
Hedvig Ekerwald 

He-Man, hästarna och 
ungdomssexologin 
 
 
 
 
 
Vid vilken ålder hade man första samlaget? Med vem skedde det och i 
vilken situation? Använde man preventivmedel? Det har varit de vanli-
gaste frågorna för den ungdomssexologiska forskningen. Tonårsgravi-
diteter och sexuellt överförbara sjukdomar har varit problem som 
motiverat forskningen. 

När jag tagit del av denna forskning har jag upptäckt något som 
inte setts som ett problem av forskarna (se exempelvis Edgardh 1992, 
Lewin & Helmius 1983 och Træen 1993): det är en påtaglig skillnad 
mellan pojkar och flickor vad gäller sexuell lust och tillfredsställelse. 
Då jag utgår från det obevisade påståendet att kvinnor är försedda med 
lika stor sexuell drift som män blir det ett vetenskapligt problem varför 
flickor ”inte vill”. Kan det vara så som sexologen Gisela Helmius 
uttrycker saken, att flickor ofta hamnar ”i ett interaktionsmönster där 
kärlek byts mot sex” (Helmius 1993b s 28), flickan får kärleken och 
pojken sexualiteten. Om denna tendens finns, varför har det inte setts 
som ett forskningsproblem? 

Låt oss se på skillnaden i tillfredsställelse. Den senaste stora under-
sökningen i Sverige om ungdomars sexualitet är SAM 73-90, en enkät-
undersökning med 1 900 ungdomar födda 1973 och undersökta som 
sjuttonåringar år 1990 (Edgardh 1992). Svarsfrekvensen är 89 procent 
för gymnasieungdomen och 46 procent för den tiondel som står utanför 
gymnasiet. Av dessa sjuttonåringar har 60 procent haft samlag och 
alltså 40 procent inte haft det. Av de samlagserfarna har en tiondel bara 
varit med om ett enda samlag. Vanligast är erfarenheten bland flickor 
på de yrkesförberedande gymnasielinjerna (y-linjerna, där ungefär 
hälften av alla ungdomar går), näst vanligast bland pojkar på samma 
linjer, sedan kommer flickorna på de studieförberedande linjerna (s-lin-
jerna) medan pojkarna på s-linjerna har minst erfarenhet. Denna skill-
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nad i erfarenhet överensstämmer med den som fanns mellan yrkes-
arbetande och studerande ungdom innan gymnasieskolan byggdes ut. 

Som tecken på sexuell tillfredsställelse ska jag här använda orgas-
men. Det har förut varit vanligare att man frågar lite vagt som Hans 
Zetterberg gjorde i den stora riksrepresentativa sexologiska undersök-
ningen 1967 (Zetterberg 1969): ”Hur var Ert senaste samlag?”, med 
fem svarsrutor graderade från ”Mycket tillfredsställande” till ”Mycket 
otillfredsställande”. Har man då ”fått” kärlek kan man tycka att samla-
get varit mycket tillfredsställande trots att man inte blivit sexuellt till-
fredsställd i fysiologisk mening. Just för mitt syfte här är denna distink-
tion viktig. 

Orgasm kan man få av både hetero- eller homosexuell samvarosex 
och ensamsex eller onani. Av ungdomarna i SAM 73-90 med samlags-
erfarenhet har 90 procent av pojkarna och 65 procent av flickorna fått 
orgasm (för flickornas del motsvarar det 39 procent av alla flickor, 
siffran för pojkar framgår inte). Av pojkar på s-linjerna, uppger 92 
procent att de onanerat, motsvarande andel av pojkarna på y-linjerna är 
84 procent. Av flickorna är det en betydligt mindre andel som uppger 
sig ha onanerat, 65 procent. Onani leder för pojkarna till orgasm medan 
det för flickorna bara gör det i 40 procent av fallen som prövat, något 
som motsvarar en fjärdedel av alla flickor. 

SAM 73-90 visar som sagt att andelen pojkar som haft samlag är 
större på y-linjerna än på s-linjerna, något som kan förklara att det är 
färre som onanerar på y-linjerna. Därför är antagligen andelarna som 
onanerat eller haft samlag bland pojkarna delvis ej överlappande, något 
som för med sig att troligen över 90 procent av pojkarna fått orgasm. 
Så är inte fallet för flickorna. Enligt tidigare undersökningar är onani 
betydligt vanligare bland flickor som redan har erfarenhet av samlag än 
bland dem som inte har det (andelen ”en tredjedel av alla” växer till 
”två tredjedelar av de som haft samlag”, Lewin & Helmius 1983 s 
217). Därför går det inte för flickornas del att addera dem som fått 
orgasm genom samlag med dem som fått det genom onani. 

Sammanfattningsvis torde det vara en dubbelt så stor andel pojkar 
(nästan alla) än flickor (färre än hälften) som har fått orgasm vid 
sjutton års ålder. 

I stället för att se flickornas bristande sexuella tillfredsställelse som 
ett problem värt att undersöka har man utgått från det som ett faktum 
som inte är värt att problematisera. Man har tvärtom nästan förutsatt att 
flickor ”inte vill”. Den syn som låg till grund för femtiotalets sexual-
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upplysning för ungdomar var att pojkar ”vill” men flickor ”inte vill” 
och hur ska vi då hjälpa flickorna? Idag är kvinnans sexualitet betydligt 
mer tillåten men ändå är sexualupplysningen framför allt inriktad på 
problemen med oönskade havandeskap och sexuellt överförda 
sjukdomar, inte på bristande lust. 

Bland kvinnoforskare har det skrivits mycket om kvinnans återhåll-
na sexualitet (se exempelvis Dworkin 1988, Ehrenreich m fl 
1986/1987, Ejlersen 1969, Hite 1976 och Koedt 1970). Men bland ung-
domssexologerna har det faktum att flickors sexuella njutning är 
mindre vanlig än pojkars aldrig problematiserats. Detta ska här diskute-
ras genom en kritik av den största ungdomssexologiska undersökning-
en i Sverige, Bo Lewins och Gisela Helmius’ Ungdom och sexualitet. 
En sociologisk studie av ungdomars sexuella föreställningar och 
erfarenheter från 1983. Jag hävdar att den bygger på det perspektiv 
som en sjuttonårig pojke kan tänkas ha, och att det perspektivet osyn-
liggör problem som har att göra med flickors sexuella villkor. Men 
innan jag kommer in på deras undersökning ska jag vidga synen på 
ungdomars sexualitet genom att diskutera hur ungdomar påverkats kul-
turellt genom sin uppväxt. Jag ger två exempel, dels leksaker från den 
tid då dagens ungdom var barn, nämligen He-Man och My Little Pony, 
dels ungdomarnas lektyr under ungdomsåren, dagens flick- och 
herrtidningar. Hur dessa produkter kan tänkas påverka ungdomarnas 
sexualitet antyds bara. Syftet är i stället att visa att skillnaderna i de 
kulturer flickor och pojkar växer upp i är avsevärda. Kulturen avgör 
vad man tycker är viktigt, värdefullt och naturligt. De kommersiella 
produkter som analyseras är en viktig del av den omgivning som ger 
dagens ungdomar deras kultur. Självklart är att varje individ har sin 
unika blandning av kulturella element från de dominerande mans- och 
kvinnokulturerna och från upproriska subkulturer. 

Innan jag går vidare ska jag göra en självkritisk anmärkning. Denna 
text bygger på att sexuell upphetsning och tillfredsställelse är bland det 
skönaste vi kan uppleva.1 Den förutsättningen har kritiserats från 
feministiskt håll. Germaine Greer beskriver i ett samhällskritiskt och 
mycket roligt kapitel i sin bok Sexualitet och öde en ny religion som 
blivit något av ett opium för folket, nämligen ”läran om orgasmen”. 
Hon skriver om det banaliserade sexlivet i vårt samhälle, om hur 
kvinnans diffusare och varaktigare sensualism omvandlas till en kli-
           
1 Ett tack till Karin Bishop Bondestam, Magdalena Czaplicka, Gisela Helmius, 
Stina Jeffner och Eva Lundgren för värdefulla kommentarer till min artikel. 
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toriscentrerad avbild av manlig sexualitet och hon ställer samhällen där 
människorna njuter av barn mot de modernt västerländska för vilka 
gäller att ”om all glädje över barn har gått förlorad finns bara orgasmen 
kvar”. I detta orgasmfixerade samhälle anses den kvinna beundransvärd 
som ställer krav på ”allsköns bisarra och tröttande procedurer” för att 
nå målet att bli sexuellt tillfredsställd, medan ”den kvinna som inte 
känner sig besviken och som lugnt faller i sömn ’otillfredsställd’ 
däremot [är] oförbätterlig” (Greer 1984 s 205).2 

En sista anmärkning före analysen. Denna artikel bygger på förut-
sättningen att sexualiteten är en social konstruktion.3 De mest fysiolo-
giska reaktioner är kulturellt uppkomna och inlärda och det går aldrig 
att härleda en ”naturlig” sexualitet ur den kulturellt formade sexualitet 
vi här ser. Åter kan Gisela Helmius citeras: ”varhelst två människor är 
tillsammans sexuellt är samhället med som tredje part” (Helmius 1993b 
s 26). Likaså är det som uppfattas som ”kvinnligt” och ”manligt” soci-
ala konstruktioner. När orden förekommer här i texten bör de därför 
tänkas omgivna med citationstecken. 

