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”Liva upp ditt sexliv!”  

En studie av konstruktioner av genus, sex och samlevnad i tjej- och killtidningar. 
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Syftet med uppsatsen är att studera hur maskulinitet, femininitet och sexualitet framställs i tjej- och killtidningar. 

Materialet har begränsats till artiklar på temat sex och samlevnad. Uppsatsen innehåller en kort inledning där 

materialet beskrivs och ungas förhållande till tidningarna diskuteras. Därefter följer teorier och tidigare forskning 

som är av intresse för uppsatsen. Som metod används valda delar av den kritiska diskursanalysen. Tidningarna 

har analyserats utifrån vilken publik de riktar sig till, tjejer eller killar. I analysen berörs bland annat tidningens 

förhållande till läsaren och hur kvinnlig sexualitet beskrivs i killtidningar och tvärt om. Uppsatsen avslutas med 

några reflektioner om resultatet och det material som utlämnats. 
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Förord 
Ett stort tack till min handledare Anna Siverskog, som har varit ett bra stöd samt kommit med 

värdefulla tips och råd. Jag vill även tacka min sambo som tålmodigt har lyssnat när jag velat 

diskutera.
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 1 

Inledning 

Det finns idag flera olika tidskrifter som riktar in sig på ungdomar och unga vuxna. De jag har 

intresserat mig för är så kallade tjej- och killtidningar.1 Ungas intresset för tidningar inom denna 

genre har funnits länge och flera av tidningarna har givits ut i många år. Det finns något hos 

dessa tidningar som fångar intresset hos många unga. Vad dessa tidningar har för inverkan och 

betydelse för unga finns det olika uppfattningar om, Karin Ekman2 skriver  i sin bok att: 

Tidningar som vänder sig till unga viftas ofta bort som ytlig underhållning, som nånting de 

flesta av oss förströr oss med under ett par år för att senare hitta fram till mer intellektuella 

alternativ. […] Men jag håller inte med om att de är ytlig underhållning. Jag anser att de även 

sedan läsaren har vuxit upp fortfarande spelar roll. De budskap tidningarna förmedlar formar 

oss långt in i vuxenlivet.3   

Även om det inte är lika för alla är det tydligt att de fyller någon form av funktion för  många 

unga. Därför är det intressant att studera hur tidningarna skapar och omformar de diskurser4 som 

omger läsarna. Vad med tidningarna är det som fångar ungas intresse, vilka diskurser genomsyrar 

detta innehåll, och är detta samma saker som de själva upplever som anledningen till att läsa 

tidningarna? Anja Hirdman skriver att i ett konstruktivistiskt medieperspektiv är inte medierna 

passiva förmedlare av en statisk bild, i stället ses medias representationer som en aktiv 

urvalsprocess som i sig kan skapa betydelser.5 Vilka betydelserna är blir individuellt, jag har själv 

läst denna form av tidningar när jag var yngre men mitt intresse för dem har svalnat med åldern. 

För mig och mina vänner var tidningarna ett sätt att få information om olika ämnen som 

intresserade oss, till exempel mode, skönhet och sex. Detta var information som var lättillgänglig 

genom att köpa tidningarna istället för att leta efter den själv. Det kan finnas flera orsaker till att 

intresset för tidningarna minskar med åldern. Ekman skriver att en 40-åring säkerligen inte läser 

Slitz med samma entusiasm som en 17-åring gör.6 En förklaring skulle kunna vara att man med 

åldern värdesätter sina egna erfarenheter mer än de som pressenteras i tidningarna. En annan 

möjlighet är att man med åldern växer ur den typen av tidningar och i stället väljer medier som 

vänder sig till en målgrupp närmare ens egen ålder. Vad i tidningarna är det som fångar 17-

åringens intresse till högre grad än 40-åringens?  

 

Karin Ekman menar att tidningar som riktar sig till unga män och kvinnor använder sig av sex i 

stor utsträckning, det fångar uppmärksamhet och det säljer tidningar. Samtidigt figurerar sex allt 

mer i media för allt yngre målgrupper och det finns en större öppenhet kring sex och samlevnad 

                                                 
1 Tidningar som tydligt riktar sig mot en publik av det ena eller andra könet. 

2 Karin Ekman, (1998), Var så god – makt, kön och media, Stockholm: Rabén Prisma 

3 Ibid. s. 39 

4 Diskursbegreppet kommer att presenteras nedan i: diskursanalys som teori och metod.  

5 Anja Hirdman, (2006), Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, Stockholm: Atlas, s. 

14 

6 Ekman, (1998), Stockholm: Rabén Prisma, s. 39 
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än tidigare.7 Till vilken grad detta innehåll påverkar läsarnas uppfattning om sex och samlevnad är 

troligen mycket individuellt. Själv anser jag mig nu ha ett distanserat förhållningssätt till den 

information jag läste mig till i dem. Å andra sidan tror jag att Ekman kan ha rätt när hon menar 

att budskapen som tidningarna förmedlar har inflytande på läsarna över lång tid. Därför kan det 

vara intressant att studera vilka tidningarnas mest framträdande budskap är. Vilka budskap om 

sex medierar tidningarna, när ska vi ha sex och hur ska vi ha sex? 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur femininitet, maskulinitet och sexualitet framställs i tjej- och 

killtidningar. Eftersom tidningarna har flera olika teman har jag valt artiklar med fokus på sex och 

samlevnad. De frågeställningar som jag formulerat utifrån syftet är: 

 Hur beskrivs sex, sexualitet och kön? 

 Vilka sexualiteter och sexuella praktiker framstår som önskvärda/normala?  

 Hur skapas och konstrueras diskurser kring sexualitet? 

Tidigare forskning 

Jag kommer i detta avsnitt att pressentera två olika studier som gjorts på ungdomstidningar 

riktade till en könsspecifik publik. Jag redogör också kort för skillnaden mellan området jag har 

valt att studera jämfört med tidigare forskning. 

 

I sin avhandling, Tilltalande bilder8, har Anja Hirdman studerat mediala definitioner av feminint 

och maskulint. Utgångspunken har varit hur två veckotidningar med tydlig riktning mot 

respektive kön, Veckorevyn och Fib Aktuellt, har framställt relationen mellan män och kvinnor. 

Författaren beskriver denna inriktning mot en publik av ett specifikt kön med tänkta 

gemenskaper som homosociala medierum. I dessa medierum styrs språket av de diskurser som 

relateras till den tänkta målgruppen.9 Hirdman har valt att göra nedslag i fyra olika årgångar av 

tidningarna, 65,70,75 samt 95. Sammanlagt har 377 tidningar fått utgöra materialet och texter 

typiska för respektive årgång har valts ut som exempel.10 

 

Hirdman beskriver hur det i Veckorevyn från 1965 finns regler för hur förförelsen och det 

sexuella mötet måste gå till. Kvinnan skall vara tillgänglig och redo att förföras medan mannen är 

den som är aktiv i mötet, tar initiativ och förför.11 Medan Veckorevyns sexualdebatt är 

pedagogisk och instruerande, menar Hirdman, inriktar den sig i Fib Aktuellt 1965 på flörten, 

                                                 
7 Ekman, (1998), Stockholm: Rabén Prisma, s.26 

8 Hirdman, (2006), Stockholm: Atlas 

9 Ibid. s. 13-14, 21, 46-48 

10 Ibid. s. 22 

11 Ibid. s. 62-63 
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personlig tillfredställelse och lust.12 I Veckorevyn från 1970 beskriver Hirdman hur sexualiteten 

har blivit mer explicit än tidigare. Kvinnans sexualitet är fortfarande problematisk men är nu 

något som kan lösas tillsammans med mannen.13 I Fib Aktuellt 1970 har beskrivningen av det 

sexuella flyttat in på samhällscenen. Med hjälp av sexläkare, sexarbetare och så kallade vanliga par 

förklaras att sexualitet är källan till frihet. Den manliga, driftstyrda sexualiteten pressenteras också 

som naturlig och den kvinnliga som den egentliga orsaken till problem.14 I 1975 års upplaga av 

