av den mest betryggande formen då 

”Molly” uppmanas söka en gynekolog för sitt problem.155 Samma problem gällande 

kompetens finns i detta svar, som visserligen är uttömmande men utgörs av någon annan än 

Mobergs expertis.  

    I samma nummer har ”En orolig fisk” ställt frågan huruvida en krokig penis fungerar lika 

bra som en rak. Mobergs svar är denna gång lugnande och hon klargör sakligt att en krokig 

penis fungerar minst lika bra som en rak.156 Ordet ”normalt” förekommer inte, svaret känns 

visserligen kort men tillräckligt för att ”En orolig fisk” ska få svar på sin fråga. 

    1987: 44, ”Känner mig normal” vill se sin flickvän i sexiga underkläder och högklackade 

skor men undrar om detta är perverst. Moberg börjar med en uppmaning att respektera 

flickvännens nej till sexiga underkläder och skor. Moberg övergår sedan till att citera 

Kärlekens ABZ och kopplingen mellan sex och olika klädesplagg.157 Moberg använder sig inte 

av ordet ”normalt”, hennes svar är mer ett råd att inte pressa flickvännen och sedan ges en 

lektion i ämnet sex och kläder, hämtat från Kärlekens ABZ. 

    ”Vädur – 72” undrar i samma nummer vad som menas med analsex. Moberg ger först en 

egen kort förklaring och övergår sedan till att citera Alexandra Penney angående ämnet, något 

                                                                                                                                                         
153 Ibid.  
154 Vecko Revyn 1987, nr 52. 
155 Vecko Revyn 1987, nr 50. 
156 Ibid. 
157 Vecko Revyn 1987, nr 44. 
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som tar upp större delen av svaret.158 Ordet ”normalt” förekommer inte, däremot beskrivs 

analsex av Moberg som ”naturligt sexuellt beteende”.159 Svaret är uttömmande och 

kompetent.  

    1987: 43, ”Tacksam för svar” vill veta hur hon ska uppnå orgasm med sin pojkvän. Moberg 

börjar med att beskriva ämnet kvinnlig orgasm och övergår sedan till att citerar ”Dr Ruth” när 

denne ger tips och råd på hur orgasm bäst uppnås hos kvinnor.160 Moberg använder inte ordet 

”normalt” och även här väljer hon att låta någon annans expertis få ansvara för stor del av 

svaret.  

    1987: 47, ”Mia” har samma problem som föregående signatur, nämligen avsaknaden av 

orgasm. Moberg börjar med att lugna ”Mia” med att berätta att majoriteten av unga kvinnor 

har samma problem. Moberg fortsätter sedan med att ge några tips, bland annat 

samlagsställningar som ska underlätta att nå orgasm. Moberg övergår sedan till att citera Gael 

Greene och vad denne säger om ämnet.161 Ordet ”normalt” förekommer inte i Mobergs svar, 

en lugnande och betryggande ton finns dock. Mobergs svar anser jag vara kompetent och 

uttömmande, texten hon citerar av Greene är dessutom ingen nödvändighet för att ge ett 

ordentligt svar på den ställda frågan.  

    I samma nummer är ”Orolig” tydligt orolig för aids och eftersöker ett telefonnummer till 

den jourtelefon signaturen hört talas om. Moberg lämnar ut två telefonnummer och 

bakgrundsinformation om hur jourerna sköts.162 Ett kort men koncist svar på en rak fråga gör 

detta till ett kompetent och uttömmande svar. Ordet ”normalt” förekommer inte.  

    1987: 51, signaturen ”Karin” vill veta hur lång tid det tar att uppnå orgasm. Moberg väljer 

att denna gång stå helt själv för svaret. Hon börjar sitt svar med att påpeka att orgasm är svårt 

att uppnå för många kvinnor och övergår sedan till att tidsvariationerna är stora på hur lång tid 

det tar för en kvinna att få orgasm.163 Svaret är direkt och rakt utifrån frågan och känns 

därmed tillräckligt. Ordet ”normalt” förekommer inte.  

    ”Olle” undrar i samma nummer, över storleken på en medelstor penis. Här väljer Moberg 

att till största delen referera till William Masters och Virginia Johnson som mätt storleken på 

ett antal mäns penisar.164 En betryggande ton finns i början av svaret då Moberg menar att 

storleken inte är så viktig. Ordet ”normalt” förekommer inte. Då Moberg valt att till största 
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delen referera till en annan källa blir svaret uttömmande. Kompetensen hos Moberg kan dock 

ifrågasättas, då denne inte själv tycks insatt i ämnet. 