 
 

He-Man mot My Little Pony 
 
Av åttiotalets barn, dagens tonåringar, kunde inte så sällan pojkarna ses 
i pojkklädsel med cowboy-bälte och pistoler, tuffa som bara sjutton, 
och flickorna ses i flickklädsel med spetsunderkjolar, halsband, arm-

           
2 Ytterligare ett exempel på Greers kritiska syn kan ges, ett absurt exempel där barn 
sätts mot sexuell tillfredsställelse och där hon inte dragit sig för att jämföra männis-
kor med katter: ”Men det som först väckte mina misstankar var faktiskt mina 
kattors beteende – de grät ömkligt när det var dags för den gruppvåldtäkt som 
katters parning är, och de spann oupphörligt medan de födde sina ungar, också när 
värkarna uppenbarligen var svåra, och de fortsatte att spinna under hela den tid 
ungarna diade, ända tills de var avvanda. Den segrande hankatten hade kanske nöje 
av sin korta ejakulation, men kattorna spann i åtta veckor” (Greer 1984 s 224). 
3 Jag är kritisk mot begreppet ”social konstruktion” då ordet ”konstruktion” inbe-
griper något avsett, åsyftat eller medvetet planerat. Jag menar att det som vuxit 
fram medelst sociala mekanismer är ett resultat av en kombination av avsedda och 
icke avsedda händelser. Latinets ”konstruere” betyder ”stapla upp, bygga upp, 
samla” och i den svenska användningen av ”konstruktion” finns betydelserna 
”plan” och ”ritning”. Begreppet har, menar jag, en voluntaristisk snedvridenhet i 
postmodernismen med traditioner bakåt till Berger och Luckmans klassiska 
reaktion mot positivismen (Berger & Luckman 1966). Jag använder det ändå då det 
tillhör gängse språkbruk.  
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band och hårsnoddar. Ofta lekte flickorna då med My Little Pony, och 
pojkarna med He-Man och hans vänner. My Little Pony är en serie 
kvinnliga plasthästar med man och svans som går att kamma.4 De är 
barnsligt gulliga och verkar könlösa både i sin form och sitt utseende. 
Deras namn har förstavelsen ”Baby” såsom Baby Moondancer. Häs-
tarna har flickkulturens favoriserade pastellfärger, ofta ljusblått och 
skärt. He-Man och hans vänner är plastdockor i ungefär samma storlek 
som ponnyhästarna men påtagligt manliga eller kvinnliga i sina former, 
de har mycket muskler och färgerna svart och brunt är vanliga. De har 
olika mekanismer i sig, en av figurerna kan t ex räcka ut en lång 
ödletunga om man vrider ett hjul på dess rygg. 

Till dessa leksaker utgavs seriehäften. Vi ska titta närmare på två 
av dessa och se vad skaparna av dessa kommersiella produkter tänker 
sig ska tilltala nutidens pojkar och flickor. Vad dras pojkar och flickor 
till? Det ena häftet är Masters of the Universe (1983), utgivet av Panini 
som album att samla klistermärken i. Det innehåller åtta äventyr på 36 
sidor, d v s i snitt 4,5 sidor per äventyr. Det andra är My Little Pony. 
Ponny-äventyr för flickor! (1987), utgivet av Serieförlaget. Det 
innehåller elva äventyr på 32 sidor, d v s i snitt 3 sidor per äventyr. 
Häftena är varandras motsatser. De är mycket tydliga uttryck för 
samhällets skilda könskulturer. 

Händelseförloppen i pojktidningen om He-Man är många och dra-
matiska, i flicktidningen händer det däremot inte mycket.5 Pojktidning-
en kännetecknas av action, folk som slåss och jagar varandra, i flick-
tidningen äter man mat och förtrollas. Monster, bestar, klippor, sten-
block, sprickor och klyftor är viktiga för He-Man, medan regnbågen, 
vattenfall, moln och blommor spelar stor roll för My Little Pony och 
hennes vänner. 

Jag ska återberätta två äventyr valda på måfå ur häftena – det femte 
äventyret i My Little Pony och det andra i He-Mans tidning. 
”Silverpokalen” i My Little Pony-häftet handlar om en hopptävling 
som hästarnas ledare, Majesty, utlyser: ”Den som hoppar felfritt vin-
           
4 Det går inte utifrån namnet bestämma om ponnyhästarna är ston eller hingstar 
men jag har gått igenom seriehäftet och funnit att alla gånger ett pronomen används 
om hästarna är de ”hon”. Manliga varelser är inte hästar utan helt andra arter såsom 
vattenspöket Kelpy, Molnjätten, fågeln Duck Soup eller Spike den lille draken. De 
är alla ”han”. 
5 Är det bara utifrån pojkkulturen som My Little Pony-häftet tycks händelselöst 
eller är den hedonism som jag menar präglar ponny-tidningen oförenlig med ett 
dynamiskt förlopp? 

53 



HEDVIG EKERWALD 

ner! sa Majesty. Ta tid på er, ponnyer, och hoppa försiktigt... alla har 
chansen att vinna min pokal.” Den goda kvinnliga hästen förväntar sig 
inte den bitande konkurrens som leder till att flera hoppar felfritt. Av 
medtävlarna stannar Cotton Candy för att äta en blomma och diskvali-
ficeras, Bubbles faller i vattengraven och passar på att bada, Cherries 
Jubilee stannar och pratar med några fåglar, Bow Tie stannar för att 
knyta ett av sina band, Lemon Drop råkar sätta sig i ett snår av nässlor 
– det enda obehagliga som händer i detta äventyr, och Peachy, 
slutligen, blir den som vinner pokalen. Ponnyhästarna tycker att det är 
viktigare att vara vackra med välknutna rosetter, njuta av ett bad och att 
umgås med dem man stöter på än att vinna en tävling. Även om 
tävlingen knappast är spännande att beskåda är den säkert trevlig att 
vara med i för alla deltagarna utom för den som bränner sig på nässlor. 

He-Mans äventyr heter ”Teela’s jakt”. Det handlar om Teela som 
uppfostrats av sin adoptivfader ”Man-at-arms” och som nu skulle vilja 
få vetskap om vilka som är hennes verkliga föräldrar. Adoptivfadern 
har uppfunnit en ”minnes-projektor” men Teela’s föräldrar syns inte på 
dess skärm. Teela gråter. Hon vänder sig till Oraklet vid Kristallsjön, 
något kungens trollkarl Orko förgäves varnat henne för. Kristallsjöns 
ogästvänliga trakt behärskas av Mer-Man och i närheten av Oraklets 
håla omringas hon av Skuggmonstren, som ser ut som gorillor. Hon 
försvarar sig genom att sparka dem med sina klackförsedda stövlar och 
genom att kasta in en granat mitt ibland dem. Väl inne i hålan berättar 
Oraklet för henne hur hennes adoptivfader en gång i tiden fick höra 
skriket av en hök men just där i berättelsen blir de avbrutna av He-
Mans värsta fiende, Skeletor, som med hjälp av Kristallsjöns härskare 
Mer-Man fångar Teela. I samband med Oraklets avbrutna berättelse 
ska man komma ihåg att landets nerskrivna visdom förvaras inne i en 
borg, som beskyddas av trollkvinnan Zoar och hon kan förvandla sig 
just till en hök. Hemma i Slottet talar trollkarlen Orko om för He-Man 
att Teela begett sig till en så farlig trakt som Kristallsjön och He-Man 
tar sig genast dit. Naturligtvis blir det ett fruktansvärt slagsmål mellan 
Mer-Man och hans Fish-Men å ena sidan och He-Man, hans stridskatt 
och just trollkvinnan Zoar som också kommit dit å andra sidan. Jag 
citerar: ”Men He-Man lyckas efter en hård kamp få grepp om jätten 
och kasta ner honom i en djup spricka! Ett hav av sten faller över 
monstret och begraver det för evigt. Ett rättvist slut på ett elakt väsen.” 
Teela, huvudpersonen i detta äventyr, återvänder till Oraklet, som talar 
om för henne att Zoar, Trollkvinnan, var den som givit hennes adoptiv-
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fader henne som spädbarn. Zoar kommer just då in och erkänner att 
Teela är hennes dotter men Zoar rör samtidigt försiktigt vid hennes 
panna så att hon ska glömma detta faktum: ”Men Teela kommer på 
mycket länge inte veta att det är hennes mor. En mor som älskar henne 
innerligt men vars uppdrag förbjuder henne att visa mänskliga 
känslor.”  