Veckorevyn uppmärksammar Hirdman begrepp som könsroller, frigörelse och jämställdhet som 

centrala. Att kvinnor nu vill ha sex och tillfredställelse är inte längre problematiskt men däremot 

en belöning för honom, menar författaren.15 Även i Fib Aktuellt 1975 är talet om kvinnors 

sexualitet en nyhet och nu ett centralt tema. Hirdman talar om ett paradigmskifte och skriver att 

kvinnors lust blir en del av tidningens sexualberättelser.16 Könsmedvetenheten i Veckorevyn från 

1975 har 1995 bytts mot erotisering av mötet mellan honom och henne. Det som håller ihop 

förhållandet nu är erotik och att hon är förbered för att tillfredställa hans sexualitet.17 Fib aktuellt 

från 1995 har en mer uttalad hårdpornografisk prägel i sitt innehåll. Mannen sitter inne med 

kunskapen om vad som tillfredställer henne. Män och kvinnor visar nu öppet sin lust men medan 

han är aktör, i kontroll, är hon offer för sin egen lust.18 Hirdman använder termerna han/hon och 

honom/henne om de unga kvinnorna och männen som tidningarna vänder sig till och pratar om. 

Dessa termer, med samma innebörd, kommer jag att använda i min analys. 

 

Hirdman beskriver två mönster i hur tidningarna medialiserar sexualitet. Dels som en del av 

innehållet med avsikt att locka publiken, dels olika typer av sexualitet beroende på vilken den 

tänkta publikgruppen är. I fallet med Fib Aktuellt beskrivs sexualiteten ha fokus på att väcka 

publikens egen-lust medan den i Veckorevyn skall vara lustväckande.19 Hirdman beskriver 

journalistiken i tidningarna som tilltagande narcissistisk och menar att den, trots att publiken står i 

fokus, i själva verket snarare visar upp sig själv. I de homosociala medierum som tidningarna 

utgör beskrivs lockelsen som bekräftelsen från det egna könet, en illusion av igenkännande.20 

 

Angela McRobbie presenterar sin studie, Feminism and youth culture/Jackie,21  som en systematisk 

kritik gentemot den brittiska tjej-tidningen Jackie utifrån dess roll som förmedlare av och sätt att 

                                                 
12 Hirdman, (2006), Stockholm: Atlas, s.84 

13 Ibid. s. 109-110 

14 Ibid. s. 127, 140-141 

15 Ibid. s. 147-148 

16 Ibid. s. 165,169,177-178 

17 Ibid. s. 191, 201-202 

18 Ibid. s. 215-238 

19 Ibid. s. 277 

20 Ibid., s. 282 

21 Angela McRobbie, (2000), Feminism and youth culture, Basingstone: Macmillan Press LTD, 2:a upplagan 
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konstruera tonåringars femininitet.22 McRobbie konstaterar att tidningen helt fokuserar på det 

som den själv definierat som det viktigaste för tonårsflickan, det personliga. I denna kategori 

inryms romans, problem, mode, skönhet och populärmusik, allt annat kommer i andra hand. 

Tidningen presenterar idealet för Jackie-flickan som romantisk individualism, hon står ensam i 

sitt sökande efter kärlek. Vänskap unga kvinnor emellan ryms inte i tidningen, tvärt om, menar 

författaren är det nödvändigt att undfly det kvinnliga sällskapet och hitta en pojkvän för att 

uppnå självrespekt. I mötet med pojkvännen upphör dock individualismen och hon förväntas 

anpassa sig efter honom. McRobbie menar att diskursen som tidningen förmedlar är mycket stark 

men påpekar samtidigt att det inte nödvändigtvis innebär att läsarna accepterar den utan att 

ifrågasätta. Författaren understryker tidningens potential att förse läsarna med intryck och idéer 

som kan vara mycket länge och varnar för att avfärda den som harmlöst nonsens.23 

 

Jag har i min studie valt att fokusera på artiklar som behandlar sex och samlevnad då jag var 

intresserad av vilken bild av detta ämne som förmedlas från tidningarna hemsida. Till skillnad 

från studierna jag pressenterat ovan som har använt sig av tidningar utgivna över tiotals år har jag 

använt mig av material från internet som publicerats över några år. Hirdman och McRobbie har 

även studerat tidningarna i sin helhet medan jag valt ett av många områden som tidningarna 

berör. Jag har också valt att analysera texten vilket skiljer sig från Hirdmans studie som har sin 

tyngdpunkt på bilder. 

Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min studie till att omfatta material från fyra olika ungdomstidningar, 

Veckorevyn, Cosmopolitan, Café och Slitz, samt valt att fokusera på artiklar om sex och 

samlevnad. Jag har även gjort avgränsningar i materialet på grund av tid och utrymme. Då 

samlevnad är ett ganska brett område har jag valt att fokusera på samlevnad inom en sexuell 

kontext och valt bort artiklar som fokuserar på samlevnad i form av relationer. Denna 

avgränsning har jag gjort för att få ett underlag som till stor del är relevant för mitt syfte. Jag har 

också valt att endast använda artiklar från respektive tidnings hemsida då dessa artiklar är 

lättillgängliga för läsarna, varken betalning eller medlemskap krävs.  

Disposition 

Inledningsvis kommer en presentation av mitt empiriska material. Sedan följer ett metodavsnitt 

där jag presenterar de delar av diskursanalys som jag valt att använda mig av. Det följs ett 

teoriavsnitt där jag presenterar mina teoretiska utgångspunkter. Under rubriken tidigare forskning 

tar jag upp olika studier som är av intresse för min studie. Slutligen presenterar jag min analys och 

en avslutande diskussion. 

                                                 
22 McRobbie, (2000), Basingstone: Macmillan Press LTD, 2:a upplagan, s. 67 

23 Ibid. s. 114-115 
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Empiriskt material  

Som underlag för min studie har jag valt ut fyra olika ungdomstidningar, två som riktar sig till 

unga män, Café och Slitz, och två som riktar sig till unga kvinnor, Veckorevyn och 

Cosmopolitan. Artiklarna har jag hämtat från tidningarnas hemsidor och avgränsat till de som 

handlar om sex och samlevnad i en sexuell kontext. Sex och samlevnad som tema förekommer 

regelbundet i tidningarnas artiklar, dessa artiklar är relevanta för mitt syfte då kvinnligt och 

manligt är centrala begrepp i dem. Jag valde artiklar från tidningarnas hemsidor då dessa är 

lättillgängliga både för mig och för läsarna eftersom varken medlemskap eller betalning krävs. 

Tidningarnas hemsidor besöks av olika antal besökare med som lägst cirka 20 000 unika besökare 

i veckan.24 Till skillnad från de andra tidningarna uppger inte Café att de enbart inriktar sig mot 

det ena könet, men uppger att hemsidan besöks till 90% av män.25 Jag valde Cosmopolitan, 

Veckorevyn, Café och Slitz då de inriktar sig mot ungefär samma åldersgrupper.26 Det material 

som jag hämtat från hemsidorna är till största del artiklar som är skrivna av anställda på 

tidningarna men också artiklar som är inspirerade av läsare och där de har en framträdande roll, 

till exempel ”Här har vi haft sex” och ”Mitt pinsammaste sexminne”. I killtidningarna var en stor 

del av artiklarna om sex och samlevnad baserade på material från en tjejpanel. Att paneler stått för 

en stor del av dessa artiklar är intressant men jag har valt att inte inkludera dem på grund av 

utrymmes och tidsbegränsningar. För att minska antalet artiklar ytterligare har jag även valt bort 

alla artiklar kortare än en A4 sida. När jag gav mig ut på hemsidorna för att leta material hade jag 

ingen bestämd tidsbegränsning utan valde att använda det material som fanns tillgängligt på 

respektive hemsida. Detta har medfört att det blev viss spridning i mitt material, de två 

tjejtidningarnas artiklar är publicerade 2008-2009 och artiklar från Café sträcker sig mellan 2003-

2008. Artiklarna från Slitz var tyvärr inte daterade. Mitt material består sammanlagt av 44 artiklar 

varav 24 från tjejtidningarna och 20 från killtidningar.27 

Diskursanalys som teori och metod 

Nedan kommer jag att presentera diskursanalys som teori och metod samt redogöra för kritisk 

diskursanalys som jag använt vid analysen av mitt material.  

