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Sammanfattning 
Mot bakgrund av att medier kan definieras som en socialiseringsfaktor samt att sexualitet är ett 

ämne som ofta vädras i olika medier är syftet med den här kvalitativa studien att undersöka hur 

livsstilsmagasin, i sina texter, skildrar sexualitet och då närmare bestämt kvinnors sexualitet. 

Kvinnors sexualitet undersöks av den anledningen att kvinnor under 1800-talet drabbades av en 

avsexualisering, det vill säga deras sexualitet förminskades i förhållande till männens, vilket 

sannolikt påverkar samhället än idag.  

  Studien har tre frågeställningar där den första rör huruvida denna avsexualisering 

präglar livsstilsmagasin. Den andra frågeställningen undersöker vilka ord som används i 

livsstilsmagasinen för att beskriva det kvinnliga könsorganet. Den tredje frågeställningen har 

fokus på hur stor del av innehållet i livsstilsmagasinen som präglas av sexualitet, på ett direkt eller 

indirekt sätt.  

Ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv lutar sig studien mot 

ett teoretiskt ramverk kring mediers påverkan, då främst hur unga människor påverkas, samt 

agenda setting. Jenny Kitzingers forskning har en central roll. Ur ett sociologiskt och sexologiskt 

perspektiv kretsar det teoretiska ramverket kring Gisela Helmius definitioner av samhällelig 

sexualsyn samt Gayle Rubins sexhierarki. De metoder som använts är huvudsakligen en kritisk 

diskursanalys med fokus på texternas konstruktivistiska funktion samt en mindre kvantitativ 

analys som ger svar på hur stor del av medieinnehållet som berör sexualitet. Empirin grundas på 

elva stycken livsstilsmagasin riktade till unga kvinnor.  

 Av analysen framkommer att cirka nio procent av innehållet i de undersökta 

tidningarna berör sexualitet i någon form. Det framkommer också att de undersökta tidningarna 

är präglade av den restriktiva sexualsyn som råder i Sverige, vilken sannolikt delvis är ett resultat 

av ovan nämnda avsexualisering. Detta yttrar sig främst i ett befästande av den rådande 

kärleksideologin där sexualiteten endast får röra sig inom kärlekens, heterosexualitetens och 

tvåsamhetens ramar. Det framkom också att de undersökta tidningarna bidrar till ett 

osynliggörande av det kvinnliga sexuella könet.  

 

Nyckelord: Sexualitet, unga kvinnor, socialisering, agenda setting, livsstilsmagasin 
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Abstract 
Given that the media can be defined as a socialization factor and that sexuality is a topic that is 

often aired in various media, the purpose of this qualitative analysis is to examine how the media 

portrays sexuality and more specifically women's sexuality. The reason for examining women's 

sexuality is that women during the 17th century were constrained in their sexuality compared to 

men, and this constraint most likely has made an inprint on society to this day. 

This study poses three questions, the first concerns if the desexualisation of women 

characterizes the lifestyle magazines today. The second question examines which words that are 

used in lifestyle magazines to describe the female genitalia. The third question focuses on to 

which extent the media content in lifestyle magasines is characterized, directly or indirectly, by 

sexuality. 

From a media and communications perspective the study has a theoretical 

framework based on agenda setting and how media is able to influence its users, the young users 

in particular. The research done by Jenny Kitzinger plays a central part. From a sociological and a 

sexological perspective the theoretical framework revolves around Gisela Helmius' definitions on 

ideas of sexuality in society and Gayle Rubin's hierarchical valuation of sex acts. The methods 

that have been used are a critical discourse analysis which examines the constructivist function of 

the texts and a smaller quantitative analysis to examine to which extent the media content 

concerns sexuality. The empirical data is based on eleven lifestyle magazines aimed at young 

women. 

The analysis reveals that nine percent of the content in the examined magazines 

concerns sexuality in some way. It also reveals that the examined magazines are characterized by 

the idea of a restrictive sexuality which prevails in Sweden, which problably is a result of the 

above mentioned desexualisation. This manifests primarily in the consolidation of the prevailing 

ideology of love, where sexuality only is allowed within a framework of love, heterosexuality and 

monogamy. The magazines also contribute to making invisible the female sexual genitalia. 

 

Keywords: Sexuality, Young Women, Socialization, Agenda-setting, Lifestyle magazine 
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1 Inledning 

Länge påverkades unga människor främst av tre faktorer i sin sexuella socialisering; familjen, 

skolan samt av vänner och bekanta. I dag finns en fjärde faktor som påverkar unga i den här 

processen, nämligen medierna. De sexuella budskapen duggar tätt i dagens medieutbud. I allt från 

kvällstidningsbilagor till sitcoms möts läsaren/tittaren av allt från sexuella anspelningar till 

fullständiga instruktioner i hur vissa sexuella akter utförs. Människor i alla åldrar möter och tolkar 

dessa budskap. Vuxna förväntas kunna hantera och sålla bland budskapen, men kan detsamma 

förväntas av de unga?  

Nedanstående citat är taget från en amerikansk artikel där forskaren haft som mål 

att ta reda på hur budskap och bilder om kärlek, sex och förhållanden från massmedia interagerar 

med budskap om sexualitet som tonåringar får hemifrån, från skolan och från vänner:  

 

I wish we could be flat out. I mean like honest about it. You know? Cuz it’s like 

everyone wants to hide their sexuality and the fact that people have sex. And they 

say they don’t want to expose kids to it because it’s such a horrible thing. You 

know, it’s like, oh god. You know? And it’s like your period is just a dirty thing 

that you can’t discuss in front of people, or it’s like, it’s not natural. And I wish 

when I was a kid someone could have just said, ”This is sex. This is the way it is, 

and this is how we do it. This is what is going to happen to you. You’re gonna get 

your period. It’s gonna hurt. You’re gonna have to do this about it, you know? 

This is what makes you pregnant”, and let that just be it. And not do it in such a 

way that made me feel so paranoid about it, and so embarrassed because I 

wanted to know what was going on, you know? Cuz I couldn’t talk to my mom, 

cuz all my mom did was give me books, and I couldn’t talk to my teachers (Steele 

1999:341). 

 

Med detta citat vill jag illustrera hur vilsen en tjej i tonåren kan känna sig i sitt sexuella 

identitetsskapande. Lägg till att media är en faktor i detta identitetsskapande. I det sammanhanget är 

det intressant att undersöka vilka gestaltningar medier gör av sexualitet. Vilken typ av information får 

de unga via media? Är informationen de får allsidig? Ger media utrymme åt alla?  
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2 Undersökningen 

Den här undersökningen kommer att fokusera på medias skildring av kvinnors sexualitet. Detta stycke kommer 

att redogöra för varför det är av vikt att lyfta upp medias skildring av kvinnors sexualitet. Här kommer även 

studiens syfte och frågeställningar att tas upp. 

 

2.1 Problem 

När jag läser skildringar av sexualitet i livsstilsmagasin upplever jag att framför allt den kvinnliga 

sexualiteten skildras på ett begränsande sätt. Fram till och med 1800-talet beskrevs kvinnans 

sexualitet som lika stark som mannens. Då troddes den kvinnliga orgasmen vara nödvändig för 

befruktningen (Heberlein 2004:56). Under 1800-talet förändrades bilden av kvinnan från erotisk 

varelse till oskuldsfull moder (ibid.). En del av denna förändring hade troligtvis att göra med 

upptäckten av äggcellen. För i och med den upptäckten stod det klart att kvinnan kunde bli 

gravid även utan orgasm (Östergren 2006:96).  

Ungefär samtidigt växte föreställningen om den romantiska kärleken fram. 

Romantisk kärlek är respektabel, trygg och har potential att uppfylla kvinnans viktigaste livsmål; 

att bli gift (ibid.:54). Romantisk kärlek handlar om själarnas möte och är absolut oförenlig med 

”grov sexualitet” (ibid.; Giddens 1992). Det är rimligt att anta att 1800-talets avsexualisering och 

glorifiering av romantisk kärlek präglar oss än idag. Gisela Helmius (2000:26) hävdar exempelvis 

att den svenska kulturen präglas av en restriktiv sexualsyn. Med restriktiv sexualsyn menas att 

sexualitet är tillåtet, men endast under vissa villkor.  

Under uppväxten är det många barn, och då framför allt flickor, som får lyssna eller 

titta på prinsess-sagor i olika varianter. I sagorna blir prinsen och prinsessan kära vid första 

ögonkastet, de tar sig igenom något slags problem och avslutningsvis gifter de sig och lever 

lyckliga i alla sina dagar. Det som porträtteras i sagorna uppfattas ofta som den klassiska bilden av 

romantik. Bilden av de lyckliga prinsessorna förstärks vid ett besök i en leksaksaffär där en eller 

flera Disneyprinsessor avbildas på en stor del av sortimentet. När flickorna blir lite äldre lämnar 

de Disneyprinsessorna bakom sig och ersätter dem med exempelvis Gossip Girl1, Twilight2 och 

diverse pojkband. Gemensam nämnare för Gossip Girl, Twilight och allehanda pojkband är att 

mötet med dem sker via olika typer av medier. Närmre information om sina idoler kan fås i olika 

livsstilsmagasin. I tidningarna får flickorna/de unga kvinnorna också information om hur de ska 

gå till väga för att skaffa sig och behålla en man/drömprins (Brown 2002:42). 

 

                                                 
1
 En amerikansk tv-serie med huvudkaraktärer i övre tonåren. 

2
 Ett romantiskt vampyrdrama som skildrats i en serie böcker som även filmatiserats. 
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Tonåringar spenderar, enligt mediebarometern, i snitt 394 minuter per dag med olika medier 

(Nordicom Sverige 2012). De tittar bland annat på dokusåpor, vanliga såpor, lyssnar på musik 

och/eller går på bio. De läser också tidningar i olika former. Tidningarna används främst när de 

vill ha fakta om relationer och sex. Oavsett vilka medier de använder så stöter de på sexualitet i 

olika former. Enligt amerikansk forskning anses media vara en av de främsta 

informationskällorna för ungdomar som vill ha information om sex (Brown 2002). Hur påverkas 

unga människor av denna fjärde socialiseringsfaktor, det vill säga media? ”Människor lär sig att 

vara sexuella varelser på samma sätt som de lär sig allt annat, det vill säga genom att – ofta 

oreflekterat – följa anvisningar från omgivningen” (Helmius 2000:91). 

 

Diskussionerna kring hur media påverkar oss har gått fram och tillbaka. När effektstudierna 

uppkom i samband med Lazarsfeld (Scannell 2007:17) och hans kollegers studier trodde man att 

människors åsikter och attityder kunde analyseras som isolerade sociala variabler. Detta synsätt 

har dock förändrats mycket. Jag sällar mig till forskaren Jenny Kitzinger (Kitzinger 2009:406) som 

menar att media kan ha stort inflytande under särskilda omständigheter. I fallet med den sexuella 

socialiseringen är omständigheterna sådana att media bör ha stort inflytande, då media har 

definierats som en av de främsta informationskällorna vid frågor kring sexualitet. I vilken 

utsträckning är dock oklart men tydligt är att media har makt och media påverkar oss (ibid.:405). I 

beskrivningen av kvinnor och deras sexualitet i media har jag uppmärksammat ett dilemma när 

kvinnans könsorgan behandlas. Antingen benämns det i kliniska termer eller så används olika 

slanguttryck. Det tycks saknas ett enhetligt ord för det kvinnliga sexuella könet. Då språket bidrar 

till att forma vår verklighet (Bergström & Boréus 2005b:305) behöver kvinnor ett positivt sexuellt 

namn på sitt kön, för att kunna göra sitt kön till en positiv sexuell del av sig själva.  

I USA har ett antal studier gjorts där det undersökts hur TV-tittande har påverkat 

unga i deras sexuella beteende. Däremot saknas det studier på vilket sexuellt innehåll media 

förmedlar. I boken Sexual Teens, Sexual Media (Brown et al 2002:18) finns bland annat önskemål 

på att forskning ska göras på medias framställning av sexualitet. 

 

2.2 Studiens syfte och frågeställningar 

Denna studie fokuserar på den framställning av sexualitet som skildras i livsstilsmagasin. Studien 

är begränsad till ett av könen, nämligen det kvinnliga könet. Syftet med studien är att ta reda på 

hur livsstilsmagasin, i sina texter, skildrar kvinnors sexualitet. Jag har valt att endast titta på vad 

som skrivs om kvinnors sexualitet då det var kvinnorna, vilket tidigare har påpekats, som 

drabbades av 1800-talets avsexualisering och romantisering. Genom att analysera vad som skrivs 
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och på vilket sätt det skrivs, undersöks vilka villkor livsstilsmagasin sätter upp för den kvinnliga 

sexualiteten. Studiens övergripande frågeställning är: Hur skildras kvinnors sexualitet i livsstilsmagasin? 

Mer specifikt utgår den från följande frågeställningar: 

  

1. Präglas livsstilsmagasin, i sin skildring av kvinnors sexualitet, av avsexualiseringen av 

kvinnan samt föreställningen om den romantiska kärleken?  

2. Om det kvinnliga könsorganet omnämns i livsstilsmagasinen, hur omnämns det?  

3. Hur stor del av innehållet i livsstilsmagasinen berör, direkt eller indirekt, sexualitet? 

 

Då ingen tidigare forskning gjorts inom detta område är målet med denna undersökning på att få 

en tydligare bild av hur kvinnors sexualitet skildras i livsstilsmagasin samt att även kunna ge 

förslag på eventuella förändringar i den skildringen.  
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3 Studiens teoretiska utgångspunkt 

Nedan följer en redogörelse av studiens teoretiska utgångspunkter. Definitioner kring sex och sexualitet i generella 

termer avhandlas först, för att leda vidare in i sexuell normalitet, det sexuella klimatet i Sverige och kvinnors 

sexualitet samt det kvinnliga könsorganet. Därefter följer teori kring mediers påverkan, Agenda Setting samt 

mediers påverkan på unga människor. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om språkets funktion.  

 

3.1 Sex och sexualitet 

Alla människor oavsett kön, oavsett ålder, med eller utan funktionshinder har en sexualitet och 

kan därmed känna sexuell lust. De allra flesta vill också uttrycka sin lust i någon form (Heberlein 

2004). Sexuella akter bland människor har aldrig varit reducerade endast till att reproducera gener, 

preventivmedlens uppkomst har dock lett till att möjligheterna att enbart fokusera på njutning 

har ökat markant (McNair 2002). Enligt McNair (ibid.) utgörs en persons sexualitet av dennes 

specifika sexuella begär.  WHO, Världshälsoorganisationen, som jobbar med att främja alla 

människors hälsa, i ordets alla bemärkelser, definierar sexualitet på följande vis på sin hemsida.  

 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, 

gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and 

reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, 

desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, practices, roles and relationships. 

While sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always 

experienced or expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, 

psychological, social, economic, political, cultural, ethical, legal, historical, 

religious and spiritual factors (WHO 2013).  

 

WHO skriver på sin hemsida att det inte är någon officiell definition men den belyser tydligt alla 

aspekter av sexualitet, därför finns den med i den här uppsatsen. WHO:s inofficiella definition på 

sexuell hälsa lyder som följer:  

 

Sexual health is a state of physical, emotional, and social well-being related to 

sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual 

health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual 

relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual 

experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be 
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attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, 

protected and fulfilled (WHO 2013). 

 

3.2 Normalitet i ett sexuellt sammanhang 

Normer är allmänt godtagbara regler för vad människor i en kultur bör och inte bör göra 

(Östergren 2006:82). Även om sexualitet är något naturgivet är sexualvanor i ett samhälle 

synnerligen socialt bestämda (Levin 2002). Den sexuella socialiseringen blir därmed en 

samhällelig process i vilken vi lär oss när, var, hur och med vem vi kan agera sexuellt (ibid.; 

Östergren 2006). Oberoende av vilken kultur socialiseringen sker i tenderar människor att se sin 

sexualitet inte bara som normal utan även som naturlig. Den goda sexualiteten är för oss den som 

existerar i vår kultur, den som för många ses som naturlig. I vårt samhälle när vi på så vis en 

föreställning om att sexualiteten inte endast är naturgiven utan även naturbestämd i sina 

uttrycksformer. Vi är alla produkter av det samhälle vi lever i (Levin 2002). Som exempel kan 

sexuallagstiftningen i USA nämnas där bland annat lagar mot både homosexuella handlingar och 

oralsex återfinns i vissa stater. Lagarna sammanfattas under namnet Crimes against Nature, vilket 

direkt översatt blir brott mot naturen, vilket signalerar att ovanstående handlingar skulle vara 

onaturliga. Detta tankesätt är en av grundidéerna i sexuell essentialism, vilken utgår ifrån att sex är 

en oföränderlig naturkraft (Östergren 2006:33). Vid en tillbakablick i den svenska lagstiftningen 

syns det att i stort sett alla sexuella handlingar utom inomäktenskapligt samlag, har varit 

kriminaliserade även här (ibid.:73). Även om vi i Sverige inte har den typen av lagar längre så 

finns här socialt konstruerade spelregler för sexualiteten. När någon bryter reglerna bemöts 

han/hon/de med avsky eller informella straff (ibid.). Om däremot tillräckligt många ställer sig 

utanför det samhälleliga regelverket kommer detta att förändras och då förändras även synen på 

vad som är naturligt. Det som formar och kontrollerar vår sexualitet är den socialiserings- och 

sexualiseringsprocess vi genomgår under vår uppväxt (ibid.). I Sverige och i större delen av 

västvärlden betraktas sex som en negativ kraft, som behöver kontrolleras på olika vis. Detta 

förhållningssätt kommer framförallt från den kristna traditionen som anser att sex är något 

syndigt i sig själv (Östergren 2006:72). Som nämnts har stat och kyrka, ur ett historiskt 

perspektiv, alltid i någon utsträckning, haft regler och förbud kring sexuella beteenden (McNair 

2002:5), vilket sannolikt har gjort avtryck i samhällskulturen.  