I båda tidningarna förekommer magi. I He-Mans värld är det gli-
dande övergångar mellan vapen, fantastiska maskiner och magi. Tekni-
ken spelar en stor roll genom de fantastiska maskinerna och apparater-
na. Följande apparater nämns i detta häfte: ett flygande föremål, en 
minnes-projektor, en mystisk maskin som får varelser att växa till full 
storlek på rekordtid, en apparat som kan paralysera, en flygande mas-
kin samt ytterligare en speciell apparat, som man dock inte får veta vad 
den kan göra. Vidare finns där transportstrålar och robotar, Trap-Jaws 
mekaniska arm, Tidshjulet (en komplicerad mekanism som kommer att 
explodera i nu-tiden), Rymddörren (en maskin som kan transportera 
vad som helst vart som helst) och Energiförvandlaren (en finurlig 
apparat som förstenar levande och levandegör stenstoder). Dessa tek-
niska maskiner kan nog vem som helst sköta bara man har dem i sin 
ägo. De kräver inte speciella egenskaper såsom magisk kraft hos an-
vändaren. Tekniken är tämjd. 

Mjukare och mindre apparatmässigt är skeendet i My Little Pony. 
Magin är utmärkande. Följande magiska saker inträffar i detta häfte: 
Baby Moondancer trollar med trollkarlens formler fram en dansdräkt, 
en balettkjol, skor och chokladglass, Majesty trollar genom att snurra 
på det magiska hornet på sin panna så att glassen bara väller ur kitteln 
som Baby Moondancer trollar glass ur och vattenspöket trollar för att få 
Duck Soup att växa men han försvinner i stället. Då läser vattenspöket 
på en ponnys inrådan formeln baklänges och får på så sätt åter fram 
Duck Soup. Vidare trollar Moondancer Cotton Candy till sömns och 
senare till vakenhet igen, och till slut så att en vind blåser Cotton 
Candy hela vägen hem. Majesty har en kristallkula och en magisk 
spegel som gör att hon kan se vad som händer där hon inte är, hennes 
horn gör en nertrampad åker fin igen och förvandlar vallarepojkens 
horn, hon trollar också tillbaka två kor, en tjur, en hare och tre 
ponnyhästar till sina vanliga väsen sedan häxan Wanda förvandlat dem 
till frukter och annat, häxan själv blir förtrollad av Majesty till ett träd. 
Därtill kommer en påse med förtrollade frön ner från ett moln och 
dessa frön blir plantor som ånyo växer upp i molnen. Slutligen bjuder 
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Majesty på delikat mat som dock en jätte på ett förtrollat sätt tycker 
smakar smutsigt vatten och sågspån. Det ligger inte mycket teknik 
bakom dessa förtrollningar, det rör sig mer om den sorts vidskeplighet 
som fanns i det gamla feodala samhället. 

En annan av många skillnader mellan dessa flickflickornas och 
pojkpojkarnas seriehäften är att mat över huvud taget inte förekommer 
i He-Mans häfte medan det spelar en stor roll i My Little Pony: 
Eftersom det handlar om hästar äter de ”sirap, havre och majs” och 
blommor, men de äter också glasstrutar, äpplen, fruktkaka, choklad-
glass och tårta och dricker te och en av de saker som görs i serien är att 
duka av efter en måltid. De ”smakar”, ”äter”, ”mumsar” och ”njuter 
av” måltider. Även några av ponnyhästarna har namn som följer detta 
tema, såsom, med namnen översatta till svenska, Sockervadd, Peppar-
kaka, Persikosötnos, Körsbärskaka och Citronkaramell.6 

I My Little Pony är alla milda och snälla. Man hjälps åt att duka av, 
man fångar inte fiskar för ”de är ju våra vänner”, och om någon inte 
kan uppfylla kravet att ha pyjamas för att få komma på pyjamasfesten 
får den hjälp. De knyter rosetter, köper presenter och gör hjärtan av 
band och blommor. Denna mildhet gäller båda könen. De gånger 
pojkar eller män förekommer är de sovande, suckande, förtvivlade eller 
som jätten lättlurade. I He-Mans häfte är männen desto manligare, de 
angriper, kämpar, övervinner, oskadliggör och med blixtens hastighet 
omintetgör de fiendens planer. Det är visserligen kvinnorna i 
seriehäftet som känner svartsjuka – Teela, som är kär i He-Mans alter 
ego, Prins Adam, ”blir genast svartsjuk på den unga vackra flickan” 
Celice, liksom hon när den ”fina” unga damen Lady Edwina kommer 
på besök oroar sig för att ”den snobbiga gästen skall ta hennes 
älskade”. Någon sådan svartsjuka förekommer inte i ponnyhäftet. Men 
i övrigt är damerna i He-Mans häfte påfallande manliga i all sin 
kvinnligt sexiga utstyrsel (urringade klänningar och stridsdräkter som 
framhäver brösten), de kastar granater, sparkas, skjuter pilbåge, ja kvin-
nan Zilora leder en hel hord av krigare, och trollkvinnan Zoar 
förtränger sina ”mänskliga känslor” på grund av sitt uppdrag.7 

En för pojkar charmerande egenskap hos hjälten He-Man är att han 
samtidigt är prins Adam, som av sin omgivning ses som ”både lat och 

           
6 Cotton Candy, Gingerbread, Peachy, Cherries Jubilee, Lemon Drop. 
7 Jag har inte undersökt om det är så att ponnyhästarna hyser mer känslor än He-
Man-figurerna, inte heller om relationerna mellan hästarna är mer utvecklade än de 
är mellan He-Man-figurerna. 
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feg”. Prins Adam uppför sig inte som många fäder tycker att söner bör 
göra men den hemliga triumfen är att denne fege pojke kan dra ett 
svärd och åkalla högre makter och ”under blixt och dunder” förvandlas 
till He-Man, ”en stark krigare som längtar efter att kämpa för det som 
är rätt och riktigt”.8 Den som verkar så feg döljer inom sig en hjälte. 
Vilken härlig känsla när vi, läsarna, vet att den som med ett snabbt och 
kraftfullt slag kan få en stenjätte med enorm kroppshydda att falla i 
smulor, är densamme som av sin omgivning betraktas som den rädde 
som ”gömde sig någonstans under stridens hetta”. Det borde också vara 
tröstande att den modiga och vackra Teela faktiskt är kär i prins Adam, 
inte ”He-Man”.9 

Åt vilket håll skulle den kulturellt utformade sexualiteten kunna 
böjas hos den som tagit till sig My Little Pony’s värld? De hedonistiska 
hästarna som njuter av nuet, av födan och av vattnet kan kanske 
överföra njutningen till erotiken? Kan det stärka en sensualism som är 
utbredd över hela kroppen och inte koncentrerad till genitalia? De char-
mant böjda hästarna med sin omsorg om varandra kan kanske 
uppmuntra till god kommunikation också på sexuallivets område? Och 
He-mans agerande, rakryggade action-figurer, hur skulle de kunna for-
ma sexualiteten? Genom att manipulera maskiner får man belöningar. 
Även kroppen kanske kan manipuleras. Vikten av skicklighet och att 
lära sig teknik uppmuntras, liksom målmedvetenhet – framåt mot 
orgasmen. 

 
 

Mitt Livs Novell mot Aktuell Rapport 
 
De åttiotalsbarn som lekte med My Little Pony och He-man är idag 
tonåringar. Häftena om He-man och My Little Pony uttrycker mycket 
åtskilda kulturer. Har de någon pendang i tonåringarnas lektyr? Var 
skillnaderna bara de överdrivna man kan förvänta sig i barns kommer-
siella litteratur? Vi ska se på ungdomens kommersiella litteratur, 

           
8 Temat med pojkar som prins Adam som inte uppfyller pappans ideal om 
manlighet finns också exempelvis i filmerna om Zorro, hjälten i den tid då USA tog 
över Kalifornien från Spanien. Stålmannen är ett annat exempel på en vek man med 
glasögon som döljer just en stålman inom sig. 
9 Kanske Teela vet om att He-Man och Prins Adam är samma människa men det 
framgår inte av det här häftet. 
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särskilt den som behandlar sexualitet, ett tema som sällan explicit före-
kommer i barnlitteraturen. 