 

Sara Mills beskriver hur diskursbegreppet innebär en förändrad syn på språket, en utveckling från 

där det är lätt genomskådat till ett system med sina egna regler och innebörder och med ett 

inflytande på människors sätt att tänka och uttrycka sig. Mills resonerar vidare att diskurser kan 

ses som något som ger upphov till något annat snarare än en isolerad identitet som kan betraktats 

                                                 
24 Antal besökare: Cosmopolitan ca 20 000, Veckorevyn ca 70 000, Café ca 40 000 och Slitz ca 30 000, för samtliga 

tidningar unika besökare i veckan. Information från ansvariga på de olika tidningarna. 

25 Information från Cafés ansvarige utgivare och förlagsredaktör.   

26 Cosmopolitan tjejer 20-30 årsåldern, Veckorevyn tjejer 18-25 årsåldern, Café 18-35 årsålder och Slitz killar 18-35 

årsåldern. 

27 Veckorevyn 14 stycken, Cosmopolitan 10 stycken, Slitz 16 stycken och Café 4 stycken. 
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i sig.28 Det kan vara svårt att entydigt definiera vad en diskurs är men utifrån Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips resonemang kan man förklara diskurs som ”[…] ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”29 Michael Foucault påpekar dock att 

diskursen finns lika mycket i det som inte sägs och i till exempel attityder som i det som faktiskt 

sägs och beskriver diskursen som en kamp snarare än en reflektion, diskursen gör något mer än 

enbart reproducera befintliga sociala system.30 Det är dock svårt att avgöra var en diskurs slutar 

och en annan börjar. I mitt material, tjej- och killtidningar, ingår flera olika överlappande 

diskurser, till exempel diskurser kring skönhet, mode och sex. Då jag avgränsat min studie till sex 

och samlevnad kommer den övergripande diskursen handla om sex, men det finns även här olika 

diskurser som ingår, till exempel diskurser kring sexualitet. Diskurser är föränderliga i och med att 

de bygger på tidigare versioner av sig själva och utvecklas när de människor som är en del av dem 

förändrar sin uppfattning.31 Av Mills resonemang framgår att de yttranden som utgör diskurserna 

inte heller är isolerade utan grupperade inom en kontext av den sociala praktik inom vilken de 

finns och bidrar till att forma. Författaren påpekar också att diskurser inte existerar i ett vakuum 

utan i ständig konflikt med andra diskurser.32 Norman Fairclough definierar diskursen som det 

språk som används för att framställa en viss social praktik ur ett visst perspektiv.33 Utifrån Mills 

och Faircloughs resonemang kan man se diskurser både som beroende av de människor som 

brukar dem och den sociala praktik som diskurserna existerar inom.  

 

Winther Jørgensen och Phillips poängterar att när man studerar diskurser kan man inte nå 

verkligheten som ligger bakom dem, i stället är det diskursen i sig som är målet för analysen. Vår 

kunskap och våra världsbilder är enbart en produkt av vårt sätt att kategorisera världen påpekar 

författarna.34 Intertextuell analys har likheter med detta synsätt, Fairclough beskriver den som ett 

perspektiv med fokus på den diskursiva praktiken snarare än den rent lingvistiska texten.  

Intertextual analysis aims to unravel the various genres and discourses […] which are 

articulated togherer in the text. The question one is asking is, what genres and discourses were 

drawn upon in producing the text, and what traces of them are there in the text?.35 

De diskurser som står att finna i en text kan alltså vara intressanta i sig. Intertextuell analys kan 

säga något om textens förhållande till den diskursiva praktik ur vilka texten författades.36 

 

                                                 
28 Sara Mills, (2004), Discourse, London: Routledge, 2:a upplagan, s. 7, 15 

29 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 7 

30 Michael Foucault, (2008), Diskursernas kamp, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag symposion, s. 181-182 

31 Winther Jørgensen, Phillips (2000), Lund: Studentlitteratur s. 136 

32 Mills, (2004), London: Routledge, 2: upplagan, s. 10, 17 

33 Fairclough Norman, (1995),  Media discourse, London: Edward Arnold, s. 56 

34 Winther Jørgensen, Phillips (2000), Lund: Studentlitteratur s. 28, 136 

35 Norman, (1995), London: Edward Arnold, s. 61 

36 Ibid. s. 61 
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Utbytet och återanvändandet av ord, talandet, beskriver Foucault som ett förhållande som i sig är 

en makt. ”För maktförhållandena är diskursen inte bara en yta att fästa på, den är en operator”37  

Mills beskriver diskurser som yttranden som bär kraft inom en social kontext snarare än lösa 

yttranden och ger ett exempel med en domare som utfärdar en dom. Orden har i rätt 

sammanhang makten att fängsla en person medan det i ett annat sammanhang inte bär samma 

kraft.38 För mitt material innebär detta att diskurser kring manlig och kvinnlig sexualitet skulle 

kunna få andra innebörder för läsarna i en annan kontext. Maktbegreppet inom diskursteorin 

beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips, inte som något som någon kan besitta, utan som de 

processer som konstituerar och ger mening åt vår sociala värld. Makten skapar vår kunskap, våra 

identiteter och våra relationer.39  

Kritisk diskursanalys 

Den gren av diskursanalys som jag valt är kritisk diskursanalys vilket är en metod utvecklad för 

forskning om kommunikation, kultur och samhälle. Diskurs är, för kritisk diskursanalys, en viktig 

form av social praktik, eftersom den både konstituerar den sociala världen och även konstitueras 

av andra sociala praktiker.40 

Diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma sociala strukturer och processer utan 

speglar dem också.41  

I min studie utgör media, i form av tjej- och killtidningar, den sociala struktur som diskurserna 

lånar från samt bygger vidare på. Det jag intresserar mig för är hur diskurserna kring sex och 

samlevnad återskapas och utvecklas. Mills menar att i den kritiska diskursanalys anses språket 

spela en central roll vid konstituerandet av människor som individer.42 Winter Jørgensen och 

Phillips beskriver den kritiska diskursanalysens syfte som att klargöra hur de diskursiva 

praktikerna bidrar till att upprätthålla ojämna maktförhållanden.43 I min studie kommer det alltså 

också att vara intressant att studera vilka maktförhållanden som följer av konstituerandet 

kvinnligt och manligt i den diskursiva praktik som verkar i tidningarna. 