 

Olika kulturer accepterar olika typer av sexuellt beteende. Helmius gör i sin bok en indelning av 

fyra olika typer av sexualsyner; repressiv, restriktiv, tillåtande samt stödjande (2000:26). Kulturer 

med en repressiv sexualsyn kännetecknas av ett förnekande av sexualiteten. Alla sexuella 
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handlingar som inte utförs i reproduktionssyfte betraktas som otillåtna och avvikande. I dessa 

kulturer är strävan att på alla sätt undertrycka sexualiteten. Sexualiteten är förbunden med 

fruktan, skam och skuld. Celibat betraktas som en dygd och människor som lever sexuellt 

återhållsamt tillskrivs bättre förtjänster och högre moral än de som är sexuellt aktiva (ibid.). I 

kulturer med en restriktiv sexualsyn tillåts sexualiteten men endast under vissa villkor. 

Sexualiteten är accepterad men samtidigt fruktad för de problem den kan ge upphov till, därför är 

strävan att begränsa sexualiteten och dess uttryck (ibid.). I kulturer med en tillåtande sexualsyn 

tolereras sexualiteten som en normal och naturlig del av människors liv. Diskussionerna i dessa 

kulturer handlar mindre om ett sexuellt beteendes förekomst och mer om lämpligheten av 

beteendet. Avslutningsvis tar Helmius upp den stödjande sexualsynen. I kulturer med stödjande 

sexualsyn uppmuntras utlevelse av sexualiteten. Sexuell lust och njutning värderas högt och 

betraktas som nödvändiga för att ett mänskligt liv ska bli fullvärdigt. Redan från tidig ålder 

uppmuntras sexuella upplevelser då de anses som nödvändiga erfarenheter i utvecklingen mot 

fysisk, psykisk och social mognad (ibid.:27). 

 

3.3 Det sexuella klimatet i Sverige 

Vilken kategori placerar sig då Sverige och vår kultur i? Enligt Helmius har vi en restriktiv 

sexualsyn (2000:26), det vill säga att sexualiteten är tillåten men endast unders särskilda villkor. 

Bland de villkor som råder i Sverige återfinns heteronormen, kärleksideologin samt att 

sexualiteten är fruktad på grund av de problem den kan ge upphov till. Med heteronormen avses 

att sexuellt beteende mellan personer av olika kön gynnas framför sexuellt beteende mellan 

personer av samma kön i vårt samhälle. Fram till 1944 var homosexuella handlingar kriminella 

och fram till 1979 betraktades homosexualitet som en mental sjukdom enligt socialstyrelsen 

(Heberlein 2004:65). I Sverige har det inte gjorts några undersökningar som haft som mål att visa 

hur många som är homo-, bi- eller heterosexuella. RFSL3 menar att så länge det finns fördomar 

mot homo- och bisexualitet går det inte att genomföra undersökningar som ger statistiskt 

säkerhetsställda resultat då de tror att folk inte kommer att våga svara ärligt på frågan (RFSL 

2013). Utifrån undersökningar som gjorts i andra länder gissar RFSL att i Sverige är cirka fem 

procent av befolkningen homosexuella, cirka fem procent är bisexuella och resterande nittio 

procent är heterosexuella.  

 

Under 1900-talet utvecklades olika preventivmedel till att bli mer och mer säkra ur 

graviditetssynpunkt. Denna utveckling ledde till att sexualitet och reproduktion inte behövde vara 

                                                 
3
 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. 
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lika hårt knutna till varandra som tidigare (Helmius 2000:76; McNair 2002). Samlagets fokus 

flyttade i samband med preventivmedelsutvecklingen till kärleken. Syftet med sex är att båda 

parterna ska känna njutning och att sexet ska vara ett uttryck för ömhet och kärlek (Östergren 

2006:92). Med kärlek legitimerades samlaget. Ungdomar idag socialiseras till föreställningen om 

att det är rätt och naturligt att ha samlag inom en parrelation grundad på kärlek och att i samlag 

ge uttryck för sin kärlek till en partner (Helmius 2000). I tvåsamheten, som kärleksideologin 

förespråkar, finns lösningen på mängder av problem. Exempelvis är tvåsamheten lösningen på 

ensamheten (ibid.:77). Kärleksideologin bjuder med den monogama tvåsamheten på 

förväntningar om trygghet och spänning, frihet och beroende, självförverkligande och 

ömsesidighet, romantisk kärlek och gränsöverskridande passion samt sexuell överensstämmelse 

och sexuell variation (ibid.). Kärleksideologin insocialiseras redan från tidig barndom bland annat 

via massmedia (i form av exempelvis Disneyprinsessor) och den ses som en självklarhet i 

samhället. I kärleksideologin finns ingen tudelning mellan kärlek och sexualitet och på så vis 

kontrolleras sexualiteten (ibid.:78). Enligt kärleksideologin är jakten på den ”rätta” kärleken ett 

måste, för endast när den ”rätta” kärleken är funnen kan tillgång till den ”sanna” och ”goda” 

sexualiteten fås. Den livslånga tvåsamheten anses vara nödvändig för sexualiteten enligt 

kärleksideologin (Easton & Hardy 1997:24).  

Inom ramen för kärleksideologin återfinns den romantiska kärleken. Romantisk 

kärlek har potential att uppfylla kvinnans viktigaste livsmål; att bli gift (Heberlein 2004:54). 

Själarnas möte är centralt för den romantiska kärleken. Den är trygg och respektabel, och är 

absolut oförenlig med ”grov sexualitet”(ibid.; Giddens 1992). Den romantiska kärlekens ideal 

uppstod ur den första litterära genren som, i form av romaner, fick masspridning under 1800-

talet (ibid.:31). Det är rimligt att anta att 1800-talets glorifiering av romantisk kärlek präglar oss än 

idag. Exempelvis nämner Giddens (ibid.:17) att dagens tonårsflickor talar ett språk som är präglat 

av romantik och trohet. Förbindelser som är baserade på romantisk kärlek inleds med omedelbar 

attraktion à la ”kärlek vid första ögonkastet” och domineras sedermera av den sublima kärlekens 

element snarare än den sexuella glödens (ibid.:43). I den romantiska kärleken har förnuftet inget 

utrymme utan det är känslorna som styr. Enligt Giddens är det en feminiserad och respektabel 

kärlek (ibid.:45). Med feminiserad menas att kärleken är präglad av egenskaper som traditionellt 

betraktas som hustruliga/moderliga såsom ömhet, mjukhet och så vidare. Ironiskt nog var inte 

den romantiska kärleken tillfredsställande under 1800-talet. Då många, för att få utlopp för sina 

irrespektabla lustar, skaffade sig partners vid sidan av sitt äktenskap. I otroheten upplevdes 

passionerad kärlek, som var frånskild den romantiska kärleken (ibid.:46, Helmius 2000:74). 

Passionerad kärlek har historiskt betraktats som tvångsmässigt sexuell och farlig (Heberlein 
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2004:54). I en passion blir paret besatta och totalt uppslukade av varandra. Passionen betraktas 

som oförenlig med äktenskap och barn då den anses förtära och vara destruktiv.  

 

Romansen riktar in sexualiteten mot en föregripen framtid, det vill säga i den tvåsamhet som 

uppstår efter att äktenskapsband har knutits (Giddens 1992:52). Det finns en föreställning i den 

romantiska kärleken att en relation kan uppstå ur två människors emotionella engagemang i 

varandra snarare än ur externa sociala förhållanden (ibid.:60). Giddens menar dock att kvinnors 

drömmar om romantisk kärlek ofta slutar i obeveklig underkastelse i hemmet och att den 

romantiska kärleken är skev ur jämställdhetssynpunkt (ibid.:61). Den åtråvärde mannen framställs 

ofta som onåbar. I den romantiska kärleken förekommer sexuell kärlek men den erotiska konsten 

får inget utrymme då den sexuella lycka och tillfredsställelse som den romantiska kärleken ska 

uppväcka ska vara mer än tillräcklig tillfredställelse (ibid.). Sexuell exklusivitet är nödvändig i den 

romantiska kärleken och då avses heterosexuell exklusivitet.  

 

3.4 Kvinnors sexualitet 

2006 kom ordet snippa in i SAOL4. Anledningen till att ordet snippa överhuvudtaget finns är att 

RFSU5 under början av 2000-talet saknade ett enhetligt ord för flickors kön. Avsaknaden av ett 

namn på flickors kön har både lett till osynliggörande och skambeläggande, och förhoppningen 

med införandet av ordet var att ta ett steg närmre jämställd sexualitet (Yllner 2010). När flickor 

och pojkar växer upp socialiseras de till skilda sexuella förhållningssätt (Helmius 2002:92). På en 

svensk badstrand återfinns ofta både nakna flickor och pojkar. Eftersom det finns en godtagbar 

ursäkt för pojkar att röra vid sina kön, det vill säga att de måste lära sig att styra urinstrålen, så 

finns förståelse för det beteendet bland vuxna. När flickor utforskar sina kön på stranden får de 

oftast en reaktion som påvisar att de blir smutsiga och måste tvätta sig. Redan där på stranden 

signalerar vuxna att pojkar får utforska sina kön, men flickor får inte det (ibid.). Pojkar växer 

därför upp med en medvetenhet om underlivet som en del av den egna kroppen. De lär känna 

fysiologiska reaktioner såsom stånd och utlösning. Nervsignalerna mellan lustcentrum och 

underlivet aktiveras och bekräftas. Pojkar får på så vis en närhet till att uttrycka känslor i 

sexualitet både i sexuella ord och i sexuella handlingar (ibid.). Flickorna däremot växer upp med 

ett i stort sett osynligt underliv och de lär sig ofta att betrakta utsöndringar som menstruation och 

flytningar från sitt underliv som olustiga. Flickors sexuella och genitala lustkänslor otydliggörs, då 

de varken får ord att uttrycka dem med eller möjlighet att utforska sina fysiologiska reaktioner. 

                                                 
4
 Svenska Akademiens ordlista 

5
 Riksförbundet för sexuell upplysning 
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Detta är en del i socialiseringsprocessen där pojkar fostras till att sexualisera sina känslor medan 

flickor fostras till att emotionalisera sin lust (ibid.). 

 

Flickor och kvinnor står inför en paradox när de lever ut sin sexualitet. Å ena sidan ska kvinnor 

ha rätt att bestämma över sina kroppar, å andra sidan får de inte välja att göra vad de vill med sina 

kroppar. Kvinnor är bara fria att göra de ”rätta” valen med sina kroppar (Östergren 2006:83). 

Sexualmoralen har troligtvis alltid varit strängare för flickor och kvinnor än för pojkar och män. 

Traditionen har varit och är att flickor ska skyddas från sexualitetens faror genom att 

uppmärksamma dess risker snarare än att uppmuntra dem att lära känna sig själva som sexuella 

varelser med förmåga till sexuell upphetsning och utlevelse (Helmius 2002). Eftersom flickors 

kön är mindre synliga uppmärksammas deras fysiologiska reaktioner mindre eller inte alls av de 

vuxna. Dessutom saknar flickorna ofta ord för sina fysiologiska reaktioner. Pojkar lär sig att de 

kan få erektion men flickor får sällan lära sig att de lubricerar eller att de faktiskt också får en 

erektion. En av följderna av detta blir att flickor onanidebuterar, i snitt ett och ett halvt år senare 

än pojkar och de får sin första orgasm tre år senare än pojkar får (ibid.:93-94). Bland flickor är det 

en tredjedel (≈33 procent) som upplever sin första orgasm vid onani. Däremot får en tredjedel 

(≈33 procent) av flickorna sin första orgasm i samband med samlag och ungefär en fjärdedel 

(=25 procent) av dem får sin första orgasm efter att ha blivit smekta av sin partner. Alltså är det 

ungefär 58 procent av flickorna som upplever sin första orgasm tillsammans med en partner. 

Pojkars första orgasm sker i 80 procent av fallen i samband med onani (ibid.). Bägge könen 

samlagsdebuterar i samma ålder. Poängen med att redovisa dessa siffror är att tydliggöra 

skillnader mellan hur flickor och pojkar lär sig att njuta. 

 

I den medicinska litteraturen från 1800-talet hade den normala kvinnan ingen eller svag 

sexualdrift (Heberlein 2004:55). Bilden av kvinnans sexualitet på 1700-talet skiljer sig dock för då 

beskrevs kvinnans sexualitet som lika stark som mannens (ibid.:56). Giddens menar att på 1800-

talet konstaterades den kvinnliga sexualiteten för att omedelbart krossas då man fann den 

patologiska orsaken till hysteri i den kvinnliga sexualiteten (1992:27). Fram till och med 1800-talet 

uppfattades den kvinnliga njutningen och frivilligheten som nödvändig för fortplantningen. 

Kvinnors njutning ansågs också vara nödvändig för att undvika sjukdomar i livmodern 

(Östergren 2006:96). Upptäckten av äggcellen blev dock slutet för detta tankesätt. Äggceller 

lossnade oavsett vilken sexuell behandling kvinnan fick. En inflytelserik 1800-tals läkare skrev i 

sin sexualhandledning, som lästes i hela Europa, att ”majoriteten av kvinnor (som väl är för 

samhället) besväras inte av några som helst sexuella känslor” (Heberlein 2004:56). Dessa tankar 
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blandades med föreställningen om att kvinnans sexualitet i grunden var starkare, mer primitiv och 

farligare än mannens. Föreställningarna grundade sig i en uråldrig syn på kvinnor som fresterskor, 

synderskor och förförerskor. Kvinnor som längtar efter sexuell njutning ses som definitivt 

onaturliga (Giddens 1992:29). På sextiotalet blev boken Jungfrutro och dubbelmoral ett startskott 

på en sexualdebatt. Bokens författare Kristina Ahlmark Michanek hävdade att mannens natur är 

driften och kvinnans är kärleken (Heberlein 2004:57). Mannens natur pockar och lockar och 

kvinnan säger nej, förutsatt att hon följer sin natur. Mannens sexualitet ansågs vara en opåverkbar 

reflex och kvinnans sexualitet existerade endast i samband med kärlek och romantik (ibid.). 

Heberlein menar att än idag konstrueras den kvinnliga sexualiteten som svagare, mer passiv och 

mer bunden till känslor och relationer än mannens sexualitet (ibid.). Som konstaterats börjar 

flickor oftast inte att onanera förrän de förvärvat samlagserfarenheter (Levin 2002:128). Så sent 

som 1982 konstaterar 1977 års Sexualbrottskommitté i Sverige i sitt betänkande att kommittén 

har ”funnit sig böra att anta” att flickor under 15 år inte vill ha ”sexuellt umgänge” (Helmius 

2000:84). Ofta får också kvinnan ta ansvar för både sin och mannens sexualitet. Ett offer för 

sexbrott får exempelvis många gånger frågor angående klädsel och beteende.  