Tonårspojkar läser då och då en herrtidning, tonårsflickor kan mer 
regelbundet läsa en dam- eller flicktidning. Av de 1 200 ungdomarna, 
födda 1964-1968 som ingick i Lewin & Helmius’ tidigare nämnda 
studie, läste ca åtta procent av pojkarna en herrtidning regelbundet, så 
många fler måste då och då ha tittat i en, medan bara en knapp halv 
procent av flickorna gjorde det regelbundet. Vidare läste drygt 20 
procent av flickorna en flicktidning regelbundet medan bara 0,2 
procent av pojkarna gjorde det. Det rör sig alltså om skilda världar.10 
Lewin & Helmius analyserar tre herrtidningar och tre flicktidningar, 
Fib Aktuellt, Lektyr och Veckans Stopp samt Min Värld, Mitt Livs 
Novell och Starlet, med avseende på andelen explicit och implicit 
sexuellt material och andelen material som ej är sexuellt, med 
andelarna mätta i kvadratcentimeter. 

De finner att i herrtidningarna är materialet antingen explicit 
sexuellt eller icke sexuellt medan i flicktidningarna är kyssar, kodade 
som implicit sexuella, vanligare än samlag, vilka kodats som explicit 
sexuella. ”Den sexuella tonen är emellertid närvarande i mycket hög 
utsträckning även i flicktidningarna, och kanske på ett försåtligare sätt” 
(Lewin & Helmius 1983 s 420). I en av de tre flicktidningarna består 
materialet till stor del av tecknade serier men i de övriga två dominerar 
texten över bilden. I herrtidningarna däremot dominerar bilderna över 
texten. De senare har också mer dokumentärt material, s k feature, 
medan s k fiction dominerar flicktidningarna.  

 
Som dessa verkligheter avspeglas i tidningarna framstår pojkarnas verklighet 
som fylld av bilder, explicit sexualitet och hänförande sig främst till en 
skenbart objektiv omgivande verklighet, under det att flickornas verklighet 
domineras av ordet snarare än bilden, den implicita snarare än den explicita 
sexualiteten och en fantasivärld snarare än en föregiven objektiv verklighet 
[...]; en pojkvärld som karaktäriseras av visualitet, explicit sexualitet och 
manipulerbarhet samt en flickvärld som karaktäriseras snarare av verbalitet, 
implicit sexualitet och fantasimanipulerande snarare än 
verklighetsmanipulerande. (Lewin & Helmius 1983 s 421) 
 

Som en fortsättning på denna undersökning från februari 1981 har jag 
studerat dessa tidskrifter idag. Två historier ur dagens flick- och herr-

           
10 Titeln på en tidig doktorsavhandling i ungdomsforskning hänsyftar just på poj-
kars och flickors skilda världar: Anita Dahlgrens Två världar (1979). 
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tidningar, Mitt Livs Novell och Aktuell Rapport (Sveriges nu största 
herrtidning enligt dess eget omslag) har valts ut för analys.11 Liksom i 
fallet ponnyhästarna och He-Man är dessa noveller uttryck för 
drömmar. De visar genom den efterfrågan de har vad många pojkar och 
flickor tycker är värdefullt och eftersträvansvärt, de illustrerar pojk- 
och flickkulturen. 

Novellen i Aktuell Rapport är ett av ”Läsarnas sexbrev” som sänts 
in till tidningen och honorerats med 300 kronor. Rubriken är ”Kåt på 
skinn!” och handlingen är enkel. En man och en kvinna träffas på en 
kompis’ 25-årsfest och gör upp om att umgås nästa helg. Hon bor tio 
mil bort. När hon kommer besöker de ett annat par men kvinnan Lena 
vill bara gå hem och vara ensam med mannen. Hon frågar vad han 
skulle göra om han fick göra vad han ville med henne och han svarar 
att han skulle klä henne i skinn. Under helgerna som kommer beställer 
han lårhöga stövlar med ”13 centimeter långa stilettklackar” per 
postorder och de åker till ett skinnvaruhus och provar ut en ”lagom kort 
kjol i mjuk svart lammnappa” och en midjekort svart skinnjacka. I sin 
tuffa och sexiga klädsel påminner nog Lena nu om någon av kvinnorna 
i He-mans värld. Denna utstyrsel inspirerar till fantastiska samlag. Han 
utropar: ”Vilken känsla! Sådant hade man ju bara sett i tidningar 
tidigare!” En lyckokänsla av att förverkliga det eftertraktansvärda i 
herrtidningarna. Jag vill trots det pornografiska språket ändå citera 
slutet: 

 
Detta var den definitiva känslan som är så svår att beskriva i ord. En snygg 
brud. Hon ligger på rygg framför mig. Jag håller en lårhög stövel i varje hand. 
Kuken glider in och ut i det trånga stjärthålet. När jag lyfter blicken ser jag 
rakt in i en blöt fitta. Strax över den nyfriserade busken slutar skinnkjolen och 
lite högre upp guppar brösten bakom den uppknäppta skinnjackan. Lena, du 
gav mig verkligen allt! 
 

Han lyfter aldrig blicken ovanför brösten så att han ser hennes ansikte. 
En gång under deras bekantskap i berättelsen ser Lena honom i ögonen 
och en annan gång tittar hon gillande på honom. Men i huvudsak tycks 
inte blickar innefattas i denna manliga drömvärld. Lena smeker honom 
också på kinden och säger: ”Vad du är fin...”. Han säger aldrig att han 
älskar henne eller att han längtat efter henne. I övrigt återspeglas He-
           
11 Tidningsnumren är från samma vecka i april 1993, Mitt Livs Novell nr 9 och 
Aktuell Rapport nr 16. Det är en novell utan angiven författare i flicktidningen och 
en läsarberättelse skriven av en man i herrtidningen. 
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mans teknikintresse då novellen just handlar om olika tekniker inom 
samlagen, tillfredsställande för dem båda, samt inhandlandet av skinn. 
De är lyckliga i denna begränsade värld: ”Lena, du gav mig verkligen 
allt!” 

Novellen i Mitt Livs Novell heter ”’Första gången’ ville jag bli 
älskad av en erfaren kille”. Den handlar om en sjuttonårings första 
samlag och är alltså explicit sexuell enligt Lewin & Helmius’ kodning. 
Hon är kär i sin minst tio år äldre körskollärare och lever bara för dessa 
körlektioner. Hon gör slut med den kille som uppvaktar henne och 
inriktar sig på sin stora kärlek. Hennes känslor är nog så kroppsliga 
som skinnkillens ovan: 

 
Att sitta där så nära Tommy. Känna doften av hans sträva rakvatten. Känna 
honom nudda vid mig då han skulle visa mig något som hade med 
bilkörningen att göra. Luften omkring oss tycktes laddad med elektricitet och 
efter varje lektion var jag yr och förvirrad. 
 

När hon tänker på honom på natten blir hon ”febrig av åtrå”. ”Jag lät 
handen fara över mig mage och ner mot hettan mellan mina ben.” Detta 
är mindre explicit än skinnkillens klara beskrivning men det innebär 
ändå att dagens flicktidning kan tala om onani som något en hjältinna 
kan göra. 

Efter drygt halva artikeln träffas de äntligen hemma hos honom och 
resten är en beskrivning av deras första samlag men ack med vilken 
finess. När hon kommer hem till honom och han öppnar dörren är hans 
yttre utseende viktigt. Beskrivningen av körskolläraren Tommy i Mitt 
Livs Novell skiljer sig inte mycket från skinnkillens beskrivning av sin 
tjej Lena i Aktuell Rapport: 

 
Lena hade klätt sig i en snygg svart midjekort kavaj med svarta jeans. På 
fötterna bar hon ett par svarta knähöga mockastövlar. Vilken helfräsch brud! 
 

Körskollärarens klädsel då? 
 
just den där klädseln, som skilde sig så markant från de gubbrallor och snygga 
skjortor han brukade använda på jobbet, fick mig att tända än mer på honom. 
[…] de där tajta jeansen och det urringade linnet fick honom att se så pojkaktig 
ut. 
 

Men Tommy inleder det hela lite annorlunda än att tala om skinnkläder 
i en katalog: 
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Jag vet, avbröt han med sin mörka röst. Jag vet vad du vill. Jag har sett det i 
dina ögon. I ditt leende. Och du ska få allt du vill. Jag ska älska dig tills du 
tappar sansen, jag ska få dig att sväva på moln. 
 