 

Fairclough beskriver hur den kritiska diskursanalysen är en analys av tre aspekter av samma 

kommunikativa händelse, text, diskursiv praktik och social praktik. Fairclough använder text i 

betydelsen språklig kommunikation vilket både kan innebära skriven text men lika väl tal. Den 

diskursiva praktiken är produktionen och konsumtionen av texten och den sociokulturella 

praktiken utgör de, i Faircloughs modell, icke diskursiva sociala och kulturella ramverken. I 

                                                 
37 Foucault, (2008), Eslöv: Brutus Östlings bokförlag symposion, s. 182 

38 Mills, (2004), London: Routledge, 2: upplagan, s. 11-12 

39 Winther Jørgensen, Phillips (2000), Lund: Studentlitteratur s. 44-45 

40 Ibid. s.66-68 

41 Ibid. s. 68 

42 Mills, (2004), London: Routledge, 2: upplagan, s. 118 

43 Winther Jørgensen, Phillips, (2000), Lund: Studentlitteratur s. 69 
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modellen förenas dels samhälle och kultur dels diskurs, språk och text i den diskursiva 

praktiken.44  Winther Jørgensen och Phillips beskriver det som ett av (den kritiska diskurs-) 

analysens huvudsyften att uppenbara hur diskursiva praktiker både avspeglar och skapar 

sociokulturell praktik.45  

 

I min analys intresserar jag mig för hur manlig och kvinnlig sexualitet och deras relation i 

förhållande till varandra framställs och befästs i mitt material. Avseende produktionen är det 

intressant att studera författarens roll i förhållande till läsaren och hur tilltalet till läsarna påverkar 

hur texten konsumeras, detta är dock inget jag kommer att studera i denna studie. Jag har också 

jämfört hur vad som tillskrivs kvinnliga respektive manliga värden i tidningarna och hur dessa 

skiljer sig åt mellan tjej- och killtidningar. Jag identifierar också olika diskurser som framträder i 

materialet och vilken roll de spelar i produktionen av kvinnligt och manligt genus 

 

Teori 

Jag kommer nedan att pressentera olika teorier som är intressanta för min studie. Jag kommer att 

presentera teorier kring genus, sexualitet och heteronormativitet. Några tankar kring media och 

sex kommer att beröras. 

Genus 

Ruth Wodak menar att forskare skiljer på kön och genus, där kön får stå för de biologiska, 

kroppsliga skillnader som finns mellan kvinnor och män. Genus förknippas med de socialt och 

kulturellt konstruerade egenskaper som tillskrivs kvinnligt och manligt. Wodak menar att 

biologiskt kön visserligen är ett odiskutabelt faktum men de egenskaper som förknippas med ett 

specifikt genus är kulturella konstruktioner och därmed föränderliga. En motsvarande 

föränderlighet går inte att se hos det biologiska könet och, resonerar Wodak, det är därför heller 

inte meningsfullt att utgå från att det skulle finnas en enda uppsättning egenskaper som markerar 

kvinnligt respektive manligt.46 Fanny Ambjörnsson menar att kön snarare kan ses som en 

avspegling av våra kulturellt betingade föreställningar snarare än någon faktisk uppsättning 

egenskaper som ges av ett biologiskt kön.47 Wodak poängterar det att betrakta genus alltså inte 

handlar om att betrakta biologiskt givna förutsättningar utan snarare att utöva förståelse av vad 

det innebär att vara och utvecklas som man eller kvinna utifrån förutsättningar givna av 

generation samt social, religiös och etniska tillhörighet.48 R.W. Connell resonerar på ett liknande 

sätt om genus som en social struktur och inte ett uttryck för biologi, men en struktur med ett 

                                                 
44 Fairclough 57,59,60 

45 Winther Jørgensen, Phillips, (2000), Lund: Studentlitteratur s.84 

46 Ruth Wodak (red.), Gender and discourse, (1997), London: Sage, s. 2-3 

47 Fanny Ambjörnsson, (2006), Vad är queer?, Stockholm: Natur och kultur, s. 110 

48 Wodak (red.), (1997), London: Sage, s.  3-4 
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särskilt förhållande till kroppen. Connell kritiserar en definition av genus som en avspegling av 

naturliga skillnader, inte för att den fokuserar på kroppen utan för att den bygger på tanken att 

kulturella mönster endast skulle avspegla kroppsliga skillnader. Connell formulera det i stället som 

att samhället riktar sig till kroppen och dess reproduktiva skillnader. Detta kallar Connell den 

reproduktiva arenan, en struktur av sociala relationer där vårt sociala beteende gör något av de 

reproduktiva skillnaderna.49  

Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en 

samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar 

i de sociala processerna.50 

Connell sammanfattar denna strikta definition med att konstatera att genus handlar om 

samhällets förhållande till våra kroppar och de konsekvenser detta får för mänskligheten. Trots 

att det biologiska könet betraktas frånskilt genus utesluter inte Connell kroppen ur de sociala 

praktikerna utan pressenterar den i stället som både bekönad och som en social konstruktion. 

Kroppen är i Connells resonemang både objekt i de sociala praktikerna och agent. Detta samspel 

mellan kroppens båda aspekter väljer författaren att kalla socialt förkroppsligande.51  

 

Alyson Simpson beskriver den allmänt rådande föreställningen om barn och genus som att de 

socialiseras in i könsroller som försätter dem i en polariserad struktur av skillnader där manligt 

och kvinnligt utgör de enda kategorierna. Författaren presenterar en alternativ teori med ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv som betraktar kön som något som konstrueras 

genom individens upplevelser av olika subjektspositioner som skapas i diskurser och konstrueras 

i språket. Simpson menar att om vi avfärdar socialisering som en teori för hur skillnader mellan 

olika genus etableras och bibehålls kan vi i stället betrakta genus som något vi gör och som 

skapar skillnader som vare sig är naturliga eller biologiska.52 Connell påpekar i sin tur också 

brister hos socialisationsteorin och menar att den felar genom att antyda att det finns ett kvinnligt 

och ett manligt genus som internaliseras när det i själva verket finns många olika möjliga 

könsroller. Connell invänder också mot socialisationsteorins framställning av den lärande som 

passiv och menar att vi är aktiva när vi själva ikläder oss vårt genus.53 

Sexualitet och heteronormativitet  

Connell beskriver sexualitet i västvärlden som orienterad kring genus där distinktionen mellan 

olika typer av sexualitet  är så central att den får beskriva olika typer av människor. Till exempel 

innebär relationer mellan motsatta genus heterosexuella människor och relationer mellan samma 

                                                 
49 R.W. Connell, (2003), Om genus, Göteborg: Daidalos, s. 21-22 

50 Connell, (2003), Göteborg: Daidalos, s. 21 

51 Ibid. s. 67-68 

52 Alyson Simpson, (1997), It´s a game!´: The construction of gendered subjectivity, i Ruth Wodak (red.), Gender and 

discourse, (1997), London: Sage, s. 201-203  

53 Connell, (2003), Göteborg: Daidalos, s. 103-105 



 10 

genus homosexuella människor. Uppdelningen är dock inte universell, många andra kulturer 

kategoriserar inte människor på samma sätt. I västvärlden ligger sexualitet också till grund för 

bildandet av hushåll. Connell beskriver kärleken, mellan två personer, som den förväntade, ideala 

utgångspunkten för bildandet av hushåll, ett ideal som bland annat förs fram i massmedier.54 Ofta 

är också den förväntade bilden en relation mellan två personer av olika kön, heterosexualitet 

förutsätts hos en person om inget annat påstås.  

 

I min studie kommer jag att använda mig av begreppet sexualitet med innebörder kring identitet 

och gemenskap snarare än känslor. Identitet i den bemärkelsen att man genom sin sexualitet lever 

upp till förväntade beteenden som förknippas med olika typer av människor. Sexualiteten, som 

jag använder den, är starkt förknippad med kön och följer en heterosexuell norm. Därmed blir 

också förhållandet mellan två personer av olika kön centralt för sexualitet. En sexualitet som 

lever upp till förväntningarna som ställs på den gör skillnaden mellan att tillhöra en gemenskap 

eller inte. De som läser tidningarna förväntas tillhöra en grupp med en gemensam sexualitet som 

stämmer överens med de förväntningar om bland annat heterosexuallitet som ställs på den.   