 

3.5 Sexhierarkier enligt Rubin 

För många människor är sex en privat och avgränsad känslomässig sfär som dessutom bara ska 

finnas inom ett visst rumsligt område, i det egna sovrummet eller i det egna hemmet (Östergren 

2006:60). Sex som inte tillhör ens egna lustkartor, eller som man helt enkelt inte förstår, uppfattas 

som äckligt eller dåligt, då det bryter mot ens normer (ibid.:62). Cirkeln som visas nedan är 

skapad av antropologen Gayle Rubin för att förtydliga en osynlig hierarki som är baserad på 

normer kring sexuella beteenden. Tolv tårtbitar används i Rubins cirkel för att tydliggöra ett 

hierarkiskt system av sexuella värderingar, där alla tårtbitar innehåller ett motsatspar. Den inre 

delen av tårtbiten är den sexualitet som är välsignad i samhället medan den yttre delen av tårtbiten 

är fördömd av samhället (Rubin 2006). 
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FIGUR 1 – SEXHIERARKI ENLIGT RUBIN (Östergren 2006) 

 

Här är en kort redogörelse av tårtbitarna: 

inom äktenskapet/i synd: I Sverige har så gott som alla sexuella handlingar varit 

kriminaliserade förutom samlag inom äktenskapet (Östergren 2006:73). Idag har sociala 

sanktioner mot icke-äktenskaplig sexualitet i stort sett fallit bort i Sverige och sexualiteten 

legitimeras och begränsas snarare av kärleksideologin än av något krav på äktenskap, men sex 

inom äktenskapet värderas fortfarande högre än utomäktenskapligt sex (Helmius (2000).  

monogam/promiskuös: En person som är monogam har endast en sexuell partner i taget, 

alternativt är det en person som är gift med en person (ett äktenskap innefattar inte 

nödvändigtvis sex). Att vara promiskuös å andra sidan betyder att vara sexuellt frisläppt. SAOL 

uttrycker att någon som är promiskuös har ett lösaktigt sexualliv med fler än en partner. Att ha 

endast en partner värderas högre än att ha flera. En problematik i den här kategorin är att 

definitionerna inte utesluter varandra. En person som väljer att ha seriella sexuella partners kan å 

ena sidan definieras som monogam men å andra sidan som promiskuös. 

reproduktiv/icke reproduktiv: Den mänskliga sexualiteten handlar självklart inte uteslutande 

om fortplantning, då lusten och driften att uppleva njutning är stark (Heberlein 2004:45), men 

enligt Rubin hamnar sex med en reproduktiv tanke högre upp i sexhierarkin.  
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gratis/mot betalning: Sex ska vara gratis för att bli välsignat. Sex mot betalning eller att betala 

för sex är ett fördömt beteende, oavsett om det handlar om telefonsexföretag, porrproduktioner 

eller prostitution.  

tvåsamt/ensamt eller i grupp: Sex på tu man hand hamnar högt upp i sexhierarkin. En 

människa kan ha många vänner men har (i allmänhet) bara sex med en person (Heberlein 

2004:52). Att däremot ha sex på egen hand eller med flera personer kommer långt ner i 

sexhierarkin.  

inom förhållandet/tillfälligt: Även om det inte längre finns något äktenskapstvång för att få ha 

sex i Sverige så hamnar sex inom en pågående relation högre upp i sexhierarkin än sex med 

tillfälliga partners. Rubin har dock inte satt upp någon tydlig definition för vad tillfälligt innebär. 

En semesterflirt kan å ena sidan betraktas som tillfällig då den varar under en kort period men å 

andra sidan kan den betraktas som ett förhållande om de flirtande parterna umgås väldigt tätt 

under sin semester.  

samma generation/generationsskillnad: Att ha sex med någon som är i samma ålder som en 

själv hamnar högt upp i sexhierarkin men att ha sex med någon som skiljer sig mycket i ålder från 

en själv hamnar långt ner. Ålder som rättesnöre är problematiskt. Dels för att samhället är 

obenäget att definiera en gräns för tillåten sexualitet och dels för att den enskilda unga individen 

som, på grund av samhällets obenägenhet, inte kan hämta stöd för bedömningen av det egna 

sexuella handlandet (Helmius 2000:81). 

hemma/i parken: Som nämnts tidigare är sex, för många, en privat och avgränsad känslomässig 

sfär, vilket även yttrar sig i att sex bara ska finnas inom ett visst rumsligt område. Exempelvis i 

det egna sovrummet eller i det egna hemmet (Östergren 2006:60). Att ha sex innanför hemmets 

lyckta dörrar hamnar högt upp i hierarkin medan att ha sex utomhus hamnar långt ner i hierarkin. 

utan porr/med porr: Då porrproduktioner inkluderar sex mot betalning hamnar sex i anslutning 

till porrkonsumtion långt ner på sexhierarkin, medan sex utan porrkonsumtion hamnar högt upp.  

enbart med kroppen/med hjälpmedel: Att använda hjälpmedel såsom sexleksaker och/eller 

glidmedel hamnar långt ner i sexhierarkin medan sex utan hjälpmedel hamnar högt upp.  

vanlig sex/SM: Vanlig sex är den översättning som Östergren (2006) har gjort av det som Rubin 

kallar Vanilla Sex (Rubin 2006). Termen vaniljsex används för att beskriva sex som inte är 

avvikande från sexuella normer. Vaniljsex ligger högt upp i sexhierarkin. SM står för 

sadomasochism vilket innebär sex under ritualiserade former där dominans, underkastelse, 

rollspel och även smärta ingår (Lundberg 2002:204). Många sexuella fantasier har inslag av SM 

såsom dominans och underkastelse. Sexuella fantasier är en del av de allra flesta människors liv 

från barndom och genom hela livet (Rosenqvist 2002:106). SM ligger långt ner i sexhierarkin.  
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heterosexuell/homosexuell: Heterosexuellt sex, det vill säga sex mellan två parter av olika kön, 

hamnar högt upp i sexhierarkin medan homosexuellt sex, det vill säga sex mellan två parter av 

samma kön, hamnar långt ner i hierarkin.  

 Självfallet samspelar alla tårtbitarna. Att ha heterosexuellt, reproduktivt, vaniljsex i 

hemmet med någon i samma ålder, inom äktenskapet, utan hjälpmedel, utan porr och utan 

betalning är alltså den typen av sex som hamnar allra högst upp i sexhierarkin.  

 

3.6 Fittan 

Kvinnors könsorgan är utseendemässigt lika olika och individuella som deras munnar, ögon och 

fingeravtryck. Det finns en mängd olika namn på samma könsorgan såsom: vulva, slida, 

venusberg, vagina, kissemurra, kissen, snippa, kärleksmussla, köttgrotta, framstjärt, underliv, 

sköte, köttros, därnere, bäver, mus, smultronställe, skäggbiff, mutta, muff och så vidare. Den här 

listan skulle kunna göras längre. Det som saknas i listan är positiva, starka och sexuella namn på 

kvinnans kön. I RFSU:s skrift Fittfakta vill RFSU slå ett slag för styrkan i ordet fitta (Nevin 

2002). Ordet fitta har fornnordiskt ursprung som bland annat hade betydelsen våt strandäng. 

 

Av alla namn på kvinnans könsorgan jag har kommit i kontakt med blir fitta kvar 

som det som, förutom den anatomiska innebörden, även innefattar sexualitetens 

många sidor. Fittan som den våta marken, eller fukten, som är slidans 

förutsättning för välmående och där vattnets vågor kan liknas vid känslan i en 

orgasm (Nevin 2002:3). 

 

I en intervju med Lena Lennerhed6 nämnde hon att vi svenskar har anammat det amerikanska 

sättet att använda könsord som skällsord. Både Nevin, Lennerhed och Heberlein7 tycker dock att 

kvinnor borde återerövra ordet fitta, för att kvinnor behöver ett positivt sexuellt namn på sitt 

kön. Anledningen till det är att fittan i stort sett är osynlig både på grund av sin placering och i ett 

historiskt perspektiv (Nevin 2002). Kvinnans sexualdrift har haft fortplantning som funktion och 

kvinnan har ansetts sakna lust. Det var mannens uppgift att väcka kvinnans lust. Än idag fostras 

kvinnor till att vara passiva och män till att vara aktiva (ibid.). Det kvinnor får lära sig om sina 

kön är dess reproduktiva funktioner exempelvis menstruation och barnafödande. Dessutom 

utelämnas ofta vilken oändlig variation av fittor som finns, vilket gör att kvinnor många gånger 

tror att deras kön är onormala.  

                                                 
6
 Lena Lennerhed Ordförande RFSU, Stockholm i telefonintervju 23 mars 2010. 

7
 Ann Heberlein universitetslektor i teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet i telefonintervju 22 

mars 2010. 
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3.7 Mediers påverkan 

I början av 1940-talet lade forskaren Paul Lazarsfeld och hans kollegor grunden till det som kom 

att kallas effektstudier (Scannell 2007:17). Lazarsfeld och hans kolleger trodde att människors 

åsikter och attityder kunde analyseras som isolerade sociala variabler. Detta synsätt har dock 

förändrats mycket. 1973 lade forskaren Stuart Hall fram sin Encoding/Decoding-teori. Teorin 

bygger i stort på att mottagaren av ett budskap kan ha en annorlunda tolkning av budskapet än 

vad avsändaren avsett (Hall 2009). I Halls teori kan mottagaren tolka budskapet på tre olika sätt: 

Om mottagaren gör en dominant läsning av budskapet innebär det att han/hon tolkar som 

avsändaren avsåg. Om mottagaren däremot gör en förhandlad läsning av budskapet innebär det 

att mottagaren delvis tolkar budskapet som avsändaren avsåg men att även en egen tolkning görs. 

Om mottagaren tolkar budskapet på rakt motsatt vis mot vad sändaren avsett innebär det att 

mottagaren gör en oppositionell läsning (ibid.). Halls teori lägger mer fokus på mottagaren än vad 

Lazarsfeld gjorde. Forskaren Jenny Kitzinger tycker att Lazarsfelds synsätt är naivt samtidigt 

sällar hon sig inte till skaran som hävdar att den aktiva publiken bara är påverkbar när den vill. I 

sin artikel A Sociology of Media Power trycker Kitzinger på att media kan ha stort inflytande under 

särskilda omständigheter. Bland annat har Kitzinger (ibid.) sett att hennes respondenter har en 

haft en otrolig förmåga att minnas vissa aspekter i medierapporteringen. Exempelvis mindes 

respondenterna citat från TV-program eller filmer väldigt väl. Kitzingers forskning visar också 

hur respondenterna använt medieupplevelser som referenspunkter för att beskriva personliga 

erfarenheter, berätta olika historier, skämta, utveckla åsikter med mera (ibid.:407). Kitzinger såg i 

sin forskning att hennes respondenter inte litade på media (ibid.:413). Trots detta litade de 

emellanåt på medierade fakta. I fallet med den kvinnliga sexualiteten kan det mycket väl vara så 

att publiken inte litar på källan, det vill säga media, men i brist på andra källor tar man ändå till sig 

av informationen. Kitzinger (ibid.) menar att ibland förkastas egna erfarenheter till förmån för 

medierade fakta. Med utgångspunkten att alla vill känna sig normala finns en risk med Kitzingers 

upptäckt och det är att kvinnor förkastar sin/sina individuella sexuella tankar, känslor, fantasier, 

lust och upplevelser till förmån för den medierade normen, istället för att bevara eller återuppleva 

upplevelsen. I en av sina fallstudier, där över 100 fokusgrupper var involverade undersökte 

Kitzinger (ibid.:408) publikens förståelse för AIDS. Då uppdagades att bilden av AIDS; en 

smärtsamt smal man, med insjunkna ögon och ett förtvivlat ansiktsuttryck var det som hade etsat 

sig fast i många av respondenternas minnen. Bilden skrämde många och i 

fokusgruppdiskussionerna visade det sig att den motverkade informationen om att någon med 

HIV kan se ut som precis vem som helst under många år. Kitzinger är övertygad om att media 
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har makt och media påverkar oss (ibid.:405). Brown (2002:44) menar, baserat på de studier som 

gjorts för att undersöka vilka effekter sexuellt medieinnehåll har, att media har inverkan på tre 

plan: (1) Media för upp sexuellt beteende på både allmänhetens och individens agenda. (2) Media 

förstärker förhållandevis konsekvent existerande normer kring sex och relationer. (3) Media 

inkluderar sällan modeller för sexuellt ansvar, i avseendet prevention av både oönskade 

graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. De studier Brown har tittat på har analyserat tv-

tittande.  

 

3.8 Agenda Setting 

Som informationskälla har medierna makt över vilken information som presenteras. Genom att 

välja att presentera vissa ämnen men att utelämna andra kontrollerar medierna till viss del vilka 

ämnen som blir aktuella för medieanvändarna (Larsson 1997:45). Det är alltså medierna som 

bestämmer agendan för vilka ämnen som är aktuella, därav termen Agenda Setting. Brown 

hävdar att media har en unik position utifrån vilken de kan få människor att prata om och tänka 

på specifika frågor (2002:44). Medierna kan inte kontrollera vad varje enskild människa tänker 

men medierna är väldigt delaktiga i att påverka vilka ämnen människor tänker på (Gripsrud 

2002:67). Genom den här typen av påverkan förstärker media ofta stereotyper samt definierar 

vilka beteenden som är lämpliga och olämpliga (Brown 2002).  

 

3.9 Mediers påverkan på unga människor 

 

Some have labeled the media a sexual “super-peer” because of its role in 

establishing sexual norms and expectations for young people (Eyal et al 

2007:317). 

 

Då det inte finns någon svensk forskning inom det här området redovisas här en del amerikanska 

forskningsresultat. Även om både USA och Sverige har likartade kulturer samt en restriktiv 

sexualsyn så är Sverige, i förhållande till USA, väldigt sekulariserat. Det innebär att USA i större 

utsträckning är präglat av kristendomens sexualkonservativa värderingar (Knöfel Magnusson 

2010) vilket även gör avtryck i den amerikanska forskningen. Samtidigt möter svenskarna i sitt 

medieutbud mycket material som är producerat i USA, så bilderna som beskrivs i den 

amerikanska forskningen gäller även i Sverige i viss utsträckning. Mycket av forskningen som är 

gjord undersöker effekterna av tv-tittande. Teorin är dock intressant för den förtydligar attityder 

och förhållningssätt som unga människor har. Enligt en amerikansk artikel som sammanställt 
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forskning kring mainsstream-massmedia (TV, tidningar, filmer, musik och Internet) så dras 

slutsatsen att media är en av de främsta informationskällorna för ungdomar som vill ha 

information om sex (Brown 2002). De studier som gjorts antyder att media har inflytande 

eftersom media sätter sexuellt beteende både på den allmänna dagordningen men också på de 

personliga dagordningarna (Stevens Aubrey 2007:177). Det kan vara bekvämt och privat att lära 

sig om sex och sexuella normer via massmedia. I en kultur som tillhandahåller lite information 

om sexualitet via konventionella socialiseringskanaler såsom föräldrar och skola (Knöfel 

Magnusson 2010), men som tillåter att medierna är fulla av sexuellt innehåll. har media blivit en 

viktig aktör i den sexuella socialisationen (Brown & L’Engle 2009). Många tonåringars 

värderingar är i ett ständigt förändringstillstånd, då de håller på att skapa sina identiteter. 

Socialiseringseffekterna som medieexponering resulterar i är kumulativa, då de är resultatet av ett 

konsekvent upprepande av likartade mediebudskap under en lång tid (Eyal & Kunkel 2009). 

Även om Eyals och Kunkels slutsats är baserad på forskning kring tv-tittande är det rimligt att 

anta att ett konsekvent upprepande av likartade mediebudskap i livsstilsmagasin har liknande 

effekter. 

 

Sexualsocialiseringsteori antyder att när en ung människas känsla för vad som förväntas sexuellt 

utvecklas, kan frekvent exponering av upprepade teman om kön och sexuella beteenden påverka 

denne. På TV skildras kvinnor ofta som passiva sexuella objekt och män som de sexuella 

initiativtagarna (Stevens Aubrey 2007). Detta stämmer väl överens med Heberleins bild av att den 

kvinnliga sexualiteten än idag konstrueras som svagare, mer passiv (Heberlein 2004). Med sin 

unika position i samhället kan media få människor att tänka på och prata om särskilda frågor 

samtidigt som andra frågor hålls borta från allmänhetens ögon. Medieskildringar förstärker de 

kärleks- och sexnormer som framställs relativt konsekvent i samhället. Homo-, bi- och 

transsexuella återfinns sällan i mainstreammedia. Resultatet blir att media förstärker stereotyper 

och samtidigt definierar vad som klassas som lämpligt och olämpligt beteende i kulturen (Brown 

2002).  

  

Tonårstiden är en period som karakteriseras av ett intensivt informationssökande, och i synnerhet 

söks information om vuxenroller. Då många ungdomar saknar information om sex är det 

sannolikt att de vänder sig till media för att få information. Media anses vara en stor källa till 

sexuell information bland tonåringar (Ladin L’Engle, Brown & Kenneavy 2006). Amerikanska 

ungdomar läser tidningar 45 minuter varje dag och tonåringarna där rankar underhållningsmedier 

som en nyckelkälla till information om sexualitet och sexuell hälsa. Unga människor har stora 
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valmöjligheter och kontroll över vilka medier de väljer att konsumera, och genom att göra det 

kan de välja hur de socialiseras av medierna (Kistler & Lee 2010). Ungdomar tycker att 

mainstreammedia är en bra källa att inhämta sexuell information ifrån oavsett vad de har för 

sexuella motiv, självbild, attityder och beteenden (Hawk et al 2006). Som nämnts tidigare anses 

media ha stort inflytande under särskilda omständigheter (Kitzinger 2009:406). Omständigheter 

som berör medias inflytande i den här undersökningen är: (1) Att media anses vara en nyckelkälla 

till information om sex. (2) Generellt föredrar unga kvinnor tryckta medier såsom böcker och 

tidningar (Hawk et al 2006). (3) Resultatet av ett konsekvent upprepande av likartade 

mediebudskap under en lång tid resulterar i är kumulativa socialiseringseffekter (Eyal & Kunkel 

2009). 

