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Abstract 

 

The aim with this essay is to study how the female and male sexuality is depictured in two magazines 

under a period of 20 years. The magazines chosen for this study is Veckorevyn and Lektyr since their 

targeted readers differ. By studying two numbers of each magazine every fifth year the aim has been to 

analyse how the relation of power between the sexes has changed and may differ from period to period 

and can be said to be dependent upon the societal context. The theoretic framework for the study lies 

within Yvonne Hirdman’s term gender contract and Raewyn W. Connells theory on hegemonic 

masculinity.  

Christina Florin, Professor of history, describes the 1970’s as a period of change in terms of gender issues. 

The debate on gender roles from the prior decade reaches a breakthrough and the second wave of feminism 

is blooming, which becomes apparent through several organisations and groups fighting for women’s 

equal rights. There were similar groups promoting masculine initiatives, with the aim of changing the 

masculine ideal. Anja Hirdman concludes based on her research on Veckorevyn, that the sexuality was 

central to the female emancipation. Similarly, associate professor on media studies, John Beynon, 

confirms equivalent tendencies for the masculine sexuality.  

Popular media is, and has always been, an influencing factor to the normalisation and carrier of the ideals 

of a society. The magazines chosen for this essay have been studied through a gender semiotic analysis. 

The study takes off from a qualitative hermeneutic perspective and has its foundation in semiotic, 

iconology, picture analysis, and Connell’s and Hirdman’s theories on gender and masculinity.  

Based on the analysis of the magazines the study can conclude that the depicturing of sexuality, both the 

feminine and masculine, has undergone significant changes in Veckorevyn. Even if the traditional gender 

roles exists at the time for the last issue of Veckorevyn studied for this essay, the power relation between 

the sexes has changed and the two opposites have merged to some extent. In contrast, this is not the 

conclusion regarding Lektyr where a slower progression, if any, can be seen.  

 

  



 

Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den kvinnliga och manliga sexualiteten framställs i två tidskrifter 

under 20 år, 1970-1990. De valda tidskrifterna är Veckorevyn och Lektyr då de vänder sig till skilda 

publiker. Med nedslag var femte år har ansatsen varit att analysera på vilka sätt som maktrelationen könen 

emellan har utvecklats samt hur den går att koppla till samhällskontexten. Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt och Raewyn W. Connells teori om hegemonisk maskulinitet är undersökningens teoretiska 

utgångspunkter.  

Historieprofessorn Christina Florin beskriver 1970-talet som en period då mycket händer, 

könsrollsdebatten från decenniet innan får genomslag och andravågsfeminismen är i full gång. Detta yttrar 

sig i flera olika grupper och organisationer som kämpar för den kvinnliga frigörelsen men även grupper 

bestående av manliga initiativ. Sexualiteten var viktig i frigörelseprocessen, vilket medieforskaren Anja 

Hirdman funnit i sin forskning om Veckorevyn. John Beynon, docent i medievetenskap, understryker 

detsamma vad gäller den manliga sexualitetsförändringen.  

Populärpressen är och har alltid varit en påverkansfaktor som normaliserar och för vidare samhällets ideal. 

Som metod för analysen av tidskrifterna har en genussemiotisk analys använts. Den vilar på kvalitativ 

hermeneutisk grund och har sin botten i semiotik, ikonologi, bildanalys samt genus- och 

maskulinitetsteori. Genusteorin är tidigare nämnda Hirdmans genuskontrakt vilken kopplats samman med 

Connells maskulinitetsteori.  

Utifrån analysen av de aktuella tidskrifterna går det att se att både den kvinnliga och manliga 

sexualitetsframställningen har genomgått stora förändringar i Veckorevyn. Maktrelationen har förändrats 

och könen har närmat sig varandra även om de traditionella rollerna finns kvar 1990. Detta har inte visat 

sig vara fallet för Lektyr då utvecklingen varit långsammare, ibland närmast obefintlig.  
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1 Inledningskapitel 

 

1.1 Inledning 

 

För inte så länge sedan skrev jag en B-uppsats i historia om kvinnoporträtteringen i två 

veckotidningar – Se och Veckorevyn – under 1970-talet. Resultatet visade tendenser till att 

framställningen av kvinnan förändrades under decenniet och till viss del speglade 

samhällsutvecklingen med de för tiden aktuella kvinnorörelserna och den sexuella frigörelsen. 

Framställningen av kvinnan var enligt resultatet tudelad, till viss del visades en mer självständig 

kvinna i slutet på 1970-talet jämfört med i början av årtiondet, det var okej att satsa på karriären 

och idrotta, medan en annan del som vuxit fram stod för en ökad objektifiering där kvinnan 

finns till för mannen, i båda tidskrifterna (Erlandsson, 2014:24ff). Under och efter arbetet 

väcktes tankar och funderingar kring vidare forskning inom samma ämnesområde. Den här 

uppsatsen kommer att beröra liknande tematik men undersöka ett längre tidsspann – 1970-1990 

– och fokus kommer att ligga på såväl kvinnlig som manlig sexualitet.  

Genom att utöka studien till att även undersöka maskuliniteter och dess historiska utformning 

i populärpress berörs ytterligare en dimension av vad som är manligt och kvinnligt. Det här är 

något som intresserat mig länge, jag kan fortfarande minnas hur jag under gymnasietiden skrev 

en krönika kring detta område. Utgångspunkten var ett ifrågasättande och problematiserande 

perspektiv av tidens maskulinitet, detta under en period i mitt liv då jag liksom de flesta andra 

ungdomar går igenom en identitetsformningsfas. Dess innehåll och mina dåtida funderingar 

finns kvar, om än i viss utvecklad form. Detta är en av anledningarna till att studiens tematik 

har utvidgats till att även gälla den manliga sexualiteten och hur den har framställts i 

populärpress under två decennier. Idéhistorikern Claes Ekenstam skriver i antologin Rädd att 

falla om hur fler och fler män ifrågasätter maskuliniteten och söker alternativa utvecklingsvägar 

i rollen som man. Framförallt menar han att detta kännetecknar maskuliniteten i slutet av 1990-

talet, men någonstans har denna omvandling kommit ifrån och det är detta som gör min 

undersökning relevant (Ekenstam, 1998:49).  

Under perioden som är aktuell för denna studie – 1970- och 1980-talen – händer mycket i 

samhället. Kvinnlighet, manlighet och relationen dem emellan diskuteras och omförhandlas. 

Att femininiteten genomgick en förändring och sexuell frigörelse är ett faktum, något som bland 

annat genushistorikern Yvonne Hirdman understryker (Hirdman, Y, mfl, 1995:85ff). Men även 

maskuliniteten förändrades, så till den grad att det nästan är rimligt att tala om den som en 

sexuell frigörelse, om än i annan form än den kvinnliga. För mannen handlade det mer om en 

långsammare process under vilken han får möjlighet att prata om sina känslor, detta menar John 
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Beynon, docent i medievetenskap, kommunikation och kultur (Beynon, 2002:119). Huruvida 

så är fallet och på vilka sätt såväl framställningen av maskulinitet som femininitet förändrats är 

denna uppsats syfte att undersöka. 

 

 

1.2 Syfte, forskningsfrågor och avgränsning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den kvinnliga respektive manliga förändringen av 

sexualitet framställs i två olika tidskrifter – Veckorevyn och Lektyr – under två decennier. Den 

aktuella perioden för studien är 1970 till 1990, med nedslag i tidskrifterna 1970, 1975, 1980, 

1985 och 1990 för att förhoppningsvis kunna skönja tendenser till en strukturell förändring 

under de för studien aktuella årtalen. Såväl text som bild kommer att analyseras för att slutligen 

kopplas samman med den samhälleliga kontexten. Utgångspunkten för uppsatsen är Yvonne 

Hirdmans genuskontrakt samt Raewyn W. Connells teori om hegemonisk maskulinitet. 

Aktuellt för studien är både den kvinnliga och den manliga förändringsprocessen. Eftersom de 

båda tidskrifterna har skilda publiker och målgrupper bör de även framställa sexualiteten på 

olika sätt. För att kunna ge en mer nyanserad bild av sexualitetsframställningen har två 

tidskrifter med vitt skilda målgrupper valts. Med tanke på 1960-talets liberala 

sexualitetsdebatter och andravågsfeminism som bör ha gett utslag i populärpressen, vilken är 

såväl förmedlare av rådande samhällsvärderingar som påverkansfaktor, har de efterföljande 

decennierna valts som utgångspunkt. 1970-talet är dessutom en period då kvinnorörelser som 

Grupp 8 är på frammarsch och debatter om jämlikhet mellan könen blossar upp liksom 

mansorganisationer som Befria mannen som ville förändra maskuliniteten. Mina huvudsakliga 

frågeställningar är: 

- Vilka bilder av den kvinnliga och manliga sexualiteten framställs i tidningarna 

Veckorevyn och Lektyr avseende likheter och skillnader under decennierna 1970 och 

1980 med fokus på makt och relationen könen emellan?  

- På vilka sätt kan resultatet kopplas till den samhälleliga kontexten avseende en 

förändring av sexualiteten och hur den tar sig uttryck under 20 år? 

Huvudsakligt fokus i undersökningen är hur framställningen av den kvinnliga och manliga 

sexualiteten förändrats under 1970- och 1980-talet. En målsättning är således att försöka förstå 

resultatet med hjälp av genus- och maskulinitetsteori. Men det är även undersökningens delmål 

att koppla samman de samhälleliga förändringarna för kvinnor och män med den rådande 

samhällskontexten och se hur dessa förhåller sig till den bild som förmedlas via tidskrifterna. 
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Genom att jämföra resultatet med litteraturen avseende bakgrundskapitlet i denna studie är det 

förhoppningsvis möjligt att se tendenser till hur populärpress och samhällsdebatt utvecklats och 

påverkat varandra sida vid sida.  

 

 

1.3 Bakgrund och tidigare forskning 

 

För att förstå dåtidens samhälle och den kontext som de populärkulturella tidskrifter som 

analyseras i denna studie skapades i behövs en kort tillbakablick till andravågsfeminismen och 

hur den tog sig ut i Sverige. Idéhistorikern Åsa Bergenheim beskriver i artikeln ”Drömmen om 

frihet: om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80” välfärdssamhällets 

uppbyggnad kopplat till folkrörelser och frigörelseprocessen. Under årtiondena före 1970-talet 

och ett årtionde senare växte Sverige ekonomiskt och välfärdssamhället byggdes ut, detta gjorde 

även massmedievärlden som till viss del satte agendan för de samhällspolitiska frågorna. Under 

1960-talet bildades flertalet folkrörelser där kvinnorörelser och ungdomsrörelser var centrala. 

Dessa organisationer ville befria människan från förtryck och tvång och förändrade de 

samhälleliga idealen, bland annat kärnfamiljen och den borgerliga sexualiteten. En stor del i 

detta var just den sexuella friheten. Den skulle präglas av vänskap och solidaritet och fri abort 

borde vara en självklarhet liksom tillgången till preventivmedel och rätten till ett lustfullt 

sexuellt liv som inte fördömdes (Bergenheim, 2006:180f). Idéhistorikern Emma Isaksson 

skriver i avhandlingen Kvinnokamp att begreppet frigörelse blev centralt, vilket kan appliceras 

på den här studiens aktuella områden som kvinnlig frigörelse såväl som sexuell frigörelse. Det 

är i samband med samhällsförändringar i början av 1960-talet som begreppet blir centralt då de 

liberala synerna ersätts av socialistiska tankar och många av de rörelser som växer fram hittar 

vi på vänsterkanten (Isaksson, 2007:40).1  

De för den här uppsatsen aktuella årtiondena kännetecknas av ett omvälvande samhällsklimat, 

med start i 1960-talets debatt om särbeskattning, sexliberalism och uppkomsten av såväl 

kvinno- som mansrörelser. Historieprofessorn Christina Florin beskriver i antologin Kvinnor 

mot kvinnor konflikten mellan kvinnor innan särbeskattningen infördes 1971. Det blev en 

konflikt mellan yrkesarbetande kvinnor och hemmafruar inom tre huvudområden, 

arbetsmarknad, fördelningspolitik och jämställdhet. Tillsammans med maktens män kunde de 

                                                             
1 Se även min b-uppsats: Erlandsson, A. (2014). Från tillbakahållen kvinna till sexuellt frigjord men ändå 

objektifierad. Karlstad. 
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nytänkande kvinnorna driva igenom reformen, tidens liberalisering och samhällsdebatt spelade 

en stor roll i mottagandet av nya idéer. I och med denna reform lättade kravet på mannen som 

ensam familjeförsörjare och därmed även den högre makten som han hade i förhållandet. Florin 

lyfter en intressant tanke om att det gick så lättvindigt att införa reformen eftersom gifta kvinnor 

redan tidigare förvärvsarbetade och skillnaden skulle därför inte bli så stor. Än mer intressant 

är hennes funderingar kring att männen till och med kan ha känt en lättnad över förändringen. 

Florin kopplar samman denna tanke med tidens könsrollsförändringar och samhällsdebatter 

(Florin, 1999:107ff, 112, 131ff).  

Genushistorikern Yvonne Hirdman berör i boken Genus – om det stabilas föränderliga former 

liknande aspekter angående mannens förändrade ideal som familjeförsörjare. Precis som Florin 

menar Hirdman att särbeskattningsreformen i praktiken inte påverkade männen eftersom 

kvinnorna fick särskilda kvinnoarbeten. Hon diskuterar vidare om att en anledning till att 

reformen infördes så enkelt kan ha varit att männen inte förstod vad som höll på att hända eller 

vilka konsekvenser som den förde med sig. Dåtida könsrollsdebatten behandlar områden som 

att kvinnorna ska befrias och att det som kvinna ska gå att ensam kunna försörja sig och sina 

barn. Denna debatt tar ordentlig fart under 1970-talet och Hirdman menar att decenniets 

rekonstruering av genuskontraktet är en icke-avsedd konsekvens av genuspolitiken (Hirdman, 

Y, 2001:168ff).  

Som vi har sett i föregående stycken är framförallt 1970-talet ett intressant decennium då 

samhällsförändringarna är stora och såväl femininitet som maskulinitet är omdiskuterat. De 

kvinnorörelser som växte fram var av framförallt två slag vilka Ulla Wikander, professor i 

ekonomisk historia, beskriver i antologin Kvinnor mot kvinnor. Själva kvinnokulturen menar 

hon var en tvistefråga under 1970-talet, dels särartsfeminismen som förespråkade och 

förespråkar en specifik kvinnokultur, det typiskt kvinnliga. Dels de feministiska rörelser som 

genom lagar och samhällsförändring ville uppnå jämlikhet mellan könen. Däremot arbetade de 

båda riktningarna mot liknande mål; att diskrimineringen mot kvinnor skulle upphöra 

(Wikander, 1999:225ff, 228, 231). 1968 bildas den främsta av tidsperiodens 

kvinnoorganisationer, Grupp 8. Ett par år senare öppnar den slutna gruppen upp för fler 

medlemmar och blir därmed den organisation som sätter agendan för debatten i Sverige 

(Isaksson, 2007:49ff).  

Dåtida kvinnoaktivisten och nutida litteraturforskaren Ebba Witt-Brattström blev tidigt medlem 

i Grupp 8, en tid som hon berättar om i boken Å alla kära systrar. Hon berättar om en 

organisation med revolutionära drag med bland annat aktioner mot herrtidningar som Se, Lektyr 

och Fib-aktuellt. Dessa aktioner var reaktioner på en ökad objektifiering av kvinnan och en 

växande porrindustri, vilken diskuterades på möten, vilket även sexualiteten gjorde, såväl den 

kvinnliga som manliga. De menade att framförallt den kvinnliga sexualiteten behövde släppas 

lös för att motverka porrens förtryckande sexualsyn och maktspel med mannen som 
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överordnad. Witt-Brattström reflekterar i efterhand över inställningen till pornografin eftersom 

hon nu anser att den är patriarkatets urtext som legitimerar kvinnoförtrycket. Då var det flera 

aktiva inom organisationen som trodde att framförallt den råa hårdpornografin skulle försvinna 

efter en kortare blomstringsperiod (Witt-Brattström, 2010:71, 75f).  Jens Rydström, 

universitetslektor i genusvetenskap, och David Tjeder, universitetslektor i historia, skriver i 

boken Kvinnor, män och alla andra att de sexliberala män som under 1960-talet förespråkade 

en öppen och frisläppt pornografi framförallt hade en mjukare porr i tankarna. De ville också 

förändra den stela moral som de menade att kyrkan och staten hade. 1960-talet var ett 

decennium när främst heterosexuella män hördes och förespråkade en sexliberalism och 

frigörelse, frågan kom senare att problematiseras av de tidigare nämnda kvinnorörelserna och 

den homosexuella rörelsen. Männens roll i processen och frigörelsen ska vi strax titta närmare 

på (Rydström & Tjeder, 2009:200ff).  

Feminismen växte under den, för denna studie, aktuella tidsperioden sig allt starkare och 

kvinnor tvingades välja mellan två olika kontrakt. Dels det traditionella ”hushållskontraktet” 

med mannen som ensam försörjare, dels det nya ”jämlikhetskontraktet” som grundades på de 

feministiska idéerna. I det nya ”jämställdhetskontraktet” skulle även kvinnorna förvärvsarbeta 

och män och kvinnor skulle ha lika rättigheter och möjligheter (Hirdman, Y, mfl, 1995:85ff). 

Men inte endast kvinnorna påverkades av denna tidsperiod utan även männen och 

maskuliniteten. Under samma tidsperiod som kvinnoorganisationer som Grupp 8 växte fram 

bildades även mansrörelser och grupper bestående av heterosexuella män. Dess främsta 

kännetecken i början av 1970-talet var ett ifrågasättande av maskuliniteten och dess roll i de 

invanda genusmönster de menade fanns. De ifrågasatte mannens, sin egen, roll i patriarkatet. 

Föreningen Befria Mannen bildades 1976 och kom att ha en viktig roll i könsrollsdebatten, dess 

förespråkare menade att även män led av de traditionella och invanda könsrollerna och ville bli 

befriade. Befria Mannen hävdade att det av ett kapitalistiskt samhällssystem skapade 

mansidealet hindrade mannens utveckling som människa. På det sexuella planet diskuterade 

föreningen framförallt det egna beröringstabut och en internaliserad homofobi som de ville 

förändra. Mot slutet av 1970-talet förändrades mansrörelsen och föreningen bytte namn till 

Föreningen Mannen som nu förändrade sin agenda. Det nya målet för föreningen var att mannen 

skulle få vara man, mannen sågs som familjeförsörjare och den som hade ansvaret. Denna 

rörelse blev kortvarig och upphörde att existera i denna form under 1980-talet. Däremot 

bibehölls och förvaltades de jämställdhetstankar som Föreningen Befria Mannen fört fram i 

statliga arbetsgrupper och jämställdhetspolitik (Rydström & Tjeder, 2009:206f).  

Om vi tittar utanför Sverige går det att förnimma en liknande könsrollsrörelse i övriga Europa 

och USA. George L. Mosse, professor emeritus i historia, behandlar förändringen av 

könsrollsmönster som enligt honom sker under 1960- och 1970-talen i boken The image of man. 

Han menar att det framförallt är kvinnan som under decennierna får en förändrad roll med nya 
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möjligheter medan en förändring av maskuliniteten inte är lika tydlig men ändå finns den där. 

Efter denna tidsperiod och åren därefter förändras såväl maskulinitet och femininitet som 

rummet mellan könen. Det traditionella manliga idealet är starkt och enligt Mosse svårt att 

påverka, därav en skillnad i hur förändringsprocessen av könsroller tar sig olika uttryck. De 

främsta förespråkarna för en förändrad maskulinitet, men även femininitet, var ungdomarna 

och den nya ungdomskulturen som innefattade många olika samhällsklasser. Ungdomskulturen 

förde i samspel med populärkulturen med sig förändringar och ifrågasatte genusnormer. 

Tidigare verkade populärkulturen som en konservativ kraft medan förändringar genomdrevs av 

samhällets intellektuella, det som händer under den här perioden är därmed trendbrytande. Nya 

maskuliniteter presenterades och gamla ifrågasattes av populärkulturen. Det mest väsentliga 

här är att även populärpressen verkar som trendbrytare vilket blir av stor vikt för denna uppsats 

och dess analyser. I och med detta går det att koppla samman tidskrifternas sexuella approach 

med samhällskontexten och dåtida ungdomspopulärkultur (Mosse, 1998:182ff).  

Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria, skriver i boken Mansmyter om maskulinitet hos 

populärkulturens män, eller mer bestämt om myterna kring dessa män. Under samma period 

som de tidigare beskrivna rörelserna för förändrade sexualiteter växer fram blir historien om 

James Bond populär. Han framställs som en idealistisk maskulinitet och om vi ser närmare på 

Ambjörnssons tolkning av Bond i förhållande till kvinnor framträder en bild som ligger väl i 

tiden för de samhällsförändringar som sker. Som man vill Bond ha sex och han förutsätter att 

kvinnan vill ha det lika mycket som han själv. Ambjörnsson menar att det råder en erotisk 

jämlikhet mellan könen samtidigt som han lyfter fram att det pågår en sexuell kamp mellan dem 

som mannen, Bond, till varje pris måste vinna. Det är hennes kapitulation som är det väsentliga, 

inte vägen dit. Han lyfter även fram att den frigjorda kvinnliga sexualiteten är en dröm för 

mannen och ett måste. Till viss del säger Ambjörnsson emot sig själv i och med han dels lyfter 

fram dem som jämlikar, dels med mannen som överordnad (Ambjörnsson, 1999:23ff). För att 

jämföra med min tidigare uppsats så stämmer bilden av maktförhållandet kvinnan och mannen 

emellan överens med bilden som Ambjörnsson ger angående den kvinnliga kapitulationen och 

mannen som överordnad. Till viss del även det faktum att den kvinnliga sexualiteten är mannens 

dröm (Erlandsson, 2015:244ff).  

 

 

1.3.1 Populärpressens mans- och kvinnoporträttering 

 

Det finns flertalet studier avseende porträtteringen av män och kvinnor i media samt hur dessa 

är kopplade till samhällskontexten. För den här uppsatsen är det först av vikt att reda ut 
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begreppet populärkultur och dess koppling och påverkan till samhället i stort. I verket Medier, 

genus och makt skriver medie- och kommunikationsforskaren Gunilla Jarlbro att populärkultur 

kännetecknas av att den är lättillgänglig vad gäller såväl rumsligt som förståeligt. Genom detta 

ger den förströelse och blir omtyckt av många. Däremot innebär det inte endast att den är ytlig 

utan ett visst djup kan finnas (Jarlbro, 2006:98f). I förhållande till finkultur, vilken är 

populärkulturens motsats utmärks den senare av att den är massproducerad och riktar sig till de 

breda folklagren i samhället. Populärkulturen är med andra ord till för alla medan finkulturen 

riktar sig mot en högre kulturelit. Detta skriver Linda Fagerström, fil. dr i konstvetenskap, och 

Maria Nilsson, fil. dr i litteraturvetenskap, i Genus, medier och masskultur. De menar vidare 

att trots att populärkulturen genom historien setts som lägre stående har den haft, och har än 

idag, en stark påverkanskraft gentemot konsumenterna (Fagerström & Nilsson, 2008:29).  

Utifrån denna definition kan de båda tidskrifterna för denna studie, Veckorevyn och Lektyr, 

placeras inom begreppet populärkultur och därmed för de även med sig den påverkanskraft som 

lyfts fram ovan. Huruvida det är populärkulturen som påverkar samhället eller vice versa är 

dock till viss del ifrågasatt, bland annat av Peter Jackson, professor i humangeografi, Nick 

Stevenson, universitetslektor i sociologi, och Kate Brooks, doktorand inom fakulteten för 

geografi. De problematiserar detta i boken Making sense of men’s magazines och lyfter fram 

att inte ens redaktörerna för magasinen själva var på det klara med huruvida det var samhället 

som påverkade förlagsindustrin eller tvärtom. I det här fallet diskuterades herrtidningar och hur 

de relaterade till samhällskontexten. Däremot menar även de, liksom tidigare studier visat, att 

media har makt att definiera tidens trender och som författarna själva skriver ”define what 

everyone is talking about” (Jackson, Stevenson, Brooks, 2001:50, 66f). Oavsett vem som sätter 

själva agendan är det enligt studierna inga frågetecken kring huruvida media, och den 

populärkultur som placeras inom fältet, spelar en stor roll för samhällsutvecklingen. 

Veckotidningar är därmed en god utgångspunkt för att förstå dåtidens och samtidens 

värderingar och samhällsintressen.2  

Den populärkulturella och mediala påverkan på människor finns det otaliga studier kring, här 

kommer de med störst relevans för denna uppsats att lyftas fram med start i sociologen Christina 

Klosterbergs artikel ”Populärkulturella drömmar och förlorade möjligheter. Unga tjejers 

läsning av Veckorevyn”. Hon visar på en stark påverkanskraft på de unga kvinnorna, vilka 

nästan alla när de drömmar som tidskriften lyfter fram som idealet. Flera av de unga kvinnor 

som intervjuas av Klosterberg lever i arbetslöshet och under lägre socioekonomiska 

förhållanden än medel i Sverige. För dem fungerar populärpressen som en livsgnista att 

drömma om och hoppas på, möjligheterna finns i teorin kvar och går att förverkliga. Vidare 

diskuterar hon den mediala rollen och sätter den i förhållande till strukturella 

livsförutsättningar, vilka enligt henne kan vara det som gör att kvinnorna ser populärpressen 

                                                             
2 Se 1.4.2 för en utvecklad diskussion om detta.  
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som ett framtidshopp (Klosterberg, 2001:265). Klosterbergs undersökning styrker tidigare 

argument angående populärkulturens påverkanskraft. Hennes studie är inriktad på unga 

kvinnors uppfattning om – i det här fallet – Veckorevyn medan min uppsats syftar till att 

tydliggöra hur kvinnor och män framställs i populärpress under en längre tidsperiod.  

Klosterberg är inte ensam om att diskutera påverkanskraften på unga kvinnor. Detta gör även 

journalisten och chefredaktören Karin Ekman i boken Var så god – makt, kön och media. 