 

Då jag intresserar mig för skillnaderna mellan de tillhörigheter som erbjuds läsarna av tjej 

respektive killtidningar är det för min studie intressant att studera processer kring normering, 

normalitet och vad som direkt eller underförstått produceras som onormalt. Ambjörnsson 

påpekar att queerteori inte är en enhetlig teoribildning utan snarare ett antal perspektiv som har 

ett gemensamt intresse för processer om normalitet och avvikande i samhället, framför allt det 

som rör genus och sexualitet. En utgångspunkt är att man i perspektiven inte tar 

heterosexualiteten för given utan studerar hur den uppkommer och upprätthålls.55  

För att klargöra vad man är ute efter använder man gärna begreppet heteronormativitet. Med 

detta  menar man de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till 

att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sätt att leva.”
56

  

Utöver en snarlik definition av begreppet heteronormativitet skriver Tiina Rosenberg att det 

baseras på en könsuppfattning som endast innehåller man/kvinna och är aktivt heterosexuellt 

normerande. Beteenden som avviker från normen stämplas eller bestraffas, exempel på detta som 

Rosenberg ger är våld, stereotypisering och homofobi. Heterosexualitet är visserligen den 

vanligaste formen av sexualitet men det är heteronormativiteten som bevarar dess roll som den 

dominerande/normala formen av sexuell samvaro genom att sexualitet som avviker från normen 

betecknas som onormal.57 Ambjörnsson beskriver gränsdragning mellan homo- och 

                                                 
54 Connell, (2003), Göteborg: Daidalos, s. 87-88 

55 Ambjörnsson, (2006), Stockholm: Natur och kultur, s. 51 

56 Ibid. s. 51-52 

57 Tiina Rosenberg, (2002), Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, s. 100-101 
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heterosexualitet som en av utgångspunkterna för heteronormativitetens fortlevnad, människor 

kategoriserade som kvinnor förväntas älska de som kategoriserats som män och tvärt om.   

För att veta huruvida någon är hetero- eller homosexuell krävs nämligen även vetskap om 

personens kön, och avvikande genusbeteende är i sig ofta en anledning för människor att 

kategorisera någon som homosexuell.58 

Att ett förhållande med någon av motsatt kön har högre status och betraktas som mer naturligt 

än att leva med någon av samma kön är en andra utgångspunkt för heteronormativiteten som 

Ambjörnsson beskriver.59 

 

Ambjörnsson konstaterar också att heteronormativiteten demoniserar och osynliggör icke-

heterosexualitet samtidigt som den presenterar en skev, smal bild av vad heterosexualitet innebär. 

Då det finns flera sätt att vara sexuell på och den heterosexualitet som tillhör normen endast 

representerar en del av möjligheterna innebär det att det finns personer som identifierar sig som 

heterosexuella men faller utanför den heteronormativa ramen. Ett exempel kan vara ett 

heterosexuellt par där ålderskillnaden mellan parterna är betydligt större än vad som anses ligga 

inom den heteronormativa ramen. Vilka läggningar och beteenden som kommer att accepteras 

och vilka som kommer bedömas falla utanför normen beror till stor del i vilka sammanhang man 

rör sig och varifrån man tittar. Ambjörnsson ger gruppsex som exempel, det kan anses 

spännande eller helt naturligt i vissa sammanhang och i andra suspekt, perverst eller till och med 

skadligt.60 

 

De processer som skapar och upprätthåller heteronormativiteten är intressanta för min studie 

genom att de erbjuder ett sätt att se på och förklara fenomen kring sexualitet som de som jag 

nämnt ovan. Till exempel kan heteronormativitet förklara en smal definition av förväntad, 

heterosexuell sexualitet hos läsarna. Då jag studerar tidningar med olika publik, kan det också 

vara intressant att studera vilka läggningar och beteenden som accepteras eller hålls för suspekta 

och perversa i respektive tidning. 

Media och sex 

Anja Hirdman menar att förekomsten och skapandet av genus i medier inte är begränsat till 

innehållet  utan också förekommer i stor utsträckning i förhållandet till publiken. Fib Aktuellt ges 

som ett exempel där tidningen är för en manlig publik men också som en man i förhållande till 

läsarna. Tonen mellan mediet och den avsedda publiken är intim och baseras på en skapad 

gemenskap. För att beskriva denna koppling mellan publiker och medier använder sig författaren 

av begreppet homosocialitet. Begreppet beskrivs som ett band mellan personer av samma kön och 

är knutet till tänkta gemenskaper inom könen. Dessa gemenskaper används av medierna för att 

                                                 
58 Ambjörnsson, (2006), Stockholm: Natur och kultur, s.  59 

59 Ibid. s.  59, 61 

60 Ibid. s. 88-89, 93 
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urskilja sin tänkta publik baserat på idéer om respektive kön.61 Angela McRobbie menar att 

tidningar som vänder sig till kvinnor medvetet generaliserar och beskriver dem som en homogen 

grupp. På detta sätt tillskrivs alla kvinnor av en viss ålder vissa stereotypa ideal, alla unga kvinnor 

vill i tidningens version veta hur de ska se ut och få killar. 62 Karin Ekman pekar också på hur 

tidningarna Slitz och Solo definierar stereotypa könsroller i samband med sex. Idealmannen 

beskrivs som aktiv och i kontroll i sin jakt efter njutning. Tidningarnas kvinnor inväntar å andra 

sidan mannens initiativ och tilldelas sin sexualitet av en man i och med att han väljer henne. Det 

är också mannens njutning som står i centrum, inte kvinnans, hon å sin sida förväntas visa upp 

sina mörkaste fantasier men för hans njutning. När mannen i tidningarna är självständig och 

agerar fyller kvinnan sin funktion genom sin kropp och hennes egen sexualitet kommer endast i 

fråga genom en fast partner.63  

 

McRobbie påpekar att även om hon anser att tidningen bygger upp en mycket stark diskurs är det 

inte säkert att läsarna accepterar den utan att ifrågasätta. Tjejtidningen förblir dock en stark kanal 

för värden som kan förbli hos läsaren under lång tid och är, menar McRobbie, inte något vi bör 

avfärda som harmlöst nonsens menar McRobbie.64 Om detta påpekar Ekman, som jag nämnt 

tidigare, att det är felaktigt att avfärda tjejtidningarna då de kan påverka läsaren långt in i livet.65 

Författaren menar att tidningarna genomsyras av svårgenomskådade och komplexa 

maktstrukturer där fördomar och diskriminerande budskap blandas med uppmaningar om att 

vara självständig och att inte lyssna på omgivningen.66 Författaren menar att tjejtidningar som till 

exempel Veckorevyn gör en kommersiell vinst på unga kvinnors intressen genom att pressentera 

klassiska koncept som sex, kärlek, mode och problem på ett direkt och nära sätt. Genom att 

skriva direkt till läsaren och erbjuda information om hur sex går till på riktigt skapas behovet 

samtidigt som det fylls.67 

En tidning med en genomsnittlig veckoupplaga om 100.000 exemplar och ambitionen att 

spegla attityder och tillgodose behov äger också makten att skapa dem.68 

Med utgångspunkten att vi alla är möjliga att påverka konstaterar Ekman att det är naturligt att ett 

ständigt upprepande av ett tema som avancerad sex som något alla gör vilket påverkar läsarna till 

att uppfatta det så. Författaren belyser också problematiken med en tidning som skriver om 

                                                 
61 Hirdman, (2006), Stockholm: Atlas, s. 19-21 

62 McRobbie, (2000), Basingstone: Macmillan Press LTD, 2:a upplagan, s. 68-69 

63 Ibid. s. 27-28 

64 Ibid. s. 114-115 

65 Ekman, (1998), Stockholm: Rabén Prisma, s. 39 

66 Ibid.  s. 39-40 

67 Ibid. s. 41-42 

68 Ibid. s. 42 
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avancerad sex för tjejer men kan även läses av unga tjejer som ännu inte har sexdebuterat. Kraven 

från tjejtidningarna är också motsägelsefulla och många, samtidigt som tidningarna predikar 

självförtroende och kontroll förser man läsarna med tester att jämföra sig mot och facit på hur 

man skall vara för att ha lyckats.69  

Resultat  

Nedan kommer jag att presentera det jag kommit fram till i analysen av mitt material, vilket jag 

kommer att understryka  med citat från artiklarna. Resultatet från de olika tidningarna är uppdelat 

i två delar, först presenteras analysen av killtidningarna och det följs av en presentation av 

tjejtidningarna. Resultatdelen avslutas med en diskussion som omfattar resultat, teorier samt syfte 

och frågeställningar.   