Liksom ponnyhästarna brukar göra ”svävar” man här ”på moln” i 
stället för att njuta av ”en savande fitta”. Även om skinnkillen är nog så 
omtänksam ”kör” han ändå in och ”borrar” men Tommy, han är, precis 
som varje man i My Little Pony’s värld, ”varsam”, ”fjäderlätt” och 
”försiktig” och ser till att hon får orgasm före det samlag som tar 
hennes mödom. När han sedan ”stötte allt djupare” in i henne ”smälte” 
deras kroppar ”ihop”. 

Och så inträffar förverkligandet av alla flickors dröm: Tommy 
trodde att han ville förföra sin körsskoleelev av blott lust men han 
utbrister: 

 
Jag hade ingen tanke på att jag skulle bli kär i dig! Att jag skulle kunna känna 
en sån här kärlek. Jag trodde att det skulle bli en fin upplevelse, kanske något 
att göra om. Men...Jag älskar dig Catarina. Ja, jag älskar dig faktiskt. 
 

Catarina berättar för oss läsare av Mitt Livs Novell att Tommy såg för-
vånad ut och hon förstod att han hade förfört henne för sin egen 
njutnings skull men ”så hade kärleken drabbat honom, drabbat honom 
lika hårt som den drabbat mig”. Och detta, hennes första samlag, av-
slutas med något som kanske motsvarar ett frieri från Tommys sida? 

 
–Vill du stanna här? Jag menar inte bara i dag eller i natt, jag menar... 
 

Ja, det ville Catarina. Så, kärleken hade varit värd att vänta på och nu 
hade hon funnit den. Detta blir det lyckliga slutet på novellen. 

Om det alltså ska bli som man ”bara sett i tidningar tidigare” ska 
vid samlaget pojkens flicka vara skinnklädd och flickans pojke ska fria! 
Jämförs berättelserna ytterligare ser man att i flicktidningens novell 
förs det konversationer, i herrtidningens uttalas någon lösryckt replik, i 
flicktidningen är relationen ojämlik, mannen kan och vet allt och styr 
sammanhangen, hon får lära sig, i herrtidningen är det ett jämställt 
förhållande mellan könen, det enda ”kommando” som nämns, ges av 
tjejen. I flicktidningen är det ej så lätt förverkligade önskningar som 
besannas, att en betydligt äldre man som man aldrig umgåtts privat 
med ska drabbas av äkta kärlek och fria bara man haft sitt första samlag 
med honom. I herrtidningen är det en barnslig önskan hos mannen som 
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är ganska lätt att förverkliga, man drar på sig ett par stövlar som han 
ställer fram och lyckan är där. Liksom i seriehäftena Masters of the 
Universe och My Little Pony är männen i flicktidningen slutligen mer 
påverkade av kvinnokulturen än kvinnorna i herrtidningen är. De 
senare är dock desto mer påverkade av manskulturen. 

 
 

Ungdomars sexualvanor 
 

Man skulle kunna tro att när verkliga ungdomar möts i sexuellt samliv 
vore det ”bäddat” för missförstånd och ouppfyllda förväntningar. Men i 
stort sett är ungdomen nöjd.12 De kan skilja på He-Man, My Little 
Pony och sig själva. Vi kan titta på den förut nämnda stora 
undersökningen om ungdomars sexualitet, SAM 73-90, avrapporterad i 
Karin Edgardhs Tonåringar – sex och samlevnad (1992).13 Att ungdo-
men är nöjd framgår av denna undersökning: 

          

 
[…] ungdomarnas svar ger uttryck för mycket positiva erfarenheter av samva-
rosex. De kärleksfulla, ömma och lustfyllda upplevelserna dominerar.14  
 

Enligt samma undersökning var majoriteten av dem som haft samlag 
förälskade i den de hade första samlaget med och även om det samlaget 
inte var särskilt lyckat är de påföljande samlagen för en majoritet på 
minst tre fjärdedelar både underbara, ömma, kärleksfulla och upphet-
sande. 

 
12 Man kan vara nöjd med sitt kärleksliv samtidigt som man inte fysiologiskt sett 
blir sexuellt tillfredsställd. Att flickorna inte blir sexuellt tillfredsställda i lika hög 
utsträckning som pojkarna är ett problem för mig utan att det behöver vara ett 
problem för dem själva eftersom de tillhör en flickkultur som inte tillmäter 
sexualiteten ett särskilt stort värde. 
13 Den vetenskapliga slutbearbetningen av denna undersökning pågår och Ton-
åringar – sex och samlevnad är en första presentation av vissa av undersökningens 
resultat (se Edgardh 1992 s 9). 
14 Edgardh (1992 s 55). Klara problem finns också i samband med sexualiteten. 
Om blottning exkluderas har tre procent av pojkarna och sju procent av flickorna i 
gymnasieskolan utsatts för sexuella övergrepp och de siffrorna stiger till fyra 
procent för pojkarna och 26 (!) procent för flickorna av den ungdom som befinner 
sig utanför gymnasieskolan (med en stor osäkerhetsmarginal då svarsfrekvensen 
där bara är 46 procent. Man kan anta att den verkliga andelen skulle stiga om de 
flickor utanför gymnasieskolan som inte besvarat enkäten hade gjort det.). Se 
Edgardh (1992 s 80 och 82). 
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”Inom svensk sex- och samlevnadsforskning finns en enda bred 
riksrepresentativ undersökning, som ger ett socialt perspektiv på sexua-
liteten som en del av vuxenblivandet” (Edgardh 1992 s 115). Det är den 
undersökningen vi nu ska vända oss till – Bo Lewin och Gisela 
Helmius: Ungdom och sexualitet. En sociologisk studie av ungdomars 
sexuella föreställningar och erfarenheter (1983).15 Det är en mycket 
välgjord och väl analyserad undersökning som bygger på skolenkäter 
till 1 200 högstadieelever (svarsfrekvens 99,2 procent) och intervjuer 
med 81 högstadieelever. De intervjuade är inte statistiskt representativa 
för någon större grupp. I intervjuerna men inte i enkäterna tillfrågas 
eleverna om sitt sexuella beteende. Det finns några mindre 
undersökningar om ungdomars sexualitet men det är Edgardhs egen 
ännu ej färdiganalyserade undersökning samt Lewins och Helmius’ un-
dersökning som är de två stora svenska undersökningarna om ungdo-
mars sexualitet. På nordisk nivå kan den s k KISS-undersökningen i 
Finland (Kontola 1991) och en norsk ungdomsundersökning analyserad 
av Bente Træen (1993) i hennes doktorsavhandling nämnas. 

Ett huvudresultat i Lewin & Helmius’ undersökning är att ung-
domar förhåller sig till sexualitet som vuxna och att ungdomar har 
samma normer som vuxna angående samlaget som uttryck för kärlek 
och vikten av att vara trogen, öm och varsam. Men ungdomars tids-
begrepp skiljer sig från vuxnas, t ex när man säger att man känt sin 
partner ”länge” kan det röra sig om en mycket kortare tid när det gäller 
en ungdoms utsaga än en vuxens. Jag skulle vilja illustrera det med att 
en tiondel av en 45-årings levda liv är 4,5 år men bara 1,5 år för en 15-
åring och ändå kan dessa olika tidsrymder subjektivt sett upplevas som 
lika långa. 

De två andra huvudresultaten i undersökningen är enligt min me-
ning den stora variation som finns mellan ungdomarna, även mellan 
ungdomar som har samlagserfarenhet, och den stora skillnaden mellan 
pojkar och flickor. Jag ska illustrera det förstnämnda med beskrivning-
ar av två extremt olika samlag. Lewin & Helmius berättar om en flicka 
från ”Vävshamn” på femton år och hennes första samlag. Det ägde rum 
hemma hos hennes pojkvän, som hon varit tillsammans med i ett halvt 

           
15 Denna undersökning är avrapporterad vid Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet 1983, och det är denna 500-sidiga forskningsrapport jag bygger på. 
Studien finns även utgiven i populariserad och förkortad form under titeln Ungdom, 
kärlek & sex. Om ungdomars sexuella liv på 80-talet (Lewin & Helmius 1986). 
Materialet är också analyserat i Helmius’ doktorsavhandling (Helmius 1990). 
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år. Det var på dagen och hans föräldrar var hemma. Denna mycket 
trygga situation kontrasterar de mot en pojke från ”Werkstad” på 
fjorton som ingick i en särskild undervisningsgrupp på grund av skolk 
m m.16 Hans senaste samlag ägde rum på en fest, dit han kommit 
objuden. Polisen hade just anlänt till festen då ungdomarna slängt ut ett 
bord från lägenheten ut på gatan. Då frågar den påpasslige intervjuaren 
genast (jag citerar från s 394 ff): 

 
–Hade ni öppnat fönstret först? – Nej. 