Förutom att populärkulturens bilder av män och kvinnor påverkar läsaren, och framförallt 

kvinnan och hennes kvinnoroll, lyfter hon språket och de ord som används i bland annat 

Veckorevyn. Frågor och direkta tilltal är vanliga för att relationen mellan läsaren och tidskriften 

ska ses som kamratlig. Detta gör enligt Ekman att en kontrast skapas, dels vill Veckorevyn 

framstå som en kompis, dels normaliseras avancerat sex, vilket kan skapa en alienation och 

bristande självförtroende gentemot de unga kvinnor som ännu ej är sexuellt aktiva. Men även 

ämnen som vårens modefärger påverkar läsaren (Ekman, 1998:39ff, 42ff). Såväl Klosterberg 

som Ekman visar på att unga kvinnor påverkas av populärpressen. Detta är även fallet för många 

män, vilka kan uppfatta den vältränade manskroppen som visualiseras som en press. Framförallt 

har studier visat att det är vardagsbilderna av vältränade män som framkallar ett adoniskomplex. 

Manlig framställning och herrtidningar diskuteras mer utförligt längre fram i detta kapitel 

(Hirdman, A, 2008:123f). På grund av den påverkanskraft, vad gäller framförallt normalisering 

och trendsättare, som populärpressen har visat sig ha går denna att koppla till 

samhällsutvecklingen och dess samhälleliga kontext vilket är avgörande för en del av denna 

studie.  

En viktig aspekt för denna uppsats är inte endast hur den kvinnliga framställningen har sett ut. 

Även den manliga porträtteringen är av stor vikt och inte minst hur män påverkas av denna 

framställning av maskuliniteten. En viktig aspekt är hur mannen framställs i populärpress och 

även hur hans maskulinitet skildras. John Beynon, docent i medievetenskap, kommunikation 

och kultur, skriver i boken Masculinities and culture om detta fenomen. Han menar att media 

och i synnerhet populärkulturen ständigt skapar nya maskuliniteter som samhällets män ska 

förhålla sig till. Det är inte endast en maskulinitet som lyfts fram utan flertalet olika beroende 

på genre och målgrupp för tidskriften. Vidare menar han att det sedan 1960-talet har kommit 

tre vågor med olika maskuliniteter med start i 1960- och 1970-talen där mannen får lov att prata 

om sina inre känslor och hur svårt det kan vara att finna sin inre manlighet. Under 1980-talet 

dyker nästa maskulinitet upp som en man som försöker anpassa sig till det nya mer jämlika 

samhället. Slutligen kommer den tredje stora förändringen av maskuliniteten ett årtionde 

senare. Då ifrågasätts 1980-tals mannen och han menar att den nya manligheten som växt fram 

under de tidigare decennierna betraktas av unga män som icke-existerande. Den påklistrade nya 

maskuliniteten är enligt Beynon ett sätt för dessa unga män att få kvinnor i säng, det är såtillvida 

ingen djupgående äkta manlighet som växt fram under andra delen av 1900-talet om betraktaren 

ser det utifrån den tredje observerade manligheten. För denna studie är det de två första vågorna 
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som är av intresse (Beynon, 2002:119). Det som Beynon beskrivit kan ses som kriser avseende 

maskuliniteten och dess hegemoni gentemot femininiteten. Dessa kriser går att koppla samman 

med den samhälleliga kontexten i vilken populärpressen verkar, påverkar och påverkas av. 

Såväl framställningen som uppfattningen av densamme blir här aktuell (Jackson, Stevenson, 

Brooks, 2001:44). Trots detta syftar den här studien endast till att undersöka själva 

framställningen av manligt och kvinnligt samt koppla samman detta med samhällskontexten.  

Medieforskaren Anja Hirdmans forskning är väsentlig för denna studie. Till en början är det 

hennes bok Den ensamma fallosen som är aktuell. Hon problematiserar den manliga 

heterosexualiteten och menar att den är så självklar att den inte ens syns i populärkulturen och 

det för hennes bok aktuella ämnet – pornografi. Den manliga sexualiteten är den vanliga, 

självklara sexualiteten som alla andra sexualiteter förhåller sig till. Hon menar att detta ställer 

krav på män, de ska vara sexuellt aktiva, veta vad de gör och framförallt ständigt vara villiga 

att ha sex. I mediekulturen är det dock inte denna manliga sexuella kropp som visas upp utan 

det är en ung kvinna som gestaltar sexualiteten. Denna bildens lockelse är central liksom de 

maktrelationer som framställs i bilden. När maktrelationer ständigt projiceras på läsaren 

påverkar de och skapar en viss sorts sanning vilken läsaren bär med sig, menar Hirdman. Det 

är därför intressant och av stor vikt att studera vilka maktrelationer som historiskt sätt varit 

dessa sanningar och påverkat människor. Hirdman menar på att framställningen av maskulinitet 

är understuderad i populärpress och framförallt i pornografiskt material – vilket tidskriften 

Lektyr är. Det gör att den här uppsatsen fyller en delfunktion i det tomrum av forskning som 

hon betonar (Hirdman, A, 2008:9ff, 13f).  

1960-talet är ett viktigt årtionde i svensk medieindustri och populärpress. Det är nämligen då 

pornografin på allvar blir en del av tidskriftsmarknaden i form av de nya mer accepterade 

herrtidningarna – bland annat Lektyr, Se, Fib-aktuellt – samt tar plats i mediedebatten. Som 

tidigare har belysts i denna uppsats var 1960-talet en period av sexuell liberalism och frigörelse 

vilket passade dessa tidningar bra då pornografin sågs som en form av sexuell frigörelse. 

Pornografin delas upp i mjuk- och hårdpornografi vilket i stort avgörs beroende på penisens 

tillstånd, är denna erigerad räknas det enligt Hirdman som hårdpornografi vilket inte det 

kvinnliga könsorganet gör – oavsett tillstånd. Den heterosexuella pornografin utgår till stor del 

från maskuliniteten vilken ska hävdas och vars maktposition ska säkerställas, trots en ofta 

framträdande visualisering av kvinnokroppen. Underliggande i denna porträttering är även att 

stärka den manliga heterosexualiteten som det normala genom att männens blickar aldrig ska 

kunna möta läsarens, samtidigt ska det finnas en igenkänningsfaktor som alla män ska kunna 

relatera till. Vidare beskrivs en kvinnlig sexualitet som ständigt ställs i relation till den manliga 

och finns där för att bekräfta maskuliniteten, framförallt gäller detta herrtidningar men dragen 

finns i en stor del av populärpressen (Hirdman, A, 2008:45, 48, 67, 71f, 91). 
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Anja Hirdmans avhandling Tilltalade bilder är av stor vikt för denna uppsats då hon undersökt 

den kvinnliga och manliga porträtteringen i två tidskrifter, Veckorevyn och Fib-aktuellt under 

fyra årtal, 1965, 1970, 1975 och 1995.3 Trots att min undersökning inte behandlar 1965 är det 

av vikt att trots detta redogöra för Hirdmans slutsatser för nämnda årtal, det gör att min uppsats 

kan ta avstamp i och ha något att förhålla sig till. Talande för 1965 menar Hirdman är att en ny 

moral lyfts fram av tidskrifterna, det handlar om befriade män och förförande oskulder. Den 

omdebatterade sexualiteten och frigörelseprocessen som är i sin linda är aktuella i såväl 

Veckorevyn som Fib-aktuellt, om än på något olika sätt. I den senare tidningen används 

lättklädda kvinnor som ett ställningstagande mot förbud. Det är den manliga sexualiteten som 

är viktig, i båda tidningarna, och han framställs som överordnad kvinnan. I Veckorevyn får unga 

kvinnor råd kring hur mannen ska förföras även om hon inte anses ha någon större sexuell lust. 

Hirdman sammanfattar årtalets porträttering av maskulinitet, femininitet och maktförhållandet 

dem emellan på följande sätt: ”I detta möte är könens positioner samstämmiga i de båda 

tidningarna. Han är den aktiva förföraren och hon den följsamma flickan som vet hur hon ska 

vara tillgänglig i all sin förförande oskuldsfullhet” (Hirdman, A, 2001:99ff, 102).  

Fem år senare, 1970, är huvuddragen i tidskrifterna att männen är uppmuntrade och kvinnorna 

medgörliga, det är en form av sexuell pedagogik som visas. Sexualiteten anses vara socialt 

viktig och i tidningarna finns en upplysande approach angående densammes naturlighet. Den 

manliga sexualiteten är även detta årtal den självklara och kvinnans sexualitet relateras till den 

manliga. Trots det underordnade perspektivet som finns i relationen mellan man och kvinna 

kan en skymt av ett modernt jämlikhetstänkande anas. I Fib-aktuellt förekommer avklädda 

bilder men det finns fortfarande en fara i att visa allt, däremot visas den villiga flickvännen upp 

i såväl text som bild. Hon finns till för mannen. Denna bild skymtas även i Veckorevyn även 

fast den då är mer förmanande och varnande (Hirdman, A, 2001:143ff). Detta årtal är oerhört 

viktigt för min studie då detta är själva utgångspunkten i undersökningen. I detta sammanhang 

blir det intressant att se huruvida min och Hirdmans bild angående maktbalansen liknar 

varandra och om det är samma bild som framställs i Lektyr som i Fib-aktuellt.  

När undersökningen når 1975 ifrågasätts den tidigare maktbalansen och talande för årtalet 

menar Hirdman är en frigörande njutning med villiga kvinnor och olustiga män. Tvåsamheten 

visualiseras i mycket högre grad av båda tidskrifterna och i Veckorevyn har den tidigare 

förmanande approachen gentemot kvinnan bytts ut till att uppmuntra och vara en del i 

frigörelseprocessen. Kvinnan framställs här ha lika stor lust som mannen vilket visar sig vara 

problematiskt för maskuliniteten. Den manliga hegemonin är hotad och i båda tidningarna 

framställs ökade sexuella manliga problem och han hamnar i flera fall i underläge gentemot 

                                                             
3 Hirdman väljer att göra ett uppehåll i sin undersökning eftersom hon menar att 1975 är det årtal som 

könsrollsförändringen når sin höjdpunkt samtidigt som hon vill undersöka hur efterdyningarna i tidskrifterna sett 

ut 1995 (Hirdman, A, 2001:12). Själv har jag upptäckt att tidskriften Fib-aktuellt genomlever en turbulent tid 

med uteblivna nummer och årgångar under 1980-talet.  
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kvinnan. Fokus har flyttats från mannen och vad han vill till vad kvinnan vill och att hon vill. 

En viktig aspekt under 1975 är mannens roll i bilder och texter förändras, han kan nu visas upp 

som sexuellt njutande och inte endast som en sexmaskin. Detta beror till stor del, enligt 

Hirdman, på att den kvinnliga sexualiteten har blivit legitimerad och därmed även legitimerar 

andra delar av den maskulina sexualiteten (Hirdman, A, 2001:184ff). Det fjärde årtalet som 

Hirdman har analyserat är 1995, detta är inte aktuellt för denna studie eftersom den slutar 1990 

och likväl använder det årtalet som jämförande i utvecklingen under två decennier. För min 

undersökning är den här avhandlingen av stor vikt eftersom den till stor del liknar min egen. 

Skillnaden ligger i såväl tidsspann som material, därmed kompletterar de varandra och går att 

komparera. Frågor som blir aktuella är hur utvecklingen tar sig uttryck när ytterligare årtal 

analyseras och vilken skillnad av maktbalans som visas i Fib-aktuellt och Lektyr. Min studie 

har även ett mer uttalat fokus på maktbalansen könen emellan och hur denna har utvecklats i 

förhållande till samhällskontexten. 

 

 

1.4 Metod, källor och källkritik 

 

Det är tolkningen av den sociala verkligheten, två tidskrifter under 1970- och 1980-talen, som 

är grunden för denna studie, med andra ord vilar den på en kvalitativ grund. En del i detta är att 

jag använder mig av en kunskapsteoretisk ståndpunkt för att på ett bättre sätt förstå dåtidens 

tidningsmakare och hur de arbetade i förhållande till den samhälleliga kontexten. Det här 

skriver Alan Bryman, professor i organisations- och samhällsforskning, i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder och menar vidare att även en ontologisk ståndpunkt är av stor 

vikt eftersom den anser att det är de individuella sociala egenskaperna som i samspel med 

varandra skapar verkligheten. Denna verklighet skapar även riktningen för de populärkulturella 

tidskrifterna. För den här undersökningen är det de historiska dokumenten som står i centrum 

för materialinsamlandet, därför används en hermeneutisk metod. Begreppet interpretativism är 

aktuellt och kan förenklat beskrivas som en tolkningssyn som bygger på tolkning och förståelse. 

Det historiska sammanhanget blir här viktigt för förståelsen av materialet (Bryman, 2008:32, 

41, 340f, 507).  

Teologidoktorn Björn Vikström vidareutvecklar hermeneutiken i boken Den skapande läsaren: 

hermeneutik och tolkningskompetens med att forskarens roll är väsentlig för själva tolkningen 

och förståelsen. Alla uttolkare och läsare är kontextuellt färgade och detta påverkar förståelsen 

av texterna. Även för denna studie är detta väsentligt då jag som uttolkare påverkas av min 

kontextuella bakgrund och förförståelse, det blir då av stor vikt att ta hänsyn till detta i 
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forskningsarbetet. I den hermeneutiska forskningstraditionen finns det främst tre grunddrag 

vilka hänger samman och inte kan förstås för sig själva. Dessa är förståelse, förklaring samt 

tillämpning och kan förklaras i en hermeneutisk båge där varje steg för forskningsprocessen 

framåt (Vikström, 2005:21, 26ff). Av intresse för denna studie är främst att finna likheter och 

skillnader i sexualitetsporträtteringen verken emellan inom respektive årtal samt att se om det 

finns någon strukturell omvandling av denna framställning. 

 

 

1.4.1 Semiotisk analys 

 

Som analysmetod har en semiotisk analys av text och bild valts vilken kopplas samman med 

ikonologi. Det är framförallt den kommunikativa delen av semiotiken som är av vikt för denna 

studie vilken Søren Kjørup, professor i de humanistiska vetenskapernas teori, behandlar i boken 

Semiotik. Han beskriver den kommunikativa semiotiken som att ”tecken först och främst är 

tecken för något eller meddelanden om något”. Den för med sig en idiografisk karaktär vilken 

kännetecknas av att fokus ligger på enskilda och konkreta förekomster såsom tecken. Centralt 

inom semiotiken är begreppen konnotation och denotation vilka innebär på vilket sätt tecknen 

och de betydelsebärande enheterna kan förstås. Vad gäller konnotation innebär det att ett tecken 

förstås i en överförd betydelse vilket betyder att det förstås som något annat än det ordagranna, 

metaforer är bra exempel på konnotationer, vilka självklart kan vara betydligt mer diffusa än 

metaforer. Denotation betyder det motsatta, att tecknet eller ordbilden betyder något specifikt, 

det kan handla om konkreta ordbilder eller tillstånd. I förhållande till tecknens uttryckssida 

används orden denoterande och konnoterande (Kjørup, 2004:9ff, 21).  I den här studien används 

dessa verktyg vid analys av såväl text som bild för att försöka nå en underliggande betydelse i 

ord och bilder. För att ge ytterligare djup av framförallt bildmaterialet kommer semiotiken 

kopplas samman med semiotisk bildanalys och Panofskys ikonologi.  

Gert Z Nordström, bildforskare, har i boken Påverkan genom bilder: en studie av olika 

bildtypers påverkningseffekter bundit samman semiotik med bildanalys. Han menar att denna 

analysmetod särskilt lämpar sig för att undersöka kulturprocesser och dess bakomliggande 

system och orsaker, vilket är vad denna studie syftar till att göra. Tecken och uttryck i ett språk 

kan stå för helt andra meningar i andra språk, likaså visuell media och kroppsspråk vilket gör 

att förståelserna är kulturellt betingade. Såväl verbala, kroppsliga som skriftliga tecken 

sammanfattas inom begreppet arbiträrt vilket betyder just godtyckligt. Nordström menar dock 

att det främst är grafem som är arbiträra medan bilder är motiverade vilket innebär att de förstås 

på i stort sett samma sätt av alla oavsett bakgrund (Nordström, 1986:95ff). En viktig aspekt att 
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ta hänsyn till här är att våra egna kulturella preferenser samt den kontext vi lever i spelar en stor 

roll i förståelsen av såväl arbiträra som motiverade tecken. Men även den kontext som verket 

är skapat i påverkar förståelsen. Det är de rådande och dåtida konventionerna som gör verket 

till vad det är idag och så även vår förståelse av det (Kjørup, 2004:66).  

I metodiken bakom uppsatsen och framförallt analyserna av bildmaterialet ligger Erwin 

Panofskys ikonologiska tolkningsmetod vilken han redogör för i boken Studies in Iconology. 

Det är det tredje steget i ikonologin som är aktuellt för den här studien då det är här verkets inre 

mening och symboliska värden analyseras. För att kunna göra detta krävs en god kännedom om 

den historiska och kulturella kontexten (Panofsky, 1972:14f). Denna tolkningsmetod har mött 

kritik, bland annat av konsthistorikern Renate Heidt Heller som menar att ikonologin är alltför 

historiskt orienterad och bortser från verkens mästerverksstatus (Heidt Heller, 1990:183 

refererad i Boström, 2004:36).4 Såväl Panofskys angreppssätt som Heidt Hellers kritik talar för 

att metoden lämpar sig väl vid denna undersökning då själva syftet är att undersöka 

tidskrifternas text och bilder i förhållande till dess samhälleliga kontext.  

Sammankopplingen mellan semiotisk bildanalys och ikonologin är tydlig vid analysen av 

helbetydelserna i bilder och verk då de visuell-kulturella företeelserna sätts samman med 

ikonografiska koder. En viktig aspekt av den vardagliga ikonografin är de massmediala 

produkterna, vilket leder oss in på den här undersökningens val av material. I analysen är 

denotationer och konnotationer väsentliga för förståelsen och på vilket sätt populärpressen har 

påverkat och påverkats av de kulturella historiska kontexterna. De betydelsebärande enheterna 

är inom bildspråket oftast denoterande men de kan i nästan lika många fall skapa konnoterande 

banor, vilket problematiserar den tidigare bilden som lyfts fram i denna uppsats. Som exempel 

kan bilden av ett leende ge väsensskilda associationer människor emellan, det kan föra tankarna 

till vänner, kärlek eller något helt annat. På så sätt går det att se att denoterande bilder även för 

med sig en konnoterande aspekt vilken är kulturellt och kontextuellt betingad (Nordström, 

1986:111, 114f). För att förtydliga kopplingen mellan semiotisk bildanalys och ikonologi och 

påvisa dess betydelse för varandra i denna studies metodval kan tidigare nämnda Nordströms 

bok Bildspråk & bildanalys användas. Inom ikonologin ligger fokus på sändarens inre förmåga 

att påverka bilden medan semiotiken har sin tyngdpunkt i på vilket och vilka sätt mottagaren 

uppfattar verket (Nordström, 1984:68f). Som tidigare berörts har massmediala produkter en 

lång tradition av att behandlas av semiotiska analyser. Det är metodens allomfattande 

analysverktyg av text och bild som lämpar sig så väl för den här sortens källmaterial.  

 

 

                                                             
4 Heidt Hellers originalverk är skrivet på tyska, därav referensen till Boström. 
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1.4.2 Tillvägagångssätt och utvecklad källkritik 

 

Såväl text som bild i de aktuella tidskrifterna är av stor vikt vid analysen. Till en början kommer 

respektive årtal och tidskrift behandlas och redogöras för. I hela analysprocessen används två 

teorier som behandlar maktstrukturerna könen emellan, vilka är Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt och Raewyn W. Connells maskulinitetsteori om hegemonisk maskulinitet vilka 

redogörs för härunder. Rent praktiskt används semiotiken på så sätt att de betydelsebärande 

enheterna observeras för att sättas samman och analyseras som helbetydelser. Det är 

helbetydelserna som är mest intressanta för denna studie och kommer förhållas till de båda 

teoretiska angreppssätten vid tolkningen av de konnotativa associationerna och kontextuella 

aspekterna. Trots ett övergripande fokus på helbetydelserna är även de minsta betydelsebärande 

enheterna såsom ord och bilduttryck av vikt då dessa kan säga mycket om tidskrifternas 

sexualitetssyn och en utveckling över tid blir möjlig att skönja. Det är ordval, bildvinklar samt 

de konnotativa helbetydelserna som är de mest centrala för studien.  

Tidningen och övrig media som källa är komplex då den har en utsedd målgrupp till vilken den 

vänder sig och anpassar sitt material. Anna Edin, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, skriver i Den föreställda publiken om detta faktum. Det är 

föreställningarna om publiken som gör det möjligt att producera publicistiskt material (Edin, 

2000:28). Det blir då av stor vikt att nämna att de båda tidskrifterna som är aktuella i denna 

undersökning vänder sig mot skilda publiker, det är också därför just de tidningarna har valts. 

Just detta att publiken skapar en journalistik är väsentlig inom forskningsfältet. Tidskrifterna 

skapar de maskuliniteter och femininiteter som deras läsare vill se. Det går inte heller att klassa 

tidskrifter inom populärpress som en fiktiv genre då de gör anspråk på att visa sanningen för 

att skapa en trovärdighet hos läsarna (Hirdman, A, 2001:14ff).  

Medieforskaren Jostein Gripsrud skriver i boken Mediekultur, mediesamhälle om hur 

hermeneutiken och tidningen som källa samverkar. Där uttolkarens förförståelse och kulturella 

bakgrund är av stor vikt är det också väsentligt att vara medveten om hur detta påverka 

undersökningen. Vi kan som uttolkare aldrig helt befria oss från vår bakgrund och åsidosätta 

våra kulturkontextuella erfarenheter vilket gör detta till ett problematiskt källmaterial. Det finns 

däremot metoder för att komma runt detta och göra det möjligt att använda tidskrifter som källa. 

Gripsrud menar att en sympatisk tolkning av texten möjliggör detta då det är författarens och 

utgivarens intention som undersöks, vad de vill säga med texten. Enligt detta synsätt så är 

upphovsmannen och subjektet i sig skapandet och inte samhället5 eller det omedvetna, det är 

det underförstådda och enhetliga i texten som är det väsentliga (Gripsrud, 2011:177f, 184ff). 

                                                             
5 Jmf med 1.3.1 Populärpressens mans- och kvinnoporträttering och vad de författarna anser om 
samhället och populärpress.  
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Att ha detta i åtanke är därför viktigt vid tolkningen. Det är tidskrifternas chefredaktörer men 

även skribenterna själva som skapar sexualiteterna som möter läsaren.  

Tidningens komplexa natur gör den inte endast källkritiskt svår. Den öppnar även upp för 

historiska tolkningar och berättelser, säger något om tidens och tidskriftens sändare, budskap 

och mottagare – de för medievetenskapen viktiga grundprinciperna. Skribenterna tolkar sin 

samtid, projicerar sin bild och redigerare och chefredaktörer styr arbetet. Budskapet når läsaren 

som i sin tur tolkar avsändarens värderingar och ideologiska utgångspunkt. Denna komplexa 

process i sig är svåranalyserad och svårförstådd (Gripsrud, 2011:193f). Däremot är det trots 

detta både intressant och viktigt att studera mediala texter som en del i sin samtid, på det sätt 

som de skapat, tolkat och producerat bilder av verkligheten. Som uttolkare är det då väsentligt 

att ständigt föra resonemang om processen och analysen. Fredrik Bragesjö, docent i 

vetenskapsteori, för i boken Praktiserad reflexivitet en diskussion om denna betydelse och 

menar att valen av teori, metod och forskningsperspektiv är betydelsefulla för resultatets 

utformning. Det är uttolkaren – jag – som genom mitt arbete utformar och analyserar materialet, 

på både gott och ont. Resultatet hade lika gärna kunnat bli ett annat om andra teorier, metoder 

eller perspektiv valts, likaså hade ett annat resultat kunnat nås av en annan uttolkare som använt 

samma verktyg som jag (Bragesjö, 2004:187).  

För att fortsätta diskussionen något och förtydliga resonemanget här ovan. Oavsett om jag vill 

det eller ej så påverkas jag utifrån min kulturella förförståelse och mina förutfattade meningar 

om tidskrifterna. Jag har en uppfattning om vilken bild de projicerar på läsaren som jag måste 

vara aktsam på, som exempel kan ges framförallt Lektyr som har en tydlig herrtidningskaraktär. 

Speglad av litteratur jag läst och egna värderingar under en feministisk grundtanke kan detta 

bli problematiskt. Men det är också det som lockar, som gör det spännande och utmanande. Det 

svåra är att se bortom detta och försöka göra en så rättvis analys som möjligt. Medieforskaren 

Joke Hermes reflekterar på ett liknande sätt i boken Reading women’s magazines om detta 

fenomen. Dels menar hon att det är av vikt att placera sina egna åsikter vid sidan om, dels att 

det är ett viktigt område att studera, framförallt ur ett genusteoretiskt perspektiv (Hermes, 

1995:8f).  

Den här studien utgår från två nummer av respektive tidskrift och årtal. De aktuella årtalen är 

1970, 1975, 1980, 1985 och 1990 och tidskrifterna är Veckorevyn och Lektyr. De nummer som 

har valts för respektive årtal och tidskrift är vårnummer och varierar något mellan årtal och 

tidskrift eftersom vissa nummer inte fanns tillgängliga vid Kungliga biblioteket. Sammanlagt 

har 20 nummer analyserats och antalet har valts utifrån uppsatsens tidsram. Tyvärr har det i 

efterhand visat sig vara så att de nummer som valts ut 1990 i Lektyr inte varit fullständiga, det 

har saknats cirka tio sidor, därav har inte hela numren kunnat analyseras. Detta har gjort att 

analysen för nämnda nummer blivit påverkad och en fullständig analys varit svår att göra. 



 

16 
 

 

 

1.5 Teoretisk anknytning 

 

För att fördjupa analysen och ge ytterligare tyngd åt forskningsresultatet på ett mer nyanserat 

och djupgående sätt kommer studien som nämnts att vila på två teoretiska utgångspunkter. Dels 

Yvonne Hirdmans genuskontrakt, dels Raewyn W. Connells teori om manlig hegemoni. 

Gemensamt för de bägge teorierna är att fokus ligger på makt och hur makten fördelas gentemot 

olika individer beroende på deras kön. 