 

Hur interagerar massmedias budskap och bilder om kärlek och sex med det som tonåringar lär sig 

om sexualitet hemma, i skolan och från deras vänner? TV har fått mycket uppmärksamhet i 

forskningen men när tonåringar blir äldre ökar tidningar, musik och filmer i värde som källor av 

information om sex. Typiska ungdomar interagerar med media hela dagen (se figur 2).  

 

FIGUR 2 - ANDEL AV BEFOLKNINGEN 9-14 ÅR OCH 15-24 ÅR SOM ANVÄNDER OLIKA MEDIER 

EN GENOMSNITTLIG DAG 2011 (PROCENT) (Nordicon Sverige 2012) 

 

Tonåringar reagerar självfallet olika på medieutbudet beroende på var de befinner sig i livet, men 

media har ofrånkomligen ett inflytande som är sammankopplat med ungdomars vardag (Steele 

1999). Media kan påverka den sexuella socialiseringen hos unga människor på flera olika sätt 

(Aubrey 2007). Välformulerade och nyanserade artiklar om sex kan förbättra den sexuella hälsan 
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och förbättra för enskilda individer. Medieforskare har intervjuat sexforskare och en av frågorna 

de ställde var: ”What changes would you like to see in the way sex is presented in the media?” 

Många av forskarna önskade se sexforskning presenteras på ett nyanserat sätt och på ett mindre 

sensationellt sätt. I resultatet av undersökningen framkom att rapporteringen kring sex bör vara 

korrekt och informativ för att gynna allmänheten (McBride et al 2007). 

 

3.10 Språkets funktion 

För att kunna kommunicera om en verklighet behövs ett språk, men språket återger inte 

verkligheten direkt, utan bidrar snarare till att forma den (Bergström & Boréus 2005a). Detta är 

en konstruktivistisk syn på språk, då språket fungerar som en konstruerande lins (Bergström & 

Boréus 2005b). Språket kan således inte uppfattas som ett neutralt instrument för 

kommunikation. Däremot kan det konstateras att makt bygger på kommunikation. Eftersom 

språk ses som viktigt för makt och olika språkliga mönster sätter gränser för vårt sätt att tänka 

och handla (Bergström & Boréus 2005a). I fallet livsstilsmagasin speglar tidningstexterna både 

medvetna och omedvetna föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser 

(Bergström & Boréus 2005b). Alla texter bidrar på något vis till skapandet av tre olika 

samhällsaspekter (Fairclough 1995:55). De bidrar till att skapa sociala identiteter, sociala relationer 

samt kunskaps- och trossystem. Foucault menar att i alla typer av diskurser kontrolleras 

människor och detta görs bland annat genom så kallade utestängningsmekanismer (Bergström & 

Boréus 2005b). Utestängningsmekanismer kan exempelvis vara när något blir förbjudet, när något 

är en tradition eller inte är en tradition, när något ses som rätt och fel. Normer kan också 

definieras som utestängningsmekanismer. Samtidigt är diskursen en del i normskapandet (ibid.). 

 Sättet som livsstilsmagasin kommunicerar på är i princip i monologform. Oftast har 

tidningarna någon slags insändarsida där läsaren kan bli publicerad men det är producenterna 

som avgör vad som ska tryckas och det är oftast producenterna som får sista ordet, då de som 

regel svarar på insändaren (Fairclough 1995). Fairclough hävdar också att privatpersoner endast 

får svara på frågor gällande deras erfarenheter medan offentliga personer tillfrågas i åsiktsfrågor 

(ibid.).  

 Ett samhälleligt fenomen kan uppfattas som naturligt/essentiellt vilket innebär att 

det framstår som något logiskt och universellt när fenomenet i själva verket är konstruerat i just 

den samhällskulturen (Berglez 2000:198). För att konstruktionen av fenomenet ska kunna ske 

måste fenomenet, under en längre tid, upprepas tillräckligt många gånger (i media) i 

samhällskulturen (ibid.).  
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4 Metodval – en kvalitativ studie 

Detta kapitel förtydligar vilka metoder som använts i den här undersökningen samt varför de har använts. 

Problematik i operationaliseringen lyfts också fram.  

 

4.1 Förförståelse av problemet 

Sedan medie- och kommunikationsvetenskap blev en etablerad disciplin har studier av 

medietexter varit ett centralt område. Medierna utövar sin makt, påverkar attityder, förmedlar 

kunskap och underhåller via texterna. Samtidigt vill vi förstå hur medierna fungerar, och då är 

textanalys ett ypperligt verktyg (Østbye et al 2003). Den här undersökningen faller inom den 

hermeneutiska forskningsprocessen då den avser att ge svar på vad det är som har visat sig och 

vad innebörden i det är. För att undersöka hur livsstilsmagasin skildrar kvinnors sexualitet i en 

kvalitativ delstudie har en kritisk diskursanalys utförts. Avsikten med den kritiska diskursanalysen 

är att den ska ge svar på den första och den andra frågeställningen: Präglas livsstilsmagasin, i sin 

skildring av kvinnors sexualitet, av avsexualiseringen av kvinnan samt föreställningen om den romantiska 

kärleken? Samt: Om det kvinnliga könsorganet omnämns i livsstilsmagasinen, hur omnämns det? En mindre 

kvantitativ innehållanalys har gjorts för att få svar på den tredje frågeställningen: Hur stor del av 

innehållet i livsstilsmagasinen berör, direkt eller indirekt, sexualitet. 

 

Diskurs kan innebära enbart själva språkanvändningen (Bergström & Boréus 2005b:17). 

Tolkningen i den här undersökningen har fokus på den omgivande diskursen, så att styrande 

föreställningar uppmärksammas (ibid.:32). En så kallad symptomal läsning har gjorts, där texterna 

ses som uttryck för underliggande eller dolda betydelser. Producenten av texten är dock inte alltid 

medveten om de underliggande betydelserna (Østbye et al 2003:65). Medietexter bildar 

tillsammans en känslig mätare där samhällskulturella förändringar blir tydliga (Fairclough 

1995:52). 

 

4.2 Urval och begränsningar  

Underlaget för undersökningen är livsstilstidningar som riktar sig till unga kvinnor (ca 17-25 år). 

Anledningen till att jag har valt att analysera tidningar är för att unga kvinnor väljer att läsa dessa 

(Treise & Gotthoffer 2002:177). Forskning har visat att generellt föredrar unga kvinnor tryckta 

medier såsom böcker och tidningar framför tv och internet när de söker sexuell information 

(Hawk et al 2006). Mitt urval består av elva tidningar med svensk text, ur kategorin 

livsstilsmagasin som utkom i samband med månadsskiftet november/december 2012. 

Livsstilstidningarna är intressanta att undersöka då det inte gjorts någon liknande forskning på 
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dem tidigare. I övrigt hänvisar jag till kapitel 3.8 där mediers påverkan på unga människor 

diskuteras.  

 

4.3 Kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough 

 

My view is that ’discourse’ is use of language seen as a form of social practice, 

and discourse analysis is analysis of how texts work within sociocultural practice 

~ Norman Fairclough (Bergström & Boréus 2005a:323). 

 

Enligt Fairclough har diskurser tre olika funktioner: en ideationell funktion, en relationell 

funktion samt en konstruktivistisk funktion (ibid.:322). Den ideationella funktionen innebär att 

språket har en avsedd innehållslig dimension. Den relationella funktionen avser relationen mellan, 

i fallet med livsstilsmagasinen, textskribenten och läsaren. I den konstruktivistiska funktionen 

ingår diskursens sätt att konstruera identiteter (ibid.; Fairclough 1995). Den här undersökningen 

kommer främst att granska den konstruktivistiska funktionen, då språket inte återger verkligheten 

direkt, utan snarare bidrar till att forma den (Bergström & Boréus 2005a:305). På så vis formar 

medietexterna som berör kvinnlig sexualitet de kvinnliga läsarnas sexualitet. Innebörden i 

texterna har tolkats utifrån de olika skribenternas språkanvändning. 

 

4.4 Operationalisering 

Under genomläsningen av tidningarna har artiklarna i tidningarna kategoriserats. Tävlingar i olika 

former ingår inte i analysen, då dessa inte är redaktionellt material. Kategorierna är: direkt sexuellt 

material, indirekt sexuellt material samt övrigt material. I kategorin direkt sexuellt material har alla artiklar 

vars huvudsyfte är att förmedla sex eller sexualitet i någon form placerats. I kategorin indirekt 

sexuellt material har alla artiklar som huvudsakligen berör ett annat ämne men som ändå berör sex 

och sexualitet i något hänseende placerats. I kategorin övrigt material placerades alla övriga artiklar, 

dessa artiklar har inte genomgått någon vidare analyseras. Kategoriseringen är gjord för att svara 

på studiens tredje frågeställning. 

De artiklar som återfanns i kategorierna direkt sexuellt material och indirekt sexuellt material 

har analyserats utifrån Gayle Rubins cirkel för att få en bild av hur det sexuella medieinnehållet 

förhåller sig i de stora tårtbitarna i Rubins cirkel. Varje tårtbit innehåller två kategorier där den 

ena kategorin är definierad som fördömd och den andra som välsignad. Därefter har texterna 

analyserats med utgångspunkt i de tolv tårtbitarna i Rubins cirkel enligt följande fyra punkter som 

Fairclough ställt upp (1995:202): 
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1. How is the text designed, why is it designed in this way, and how else could it 

have been designed? 

2. How are texts of this sort produced, and in what ways are they likely to be 

interpreted and used? 

3. What does the text indicate about the media order of discourse? 

4. What wider sociocultural processes is this text a part of, what are its wider 

social conditions, and what are its likely effects? 

 

Frågorna är intressanta i det här textanalyssammanhanget, då de både ger ett mikro- och ett 

makroperspektiv (Berglez 2000:204). Med mikroperspektiv avses att textens har analyserats på 

detaljnivå där stil, sammanhang samt vad den implicerar har tagits i beaktande. Makroperspektivet 

å andra sidan beaktar de konventioner som den här typen av texter produceras i (ibid.). Något 

större vikt har lagts på fråga nummer ett och fråga nummer fyra. Anledningen till det är att 

avsexualiseringen av kvinnan samt föreställningen om den romantiska kärleken som finns med i 

den första frågeställningen båda skulle kunna ses som samhälleliga ramar och processer som sker 

i en viss samhällskultur. Faircloughs första fråga ska ge svar på hur texten är producerad och ger 

således svar på studiens andra frågeställning, det vill säga: Om det kvinnliga könsorganet omnämns i 

livsstilsmagasinen, hur omnämns det? Målet med att analysera artiklarna utifrån dessa frågor är att 

fånga en helhetsbild samt eventuellt underliggande orsaksmekanismer (Backman 1998:54).  

 

4.5 Metodproblematik 

Texterna är oundgängliga studieobjekt i samhällsvetenskapen men inte de enda som bör studeras 

(Bergström & Boréus 2005b). Texterna kan inte ge svar på hur de mottas eller hur de påverkar 

enskilda individer eller samhället i stort (Østbye et al 2003). Att dra slutsatser från ett innehåll i 

text till förhållandet i det omgivande samhället kräver försiktighet (ibid.:97).  

Jag är medveten om att den här typen av analys inte ger några generaliserbara 

resultat, då undersökningen är av kvalitativ art och urvalet är för litet. Jag har ändå att gjort en 

uppställning av hur många artiklar som faller i de olika kategorierna för att visa hur de förhåller 

sig antalsmässigt till varandra. Detta ger en bild av hur stor del av innehållet i just de här 

tidningarna som präglas av sexualitet på något vis. Min förförståelse för ämnet har sannolikt 

påverkat min tolkning (Bergström & Boréus 2005b:33). 

I min första analys där tidningarnas olika texter skulle placeras in i olika kategorier 

var det inte alltid helt tydligt för mig i vilken kategori jag skulle placera texten. Vissa texter, 
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exempelvis en text om våldtäkt, passade inte tydligt in i någon av tårtbitarna i Rubins cirkel. I 

några fall har min personliga åsikt fått avgöra vilken tårtbit en text skulle placeras i. En del av 

artiklarna passar in flera olika tårtbitar men har bara analyserats med utgångspunkt i den av 

tårtbitarna jag tyckte att texten mest berörde. Både korta notiser och flersidiga artiklar har 

analyserats i den här undersökningen och kanske har det varit lättare för mig att göra djupare 

analyser av de kortare texterna då mindre information självfallet är lättare att ta in i sin helhet.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Den här kritiska diskursanalysen ser jag som en fallstudie (Backman 1998:49) då min avsikt är att 

få en bild av hur livsstilsmagasin skildrar kvinnors sexualitet. Eftersom studien är av kvalitativ art, 

med ett litet urval, gör den inte anspråk på att vara generaliserbar. Är forskningsresultaten 

reliabla, det vill säga tillförlitliga? I avseendet datainsamling är den här undersökningen reliabel. 

Avsikten är att analysera innehållet i livsstilsmagasin, vilket också görs. Då den kritiska 

diskursanalysen är en analysmetod som inte kan tillämpas oproblematiskt på en text utan snarare 

är ett teoretiskt förhållningssätt som rymmer en rad olika analytiska varianter av texten (Berglez 

2000:217) kan databearbetningens och analysens reliabilitet diskuteras. För att kontrollera 

studiens reliabilitet och validitet bör den utsättas för ett intersubjektivitetstest (Østbye et al 2003). 

Detta för att kontrollera intersubjektiviteten, vilket innebär att en annan forskare som utför en 

likadan undersökning bör uppnå samma resultat som den här undersökningen (Bergström & 

Boréus 2005b:36). Ett sådant test hade sannolikt också tydliggjort bristerna i 

artikelkategoriseringen.  

Som mätinstrument är den kritiska diskursanalysen lämplig för den här typen av 

studier, men studiens validitet påverkas mycket av mig som forskare. Då den kvalitativa 

innehållsanalysens resultat baseras på forskarens tolkning av artiklarna. För att få ett resultat med 

hög validitet förutsätts att forskaren har stor kunskap om ämnet som analyseras, i det här fallet 

kvinnlig sexualitet (Berglez 2000:216). Då jag som forskare är total novis i avseendet kvalitativ 

innehållsanalytiker krävdes en hel del studier av tekniken innan jag ens kunde ta mig an uppgiften. 

Slutsatserna visar på att undersökningen mäter det den avsåg att göra. För att öka validiteten 

skulle det vara lämpligt att göra en kvantitativ innehållsanalys eftersom en triangulering ökar 

studiens validitet (ibid.:312). Om resultatet från en kvantitativ innehållsanalys ger liknande resultat 

som den kvalitativa innehållsanalysen råder inget tvivel om att hög validitet uppnåtts. Utöver 

trianguleringen skulle ett intrasubjektivitetstest utföras. Intrasubjektiviteten får jag kontrollera i ett 

framtida skede då jag bör göra samma typ av undersökning och förhoppningsvis uppnå ett 

liknande resultat.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs först bakgrundsfakta kring de olika tidningarna som har analyserats. Därefter följer 

resultatet av den kritiska diskursanalysen. Avsnitten baseras, till att börja med, på de tolv tårtbitarna i Rubins 

cirkel, därefter följer ett avsnitt om texter som inte kategoriserats samt avslutningsvis ett avsnitt om fittan. 

Resultatet och analysen är sammanvävda då den kritiska diskursanalysen som metod är analytisk.  

 

5.1 Tidningarna 

Totalt ingår elva olika tidningar i den här undersökningen: Frida nummer 23 2012, VeckoRevyn 

nummer 11 2012, SOLO nummer 12 2012, Cosmopolitan nummer 12 2012, POSH nummer 11/12 

2012, OM nummer 08 2012, Styleby nummer 13 2012, Damernas Värld Mode Vinter 2012, ELLE 

nummer 12 2012, Plaza Kvinna nummer 12 2012 och Egoboost Magazine november 2012. Nedan 

följer en närmre beskrivning av tidningarna. De beskrivs med ord som de själva valt att beskriva 

sig med.  

Tidningen Frida startades 1981 och är Sveriges största tidning för unga tjejer. Dess 

målgrupp består av tjejer som är mellan 13 och 17 år gamla. Tidningen utger sig för att ha 

120 000 läsare men kunde inte ge besked på hur stor deras upplaga var när jag pratade med dem. 

Tidningen utkommer varannan vecka, det vill säga 26 nummer per år. 

VeckoRevyn utkommer en gång i månaden, det vill säga tolv nummer per år, och 

hävdar att den ger det mesta och det bästa av shopping, kläder, smink, skönhet, kändisliv, 

relationer, sex, kärlek och karriär. Tidningen är väletablerad med sina 75 år i tidningshyllan.  Den 

har en upplaga på 34 500 och dess målgrupp är mellan 18 och 25 år. 

Det första numret av SOLO kom ut 1997. Tidningen ser sig som ett modernt 

tjejmagasin vars innehåll är skräddarsytt för en ung, trendkänslig målgrupp (kvinnor mellan 18 

och 35 år). I SOLO ska läsaren få den perfekta mixen av mode och skönhet, med fokus på de 

senaste trenderna, många intervjuer med kändisar såväl som vanliga tjejer, läsning om personlig 

utveckling samt artiklar om sex och relationer. Tidningen utkommer med 12 nummer per år. 