 
Efter en del bråk kom den intervjuade pojken, två pojkar till och två 
flickor in på en toalett och då hade pojken sitt samlag: 

 
–När ni låg med varandra på det sättet... –Vi stod. – Hur mycket tog ni av er? 
–Vi tog inte av oss någonting, vi drog bara ner brallorna. –Var det opraktiskt? 
–Det var ganska praktiskt, om man tänker på att snuten stod där utanför, fast 
det tänkte vi inte på då. 
 

Lewin & Helmius (1983 s 397) kommenterar: 
 
Det handlingsmönster som pojken från Werkstad lärt sig använda för att 
etablera en sexuell relation skulle säkerligen inte vara tillämpbart i Vävs-
hamnsflickans kamratgrupp, då ett sådant beteende i denna grupp knappast 
skulle leda till den önskade sexuella upplevelsen. Ungdomarna socialiseras till 
skilda sociala verkligheter.  

 
Om den stora könsskillnaden i sexuellt avseende skriver Lewin & Hel-
mius (s 331) att de ”i så många sammanhang visat att pojkars och flic-
kors upplevelse av sexualitet är väsentligen annorlunda”. Detta skulle 
också vara att vänta utifrån mina korta analyser av leksaker och flick- 
och herrtidningar av vad som flickor och pojkar dras till. Men trots att 
de drar fram könsskillnaderna menar jag att den diskurs om ungdomars 
sexualitet som Lewin & Helmius producerar i Ungdomar och sexualitet 
bygger på ett pojkperspektiv – deras synvinkel är den sjuttonåriga poj-
kens.17 Det ska jag nu söka visa. 
           
16 Tryggheten gäller säkerhet mot övergrepp, flickan kan vara otrygg vad gäller att 
inte bli störd. 
17 Se även Helmius (1990) där framför allt ungdomsperspektivet är tydliggjort. Ett 
ännu mer renodlat pojkperspektiv än det jag kritiserar återfinns i Lewin (1982). Le-
win & Helmius’ perspektiv i undersökningen 1983 är gemensamt. Den som arbetat 
på ungdomsmottagning som Helmius hade gjort före undersökningen har framför 
allt mött flickor. Intervjuerna i Lewin & Helmius’ undersökning medförde därför 
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Ungdomars sexualitet i psykoanalytisk belysning 
 
En liknande kritik mot Lewin & Helmius framförs redan i Harriet 
Bjerrum Nielsens och Monica Rudbergs Historien om flickor och 
pojkar. Könssocialisation i ett psykologiskt perspektiv (1989/1991). De 
menar att utvecklingspsykologiskt sett aktualiserar puberteten frågor 
om kvinnlighet och manlighet. Båda könen har utvecklats ensidigt på 
grund av könsrollerna och den ”komponent av ens psyke som är ’köns-
främmande’, överlåts nu till partnern av motsatt kön” (s 270). I 
puberteten tenderar man att överdriva sin egen könsroll genom överdri-
ven konventionalitet och flickan kan använda pojkvännen för att frigöra 
sig från sin mor och pojken kan använda flickvännen för att lära sig hur 
man kan vara beroende och nära någon annan människa, något Bjerrum 
Nielsen & Rudberg kallar ”flickans paradoxala väg till frihet och 
pojkens ambivalenta väg till intimitet” (s 272). 

Bjerrum Nielsen & Rudberg ställer sig skeptiska (s 278) till den 
”entydigt ljusa bild” av ungdomars sexupplevelser som framkommer 
hos Lewin & Helmius. De menar från olika undersökningar att flickor-
na inte längtar efter samlag på det sätt som pojkarna gör utan att de mer 
går med på det. De illustrerar detta med en pojke i en gängunder-
sökning som säger att flickor går med på samlag för att inte förlora sina 
pojkvänner.18 De ger också en tolkning av ungdomarnas sexualupp-
levelser som skiljer sig från Lewin & Helmius’. I Lewin & Helmius’ 
undersökning fick ungdomarna pricka för ord som de tyckte passade 
som beskrivning av sina sexuella erfarenheter. De fick pricka för så 
många ord de ville på en lista med 38 ord och uttryck, varav hälften var 
negativa. De tre vanligaste orden som valdes av pojkar var (i ordning) 
Skönt, Mysigt och Upphetsande och de tre vanligaste för flickorna var 
Ömt, Mysigt och Skönt (Lewin & Helmius 1983 s 319). Vad gäller 
några av orden var skillnaderna stora mellan könen (tio procentenheter 
eller mer). Det var orden Ömt, Omtänksamt och Mjukt som framför allt 

           
att Helmius’ kunskaper om pojkars sätt att se på saker och ting fördjupades. Ett 
perspektiv som klart anger flickornas problem finns dock i Helmius (1993a och 
1993b).  
18 En aktivare bild av flickorna menar jag framkommer i både Lewin & Helmius 
och SAM 73-90. I SAM 73-90 är det bara tre procent av ungdomarna som menar 
att de blivit övertalade till sitt första samlag men ser man bara på flickorna är det 
vanligare (tabelldata saknas dock i rapporten om SAM 73-90) (Edgardh 1992 s 47). 
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flickor valde, och Skönt, Upphetsande, Lockande och Trevligt som 
framför allt pojkarna valde (s 321). 

Bjerrum Nielsens & Rudbergs tolkning är att flickorna kanske inte 
beskriver sexuell njutning utan mer glädjen över ”att gulla” och vara 
intim mer generellt. Kanske flickor tenderar att reducera sexualitet till 
en fråga om intimitet medan sexualitet och intimitet är mer nära kopp-
lade för en pojke? I sin psykoanalytiska tankegång menar de att pojkar 
i oedipalfasen tvingas avstå från intimitet med modern för att kunna 
utveckla en annan könsidentitet än hennes. För en pojke kan sexuali-
teten därför bli en väg att återupprätta denna borttvingade intimitet med 
en annan människa: 

 
Det är därför möjligen inte alls så enkelt som det ofta framställs, att 
splittringen mellan sex och känslor är typiskt manlig och integreringen mellan 
dem typiskt kvinnlig. (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1989/1991 s 382) 
 

De menar att båda könen har problem med att ”skriva in” sexualiteten i 
sina nya heterosexuella relationer efter förpubertetens könssegregerade 
tillvaro och att de startar från varsin ände, pojkarna i rå pornografisk 
sexualitet och flickorna i ett lika objektlöst svärmeri och ”ingen av dem 
ser något tilldragande i motpolen”. Men väl i varandra vill jag lägga 
till, alla kulturskillnader könen emellan till trots. 

 
 

Lewin och Helmius’ pojkperspektiv 
 
Jag skulle nu vilja utvidga Bjerrum Nielsens & Rudbergs kritik och 
visa att Lewin & Helmius’ diskurs från 1983 om ungdomars sexualitet 
bygger på det perspektiv som en sjuttonårig pojke skulle kunna tänkas 
ha.19 Det visar sig i att de bara ser fördelar i flickornas relation till 
sexualiteten och nackdelar i pojkarnas. Detta gäller från ungdomens 
egen synpunkt, inte från samhällets. Lewin & Helmius är alltså känsli-
ga för vad som kan vara dåligt för pojkarna medan de är jämförelsevis 
blinda för vad som skulle kunna vara dåligt för flickorna i dagens sätt 
att konstruera ungdomars sexualitet . 

Den teori om pojkars sexualitet som upprepas på många ställen i 
Ungdom och sexualitet bygger på det psykologiska antagandet att män 

           
19 Ett begränsat perspektiv liksom mitt eget vilket bygger på ett sexualiserat hetero-
sexuellt kvinnoperspektiv. 
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skulle sexualisera sina ursprungligen icke-sexuella inre spänningar och 
frustrationer då de till skillnad från kvinnor inte kan hantera sina 
känslor verbalt. Lewin & Helmius hänvisar till tyska sexualforskare, 
Clement, Schmidt och Kruse (Lewin & Helmius 1983 s 72 f, se även s 
218, 323, 350 och 355).  