Den första teoretiska utgångspunkten för studien är genusteori, närmare bestämt Yvonne 

Hirdmans genuskontrakt. Det genuskontrakt hon har utformat bottnar i tre olika kontrakt, där 

kontraktet kännetecknas av en definition av de båda parterna (mannen och kvinnan) som oftast 

är bestämt av den dominerande parten, i det här fallet mannen, även i relationer där parterna är 

jämställda finns det ett genuskontrakt. Kontrakten är som osynliga väggar dem emellan. Dessa 

genuskontrakt kan finnas på tre nivåer, mellan mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor 

och mellan ”mannen” och ”kvinnan”. Det finns alltså en nivå som ligger på den kulturella 

överlagringens nivå – alltså hur relationen mellan man och kvinna ska vara på ett idealiskt plan. 

Nivå två speglar det kontrakt som råder på den sociala integrationsnivån, här finns även de olika 

institutionerna med. Slutligen har vi en individnivå som har med socialiseringsprocessen att 

göra. Om vi betraktar genuskontrakten som ett tomrum mellan parterna går det att trots allt se 

dem som konkreta föreställningar på de olika nivåerna som talar om hur kvinnor och män ska 

bete sig. Med hänsyn till genuskontrakten går det också att se var den kvinnliga och manliga 

friheten slutar och vad som är möjligt. Det är genom tomrummen mellan femininum och 

maskulinum som dess gränser kan förstås. Antingen går det att se och definiera parterna i sin 

egen sfär eller som en konflikt som bildas trots dess olika maktområden (Hirdman, Y, 

2007:216ff). För att beskriva detta och hur det kan användas i forskningen kan Hirdmans egna 

ord användas: 

Den potentiella konflikten finns i dess gråzoner, dess suddiga områden, i försöken att se 

hur långt >>han<< och >>hon<< kan sträcka kontraktets innehåll till sin egen förmån. 

Vi kan kalla det för en genuskoreografi /…/ som ständigt pågår: hur långt kan kontraktets 

gränser sträckas? (Hirdman, Y, 2007:218). 

Detta blir riktigt intressant när endera parten får utökat utrymme och det som tidigare hållit 

könen isär bryts och genuskontraktet omförhandlas. Om kvinnan får ytterligare befogenheter 

blir även den manliga normen svagare. Men det går också att tänka sig att mannen, då vissa 
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områden ger kvinnor tillträde, flyttar sig mot andra delar för att stärka sina ensamrättsområden 

vilket i sin tur gör att kvinnan alltid befinner sig efter mannen. Om vi ställer oss frågan vad det 

är som gör att genuskontraktet kan omförhandlas är det just när det råder extrema historiska 

perioder, både av kriskaraktär och vid långa uppgångsperioder. Slutligen går det att med 

historiens bakgrund betrakta genuskontraktet som jämställt, eller åtminstone att det är möjligt 

att nå dit när dikotomins makt förändras och skapar en helhet och jämställdhet mellan könen. 

Som exempel på detta kan ges korta revolutionära ögonblick som 1800-talets ryska 

revolutionära rörelse där de hemliga organisationerna var förhållandevis jämlika (Hirdman, Y, 

2007:225f).6  

Studiens andra teoretiska utgångspunkt är som tidigare nämnts sociologiprofessorn Raewyn W. 

Connells teori angående manlig hegemoni vilken hon beskriver i boken Maskuliniteter. Connell 

skildrar en tredelad genusstruktur där den första är väsentlig för denna studie. Den första delen 

av genusstrukturen innebär de maktstyrda förhållandena mellan kvinnor och män där mannen 

är överordnad kvinnan trots att vissa omkastningar kan finnas i samhället. Hela strukturen kan 

liknas vid vad kvinnorörelser kallar för patriarkatet. En viktig aspekt som Connell lyfter fram 

är huruvida maskuliniteten utformas inte endast i förhållande till kvinnor utan även i förhållande 

till andra män. Det blir därför viktigt att inte endast se på de könsspecifika definitionerna utan 

även på relationer mellan vita män och svarta män, homosexuella män etcetera. Detta gäller 

självklart även kvinnor och att den manliga överordningen differentierar beroende på vilken 

kvinna det gäller. Till detta kopplas även ett klassperspektiv som avgör hur maskuliniteten 

skapas i de olika samhällsklasserna, vilken kan variera inom samma samhälle (Connell, 

2008:111ff).  

Avgörande och mest intressant för denna studie är framförallt hur den hegemoniska 

maskuliniteten tar sig uttryck i förhållande till kvinnan. Som tidigare nämnts i denna del 

befinner sig mannen enligt teorin högst upp i makthierarkin och kvinnan är underordnad. Det 

är själva maskuliniteten som upprätthåller positionen högst upp i hegemonin. Däremot är denna 

hierarki inte konstant utan den förändras allteftersom den ifrågasätts från samhälleliga aspekter, 

där bland annat kvinno- och mansrörelser spelar in liksom populärkultur. Maskuliniteten är 

föränderlig och så även den manliga hegemonin, olika maskuliniteter är vid olika tider det 

eftersträvansvärda idealet och de som sätter agendan för och legitimerar makthierarkierna. 

Denna högsta maskulinitet behöver inte nödvändigtvis vara de utövare som hävdar sin 

maskulinitet utan kan likväl vara fiktiva ideal såsom skådespelare eller fantasifigurer för att 

nämna några exempel. Inte heller är det säkert att en man med stor makt inom sitt företag är en 

förgrundsfigur för de kulturella hegemoniska mönstren. Själva den hegemoniska 

                                                             
6 Se även min b-uppsats: Erlandsson, A. (2014). Från tillbakahållen kvinna till sexuellt frigjord men ändå 

objektifierad. Karlstad. 
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maskuliniteten innebär det som legitimerar patriarkatet och framgångsrikt kan hävda sin 

auktoritet, därmed är den manliga hegemonin föränderlig från tid till annan (Connell, 

2008:114f).  

Precis som Hirdman skriver Connell om att relationen mellan könen varierar över tid och att 

den manliga hegemonin förändras. Såväl andra grupper av män som kvinnor kan ifrågasätta 

den för tillfället accepterade maskuliniteten och när villkoren och det som understödjer den för 

tillfället aktuella hegemonin ändras omförhandlas även makthierarkierna i samhället (Connell, 

2008:110, 115). I samband med Hirdmans genuskontrakt och det tomrum som skapas och är 

föränderligt mellan mannen och kvinnan på den kulturella överlagringens nivå syftar de båda 

teoretiska utgångspunkterna till att studien ska undersöka hur maktförhållandena mellan 

mannen och kvinnan har förändrats under de decennier som är aktuella för studien. Genom att 

använda mig av två teoretiska utgångspunkter syftar studien till att inte få slagsida åt endera 

hållet.  

Användningen av framförallt Connells teori hegemonisk maskulinitet kan anses problematisk 

då den utgår från patriarkatet som en given maktstruktur där kvinnor och vissa män underordnas 

maskulinitetsnormen. Genus- och maskulinitetsforskaren Marie Nordberg lyfter fram en del av 

denna kritik i artikeln ”Hegemonibegreppet och hegemonier inom mansforskningsfältet”. Hon 

menar på att Connells teori utgår från att en hegemonisk maskulinitet ständigt är närvarande 

och det är detta som kritikerna vänt sig mot. Nordberg lyfter fram att kritiken riktats mot att 

kvinnor då framställs ”som passiva, viljelösa offer”. I kontrast till detta är det av vikt att påpeka 

att såväl icke-dominanta maskuliniteter som kvinnor enligt teorin kan utmana och skapa en ny 

hegemoni. Ytterligare kritik som är av vikt för denna studie är att vara medveten om att teorin 

för med sig en anknytning till patriarkatsteori, att mannen är överordnad (Nordberg, 2000:39f, 

49f). Det är också därför även Hirdmans genuskontrakt används som teoretisk utgångspunkt. 

Med en teoretisk anknytningspunkt i dessa teorier finns en risk i att analysera materialet på 

sådant sätt att allt tolkas som manlig överordning. Detta är inte min mening och det är här som 

Hirdmans genuskontrakt blir väsentligt. Enligt Connells teori syftar det mesta till maskulin 

hegemoni som i och för sig kan förändras medan genuskontraktet är en mer rörlig term om hur 

relationen könen emellan ser ut. En utgångspunkt som denna för självklart med sig nackdelar 

som går att ifrågasätta. Tolkningen kan ses som alltför enkelspårig, som att manlig överordning 

är svaret på allt. Däremot är det av vikt att inom vetenskapen även lyfta fram ett sådant 

perspektiv för att inte göra själva vetandet och disciplinen enkelriktad.  
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2 Undersökningsdel 

 

2.1 Veckorevyn  

 

2.1.1 Veckorevyn 1970, nummer 14 och 15 

 

Veckorevyn 1970 ger en tvetydig bild av såväl kvinnan som mannen, å ena sidan uppmuntras 

de att ta vara på den frigörelseprocess som är i vardande. Å andra sidan förekommer dolda 

upprepande moralpredikningar om hennes sexualitet, framförallt i reportage och noveller. Som 

exempel på det förra kan flera exempel ges. I en frågespalt till kuratorn Dagmar Holmström i 

nummer 14 förekommer en fråga angående rädslan för samlag. Frågan är ställd av en kvinna 

men svaret riktar sig till såväl män som kvinnor och lyder:  

Det är bra att vi fått frihet att vara tillsammans utan skuldkänslor även före äktenskapet, 

men det är inte alls bra om denna frihet blir till likriktning åt andra hållet med tvång på 

många sexuella upplevelser. Friheten består ju i att var och en försöker finna vad som 

bäst passar honom eller henne (Veckorevyn, 1970, nr 14:50).  

Men det är inte endast i frågespalter som förändringen i samhället tar sig uttryck. I nummer 15, 

1970 berättar en läsare sin egen historia om hur hon levde som ungkarlsflicka och bytte killar 

med jämna mellanrum. Till en början är berättelsen lättsinnig och öppen för att inte ha 

långvariga sexuella förbindelser. Men så hittar skribenten en man som hon blir kär i, blir gravid 

och flyttar ihop med, dock utan giftermål. Det som från början är en frigörelse för kvinnan blir 

sedan en form av moralpredikan om att tvåsamhet trots allt är bäst. Männen i texten framställs 

som lättsinniga, där den ena ligger med henne trots en egen familj och det antyds av skribenten 

att män ”byter” kvinnor emellan sig (Veckorevyn, 1970, nr 15:12f, 54). Detta är något som 

känns igen från Hirdmans studie då hon beskriver Veckorevyn 1970, då den kvinnliga 

sexualiteten relateras till den manliga. Till viss del så visar kvinnan sexuell lust samtidigt som 

hon varnas. Det är mer okej för mannen att vara sexuellt aktiv (Hirdman, A, 2001:143ff).  

Den olyckliga och omöjliga kärleken är återkommande teman i båda numren, såväl i novellform 

som i reportage. Men även den lyckliga kärleken och att det är möjligt att finna den rätta är 

regelbundna teman. Sammanfattningsvis går det att skönja den dolda moralpredikan som jag 

tidigare nämnde i dessa texter. Det spännande och sensuella som leder fram till otrohet från 

mannens sida och som så småningom leder till att kvinnan blir ensam och olyckligt kär. 

Alternativt att de båda blir lyckliga eftersom ingen otrohet eller lättsinnighet finns med i bilden.  
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I novellen ”Mikael min älskare” ges ett exempel på det förra. Kvinnan i texten gör slut eftersom 

hon mår dåligt över att endast vara älskarinna åt den gifta mannen som hon är kär i. Men hon 

slutar aldrig hoppas på att det ska bli de två. Han framställs som en person som inte har några 

skrupler angående sin otrohet och som att det är okej för honom att vara just det, otrogen 

(Veckorevyn, 1970, nr 14:40f, 50). Ett exempel på hur den lyckliga kärleken hittats direkt finns 

i nummer 15 samma år, då Veckorevyns reporter blir kär i mannen hon intervjuar. Bara några 

månader senare planerar de sin förlovning och är lyckligt kära. Mannen lockades från början 

av att journalisten var söt medan hon frestades av att han var trevlig och intelligent (Veckorevyn, 

1970, nr 15: 14f).  

Denna moralsyn om att det är tvåsamheten som är det rätta är återkommande i båda numren, 

för både män och kvinnor. Att leva själv och ”fri” är något märkligt och inte eftersträvansvärt. 

Samtidigt lyfts Kim Novak fram som något spännande när hon gång efter annan byter make. 

Det är något exotiskt över det hela, något som är möjligt för Hollywoodstjärnorna (Veckorevyn, 

1970, nr 14:19, 50). Det är en maktbalans könen emellan, i likhet med samhällsdebatten under 

den här tiden med sexuell liberalisering (Bergenheim, 2006:180f). Tomrummet mellan könen, 

vilken som är kvinnans respektive mannens roll i sexualiteten och livet är i en omförhandlande 

process där kvinnan börjar ta för sig, som i Kim Novaks fall. Samtidigt har inte så mycket hänt, 

men det är en början till förändring som skymtas (Hirdman, Y, 2007:225f). Även en antydan 

till förändring vad gäller maskuliniteten kan skymtas, han har börjat visa känslor i vissa 

reportage, bland annat Sune Mangs som förutom sin karriär berättar om skilsmässan. Han säger 

sedan att de flyttade ihop igen eftersom de inte kunde leva utan varandra. Även en intern som 

berättar om sin vardag i fängelset visar i allt det kalla och råa känslor och omtanke. Han visar 

även en önskan om att få ett vanligt liv efter fängelsetiden (Veckorevyn, 1970, nr 14:18f, 23ff). 

Reportaget om artisten Peter Holm är mer traditionell, då det är hans karriär som skildras. 

Texten berättar om hans framgång, svenska genombrott i Hylands hörna och hur det är att vara 

idol. Några känslor berörs inte och på de tillhörande bilderna poserar han välklädd, med eller 

utan gitarr (Veckorevyn, 1970, nr 15:10f, 55).  

En väsentlig del i Veckorevyn är bilderna och reklamen. De båda delarna har framträdande 

positioner och reklamen placeras på helsidor både i början och slutet av tidskriften. 

Reklambilderna lockar med sensuella textrader ”Sitter som en smekning”, ”Det är skönt att 

umgås” och liknande (Veckorevyn, 1970, nr 14:3, 64). Reklambilderna i sig själva visar också 

en tillgänglig kvinna. Tampongmärket o.b visar upp en skrevande tjej som sitter på en 

leksaksbil. En lekfull och småflörtande approach är det inte endast o.b som använder sig av 

(Veckorevyn, 1970, nr 15:58f). Även den tidigare nämnda reklamen för Lee manchester som 

med orden ”Sitter som en smekning” och en dansande tjej och kille visar en tillgänglighet. De 

är nyfikna på varandra och orden som tillhör bilden för tankarna till närhet och sexualitet. Hon 

vänder blicken mot kameran medan han spanar in henne (Veckorevyn, 1970, nr 14:3). 
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Relationen mellan kvinna och man blir påtaglig i denna bild. Utifrån Connells teori är detta ett 

exempel på den manliga hegemonin där kvinnan är underordnad. Samtidigt kan denna mer 

lättillgängliga kvinna vara ett tecken på förändring, en påverkan från den samhälleliga 

influenserna som nått Veckorevyn (Connell, 2008:114f). För att ge exempel på hur 

maktordningen kan ha börjat förändras finns ett exempel i nummer 15, då även kvinnorna 

spanar in killarna. Det är ett reklamuppslag om researrangörer som visar unga människor där 

en man blickar över till det andra gänget med unga kvinnor och män. De är glada och tittar in i 

kameran eller på det motsatta könet (Veckorevyn, 1970, nr 15:2f).   

De bilder som förekommer och som inte är reklambilder har liknande toner. Det är söta, leende 

kvinnor som ser oskuldsfulla ut. Reportagen om tävlingen Fröken Sverige som finns i båda 

numren är tydliga exempel på detta. Deltagarna framställs som oskuldsfulla, leende, glada och 

öppna. De utstrålar en viss tillgänglighet och texterna som hör till understryker detsamma. Som 

exempel skriver Veckorevyn i nummer 15 att de var ”ovanligt söta” men samtidigt visas en 

annan bild av dem när texten fortsätter ”de inte bara var söta, utan dessutom kunde ge svar på 

tal”. Återigen denna dubbeltydighet som nämnts tidigare. Men texterna och bilderna visar 

främst att kvinnor skulle vara söta (Veckorevyn, 1970, nr 14:22, nr 15:20f). Det är även en bild 

som de återkommande skönhetstipsen förmedlar. I nummer 15 får kvinnan tips på om hon 

behöver ha BH eller inte. Tidningen uppmanar även till att använda BH, trots de samhälleliga 

tendenser som densamme lyfter fram som är motståndare till att använda plagget. 

Skönhetstipsen haglar i nummer 14, där får kvinnan lära sig allt om hur naglar ska skötas, 

makeup tvättas av och att ”skönhetssömn” är viktigt. Detta i samband med små pimpinetta 

bilder av små skönhetsmedvetna kvinnor (Veckorevyn, 1970, nr 14:60, nr 15:56).  

Männen som är med på bild är överlag äldre än kvinnorna, även om det självklart finns exempel 

på motsatsen. Om kvinnan framställs som oskuldsfull, söt och pimpinett framställs mannen 

istället som rekorderlig, ansvarstagande och överordnande men även som något unken som i 

reportaget om en fängelseintern (Veckorevyn, 1970, nr 14:23ff). Överlag saknas yngre män, de 

är oftare äldre än kvinnorna och håller om kvinnan eller blickar över henne. I en artikel om 

stickmönster kan en ung man med ett barn ses där han interagerar med barnet (Veckorevyn, 

1970, nr 15:14ff, 29). Denna porträttering faller inom den traditionella framställningens spektra, 

om än med vissa undantag som i texten kring Fröken Sverige. Kontraktet mellan könen har 

knappt förändrats alls, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på särbeskattningen införs 

året efter, vilken också förde med sig att mannen i lägre omfattning än tidigare hade hela 

försörjningskravet för familjen (Florin, 1999:107ff, 112, 131ff). Låt se vad som hänt med 

sexualitetsframställningen de kommande 20 åren.7  

                                                             
7 För detta årtal, se även min b-uppsats: Erlandsson, A. (2014). Från tillbakahållen kvinna till sexuellt frigjord 

men ändå objektifierad. Karlstad. 



 

22 
 

 

 

2.1.2 Veckorevyn 1975 nummer 14 och 15 

 

Veckorevyn 1975 visar olika femininiteter och maskuliniteter, de vanligaste är dock de 

traditionella. Framförallt är det mannen som har en traditionell roll, han ska vara 

överbeskyddande och det är okej för honom att sätta familjen på andraplats. Ett exempel på 

detta är artikeln om Göran Stangertz, skådespelare och regissör, och hans hektiska liv i tv- och 

teatervärlden. Texten berömmer och hyllar honom för hans arbete, på frågan om han hinner 

med sin familj svarar han ”Min familj får sitta emellan! Jag hinner inte med den!”. Artikeln 

avslutar några rader senare med att förhoppningsfullt längta efter mer tv och teater signerad 

Göran Stangertz och menar att det borde hans livsfilosofi kunna leda till (Veckorevyn, 1975, nr 

15:6f). Göran Stangertz och hans filosofi lever väl upp till den traditionella 

könsmaktsordningen, mannen arbetar och detta är hans roll. I och med detta upprätthålls 

mannens position högst upp i hegemonin (Connell, 2008:114f).  

Ytterligare ett exempel på den traditionella maskuliniteten men även det traditionella 

husmorskontraktet ser vi i samma nummer av tidskriften då ett reportage skildrar en sjöman 

och hans familj. Frun är den som sköter barn och hem, även när han är hemma. Relationen dem 

emellan skildras som att det, i brist på ett bättre ord, är ett kontrakt mellan dem med fastställda 

roller. När han är borta vågar hon inte träffa andra människor av rädsla för att talet om otrohet 

ska spridas i staden där de bor och när han är hemma på semester är det han som får bestämma 

vad de ska göra (Veckorevyn, 1975, nr 15:11ff). I nummer 14 finns den traditionella 

femininiteten representerad på flertalet ställen, vilket även maskuliniteten gör. Redan i en av de 

första artiklarna framställs en kvinnas drömman som ”trygg, stark, snäll – en riktig karl!”. Det 

är detta kvinnans väninnor anser är rätt man för henne och det som blir själva sinnebilden av 

manlighet och det som kvinnor vill ha. Den här historien handlar, i likhet med många andra 

kärleks- och relationsreportage, om en omöjlig tonårsromans som blir verklighet flera år senare. 

Det är en tvåsamhet som framställs som eftersträvansvärd och en nästintill omöjlig lycka 

(Veckorevyn, 1975, nr 14:6f).  

Men det är inte endast traditionella könsroller som finns i Veckorevyn 1975, även om det till 

övervägande del är så, utan även andra manligheter och kvinnligheter lyfts fram. Ett exempel 

på en annan maskulinitet som visas är om en konstnär som målar blommor och använder sig av 

sensualism eller en surrealistisk infallsvinkel, väsentligt i hans målningar är även kvinnor och 

bröst. Han vill inte bli fast i välfärden utan söker sig bortåt för nya perspektiv (Veckorevyn, 

1975, nr 14:31ff). I de båda nummer som analyserats i denna uppsats är detta den enda 
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maskulinitet i textform som skiljer ut sig från mängden. Kvinnligheter som inte följer den 

traditionella formen finns det fler exempel på. Till en början ett reportage om Barbro ”Lill-

Babs” Svensson. Den bild som ges av henne är tvetydig, till viss del är hon överbeskyddad av 

män, inom musikbranschen. Men å andra sidan är det en stark kvinna som lyfts fram, hon blev 

gravid utanför äktenskapet, behöll barnet och både hon och hennes mamma var stolta. Hon 

levde ett kringflackande liv med sin musik och lämnade ofta sitt barn hos sin mamma, men det 

finns ingen förebråelse med i texten. Den femininitet som hon står för i texten är en annan än 

den traditionella. Det finns inga förmaningar om att hon ska rätta in sig i ledet och vara hemma 

med sitt barn. I samma nummer förekommer även en artikel om Prinssessan Christina och 

hennes man. Artikeln lyfter fram ett jämställt par där båda arbetar och sköter hemarbetet, 

däremot har de städerska (Veckorevyn, 1975, nr 15:2ff, 22ff). Till viss del skiljer sig min analys 

från Hirdmans avseende detta årtal vilket kan bero på att jag endast analyserat två nummer. 

Däremot går det att se tendenser till att kvinnan har lika stor lust som mannen. Talande för detta 

är den nyansering av framförallt kvinnan som syns i de analyserade numren, vilken kan kopplas 

till Hirdmans tankar. Hon menar att den förmanande hållningen gentemot sex har minskats och 

att tidskriften uppmuntrar kvinnor till att ta vara på frigörelseprocessen (Hirdman, A, 

2001:184ff).  

Vad gäller bilder och reklam i 1975 års Veckorevyn skildras flera olika maskuliniteter och 

femininiteter. De traditionella är övervägande, framförallt i samband med artiklar vars texter 

speglar samma könsroller. Som exempel på detta kan ges ett reportage som tidigare nämnts, då 

mannen skulle vara en riktig karl, vars bild visar en man som håller om en kvinna, beskyddar 

henne. I samma nummer visar bilderna till en långnovell en liknande sexualitet. Han är bakom 

henne eller ovanför, på en stor bild syns hon helnaken medan han bär kalsonger och tittar på 

henne. Själva novellen är en nästintill erotisk kärlekssaga där hon gör honom hel på bekostnad 

av sig själv (Veckorevyn, 1975, nr 14:6, 26ff). Bortsett från att hon offrar sig själv för honom 

så anspelar denna novell på en erotik och kvinnlig lust i linje med Hirdmans resultat. Även det 

faktum att han är den oroliga, inte fullt så självsäkra mannen är i linje med hennes resultat då 

kvinnans lust gör maskuliniteten problematisk (Hirdman, A, 2001:184ff). Denna erotikens 

novell, där kvinnan gör mannen hel bär tendenser av det som Ambjörnsson menar är typiskt för 

maskuliniteten under denna tid. Att de båda är sexuellt lustfyllda men till slut är det mannen 

som segrar, oavsett problematiken bakom (Ambjörnsson, 1999:23ff).   

Numret efter har med två intressanta reklambilder. Den första värd en analys är en reklam om 

jeans med rubriken ”Alla stjärtars jeans” och på bilden syns sex kvinnor med jeans gå uppför 

en saloonstrappa. I framkant av bilden utspelas en revolverduell mellan två västerninspirerade 

män där den ena fastnar med blicken på kvinnornas rumpa och blir skjuten. Texten till bilden 

avslutas med ”För flickor som inte har pojkfigur”. Den andra reklambilden som sticker ut och 

anspelar på sexualitet är en reklam för tvåldeodorant. På bilden syns en naken man som tvålar 
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in sig för glatta livet, endast överkroppen syns, han är naturligt muskulös och ler stort. Till 

skillnad från andra bilder och reklambilder i Veckorevyn är det här den nakne mannen som står 

i centrum. Bilder på helnakna kvinnor finns med innan men inte någon bild som på detta sätt 

anspelar på den manliga sexualiteten. Den sexuella maskulinitet som syns är naturlig och 

självklar (Veckorevyn, 1975, nr 15:28f, 49).  

 

 

2.1.3 Veckorevyn 1980 nummer 13 och 14 

 

De maskuliniteter och femininiteter som framställs i Veckorevyn 1980 är av varierande slag, 

framförallt är det relationen mellan könen som är intresseväckande i och med en ökad 

problematisering kring könsrollerna. Därför kommer redogörelsen för 1980års Veckorevyn ta 

sin utgångspunkt i denna ökande problematisering och därigenom behandla såväl maskulinitet 

som femininitet. I nummer 13 lyfts flera kvinnor fram som tydligt avviker från den traditionella 

kvinnorollen, de tar sig in på manliga områden, är sexuellt aktiva och uttrycker en lustfylld 

sexualitet. Som exempel på det sistnämnda kan ges Britt Ekland som i en intervju pratar ut om 

sitt sexliv och att hon helst av allt vill ha yngre män. För att illustrera detta finns hela tiden en 

yngre man med under intervjun med vilken hon agerar intimt och ger sexuella anspelningar. 