    Efter denna genomgång av svaren från 1987 års spalter ska vi se närmre på 2010 års svar. 

Det är Hannah Arnhög som ansvarar för spalten detta aktuella år. 

    2010: 24, ”Bella, 21”, har problem med att hon får orgasm för lätt, hon blir helt enkelt för 

kåt. Arnhög svarar att det är en ”jättevanlig känsla” att kvinnan blir för känslig. Hon fortsätter 

med att uppmana signaturen att slappna av och att be killen ta det lite lugnare.165 Ordet 

”normalt” förkommer inte, däremot använder Arnhög ord som ”jättevanlig”. Svaret är 

uppmuntrande och lugnande, och ger ett kompetent intryck. 

    2010: 25, ”Malin, 19”, gråter och mår dåligt när hon har sex. Arnhög börjar sitt svar med 

att beklaga men skriver sedan att problemet inte är så ovanligt. Arnhög ger beskrivningar på 

fysiska händelser i kroppen vid sex, vilket kan leda till den reaktionen ”Malin, 19” talar om. 

Vidare uppmanar Arnhög till onani och eventuell psykologhjälp.166 Också här är svaret 

uttömmande och har en tröstande ton. Arnhög beskriver både fysiska och psykiska orsaker 

samtidigt som hon rekommenderar vidare hjälp. Ordet ”normalt” nämns inte, däremot påpekar 

Arnhög att det aktuella problemet inte är av ovanligt slag.  

    2010: 20, ”Michaela, 18” är rädd för könssjukdomar och undrar om hon kan be sin pojkvän 

att testa sig. Arnhögs svar är mycket kort men uppmuntrande och berömmande för att 

”Michaela, 18” är försiktig.167 Ordet ”normalt” förekommer inte. Svaret är visserligen mycket 

kort men ändock kompetent och uttömmande i sin enkelhet och uppmuntran.  

    2010: 23, ”Alice, 19” är fundersam över om hon kan få en kille att bli kär om hon går med 

på att bli KK med honom. Arnhög menar att det är mycket svårt att svara på, men uppmanar 

till en ”avslappnad inställning” och uppmanar också signaturen att vara säker på sin sak, 

annars finns risk för att bli sårad i onödan.168 Arnhögs svar har en både uppmanande och 

varnande ton. Då frågan är svår, är det också svårt att kunna ge ett exakt svar, Arnhög ägnar 

sig istället till att uppmana ”Alice, 19” att först bli säker på sin sak, då hon riskerar att bli 

sårad. Svaret anser jag därmed vara kompetent, med en ton av ”storasyster varnar” som tycks 

vara vad signaturen efterfrågar. Ordet ”normalt” förekommer inte. 

    2010: 26, signaturen ”Ulrika, 21” har problem med ofrivilliga orgasmer på gymmet. 

Arnhög börjar med att berätta att hon själv har varit med om samma sak och menar att om det 

har hänt dem båda, så har det säkerligen hänt fler personer. Att Arnhög tar sig själv som 
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exempel bidrar till en lugnande ton i svaret. Vidare rekommenderar Arnhög 

avslappningsövningar som lösning på problemet.169 Ordet ”normalt” förekommer inte, men 

Arnhög menar att både hon själv och säkerligen fler har varit med om samma sak. Svaret 

kunde lämna mer att önska i övrigt, nu ges ett enda förslag på lösning och därmed anser jag 

att kompetensen på svaret minskar.  

    I samma nummer har ”Michaela, 22” problem med bekräftelsebehov som förstör 

kärlekslivet. Arnhög börjar med att lugna signaturen att det ”fixar sig” sedan uppmuntrar 

Arnhög signaturen till att tala med en psykolog. Hon försöker sedan ge en eventuell förklaring 

till problemet och avslutar med att rekommendera en självhjälpsbok.170 Frågan är inte av den 

typ som Arnhög vanligtvis svarar på och hon kan tyckas göra klokt i att rekommendera 

”Michaela, 22” att uppsöka psykolog. Ordet normalt förekommer inte och utifrån 

svårighetsgraden på frågan skulle jag vilja säga att Arnhögs svar är så uttömmande det kan 

bli. 

    ”Ann-Sofie, 20” vill i samma nummer veta hur hon kan övertala sin pojkvän att ha trekant. 