 
I sexualiseringsprocessen som hos pojkar startar mer ”automatiskt” än hos flic-
kor blir sexuella handlingar såsom t ex samlag väsentliga inslag vare sig poj-
karna har erfarenhet av dem eller inte. Pojkarna för vilka det sexuella 
perspektivet är tydligt är beroende av flickornas ja eller nej för att få tillgång 
till heterosexuella erfarenheter. På så vis kontrollerar flickorna omedvetet 
pojkarnas heterosexuella utlevelse, vilket bidrar till att pojkarna får ett mer 
frustrerat och krampaktigt förhållande till sin egen sexualitet. Utvecklingen av 
den goda sexualiteten för vilken i pojkarnas ögon sexuell erfarenhet och 
instrumentell kunnighet är en förutsättning kan försenas eller äventyras. 
Intresset koncentreras kring samlag som en väsentlig del i sexualiseringen i än 
högre utsträckning, om denna upplevelse berövas dem och insikten att icke-
sexuella relationer av värde finns blir svårare att uppnå. Pojkar som ännu inte 
haft samlag anser i högre utsträckning än de med samlagserfarenhet att 
sexualiteten framför allt är viktig i ungdomen. Med flickorna är det, som vi 
minns, tvärtom. (Lewin & Helmius 1983 s 351) 

 
Pojkars sexualitet beskrivs här som problemfylld och negativ för poj-
karna själva. Pojkarna är ”beroende” av flickorna, pojkarna kan få ett 
”frustrerat och krampaktigt” förhållande till sin sexualitet, pojkarnas 
sexualitet kan ”försenas eller äventyras”, pojkarna kan ”berövas” sin 
utlevelse som ju ”kontrolleras” av flickorna. 

Det låter verkligen hotfullt att som Lewin & Helmius säga att om 
pojkarna inte får sitt så viktiga samlag så kan de få svårare att inse att 
icke-sexuella relationer är av värde. Detta upprepas senare: ”Sexuella 
erfarenheter under ungdomstiden förefaller vara viktiga för att [...] så 
småningom bekräfta att även icke-sexuella relationer av värde finns” 
(Lewin & Helmius 1983 s 355). Här måste ungdom underförstås som 
pojkar eftersom flickor med sina nära relationer redan vet att ”icke-
sexuella relationer av värde finns”. 

Hur beskrivs då flickornas sexualitet? Jo, de lyckas ”oftare och i 
högre utsträckning” tillfredsställa sina sexuella ”önskemål” inom ra-
men för ganska stabila parrelationer (s 218). Dels har de mindre starka 
önskningar om samlag när de aldrig haft det, dels har de som 16-
åringar i större andel haft samlag och av de pojkar och flickor som har 
samlag har flickor det mer regelbundet. Flickorna verkar närma sig sin 
sexualitet på ett mycket ”mjukare” sätt än pojkarna (s 220). Flickorna 
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får nämligen chans att utveckla sin sexualitet i mer långvariga 
parrelationer som präglas av att parterna är kära i varandra. I ett sådant 
förhållande kan flickorna gradvis få upptäcka sin sexualitet medan 
pojkarna inte lyckas få in sexualiteten i ett känslomässigt sammanhang 
på samma sätt (s 220). 

Pojkarnas krampaktiga närmanden och upplevelsen av att flickorna 
kontrollerar deras sexuella utlevelse är ett återkommande tema i boken 
(se Lewin & Helmius 1983 s 221, 256, 282, 351 och 355). Samman-
fattningsvis: ”Över lag [...] synes pojkarna vara mer frustrerade i sin 
sexuella utveckling än flickorna” (s 221). 

Om man som Lewin & Helmius tror att pojkar kan lära sig att upp-
skatta och stärka nära och kärleksfulla relationer om de får ha samlag, 
blir naturligtvis alla hinder för ungdomar att ha samlag något som ska 
rivas ner. Ett sådant hinder är brist på bra preventivmedel. Oönskade 
tonårsgraviditeter och aborter är ett samhälleligt problem som kan 
bekämpas med bättre spridning av bra preventivmedel eller med en mer 
restriktiv sexualmoral. Vad som är bra preventivmedel växlar med 
nyttjaren. Här kan riskerna med preventivmedel för flickor 
underskattas. Lewin & Helmius framför den pojkutopiska önskan att 
flickor skulle förses med p-piller automatiskt när de blivit fertila: 

 
[…] att flickor [...] använder p-piller redan innan de ännu haft samlag [...] 
skulle eventuellt kunna vara psykologiskt lättare genomförbart. Ett sådant p-
pillerbruk för flickor skulle kunna psykologiskt sammankopplas med att ha 
uppnått en reproduktiv förmåga [...]. (Lewin & Helmius 1983 s 308) 
 

Naturligtvis kan då forskning om risker med p-piller och därmed hor-
monbehandling under de känsliga år då man just blivit könsmogen, 
eller risker med p-piller oavsett ålder upplevas som ett hinder. Eftersom 
rapporten skrivits före AIDS-debatten i vilken kondom kommit att ses 
som ett viktigt skydd, jämförs i Lewin & Helmius’ analys kondom och 
p-piller så att alla fördelar läggs på p-piller och inga på kondom. Lewin 
& Helmius (1983 s 301) talar om massmedier som ”okritiskt” sprider 
rapporter om medicinska komplikationer med p-piller och skrämmer 
ungdomar från att använda dem (1983 s 301). 
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Ett sexualiserat kvinnoperspektiv 
 

Mot detta pojkperspektiv i Ungdom och sexualitet skulle jag vilja sätta 
ett kvinnoperspektiv, inte det vanliga om flickorna som inte vill utan 
mitt eget perspektiv som betonar flickors sexualitet.20 Pojkar tillåts 
oftare leka med sin snopp än flickor att leka med sin klitoris under sin 
tidiga barndom och pojkkulturen ger pojkar mer konkret kunskap om 
hur pojkens kropp fungerar och hur man onanerar än den mer svärmis-
ka flickkulturen ger flickor. När därför en pojke och en flicka med lika 
liten erfarenhet av samvarosex möts i tonåren är pojken mycket mer 
förberedd på att få ut något sexuellt av det.21 Han kan trots att både han 
och hon kysses för första gången ha betydligt större sexuell erfarenhet 
än hon eftersom han ofta vet genom sin onani och genom pojkkulturens 
samtal hur han själv blir sexuellt upphetsad, hur en flicka blir sexuellt 
upphetsad, hur det känns att få orgasm och hur man kan låta sexuella 
tankar och drömmar underlätta sexuell upphetsning och njutning. 

Pojken blir därför lätt genom sitt tekniska kunnande och sin pojk-
kultur mer en aktör, ett subjekt i det sexuella samspelet. Ju mer man 
själv kan vara handlande subjekt i en sexuell samvaro, desto mer sex-
uell njutning kan man få ut av den (om det så är att välja att vara maso-
chist). Det traditionella missionärssamlaget leds som en pardans av 
mannen och kan ses som en symbol för den föråldrade sociala konst-
ruktion av sexualitet som ledde till att män fick orgasm vid varje sam-
lag men att en relativt stor andel kvinnor bara fick det då och då.22 Inte 

           
20 Här vill jag om igen hänvisa till Helmius (1993a och 1993b), som också 
uttrycker det jag kallar ett sexualiserat kvinnoperspektiv. 
21 Lewin & Helmius (1983 s 322) visar hur flickor som saknar erfarenhet både av 
petting och samlag väljer mycket färre ord för att beskriva sin sexualitet än pojkar 
med lika liten erfarenhet. De förklarar detta med pojkars sexualiserade synsätt, 
”flickorna verkar inte ha samma [...] fantasi”. Jag menar att det kan vara rätt men 
man kan också betona just skillnaden i onanierfarenhet. Som jag påpekade ovan är 
erfarenhet av samvarosex inte detsamma som erfarenhet av sexualitet över huvud 
taget. I Lewin & Helmius’ undersökning har hälften av flickorna och tre fjärdedelar 
av pojkarna erfarenhet av onani. För pojkar fanns ingen skillnad mellan dem som 
haft samlag och de som inte haft det medan det bland flickorna var vanligare med 
onani bland dem som haft samlag (s 217). 
22 Se Dworkin (1988), Ekerwald (1993) och Hite (1976, särskilt s 527-570). Nume-
ra har kvinnornas starkare ställning alltmer uppluckrat denna norm om att sexuali-
tet är detsamma som missionärssamlaget. Jfr det faktum att dagens sjuttonåringar 
har nästan lika stor erfarenhet av munsex (oralsex) som av samlag (Edgardh 1992 s 
52). 
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undra på att vi fick ett samhälle där fortfarande på mitten av åttiotalet ”i 
stort sett samtliga rapporter från kliniskt verksamma sexologer” visar 
att ”män söker för att de vill men inte kan” medan kvinnor söker för att 
de inte vill, de har tappat lusten för sexuellt samliv (Lewin 1986 s 45). 
Jag gissar att det i många fall var deras män som fått dem att gå till 
expertisen. 