Killtidningarna  

Artiklarna från Slitz har en likartad uppbyggnad där artikelns innehåll pressenteras med en rubrik 

och eventuellt en kort inledning, därefter följer i många fall en anekdot där författaren beskriver 

sina egna erfarenheter i ämnet. I samband med anekdoten pressenteras ett problem eller en 

möjlighet, nästan uteslutande ett hinder för män att få tillgång till sex eller en möjlighet till mer 

eller bättre sex. Artikeln avslutas i regel med att författaren steg för steg går igenom hur 

möjligheterna skall uppnås eller problemen övervinnas, ofta med en kort beskrivning av det 

oönskade alternativet, dåligt sex eller avsaknaden av sex. Artiklarna från Café kan delas in i två 

övergripande kategorier, reportage och listor. Reportagen är längre artiklar där en reporter 

beskriver sitt besök på ett evenemang med sexuellt tema. Listorna ger råd för hur läsarens sexliv 

kan förbättras med referenser till tv-serier eller citat från kändisar.  

 

I tidningarna som riktar sig till män, Slitz och Café, är det huvudsakligen diskursen kring 

sexualitet som är relevant för min studie. Den består nästan uteslutande av heterosexuell, manlig 

och kvinnlig, sexualitet och återfinns i stort sett i hela materialet. Inom diskursen kring sexualitet 

finns det fler mindre återkommande diskurser eller teman, bland annat en i vilken författarna 

förhåller sig som mer erfarna i förhållande till läsarna, som storebror, samt en där kvinnor delas 

upp i fast partner eller tillgänglig kvinna. 

Storebror och läsaren 

Artiklarna från Slitz är genomgående skrivna med författaren i position som den som sitter inne 

med erfarenhet och kunskap. ”[…] jag är här i egenskap av din personliga sex- och 

samlevnadsmentor […]”70 I förhållande till läsarna antar han en storebrorsroll, han är förebilden 

som figurerar i anekdoter och har kunskapen som ligger till grund för artiklarnas instruktioner och 

                                                 
69 Ekman, (1998), Stockholm: Rabén Prisma, s. 42-45, 57-58 

70 Stefan Jensen, Vinst varje gång! (090322) 
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råd. Då läsarna i artiklarna produceras som en homogen heterosexuell grupp med ett gemensamt 

intresse i de områden som i artiklarna beskrivs som viktiga för män, personifierar författaren 

artiklarna i sin mentorsroll. Det är författaren som vet hur man skaffar ett KK (knullkompis), hur 

man skall tänka för att få så mycket sex som möjligt, och hur man skall hantera kvinnor. 

Huruvida personen bakom namnet på artiklarna finns eller om det är en pseudonym för en eller 

flera författare framgår inte men i artiklarna konstrueras författaren som en person med ett stort 

utbud av relevanta erfarenheter. 

 

En nödvändig del av författarens auktoritet som mentor eller storebror är att tipsen och 

informationen som ges framstår som relevant för läsarna. Detta uppnås konsekvent genom att 

läsarkretsens behov av och intresse för informationen slås fast redan i artikeln.  

[…] en av de viktigaste färdigheterna man kan lära sig i livet: Den ädla konsten att ligga med en 

tjej samtidigt som man ligger med andra tjejer, utan att det hela slutar med en bisarr 

sängkammarfars […]71 

Samtidigt som författarens auktoritet slåss fast inordnas läsarna, vilka helt enkelt beskrivs som 

män, in i en homogen grupp. Då alla läsare antas ha samma intressen - mer, bättre och friare sex 

– och läsarna kort benämns som män framgår ur tidningen att alla män har ett gemensamt 

intresse i sex. På detta sätt kommer också det förhållande män har i relation till kvinnor att bli 

konvention för alla män.  

Manlig sexualitet 

I artiklarna från Slitz ligger fokuset på den manliga sexualiteten och dess utveckling – hur läsaren, 

mannen – kan få mer, bättre och intressantare sex. I diskursen kring den manliga läsarens 

sexualitet har just sex en självklar status. Män har, i denna utgångspunkt, naturligt både ett 

intresse av sex och en önskan av att utveckla sin egen sexualitet och sina erfarenheter av sex. 

Detta blir inte minst tydligt i de inledande budskapen i artiklarna.  

Denna månad, bäste läsare, ska vi diskutera ett av manlighetens ständigt lika aktuella problem: 

den svåra konsten att införskaffa och behålla ett KK72. 

I dag skall vi tala om en av de vikigaste färdigheterna man kan lära sig i livet. Den ädla konsten 

att ligga med en tjej samtidigt som man ligger med andra tjejer, […] 73 

En viss distans till de antagandena om sexets betydelse för läsarna kan ses i de ovanligt starka 

formuleringarna där konsten att vara otrogen beskrivs som en av de viktigaste färdigheterna i 

livet och problemet med att behålla KKn beskrivs som ständigt aktuellt. Trots detta signaleras 

ändå ämnena som viktiga och relevanta, dels genom sin position först i artikeln och dels genom 

det faktum att de också följs upp med en artikel om hur just detta skall uppnås. Sex och jakten på 
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72 Stefan Jensen, Att behålla sin KK, Slitz, (090322) 

73 Jensen, Tio Budord!, Slitz, (090322)  



 15 

sex blir också uttrycket för den manliga sexualiteten, en sexualitet som skall utövas till varje pris. 

Att ha sex med flera tjejer, samtidigt som man är involverad i ett stadigt förhållande är inte bara 

okej, det är naturligt och oundvikligt: 

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: För en man är otrohet naturligt – monogami är 

onaturligt. […] inget du skall känna dåligt samvete över.74 

Ingen kvinna har äganderätt till dig och din kropp – du lånar ut den frivilligt till vem du vill, när 

du vill.75 

Obegränsat med sex är normen, mannens drifter är hans egna och borde inte hindras av vare sig 

dåligt samvete eller någon kvinna. Sex står alltså i centrum men inte vilket sex som helst, det är 

sex som är ämnad för mannens njutning som är intressant. Det är för sin egen njutnings skull 

mannen skall utveckla sin sexualitet och öva sina färdigheter i att få och ha sex. Kvinnan spelar 

dock fortfarande en roll i diskursen kring mannens sexualitet, och inte enbart som en nödvändig 

partner vid sex. Kvinnan skall helst vara delaktig i hans sökande efter utveckling och njutning, 

men det krävs oftast ett vist handlag för att övertyga henne! ”Dressera din kvinna till 

fellationvirtuos”76 heter till exempel undertiteln på en av artiklarna. Författaren ger i artikeln tips 

på hur manen skall coacha henne med målet att uppfylla ”Mäns rätt till passivt oralsex”77 Det 

handlar alltså om för honom om att övertyga henne om att ställa upp på det han förtjänar. 