SOLO har en upplaga på 44 000. 

Den svenska versionen av tidningen Cosmopolitan grundades år 2001. Det är ett 

livsstilsmagasin riktat till unga kvinnor som älskar skönhet, mode och relationer. Cosmopolitan 

anser sig ge läsaren det absolut bästa och hetaste inom hennes favoritämnen: de nya 

relationsråden, det snyggaste modet, den härligaste skönhetsinspirationen, de smartaste 

karriärtricken och det senaste inom hälsa och nöje. Tidningen har en upplaga på 46 300. 

Målgruppen är mellan 20 och 30 år. 
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2011 startades tidningen POSH upp. Den utkommer sex gånger om året. I 

tidningen får läsaren se vackra bilder och inspireras av de absolut hetaste stjärnorna i en positiv 

atmosfär. Tidningen tycker sig innehålla den perfekta blandningen av mode, inredning och 

skönhet och riktar sig till kvinnor mellan 20 och 39 år. Dess upplaga är 35 000.  

Tidningen OM utkommer tolv gånger per år. OM anser sig vara Sveriges nya 

livsstilsmagasin och innehåller reportage om bland annat mode, design, skönhet, sex, krogliv, 

resor, musik, film, böcker och innovationer. Tidningens målgrupp är i åldern 14 – 45 och främst 

kvinnor men tidningen säger sig också rikta sig till män. OM har en upplaga på 30 000.  

Tidningen Styleby startades år 2011. Styleby vill vara det nya, spännande 

modemagasinet för moderna kvinnor som älskar mode, trender, skönhet och stil. Tidningen ska 

innehålla massor av mode, personligheter och spännande möten. Den utkommer åtta gånger per 

år och har en upplaga på 29 400. Dess målgrupp är kvinnor som är mellan 18 och 35 år.  

Damernas Värld grundades 1940 och anser sig idag vara Sveriges ledande mode- och 

livsstilsmagasin. Damernas Världs läsare är medvetna kvinnor som hänger med i mode, skönhet 

och inredning, såväl som aktuell debatt och det senaste inom kultur och design. Tidningens 

målgrupp är kvinnor i åldrarna 25 till 45 och har en upplaga på 87 800. Den utkommer tolv 

gånger per år. 

ELLE är världens största modetidning, ett magasin som tänker globalt och skriver 

lokalt. Den svenska versionen av ELLE grundades 1988. I tidningen återfinns exklusiva 

intervjuer med filmstjärnor, artister och folk inom modebranschen. I ELLE ska läsaren kunna 

hitta inspirationen, skönheten, trenderna, glamouren men också allvaret och äventyren. 

Tidningen utkommer 13 gånger per år och har en upplaga 75 700. Målgruppen är kvinnor mellan 

15 och 25 år.  

1994 grundades Plaza Kvinna.  Tidningen säger sig innehålla allt som intresserar den 

nyfikna och medvetna 2000-talskvinnan, det vill säga mode, hår och skönhet, shopping, sex och 

relationer, träning och hälsa, mat, inredning och resor. Plaza Kvinna utkommer tolv gånger per år 

och har en upplaga på 38 100. Dess huvudmålgrupp är kvinnor mellan 25 och 40 år.  

Egoboost Magazine är en tidning som vill inspirera och få kvinnor att våga ta för sig 

på alla plan. Tidningens tre fokusområden är utbildning, självkänsla och karriär. Egoboost Magazine 

går emot sjuka skönhetsideal genom att säga nej till retusch. Tidningen arbetar aktivt för ett mer 

jämställt samhälle och vill främja ett sunt framtidstänk och en hållbar livsstil. Tidningen skrivs för 

kvinnor i åldern 20-35 år och har en upplaga på 20 000 exemplar i butik. 

 Totalt är det tre av de elva magasinen som uttrycker att de skriver om sex medan 

de övriga endast nämner att de skriver om relationer.  
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TABELL 1 – ARTIKLARNAS FÖRDELNING I TIDNINGARNA 

 

5.2 Hur förhåller sig artiklarna i Rubins cirkel? 

Totalt innehöll de elva tidningarna 796 artiklar och notiser. Av dessa berörde nästan nio procent 

(71 stycken) sexualitet i någon form. 25 av artiklarna placerade sig i Rubins (se figur 1, s. 17) inre 

välsignade cirkel medan de övriga 46 placerades i den yttre fördömda. Denna tabell svarar inte på 

huruvida en artikel som faller i den välsignade eller fördömda delen av Rubin's cirkel framställs på 

ett repressivt, restriktivt, tillåtande eller stödjande sätt. Detta faller istället under den kvalitativa 

analysen.  

 

5.2.1 inom äktenskapet/i synd 

Överlag berörs inte huruvida utomäktenskapligt sexuellt umgänge är syndigt i något av 

magasinen. I Sverige finns, åtminstone i vissa samhällsskikt, sedan en tid en tillåtelse kring 

föräktenskaplig sexualitet (Helmius 2000:66). Men vid två tillfällen omnämns dock 

utomäktenskapligt sex, bägge tillfällena är i Damernas Värld Mode. I ena fallet handlar det om en 

utomäktenskaplig graviditet i mitten av 60-talet och det andra var en frånskild kvinna som var 

älskarinna till en adlig man. Bägge texterna skildrar ett historiskt perspektiv. Av den anledningen 

skulle det vara svårt att uttrycka dem annorlunda ur det sexuella perspektivet för då skulle 

texterna förlora autenticitet.  
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I en notis i VeckoRevyn kan man läsa om den senaste Twilight-biopremiären där 

tittaren ska få beskåda huvudkaraktärernas kärleksbarn8. Valet av ordet kärleksbarn kan ha många 

anledningar. Ordet kärleksbarn har ursprungligen betytt oplanerat barn eller oäkting. 

Huvudkaraktärerna trodde sig inte kunna bli gravida så barnet var verkligen oplanerat, därför kan 

det vara en anledning till ordvalet. En annan anledning till valet av ord är att barnet blivit till på 

ett enligt kärleksideologin sanktionerat sätt (Easton & Hardy 1997:24). För att skapa en mer 

neutral text hade ordet kärleksbarn kunnat bytas ut mot barn men VeckoRevyn väljer att göra en 

värdering genom att använda detta ord. 

Trots att utomäktenskapligt sexuellt umgänge inte längre anses syndigt, finns det en 

värdering kring hur lång tid en tjej bör ha känt en kille innan hon har sex med honom. På tre av 

tidningarnas insändarsidor för frågor kring sex och relationer kan man läsa likartade frågor om 

hur lång tid man som tjej ska vänta innan man ligger med en kille. Insändarsidor finns i någon 

form i alla de undersökta tidningarna. Alla tre tidningarna svarar att det är helt individuellt hur 

lång tid man vill känna någon innan man har sex men gör dock vissa tillägg, exempelvis: 

 

Visst, vissa tycker att det blir bättre ju längre tid det går, men det är ju inget som 

gäller alla (VeckoRevyn nr 11 2012). 

 

Att dra ut på lite på det, vänta några dejter och lära känna varandra innan kan ju 

vara både bra och spännande…(SOLO nr 12 2012). 

 

Genom sina svar bekräftar sexexperten den rådande värderingen i samhället om att sexet kan bli 

bättre av att vänta med det. Ett svar utan ovanstående tillägg skulle ha signalerat en tillåtande 

sexualsyn (Helmius 2000). Det är rimligt att anse att detta råd kommer att åtföljas av ytterligare 

individer utöver insändarskribenten då de väletablerade magasinen betraktas som en expert på 

området. Sättet som texterna är uppbyggda på, där sexexperterna ges sista ordet, gör också att det 

är deras värderingar som framstår som de rätta (Fairclough 1995).    

 

5.2.2 monogam/promiskuös 

Då det inte råder ett motsatsförhållande mellan orden promiskuös och monogam upplevde jag 

som analytiker vissa problem i den här kategorin. De sammanhang som frågan om monogami 

oftast berörs i de analyserade magasinen är när ämnet otrohet kommer upp. I en 

                                                 
8
 I den föregående Twilightfilmen gifter sig huvudkaraktärerna samt har samlag på bröllopsnatten. Det var första 

gången bruden hader sex och sexet leder till en graviditet. 
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kärleksideologisk kontext är sexuella relationer utanför tvåsamheten stigmatiserade (Helmius 

2000:77). Tidningen Frida skriver om kändisars otrohet i termer som bland annat otrohetsskandal, 

elaka rykten och chock. Fridas sätt att återge otrohetsaffärer spär sannolikt på stigmat kring sexuella 

relationer utanför tvåsamheten. Därmed inte sagt att otrohet kan vara ett svek på andra plan än 

det sexuella. Med en mer dokumentär approach istället för en skandaljournalistisk approach hade 

texten sannolikt inte uttryckt samma starka värdering. Att skildra kändisars liv är en del av Fridas 

säljstrategi för kändisar är ett av tidningens varumärkesord, detta är sannolikt anledningen till 

varför texten finns med. 

Vidare behandlas ämnet otrohet också i tidningen Egoboost Magazine. Det är för 

övrigt den enda artikeln som berör ämnet sexualitet i den tidningen. I artikeln i fråga intervjuas en 

svensk i mediala sammanhang känd tjej som uttrycker att hennes syn på män präglats av att 

hennes bästa vän hade sex med hennes pojkvän under tonåren. I detta fall är det svårt att uttrycka 

sig på något annat vis eftersom tidningen citerar intervjupersonen. Men tidningen har valt att 

klippa ut citatet och förstora upp det bredvid en av bilderna på tjejen vilket gör att läsaren 

sannolikt lägger mer fokus på dess innehåll. Tidningen hade kunnat utelämna informationen, det 

förutsätter dock att även annan information utelämnats. Egoboost Magazine hade också kunnat 

välja att inte direktcitera utan istället göra en omskrivning i löpande text, vilket gjorts med stora 

delar av intervjun.  

I tidningen VeckoRevyn möter vi ämnet otrohet på insändarsidan om sex och 

relationer. Det är en tjej som skrivit till tidningen för att få råd om hur hon ska hantera att hennes 

pojkvän har varit otrogen. I en annan insändare på samma uppslag är det en tjej som frågar om 

hon ska stanna med sin pojkvän eller om hon ska lämna sin pojkvän för en killkompis. Breven 

hade inte kunnat skrivas annorlunda däremot är det tidningen som väljer vilka brev som får 

utrymme på insändarsidorna. Sexexperten som svarar på insändarna tipsar brevskribenterna om 

hur de kan gå vidare på olika vis. Tonen är vänlig och familjär i det som skrivs vilket troligtvis 

faller sig naturligt då sexexperten svarar på personliga brev. Genom att inte upplysa om 

alternativet att leva i en öppen relation befäster sexexperten den tvåsamhetsnorm som råder i vårt 

samhälle. Svaren är också uttryck för den restriktiva sexualsyn som råder i Sverige (Helmius 

2000:26). Som nämnts ovan ges sexexperten sista ordet vilket gör att hennes värdering framstår 

som den rätta (Fairclough 1995).    

 

Jag har haft fyra pojkvänner i hela mitt liv. Jag har aldrig haft sex med någon som 

inte är min pojkvän (SOLO nr 12 2012). 

 



 34 

Ovanstående är ett citat av en amerikansk kändis i SOLO. Citatet i fråga kan tolkas på flera sätt. 

Antingen vill tjejen i fråga distansera sig från den tv-seriekaraktär hon spelar genom att visa att 

hon tar avstånd från sexuella relationer utanför tvåsamheten. Eller vill hon visa att man kan göra 

valet att bara ha sex med några få personer, det vill säga att antalet sexpartners är individuellt. 

Eller är citatet en kombination av de båda anledningar jag nämnt. Citatet är placerat på SOLOs 

sida som heter Aktuellt sex. Eftersom texten är ett citat går det självfallet inte att uttrycka den på 

något annat vis men valet att trycka det samt vilken placering det fått i tidningen kontrolleras av 

SOLO. Eftersom det är en välkänd skådespelerska som citeras får orden sannolikt större 

genomslagskraft än vad de skulle fått om de myntats antingen av någon på redaktionen eller i en 

insändare.  

I tre tidningar återfinns uttryck som uttrycker promiskuitet i någon annan form än i 

otrohetsrelaterade affärer. På ett ställe framställs det i positiva ordalag. Det är i en intervju i 

tidningen VeckoRevyn där en känd svenska som står i giftastagen uttrycker: 

 

Alltså om jag skulle träffat mig själv som tonåring igen hade jag sagt till mig själv 

att ha mer sex (VeckoRevyn nr 11 2012).  

 

Intervjupersonen säger också att hon hade önskat att hon inte tagit sina förhållanden så seriöst 

och att man måste utforska. Återigen är det citat det rör sig om, vilket gör att tidningen inte hade 

kunnat ändra på texten. Däremot har den, som tidigare nämnts, kontroll över vilka delar av 

intervjun som får vara med i tryck.  

 Det andra är en bokrecension av en självbiografisk bok i SOLO där 

huvudkaraktären omnämns som alltid kåt och alltid ute efter någon att ligga med. Enligt 

recensionen lever huvudkaraktären ett destruktivt och promiskuöst liv och läsningen är 

smärtsam. En recension har som mål att redogöra för vilka intryck en bok har lämnat hos 

recensenten därmed blir texten recensentens personliga åsikter. Med en annan recensent hade 

kanske texten uttryckts i helt andra ordalag.  

 Det tredje är en insändare i tidningen VeckoRevyn. Insändarskribenten är bekymrad 

över att hon har större sexlust än sin pojkvän. Hon är ledsen och känner sig okvinnlig i sin 

situation. Insändarens innehåll kunde inte skrivits annorlunda då den inte är någon redaktionell 

text. Däremot kunde VeckoRevyns svar uttryckts annorlunda. Svaret hon får är kort och det 

uppmanar henne att läsa kommande nummer där de ska ta upp ämnet. Anledningen till det är 

troligtvis att det antingen saknades utrymme för ett mer uttömmande svar och/eller att 

VeckoRevyn vill göra reklam för kommande nummer. De hade kunnat bemöta tjejen i hennes 
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känslor. De hade kunnat försöka minska hennes oro. De hade kunnat förklara att lust är 

individuellt. De hade kunnat råda henne i frågan hur hon skulle kunna bemöta sin pojkvän och 

de hade kunnat råda henne att onanera. Genom att svara så kort förminskar VeckoRevyn 

insändarens frågor.  

 

5.2.3 reproduktiv/icke reproduktiv 

Målgruppen för tidningarna i den här undersökningen tillhör en åldersgrupp som inte har någon 

förväntan på sig att reproducera sig (Levin 2002:125). Tvärtom förväntas de att inte bli gravida 

(Helmius 2000:68), vilket märks i tidningarna. På två ställen i tidningen Frida berörs ämnet 

kondomer. I det ena fallet är det en sexexpert som uttalar sig kring vad som är viktigt att tänka på 

när en tjej ska sova över hos en kille för första gången. Experten poängterar att i Sverige är det 

inte lagligt att ha sex innan man fyllt femton. Sen säger hon: 

 

Om man vill ha sex är det viktigt att skydda sig mot könssjukdomar och 

oönskade graviditeter med kondom och p-piller eller annat preventivmedel (Frida 

nr 23 2012). 

 

Sexexpertens råd återfinns i en liten ruta som är del av ett reportage som heter: Dags att zzzova 

över? I reportaget intervjuas tre tjejer i tonåren vilka får svara på frågor kring övernattningar hos 

en pojkvän. Både gruppintervjun och sexexpertens svar präglas av den restriktiva sexualsyn som 

råder i Sverige (Helmius 2000:26). Texten är producerad för att fungera som någon slags guide 

för tjejer som hamnar i situationen där de funderar över att sova över hos en pojkvän. Sannolikt 

är det också så texten kommer att användas. Texterna hade kunnat produceras med mer fokus på 

lust än på oro, vilket fallet är nu. Det finns exempelvis inga tankar kring hur flickan och pojken 

skulle kunna ha det skönt tillsammans om det skulle vilja ha sex.   

Två sidor senare ger Frida råd om hur läsaren ska kunna övertyga sin kille om att 

använda kondom genom att ge svar på tal. Under råden finns en liten textruta där tidningen 

informerar om att kondom är det enda sättet att skydda både sig och sin partner mot både 

könssjukdomar och graviditet. Textkonstruktionen är till för att ge läsaren självförtroende att 

använda kondom. Någonstans utgår tidningen från att läsaren behöver den hjälpen. Enligt 

Helmius är det typiskt för det sexualrestriktiva samhället att betona sexualitetens risker och 

följder, detta för att skydda barn och ungdomar (ibid.:82). Texten bekräftar också den 

samhälleliga föreställningen om att kvinnan ska ta ansvar både för sin egen och för mannens 

sexualitet (Heberlein 2004:57) då den utgår ifrån att killar kommer vilja ha sex utan kondom.  
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På följande sida undrar en läsare hur hon ska veta att hennes pojkvän är redo för 

sex. Tjejen i fråga känner sig redo men vet inte hur hon ska bemöta sin pojkvän. Svaret hon får 

från tidningen är uppmuntrande och hon uppmanas att prata med sin pojkvän. Tidningens 

sexexpert tycker att tjejens stadiga relation ger henne bra förutsättningar och avslutar med att 

påminna om att inte glömma kondomen. Första halvan av sexexpertens svar tyder på en 

tillåtande sexualsyn men andra halvan präglas av en restriktiv sexualsyn då skribenten poängterar 

en styrka i det stadiga förhållandet, vilket kan hänvisas tillbaka till käleksideologin, samt påminner 

om kondom (Helmius 2000:26). Intressant i det här sammanhanget är att pojkar förväntas pressa 

på i frågan om den sexuella initiationen medan flickor förväntas vilja skjuta upp den (Giddens 

1992:52). Sannolikt är det en anledning till att insändarskribenten kontaktar tidningen.  