I litteratur om ungdom förutsätts ofta flickan vara mindre intresse-
rad av sexualitet än pojken utan att detta problematiseras. När Lewin & 
Helmius tar upp detta skriver de om den gamla uppfattningen att 
sexualiteten hos pojkar är en björn som sover, bara genom att tala om 
sexualitet med pojkar kan dessa få igång sin sexualitet men flickor 
väcks först vid sitt första samlag. De menar att det kanske fortfarande 
är så att flickor socialiseras till att vänta på att bli sexuellt ”väckta” 
(1983 s 350). Jag menar att flickor mer aktivt sövts både av samhället i 
stort och av sin egen flickkultur. En av de få som sysslat med barns 
sexualitet är norrmannen Thore Langfeldt. Han har intervjuat barn från 
dagisåldern och uppåt om sexualitet. Han finner att pojkar och flickor 
lär sig om sin sexualitet på mycket olika sätt. Pojkarna lär sig onanera 
direkt och praktiskt av kamrater: 

 
Ofta är det en pojke som vet hur man gör, och han demonstrerar för de övriga 
hur de skall göra. De gör likadant och demonstranten kontrollerar att allt går 
rätt till. Pojkar i hela landet kallar det för att ”runka”. (Langfeldt 1983 s 95) 
 

De kan också lära sig genom att tala med kamrater och i pojkkulturen 
finns mängder med uttryck, normer och vitsar om sexualitet som också 
förmedlar kunskaper. Andra läser i tidningar eller får sin första orgasm 
av en tillfällighet. 

Tillfälligheten spelar en mycket större roll för flickor. De flesta 
flickor som lär sig onanera lär sig det genom en tillfällighet menar 
Langfeldt. Han ger som exempel en flicka som firar sig nerför ett rep, 
en flicka som cyklar och en flicka som blir dragen på släde liggandes 
på magen då de av detta råkar få sin första orgasm och därigenom 
kommer underfund om kroppens sätt att fungera. 

Langfeldt menar att vuxna förmenar flickor ett sexuellt språk. Flic-
kors sexualitet har osynliggjorts. Han finner att många flickor inte känt 
till något ord för lubrikation och klitoriserektion och även om flickorna 
upplevt det kunde de inte beskriva vad det var frågan om. När de i 
tioårsåldern velat läsa i böcker om det de känner i sitt underliv har de 
inte fått mycket information: 
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Det är inte ovanligt att pojkar berättar för flickor om sådant som inte står i 
böcker, och de kan då i sin ungdomliga naivitet öppet tala om klitoris, onani 
och orgasm. Pojkarna har ingen aning om att de ofta berättar för flickor som 
för första gången får lära sig något litet om hur deras kroppar fungerar. 
(Langfeldt 1983 s 98) 
 

Att pojkar i mindre utsträckning än jämnåriga flickor haft samlag me-
nar jag vara en effekt av manssamhället.23 Där verkar en rad normer för 
att stärka mannens makt och en sådan norm är att i ett parförhållande 
ska mannen inte bara vara längre, vilket delvis har med biologiska 
skillnader mellan könen att göra, utan även äldre. Denna norm drabbar 
då inte bara den äldsta gruppen kvinnor som i och med kvinnors längre 
levnadsålder blir utan män utan även den yngsta gruppen män av dem 
som är sexuellt mogna. De jämnåriga flickorna har äldre pojkar ”tagit”. 
Det är som Bo Lewin säger i ett annat sammanhang så att ”männens 
dominans skapat en fälla i vilken den enskilde mannen själv fastnar” 
(Lewin 1986 s 61). 

När Lewin & Helmius om och om igen framhåller nackdelarna i 
vårt samhälle för pojkar, glömmer de att analysera fördelarna, den 
sexuella kunskapen och skickligheten. De glömmer också att framhålla 
nackdelarna för flickor i vårt samhälle, att få sina kroppar hormonstyr-
da av p-piller eller riskera oönskad graviditet och abort, och att få ut 
mindre sexuell njutning av samvarosex än pojkarna får. I sin under-
sökning finner Lewin & Helmius exempelvis att ”nästan tre gånger så 
många pojkar som flickor har en sådan upplevelse av sina sexuella 
erfarenheter att de valt att kryssa för att de oftast eller alltid får utlös-
ning”.24 I enlighet med pojkperspektivet är detta ointressant att analy-
sera. Det förblir också oanalyserat i deras undersökning. 

          

Jag har i den här uppsatsen analyserat Lewin & Helmius’ perspek-
tiv som ett den sjuttonårige pojkens synsätt på ungdomars sexualitet 
därför att det innehåller pojkrollens nackdelar och flickrollens fördelar 
men inte det omvända. Detta ensidiga perspektiv kan ändå vara riktigt 
som en beskrivning av pojkars förhållande till sexualitet. I marknadens 

 
23 Jfr Lewin & Helmius (1983 s 282) som menar att kvinnor i åldersgrupperna 15-
19 år och 20-24 år lagt sig till med de sexualvanor som männen i 20-24-årsåldern 
tidigare haft medan männen i åldern 15-19 år inte fått sina sexualvanor förändrade. 
Det är alltså framför allt de unga flickornas sexualmönster som har ändrats. 
24 Lewin & Helmius (1983 s 321). Alternativen ingår bland de 38 ord och uttryck 
bland vilka ungdomarna fick välja ett fritt antal för att beskriva sina sexuella erfa-
renheter. 

71 



HEDVIG EKERWALD 

sexutbud dominerar en ”manlig” pornografisk kultur medan den 
statliga sexualupplysningen domineras av en ”kvinnlig” omsorgskultur. 
I en sexologisk diskurs där kvinnor i roller som gynekologer, barn-
morskor, skolsköterskor, rådgivande kuratorer m fl har en stark 
ställning kan Lewin & Helmius’ väl genomförda pojkperspektiv vara 
välgörande, men det måste kompletteras med ett lika väl genomfört och 
på sexuell tillfredsställelse inställt flickperspektiv. Jag vill ändra det 
ömhetsinriktade perspektiv flickor kan ha så att det också inbegriper 
och värdesätter sexuell upphetsning och tillfredsställelse i sig, något 
som hedonismen i ponnyhästarnas värld borde utgöra en god kulturell 
grund för.25 

Kanske kan man alltså komplettera Lewin & Helmius’ mening 
ovan om att samlag är viktiga för att pojkar ska inse värdet av icke-
sexuella relationer med att hävda att flickor behöver samlaget för att 
förstå att sexuella relationer har ett värde som just sexuella.26 En tillå-
tande syn på ungdomars sexualitet i samhället kan därför både jag och 
Lewin & Helmius ena oss om. Men en förutsättning för denna är att 
båda könens kulturellt förvärvade nackdelar och fördelar på sexualite-
tens område analyseras.  

Skillnaderna mellan olika forskarperspektiv är trots allt små jämfört 
med dem mellan Masters of the Universe och My Little Pony eller dem 
mellan Mitt Livs Novell och Aktuell Rapport. Könskulturerna i dessa 
seriehäften och tidningar verkar diametralt olika. Men de skillnader i 
könskulturerna som denna artikel betonat får inte skymma det viktiga 
faktum att skillnaderna faktiskt minskar i och med moderniseringen av 
samhället. Flickor får samma kulturellt förvärvade behov av sexuell 
tillfredsställelse som pojkar har, såsom flickan som säger att ”det är 
precis som knark. Har man en gång börjat så fortsätter man”, och 
pojkar får samma förväntningar inför sitt sexualliv som flickor har, 
såsom pojken som förväntar sig ”ömhet och närkontakt, om man så får 
säga. Bra förhållande”.27 
           
25 Min ståndpunkt överensstämmer med Gayle Rubins kritik av feminismens ut-
veckling i början på åttiotalet. Hon kritiserar feminismen för att den då börjar se 
sexualitet som ett manligt värde. ”The feminist view of sex is that it is something 
that good/nice women do not especially like” (Rubin 1981/1987 s 217). Sådana 
feminister ser sexualiteten som ett uttryck för intimitet och betraktar orgasmen som 
ett manligt mål, enligt Rubin. 
26 Detta visar sig också ha stöd i Lewin & Helmius’ empiri. Flickor tillmäter sexua-
liteten större betydelse ju mer sexuell erfarenhet de har (s 349). 
27 Citaten kommer från Lewin & Helmius (1983 s 349 och 345). 
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