Författaren föreslår bland annat feedback och uppmuntran för att råda bot på dåligt 

självförtroende hos kvinnan. Problemet ligger med andra ord hos henne men kan åtgärdas med 

rätt agerande från honom. Mannen som skickligt övervinner en kvinnas tvivel får sin belöning i 

form av tillfredställelse.  

Det är uppenbart att en viss sorts beteende kommer att belönas med sex, en annan sorts 

beteende kommer att belönas med hångel men inget mer, […] en viss sorts beteende sannolikt 

kommer att leda till att hon anser att ni har blivit tillsammans från och med denna stund, vilket 

inte nödvändigtvis är din avsikt.78 

Det är med andra ord fortfarande relevant för en man att visa viss hänsyn till kvinnor men i 

samma ögonblick som hon accepterar hans önskemål upphör inte bara behovet av att anpassa sig 

efter henne, hon reduceras då till funktionen som sexpartner.  

Samtidigt som du ständigt tar upp ert sex ska du mata henne med svada om hur sexig och bra 

hon är i sängen. Detta gör att sexet blir positivt laddad för henne ur självförtroende- och 

bekräftelsesynpunkt, och vipps är hon fast på KK-kroken.79 

                                                 
74 Jensen, Tio Budord!, Slitz, (090322) 

75 Ibid. (090322) 

76 Slitz, Det perfekta blåsjobbet!, (090225)  

77 Ibid. (090225) 

78 Hampus Petersson, Bortamatch!, Slitz, (090322) 

79 Ville Lidman, Vänner med fördelar!, Slitz, (090225)  
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Så länge mannen undviker vissa tabun som får partnern att uppleva motvilja är jobbet klart när 

hon sagt ja. Han strävar i varje situation efter mer och bättre sex, men med vem står inte i fokus. 

I det sexuella mötet mellan mannen och kvinnan är det konsekvent mannen som agerar och är i 

kontroll, en situation där kvinnan är i kontroll är något man bör undvika. 

Kvinnlig sexualitet 

Då tidningarna talar till en manlig publik produceras diskurserna kring kvinnor och kvinnors 

sexualitet annorlunda än de kring män. Detta då kvinnor och deras sexualitet nästan uteslutande 

förekommer i förhållande till eller som motpol till den manliga sexualiteten. Artiklarna talar ofta 

om, men sällan direkt till en kvinna. På ett liknande sätt är det huvudsakligen manlig sexualitet 

som adresseras i första hand och kvinnlig sexualitet behandlas konsekvent i relation till den 

manliga. Den manliga sexualiteten konstrueras som den aktiva och med behov där den kvinnliga 

istället konstrueras som tillgänglig och en möjlighet att erövra. I Cafés artikel ”Sex är bäst på 

tv!”80 tipsar tidningen om fem saker att undvika baserat på händelser i då aktuella TV-serier. I 

samtliga tips introduceras uttrycket för den manliga sexualiteten först och den kvinnliga som en 

nödvändig del i händelseförloppet. I Slitz artikel ”10 saker din flickvän gör när du inte är 

hemma…”81 beskrivs hur läsarens flickvän hanterar, eller försöker hantera, frånvaron av manlig 

sexualitet. 

I det klassiska avsnittet The devil’s threesome övertalas vår favoritfuckup Hank Moody av sin 

agent Charlie att ställa upp på en trekant med en het gyminstruktör. […] Precis när det hela 

kulminerar i en spektakulär fontänorgasm (”Dude, she’s gonna blow!”) kliver en måttligt 

förtjust – […] – duo in i rummet. Slutresultat: vilt gräl […]82 

I Cafés artikel ges rådet ”lås dörren när du har en trekant”83, det handlar alltså underförstått om 

något som en fast kvinnlig partner inte är lämpad för. Det är också när kvinnorna i exemplet 

upptäcker sina män i sällskap med en annan kvinna som problemen uppstår i form av gräl, ett 

problem som hade kunnat undvikas om bara de oönskade kvinnorna hållits utanför, ovetandes.  

Varje avlångt och vagt fallosliknande föremål som du ser i ert hem har under något tillfälle 

sannolikt haft ett eller flera gästspel på en plats där du trodde att endast du hade tillträde84 

I artikeln från Slitz är perspektivet det omvända, manlig sexualitet försvinner och omedelbart 

söker flickvännen fylla tomrummet med föremål som kan ersätta mannen och ger uttryck för 

hemliga aspekter av sin sexualitet som t.ex. bisexualitet eller att gå runt naken. Den kvinnliga 

sexualiteten är i tidningarna full av egenskaper som antingen är oönskade och olämpliga i vissa 

sammanhang, eller hemliga och frammanade av frånvaron av manlig sexualitet. 

                                                 
80 Markus Kylén, Sex är bäst på tv!, Café, (090225) 

81 Slitz, 10 saker din flickvän gör när du inte är hemma…, (090225) 

82 Kylén, Sex är bäst på tv!, Café, (090225) 

83 Ibid. (090225) 

84 Slitz, 10 saker din flickvän gör när du inte är hemma…, (090225) 
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I Tidningarna görs, som jag berört ovan, skillnad på två typer av kvinnlig sexualitet; den fasta 

partnern och den tillgängliga kvinnan. Den fasta partnern framställs mer som en oundviklig situation 

än något önskvärt, ett tillstånd där den kvinnliga sexualitetens behov av en manlig motpol 

uppfylls och där mannen kan få utlopp för sin sexualitet genom regelbunden, rättmätigt sex. Det 

är dock inte en oproblematisk relation, den kvinnliga sexualitetens oönskade sidor blir särskilt 

framträdande i det fasta förhållandet och det är upp till mannen att hantera dem. I en artikel i Slitz 

beskrivs den oundvikliga situationen där förhållandet har utvecklats till slentrianmässig sex. Den 

enda tillgängliga boten som pressenteras är att han lyckas övertyga henne om att delta i hans 

sexfantasier. Tidningen ger olika förslag på fantasier som läsaren kan använda sig av och graderar 

dem efter svårighetsgrad, det vill säga hur svåra de bedöms vara att få partnern att gå med på. 

Förslagen nämner dels kvinnans förväntade negativa reaktion om fantasin inte pressenteras på 

rätt sätt, dels ett lämpligt sätt att få henne att se det som något positivt. Skulle läsaren inte lyckas 

väntar ”ett sexliv präglat av missionärsställning och total misär.”85 I artiklarna är den fasta 

relationen oundvikligen problematisk och den kvinnliga sexualiteten ofta hämmad och i längden 

destruktiv. Lösningen ligger i att den stimuleras och manipuleras till att omfatta mannens 

fantasier. Den tillfälliga sexuella relationen med en kvinna är betydligt mindre problematisk men 

även hon måste fortfarande övertalas för att acceptera den typ av sex som mannen önskar.  

Det största problemet med analsex har varken med rektalbristningar eller könssjukdomar att 

göra: Det är givetvis att övertala tjejen att ha det.86 

Den kvinnliga sexualiteten hämmas av farhågor och nojor som det är upp till mannen att avfärda 

för att hon skall känna sig redo för den typ av sex som passar den manliga, experimenterande, 

sexualiteten. Det ligger också i kvinnans intresse att låta sig övertalas och låta honom få sin vilja 

fram. Han ligger nämligen med så många kvinnor som möjligt ”Inte minst för hennes skull – den 

rättas”87, så att han vet vad han vill när han väl skaffar en fast partner. När hon, den rätta, väl 

ingår i ett förhållande med honom ligger det dock fortfarande i hennes intresse att han är fri att 

utöva sin sexualitet med andra kvinnor då ”[…] den största vinnaren är ert förhållande88. Den 

kvinnliga sexualiteten befinner sig alltid, oavsett vilken kvinna det handlar om, i positivt 

tillgängligt eller negativt otillgängligt läge i förhållande till den manliga. Den åtskillnad som 

faktiskt görs mellan kvinnor som individer är den mellan mer eller mindra snygga kvinnor, vilket 

också påverkar den kvinnliga sexualitetens status. Målet är alltid för mannen att få kvinnan 

sexuellt tillgänglig men den snyggare kvinnan är den mer åtråvärda. 