Anledningen till att hon vill ha yngre män är för att hon inte vill ha ett fast förhållande, vidare 

berättar hon om delar ur sitt sexliv, att hon har haft sex överallt men säger även ”Jag är 

egentligen gammaldags av mej, och gillar inte sånt som är fult och snuskigt”, i nästa sekund 

drar hon med sig den yngre mannen, bort från intervjun (Veckorevyn, 1980, nr 13:8ff, 11). I och 

med detta exempel och följande visas en ny kvinnlig sexualitet upp, den som Hirdman såg redan 

1975. Kvinnan uppmuntras till att vara sexuellt aktiv och enligt henne är den tvåsamhet som 

problematiserar sexualiteten på uppgång fem år tidigare, något vi ser resultatet av nu (Hirdman, 

A, 2001:184ff).  

I samma nummer ges även bra exempel på kvinnor vars femininitet kontrasterar gentemot den 

traditionella kvinnorollen. Dessa nya kvinnliga roller sätts även i texterna i relation till 

maskuliniteten. Det första exemplet är svenska Kerstin Hjort, en ung kvinna som flyttat till en 

skidort i Europa för att säsongsarbeta och åka skidor. För att klara av detta tar hon nästan vilka 

arbeten som helst. Hon är en så kallad ”skibum” – vilka enligt artikeln egentligen är unga män, 

som lever med sina skidor och av sina kroppar. Just detta uppmärksammas, i jämförelse med 

männen, vilka det antyds i texten prostituerade sig, får Kerstin som många andra unga kvinnor 

arbeta inom hotell och restaurang under hemska arbetsförhållanden. Längre fram i tidskriften 

lyfts en karriärkvinna fram, Allasonne Lewis. Hon berättar själv att hennes jobb och karriär 



 

25 
 

kommer först, hennes partner och den egna hälsan kommer i andra hand. En annan kvinna som 

frångår den traditionella kvinnonormen är Ellen Foley, artist som beskrivs som spröd och 

bräcklig men samtidigt ifrågasätter hon rock’n’rollens manliga dominans. Hon får frågan om 

hur hon som är så liten och skör orkar med turnélivet, på vilket hon svarar ”Jag har visserligen 

aldrig hållit med om att rock’n’roll är en manlig sysselsättning. Men på ett sätt har de kanske 

rätt. Att vara på turné är verkligen ett hårt och tufft liv. Men jag klarar mig trots att jag inte är 

så stark” (Veckorevyn, nr 13: 16ff, 32ff, 54ff).  

Liknande ifrågasättande kvinnlighet finns med även i följande nummer, men än intressantare 

är ett reportage om Bo Derek, en ung kvinna som beskrivs som USA:s nya sexsymbol. Hon 

beskrivs som John Dereks senaste kvinna, någon som han har förändrat och skapat. När de 

träffades var hon, enligt artikeln, ”bara barnet”, 16 år, medan han var betydligt äldre, senare 

gifte de sig. Han såg det till en början som något problematiskt, men så fort hon fick åldern inne 

försvann tvivlen. Efter sin skådespelarkarriär intresserade sig John Derek för vackra kvinnor, 

vilka han ville förbättra. Så var även fallet med Bo, hon blev med hans hjälp en världsstjärna. 

Veckorevyns artikel ifrågasätter det bemötandet hon fick när hon gästade Sverige och blev 

tillfrågad om kvinnlig frigörelse, de menar att hon borde blivit behandlad som en drottning 

istället. Bo Derek vek ut sig i Playboy, fotograferad av sin make, och fanns med på affischer 

endast iklädd ett blött linne överallt (Veckorevyn, 1980, nr 14:12ff). Gemensamt för samtliga 

kvinnor som framställs är även att de beskrivs såväl utseendemässigt som till sin personlighet. 

Vad de sysslar med, det kan handla om karriär eller något annat, blir på något sätt sekundärt.  

Om de kvinnligheter som framställs i Veckorevyn detta årtal skiljer sig från den traditionella 

normen gör inte de manligheter som finns det i tillnärmelsevis lika hög grad, bortsett från en 

som beskrivs i nästa stycke. Som exempel på detta finns flera exempel, dels tidigare nämnda 

John Derek som själv säger sig vilja förändra kvinnorna han är ihop med och dessutom söker 

efter unga, vackra kvinnor som Bo. Reportaget om Stefan Johansson är ytterligare ett exempel 

på maskulinitet som är talande för årtalets framställning. Medan kvinnorna i samma tidskrift 

även beskrivs till utseende och personlighet ligger fokus på mannen istället på hans karriär, i 

detta fall inom motorsport (Veckorevyn, 1980, nr 14:42f). Ett liknande porträtt ges idrottaren 

Ulf Bengtsson, det är fokus på karriären men även på hans personlighet. På frågorna som ställs 

kan en annan maskulinitet anas, en som inte är lika macho som den traditionella kan vara. Han 

hyllar de svenska kvinnorna för att de är vakna och intresserade till skillnad från framförallt 

amerikanska kvinnor. Ytterligare utsagor som gör att hans manlighet sticker ut är synen på 

vänskap och att han söker själslig tillfredsställelse. Trots allt detta siktar han framåt i karriären 

och tonen i svaren till vissa frågor drar åt ett mer macho-manligt håll (Veckorevyn, 1980, nr 

13:48f).  

En person som skildras på ett sätt som liknar den kvinnliga framställningen i samma nummer 

är Ted Gärdestad. Utseendet såväl som personligheten ges mycket plats i texten med orden 
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”hans anletsdrag påminner om en oskyldig tonårings: vek, naken, spröd och blek”. Ted 

Gärdestad själv uppger i artikeln att han vill framställas på ett mer nyanserat sätt, han säger att 

han både tar ett järn och röker en cigarett ibland. En maskulinitet som denna skiljer ut sig från 

de andra som syns i de analyserade numren för detta årtal och känns både såväl mer sårbar som 

säkrare. Det sistnämnda på grund av att maskuliniteten för med sig funderingar kring samtid, 

politik och egna etiska val (Veckorevyn, 1980, nr 14:8ff, 11). Det är egentligen inte så 

förvånande att det är femininitetframställningen som förändrats mest och en mer nyanserad 

kvinna porträtteras. Mosses forskning går helt i linje med detta då han menar att det manliga 

idealet är starkt och därmed svårare att påverka och förändra (Mosse, 1998:182ff). Ett faktum 

är dessutom att det främst är kvinnorörelsen som nått ut till de breda massorna med sina 

förändringskrav under den här tiden, bland annat Grupp 8 (Isaksson, 2007:49ff).  

En kort notis om de läsarbrev som skickats in till tidskriften är av vikt att skriva. Vad gäller 

frågor angående sexualitet, samlag och liknande uppmanas skribenterna att ha jämlika 

förhållanden där båda parter respekterar den andre. Som exempel kan ges att tjejerna i ett brev 

uppmanas att inte gå med på oralsex om de inte själva vill, en kille uppmanas till att berätta om 

sina känslor för tjejen och en tjej att berätta om sitt behov till efterspel när det vaginala samlaget 

är klart. Kroppsliga ”problem” som att en kille kommer för fort och att en annan får stånd 

konstant förklaras som naturligt och inget killen kan hjälpa eller bör skämmas över 

(Veckorevyn, 1980, nr 13:76f). I ett annat läsarbrev, som verkar vara ett svar på ett tidigare brev, 

uttrycks traditionella könsrollsåsikter under rubriken ”vi gillar tjejer som är tjejer”. De 13 killar 

som skriver insändaren menar att tjejer är klenare och att de inte bör ha killjobb, däremot får de 

gärna spela fotboll eller liknande (Veckorevyn, 1980, nr 14:64). Bortsett från den sistnämnda 

insändaren avspeglas en nästintill jämställdhet mellan könen vad gäller det sexuella. Detta talar 

för en förändrad sexuell maskulinitet eller åtminstone att Veckorevyn tagit till sig samtidens 

krav på delad sexuell njutning och uppmanar skribenterna till detta. De tidigare nämnda kvinno- 

och mansrörelserna kan här ha spelat in och förändrat hegemonin (Connell, 2008:114f).  

I bild- och reklamväg är det till stor del samma reklamannonser i de för denna studie aktuella 

numren. Till de som sticker ut hör en schamporeklam där en barbröstad kvinna tvålar in sin 

överkropp, blickar uppåt, ler och njuter. I en annan reklambild, för deodorant, syns en leende 

tjej som får blommor av en okänd kille ackompanjerad av texten ”Blommor från någon du inte 

känner” (Veckorevyn, 1980, nr 13:60, 70). I nummer 14 samma år finns en reklambild från JC 

med där en kille säkert går framåt, mot kameran. Han ler och i bakgrunden skiner ljus ner genom 

molnen och ger en lätt gudomlig känsla (Veckorevyn, 1980, nr 14:35). Dessa reklambilder samt 

de manligheter och kvinnligheter som beskrivits ovan ger en talande bild för bildspråket i 

1980års Veckorevyn. Trots en förändrad framställning av sexualiteten i det redaktionella 

materialet så syns inte samma utveckling i reklamen. Traditionella könsroller lever kvar och 
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kontraktet mellan könen har inte förändrats, vilket det har gjort i reportage och läsarbrev, 

åtminstone syns denna förändring i tomrummet mellan könen (Hirdman, Y, 2007:225f).  

 

 

2.1.4 Veckorevyn 1985 nummer 14 och 15 

 

Det övergripande temat för de analyserade numren av Veckorevyn 1985 är sex i olika former. 

Allt från reportage om världens sexigaste man och män som alla kvinnor faller för till hur den 

erotiska lusten beskrivs av kvinnor och män. I stort sett hela numren genomsyras av sexualitet, 

mjukpornografi och ett helt spektra av såväl femininiteter som maskuliniteter. Låt oss börja 

med de olika manligheter som framställs och den enligt Veckorevyn sexige äldre mannen, Paul 

Newman. Han är 60 år och sexigast i världen, han beskrivs med lysande blå ögon som kvinnor 

drunknar i och han finns i flertalet sexfantasier. Själv säger han sig inte vara särskilt intresserad 

av sex. Newman framställs även som en trogen och smart man, som en drömman, både vacker 

och rik. I samma tidning finns ett reportage om män i glasögon som gör att kvinnor faller 

pladask. Enligt artikeln gör de hornbågade ”brillorna” männen oemotståndliga. Om mannens 

glasögon och stil gör att kvinnan vill ha honom så säger texten att det är kvinnan som ska föra, 

hon ska ta kommando och ta för sig. Detta beskrivs i erotiska scenarion ”ta av honom glasögon 

och börja fumla /…/ Han är grabben du får leda, förleda och som kommer att upptäcka din G-

punkt” (Veckorevyn, 1985, nr 14:2f, 6f). I och med en kraftigt sexualiserad approach i 

Veckorevyn går det att dra paralleller till Ekmans tankar kring alienationsskapande till de unga 

läsarna. Tidskriften är på väg att nå sin mer moderna ton och har börjat nå de unga läsarna. Sex 

är ständigt aktuellt, och med denna utgångspunkt förutsätts läsarna vara sexuellt aktiva, såväl 

kvinnor som män (Ekman, 1998:39ff, 42ff).  

Förutom den sexige mannen, såväl ung som gammal, som finns med i flertalet texter i båda 

numren så finns det framförallt ytterligare två maskuliniteter som framträder. Dels en 

transvestitisk manlighet, dels en muskulös maskulinitet som vill framstå som begåvad och 

intelligent. Den förstnämnda gestaltas av dragshow-artisten Lars Sturesson som beskrivs med 

en divaliknande blick, som en kråmande primadonna, även efter att dragshowandet är historia. 

På bilderna syns han i klänning och som smilande vårdpersonal, med närmast kvinnliga drag, 

vilket är vad han utbildar sig till. Som exempel på den andra avvikande manligheten, vilken 

visserligen är mer åt det traditionella hållet, kan Arnold Schwarzenegger användas. Han vill 

själv förändra bilden av sig själv, sin egen manlighet från att ses endast som ett intelligensbefriat 

muskelberg till en begåvad, smart man. Han uttrycker en strävan åt att vara hälsosam, vacker 

men även att bilden av honom som finansgeni ska synas, en tämligen fullkomlig man. Målet 
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för mannen menar han är ”unga pojkar borde /…/ lyfta skrot och bli hälsosamt starka och 

vackra”, ett påstående som till viss del rimmar illa med hans nya approach. Människor ska vara 

olika enligt Schwarzenegger och han gillar kvinnor som är smarta och självständiga 

(Veckorevyn, 1985, nr 15:10f, 72ff).  

Vad gäller den kvinnliga framställningen kännetecknas även den av skiftande roller, allt från 

den vackra traditionella kvinnan till kvinnor som tar för sig i såväl karriär som sänghalm. Något 

som är anmärkningsvärt är dock att den traditionella kvinnobilden till viss del är omformulerad 

i de båda numren som analyserats. Visserligen skymtar den traditionella könsrollen tämligen 

starkt i porträttet om Agnetha Fältskog men i textform är det ett av få ställen där den på riktigt 

lyser igenom. Fältskog beskrivs som en mamma som gör allt för sina barn, är bräcklig, flygrädd 

och behöver hypnos för att bli av med den rädslan. Hon påtalar dock i intervjun att hon är en 

stark kvinna och att det främst är media som vill framställa henne som bräcklig (Veckorevyn, 

1985, nr 14:4f, 32).  

Andra kvinnligheter som framställs är bland annat den framgångsrika som sammanfattar andan 

av femininitet i 1985års Veckorevyn. En amerikansk kvinna, Ms Brown, har lyckats med 

karriär, kärlek, sex och pengar och delar med sig av sin framgång i flera nummer. Hon 

förespråkar ett bejakande av den kvinnliga sexualiteten men menar att kvinnan därmed inte 

heller ska acceptera att bli objektifierad eller sexuellt trakasserad. Ett bejakande av den 

kvinnliga sexuella varelsen leder enligt Brown till framgång i karriären, vilket är det avsnitt 

som behandlas i denna tidning. Däremot uppmanas kvinnan till att se över vänskapsband, offra 

mycket tid och ork för att klättra uppåt. Kvinnan är stark och ska utnyttja sina fördelar menar 

hon (Veckorevyn, 1985, nr 15:4ff). Ytterligare en kvinnlighet är av vikt att uppmärksamma, en 

äldre dam som älskar män. Denna äldre dam är 85 år, älskar män och säger ”en karl i sängen – 

det bästa jag visste”. Nuförtiden fokuserar hon mer på vänskap än sexuellt umgänge, men trots 

detta beklagar hon sig över att män nuförtiden inte är särskilt snygga och är de det så är de 

enligt henne homosexuella eller upptagna. Utseendet lyfter damen fram som oerhört viktigt för 

kvinnan och menar ”den dag man slutar värna om sitt utseende har man förlorat sitt värde som 

kvinna” (Veckorevyn, 1985, nr 14:47). En förändring i maktbalansen och hegemonin går att se, 

där kvinnan tar plats såväl karriärmässigt som sexuellt, däremot talar de bilder som förmedlas 

av tidskriften för en separering av könsrollerna. Kvinnan ska bejaka det kvinnliga för att nå 

framgång. Maskuliniteten är förändrad och är inte fullt så traditionell då mannen är mer 

nyanserad som vi sett här ovan (Connell, 2008:114f). 

Som tidigare nämnts kännetecknas årtalet av sex, för att illustrera detta ännu tydligare och se 

närmare på de sexualiteter som framställs är ett reportage om erotisk lust bra som utgångspunkt. 

I texten framställs beskrivningen av lusten och sexakten olika beroende på om det är en kvinna 

eller man som berättar. Så är tydligen fallet rent allmänt, kvinnor talar mer om hur kärleken, 

lusten och sexet känns medan män talar om hur densamme ser ut, vad som händer. Vidare 
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menar reportaget att skillnaden även ligger i språkbruket, de flesta ord som används för att 

beskriva samlag är maskulina, som ordet ”knulla”. Genom att beskriva själva känslan får 

kvinnor ett eget sexuellt språk. Den traditionella normen om vad som är manligt och kvinnligt 

i sexakten är enligt textförfattaren själva bottnen i skillnaden, då mannen är den aktiva medan 

kvinnan väntar på honom. Mannen behöver själva handlingen för att skapa och vidmakthålla 

sin sexualitet medan kvinnan tålmodigt väntar på sin sexualitet. De korta berättelser som 

ackompanjerar reportaget förstärker denna bild i sin mjukpornografiska framställning 

(Veckorevyn, 1985, nr 14:37ff). Ur semiotisk synvinkel är detta intressant såväl som i relationen 

kring vad som är kvinnligt respektive manligt. Orden styr vår uppfattning kring företeelser och 

sänder ut signaler kring konnotationer som i sig självt relateras till, i det här fallet, maskulinitet 

eller femininitet (Kjørup, 2004:9ff, 21). Konnotationerna som Veckorevyn menar finns i ord 

och uttryck kring ämnet säger oss mycket om uppfattningen av relationen mellan könen. Det är 

som tidigare nämnts en traditionell könsrollsuppdelning som lyfts fram. Den ökade 

sexualiseringen där framförallt kvinnan tagit mer plats har däremot förändrat förhållandet 

mellan man och kvinna, hon har tagit sig in i hans domän (Hirdman, 2007:225f).  

Vad gäller bilder i tidskrifterna förstärker de allt som oftast känslan som texten förmedlar, med 

vissa undantag. Som exempel kan ges att bilderna på Arnold Schwarzenegger för med sig 

typiskt maskulina attribut, han poserar som bodybuilder och i kostym med stenhård blick, 

däremot skymtas inte så mycket av den nye intelligenta mannen han vill skapa (Veckorevyn, 

1985, nr 15:72f). Reklambilderna anspelar allt som oftast på de traditionella könsrollerna. 

Kvinnorna är flörtiga, oskuldsfulla och leende, däremot ser de inte ”svaga” ut, utan de förmedlar 

en ofta självsäker bild vilket skiljer sig från den traditionella normen. Som exempel kan ges 

Fazers reklam med en kvinna som blickar rakt in i kameran, självsäkert. En bild som anspelar 

på utseendet är reklamen för en hudkräm där en ung leende kvinna sitter med bara ben i en 

fåtölj, den är ny och anpassad för ung, fin hy. Den unga kvinnan utstrålar oskuldsfullhet och 

verkar öppen och tillgänglig (Veckorevyn, 1985, nr 14:81, 130f). För att återgå till 

maskuliniteten men även se på den i förhållande till femininiteten är en reklambildsserie för 

kläder intressant. Det är unga män och kvinnor på bilderna. Männen är självsäkra, håller 

beskyddande om kvinnorna. Kvinnorna i sin tur lutar sig mot mannen, de ler och ser nöjda ut i 

kontrast till männens stabila seriösa uttryck (Veckorevyn, 1985, nr 15:56ff).  

 

 

2.1.5 Veckorevyn 1990 nummer 13 och 14 

 

De sexualiteter som syns i Veckorevyn 1990 är splittrade, såväl inom tidskrifterna som i själva 

texterna. En spretande framställning av framförallt kvinnorollen är typisk för de i den här 
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studien analyserade numren, men även en känsla av sensationsjournalistik, det som idag skulle 

kallas för klicknyheter på kvällstidningarnas nyhetssajter. Som start ska vi börja med 

femininiteten och se hur den framställs. Dels finns den barntörstande kvinnan som framträdande 

femininitet, vilken även sätter karriären i relation till barnafödande, dels en sextörstande 

manslukerska, men även karriärkvinnan. Ytterst framträdande för såväl den manliga som 

kvinnliga framställningen är fokuseringen på barn. Det kvinnliga förhållandet till barn är 

problematiskt avseende könsroller och karriär i förhållande till familj och kvinnlighet. Annika 

Jankell, programledare, berättar om sitt liv och sin karriär, detta sker tämligen objektivt. När 

intervjun övergår till att behandla ämnet barn och giftermål säger hon ”som tjej längtar man 

efter barn på ett annat sätt än en kille”. En tanke hon lyfter fram är det dilemma som kvinnan 

försätts i angående familj och karriär ”Men för oss kvinnor är det ett dilemma: samtidigt som 

man är mest produktiv är man också mest fertil” (Veckorevyn, 1990, nr 13:6f, 69).  

För att fortsätta på samma spår är Annika Dopping ett bra exempel på hur barn sätts i relation 

till karriär. Hon är nybliven chef på TV4 och säger ”visst vill jag göra karriär, men jag tänker 

skaffa barn också”. Vidare pratar hon om kvinnlighet och manlighet och menar att hennes väg 

till framgångsrik mediekvinna har varit att hon kan männens maktspråk och att hon har odlat 

sina manliga egenskaper för att inte bli förtryckt. Ett träffande citat från henne är ”kvinnor 

förtrycker sig själva i förhållande till män” och journalisten beskriver Dopping som ”en 

underbar kvinna och en sju tusan till karl” (Veckorevyn, 1990, nr 14:12f, 78). Dopping sätts i 

relation till den manliga framgången, hon har utvecklat maskulina attribut och dessa hyllas hon 

för. Samtidigt som femininiteten i och med detta försvagas så tar sig kvinnor in i de manliga 

domänerna. Tomrummet mellan könen förändras och kvinnans framställning uttrycker ökade 

valmöjligheter och tillgång till manliga områden. Dock förbehållet att hon kan ”männens 

maktspråk” (Hirdman, 2007:225f).  

Ytterligare en femininitet som är av vikt att lyfta fram är den tidigare nämnda manslukerskan, 

vilket även är namnet hon ges i Veckorevyn. Hon beskrivs med orden ”hon vill ta din älskade 

ifrån dig” och framställs som vacker, sexig och åtråvärd, festens mittpunkt. Med manslukerskan 

i rummet blir det en konflikt mellan de olika kvinnligheterna. I och med hennes utseende och 

personlighet blir det maskulina hos männen mer framträdande, de börjar prata om jobb, båtar 

och andra statusprylar. Vidare beskrivs de andra festrollerna, de kvinnliga och manliga sidorna 

lyfts fram som ett svar på dess motpol. Det är grabbgänget som håller ihop för att stärka 

maskuliniteten, de försiktiga kvinnorna och festprissarna. Men även parrelationer beskrivs, som 

en konflikt dem emellan, texten andas att det är den fria kvinnan som är idealet, då försvinner, 

enligt texten, många av de andras problem (Veckorevyn, 1990, nr 13:29ff). Framställningen av 

de skilda könsrollerna skildrar tydligt en hegemoni som med manslukerskans intåg blir tydlig. 

Veckorevyn uttrycker ett faktum att det är såhär det är och på sätt och vis ska vara. 

Manslukerskan som den fria kvinnan blir idealet, framställningen visar en ny hegemoni där 

mannen inte längre är i toppen, i den här typen av konstellation. Som vi har sett tidigare och ser 
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senare är trots allt den manliga hegemonin rådande 1990. På sätt och vis är den gällande även i 

det här exemplet eftersom kvinnan lyfter fram maskuliniteten, hon vill ta männen, om än inte 

lika stark (Connell, 2008:114f).  

Detta för oss in på maskulinitetsframställningen och förhållandet mellan kvinna och man. Det 

som är mest talande för den maskulinitet som skildras är fokuseringen på barn och familj, i 

många texter framställs han på ett negativt, nedvärderande sätt. Att barnen ses som viktiga finns 

flera exempel på, Philip Zandén beskrivs som hetlevrad och otålig med höga krav på sig själv. 

Han menar att den svåraste roll han har är att vara småbarnspappa, vilket han försöker göra så 

gott han kan (Veckorevyn, 1990, nr 14:14f, 96). Täppas Fogelberg är noga med att de i 

förhållandet delar lika på föräldradagarna, han vill vara hemma med barnen. Men det är inte 

endast barn som är viktiga element i skildringen av maskuliniteterna. Fogelberg säger sig även 

tända på kvinnor i uniform och att ”det är roligare att älska med lampan tänd” (Veckorevyn, 

1990, nr 13:4f, 70). Den maskulinitet som skildras här är ny och går att koppla till Beynons 

andra förändring av maskuliniteten och dess framställning. Det är en manlighet som försöker 

anpassa sig till ett nytt, mer jämlikt samhälle. Att dela lika på föräldradagarna och att identifiera 

sig som småbarnspappa är tydliga exempel på detta även om den mer traditionella 

maskulinitetsframställningen finns kvar. Det är anpassningen och förändringen som syns 

(Beynon, 2002:119). Samtidigt skildras en motsägande maskulinitet som är av vikt att lyfta 

fram, relationen mellan kvinna och man i en text som kallas för ”Nya kärleksskolan” och 

handlar om hur ett lyckligt äktenskap ska skapas. Synen på män efter en skilsmässa är en bitter 

helgpappa, alltigenom andas texten negativitet om honom. Han tar inte ansvar och längtar efter 

frihet medan hon blir en ”tråk-präktig mamma” (Veckorevyn, 1990, nr 14:6f, 40).  

Ytterligare två maskuliniteter framträder i de analyserade numren, de berör karriär. Till en 

början en man som vill framstå som framgångsrik, Stefan Dopping. Det är enligt texten tanter 

och småflickor som älskar honom, alla andra anser att han är en tönt. Han själv vill hävda 

motsatsen, att han är begåvad och säger själv ”Jag är ett geni, punkt slut”. Det är en längtan 

efter att bli tagen på allvar som lyfts fram i texten, att bli bekräftad som framgångsrik 

(Veckorevyn, 1990, nr 13:62ff). En man som blivit framgångsrik är Ingvar Oldsberg, han får 

känneteckna den lyckade mannen. Han är gift med en mycket yngre fru, har gott om pengar, 

dricker gärna rätt mycket alkohol, hävdar att han hellre dricker mycket alkohol än att gå runt 

och smutta på en drink. Oldsberg är fullt medveten om sin position och njuter av kändisskapet, 

pratar gärna om det. I relationen till kvinnor säger han att det mest avtändande är kvinnor som 

bara talar om sig själva (Veckorevyn, 1990, nr 14:16f, 74, 90). Dessa maskuliniteter sätts i skarp 

kontrast till de tidigare beskrivna, mer jämställdhetssträvande männen. Det är en traditionell 

manlighet som framställs där inte mycket har hänt på 20 år, trots omvälvande 

samhällsförändringar. Som vi sett ovan har såväl kvinnan och mannen fått utökade domäner i 

genuskontraktet, de har blivit mer nyanserade och framställs ta plats på samma arenor 

(Hirdman, 2007:225f). Trots detta är den manliga hegemonin rådande, mannen har ett val, han 
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kan välja sin maskulinitet. Kvinnan behöver anpassa sig efter honom, vill hon göra karriär 

behöver hon lära sig mannens maktspråk och barn väljs inte bort av henne (Connell, 2008:114f).  