 

5.2.4 gratis/mot betalning 

Av alla de genomgångna artiklarna är det bara en som berör sex mot betalning och då endast på 

ett indirekt vis. Det är tidningen OM som i en notis nämner en kommande film som handlar om 

två kvinnor som startar ett telefonsexföretag.  

 I övrigt berörs aldrig varken betalning eller kostnad i någon form i tidningarna. Det 

är underförstått att sex ska vara gratis. En av anledningarna till det är sannolikt: 

 

Sexuell essentialism9 gör att prostitutionsmotståndare utgår ifrån att kvinnors 

sexualitet är så naturligt kopplad till kärlek och intimitet att ingen kvinna frivilligt 

kan vilja sälja sex – liksom att mäns sexualitet i grunden är oetisk och våldsam 

och att män därför utan betänkligheter utnyttjar kvinnor. I jämställdhetens 

sexmoral finns heller inte plats för dem som byter sex mot pengar (Östergren 

2006:199). 

 

5.2.5 tvåsamt/ensamt eller i grupp 

Även i denna tårtbit faller en mängd av texterna underförstått i den välsignade delen av tårtbiten, 

det vill säga tvåsamt. I några fall diskuteras sexleksaker men de tas upp i avsnitt 5.2.10. Inte 

någonstans nämns sex i grupp däremot omnämns ensamsex i någon form vid fem tillfällen. I en 

längre intervju av en skådespelerska i Damernas Värld nämns alldeles kort att skådespelerskan 

porträtterat en proffsmasturberare på film. Inget mer nämns om filmen. Utan förkunskap om 

filmen är det därför lätt att tro att skådespelerskan varit expert på att onanera i filmen. I själva 

                                                 
9
 Det är när sex uppfattas som en oföränderlig naturkraft som inte något kan påverka (Östergren 2006:33). 
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verket handlar det om att hon handgripligen har stimulerat män till orgasm mot betalning i 

filmen. Mot den bakgrunden skulle denna text ha placerats i avsnitt 5.2.4 men den placerades här 

då det är skribentens syfte som analyseras. Skribentens val att skriva proffsmasturberare handlar 

sannolikt om okunskap om ordets masturbation, vilket betyder självtillfredsställelse. Alternativet 

att det skulle handla om platsutrymme finns också. Då hela intervjun är vinklad för att skildra 

skådespelerskans modeintresse är det inte intressant för skribenten att dyka längre in i 

skådespelerskans rollprestationer. 

 I Cosmopolitan är ensamsexet uttryckt i lite mer indirekta former. På en sida beskrivs 

i en kortare text hur läsaren ska sova för att drömma sexdrömmar. Texten redogör för ett 

forskningsresultat vilken ger tyngd åt den. Samtidigt är den uttryckt i positiva ordalag vilket gör 

att läsaren sannolikt får en positiv inställning till att drömma sexdrömmar.  Sättet att uttrycka sig 

tyder snarare på en tillåtande sexualsyn än en restriktiv (Helmius 2000:26). Några sidor senare 

berättar Cosmopolitan att kvinnor tänker på sex tio gånger om dagen. Texten är en kort notis med 

en källhänvisning till ett amerikanskt universitet. Avsikten med texten är sannolikt att ge en 

fingervisning till vad som är normalt. Bo Levin (2002) hävdar att det i samhället finns en 

uppsättning av sexuella spelregler. Spelreglerna är inte samma i alla samhällen och de är inte 

statiska. Dessa spelregler uppfattas dock av flertalet människor i samhället som en naturlig 

sexualitet. Uppfattningen om att de socialt konstruerade spelreglerna är naturliga gör att de är 

svårt att bryta dem utan sociala sanktioner (Levin 2002:126). Genom sin notis skapar Cosmopolitan 

en spelregel, då de inte förtydligar hur stor spridning det faktiskt kan vara bland kvinnor i antalet 

tankar kring sex per dygn. Ett tillägg till notisen där det konstateras att det är fullt normalt att 

tänka på sex både fler och färre gånger per dygn hade tytt på mer öppenhet.  

 I tidningen VeckoRevyn nämns onani på två ställen. Första gången är i ett 

sammanhang där tidningen uttrycker att de inte vill veta intima detaljer om kändisars sexliv. För 

att exemplifiera tar de upp en skådespelerska som redogjort för sin makes onanivanor i en 

välkänd talkshow. McNair nämner i sin bok Striptease Culture att media distribuerar idéer om 

sexualitet (2002:11). Genom sitt dömande av kändisars öppenhjärtighet kring sina sexliv visar de 

för läsaren att vissa delar av människors sexualitet inte ska delges offentligheten. Hade VeckoRevyn 

istället valt att hylla kändisarnas öppenhet, alternativt bara neutralt konstatera det som kändisarna 

sagt, så hade notisen fått en mer tillåtande vinkel. 

 På VeckoRevyns sex- och relationssida är det en insändarskribent som frågar om hon 

är onormal som varken kysst någon, haft sex eller onanerat. Insändarskribenten upplever att det 

förväntas av henne att ha sex i någon form och hon känner sig pressad av sina vänner att ha det. 

Svaret hon får är att hon ska göra det som känns rätt för henne. Till skillnad från tidigare svar av 
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VeckoRevyns sexexpert (se avsnitt 5.2.1), finns här inga hänvisningar till vad som är bättre eller 

sämre, vilket signalerar en tillåtande sexualsyn (Helmius 2000:26).    

 

5.2.6 inom förhållandet/tillfälligt 

Tidningen ELLE har endast en artikel som berör sex, det är å andra sidan en tvåsidig 

djuplodande artikel med rubriken: Sanningen om sex utan känslor. Texten vill ge svar på om alla 

tjejer kan ha sex med en tillfällig partner. Texten är skriven i rätt generella termer men det är 

heteronormen som genomsyrar den (Heberlein 2004:34). Artikelskribenten har intervjuat tre 

experter och två ”vanliga” tjejer för att kunna skriva en nyanserad artikel. Artikeln avslutas med 

följande citat:  

 

Syftet med sex är mycket viktigare än huruvida det är tillfälligt eller ej – och ju 

säkrare en kvinna är på vad hon vill ha, desto större är chansen att hon får det 

(ELLE nr 12 2012). 

 

Artikeln är ett exempel på tillåtande sexualsyn (Helmius 2000). Skribenten dömer ingen och hon 

väljer att ta upp fenomenet ur flera olika vinklar. Hon skapar en trygg miljö för läsaren, där 

läsaren själv får avgöra vad som är rätt för henne. 

 Två andra tidningar berör också ämnet tillfälliga sexuella partners men bara i korta 

och indirekta ordalag. Den ena rör ett tv-serieavsnitt där en huvudkaraktär, under omtumlande 

omständigheter, förlorar sin oskuld i en limousin till en tillfällig partner. Texten är en del av en 

rankning av tv-seriens avsnitt, där det nämnda avsnittet utnämns till det bästa i serien. Skribenten 

har valt att skriva texterna på ett dramatiskt, informativt och kortfattat vis, troligtvis för att skapa 

uppmärksamhet kring avsnitten. Valet att skriva att en tjej förlorar oskulden istället för att skriva 

att tjejen i fråga har sex för första gången får tjejen/karaktären att verka passiv, något som tjejer 

ofta förväntas att vara (Heberlein 2004). Det finns ingen värdering i texten kring huruvida det är 

positivt eller negativt att tjejen har sex.   

 Det andra är ett omnämnande om ett passionerat möte med en fransman som 

enligt en spådam väntar skribenten. Artikeln har som syfte att testa olika former av 

medier/spådamer för att få bättre koll på sitt framtida kärleksliv. En av hennes frågor till 

medierna är: ”Kommer jag överhuvudtaget träffa Mr Right?” Detta trots att hon redan lever i en 

relation. Ett av medierna nämner en mörk fransk främling som ska dyka upp i skribentens liv. 

Skribentens tolkning blir att hon ska få träffa en passionerad, sexig fransman som ska få henne 

att komma i kontakt med sin sensualitet. Texten är skriven i en något humoristisk ton. Målet att 
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träffa Mr Right/den rätte är ett resultat av den kärleksideologi som präglar det svenska samhället 

(Helmius 2000). Att skribenten behöver en man för att komma i kontakt med sin sensualitet 

förstärker bilden av kvinnan som passiv och mannen som aktiv, då det tydligen inte är något hon 

klarar av på egen hand (Heberlein 2004). Skribenten framställer det dock som något positivt att få 

träffa en passionerad, sexig fransman vilket tyder på en stödjande sexualsyn (Helmius 2000). 

 

5.2.7 samma generation/generationsskillnad 

På ett uppslag i tidningen SOLO svarar tre tjejer, en så kallad tjejpanel, på frågor kring deras 

upplevelser av sex i relation till killars ålder, under rubriken: Spelar åldern någon roll? Sex mellan 

parter som inte tillhör samma generation ligger i den fördömda delen av Rubins cirkel (Östergren 

2006:88) och den värderingen är tydlig både i frågorna och i svaren. Tjejerna svarar på frågor 

som: ”Har du haft sex med någon som är väsentligt mycket äldre än du?”, ”Hur ung får en kille 

vara som yngst?”, ”Silverräv eller lammkött?” samt ”Vilken kategori är generellt sätt bäst i 

sängen?” (SOLO nr 12 2012). Tjejerna delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring sex 

med män (ingenting nämns om sex med kvinnor) i olika åldrar. Tanken med texten är att försöka 

svara på frågan om åldern spelar någon roll. Tjejerna har på det hela taget erfarenheter av sex 

med män som är både yngre och äldre än dem själva. En tjej har dock valt att inte ha sex med 

någon som är yngre än henne då hon känner att hon, enligt egen utsago, inte vill ha någon 

pojkspoling mellan sina ben. I den avslutande frågan säger alla fyra tjejerna att de föredrar att ha 

sex med äldre män framför yngre män. Genom att överhuvudtaget välja att diskutera frågan om 

huruvida åldern på ens sexpartner påverkar dennes prestation visar SOLO att det finns en 

samhällelig värdering kring frågan. Sannolikt förstärker även SOLO de redan existerande 

värderingarna hos sina läsare, vilket sedermera kan bidra till de sociala spelregler som finns i vårt 

samhälle (Levin 2002). Exempelvis får tjejerna frågan om hur ung en kille får vara som yngst, 

vilket utgår ifrån att det måste finnas gränsvärden att rätta sig efter. De ”vanliga” tjejer som står 

som frontpersoner i artikeln framställs som experter på området, vilket inte är fallet, utan det är 

deras personliga åsikter som uttrycks i artikeln. Att döma av tjejernas svar så har deras sexuella 

erfarenheter med män som inte har samma ålder som dem själva varit tillfälliga erfarenheter. När 

de får frågan om åldern har betydelse är svaret samstämmigt: Åldern har betydelse. En av dem 

svarar såhär: 

 

Ja, åldern spelar roll. Det har att göra med vad man har bakom sig tycker jag. Man 

är på olika ställen i livet och det har faktiskt mycket med åldern att göra. Det kan 
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vara kul med åldersskillnader ibland, men när det blir seriöst är det inte lika kul 

längre (SOLO nr 12 2012). 

 

De delar alla uppfattningen om att två parter i en parrelation måste vara relativt jämnåriga för att 

de ska kunna vara på samma ställe i livet och därmed kunna ha en relation. För om de inte är på 

samma ställe i livet kan de inte leva resten av livet ihop, vilket den romantiska kärleken förutsätter 

(Giddens 1992:61). Intressant är att flera av tjejerna har upplevt att de haft mycket 

tillfredsställande sex med män som inte tillhörde deras egen generation men de ansåg ändå att det 

var bättre att ha en relation med någon som är jämnårig. Detta är sannolikt ett resultat av 

kärleksideologin där den ”rätte” framställs som den enda relationslösningen. 

 I tidningen OM intervjuas en skådespelerska som i en kommande film ska ha en 

relation med en man som är ungefär dubbelt så gammal som skådespelerskan. Skådespelerskan 

kommenterar det med: 

 

Det är inget sleazy med deras förhållande. Deras förhållande är inte enbart 

baserat på sex, de gillar verkligen varandra på riktigt (OM nr 8 2012). 

 

Det framgår inte i tidningen hur frågan har ställts men skådespelerskans svar tyder på att hon 

känner ett behov att försvara relationen i filmen. Hon måste också förtydliga att relationen är 

baserad på mer än sex. Svaret är citerat i tidningen och hade därför inte kunnat skrivas på något 

annat vis. Däremot hade det varit intressant att veta hur frågan ställdes då skådespelerskan genom 

sitt svar försöker förtydliga att relationen rör sig inom kärleksideologins ramar trots 

åldersskillnaden (Giddens 1992: 47). 

Tidningen Frida berör generationsskillnad i en insändare. En 15-årig tjej har fattat 

tycke för en 22-åring och frågar Frida om det är för stor åldersskillnad. Tjejen får till svar att 

åldersskillnaden är för stor men att de kan fortsätta att utveckla en vänskapsrelation. Svaret är 

tydligt präglat av den restriktiva sexualsyn vi har i Sverige (Helmius 2000:26). I Sverige är en av 

stöttepelarna i sexualsynen samhällets värnande om ungdomarna. Unga människor, i synnerhet 

kvinnor ska skyddas från sex (Ibid.:76). Hade vi istället haft en stödjande sexualsyn hade frågan 

eventuellt aldrig ställts, men om den likväl hade gjort det skulle skribenten ha uppmuntrat 

relationen i fråga.  
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5.2.8 hemma/i parken 

I många av artiklarna med sexuellt material berörs inte någon specifik plats. Cosmopolitan frågar 

sina läsare hur intima ett par får vara på en offentlig plats. Frågan ställs tillsammans med en bild 

av ett kändispar, där den ene parten håller ett stadigt tag om den andres bakdel. Svaren lyder 

entydigt att det är ok att kramas och pussas. ”Resterande skall dock hållas innanför stängda 

dörrar”, uttrycker en av läsarna (Cosmopolitan nr 12 2012). Cosmopolitans val att ställa frågan till sina 

läsare tyder på att de tycker att det finns något att ifrågasätta. Det läsarna uttrycker är ett exempel 

på en spelregel som av flertalet människor uppfattas som en naturlig (Levin 2002). Det vill säga 

att sexuellt beteende på offentlig plats, utöver pussar och kramar, inte är tillåtet. Hade 

Cosmopolitan i anknytning till bilden istället frågat sina läsare exempelvis: ”Visst ser det här mysigt 

ut?” så hade tidningen lagt en mer positiv värdering i att uppvisa sexuellt beteende på offentliga 

platser. Sannolikt är att Cosmopolitan med den ställda frågan, i kombination med läsarnas svar 

befäster den spelregel som redan finns i samhället.   

 I en kortare intervju i tidningen OM får en modeexpert ge meningslånga svar under 

olika rubriker. Bland annat under rubriken SEX får modeexperten nämna vad som är bäst och 

sämst. Det hon anser är bäst är att det är höst så att man stannar hemma och ”kollar på film” 

hela tiden. Valet att sätta citationstecken runt kollar på film gör det rimligt att anta att det är en 

omskrivning för att ha sex. Det som intervjupersonen tycker är sämst är att hennes hus är kallt så 

att hon jämt måste ha täcke. Tidningens val att göra intervjun kortfattad i kombination med 

intervjupersonens svar gör att det finns mycket utrymme för egna tolkningar av svaren. Det 

framgår inte tydligt att det faktiskt är så att kollar på film betyder att ha sex eller om hon menar 

att hon kollar mer på film och det i sin tur leder till att hon har sex. Det framgår inte heller i 

svaret på vad som är sämst om det ökade täckesanvändandet är allmänt eller om det är knutet till 

någon sexualakt. En mer djuplodande intervju hade kunnat ge tydligare svar till läsaren.  