Arnhögs svar är varnande, hon ber signaturen att ta det lugnt och att ta upp ämnet igen först 

om några år, då signaturens förhållande har blivit äldre och förhoppningsvis tryggare. Ordet 

”normalt” förekommer inte, tvärtom menar Arnhög att signaturens önskningar om trekant är i 

tidigaste laget, då ”Ann-Sofie, 20”s förhållande endast är ett år gammalt.171 Jag anser frågan 

vara svår och att Arnhögs varnande finger inte nödvändigtvis är moraliserande utan tvärtom 

klokt resonerat och därmed kompetent.  

    2010: 21, ”Linda, 23” undrar vad som går att använda hemma för att onanera med. 

Arnhögs svar har en lätt ton där hon skriver att i princip vad som helst fungerar, såvida det 

inte kan skada ”Linda, 23”. Arnhög uppmanar också signaturen att använda en kondom på sin 

hemmagjorda dildo, av hygieniska skäl.172 Ordet ”normalt” förekommer inte. Arnhögs svar är 

lättsamt. Hon ger kanske inte så mycket direkta tips utan uppmanar att det mesta går bra. 

Svaret anser jag därmed vara uttömmande, trots att tips på fler konkreta saker kunde ha getts.  

    2010: 18, ”Lina, 21”, undrar om hon är homo eller bisexuell. Arnhög menar att det är 

onödigt att sätta etiketter på människor och deras sexuella läggning och menar att hon inte kan 

svara på ”Lina, 21”s fråga, utan det kan endast ”Lina, 21” själv göra. Hon uppmanar 

signaturen till att prata om saken med någon i sin närhet och avslutar med en uppmaning att 
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signaturen ska ”ger blanka fan i att omgivningen vill sätta etiketter på folk”.173 Ordet 

”normalt” förekommer inte. Arnhög har en både lugnande och uppmanande ton, där hon 

försöker ta ned problemet till att inte längre vara ett problem, då hon menar att stämplingen på 

människors sexuella läggning är onödig. Frågan som ställs är, precis som Arnhög påpekar, 

svår för henne att svara på, jag anser ändå att hon i sitt ”pep-talk” ger ett kompetent svar.  

    I samma nummer, skriver ”Holly, 19” in och ber om handfasta tips för att utföra oralsex på 

en kille. Arnhög menar att tänder som stöter i inte är populärt men att det i övrigt gäller att 

prova sig fram, övning ger färdighet. Hon ger också några konkreta tips till signaturen.174 

Ordet ”normalt” förekommer inte. En uppmuntrande ton blandat med just det som 

brevskrivaren efterfrågade, nämligen råd på hur man gör vid oralsex för män, gör svaret 

kompetent och uttömmande. 

 

3.3 Brevskrivaren 

1987: 52, ”Olycklig”, som spelar orgasm, skriver att denne lever i ett fast förhållande. 

Signaturen tycks också besitta basala kunskaper i sex och samlevnad då ”Olycklig” talar om 

tidigare förhållande och ger en beskrivning av sitt sexliv.175  

    1987: 50, ”Molly”, som har problem med smärta vid orgasm, tycks inte leva i ett fast 

förhållande. Detta antagande baserat på att endast onani som form av sexliv nämns.176 

Huruvida ”Molly” besitter basala kunskaper gällande sex och samlevnad är av texten svårt att 

utröna. 

    ”En orolig fisk”, som i samma nummer undrar över en krokig penis funktion, tycks, enligt 

det lilla som går att tolka av texten inte leva i ett fast förhållande.177 Med tanke på den oro 

som finns över om en sned penis fungerar lika bra som en rak, skulle jag tolka det som att 

signaturen inte helt besitter basala kunskaper i sex och samlevnad.  

    1987: 44, ”Känner mig normal”, som är orolig över att vara pervers, skriver om sin 

flickvän och vi får därför tolka det som att signaturen lever i ett fast förhållande.178 Huruvida 

signaturen besitter de basala kunskaper som efterfrågas är av texten svårt att tolka.  

    I samma nummer har ”Vädur-72” funderingar kring vad analsex är för något. Signaturen 

tycks vara i ett fast förhållande, då dennes ”kille” nämns.179 De basala kunskaperna i sex och 
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samlevnad tycks inte helt kompletta, då signaturen inte är medveten om vad analsex är för 

något.  

    1987: 43, ”Tacksam för svar” får ej orgasm. Signaturen tycks leva i ett fast förhållande då 

ett förhållande nämns.180 Utifrån den lilla information som ges, är det svårt att se om 

signaturen besitter de basala kunskaperna i sex och samlevnad.  