I bild- och reklammaterialet som finns i 1990års Veckorevyn finns en tydlig bild av kvinnan 

som söt och oskuldsfull. Som exempel kan ges bilden som ackompanjerar texten om Annika 

Jankell och bilderna på vårens modekläder. Kvinnorna ler, ser glada ut, lutar sig mot mannen 

(om en sådan finns), i Jankells fall blickar hon upp mot kameran vilket ger ett skört och 

försiktigt intryck. Men i samma nummer finns även en bild tillhörande manslukerskan där 

kvinnan är sexig, tar för sig och uttrycker en sexuell lust. Männen som skildras i bilder är 

överlag traditionellt manliga, de ser stabila ut, uttrycker lugn och självsäkerhet, blickar ofta rakt 

in i kameran och håller om kvinnan på ett beskyddande sätt (Veckorevyn, 1990, nr 13:6, 29, 

36ff, 39ff). Självklart finns även undantag från detta, så som karriärkvinnan Annika Dopping 

som skildras bestämt och självsäkert, med manliga attribut. Hon är klädd i kostym, står bredbent 

med armarna i sidorna och tittar självsäkert rakt in i kameran (Veckorevyn, 1990, nr 14:12).   

Ser vi närmare på reklambilder och tillhörande texter är det en liknande bild som ges, den 

maskulinitet som framställs är självsäker, tuff, drar åt machohållet. Som exempel kan reklamen 

från Lee ges, tre bilder på en jeansklädd man med ett nästintill urdrucket ölglas, sittande 

utomhus med benen på bordet och ser fundersam ut. I den tillhörande texten finns hans tankar 

om den kommande dejten och vad han ska ge henne (Veckorevyn, 1990, nr 14:84f). 

Leereklamens manlighet är talande för hur han skildras. Hon å sin sida gör oftast reklam för 

skönhetsmateriel, ler, är oskuldsfull men ändå en aning flörtig. Ett bra exempel på detta är 

reklamen för en hudlotion där kvinnan på ett närmast flörtigt men ändå försiktigt sätt ler och 

vänder blicken snett framåt. Texten som hör till lyder ”Det sägs att äkta skönhet kommer 

inifrån. Men det kan väl inte skada med lite hjälp utifrån?”, i kontext med såväl text som bild 

blir reklamen talande för den feminina framställningen 1990 (Veckorevyn, 1990, nr 13:80f).  

 

 

2.2 Lektyr 

 

2.2.1 Lektyr 1970 nummer 14 och 15 

 

Överlag ger Lektyr 1970 ett avskalat, nästan kallt intryck. Texterna är kyliga men trots detta 

ges läsaren utförlig information, däremot är det sällan om personerna utan istället om vad som 

händer eller ren information. Tidskriften kännetecknas av att andas maskulinitet, men så är det 
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också en herrtidning. Det är mannen som spelar huvudrollen och i de fall som kvinnor finns 

med, är de utanför som betraktare eller blir betraktade. Ett undantag finns det, i en 

mjukporrsbild där kvinnan innehar huvudrollen. Till en början ska vi se närmare på de 

maskuliniteter som framställs med start i reportaget om Vincent Bjurström, en 25åring som 

enligt Lektyr har levt ett playboy-liv, på gränsen till att vara en gigolo. Han ger i texten tips på 

hur en man ska få en kvinna på fall och berättar om alla sina egna erövringar. Som tips ger han 

”regel nummer ett: Var öm och mjuk och drick inte sprit!” och säger förnöjt om sitt liv att han 

”Jodå, nog har man allt en minneskaramell att suga på på ålderns höst”. Dagarna som 

kvinnoerövrare är slut i och med att han gifter sig (Lektyr, 1970, nr 15:3ff).  

Två andra typiska maskuliniteter som skildras är dels brottslingen, dels idrottsmannen. Till en 

början är texten om Wolfgang Schiller ett bra exempel på brottslingen som maskulinitet. Han 

har i flera år levt under falska identiteter över hela Europa innan han åkt fast. Åklagaren säger 

att Schiller var ytterst nära att avslöjas och detta mycket smart. Genomgående i texten hölls en 

närmast beundrande hållning gentemot denna skicklighet som brottslingen uppvisar, något som 

känns igen i flertalet andra artiklar och reportage. Den tredje maskuliniteten som är av vikt att 

belysa är idrottsmannen, han förekommer visserligen inte alls lika ofta som de tidigare 

beskrivna manligheterna men är ändå av vikt. I en artikel hyllas Gunnar Larsson som näste 

världsstjärna, han kallas för simkung och skribenten menar att han har de rätta kvaliteterna 

”Ödmjuk men hela tiden på bettet”. Genomgående i texten berörs den hårda träningen som 

krävs liksom hans framgångar, det är det som är det väsentliga (Lektyr, 1970, nr 14:21ff, 24).  

Tidigare i redogörelsen för 1970års Lektyr har nämnts att kvinnan har en biroll, hon är 

betraktare eller blir betraktad, till viss del blir hon även fördummad. I varje nummer finns en 

stående punkt – Lektyrflickan, där en ung kvinna poserar på lättklädda bilder med tillhörande 

kort text som berättar lite om henne. Som exempel på utdrag ur texten kan ges ”Adam, du skall 

få ett tips. Försök inte bjuda ut Eva med löfte om en drömmiddag med flamberat kött på 

restaurang. /…/ Blonda Eva /…/ är nämligen vegetarian”. I nummer 14 kan följande textutdrag 

ges som exempel ”Vi har sett bländande vackra Christina Lindberg, 19, från Göteborg tidigare 

i Lektyr. Många har önskat se henne igen”. I båda dessa fall är kvinnorna utmanande klädda, 

visar brösten och ser flörtigt och njutningsfullt mot kameran. Den utmanande klädseln består 

av trosor alternativt en sjal eller i Christinas fall, helnaket men med låret som skymmer själva 

könet (Lektyr, 1970, nr 14:30ff & Lektyr, 1970, nr 15:30ff). De unga kvinnorna bekräftar den 

manliga sexualiteten, den heterosexuella mannen som överordnad (Hirdman, A, 2008:91). 

Vilket även är fallet i den av henne analyserade tidskriften Fib-aktuellt, i vilken kvinnan finns 

till för honom (Hirdman, A, 2001:143ff). Hirdmans forskning visar därmed att framställningen 

av kvinnan i herrtidningar med pornografisk karaktär bekräftar den manliga hegemonin. De 

heterosexuella männen får genom sin läsning av Lektyr då en bild av sig själva som överordnade 

då patriarkatet blir legitimerat av tidskriften (Connell, 2008:114f).  
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Under rubriken ”Första tjejen i svenska armén” ger en journalist, som under några dagar varit 

med, sin bild av armén. Hon är kritisk till den svenska militärtjänsten, framförallt den 

hygieniska biten, och säger ”soldater, ni är smutsiga och nonchalanta!”. Vidare menar hon att 

männen dessutom är undernärda och psykiskt obalanserade. I artikeln får hon frågan om allmän 

kvinnlig värnplikt ska införas, då svarar hon nekande och menar att kvinnor själva ska få avgöra 

eftersom hon befarar att det skulle kunna bli en bordellverksamhet med så mycket kvinnor och 

män på samma ställe. Däremot tror hon att kvinnor är lika kapabla till att döda en annan 

människa, om familjen hotas. En kvinnlig syn som skymtas i tidskriften är att hon är en aning 

mer korkad än mannen, som exempel kan ges en artikel om hur husmödrar går på tv-reklam. 

Texten säger att kvinnorna inte kan motstå reklam och att de blir hjärntvättade (Lektyr, 1970, 

nr 14:6f, 18f, 50, 56).  

I nummer 15 finns ett bildreportage, rubriken lyder ”Här är hon: Den svenska synden!”, och 

handlar om Marie Liljedahl och hennes inställning till nakenhet, pornografi etcetera. 

Tillhörande texten finns fyra bilder som alla är av mjukpornografisk karaktär. Hennes bröst är 

bara, hon blir smekt av en man och en kvinna och på en bild rider hon en ung man. Hon beskrivs 

som ”liten och späd – en flicka på gränsen till kvinna” och berättar om sin karriär som 

skådespelerska, utvikningsflicka och hur naturligt hon tycker nakenhet är. Däremot säger hon 

något paradoxalt att hon inte gillar pornografin, hon menar att den är för vulgär. Avslutningsvis 

relateras hon till mannen, efter att ha sagt att hon har ett förhållande skriver skribenten ”Ledsen 

grabbar, men så är det!” (Lektyr, 1970, nr 15:16f, 50). Någon antydan till att det pornografiska 

och sexuella materialet är ett resultat av sexliberalism kopplat till sexuell frigörelse finns inte 

med i de analyserade numren (Hirdman, A, 2008:45). Inte heller någon större koppling till 

samhällsdebatten finns med, vilket i sig inte är särskilt häpnadsväckande då de främsta 

förespråkarna för en mer frisläppt pornografi och sexliberalism var heterosexuella män 

(Rydström & Tjeder, 2009:200ff). Kommande årtal blir detta en viktig fråga för analysen då en 

mer framträdande kvinnlig objektifiering på det pornografiska planet väcker kvinnorörelser, 

bland annat Grupp 8 (Witt-Brattström, 2010:71, 75f).  

Reklambilder som är av intresse för denna studie finns inte, överlag är det väldigt lite reklam 

och i de fall det finns är det bilder på rakblad, tobak eller liknande. Varken män eller kvinnor 

figurerar i dessa reklamer. En man finns med på en reklambild från Systembolaget och 

Trafiksäkerhetsverket vilken syftar till att upplysa om rattonykterhet. Mannen på bilden är ung, 

har dolda ögon men det övriga ansiktsuttrycket är fundersamt och anspelar på att han skäms 

(Lektyr, 1970, nr 14:47). Vad gäller övriga bilder så har de övergripande kvinnliga 

framställningarna i bildform behandlats tidigare i denna text. Mannen har även han en tämligen 

likartad framställning i bildmaterialet, vilken överensstämmer med de ovan beskrivna 

maskuliniteter. Han är charmerande och välklädd i bilderna tillhörande Vincent Bjurström som 

tipsar om hur kvinnor ska charmas. Överlag är männen välklädda och ser seriösa ut, men de är 

även skildrade som festprissar och som ovårdade brottslingar (Lektyr, 1970, nr 15:3ff, 14f, 9f). 
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Det är traditionella könsroller som skildras och kvinnliga och manliga områden hålls isär. Han 

arbetar, idrottar, är macho etcetera medan hon är sexuellt tillgänglig och en aning korkad, hon 

finns till för honom. Vad som är manligt och kvinnligt är tydligt uppdelat och någon antydan 

till förändring skymtas inte. Den enda text som inte helt speglar den traditionella 

herrtidningsframställningen är reportaget om värnplikt, där männen framställs som psykiskt 

instabila (Hirdman, Y, 2007:225f).  

 

 

2.2.2 Lektyr 1975 nummer 14 och 15 

 

Rent generellt så ligger tidskriftens fokus i de analyserade numren på våld, brottslighet och sex. 

Som jag nämnde i redogörelsen för Lektyr 1970 är det en liknande journalistik som syns nu, där 

det är det uppseendeväckande och sensationella som skildras. Det är traditionella machomän 

som syns i texter och bilder. Några exempel på detta ska ges med start i ett reportage om hur 

Kronofogdens indrivare lär sig självförsvar, rubriken lyder ”Kronofogdarna lär sig slåss för att 

driva in pengar”. Enligt texten har de ett av världens tuffaste jobb och skribenten målar upp en 

bild av vad som kan ske, inkluderat våldsamma män och skällande hundar. Därför krävs en kurs 

i självförsvar (Lektyr, 1975, nr 14:6f). Som den ideala mannen lyfts kungen fram. Han beskrivs 

som ”ung, snygg, vältränad och fostrad i hobbies som är ett måste för en framgångsrik man. 

Vår monark seglar, rattar snabba bilar, spelar golf, fiskar, röker, dricker whisky och skjuter 

älg”. I kontexten skrivs även ut att han skulle ha en lysande karriär som fotomodell och ifall 

han skulle bli av med jobbet som kung borde han kunna få ett livstidskontrakt som modell, när 

texten skrevs var tydligen han landets mest eftertraktade fotomodell (Lektyr, 1975, nr 15:6f, 

14). Även sporten är representerad i de maskuliniteter som möter läsaren. Racerförarna Ronnie 

Petersson och Reine Wisell hade båda en världskarriär, men något gick fel och Ronnie fortsatte 

på topp medan Reine fick jaga sponsorer. Trots att det främst är Reine som framträder i texten 

är det Ronnie som hyllas och avundas, han tjänar miljoner och kör de senaste bilarna i den ”ädla 

racerklassen Formel 1” (Lektyr, 1975, nr 14:14f, 21).  

Kvinnans stora roll i Lektyr 1975 är som sexsymbol, hon finns med i texter om sex, prostitution 

och liknande men även i mjukpornografiskt material som utvikningsbilder. Det första exemplet 

på kvinnlig sexualitetsframställning är en artikel om två systrar som kidnappade män för att ha 

sex med dem. Under sin uppväxt var de tillbakahållna och fick knappt ens prata med män. Två 

män kidnappas för att de ska kunna ha sex, samlagen beskrivs utförligt och kvinnorna beskrivs 

som sexgalna. Männen drar tillbaka åtalen eftersom de tycker det är tragiskt att kvinnorna inte 

fått träffa män tidigare (Lektyr, 1975, nr 15:48f, 58). I nummer 14 finns en liknande artikel om 
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en tonårsbordell som drivs av unga flickor som tidigt utnyttjats sexuellt. Detta är inget som 

kommer beröras vidare i denna analys. Däremot är framställningen av utvikningsflickorna av 

vikt för denna studie. Båda numren har två utvikningsflickor vardera, sättet de framställs på 

liknar varandra och därför kommer ett nummer agera exempel. Nummer 14 har med två unga 

kvinnor, Rosa och Eleonor, några efternamn nämns inte. Båda kvinnorna poserar i kläder, 

lättklädda och helt nakna. Rosa befinner sig vid ett poolområde där hon solar naken, sträcker 

sig mot en vägg, lutar huvudet bakåt och ler men sällan möter hon kameran med blicken. Det 

som skiljer Eleonor från bilderna på Rosa är framförallt att hon aktivt smeker sig själv över 

underliv och bröst. Hon är även mer sensuell i sin framtoning och framställs som att hon njuter 

mer av sin sexuella akt medan hon lockar på läsaren. Detta sistnämnda är tydligt i den approach 

som förs, kvinnorna finns där för läsarna, vilka oftast är män (Lektyr, 1975, nr 14:17ff, 33ff, 

36f). Än en gång blir det tydligt, precis som i 1970års nummer, att kvinnan bekräftar 

maskuliniteten (Hirdman, A, 2008:91).  

Ett par påtagliga återkommande punkter i tidskriften är dels ”Kärlekskarusellen” vilken är till 

för att människor ska kunna träffas, dels läsarbreven där läsarna skriver in och berättar om sina 

sexuella upplevelser. För att börja med Kärlekskarusellen så är detta en kontaktannonssida men 

inte endast för brevvänner utan i än större grad för att hitta en sexpartner eller två. För att dra 

en parallell till nutid går det att i stort likna denna del i tidskriften med den nutida dejtingappen 

Badoo. I en kommentatorspalt om sex behandlar skribenten just detta fenomen. Han menar att 

flertalet brev kommer från ”firmor som driver förmedlingsverksamhet, eller av enskilda som 

försöker tjäna pengar på människors ensamhet och sexhunger. Och en del är helt enkelt plojar 

efter en festlig kväll – för att nån vill se vilken typ av svar som kommer”. Med detta uttalande 

menar han främst de annonser som inleds med ord som ”två sextokiga tjejer” och ”helsköna 

kvällar väntar dej hos en snygg blondin”. Slutligen tar samma kommentator upp fenomenet 

pornografi och då framförallt hårdpornografin. Han menar att denna form av porr är utmärkt 

för att kunna leva ut sina sexuella böjelser, framförallt för kvinnor. Männen får enligt honom 

sin beskärda del tillfredsställd genom Lektyrs mjukpornografi (Lektyr, 1975, nr 15:16). Den 

åsikt avseende pornografin som lyfts fram av kommentatorn är ett ypperligt exempel på hur 

heterosexuella män förespråkade porren som frigörelseprocess (Rydström & Tjeder, 

2009:200ff). Under denna period diskuterades pornografin även inom kvinnoorganisationer, så 

som Grupp 8. Vissa menade att den kunde vara ett sätt för kvinnan att leva ut sin sexuella 

frigörelse, helt i riktning med kommentatorns åsikt. Men på samma gång genomfördes aktioner 

mot bland annat Lektyr för att protestera mot en ökande objektifiering av kvinnan och växande 

porrindustri (Witt-Brattström, 2010:71, 75f).  

De läsarbrev som sänds in till tidningen är skrivna av både kvinnor och män, liksom annonserna 

i Kärlekskarusellen, och behandlar samtliga sexuella episoder. Sexakterna som beskrivs 

upplevs enligt skribenterna som underbara för alla parter, de inbegriper oftast någon sorts 
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osäkerhet så som första samlaget eller att det utförs på en mer eller mindre förbjuden plats. 

Breven innehåller även ofta fler personer som deltar än en man och kvinna och det är könsord 

som till stor del får förmedla känslan, framförallt när det är en man som skriver. Men även 

känslor är vanliga i breven, den sexualitet som beskrivs och förhållandet mellan könen framstår 

som jämställd då både kvinnor och män tar initiativ, säger sig vara kåta och får sina behov 

tillfredsställda (Lektyr, 1975, nr 14:65ff). Den bild som förmedlas av läsarbreven stämmer väl 

överens med Hirdmans studie om Fib-aktuellt samma år. Hon menar att kvinnan framställs ha 

lika stor lust som mannen vilket stämmer överens med läsarbreven och till viss del övrigt 

material associerat med sex. Vidare menar Hirdman att den manliga hegemonin är hotad 

eftersom fokus har flyttats till kvinnans lust istället för mannens, denna bild känns inte igen i 

Lektyr samma år (Hirdman, A, 2001:184ff). Genom att bara läsa läsarbrev och 

Kärlekskarusellen är det lätt som läsare att tro att könen är jämställda, åtminstone på det 

sexuella planet. Men vid en närmare blick upptäcks motsatsen, utvikningsbilderna som finns i 

varje nummer är talande för detta. De visar att kvinnan relateras till mannen, han är överordnad 

och genom att hon viker ut sig för honom och bekräftar hans sexuella maskulinitet upprätthålls 

hegemonin. Denna skillnad är av vikt att påtala, det redaktionella för med sig en hegemonisk 

maskulinitet medan läsarbreven ger en bild av förändring (Connell, 2008:114f).  

Bilderna på kvinnor som förekommer i dessa nummer har blivit väl beskrivna i texten ovan. 

Männen som skildras i reportage ses som slagskämpar, välklädda och med typiskt traditionella 

manliga drag. Det är sport, våld och karriär som genomsyrar bilderna, självsäkra män med fasta 

blickar (Lektyr, 1975, nr 14:6f, 14f & Lektyr, 1975, nr 15:6f). Reklambilder finns det inte många 

av i de analyserade numren och när de finns är det sällan människor med i bilderna. Men det 

finns några reklambilder med människor. Till en början en reklam för raklödder, på bilden syns 

en man raka sig och i en infälld bild är samma man placerad med en kvinna vid sin axel. Texten 

som ackompanjerar bilderna säger att doften uppskattas av kvinnor, den doftar exklusivt, gott 

och varar länge. En reklam som liknar den förra är för tandkrämen Colgate som uppmanar till 

användning av denna tandkräm för fräsch andedräkt. På bilden syns en man och en kvinna där 

mannen ser ut att rynka på näsen på grund av hennes andedräkt (Lektyr, 1975, nr 15:31, 58). 

Reklamerna anspelar på att locka det motsatta könet, vilket är det genomgående temat för 

reklambilder med människor på i 1975års Lektyr. Överlag i de analyserade numren är 

maskuliniteterna som framställs av traditionell karaktär, likaså kvinnans roll till dem. Några 

större tecken till ett förändrat genuskontrakt går inte att finna, då hon hela tiden relateras till 

hans överordning, till viss del bortsett från inkomna läsarbrev (Hirdman, Y, 2007:225f). 
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2.2.3 Lektyr 1980 nummer 14 och 15 

 

Maskuliniteterna som framställs i Lektyr 1980 är farosökande, sexuellt aktiva och macho men 

även en mer nyanserad bild av manlighet skymtas i form av homosexualitet och en till viss del 

ifrågasatt sexuell kapacitet.  Nummer 14 ger bra exempel på ett par av de nämnda 

maskuliniteterna. Till en början den farosökande, vilken stuntmannen Reid Rondell är 

sinnebilden för. Han beskrivs som ”världens yngste, bäste och mest våghalsige stuntman” och 

yrket betecknas som världens farligaste. För att nå sitt mål – att bli rik och berömd för ett 

oslagbart stuntnummer – lever han strikt, mycket träning, ingen sprit och inga droger men han 

säger ändå att det är klart han tar sig en öl ibland. Den 17årige tonårskillen beskrivs som en helt 

vanlig tonåring ”blont hår, lite slängig i kroppen, T-shirt och avklippta jeans” (Lektyr, 1980, nr 

14:13ff).  

Talande för de bilder som förmedlas är att de oftast är antingen farosökande eller sexuellt aktiva, 

det är väldigt sällan om inte obefintligt som männen framställs som både och, däremot är de 

samtliga macho i varierande grad. Tor Ericson är mannen som sålde sitt företag, lämnade 

Sverige och blev bordellpappa i Thailand, ungefär så framställs han. Han lever enligt texten ett 

bra liv, om än hårt med mycket sprit, och tjänar mycket pengar, han säger själv ”Jag super, 

knullar och placerar pengarna i guld”. Jargongen som han beskriver finns på bordellen tillika 

baren är att han kan klämma och ta på de kvinnor som är anställda av honom men däremot inte 

ha sex med dem, då de enligt honom blir avundsjuka på varandra och skapar intriger. Istället 

tar han sig en tur till grannbordellerna varannan kväll och har ett stående bokat rum på ett 

närliggande hotell (Lektyr, 1980, nr 14:5ff). Den bild av kvinnan som förmedlas genom den här 

texten för tankarna till att hon är en ägodel som mannen som besöker Thailand kan utnyttja hur 

han vill. Denna skildring bekräftar en maskulin hegemoni och i jämförelse med många andra 

texter och reportage utökas även mannens befogenheter i och med denna text (Connell, 

2008:114f).  

I relation till bordellpappan Tor kan ses skildringen av de svenska ungkarlar som reser till en 

polsk stad för att festa och ligga. Rubriken är talande för framställningen av denna manlighet 

och lyder ”Svensson är sämsta älskaren han bara super”. De unga prostituerade kvinnor som 

det berättas om i reportaget och som själva uttalar sig framstår som sexuellt villiga men om 

Svensson säger en av kvinnorna ”Vi flickor har ingen glädje av honom” (Lektyr, 1980, nr 

15:28f). På ett ställe i nummer 14 nämns homosexualitet, det verkar vara någon form av 

ironiserande guide för kvinnor. Frågan som besvaras berör hur en kvinna ska hitta den bästa 

älskaren, svaret lyder ”Tyvärr ligger det till så att de flesta killar som ser sexiga ut på ytan, stora 

starka och med massor av muskler, är homosexuella”. Istället bör kvinnan leta efter en man 

med självförtroende som inte skämmer bort henne, enligt guiden, någon som de som skrivit 
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densamme. Min tolkning av hela denna sida är att den är ironisk men med ett uns av sanning 

för att sänka kraven på mannen och underlätta hans sexuella aktivitet (Lektyr, 1980, nr 14:92).  

Föregående stycke för oss in på den kvinnliga sexualitetsframställningen vilken i stort sett är 

förknippad med sex och till viss del förekommer i ironiserande sammanhang om vad kvinnor 

inte klarar av. I båda de analyserade numren förekommer unga kvinnor på utvikningsbilder där 

de är mer eller mindre avklädda, någon helnaken poserande bild finns alltid med. I de fall då en 

man finns med på bilderna är det antingen som älskare eller som flickfotograf, samtliga bilder 

kan klassas som mjukporr då någon erigerad penis inte förekommer. Under rubriken 

”arbetsprovet” får läsaren reda på hur en ung kvinna på 1950-talet i Paris kunde gå tillväga för 

att bli modell för vykort. Alla tips anses som bra och fotografen säger inte nej till att ge varken 

tips eller arbetsprov. Citatet ”Diane, bara 19 år, finner Marcels hjälpsamhet lite väl avancerad. 

Men vad ska hon göra? I början av en karriär får man visa vad man kan – i synnerhet om man 

råkar vara tjej. Och hungrig. Diane kan. Framifrån. Och bakifrån” beskriver bildreportaget bra. 

På bilderna poserar kvinnan både påklädd och naken, mannen är aldrig helt naken och hans kön 

syns aldrig. Hon framstår som tillgänglig och som hans (Lektyr, 1980, nr 14:61ff, 64ff, 67).  

De utvikningsbilder som endast innehåller kvinnor är mer stilrena, kvinnan poserar både 

lättklätt och helt avklädd. Hennes bröst och kön syns, men inte nödvändigtvis samtidigt. Oftast 

tittar hon rakt in i kameran med stora öppna ögon och stängd lätt leende mun (Lektyr, 1980, nr 

15:37ff, 40f, 63ff). En annan sexrelaterad femininitet är den självvalda prostituerade. Irene 

valde självmant enligt texten att bli prostituerad efter att ha varit fast hos en hallick och arbetat 

för honom. Hon älskar sitt jobb och säger själv ”Jag älskar gatan, älskar friheten, älskar att få 

vara en stjärna natt efter natt” (Lektyr, 1980, nr 14:81ff, 84ff). Kvinnan framställs som en 

sexsymbol, som tidigare nämnts i analysdelen bekräftar hon den manliga heterosexualiteten. 