 I VeckoRevyn finns ett reportage om våldtäkt. Artikeln diskuterar statistik och lagar 

kring överfallsvåldtäkter. Våldtäkter är ett ämne som står utanför den här uppsatsen men det är 

ändå intressant att notera att Cosmopolitans notis och VeckoRevyns artikel om våldtäkter är det enda 

som skrivs om sexuell aktivitet utomhus. Inte i någon av de undersökta tidningarna finns något 

positivt skrivet kring sexuell aktivitet utanför hemmet. En anledning till detta kan vara att 

undersökningen görs på tidningar som utkommit i början av vintern. Som intervjupersonen i OM 

konstaterar blir det kallare under hösten vilket sannolikt gör att sex utomhus inte blir något 

aktuellt ämne för tidningarna. En annan bidragande faktor kan vara att det finns lagar kring att 

utföra sexuella aktiviteter utomhus. Det hade varit intressant att veta om det fördelar sig likadant i 

sommarnummerna av tidningarna.    
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5.2.9 utan porr/med porr 

Referenser till porr finns i två av de 72 analyserade artiklarna och det nämns bara i indirekta 

termer. Det ena är i en artikel om fantasygenren där ordkombinationen ”gladporrigt snusk” 

används för att beskriva innehållet i medeltida sånger och skrönor. Texten i övrigt berör inte porr 

och anledningen till att ordet använts är sannolikt att skribenten upplevde att det var så hon 

kunde förmedla sin beskrivning bäst.  

 Det andra omnämnandet av porr återfinns i Cosmopolitan i en artikel där läsaren ska 

lära sig att locka fram sin inre sexgudinna. Artikeln fokuserar på vad som beskrivs som ”hang-ups 

som drabbar de flesta i sovrummet” (Cosmopolitan nr 12 2012). Till sin hjälp får läsaren en 

sexcoach. En av de ”fixa” idéerna som läsaren får hjälp med är hur hon ska sluta oroa sig för att 

partnern jämför henne med bland annat porrfilmer. Texten är sannolikt skriven för att dess 

skribenter finner det rimligt att deras läsare har problemet att de jämför sig med aktriser från 

porrfilmer. Ordet porrfilmer är inte nödvändigt för andemeningen av texten och skulle därför 

kunna tas bort, då det finns andra faktorer som rubriceras som potentiella ”hang-ups”. Så som 

texten är skriven förstärks till viss del bilden av porrfilm som en negativ företeelse i samhället 

men i övrigt är ämnet för texten kvinnlig självkänsla snarare än porr. Därmed har ingen vidare 

analys gjorts. 

 Noterbart är att ingen av de analyserade tidningarna skriver om porranvändning i 

någon form. 

 

5.2.10 enbart kroppen/med hjälpmedel 

Artiklar/notiser som behandlar sexuella hjälpmedel finns i fyra olika tidningar varav en av dessa 

tar upp ämnet på två olika ställen. Tidningen Frida berättar i en notis om vibratorns uppkomst. 

Det berättas att i 1800-talets England var sexuell upphetsning förbjuden vilket ledde till att 75 

procent av kvinnorna drabbades av bland annat ångest och hysteri. Botemedlet blev att läkaren 

smekte patienten till orgasm, men läkarna fann processen tidsödande och uppfann vibratorn. 

Notisen är skriven i ordalag av en tillåtande sexualsyn (Helmius 2000) där den visar att det är 

tillåtet att använda sexleksaker men att det inte är nödvändigt för läsaren att prata om det.  

 I Cosmopolitan finns en artikel om robotsex. I artikeln intervjuas en expert på 

artificiell intelligens (AI) och en sexolog om hur framtidens solosex med en robot skulle kunna 

bli. AI-experten menar att i mitten av det här århundradet kommer robotsex att vara lika vanligt 

som sex med människor. Sexologen ser fördelar för ensamma personer, samt möjligheter för 
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personer som vill förverkliga hemliga sexönskningar. Samtidigt ser sexologen en risk med att 

robotanvändare skulle kunna bli egocentriska i sitt sexuella beteende då de inte behöver visa 

roboten någon hänsyn. Artikelskribentens val att intervjua experter ger artikeln tyngd. Artikeln 

har överlag en tillåtande sexualsyn men en del av den svenska restriktiva sexualsynen finns också 

med (ibid.) då sexologen bland annat förmanar såhär: 

 

Och även om du får fantastiska sexupplevelser med en robot så missar du kärlek 

och ömhet, att ge någon annan njutning, säger hon (Cosmopolitan nr 12 2012). 

 

Enligt Helmius har sexualiteten i vårt samhälle idag belagts med en ”kärleksplikt” (ibid.:33), vilket 

sexologen sannolikt har påverkats av.  Sexuella upplevelser blir helt enkelt inte lika mycket värda 

om de inte utförs inom kärlekens kontext. 

 På tidningen OMs sexsida finns en notis om en ny sorts geishakulor10. Skribenten 

beskriver kulorna och deras syfte på ett informativt och positivt vis. Syftet med texten är att 

uppmärksamma den nya produkten. Texten utformning tyder på en stödjande sexualsyn (ibid.:27) 

då skribenten exempelvis uppmuntrar läsaren att ta en privat stund och känna inuti sig vad som 

händer vid upphetsning.  

I SOLO nämns sexleksaker/hjälpmedel i någon form på två ställen. På en sida ges 

svar på vad män vill ha i sängen i ett stapeldiagram. Både glidmedel och ögonbindel finns med 

bland sakerna som är mest populära. Att presentera statistiska resultatet ger texten vetenskaplig 

tyngd men det finns ingen källhänvisning att tillgå. Syftet med texten är sannolikt att tipsa läsaren 

om hur hon kan göra sig populär hos sin partner i sängkammaren. Texten är riktad till 

heterosexuella kvinnor och följer alltså den heteronorm som råder i Sverige (Heberlein 2004:65). 

För att skapa en mindre heteronormativ text hade tidningen kunnat göra ett liknande 

stapeldiagram som presenterade vad kvinnor vill ha i sängen. Den typen av text hade också 

framställt kvinnan som lika aktiv som mannen på det sexuella planet (Heberlein 2004:28).  

Senare i tidningen tipsas läsaren i en artikel om julens hetaste lekar. Ett av tipsen är 

att överraska sin partner med en sexleksak i julklapp, då det är en julklapp som båda kan ha glädje 

av. För att partnern ska slippa visa gåvan för sin familj uppmanas läsaren att se till att hon är 

ensam med partnern när han öppnar paketet. Att sexualiteten är något privat som inte bör delas 

med någon annan än sin kärlekspartner är ännu en socialt konstruerad spelregel som finns i det 

svenska samhället (Levin 2002) vilket demonstreras tydligt i uppmaningen om att dölja 

sexleksaken för partnerns familj. Intressant att notera är att vid både de tillfällen där sexuella 

                                                 
10

 Kulor som kvinnan för upp i slidan för att stärka sin bäckenbottenmuskulatur. 
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hjälpmedel nämns i tidningen SOLO så görs det i en parkontext, det vill säga i ett sammanhang 

där ett heteropar ses som användare av det sexuella hjälpmedlet. Ingenstans står något om att 

sexleksakerna kan användas vid solosex. Vilket återigen visar på den rådande normen om att 

sexuella akter bör ske inom tvåsamhetens ramar (Helmius 2000:79).  

 

5.2.11 vanligt sex/SM 

Väldigt intressant att notera är att av de 72 analyserad artiklarna så berör ingen SM. Det som sägs 

och skrivs i media fungerar som referenspunkter som människor använder för att avgöra vad 

som är viktigt och vad som är bra eller dåligt (Brown 2010). Som nämndes i teorin har många 

sexuella fantasier inslag av SM och sexuella fantasier är en del av de allra flesta människors liv 

(Rosenqvist 2002:106). Om det är så att SM aldrig får utrymme i media är det sannolikt att tabut 

kring SM ökar och att alla de människor som fantiserar om SM i någon form känner skuld och 

skam över sina fantasier (ibid.). Enligt filosofen Marcuse förtrycks sexualiteten allmänt i vårt 

samhälle men främst förtrycks sexuella perversioner då dessa syftar till utlevelse av den sexuella 

lusten och står helt utanför reproduktionen (Helmius 2000:50).  

 

5.2.12 heterosexuell/homosexuell  

Av de analyserade artiklarna är det fyra stycken som i någon form berör homosexualitet. I Plaza 

Kvinna får läsaren veta att en kändis som intervjuats är aktiv i en organisation för HBT-rättigheter. 

Intervjun sträcker sig över ett fyrasidigt reportage om kändisen och avhandlar allt från barndom 

till karriär till kärleksliv. Om det är skribentens eller kändisens val att ta med kändisens 

engagemang i HBT-rättigheter framgår inte men valet att ta med det i artikeln visar på en 

tillåtande sexualsyn (Helmius (2000:26). I en kultur med repressiv sexualsyn hade kändisen kanske 

inte fått något medialt utrymme på grund av hennes engagemang.  

 I tidningen OM berörs homosexualitet vid två tillfällen. Den ena gången är i en 

artikel om ockultism. Artikeln sträcker sig över fyra sidor och visar hur 1800- och 1900-talets 

ockultism på flera olika vis dyker upp i dagens mode- och musikvärld. I beskrivningen av 

ockultismens fader framgår att han hade en fundamentalistisk kristen uppväxt som han senare 

gjorde uppror mot. Han skrev erotisk poesi och hade sex med män trots att det var ett lagbrott. 

Skribentens syfte med att skriva om mannens läggning kan vara att hon ville visa på mannens 

upproriska sätt då han inte brydde sig om normer och lagar. Eller så är det hennes sätt att visa att 

han var udda. Huruvida texten befäster homosexualiteten som udda är svårt att avgöra. Texten i 

övrigt berör inte sexualitet. 
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 På OMs sexsida får läsaren tips om en ny smartphone-applikation för kvinnor som 

söker kvinnor. Applikationen beskrivs såhär: 

 

Brenda11 är designad för att hitta andra användare, tillika sexsugna, kvinnotjusande 

kvinnor i närheten av där du befinner dig (OM nr 8 2012). 

 

Vidare hoppas skribenten att män som låtsas vara unga kvinnor inte ska använda applikationen. 

Hon uppmuntrar till tillfälliga sexuella relationer utanför heteronormen och bejakar den kvinnliga 

lusten i en sexuell kontext istället för i en kärlekskontext. Textens skribent har en stödjande 

sexualsyn då hon är uppmuntrande i sitt sätt att skriva. Med en restriktiv sexualsyn hade 

skribenten exempelvis kunnat ha uppmuntrat läsaren att hitta ”den rätte” med hjälp av 

applikationen. Hon kunde ha nämnt att man ska vara femton år för att få ha sex. Hon kunde ha 

nämnt att det är viktigt att använda preventivmedel för att minska risken för sexuellt överförbara 

sjukdomar. Å andra sidan hade applikationen inte nämnts alls då. Öppenheten med vilken texten 

är skriven kan bidra till en öppnare sexualsyn i samhället.  

 I Veckorevyn diskuterar en killpanel på fyra killar under rubriken: Homo, hetero, bi – 

spelar det någon roll? Killarna svarar på frågor som: ”Tycker ni att det är en bra idé att 

experimentera sig fram sexuellt?”, ”Vad ska jag göra om jag är osäker på min sexualitet?” samt 

”Hur ska jag tänka om jag oroar mig för att berätta om min sexuella läggning?” Svaren är 

varierade och är tänkta att hjälpa läsare som funderar över sin sexualitet. Varför VeckoRevyn vill 

att en killpanel och inte tjejpanel (alternativt en blandgrupp) diskuterar framgår inte. Eftersom det 

är en tidning riktad till tjejer kunde läsaren gynnats av öppensinniga kvinnor i svarspanelen. 

Killarna i panelen framstår som någon slags experter på området trots att de bara är vanliga killar. 

Deras svar får därför sannolikt större genomslagskraft hos läsaren, trots att det bara är killarnas 

personliga åsikter som framförs. Tidningen hade också kunnat använda sig av sexologer eller 

andra personer som har sexualitet i någon form som sitt yrke för att ge mer nyanserade svar. Då 

killar socialiseras till att uttrycka sin sexualitet i sexuella ord och handlingar, till skillnad från tjejer 

som socialiseras till att uttrycka känslor snarare än sexualitet (Helmius 2002:90), så finns det 

kanske en bild av att killar skulle ha lättare att diskutera frågorna i texten men det gör också att 

tjejer troligtvis har svårare för att ta den till sig. 

 

                                                 
11

 Brenda är namnet på den nämnda applikationen. 
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5.2.13 Okategoriserade 

Några notiser kunde jag inte placera in i Rubins cirkel. Exempelvis har Cosmopolitan ett uppslag 

med blandade faktarutor där de bland annat nämner hur långt ett genomsnittligt samlag är och 

hur lång en genomsnittlig kvinnlig orgasm är. Detta är återigen ett exempel på ett skapande av en 

spelregel eller en norm som av flertalet människor uppfattas som en naturlig (Levin 2002). En tid 

att leva upp till helt enkelt, vilket kan skapa prestationsångest hos en del.  

I VeckoRevyn behandlas ämnet våldtäkt i en artikel. Artikeln placerades som sexuellt 

material för att våldtäkt är en sexuell handling. Artikeln har dock inte analyserats eftersom 

våldtäkt är ett ämne som står utanför den här undersökningen då det som undersöks är sexuell 

aktivitet som återfinns inom ramen för WHO:s inofficiella definition av sexuell hälsa (se avsnitt 

3.1), det vill säga utan tvång. 

 

5.3 Fittan 

I de 72 artiklar/notiser som definierats som sexuellt material så omnämns fittan vid tolv tillfällen, 

dock aldrig med den benämningen. Frida som har en något yngre målgrupp använder sig av ordet 

snippa. I de övriga tidningarna används ordet underliv vid fyra tillfällen. Smeka sig eller föra in ett 

finger i sig/henne (när det är killen som gör det) används på fem ställen. Slida och där nere används 

på vars ett ställe. På ett ställe står det bara könsord och det framgår inte om det är ett manligt eller 

kvinnligt könsorgan som avses.   
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6 Slutsatser och framtida forskning 

Nedan följer en redogörelse för vissa brister den här undersökningen har. Därefter följer de slutsatser som 

framkommit under undersökningen och avslutningsvis ges en skymt av framtiden.  

 

6.1 Brister i forskningen 

Innan jag går närmare in på vilka slutsatser min undersökning har lett mig till vill jag ta upp några 

brister i min forskning. Först och främst påverkas den här studiens validitet av mig som forskare 

då den kvalitativa innehållsanalysens resultat baseras på min tolkning av artiklarna. De texter som 

analyserats kan inte ge svar på hur de mottas eller hur de påverkar enskilda individer eller 

samhället i stort (Østbye et al 2003). Att dra slutsatser från ett innehåll i text till förhållandet i det 

omgivande samhället kräver försiktighet (ibid.:97). Färgad av min förförståelse är det möjligt att 

jag har dragit förhastade slutsatser.  

 

6.2 Slutsatser 

Syftet med den här undersökningen är att visa hur livsstilsmagasin, i sina texter, skildrar kvinnors 

sexualitet. Studiens övergripande frågeställning är: Hur skildras kvinnors sexualitet i livsstilsmagasin? 

Nedan följer en redogörelse för hur kvinnors sexualitet skildras i de analyserade magasinen. 

 

 6.2.1 Tidningarnas sexualsyn 

Vilka styrande föreställningar har uppdagats i denna undersökning, och vad är innebörden i dem? 

I avsnitt 3.5 beskrivs Sverige som ett land med en restriktiv sexualsyn och de villkor som råder 

för att sexualiteten ska vara tillåten är att heteronormen följs, kärleksideologin tillämpas samt att 

sexualiteten ska fruktas på grund av de problem den kan ge upphov till. Mot bakgrund av att 

detta vill jag påstå att alla tidningarna jag analyserat präglas av den restriktiva sexualsynen utom 

tidningen OM, som har en tillåtande sexualsyn.  

 Jag har kommit till den slutsatsen av flera anledningar. Först och främst är 

heteronormen rådande i alla tidningarna utom OM. Detta då 68 av de 71 analyserade artiklarna är 

skrivna ur ett heteroperspektiv. Två av de avvikande artiklarna återfinns i tidningen OM och en i 

tidningen VeckoRevyn. Både artikeln i VeckoRevyn och den ena artikeln i OM som går utanför 

heteronormen saknar tydlig prägel av kvinnlig sexualitet. Som jag nämnt tidigare uppskattar RFSL 

att cirka 10 procent av Sveriges befolkning är homo- och bisexuella, är det då rimligt att endast 4 

procent av det som skrivs om sexualitet i dessa livsstilsmagasin berör homo- och/eller 

bisexualitet? Dessutom är det bara en av de tre artiklarna som berör homo- och/eller bisexualitet 
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som gör det ur ett kvinnligt perspektiv. Som Levin nämner låter sig inte vår uppfattning om vad 

som är normalt och ”naturligt” manipuleras särskilt lätt (2002:134). Om det bland tidningarnas 

läsare finns en uppfattning om att heterosexualitet är mer naturligt än homosexualitet är det 

rimligt att anta att den består även efter avslutad läsning. Genom den här typen av påverkan 

förstärker media ofta stereotyper samt definierar vilka beteenden som är lämpliga och olämpliga 

(Brown 2002).  