    1987: 47, ”Mia” har också problem med utebliven orgasm. ”Mia” skriver om sitt två år 

långa förhållande och ger dessutom beskrivningar av hur de själva har försökt lösa 

problemet.181 Detta tyder på att ”Mia” tycks besitta de basala kunskaperna, då hon tycks 

erfaren i ämnet sex och samlevnad.  

    ”Orolig” vill i samma nummer veta numret till aidsjouren.182 Utifrån denna enkla fråga går 

ingen information att få som kan visa om ”Orolig” lever i ett fast förhållande eller hur 

kunskaperna i sex och samlevnad är.  

    1987: 51, ”Karin”, undrar hur lång tid det tar innan orgasm uppnås.183 Inget förhållande 

nämns i texten. Det går inte av texten att tolka huruvida ”Karin” har de basala kunskaperna, 

endast att signaturen tycks sakna erfarenhet gällande sex och samlevnad.  

    ”Olle” undrar i samma nummer, vad en normal storlek på penis är.184 Liksom hos ”Karin” 

nämns inget förhållande och också här tycks erfarenhet saknas. Om kunskap också saknas, 

förtäljer inte texten.  

    Vi ska då se hur 2010 års brevskrivares relationsstatus och kunskaper i ämnet sex och 

samlevnad tycks vara.  

    2010: 24, ”Bella, 21”, får orgasm för lätt. Detta sker med signaturens kille så vi får då anta 

att ”Bella, 21”, lever i ett fast förhållande.185 Signaturen tycks förvisso ha erfarenhet gällande 

sex och samlevnad men utifrån texten kan jag inte tyda om de basala kunskaperna finns där.  

    2010: 25, ”Malin, 19” gråter vid sex. Detta sker i förhållandet hon har.186 Liksom i 

ovanstående exempel går det inte heller av denna text att se om signaturen verkligen har de 

kunskaper i sex och samlevnad som efterfrågas.  

    2010: 20, ”Michaela, 18” är orolig för könssjukdomar och vill be sin kille att testa sig innan 

dom har sex första gången.187 Detta tyder på att signaturen lever i ett förhållande och att 

dessutom de basala kunskaperna finns. Att be sin partner, som inte är oskuld, att testa sig för 
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könssjukdomar innan man har sex första gången anser jag tyda på att både kunskaper och 

klokhet finns hos ”Michaela, 18”. 

    2010: 23, ”Alice, 19” undrar om hon ska bli KK med en kille. Signaturen har inget fast 

förhållande utan hoppas, enligt texten, på att få det med den nämnda killen.188 Tecken på de 

basala kunskaperna i sex och samlevnad går inte att finna i texten och går därmed inte att fullt 

ut besvara.  

    2010: 26, ”Ulrika, 21” får orgasm på gymträning.189 Av texten går inte att utröna om ett 

fast förhållande eller de basala kunskaperna finns.  

    ”Michaela, 22” har i samma nummer problem med sitt bekräftelsebehov. Signaturen tycks 

inte leva i ett fast förhållande, utan vara rädd för hur bekräftelsebehovet kommer att styra över 

ett.190 Då frågan inte rör sex eller samlevnad utan rör sig på ett annat, psykologiskt, plan är det 

här svårt att fastställa hur signaturens basala kunskaper är.  

    I samma nummer undrar ”Ann-Sofie, 20” hur hon ska övertala sin kille att ha en trekant.191 

Signaturen lever alltså i ett fast förhållande och tycks utifrån sin explicita text besitta 

kunskaper i sex och samlevnad.  

    2010: 21, ”Linda, 23”, vill veta vad hon kan använda sig av att onanera med.192 Inga tecken 

på att signaturen lever i ett fast förhållande finns, det är också svårt att se om signaturen har 

de kunskaper som efterfrågas.  

    2010: 18, ”Lina, 20” undrar om hon är bi eller homosexuell.193 Signaturen tycks inte leva i 

ett förhållande, då hon är osäker på vilket kön hon dras till. Liksom i ”Linda, 23”s fall är det 

också här svårt att tolka om signaturen besitter de basala kunskaperna i sex och samlevnad.  

    Slutligen vill ”Holly, 19” i samma nummer, veta hur man bäst utför oralsex på en kille. 

Killen som signaturen ämnar öva de efterfrågade kunskaperna på, refereras till som ”min ’på 

G-kille’”, så något fast förhållande finns ännu inte.194 Också här är det svårt att se om 

signaturen har de kunskaper som efterfrågas i denna undersökning. 
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