Den sexuella frigörelsen för kvinnan används på sådant sätt att han kan utnyttja den, hon kan 

självmant välja att prostituera sig som exempel. Eftersom kvinnor endast skildras i förhållande 

till sex, eller som vi senare kommer se i förhållande till jämställdhet, minskas hennes domän 

och mannens utrymme kan utökas utifrån den framställning som Lektyr gör (Connell, 

2008:114f).  

Den ironiserande delen av kvinnligheten sätts i relation till vad tidningen kallar ”jämställdhet, 

likalön och kroppens och själens frigörelse”. Skribenterna har listat flera saker som kvinnor inte 

klarar av trots tidigare nämnda citat vilket bland annat inbegriper byta däck, rensa fisk, vidröra 

maskar, flytta en soffa och så vidare. I samma del av tidningen, vilken kallas ”Rapport från 

kvinnornas planet” berättas sanningar om kvinnor. Som exempel på sanningar kan nämnas att 

hon hellre vill kyssas än ha samlag, oavsett hur intelligent hon är vill hon hellre ha ett 

diamantarmband än en bok och att kvinnan efter en hel dag med sina väninnor anklagar mannen 

för att inte bry sig om henne efter att han spenderat två timmar med sina vänner. Som jag 

tidigare nämnt angående den ironiserande bilden av maskulinitet som ges har jag liknande 
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funderingar vad gäller denna del. Den ska göra sig rolig på kvinnors bekostnad, placera dem på 

andraplats gentemot mannen och fördummas (Lektyr, 1980, nr 14:87ff). Den kvinnliga 

frigörelseprocessen som pågått det senaste decenniet berörs här i Lektyr om än i raljerande 

ordalag. Tidskriftens text går att sätta i relation till och som ett svar på de kvinnorörelser som 

arbetade för jämlikhet mellan könen genom lagar och samhällsförändring (Wikander, 

1999:225ff, 228, 231). Det kan också ses som ett gensvar på den förändring som skett i 

samhället, där kvinnor fått ett utökat utrymme i männens tidigare domäner. Detta gör i sin tur 

att denna framställning av kvinnlighet är ett tecken på ett omförhandlat genuskontrakt 

(Hirdman, Y, 2007:225f). 

Kontaktannonsdelen ”Kärlekskarusellen” finns med även 1980, men har ändrat karaktär. I de 

analyserade numren finns endast frågor om brevvänner eller liknande, inte rena sexannonser. 

Även läsarbrev om sexuella erfarenheter är en del av tidningen. Såväl män som kvinnor skriver 

och allsköns historier berättas. Överlag framställs både kvinnor och män som villiga och som 

att de njuter av sexualiteten (Lektyr, 1980, nr 14:80, 105ff). Vad gäller bilder i tidskriften är 

den tidigare beskrivna kvinnligheten den som syns i bildmaterialet. Mannen är oftast påklädd 

med undantag för de som deltar i porrbilderna och bilder på simmaren Pär Arvidsson då han 

syns träna i badbyxor. Den unge stuntmannen är leende, ser ledigt klädd ut och ackompanjeras 

av eld eller motorcyklar på bilderna. Bordellpappan är omgiven av kvinnor, vilka är påklädda 

och är klädd i halvt uppknäppt skjorta, han har ölmage och på en bild sitter han med en kvinna 

i knät och tar på hennes bröst. Han är själva sinnebilden av en medelålders bordellägande man 

(Lektyr, 1980, nr 14:4ff, 8f, 13ff). De reklambilder som finns i tidskriften innehåller endast i 

undantagsfall människor, men ett par av vikt för denna studie finns. Jeansmärket Wrangler gör 

reklam med en helsida på vilken en ung man ses flyga ut genom spegeln i ett provrum med 

utsträckta armar mot en ung kvinna. De ser mot varandra och ler, texten till är ”En Wrangler är 

beredd på allt” (Lektyr, 1980, nr 15:2). En framställning syns i reklambilden från MacFree jeans 

där en ung man håller om en ung kvinnas midja samtidigt som hon lutar sig bakåt mot honom, 

de är på väg att kyssas. De ser båda häftiga och självsäkra ut och ackompanjeras av en 

eldliknande bakgrund (Lektyr, 1980, nr 14:120). 

 

 

2.2.4 Lektyr 1985 nummer 14 och 15 

 

Tonen i 1985års Lektyr liknar den som beskrivits tidigare, en skillnad är dock att det sexuella 

är mer närvarande och till viss del råare, både artiklar och pornografi. Precis som i tidigare 

årgångar är det en specifik aspekt som lyfts fram i varje artikel, undantag finns då sexet blivit 

mer påtagligt och syns i fler sammanhang. De maskuliniteter som framställs är i stort sett 
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samma som synts tidigare och beskrivits i denna uppsats. Sport, våld, brott och sex är tydliga 

kännetecken för manligheten. Som nämnts är den sportande mannen aktuell i de analyserade 

tidningarna, delvis på grund av stundande VM i bordtennis och allsvenskans säsongsstart. Det 

är dock en annan text som tydligt illustrerar denna maskulinitet, ett reportage om rallyföraren 

Arne ”Allan Sladd” Allansson. Reportern beskriver rallyfärden som något exceptionellt, något 

alla borde få testa på. Förarens kunskaper hyllas och beskrivs på ett nära övermänskligt vis 

”Skickligt ställer han bilen på tvären i kurvorna /…/ I dubbelkurvorna får Allan ta handbromsen 

till hjälp och han visar prov på verklig akrobatik” (Lektyr, 1985, nr 15:6f).  

Det är själva kunskapen som är i fokus för tidigare nämnda artikel, i andra fall är det målet, 

framgången som är det väsentliga. Så som en svensk bordtennisstjärna som spelar för 

Australien i VM. Tommy Danielsson var i Sverigeeliten men blev skadad, en flytt med frun till 

Australien följde på det och efter ett tag kunde han spela igen. Att han än en gång försöker nå 

världseliten är inte det som är mest väsentligt utan det är hans framgång inom andra områden, 

han beskrivs som ”vikingen från Västkusten” och skribenten lyfter fram jobbet som inbringar 

stora pengar. Han lever på att tillverka racketar och hålla i pingiskurser, något som generar en 

hel del pengar, han säger själv såhär ”Vill man tjäna pengar – och det vill jag – är Australien 

idealistiskt. Här kan man jobba hårt utan att behöva betala det mesta i skatt”. Pengarna går till 

en enorm ”drömkåk” och reportern slår fast att det går bra för Danielsson (Lektyr, 1985, nr 

14:8f). De maskuliniteter som skildras har hittills inte förändrats nämnvärt mellan 1970 och 

1985, vilket i sig kanske inte är så förvånande. Mosse menar att det manliga idealet är starkare 

än det kvinnliga och därmed förändras långsammare och på ett annat sätt. En annan anledning 

till att just Lektyrs maskulinitetsframställning är sig lik kan bero på att den vänder sig mot män 

i alla åldrar men framförallt dem i medelåldern. Under den aktuella tidsperioden var det 

ungdomarna och ungdomskulturen som var de mest förändringsbenägna vad gäller 

maskuliniteten (Mosse, 1998:182ff).  

Brottslighetsaspekten är central i Lektyr, som exempel kan ges bankrånaren Helge Randrup. 

Rubriken är talande ”Sista stöten före pensionen” och målet för honom var att pengarna skulle 

räcka till ”en enkelbiljett till sol, palmer och vackra flickor”. Förloppet för hans senaste räder 

beskrivs och även det senaste rånet som gav honom tillräckligt med pengar för att ha råd med 

enkelbiljetten. Däremot gick det fel och han gick ut för att roa sig på kvällen efter rånet, blev 

full och slutligen övermannades han av poliserna. Det är en fascination för brott, det ultimata 

brottet som förmedlas till läsaren i likhet med exempel ur tidigare årgångars analyserade 

nummer (Lektyr, 1985, nr 14:14f). Den nämnda fascinationen syns även i ett reportage om en 

man som sålde barnporr, rubriken lyder ”Mannen som blev mångmiljonär på barnporr 

mördades av sina egna”. Fascinationen gäller inte själva barnpornografin i sig utan hur 

pengarna flödade mellan olika länder och banker samt hur väl mannen lyckats med sin 

verksamhet. Trots att det främst är pengaflödet som beskrivs samt verksamheten i stort finns 
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flertalet bilder på barnpornografi publicerade jämte texten och bildtexterna berättar om 

”nerknarkade tioåringar, våldtagna småflickor”. Själva artikeln avslutas med att han blir 

mördad i väntan på rättegång och de inledande orden i texten är talande för detta ”och ingen 

djävel sörjer honom”. Även hans medbrottslingar, vilka är kvinnor, beskrivs, framförallt deras 

roll i nätverket och att de fortfarande är på fri fot. Denna artikel samt liknande har drag av 

sensationsjournalistik och det som idag kallas ”klick-nyheter” hos kvällspressen. Något som 

skiljer 1985:s texter om brott är att även kvinnor figurerar i dem, framförallt när det gäller 

sexualbrott (Lektyr, 1985, nr 15:8ff, 11).  

Femininiteten som framställs är förknippad med sex på något sätt, dels som beskrivits i stycket 

ovan, dels som utvikningsmodell och sexobjekt. På utvikningsbilderna poserar kvinnan naken 

eller lättklädd, ofta tillsammans med en motorcykel eller bil som Anneli, hon särar på benen 

och sitter naken framför en motorcykel. I texten som ackompanjerar bilderna beskrivs hon som 

person, vad hon vill arbeta med och att hon inte har någon pojkvän eftersom hon ”väntar på den 

rätte” men även motorcykeln beskrivs, vilken modell och vem ägaren är. Det är en 

återkommande punkt i tidskriften under rubriken ”Läckra brudar läckra bågar” (Lektyr, 1985, 

nr 15.26f). Men även utvik utan motorfordon finns, bland annat Malou som poserar naken på 

en strand. Ingen bild visar upp allt utan en mystik finns kvar, hon ler och blickar in i kameran 

på en del bilder, på andra står hon i profil och svankar med stängda ögon eller ”sover” naken 

på stranden. Hon beskrivs i en kortare text som någon som gillar diskotek och hennes 

sommarkvällar tillbringas på följande sätt ”Och på sommaren hittas hon lättast på någon av 

stadens alla trottoarserveringar ivrigt tittande på alla ”läckra” killar”. Mannen är betraktaren 

och hon finns för honom men det är även hon som spanar in alla ”läckra” killar vilket gör henne 

sexuellt tillgänglig i kombination med hennes utvik (Lektyr, 1985, nr 14:69ff). Återigen samma 

approach avseende kvinnan och hennes sexualitet, vilken relateras till mannen. Hon visar upp 

sig, gör sig tillgänglig och är sexuellt villig. Femininitetsframställningen i Lektyr 1985 har 

förpassat kvinnan till att vara sex, allt hon gör har med sex att göra. Kvinnans plats i kontraktet 

har därmed gett utrymme för en patriarkal framställning med mannen som den självklart 

överordnade. Men kvinnan har som visats här ovan även getts utrymme till att vara sexuellt 

initiativtagande (Hirdman, Y, 2007:216ff).  

Ett återkommande tema är även ”SEX85” som är en del av tidningen bestående av olika 

punkter, bland annat ”läsarnas egna bilder”, läsarbrev av liknande karaktär som i tidigare Lektyr 

och en samlagssekvens av hårdpornografisk karaktär. De bilder som skickats in av läsare är på 

kvinnor som är mer eller mindre avklädda med dolda ögon, de framställs som att såväl 

kvinnorna som männen får en ökad sexlust av att se sig själva eller sin partner i Lektyr. Till 

varje bild hör en text med en kort beskrivning, en kvinna som smeker sig själv skriver ”JAG är 

stolt över min kropp och skäms verkligen inte föra att visa upp den för Lektyrs läsare. Jag skäms 

inte heller för att smeka mig själv ibland för att tända mig själv och min kille”. Kvinnan finns i 
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relation till mannen och hennes sexualitet bekräftas genom hans samt vice versa. Hennes sexlust 

är central och viktig men även mannens, hans sexualitet är än viktigare då det i bildtexter står 

bland annat ”exponerar sina behag för i första hand fotografen Pelle” och ”Att hon har en härlig 

kropp kan vi se. Men det är bara hennes kille som får chans att njuta av den” (Lektyr, 1985, nr 

15:40f).  

Att sexet är en viktig del i Lektyr 1985 råder det inga tvivel om, om så är fallet även i annan 

populärpress går det att dra kopplingar till den påverkanskraft som populärkulturen har. 

Jackson, Stevenson och Brooks menar i sin analys av herrtidningar att media har makt att 

definiera tidens trender, så även de medium med pornografisk karaktär, vilket blir intressant i 

kopplingen till samhällskontext och Veckorevyns framställning vilken berörs närmare tidigare 

i detta kapitel samt i nästa (Jackson, Stevenson & Brooks, 2001:50, 66f). Tidigare nämndes en 

samlagssekvens under rubriken ”SEX85”. Det finns en i varje nummer och i ett av de 

analyserade numren deltar två kvinnor och en man. Bildserien är av hårdpornografisk karaktär 

och visar upp såväl kön som bröst, penisen är erigerad. Mannens ansikte syns knappt och hans 

uttryck är likadant på samtliga bilder, det är hans penis som är det centrala och det som 

kvinnorna agerar med. Kvinnornas ansikten syns, de blundar, ser njutningsfulla ut, blickar snett 

upp mot taket samtidigt som de har en lätt svank och agerar med penisen samt smeker sig själva. 

Kvinnorna visar inte upp brösten nakna utan de täcks av en vit korsett medan mannen är naken. 

Även den tillhörande texten är hårdpornografisk och mannens penis och hans förmåga 

framställs som en gåva till kvinnorna. Texten får tala för sig själv med inledningen: 

”Cindy smekte sin bultande fitta till orgasm efter orgasm samtidigt som hon fascinerat 

tittade på hur Tommys grova, härliga kuk arbetade som en pistong i Evas flödande fitta. 

Eva slöt ögonen och stönade av njutning varje gång hennes svullna, hyperkänsliga klitoris 

slog emot Tommys svällande pung” (Lektyr, 1985, nr 15:43ff).  

I skildringen av denna hårdpornografiska sekvens känns många av de aspekter som Hirdman 

lyfter fram i sin forskning igen. Som exempel kan ges att trots att det är den manliga 

heterosexualiteten som bekräftas är inte han i fokus utan kvinnorna. Det är de som agerar och 

njuter. Han är sexmaskinen som är så självklart sexuellt aktiv som andra sexualiteter förhåller 

sig till. Maskuliniteten som sexuellt aktiv bekräftas och förstärks liksom hans heterosexualitet 

genom att mannens blick aldrig möter läsaren (Hirdman, A, 2008:67, 71f, 91). Genom att 

maskuliniteten förstärks och bekräftas behåller han sin maktposition och kvinnan är trots en 

ökad möjlighet till sexuell njutning underordnad i Lektyrs porträttering, eftersom hon hela tiden 

förhålls till mannen. Det är dock av vikt att komma ihåg att den manliga hegemonin och ideala 

maskuliniteten som här beskrivits endast utgår från Lektyrs skildring (Connell, 2008:114f). 

Däremot går det även att se detta som en förändring i kontraktet mellan man och kvinna, hon 

tar för sig och njuter sexuellt. Han kan ses som en sexmaskin, till för henne om Anja Hirdmans 

forskning inte nämns. På detta sätt har genuskontraktet förändrats (Hirdman, Y, 2007:225f). 
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Bildmaterialet i tidningen är rikt, den kvinnliga bildframställningen har beskrivits i samband 

med femininiteten. Den maskulina framställningen går hand i hand med de manligheter som 

har redogjorts för. Om mannen är en idrottsprofil får läsaren se honom som aktivt utövande i 

sporten alternativt en bild på honom i sitt privata yrke som i nämnda bordtennisspelaren. 

Bankrånaren Helge syns med solglasögon och pistol och på en bild in action då han genomför 

ett rån (Lektyr, 1985, nr 14:8f, 14f). Bilderna speglar att manligheten är macho, anspelar på 

våld, sex och sport samt liknar genomgående varandra. Undantaget är de rena pornografiska 

bilderna av mannen, vilka beskrivits i stycket ovan. Han blir där endast en accessoar, det är 

hans penis som är central (Lektyr, 1985, nr 15:43ff). Reklambilderna lyser med sin frånvaro 

och därför går ingen analys av dem att göra.  

 

 

2.2.5 Lektyr 1990 nummer 3 och 4 

 

Tyvärr visade det sig att de analyserade numren inte var fullständiga, det saknades cirka tio 

sidor i varje tidning. På omslagsbilderna utlovas ”brudspecial” samt ”jätteutvik” i både numren, 

efter att analysen är gjord så lyser dessa delar med sin frånvaro. Därmed finns en risk för att 

den bild som här kommer redogöras för inte är fullständig och korrekt avseende hela tidskriften 

däremot syftar denna redogörelse till att förmedla en rättvis bild av de sidor som har analyserats.  

Tonen och framställningen i Lektyr 1990 har förändrats gentemot tidigare årtal. Skillnaden 

ligger i att flera olika aspekter i vissa fall lyfts fram i samma artikel och språket är inte lika 

avskalat och kallt längre. Visserligen känns de teman som behandlas igen ifrån de tidigare 

årtalen – sex, våld och sport. När Glenn Hysén intervjuas skymtar denna nya framställning då 

artikeln inte endast handlar om fotboll och hans fotbollskarriär utan även om hans 

familjesituation. Den manlighet som gestaltas av Hysén har en mer nyanserad bild, karriären 

beskrivs med både med- och motgångar, det viktigaste är att han aldrig slutat kämpa ”Han tog 

motgångarna till sig på rätt sätt. Hans psyke hårdnade, men i både med- och motgång behöll 

han en personlig resning och ödmjukhet. Han fightades, och fightas, alltid med blanka rena 

vapen”. Citatet visar även på den förändring som skett i språket som Lektyr skriver i, det är mer 

målande och varmare än innan. I slutet av texten pratar han om kärleken och hur ”lågan började 

falna” till sin före detta hustru samt de samvetskval och privata familjeproblem som detta förde 

med sig då familjen inte accepterade hans nya fru (Lektyr, 1990, nr 3:10ff, 13).  

Samma nyanserade bild som ges av Hysén ges även av Thomas Ravelli. Hans fotbollskarriär 

och räddningarna som tog Sverige vidare i VM hyllas men längre fram i artikeln kommer den 

mer nyanserade bilden fram. Alla rubriker om honom som varit negativa har påverkat honom 
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och Ravelli säger sig ha mått dåligt över detta. Maskuliniteten som framställs är förändrad 

gentemot den traditionella och på ett sätt är den svagare men samtidigt mer mänsklig (Lektyr, 

1990, nr 4:24ff). Denna nya, mer nyanserade maskulinitet där mannen pratar om sina känslor, 

så som Ravelli gör, visar på en förändring. Beynon beskriver denna förändring och det är främst 

den första förändringsvågen som är aktuell här, trots att den enligt honom inföll under 1960- 

och 1970-talen. Denna maskulinitet inbegriper att mannen får lov att prata om sina inre känslor. 

Men även en antydan till nästa förändringsvåg under 1980-talet går att skönjas, vilken 

inbegriper att mannen börjar anpassa sig till det nya, mer jämlika samhället. Således ligger 

Lektyr efter i sin utveckling men det kan även ha att göra med att Beynons forskning inriktar 

sig på Storbritannien och inte Sverige (Beynon, 2002:119).  

Ytterligare en annan manlighet syns, det är en ny som inte skildrats innan på detta sätt där 

mannen är en sexsymbol. Jerry Williams beskrivs som en ”rockfarfar” och hans karriär och 

leverne som ”helproffs” utan alkohol och droger är viktiga delar av artikeln. En annan viktig 

del är den inledande om att han fortfarande är populär bland unga kvinnor, citatet ”Tjejerna 

vrålar och svimmar som aldrig förr” är talande för bilden som förmedlas av honom och hans 

sexualitet. Det är också en bild av den ständigt virile mannen, oavsett ålder, som förmedlas i 

och med detta (Lektyr, 1990, nr 4:16ff, 19). Däremot syns inte denna mer nyanserade manlighet 

i framställningen av sex och våld. Till en början är ett reportage om Lesotho till vilket vita 

sydafrikanska män åker för att roa sig, rubriken lyder ”Det vita sexparadiset” och ett talande 

citat för framställningen är ”friheten att njuta av kvinnor i alla kulörer”. Det är ett land med få 

restriktioner och nästan allt är tillåtet. Återkommande Miss Body Beautiful-tävlingar är ett 

inslag i texten där såväl text som bild illustrerar hur männen tittar på, tar på och undersöker 

kvinnornas nakna kroppar ”som på en hästauktion”. Kvinnan finns där för mannen, för att 

tillfredsställa honom, hon säljer sin kropp och tjänar mycket pengar därför är det enligt texten 

förståeligt att kvinnorna säljer sina kroppar istället för att arbeta som hembiträden. På något sätt 

legitimerar skribenten sexhandeln med detta påstående, som att det är för kvinnornas bästa 

(Lektyr, 1990, nr 3:17ff).  

Vad gäller det våldsbejakande i maskuliniteten finns ett reportage om en skådespelare, Leslie 

Grantham, som berättar om ett mord han begick dryga tio år tidigare under rubriken ”TV-idolen 

är en mördare på riktigt”. Till saken hör att han spelar mördare i en tv-serie. Tidigare 

lumparkompisar berättar om hur de uppfattade Grantham under militärtjänstgöringen med ord 

som ”tuffing”, ”småäcklig fan” och ”men inte mördare”. Dådet beskrivs liksom fängelsetiden 

och hur han fick den nya rollen (Lektyr, 1990, nr 4:14f, 98). De maskuliniteter läsaren möter i 

1990års Lektyr är förändrade gentemot tidigare årtal. Manligheten har blivit mer nyanserad och 

den trögrörliga förändringsprocessen för det manliga idealet i Lektyr är ett faktum och har blivit 

tydligare än tidigare (Mosse, 1998:182ff). Den manliga normen kan på detta sätt både ha stärkts 

och försvagats, vilket fallet är går inte att veta förrän den kvinnliga framställningen är 
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analyserad. Maskulinitetsframställningen i tidskriften tar sig genom den nya nyanserade 

mannen in på nya områden än tidigare och utvidgar därmed manlighetsbegreppet till att 

innefatta mer än tidigare (Hirdman, Y, 2007:225f).  

Kvinnligheten i Lektyr 1990 är genomgående relaterad till sex, exempelvis som i ”sexparadiset 

Lesotho” som beskrevs här ovan men det finns även rena utvikningsbilder och reportage om 

kvinnor som åker på resor. Som nämnts tidigare saknas flertalet sidor i varje nummer, som 

verkar vara de sidor med de flesta utvikningsbilderna. Men omslagsbilderna samt de kortare 

bildserier som finns ger en fingervisning. Som exempel kan ges omslagsbilden till nummer 4 

där en storbystad blond kvinna poserar med en sjal mellan benen och upp över framsidan av 

överkroppen. Hon ler och tittar in i kameran och puffarna som ska locka till läsning lyder bland 

annat ”jätteutvik”, ”stor brudspecial” och ”extra tema: sex” (Lektyr, 1990, nr 4:1). Under 

rubriken ”Europas tjejer är läckrast under” marknadsför Lektyr sina argument för varför Sverige 

ska gå med i EG, på grund av kvinnorna. I bildreportaget poserar unga kvinnor i underkläder 

som de smeker av sig. Varje medlemsland representeras av en kvinna som sensuellt eller lekfullt 

ler och flörtar mot kameran (Lektyr, 1990, nr 3:44ff, 47).  

Ytterligare en viktig femininitet som sätts i relation till en maskulinitet är en guide med rubriken 

”Så strippar du för att tända din kille”. På de följande sidorna ges det tips om hur kvinnor ska 

genomföra en striptease vilka ackompanjeras av bilder på själva akten. Bilderna går från 

påklädd till helt naken där kvinnan på bilderna smeker sig själv, på en bild syns mannen, han 

är påklädd och sitter på en stol Ett exempel på vad som står i texten är ”När de flesta plaggen 

har fallit till golvet skall du smeka kroppen på de ställen du vet att din kille tänder på”. Hela 

guiden andas att det är mannen som ska njuta av stripteasen och samlaget, kvinnan finns med 

och ska hjälpa honom njuta så mycket som möjligt (Lektyr, 1990, nr 4:76ff, 79). Kvinnan finns 

för mannen, som tidigare nämnts i analysen av föregående nummer bekräftar hon hans 

maskulinitet. En ny aspekt av det hela är att mannen nu få njuta, han är inte endast där. Den 

manliga hegemonin är aktuell då kvinnorna visar upp sig för mannen, de finns där för honom. 

Lektyrs maskulinitetsframställning kopplat till femininiteten placerar mannen som överordnad 

och som den som har makt. Samtidigt tar hon initiativ vilket innebär en förändrad femininitet. 

Men det är för honom som hon gör det, för att som texten själv säger ”tända din kille” (Connell, 

2008:114f). 

De olika bilder av kvinnlighet som framställs i tidskriften finns beskrivna ovan i texten, de 

berör alla sex och de poserar mer eller mindre nakna. Vad gäller maskuliniteten så 

överensstämmer den med de huvudsakliga teman som stakats ut, Glenn Hysén och Thomas 

Ravelli syns i sina landslags- eller klubblagströjor. Antingen poserar de på klassiskt 

fotbollsmanér eller så är de aktiva under match eller träning (Lektyr, 1990, nr 3:10ff & Lektyr, 

1990, nr 4:24ff). Detsamma gäller Jerry Williams som på bilderna är mitt uppe i en spelning, 

han är klädd för att framträda och håller i en mikrofon. Det är själva aktiviteten, karriären som 
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är viktig i bildframställningen (Lektyr, 1990, nr 4:16ff). De reklambilder som finns med i 

tidningen är inte många, framförallt inte där män eller kvinnor medverkar. Det finns en där både 

en kvinna och en man finns med. Det är en reklam för jeansskjortor och de håller om varandra. 