 

6.2.2 En implementerad kärleksideologi 

Alla tidningarna präglas också hårt av kärleksideologin. Sexualitet diskuteras till stor del i en 

tvåsamhetskontext där fokus snarare ligger på kärlek än på njutning. Detta stämmer väl överens 

med det Giddens (1992) hävdar, nämligen att det i den romantiska kärleken förekommer sexuell 

kärlek, men den erotiska konsten får inget utrymme då den sexuella lycka och tillfredsställelse 

som den romantiska kärleken ska uppväcka ska vara mer än tillräcklig tillfredställelse. Sexuell 

exklusivitet är nödvändig i den romantiska kärleken och då avses heterosexuell exklusivitet. Med 

tvåsamheten som utgångspunkt stängs dörren för solosex och gruppsex, för öppna relationer och 

polyamorösa relationer. Enligt Petra Östergren är kvinnor bara fria att göra de ”rätta” valen med 

sina kroppar (Östergren 2006:83). Solosex och gruppsex är tydligen inte de ”rätta” valen enligt 

empirin, då sex med fler än en person aldrig omnämns i någon av tidningarna. Solosex finns med 

på ett fåtal ställen men endast en gång uppmuntras läsaren att ta tillfället i akt och njuta på egen 

hand. I avsnitt 5.2.10 där bland annat sexleksaker diskuteras nämns tidningen SOLO som vid två 

tillfällen tar upp sexuella hjälpmedel. Vid bägge tillfällena görs det i en parkontext. Ingenstans står 

något om att sexleksakerna kan användas vid solosex. Detta visar återigen på den rådande 

normen om att sexuella akter bör ske inom tvåsamhetens ramar (Helmius 2000:79). Som 

konstaterats börjar flickor oftast inte att onanera förrän de förvärvat samlagserfarenheter (Levin 

2002:128). Huruvida det finns ett samband mellan det som skrivs i livsstilsmagasinen och flickors 

onanidebut kan jag inte svara på, men jag tycker ändå att det är intressant att notera.  

Östergren frågar sig i sin avhandling: När ska kvinnors njutning få existera 

(2006:25)? Jag kan ställa samma fråga efter att ha analyserat dessa elva tidningar. För referenserna 

till njutning i de 71 artiklarna/notiserna är väldigt få. Istället begränsas njutningen. Exempelvis 

återfanns i flera av tidningarna en underliggande uppmaning att vänta med sex.  

 

Visst, vissa tycker att det blir bättre ju längre tid det går, men det är ju inget som 

gäller alla (VeckoRevyn nr 11 2012). 
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I VeckoRevyn fanns även en insändare där skribenten såg ett problem i att hon hade mer sexlust 

än sin sambo. VeckoRevyn kunde ha uppmanat henne att njuta på egen hand, men gör det inte. 

OM signalerar i sina artiklar att njutning är tillåtet även på egen hand, Cosmopolitan tillåter också 

njutning på egen hand i en av sina artiklar. I övriga fall där njutning finns med, så är det i en 

parkontext, texternas fokus ligger dock sällan på njutning. Den restriktiva sexualsynen i form av 

den kärleksideologiska tvåsamheten lyser igenom. I diskussionsartikeln i SOLO där en partners 

ålder diskuteras framkommer att de diskuterande alla delar uppfattningen om att två parter i en 

parrelation måste vara på samma ställe i livet och för att kunna ha en relation. För om de inte är 

på samma ställe i livet kan de inte leva resten av livet ihop, vilket den romantiska kärleken 

förutsätter (Giddens 1992:61).  

 Att ingen av tidningarna tar upp SM i någon form är sannolikt också ett resultat av 

den rådande kärleksideologin.  

 

6.2.3 Skyddad verkstad 

En annan aspekt av ålder är den om att unga människor, i synnerhet unga kvinnor ska skyddas 

från sex (Helmius 2000:76). Ett tydligt exempel på det är tidnigen Frida, vilken är den tidning som 

har lägst ålder på sin målgrupp (13-17 år), där det finns en artikel om att sova över hos sin kille 

men ingen information om hur läsaren och hennes kille skulle kunna ha det skönt tillsammans. 

Däremot får läsaren veta att det inte är lagligt att ha sex när man är under 15 år. Läsaren får också 

veta att det är väldigt viktigt att använda preventivmedel. I Frida får läsaren också veta att hon 

inte ska inleda en relation med någon som är flera år äldre än henne. Som nämnts tidigare speglar 

texterna både medvetna och omedvetna föreställningar som upphovsmakarna till texterna har 

(Bergström & Boréus 2005b). Huruvida Fridas redaktion känner att de vill skydda unga kvinnor 

från sex eller om tidningens innehåll är ett resultat av den restriktiva sexualsyn som råder kan jag 

inte svara på.  

 Heberlein menar att än idag konstrueras den kvinnliga sexualiteten som svagare, 

mer passiv och mer bunden till känslor och relationer än vad mannens sexualitet gör (Heberlein 

2004), något som också syns också i många av artiklarna. Ett ytterst tydligt exempel på det är att 

tjejer ”förlorar oskulden”, just det uttrycket har jag bara stött på i tidningen POSH. Ett annat 

exempel är hur kvinnor, i flera av tidningarna, uppmanas att vänta med att ha sex med en 

potentiell sexuell partner. Utelämnande av texter om onani kan tas upp som exempel även här, då 

kvinnan förväntas vara passiv i sina sexuella utlevelser tills hon hittat sin rätte manlige partner.  

Noterbart är också att ingen av de analyserade tidningarna skriver om 

porranvändning i någon form, varken med eller utan partner. Porr tillhör erotiken vilken står 
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utanför romantiken (Giddens 1992). Inte heller finns det något positivt skrivet kring sexuell 

aktivitet utanför hemmet i någon av de undersökta tidningarna, huruvida anledningen till detta är 

att sexuell aktivitet utomhus är fördömt enligt den sexhierarki som Rubin ställt upp eller om det 

bara är ett resultat av att tidningarna är inköpta under vinterhalvåret eller om det är för att 

tidningarna inte vill uppmuntra till lagbrott kan tyvärr inte den här undersökningen ge svar på. 

 

6.3 Svar på frågeställningarna 

Svaren på de specifika frågeställningarna följer här: 

Frågeställning 1: Präglas livsstilsmagasin, i sin skildring av kvinnors sexualitet, av 

avsexualiseringen av kvinnan samt föreställningen om den romantiska kärleken? 

Slutsats: Ja, de tidningar som analyserats präglas av kärleksideologin, vilken sannolikt är ett 

resultat av 1800-talets avsexualisering, i vilken den romantiska kärleken är en av grundpelarna. 

Som nämnts tidigare syns kärleksideologin på flera olika vis i de olika tidningarna. Bland annat 

berättar texterna för läsarna hur de ska hitta den rätte, hur otrohet är bland det värsta som kan 

hända, hur en stadig relation är en bra förutsättning för sex, hur sexualiteten huvudsakligen får 

uttryckas i en heterosexuell tvåsamhet, hur en gemensam framtid är viktig samt att kärlek är en 

viktig förutsättning för sex. Däremot utelämnas lust, erotik och sexuella utlevelser, homo- och 

bisexualitet samt till viss del njutning. Det som främst avhandlas i de sexuellt relaterade artiklarna 

i de undersökta tidningarna är vaniljsex, för att använda en av Rubins termer. Vaniljsex är en term 

som beskriver sex som inte är avvikande från sexuella normer. Vaniljsex ligger högt upp i Rubins 

sexhierarki och är därmed en av samhället välsignad sexuell handling. 

 

Frågeställning 2: Om det kvinnliga könsorganet omnämns i livsstilsmagasinen, hur omnämns 

det?  

Slutsats: Som nämnts i avsnitt 5.3 så omnämns det kvinnliga könsorganet vid tolv tillfällen i de 

71 artiklarna/notiserna som analyserats. De ord som används är snippa, underliv, smeka sig, föra in ett 

finger i sig/henne (när det är killen som gör det), slida och där nere. Vid ett tillfälle står det bara 

könsord men det är otydligt om det rör sig om ett manligt eller kvinnligt könsorgan. Ingen av 

tidningarna använder ordet fitta. När RFSU lanserade ordet snippa var det för att de upplevde att 

avsaknaden av ett namn på flickors kön har både lett till osynliggörande och skambeläggande. 

Förhoppningen med införandet av ordet var att ta ett steg närmre jämställd sexualitet (Yllner 

2010). Kan det vara så att detsamma gäller för unga kvinnor? Som nämnts tidigare behöver 

kvinnor ett positivt sexuellt namn på sitt kön. Att inte använda ett positivt sexuellt namn, på det 

kvinnliga könet, i livsstilsmagasinen är ett tecken på en medveten eller omedveten 
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utestängningsmekanism (Bergström & Boréus 2005a), då fittan är en del av kvinnors kroppar och 

en stor del av deras sexualitet. Eftersom makt bygger på kommunikation måste språk ses som 

viktigt för makt (Bergström & Boréus 2005b:14). Att ha ett namn på en central del för 

sexualiteten ger kvinnan större makt över sin sexualitet. Fittan har varit i stort sett osynlig både på 

grund av sin placering och i ett historiskt perspektiv (Nevin 2002), men behöver inte vara det 

längre. Tidningarna skulle kunna påverka detta men bidrar idag istället till att osynliggöra det 

kvinnliga sexuella könet. 

  

Frågeställning 3: Hur stor del av innehållet i livsstilsmagasinen berör, direkt eller indirekt 

sexualitet? 

Slutsats: I just den här undersökningen präglas cirka nio procent, alltså 71 av de 796 texterna av 

sexualitet i någon form. 43 av artiklarna/notiserna hade en direkt sexuell ton medan 28 av 

artiklarna/notiserna anknöt till sex på ett mer indirekt plan. Huruvida detta är mycket eller lite 

kan jag inte avgöra enbart mot bakgrund av den här undersökningen. Ingen värdering har lagts 

vid bilders framställning utan fokus har enbart lagts på texterna.  

 

Den här undersökningen kan inte svara på vilken inverkan texterna i livsstilsmagasinen har på 

sina läsare. Då tonåringar är mitt uppe i ett identitetsskapande är deras värderingar i ett ständigt 

förändringstillstånd. I detta identitetsskapande söks information, i synnerhet information om 

vuxenroller. I teorikapitlet nämns att sexualsocialiseringsteori antyder att frekvent exponering av 

upprepade teman om kön och sexuella beteenden kan påverka unga människors känsla för vad 

som förväntas sexuellt av dem (Brown & L’Engle 2009). Det nämns också att ett konsekvent 

upprepande av likartade mediebudskap under en lång tid resulterar i kumulativa 

socialiseringseffekter (Eyal & Kunkel 2009). Eyals och Kunkels slutsats är baserad på forskning 

kring tv-tittande men det är rimligt att anta att liknande effekter blir resultatet av ett konsekvent 

upprepande av likartade mediebudskap i livsstilsmagasin. Denna slutsats, i kombination med att 

media anses vara en nyckelkälla till information om sex, och att unga kvinnor generellt föredrar 

tryckta medier såsom böcker och tidningar (Hawk et al 2006), tror jag tillsammans utgör 

tillräckliga omständigheter för att livsstilsmagasinen ska ha stort inflytande i enlighet med Jenny 

Kitzingers teorier (2009:406).  

Då språket inte kan ses som ett neutralt instrument för kommunikation utan 

snarare ett instrument som bidrar till att forma verkligheten, där språkliga mönster sätter gränser 

för vårt sätt att tänka och handla (Bergström & Boréus 2005a), undrar jag om de språkliga 

mönster jag sett i de analyserade tidningarna gör avtryck hos sina läsare? Språk ses som viktigt för 
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makt. Foucault menar att genom, bland annat, utestängningsmekanismer kontrolleras människor i 

olika typer av diskurser (Bergström & Boréus 2005b). I fallet med de analyserade 

livsstilsmagasinen kan konstateras att vissa ämnen är utestängda från tidningarna. Sannolikt är det 

samhälleliga normer, som i sig också kan definieras som utestängningsmekanismer, som bidrar till 

utestängandet. Samtidigt är diskursen en del i normskapandet (ibid.). Den romantiska kärlekens 

ideal sägs ha uppstått ur den första litterära genren som i form av romaner fick masspridning 

under 1800-talet (Giddens 1992:31). Idag är medierna avsevärt fler och livsstilsmagasin är bara ett 

medium av många, vilket ger medieanvändarna många valmöjligheter och sannolikt mindre 

inflytande åt de enskilda medierna. Kanske den viktigaste kunskapen för unga idag är att språket 

inte återger verkligheten och att alltid reflektera över budskapen de möter.  

  

6.4 Framtiden 

6.4.1 Framtida forskning 

Målet med min undersökning har varit att fånga en helhetsbild samt att upptäcka eventuellt 

underliggande orsaksmekanismer (Backman 1998:54), vilket jag tycker att jag har lyckats med. Jag 

känner att jag har tagit första spadtaget i ett stort stycke outforskad forskningsmark. För att den 

här forskningen ska få ökad trovärdighet hoppas jag att den inom en snar framtid utsätts för ett 

intersubjektivitetstest. För att få generaliserbara forskningsresultat bör ett större material 

undersökas, exempelvis kunde en undersökning omfatta ett helt års upplagor av alla tidningarna. 

Dessutom vore det intressant att titta på andra medieformer såsom tv, dagspress och internet, 

samt att jämföra vad som skrivs kring manlig sexualitet i liknande tidningar riktade till män.  

 

6.4.2 Utbildade skribenter 

Brown (2004) hävdar att media förhållandevis konsekvent förstärker existerande normer kring 

sex och relationer. I en artikel i Journal of Sex hävdar artikelskribenterna att välformulerade och 

korrekta artiklar om sex kan förbättra den sexuella hälsan och förbättra för individer. I deras 

undersökning hade medieforskare intervjuat sexforskare och en av frågorna de ställde var: ”What 

changes would you like to see in the way sex is presented in the media?” Många av forskarna 

önskade att de skulle få se sexforskning presenteras på ett nyanserat sätt och på ett mindre 

sensationellt sätt. I resultatet av undersökningen framkom att rapporteringen kring sex bör vara 

korrekt och informativ för att gynna allmänheten (McBride et al 2007). Mot bakgrund av detta 

tycker jag att de personer som skriver om sex och samlevnad i alla typer av tidningar bör ha 

utbildning inom sexologi i någon form, vilket många av dem inte har. En del av problematiken 
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kring att skriva om sex är att skribentens föreställningar om sexualitet sannolikt avspeglas i 

texterna. Som exempel kan nämnas skribenten i tidningen OM som verkar ha en annorlunda 

inställning i jämförelse med övriga skribenter. I hennes beskrivning står det bland annat att hon 

gör queerporrfilm, vilket troligtvis formar henne i hennes skrivande. Även skribenter kan uppleva 

att sex som inte tillhör deras egna lustkartor, eller som de helt enkelt inte förstår, uppfattas som 

äckligt eller dåligt, om det bryter mot skribentens egna preferenser (Östergren 2006:62). Dessa 

föreställningar uppfattas av flertalet människor i samhället som en naturlig sexualitet, fastän det 

sannolikt inte finns någon naturlig sexualitet i den bemärkelsen (Heberlein 2004). Med utbildning 

kan skribenten bli medveten om detta och därmed påverka de socialt konstruerade spelregler som 

finns kring sexualitet, då spelreglerna inte på något vis är statiska (Levin 2002). I avseendet 

blivande kvinnors sexuella socialisering är utbildning av skribenter vid livsstilsmagasin extra 

viktigt då unga kvinnor generellt föredrar tryckta medier såsom böcker och tidningar (Hawk et al 

2006).  

6.4.3 Slutord 

Anthony Giddens (1992:141) hävdar att sexualiteten är vår främsta källa till lycka, vilket jag är 

benägen att hålla med om. Socialantropologen Petra Östergren frågar sig i sin avhandling Porr 

horor och feminister: ”När ska kvinnors njutning få existera?” (2006:25). Helst skulle jag vilja 

svara NU på den frågan, men sett till mina resultat verkar inte kvinnors njutning få plats. Inte i 

dessa tidningar i alla fall. Så länge inte njutningen, i alla dess former, får plats kan jag bara hålla 

med Rubin i följande citat: 

  

There is systematic mistreatment of individuals and communities on the basis of 

erotic taste and behaviour (Rubin 2006:171). 

 

Med den här uppsatsen vill jag bidra till ett öppnare samhälle kring frågor om sexualitet. År 1984 

skapade Rubin sin cirkel som illustrerar den samhälleliga hierarki som råder i avseendet sexuella 

beteenden. Visst har normerna förändrats, men jag ser fram emot den dag då cirkeln förlorat 

betydelse. En dag då det inte finns några fördömda sexuella beteenden och alla kan känna att de 

uppnått sexuell hälsa enligt WHOs inofficiella definition:  

 

Sexual health is a state of physical, emotional, and social well-being related to 

sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual 

health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual 

relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual 
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experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be 

attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, 

protected and fulfilled (WHO 2013). 

 

Först då kan kvinnor, prinsessor eller ej, leva lyckliga i alla sina dagar. 
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