Kvinnan tittar mot mannen medan mannen tittar in i kameran. I övrigt är det mest reklam om 

porrfilmer, på de små bilderna syns oftast kvinnor men i undantagsfall män. De är mitt uppe i 

någon form av sexakt. En reklambild som sticker ut från mängden är ett uppslag med rubriken 

”Glädjehus 1940 Glädjehus 1990”. Under glädjehus 1940 syns tre nakna kvinnor lutade mot en 

bardisk medan det under glädjehus 1990 i stor text står skrivet ”AIDS”. Det finns även med en 

upplysande text om aids och en uppmaning om att inte ha sex med prostituerad, alternativt att 

använda kondom (Lektyr, 1990, nr 3:68, 92, 95, 98f).  
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3 Fördjupande diskussion 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka förändringen av maskulinitet och femininitet under två 

decennier, 1970-1990, och hur de har framställts i två tidskrifter med vitt skilda målgrupper. 

En längre analys av de valda tidskrifterna gjordes i föregående kapitel där jag försökte skildra 

sexualitetsframställningen. I det här kapitlet kommer jag att fokusera på de delar av analysen 

som tydligast representerar de båda decenniernas sexualitetsframställning samt hur denna 

förändrats.  

 

 

3.1 Sexualitet, tradition och förändring 

 

Under det första decenniet, 1970-talet, som är aktuellt för undersökningen anas en förändrad 

sexualitet, som å ena sidan hålls tillbaka av traditionella moralpredikningar och å andra sidan 

påhejas, i samma nummer. Veckorevyn och Lektyr har olika approacher och framställer såväl 

maskulinitet som femininitet på olika sätt, där framförallt den förstnämnda tidskriften är den 

som för en nyanserad och förändringsbenägen porträttering. I den följande texten kommer jag 

försöka ge en bild av hur sexualiteten är kopplad till såväl tradition som förändring samt vari 

skillnader och likheter mellan de båda tidningarna ligger. I tron efter att ha skrivit 

litteraturavsnittet hade jag en förhoppning om att ana tydliga drag av den pågående 

samhällsdebatten, något som tyvärr varit svårt att finna. Visserligen nämns den, som jag belyser 

i nästa stycke, med förmaningar och inte lika öppet som litteraturgenomgången fått mig att tro 

och hoppats. Detta kan mycket väl bero på vilka målgrupper som tidskrifterna har. De tidigare 

nämnda sociala rörelserna som verkade för en sexuell liberalisering med ett gemensamt och 

lustfyllt sexliv för såväl kvinna som man har uppenbarligen inte fått ett genomslag i det tidiga 

1970-talets populärpress (Bergenheim, 2006:180f). I början och mitten av 1970-talet är det 

endast en svag antydan som skymtas och det krävs ytterligare tio år innan tydliga tendenser till 

förändring syns, vilket jag kommer att belysa i nästa del av detta kapitel.  

Redan 1970 ger Veckorevyn en nyanserad porträttering av såväl kvinnlighet som manlighet, 

dock finns det en moraliserande aspekt vad gäller den sexuella frigörelseprocessen. Kvinnan 

har som övergripande mål att finna den sanna kärleken, någon att ingå i en tvåsamhet med. Hon 

får ha flera olika killar innan detta men som den moralpredikande delen i skildringen av 

femininiteten förespråkar kommer hon till slut att bli olyckligt kär och ensam om hon inte hittar 

en man (Veckorevyn, 1970, nr 14:40f, 50). Hirdman beskriver Veckorevyns 
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femininitetsframställning på ett liknande sätt och menar att det är en upplysande sexualitet, en 

början till ett tillåtande. Men samtidigt nämner hon den traditionella aspekten med förmaningar 

och återhållsamhet. För att dra en parallell mellan Lektyr och den av Hirdman analyserade 

tidningen Fib-aktuellt så överensstämmer resultaten med varandra, precis som hon skriver så 

relateras kvinnan till mannen. Däremot skiljer de sig åt då det verkar som att Lektyr är mer 

vulgär detta årtal och kvinnorna visar mer hud (Hirdman, A, 2001:143ff).  

I Lektyrs femininitetsframställning förknippas kvinnan med sex, vilket är genomgående för 

tidskriften genom hela analysperioden. Som exempel kan ges dels ett bildreportage om en ung 

kvinna som beskrivs som ”liten och späd – en flicka på gränsen till kvinna”. Hon poserar naken 

i pornografiska bilder där hon bland annat blir smekt av en man och en kvinna och senare rider 

honom. Avslutningsvis relateras hon till den manliga läsaren när skribenten skriver att hon har 

ett förhållande (Lektyr, 1970, nr 15:16f, 50). En sekvens som denna går att tolka på flera olika 

sätt, att hon är överst går att se som att hon har övertaget men med textens mening blir det en 

annan tolkning. Att jag tolkat det som att mannen är överordnad kopplas till Connells teori. 

Utifrån Hirdmans genuskontrakt går det att dra samma slutsats men med en viss modifikation, 

då det uppenbarligen har hänt något med rummet mellan könen (Connell, 2008:114f & 

Hirdman, Y, 2007:225f). Det finns såklart både för- och nackdelar med mitt perspektiv och det 

är viktigt att vara medveten om detta, till exempel utgångspunkten att mannen ständigt är 

överordnad (Nordberg, 2000:39). Det finns även rena utvikningsbilder med i varje nummer 

under rubriken ”Lektyrflickan”. Kvinnan ler flörtigt och tittar njutningsfullt mot kameran 

samtidigt som hon poserar lättklätt eller helt naken samtidigt som hon i den korta texten som 

ackompanjerar bilderna relateras till mannens sexualitet (Lektyr, 1970, nr 14:30ff). Att kvinnan 

relateras till mannen i pornografiskt material är ingen tillfällighet då hon allt som oftast används 

för att bekräfta den manliga heterosexualiteten, vilket jag även nämnde ett antal gånger i 

föregående kapitel (Hirdman, A, 2008:9ff, 13f). 

Den maskulinitet som framställs i Veckorevyn skildrar olika manligheter, en som byter kvinnor 

och är otrogen. Denna man förekommer oftast i reportage eller noveller där kvinnan uppmanas 

till tvåsamhet. Mannen framställs som lättsinnig och som att han inte har några skrupler 

angående sin otrohet (Veckorevyn, 1970, nr 15:12f, 53). En annan maskulinitet som skildras är 

den framgångsrika mannen gestaltad av artisten Peter Holm. Det väsentliga i denna 

porträttering är hans karriär och på bilder är han välklädd och ser framgångsrik ut, en 

maskulinitet som även syns i Lektyr (Veckorevyn, 1970, nr 15:10f, 55). Hos männen i Lektyr 

förekommer inga känslor, det är deras karriär som är väsentlig. De maskuliniteter som 

förekommer är förknippade med sex, våld och sport på något sätt. Brottslingen som 

maskulinitet har en närmast fascinerande ton då hans brott beskrivs. För den idrottande 

maskuliniteten är det hans framgång inom sin sport som är av vikt (Lektyr, 1970, nr 14:21ff, 

24). Den tredje maskuliniteten som är den mest framträdande är den som är förknippad med 

sex och kvinnor. Dels finns den tidigare beskrivna mannen som deltar i bilder och texter av 
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pornografisk karaktär. Han betraktar och deltar men tittar aldrig in i kameran, hans kropp 

används som ett redskap. Mannen ska vara en kvinnoerövrare och få dem på fall (Lektyr, 1970, 

nr 15:3ff, 16f, 50). Att placera maskulinitet som det självklara förstärker dess överordning, och 

i det här fallet bekräftas den traditionella könsmaktsordningen, vilket även är fallet för 

Veckorevyns gestaltning av tvåsamheten och hur mannen kan byta kvinnor med lättsamhet 

(Connell, 2008:114f). I detta avseende är det viktigt som uttolkare att påminna sig om teorins 

utgångspunkter, att Connells maskulina hegemoni bottnar i patriarkatsteori. Det kan bli 

problematiskt, även om det är av vikt att belysa resultatet ur detta perspektiv (Nordberg, 

2000:40). Det går då att nå en förståelse för hur tidningens sexualiteter skapats för läsarna. Som 

en avspegling på såväl uppfattningen om publiken som tidningsmakaren (Edin, 2000:28). 

Det är traditionella könsroller som syns och gestaltas 1970, i såväl Veckorevyn som Lektyr, trots 

att en viss nyansering kan anas i framförallt Veckorevyns femininitetsframställning. Vad gäller 

manligheten finns det inga, eller väldigt svaga, tendenser till det som Beynon menar är en första 

förändringsvåg av maskuliniteten, att mannen pratar om sina känslor och det svåra i att vara 

man (Beynon, 2002:119f). Det kommer att dröja tio år innan denna våg tydligt syns i de 

analyserade tidskrifterna, även om en antydan syns redan 1975 i Veckorevyn. Det genuskontrakt 

som syns mellan man och kvinna 1970 får verka som utgångspunkt för denna diskussion och 

består då av traditionella roller. Kvinnan förhålls till mannen och har sina områden liksom 

mannen har sina traditionella framställningsformer. Det är mannen som tar kommando och 

kvinnan bekräftar honom. En viss skillnad är att kvinnan till viss del får uttrycka sin sexualitet 

men ständigt under förmaningar och traditionell återhållsamhet, vilket inte är fallet för mannen 

(Hirdman, Y, 2007:225f).  

Fem år senare, 1975, har ingen större utveckling skett i vare sig Veckorevyn eller Lektyr, i den 

förstnämnda tidskriften har framställningen snarare backat. Kvinnan som hemmafru är 

påfallande i framställningen, hon är hemma med barnen och väntar på sin man medan han 

arbetar. Men även motsättningar till denna traditionella kvinnoroll finns, där såväl kvinnan som 

mannen arbetar. Barbro ”Lill-babs” Svensson tar rollen som stark kvinna, utan man och 

uppmuntrad av sin mor är hon ensamstående mamma. Trots att hon har barn uppträder hon och 

reser land och rike runt, utan förmaningar i texten. I musikbranschen uppges hon däremot ha 

varit överbeskyddad av män, framförallt i början av sin karriär (Veckorevyn, 1975, nr 15:2ff, 

11ff, 22ff). Kvinnan som hemmafru, vilken är talande för detta årtal förstärker kvinnans roll i 

genuskontraktet medan de andra aspekterna av den kvinnliga framställningen gör henne mer 

mångfacetterad då kvinnan tar sig in på nya arenor (Hirdman, Y, 2008:225f). Lill-babs ger 

uttryck för en stark kvinna som klarar sig själv och kan försörja sitt barn utan en man, något 

som kvinnorörelserna menade borde vara möjligt (Bergenheim, 2006:180f). Att det är möjligt 

för henne försämrar mannens status som familjeförsörjare och förändrar synen på tvåsamheten 

som ett måste för kvinnlig försörjning (Florin, 1999:131ff).  
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Femininitetsframställningen i Lektyr är precis som 1970 förknippad med sex av något slag. 

Kvinnan är framställd som utvikningsmodell och poserar på lättklädda och helt avklädda bilder. 

På vissa bilder smeker hon sig själv men någon interaktion med andra kvinnor eller med män 

finns inte. Däremot förhålls hon till den manliga läsaren i de korta bildtexterna där det även 

skrivs ut att hon njuter av sin sexualitet (Lektyr, 1975, nr 14:17ff, 33ff, 36f). I 

kontaktannonssökande notiser framställs många kvinnor som sextörstande med stor sexuell lust 

som efterfrågar män (Lektyr, 1975, nr 15:16). Den kvinnliga lusten är även aktuell i de läsarbrev 

som sänds in till Lektyr, skrivna av både män och kvinnor. Oavsett vem som skrivit så framstår 

en sexuell jämlikhet mellan könen (Lektyr, 1975, nr 14:65ff). Att även kvinnan känner sexuell 

lust stämmer överens med Hirdmans resultat, men den osäkre mannen finns endast 

representerad i en novell i Veckorevyn. Mannen upplever enligt henne en problematisk tid med 

sexuella problem och en kris där han inte längre är överordnad. Hon nämner en påtalande 

tvåsamhet vilken jag inte heller kunnat finna så tydligt (Hirdman, A, 2001:184ff). Här skiljer 

sig mitt och Hirdmans resultat från varandra. I läsarbrev framstår man och kvinna som sexuellt 

jämlika och än olika i avseende på språkanvändningen. Det går därför att dra kopplingar till att 

såväl genuskontraktet som den manliga hegemonin är förändrade (Connell, 2008:114f & 

Hirdman, Y, 2007:225f). Som svar på skillnaderna i våra resultat ligger det en differens i 

tidskrifter som analyserats samt omfattning. Trots detta visar de analyserade numren på en 

betydande skillnad gentemot Hirdmans resultat.  

I en långnovell av erotisk karaktär med tillhörande bilder i Veckorevyn uttrycker kvinnan en 

sexuell lust och deras kärleksakt beskrivs. På bilderna som hör till betraktas hon av mannen 

medan hon är naken. Hon offrar sig själv för honom, för att han ska bli hel samtidigt som hon 

uttrycker sin sexuella lust. Den maskulinitet som här framställs porträtterar mannen som osäker, 

ofullständig på det psykiska planet (Veckorevyn, 1975, nr 14:26ff). Tidigare beskrivna 

maskulinitet är även första antydan till tidigare nämnda förändringsvåg (Beynon, 2002:119f). 

Men det är de traditionella maskuliniteterna som är talande för tidskriften detta årtal. Han ska 

fokusera på karriären och skribenten till ett reportage om Göran Stangertz hyllar honom för 

hans framgångar inom teater- och tv-världen trots att familjen sätts på andraplats. Han säger 

själv ”Min familj får sitta emellan! Jag hinner inte med den!” (Veckorevyn, 1975, nr 15:6f). 

Mannen ska vara ”trygg, stark, snäll – en riktig karl!”. Han ska utstråla denna manlighet 

bestående av traditionella attribut. I bildmaterialet är han den överbeskyddande som håller om 

kvinnan (Veckorevyn, 1975, nr 14:6f). Mitten av 1970-talet präglades av såväl kvinno- som 

mansrörelser, där framförallt mansrörelserna tyvärr lyser med sin frånvaro i båda tidskrifterna. 

De ville förändra maskuliniteten och sin egen roll i patriarkatet. Maskuliniteterna som skildras 

är snarare förstärkare av den traditionella mannen, vilket blir extra tydligt i kommande stycke 

då Lektyr berörs (Rydström & Tjeder, 2009:206f).  
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Den något osäkra mannen finns inte representerad i Lektyr utan där är det mer traditionella 

maskuliniteter som framställs. Som den ideala mannen framställer tidskriften 1975 kungen. 

Enligt tidskriften har han de rätta intressena, bilar, golf och whiskey och är snygg och vältränad. 

Skribenten förutspår att han skulle kunna bli en framgångsrik fotomodell, då han tydligen är en 

av landets mest eftertraktade modeller (Lektyr, 1975, nr 15:6f, 14). Mannen finns även 

representerad i texter om våld. Det är traditionella machomän som gestaltas och våldsamheten 

och farorna i arbetet lyfts fram som ett av världens tuffaste jobb. Den idrottande maskuliniteten 

finns även han med, det är framgången som hyllas (Lektyr, 1975, nr 14:6f, 14f, 21). Mannen 

förekommer också i sexrelaterat material och denna maskulinitet beskrevs tidigare i denna text 

då årtalets femininitetsframställning behandlades.  

Mannen är den fulländade människan och det är de traditionella attributen som är 

eftersträvansvärda. Just 1975 händer inte så mycket med genuskontraktet, det är näst intill 

oförändrat utifrån de analyserade numren. Veckorevyns femininitetsframställning är ett 

undantag då kvinnan, som tidigare nämnts, blir mer mångfacetterad (Hirdman, Y, 2007:225f). 

Genom att hävda de maskulina värderingarna förstärks även den manliga hegemonin, vilket en 

förändrad kvinna är ett hot mot. Att Lill-babs ensam kan försörja sitt barn är ett sådant ”hot” 

vilket i förlängningen kan komma att omvandla såväl hegemoni som kontrakt mellan könen 

(Connell, 2008:114f). Enligt forskningen är det vad som sker under denna tidsperiod, 

genuskontraktet rekonstrueras som ett svar på den förda politiken (Hirdman, Y, 2001:168ff). 

Även om det ännu inte är tydligt i de analyserade tidskrifterna. Det är mina tolkningar och 

analyser, som uttolkare, som ligger till grund för denna diskussion. Någon annan hade mycket 

väl kunnat komma fram till andra slutsatser. De teoretiska utgångspunkter som valts påverkar 

och ska påverka analysen (Bragesjö, 2004:187). Det här kan ses som både positivt och negativt, 

det ger ytterligare en dimension till historien och kan på så sätt komplettera det redan kända. 

Just den hegemoniska maskulinitetsteorin skiljer ut sig från Anja Hirdmans forskning och ger 

ett annat perspektiv.  

1980 får verka som både avslut på denna kapiteldel och som start på nästa. Det är nu en tydlig 

förändrad könsframställning syns, framförallt i Veckorevyn men intresseväckande är även att 

maskuliniteten i Lektyr är en aningens förändrad. För exempel på den beskrivna förändringen 

hänvisas till nästa delkapitel. Den kvinnliga framställningen i Veckorevyn har gått från att vara 

traditionell med en återhållsam moralpredikan till att bli mer nyanserad där kvinnorna som 

skildras tar sig in på manliga domäner. Den manliga hegemonin sätts i gungning då även 

maskuliniteten ges en annan porträttering i 1980:s Veckorevyn. Mannen är problematiserad och 

ges ett större utrymme att beröra sina känslor. Det är en annan maskulinitet som är den 

eftersträvansvärda 1980 än 1970, åtminstone för nämnda tidskrifts läsare, även om den 

traditionella även den är representerad (Connell, 2008:114f). Tidningsskribenter och 

chefredaktörer har uppenbarligen mött sin publik på en ny nivå, där de tillsammans kan ha 
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skapat nya maskuliniteter och femininiteter (Edin, 2000:28). Precis som jag har min 

kontextuella bakgrund bestående av tidigare forskning och teoretiska angreppssätt som 

påverkar min tolkning av materialet (Gripsrud, 2011:177f).  

Detta omförhandlade genuskontrakt, som i Veckorevyn blivit ett faktum, är inte tillnärmelsevis 

lika påtalande i Lektyr, det är de facto nästintill obefintligt. Bortsett från en antydan till 

förändring av maskuliniteten är det traditionella machomän som är idealet och kvinnan relateras 

endast till sex. Dock skymtas som tidigare nämnts 1980 en förändring även i Lektyr, om än inte 

så stark att kontraktet har omförhandlats. Snarare handlar det om en antydan, en början till 

förändring (Hirdman, Y, 2007:225f). Med tanke på tidskrifternas skilda publiker är det 

möjligtvis ingen tillfällighet att denna skillnad i förändringsbenägenhet syns, då det manliga 

idealet överlag är mer svårföränderligt. Det syns även i materialet då femininiteten förändras 

snabbast, framförallt i Veckorevyn där en mer nyanserad skildring förekommer (Mosse, 

1998:182ff).  

 

 

3.2 Problematisering och sex 

 

Femininiteten som framställs i Veckorevyn 1980 är skiftande och nyanserad, kvinnan har fått 

en mer differentierad roll och tagit sig in på tidigare typiskt manliga områden. Som exempel 

sätter hon sitt jobb och sin karriär före partnern. Även artisten Ellen Foley är ett tydligt exempel 

på skildringen av den förändrade femininiteten. Hon framställs som bräcklig inom 

rock’n’rollens manliga värld men säger själv ”Jag har visserligen aldrig hållit med om att 

rock’n’roll är en manlig sysselsättning” (Veckorevyn, 1980, nr 13:32ff, 54ff). Trots flera 

förändrade kvinnligheter finns även den traditionella skildrad, som sätts i skarpt förhållande till 

mannen, Bo Derek. Hon beskrivs som vacker och som USA:s nya sexsymbol, en kvinna som 

blivit skapad av en man (Veckorevyn, 1980, nr 14:12ff). Den kvinnliga sexuella lusten är 

väsentlig och närvarande i reportage, hon får känna lust. Britt Ekland är ett bra exempel på detta 

då hon i intervjun pratar om sitt sexliv och att hon hellre vill ha yngre män för att slippa ha ett 

fast förhållande. På det sexuella planet uppmanar tidskriften genom de olika läsarbreven till 

gemensam njutning (Veckorevyn, 1980, nr 13:8ff, 11, 76f). Som nämndes i föregående stycke 

blir denna nyanserade framställning ett tecken på ett omförhandlat genuskontrakt där kvinnan 

som karriärist och rockstjärna tar sig in på manliga områden. Kvinnan både får och förväntas 

nu att känna sexuell lust. Hon utvidgar sitt område och tomrummet mellan man och kvinna 

minskas (Hirdman, Y, 2007:225f).  
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Denna nyanserade kvinna förekommer inte i Lektyr, utan kvinnligheten förknippas med sex på 

olika sätt med ett undantag. Utvikningsbilder och mjukpornografiska bildserier är aktuella även 

detta årtal och förekommer i en än mer omfattande skala än tidigare årtal (Lektyr, 1980, nr 

15:37ff, 40f, 63ff). Som ytterligare exempel på detta där femininiteten sätts i relation till 

maskuliniteten är ”arbetsprovet” då en kvinna möter en flickfotograf. Det är mannen som styr 

henne och citatet ”I början av en karriär får man visa vad man kan – i synnerhet om man råkar 

vara tjej” sammanfattar relationen mellan man och kvinna. Det är även väsentligt för 

redogörelsen att kort nämna en punkt som kallas ”Rapport från kvinnornas planet” vilken berör 

jämställdhet och vad kvinnor egentligen vill ha. Skribenterna listar saker som kvinnor inte 

klarar och berättar ”sanningar” om vad de vill ha och tycker om. Alltigenom en ironiserande 

och fördummande approach (Lektyr, 1980, nr 14:61ff, 64ff, 67, 87ff). Till skillnad från 

Veckorevyns framställning förminskas kvinnan, fördummas och placeras som klart och tydligt 

underordnad. Maskuliniteten behöver stärkas som ett svar på jämlikhetsdebatten vilken 

tidskriften berör på ett ironiserande sätt (Connell, 2008:114f). Den sistnämnda punkten bör vara 

en reaktion på samhällets debatt vilken, som tidigare nämnts, förde med sig ett omformulerat 

genuskontrakt (Hirdman, Y, 2001:168ff).  

Maskulinitetsframställningen är visserligen även den förändrad från tidigare år i Veckorevyn 

men inte tillnärmelsevis lika mycket som femininitetsframställningen. De traditionella 

manligheterna som beskrivs fokuserar på deras framgång och karriär. Men det går även att ana 

en annan, mer problematiserad maskulinitet när han pratar om att finna själslig tillfredsställelse 

(Veckorevyn, 1980, nr 13:48f). Av mer traditionell karaktär finner vi mannen som jagar unga, 

vackra kvinnor som han kan förändra. I skarp kontrast till detta är reportaget om Ted Gärdestad 

som skildrar en maskulinitet vitt skild från de andra. Porträtteringen av honom liknar den för 

kvinnor då utseendet beskrivs med en mer feminin ton ”vek, naken, spröd och blek”. Det är en 

förändrad maskulinitet som beskrivs i detta exempel (Veckorevyn, 1980, nr 14:8ff, 11, 12ff). 

Framförallt att de nya maskuliniteterna lyfts fram säger något om dåtidens manlighetsideal, 

kanske inte att de har förändrats men att de är i förändring. De går att koppla till den första 

förändringsvågen av maskuliniteten, då mannen får prata om sina känslor. Men kopplingar går 

även att dra till den andra, då mannen försöker anpassa sig till ett nytt mer jämlikt samhälle 

(Beynon, 2002:119). Detta i samband med att debatten under föregående år fört med sig 

mansrörelser som både jobbat för en förändrad som förstärkt maskulinitet, där den förra har fått 

störst politisk genomslagskraft, blir ett bevis för förändring (Rydström & Tjeder, 2009:206f). 

Veckorevyns mer problematiserande approach talar tydligt för detta, något som inte alls är lika 

tydligt i Lektyrs framställning, men ändå finns den där.  

En något förändrad maskulinitet möter vi även i Lektyr samma år, 1980, om än inte alls i samma 

utsträckning som för Veckorevyn. De allra flesta manligheter som skildras är traditionella och 

känns igen från de tidigare årtalen. Mannen ska vara macho och sexuellt aktiv, det är framgång 

som är det väsentliga. Som exempel kan ges en tonårig stuntman som beskrivs ”världens yngste, 
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bäste och mest våghalsige stuntman”. En annan man som framställs framgångsrik är Tor 

Ericson som flyttat till Thailand och öppnat bordell. Reportaget skildrar hans liv som bra ”Jag 

super, knullar och placerar pengarna i guld”. Kvinnorna finns där för honom, något som även 

kännetecknas av bilderna som tillhör texten (Lektyr, 1980, nr 14:5ff, 13ff). Den tidigare nämnda 

maskuliniteten som något osäker är även av vikt att lyfta fram. Även denna manlighet är 

relaterad till sex men de svenska männen framställs här inte som framgångsrika på sina resor 

till Polen. De prostituerade kvinnorna framställs som villiga men de svenska männen klarar inte 

av att prestera, de ”bara super” (Lektyr, 1980, nr 15:28f).  

I mitten av 1980-talet, 1985, är sex det övergripande temat i Veckorevyn, både män och kvinnor 

känner lust och vill, detta återkommer jag strax till. Kvinnor uppmanas att bejaka sin 

kvinnlighet för att nå framgång på alla plan, såväl i karriär, sex, kärlek och pengar. 

Amerikanskan Ms Brown uppfordrar detta men menar också att kvinnan inte ska acceptera att 

bli objektifierad på grund av det (Veckorevyn, 1985, nr 15:4ff). Även den traditionella 

femininiteten skildras detta årtal. Hon gör allt för sina barn. I förhållande till mannen och sex 

får kvinnan nu föra, hon uppmanas till detta och att ta för sig ”ta av honom glasögon och börja 

fumla /…/ Han är grabben du får leda, förleda och som kommer upptäcka din G-punkt”. I en 

annan text beskrivs förhållandet mellan man och kvinna i själva sexakten som att kvinnan 

väntar på sin sexualitet och väntar på honom. Hon beskriver känslan och lusten medan han 

aktivt tar sin sexualitet genom handling. Det är själva akten som är det väsentliga för mannen 

(Veckorevyn, 1985, nr 14:4f, 6f, 32, 37ff). Genom sin porträttering 1985 ger Veckorevyn en 

nyanserad och problematiserad bild av femininiteten. Kvinnan bör bejaka sin kvinnlighet, 

antingen traditionellt eller inom de nya arenorna. Men samtidigt ges en annan bild, den där hon 

väntar på honom och väntar på sin sexualitet. Vad som händer med genuskontraktet då är att de 

nyintagna arenorna stärks med kvinnlig närvaro samtidigt som kvinnan i sig själv blir låst. Hon 

bör för att uppnå det feministiska idealet bejaka sin kvinnlighet och vänta på sin sexualitet vilket 

i sig är kontraproduktivt i och med reportaget om mannen som hon ”ska leda” (Hirdman, Y, 

2007:218, 225f).  

Inte fullt så förvånande genomsyras även Lektyr av sex detta årtal, en skillnad från tidigare år 

är dock att sexet är mer närvarande och till viss del råare. Femininiteten representeras till största 

delen av pornografiskt material där hon poserar eller deltar i samlagssekvenser. Kvinnan visar 

mer eller mindre av sin kropp, ofta finns en viss mystik kvar då inte allt avslöjas och visas på 

samma bild. Kvinnligheten relateras hela tiden till mannen i de korta bildtexterna (Lektyr, 1985, 

nr 14:69ff). Detta är något som känns igen även i de läsarbilder som skickas in, visserligen ger 

kvinnorna genom texten intryck av att leva ut sin sexualitet men mannen är ständigt närvarande 

”Att hon har en härlig kropp kan vi se. Men det är bara hennes kille som får chans att njuta av 

den”. Femininiteten gestaltas även i rent hårdpornografiskt material där hon njuter av mannens 

penis och hans rörelser (Lektyr, 1985, nr 15:40f, 43ff). Under 1960-talet debatterades 

pornografin och från flera håll framfördes liberaliseringsförslag. Däremot var det inte 
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hårdpornografi som de förespråkade, utan en mjukare form (Rydström & Tjeder, 2009:200ff). 

Inte heller kvinnorörelser som Grupp 8 förutspådde porrens allt hårdare utveckling. Vissa 

menade även att ett frisläppande skulle gynna den kvinnliga sexualiteten (Witt-Brattström, 

2010:71, 75f). Den manliga hegemonin har därmed stärkts, till skillnad från rörelsernas 

ursprungsidéer. Viktigt är dock att komma ihåg att denna maskulinitet är idealistisk i detta 

sammanhang men kanske inte i andra (Connell, 2008:114f). För att problematisera denna 

tolkning går det att se kvinnan som njuter av mannen som ett tecken på en förändrad sexualitet. 

Kvinnan framställs som att hon njuter, tar kommando. Det är helhetsintrycket där bild och text 

samspelar som gör att analysen med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter landar i att denna 

handling stärker den manliga överordningen. 

Mannen som framställs i Veckorevyn 1985 är av tre slag, den första är som tidigare beskrivits 

relaterad till sex, med bland annat en manlighet som behöver ledas av kvinnan. Men det är även 

av vikt att lyfta fram den sexige äldre mannen som får kvinnor på fall. Veckorevyn framställer 

honom som alla kvinnors dröm medan han själv säger att han inte är särskilt intresserad av sex. 

Han är deras drömman, vacker, rik, trogen och smart (Veckorevyn, 1985, nr 14:2f). De två andra 

maskuliniteter som skildras är en transvestitisk man, som en kråmande primadonna. Slutligen 

porträtteras Arnold Schwarzenegger som en man som vill förändra bilden av sig själv, han vill 

inte längre vara endast ett muskelberg utan vill uppfattas som smart och intelligent. Bilderna 

som ackompanjerar texten visar endast upp honom som ett muskelberg, den nya sidan skildras 

inte (Veckorevyn, 1985, nr 15:10f, 72ff). Trots att det främst är traditionella maskulina ideal 

som framställs finns en antydan till en mer nyanserad manlighet, framförallt med tanke på att 

mannen i ett reportage låter sig ledas av kvinnan, att han inte är sexuellt initiativtagande. Det 

öppnar upp för en svagare manlig hegemoni som står under förändring (Connell, 2008:114f). I 

sin tur leder detta till ett ifrågasättande av den manliga sexualiteten som den självklara, vilken 

kvinnan förhålls till. Båda sidorna skildras i tidskriften i och med den sexige äldre mannen 

(Hirdman, A, 2008:9ff, 13f).  

I Lektyr 1985 förekommer maskuliniteten inom samma områden som tidigare, sport, våld och 

sex och det är deras framgång som är väsentlig. Maskulinitetsframställningen porträtterar 

idrottsmän som är skickliga och framgångsrika, texterna kännetecknas av att reportern är 

avundsjuk och hyllar de lyckade männen med övermänskliga egenskaper (Lektyr, 1985, nr 

15:6f). Brottslingen är närvarande även detta årtal med målet ”en enkelbiljett till sol, palmer 

och vackra flickor” (Lektyr, 1985, nr 14:14f). Genomgående finns kvinnan där för honom, 

vilket nämndes i stycket om femininitetsframställning. Mannens roll i det pornografiska 

materialet är dels som betraktare till utviknings- och läsarbilder, dels som aktivt deltagande i 

samlagssekvenser. I det pornografiska materialet har mannen samma ansiktsuttryck hela tiden, 

hans ansikte syns knappt utan det är hans erigerade penis som är central (Lektyr, 1985, nr 

15:43ff). På det här sättet bekräftas den manliga sexualiteten. Den nakna kvinnokroppens 

visualisering, som agerar för mannens behag, förstärker hans maktposition (Hirdman, A, 

2008:91). Lektyr ger en bild av att det är väsentligt att hävda manligheten, att stärka mannens 
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position. Genomgående för skildringen av mannen från 1970 till 1985 är att det är framgången 

som räknas och hans överordning gentemot kvinnan. Tidskriften säkerställer aktivt, med väldigt 

få undantag, den manliga hegemonin (Connell, 2008:114f). Det är inte en tillfällighet att Lektyr 

som herrtidning agerar på detta sätt. Sociologen Hedvig Ekerwald menar i artikeln ”He-Man, 

hästarna och ungdomssexologin” att detta går att spåra till socialiseringsprocessen. Hon skriver 

”Pojken blir därför lätt genom sitt tekniska kunnande och sin pojkkultur mer en aktör, ett 

subjekt i det sexuella samspelet” och menar på att detta gör honom till den sexuella aktören 

(Ekerwald, 1994:69). Detta återspeglas i hela kulturen, något som tidskriften i sin tur förmedlar 

för att publiken ska känna igen sig (Edin, 2000:28 & Hirdman, A, 2001:14ff).  

Slutligen, år 1990 vilket är denna studies sista årtal. I Veckorevyn förhålls kvinnan ofta till barn, 

framförallt i relation till karriären. Det framställs som ett dilemma då både karriär och barn 

verkar vara en självklarhet. Citatet beskriver komplexiteten ”för oss kvinnor är det ett dilemma: 

samtidigt som man är mest produktiv är man också mest fertil”. Kvinnan framställs även som 

en manslukerska, en sexig kvinna som festens mittpunkt vilken lockar fram männens 

maskulinitet. Hon är enligt tidningen där för att ”hon vill ta din älskade ifrån dig” och texten 

andas att det är hon som den fria kvinnan som är idealet (Veckorevyn, 1990, nr 13:6f, 29ff, 69). 

Att karriären ses som en självklarhet för kvinnligheten har stärkt femininitetens områden 

gentemot maskuliniteten. Och som vi snart kommer att se har Veckorevyns framställning av 

såväl man som kvinna förändrat hegemonin. Inte till den grad att det är jämställt eller omvända 

roller men den manliga hegemonin i tidskriften är inte längre lika påtaglig, även om den finns 

kvar (Connell, 2008:114f). Den här utvecklingen har kunnat skymtas de senaste tio åren och i 

och med kvinnans intåg som sexuell initiativtagare 1985 har hennes domäner utvidgats 

gentemot tidigare. Femininitetsframställningen i Veckorevyn har blivit mer problematiserad 

trots att mannen fortfarande överlag är överordnad (Hirdman, Y, 2007:225f).  

Den kvinna som framställs av Veckorevyn känns inte igen i Lektyr. Framställningen av 

kvinnlighet är återigen kopplad till endast sex i tidskriften. Att kvinnan finns till för mannen 

finns det flera tydliga exempel på, bland annat en guide till striptease, vilket kvinnan ska göra 

för att behaga mannen och tillfredsställa hans behov ”skall du smeka kroppen på de ställen du 

vet att din kille tänder på” (Lektyr, 1990, nr 4:76ff, 79). Kvinnor som poserar på pornografiska 

bilder är utmanande klädda eller nakna, ofta storbystade, ofta smeker de sig själva och ler mot 

kameran och läsaren. Femininiteten förknippas med sex och förhålls till mannen (Lektyr, 1990, 

nr 3:44ff, 47). I och med att kvinnan i Lektyr ständigt och alltid förhålls till mannen, genom 

hela analysperioden, försätts hon i andrarummet. Hon bekräftar då hans överordning (Connell, 

2008:114f). Enligt det perspektiv som valts för denna uppsats bekräftar detta den manliga 

hegemonin, ett annat resultat hade kunnat nås med en annan utgångspunkt. Kvinnan tar initiativ, 

som vi sett, inte endast i Veckorevyn utan även i Lektyr och detta kan tolkas på många sätt. 

Bland annat som utökade sexuella möjligheter som ger kvinnans sexualitet utrymme. Det 

händer då något med genuskontraktet (Hirdman, Y, 2007:225f). Men det går också att tolka 

med Connells teori som här ovan. Andra perspektiv ger andra tolkningar och det är därför denna 
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studie har två teoretiska utgångspunkter som bakats ihop och ger stöd åt varandra. De ger en 

mer nyanserad bild av sexualitetsframställningen.  

Mest talande för Veckorevyns maskulinitetsframställning är männens relation till barn och 

föräldraledighet, men även andra manligheter förekommer. För att börja med det förstnämnda, 

där bland annat Täppas Fogelberg är väldigt noga med att de ska dela lika på föräldradagarna. 

Han säger sig vilja vara hemma med barnen (Veckorevyn, 1990, nr 13:4f, 70). I skarp kontrast 

till dessa mer jämlikhetstänkande män finns reportaget om Ingvar Oldsberg. Han representerar 

den lyckade mannen som är framgångsrik på alla plan med ung fru och gott om pengar. Han 

utstrålar maskulinitet och är fullt medveten om sin position som framgångsrik kändis 

(Veckorevyn, 1990, nr 14:16f, 74, 90). Att mannen nu tar del i föräldraledigheten och att detta 

lyfts fram är ett resultat av såväl förändrad maskulinitet som politik. Maskuliniteten har genom 

perioden genomgått förändringar och här syns tydligt den andra förändringsvågen, då mannen 

försöker anpassa sig till den nya, mer jämställda samhällsnormen (Beynon, 2002:119).  

Det finns en viss förändring i Lektyrs maskulinitetsframställning gentemot tidigare år, dock är 

den långt ifrån lika nyanserad som Veckorevyns. Även språket är förändrat, det är varmare och 

mer målande. Männen i Lektyr framställs ur fler aspekter, fokus ligger inte endast på deras 

framgång. Som exempel är Glenn Hysén bra, vars reportage skildrar hans karriär men även 

hans reaktion och känslor efter motgångar samt hans familjesituation. Det som är tydligt för 

den nya porträtteringen av manlighet är just det faktum att hans äktenskap knakade och 

reaktionen efter att han gift om sig skildras med hans tankar. Inte bara hans framgång som 

fotbollsspelare (Lektyr, 1990, nr 3:10ff, 13).  En ny maskulinitet som skildras är även mannen 

som sexsymbol i form av Jerry Williams. Tidigare har mannen funnits där, som betraktare eller 

redskap, inte som någon som kvinnor på detta sett drömmer om. Det ger en bild av den ständigt 

virile mannen, oavsett ålder som eftertraktad av kvinnor. Manlighetens förhållande till sex och 

kvinnornas utvikningsbilder är som tidigare nämnt som betraktare i det analyserade materialet, 

precis som tidigare år (Lektyr, 1990, nr 4:14f, 16ff, 19 98).  

I och med denna nya framställning av maskuliniteten går det att dra kopplingar till att Lektyr 

har påverkats av samhällskontexten och dess sociala rörelser och debatt. Men eftersom 

populärpressen även påverkar sina läsare är denna nya approach en manlighetens omställning 

av den idealistiske mannen (Jackson, Stevenson, Brooks, 2001:50, 66f). Trots att Lektyrs 

traditionella machoman som lyckad och framgångsrik finns kvar och förstärks i pornografiskt 

material och som Jerry Williams har det skett en påtaglig förändring. Manlighetens 

framställning har utvecklats och blivit mer problematiserad, det är en mer mänsklig man som 

porträtteras. Den ”nya” mannen som mer nyanserad har stärkt sina domäner gentemot kvinnan 

men har även tagit sig in på nya och närmat sig kvinnliga, som att visa och prata om känslor 

(Hirdman, Y, 2007:225f).  
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1980-talet har fört med sig en långt mer nyanserad människa, såväl kvinna som man och det 

finns tydliga tecken på att samhällsdebatten från decennierna innan gett utslag i de analyserade 

tidskrifterna. De exempel jag har gett avseende utvecklingen av könsrollerna och dess 

förhållande gentemot varandra talar för detta om än i varierande grad och omfång. Veckorevyns 

män och kvinnor har blivit långt mer nyanserade än Lektyrs, då det i stort sett är endast mannen 

som fått en förändrad roll i Lektyr, först 1990. Utifrån den här uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter har genuskontraktet förändrats och gett könen nya möjligheter, framförallt 

baserat på Veckorevyns porträttering. 1990 blir det årtal som bekräftar förändringens vindar. 

Domänerna för vad som är manligt och kvinnligt har blivit mer flexibla och tomrummet har 

under tidens gång förflyttats samtidigt som hela kontraktet har utvidgats (Hirdman, Y, 

2007:225). Däremot är den manliga hegemonin alltjämt bekräftad och framförallt Lektyr som 

herrtidning förstärker överordningen genom att göra kvinnan till sex, nästan som ett redskap, 

till för mannen. Sett till Veckorevyns framställning är den manliga överhögheten inte längre lika 

stark, den går att förändra om än långsamt (Connell, 2008:114f).  
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4 Slutsatser 

 

I föregående kapitel försökte jag lyfta fram de mest talande och väsentliga delarna av analysen 

för att belysa uppsatsens intresseområde, hur den manliga och kvinnliga 

sexualitetsförändringen har utvecklats under två decennier. Jag kommer nu att försöka svara på 

uppsatsens huvudsakliga frågeställningar, med start i den första: Vilka bilder av den kvinnliga 

och manliga sexualiteten framställs i tidningarna Veckorevyn och Lektyr avseende likheter och 

skillnader under decennierna 1970 och 1980 med fokus på makt och relationen könen emellan?  

Under det första decenniet, 1970-talet, förs en trevande förändring av såväl maskulinitet som 

femininitet i Veckorevyn. Traditionella värderingar och moralpredikningar skildras men en 

ansats till nyanserade sexualiteter kan anas. Det är en ständig balansgång, där kvinnan både 

uppmuntras och hålls tillbaka medan mannen till största delen är fast i sin traditionella roll. 

Maskuliniteten påbörjar dock en viss förändring under 1975 (Veckorevyn, 1970, nr 14:40f, 50 

& Veckorevyn, 1975, nr 14:26ff). När tidskriften når 1980 är det en ökad problematisering som 

lyfts fram av såväl maskulinitet som femininitet. Kvinnan tar sig in på manliga domäner och 

mannen visar en mer nyanserad bild av sig själv. Hon får för första gången leva ut sin sexualitet 

utan förmaningar och fokusera på den egna karriären. Mannen framställs traditionellt men 

öppnar även upp sig själv och pratar om att finna inre tillfredställelse (Veckorevyn, 1980, nr 

13:8ff, 11, 16ff, 48f). På dessa tio år händer det mycket, framförallt 1980:s framställning slår 

fast en förändring. Det går tydligt att se att kontraktet mellan könen är förändrat och långt mer 

nyanserat 1980 än 1970, framförallt för kvinnan (Hirdman, Y, 2007:225f). Den manliga 

överordningen är visserligen fortfarande aktuell men inte lika stark som i början av decenniet 

(Connell, 2008:114f). Veckorevyns läsare möts av en mer differentierad sexualitet efter det 

första decenniet och en förändringsprocess som är i full gång.  

Den utveckling som skett i Veckorevyn är inte aktuell i Lektyr. Femininiteten relateras till sex 

och maskulinitet, hon bekräftar hans sexualitet oavsett om hon poserar eller förekommer i 

texter. Det här är den genomgående approachen för kvinnan under hela decenniet. 

Maskuliniteten är även den statisk i sin framtoning. Mannen ska vara macho, sexuellt aktiv och 

framförallt framgångsrik i det han gör (Lektyr, 1970, nr 15:16f, 50 & Lektyr, 1975, nr 15:6f, 

16). Bilderna av könen 1980 är av liknande karaktär, bortsett från att maskuliniteten har 

påbörjat en viss förändring. I detta exempel är han inte kapabel till sin egen sexualitet trots 

kvinnornas villighet, vilket tydligt sticker ut från den gängse porträtteringen (Lektyr, 1980, nr 

15:28f). Genomgående för 1970-talet är att Lektyr försöker stärka maskuliniteten gentemot 

femininiteten. Hon bekräftar hans sexualitet vilket i sin tur innebär att den manliga hegemonin 

stärks (Connell, 2008:114f). Bortsett från ett enda undantag så tyder analysen på att mannen 

utvidgat sin roll i förhållande till kvinnan. I mångt och mycket grundas detta på relationen dem 
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emellan i det pornografiska materialet då kvinnan finns där för honom och inte tvärtom 

(Hirdman, Y, 2007:225f). Som vi kan se har 1970-talet inneburit två helt olikartade 

utvecklingar för framställningen av sexualiteten. Veckorevyn ger en mer nyanserad bild medan 

Lektyr håller fast vid traditionella roller som även förstärks.  

1980-talet för med sig problematiserade könsroller och sex. I början av decenniet är det 

nyanserade och förändrade sexualiteter som möter Veckorevyns läsare. Under de kommande tio 

åren utvecklas det än mer. Det stora temat 1985 är sex, allt och alla relateras till detta på något 

sätt, såväl kvinnor som män känner lust och är sexuellt aktiva. Kvinnan ska ta tillvara på sin 

kvinnlighet och utnyttja den i sin strävan mot toppen medan mannen har en något mer 

traditionell framställning i de rena reportagen, men exempel finns även när kvinnan för i en 

sexakt (Veckorevyn, 1985, nr 14:4f, 6f & nr 15:4ff 10f). Det sista årtalet för studien har varit 

1990, då fokuseras det på barn, kvinnorna vill ha barn men samtidigt fokusera på karriären och 

männen vill dela lika på föräldradagarna. Även traditionella roller skildras men det är den nya, 

problematiserade femininiteten och maskuliniteten som är mest intressant (Veckorevyn, 1990, 

nr 13:4f, 6f, 70 & nr 14:16f). Det är en problematiserad och nyanserad sexualitet som skildras 

1990, för såväl maskulinum som femininum. De texter som berör barn och föräldraledighet har 

nått fram till att skildra ett jämlikt kontrakt där domänerna går in i varandra medan andra 

reportage fortfarande förstärker de traditionella rollerna (Hirdman, Y, 2007:225f). Enligt mina 

teoretiska utgångspunkter bekräftas en manlig överordning trots förändringar i framställningen, 

om än i omformulerad form, med en ny idealistisk maskulinitet. En mer nyanserad man men 

trots allt överordnad kvinnan (Connell, 2008:114f).  

De första åren av 1980-talet följer Lektyr samma bana som under det föregående decenniet. 

Kvinnan förekommer i stort sett endast i material relaterat till sex. Hennes kropp exponeras för 

mannen och används av honom. Men samtidigt framställs kvinnans sexuella lust, vilken 

uppmuntras såväl som bör njutas av, av mannen. Femininiteten relateras genomgående till 

maskuliniteten. Mannen framställs i stort som antingen brottsling, kvinnokarl eller idrottare. 

Det är hans framgång som är det väsentliga och som lyfts fram av tidskriften (Lektyr, 1985, nr 

15:6f, 40f, 43ff). Först 1990 ges en annan bild av manligheten som tydligt bryter av från den 

tidigare då männen i vissa reportage berättar om familjesituationer och motgångar. 

Femininiteten ger inget sken av att gestaltas i andra situationer än de förknippade med sex, som 

någon som finns till för honom (Lektyr, 1990, nr 3:10ff, 13, 44ff, 47).  

Femininitetsframställningen har i stort sett inte förändrats, mer än i sin form, tankemässigt 

bekräftar hon mannen och hans sexualitet. Visserligen visas hennes lust, den är okej och ska 

finnas där, men för hans skull. Hon förstärker genom Lektyrs porträttering den manliga 

hegemonin (Connell, 2008:114f). Den omdanade maskulinitet som skildras 1990 är en 

bekräftelse på att förändringens vindar har nått även herrtidningen. Mannen blir på detta sätt 

mer nyanserad och nya ideal sänds därmed ut till läsaren.  
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Sammanfattningsvis går det att se att sexualitetsframställningen har genomgått stora 

förändringar i Veckorevyn, för både kvinna och man. Relationen könen emellan är förändrad 

och de har närmat sig varandra även om de traditionella rollerna finns kvar. För Lektyrs del har 

utvecklingen varit långsammare, ibland närmast obefintlig. Kvinnans koppling till sex har 

förstärkts och den traditionella machomannen är aktuell fram till 1990 då han börjar visa 

känslor. Detta leder oss in på uppsatsens andra frågeställning: På vilka sätt kan resultatet 

kopplas till den samhälleliga kontexten avseende en förändring av sexualiteten och hur den tar 

sig uttryck under 20 år? 

Litteraturen som har behandlats i denna uppsats talar för en samhällskontext i förändring, där 

manligt och kvinnligt diskuteras och ett omförhandlat kontrakt mellan könen blir en realitet 

efter förändrad politik (Hirdman, Y, 2001:168ff). En förhoppning som drev mig i början av 

arbetet var att finna dessa kopplingar mellan populärpress och samhällsdebatt, något som tyvärr 

visat sig svårt. Ändå finns tendenser i det analyserade materialet som jag nu ska försöka belysa. 

Veckorevyn är den av tidskrifterna där det är enklast att hitta kopplingar, redan 1970 berörs 

kvinnans sexuella frigörelse men med en återhållsam ton (Veckorevyn, 1970, nr 14:50). En till 

skillnad från samhällsdebatten är just denna moraliserande ton då ungdoms- och kvinnorörelser 

förespråkade ett lustfyllt sexliv utan fördömanden (Bergenheim, 2006:180f).  

Vad gäller maskulinitetens utveckling i framförallt Veckorevyn följer den de förändringsvågor 

som Beynon beskriver, om än några år senare. Han menar att mannen under 1960- och 70-talen 

får lov att visa och prata om sina känslor, en bild som känns igen från Veckorevyn 1975 och 

framförallt 1980. Under 1980-talet börjar den manlighet som porträtteras i media anpassa sig 

efter samhället, något som i Veckorevyn märks först 1990 då mannen bland annat talar om att 

dela lika på föräldradagar. För Lektyrs del syns en ansats till den första vågens förändring 1990, 

med andra ord närmare 20 år efter samhällsdebatten och cirka 15 år efter Veckorevyn (Beynon, 

2002:119). Den jämställdhetspolitik som förts i Sverige syns även i tidskriften 1990 avseende 

föräldradagarna. I grund och botten härstammar denna förändrade maskulinitet och politik till 

viss del från Föreningen Befria Mannen (Rydström & Tjeder, 2009:206f).  

I Lektyr 1980 berörs samhällsdebatten och det faktum att kvinnan i samhället fått ökade 

möjligheter. Det är den ironiserande skildringen jag syftar på som även kan ses som 

förlöjligande (Lektyr, 1980, nr 14:87ff). På ett sätt bekräftar denna del att mannens överordning 

och kontraktet mellan könen är i förvandling. Detta är ett av få tillfällen i tidskrifterna som 

samhällskontexten så tydligt nämns och där skribenterna tar ställning och värderar 

utvecklingen.  

Den ökade och allt råare tonen av det pornografiska materialet i Lektyr kan ses som en reaktion 

i förhållande till de sexliberala män som förespråkade frisläppt porr. För dem var det 

mjukpornografin som åsyftades (Rydström & Tjeder, 2009:200ff). Med facit i hand blev det 
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inte så som dessa män förutspådde, under åren för denna studie blev pornografin allt råare.8 

Däremot syntes inga av de motreaktioner som frisläppandet av pornografin förde med sig, bland 

annat från Grupp 8, i materialet. Inte heller de kvinnor som var för densamme syns, eftersom 

de då trodde att objektifieringen av kvinnan skulle minska om hennes sexualitet släpptes lös 

(Witt-Brattström, 2010:71, 75f).  

Att det manliga idealet är starkt och svårt att förändra vet vi och denna analys bekräftar detta. 

Det är heller ingen tillfällighet att det är främst kvinnan i Veckorevyn som får en alltmer 

nyanserad framställning, det stämmer väl överens med tidigare forskning. Mosse menar även 

att förändringen beror på de sociala rörelser där ungdomskulturen och den nya populärkulturen 

var bidragande faktorer (Mosse, 1998:182ff). Lektyrs i stort sett obefintliga 

kvinnoproblematisering bör kunna hänga ihop med att det är en herrtidning.  

Avslutningsvis går det som jag påvisat att se och skönja tendenser till samspel mellan samhälle 

och analyserade tidskrifter, om än i lägre grad än vad jag hoppats och trott. Det verkar på sätt 

och vis som att tidskrifterna följt sina egna agendor och inte samhällsutvecklingen även om 

undantag finns. Förklaringar till detta kan jag endast spekulera kring, kanske kan det vara så att 

publikerna för de analyserade tidningarna inte varit de som mest högljutt förespråkat en 

förändring. Därför är det av intresse att i framtiden undersöka hur populärpress riktad mot bland 

annat den framväxande ungdomskulturen framställde maskulinitet och femininet. Ytterligare 

en fråga som väcks är huruvida det är samhället som påverkar populärkulturen eller vice versa. 

Vem skapar trenderna och vem för dem vidare? 

 

  

                                                             
8 Se analysdelen för Lektyr 1970-1990 i denna uppsats.  
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