                                                 
85 Slitz, Liva upp ditt sexliv!, (090225) 

86 Stefan Jensen, Ingång bakvägen!, Slitz, (090322) 

87 Slitz, Fem tjejer du måste ha haft sex med!, (090225) 

88 Jensen, Tio Budord!, Slitz, (090322) 
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Tjejtidningarna 

Artiklarna i Veckorevyn och Cosmopolitan genomsyras av övergripande diskurser kring 

information och instruktioner. Läsarna informeras och instrueras bland annat om hur de kan 

förbättra sitt kärleksliv och sitt sexliv. Tidningarna avslöjar hemligheterna kring män och särskilt 

pojkvänner. Samtidigt som tidningarna informerar om hur män är får läsaren tips och 

instruktioner kring hur de skall bete sig för att relationen mellan könen skall bli så bra som 

möjligt. Informationen markeras som önskvärd och relevant genom att regelbundet komma i 

form av svar på läsarnas egna frågor. Instruktionerna och tipsen får på ett liknande sätt ökad 

auktoritet genom att besvaras av experter eller läsare som haft positiva erfarenheter. Flera av 

artiklarna anges vara inspirerade av läsarna, det finns också artiklar som berör ämnen där material 

som skickats in av läsarna står i fokus. Både i artiklarna med frågor och många av de utan har en 

likartad uppbyggnad där ett problem introduceras och följs av en lösning på problemet.  

 

Även i tidningarna som riktar sig till kvinnor, Cosmopolitan och Veckorevyn, är det diskurser 

kring sexualitet som är relevant för min studie. Diskurserna kring sexualitet är av en heterosexuell 

natur, och den kvinnliga och manliga sexualiteten figurerar i stort sett alla artiklar. Inom denna 

diskurs förekommer flera mindre framträdande diskurser och olika teman, exempelvis 

självförbättring och farhågor.  

Upplägg och övergripande struktur  

Artiklarna i Veckorevyn och Cosmopolitan kan sorteras i tre generella kategorier efter ämne, jag  

har valt att kalla kategorierna farligt & pinsamt, självförbättra samt farhågor. Flera artiklar berör mer 

än en kategori i delar av eller hela texten. 

 

Artiklarna i den första kategorin handlar om ämnen som problematiserar den kvinnliga 

sexualiteten, exempelvis information om könssjukdomar eller läsarnas pinsamma sexminnen. 

Innehållet pressenteras på ett lugnande och pedagogiskt vis men innehåller i flera fall 

kommentarer som understryker det lite farliga. I en av Veckorevyns artiklar om könssjukdomar 

kommer den informativa inledningen först efter att läsaren kastats in i en inlevelsefull 

beskrivning: 

Det kliar, svider eller – i värsta fall – känns inte alls! Klamydia, flatlöss eller… hjälp? 

Veckorevyn hjälper dig att ta reda på hur du attackerar de vanligaste könssjukdomarna. På 

sommaren är det härligt och lätt att bli kär och galen. Men hur skyddar du dig bäst och vad 

innebär egentligen könsjukdomarna?89 

Efter att ha inlett med att markerat obehaget kring könssjukdomarna följer författaren upp med 

att försäkra läsaren om att Veckorevyn sitter inne med lösningarna. Försäkran följs av ett scenario 

som åter försätter läsaren i farozonen, på sommaren tappar du lätt omdömet och riskerar att 

                                                 
89 Sofia Cirvenius, (2008-06-24), Hjälp det kliar! Är JAG smittad?, Veckorevyn, (090223) 
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hamna i knipa. Tidningen skapar på en gång den problematiska situationen och behovet av 

instruktioner som omedelbart uppfylls. Hur ska jag skydda mig, hur vet jag att jag är smittad, är 

frågor som kvinnan får svar på när hon läser artikeln. Tidningen presenterar inte bara 

könsjukdomarna utan producerar även kvinnan som är i behov av informationen. Alla kvinnor 

riskerar att smittas, inte för att de har sex, för att hon är kär och galen. 

 

I de artiklar som behandlar pinsamheter ges en mycket kort introduktion där innehållet 

presenteras som läsarnas egna upplevelser, därefter följer ett antal berättelser. De är skrivna i jag-

form, som tagna direkt ur läsarnas brev, och kortfattat koncentrerade kring den pinsamma 

händelsen. 

”Jag och min pojkvän kom hem från en fest, men vi glömde släcka lampan på toaletten. Så min 

pappa går upp för att släcka och kliver rätt in i rummet där vi ligger helt nakna. Jag låg underst 

och min pojkvän stod i doggystyle över mig, snacka om pinsamt! Pappa bar om ursäkt och gick 

chockad tillbaka och lade sig i sängen igen.”90 

I denna berättelse, liksom andra i liknande artiklar, ges ingen längre introduktion. Det framgår av 

berättelsen att kvinnan tycker att hädelsen är pinsam men hon har ändå valt att dela med sig av 

sin upplevelse. I artikeln finns det inga tips på hur läsaren kan undvika liknande pinsamma 

situationer, det är delandet i sig som utgör hela artikeln. I andra artiklar som likt denna består av 

läsarnas berättelser saknas också övrigt innehåll som till exempel råd och tips. Delandet av 

upplevelser är det väsentliga i dessa artiklar. 

 

Artiklarna som jag har kategoriserat som självförbättrande är instruerande i sitt tilltal till läsaren. 

Kärleksliv, sexliv, kyssar med mera blir bättre, hetare och sexigare med tidningarnas råd. 

Artiklarna grundar sig inte sällan i något som antas bekant, vanligt hångel eller den vanliga 

missionären. Läsaren antas befinna sig i en nybörjarposition, välbekant med grunderna som utgör 

den kvinnliga sexualiteten, men intresserad av att utvecklas. Tidningarna presenterar konkreta tips 

på hur den egna njutning och det gemensamma sexet kan förbättras. 

Missionären med en tvist  Ligg på ryggen med en kudde under rumpan. Lyft sedan dina ben 

så at de vilar på hans axlar när han lägger sig över dig. Perfekt ställning för att han skall komma 

djupt in i dig.91 

Sluta försumma kyssarna och förstärk varje del av sexet med hett hångel. […] Att inte veta vad 

du kommer att göra förstärker hans upphetsning mer och mer. […] Han kommer att älska att 

du verkligen tar kontrollen och tar över hans mun.92 

Underförstått är dels att unga kvinnor har en heterosexuell relation där de är sexuellt aktiva men 

också att de har ett intresse och ett behov av att utvecklas både individuellt och som par. 

                                                 
90 Cosmopolitan, (2008-12-05), Mitt pinsammaste sexminne, (090319)  

91 Bethany Heitman, Anja Skeppe Grahn, (2008-12-18), Vinterns hetaste ställningar, Cosmopolitan, (090319) 

92 Cosmopolitan, (2008-08-13), Hetare sex med kyssar, (090223)  
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Kvinnan ansvarar både för sin egen samt den gemensamma njutningen. Att vara kunnig blir 

förknippat direkt med hennes sexualitet och resulterar både i njutning och uppskattning. 

 

Den sista kategorin, farhågor, förekommer dels ensam men också som underteman i andra artiklar, 

som enstaka frågor i de artiklar som tar upp förmodade frågor från läsarna. Artiklarna väcker 

frågor om saker som läsaren kan tänkas göra fel, problem läsaren har eller farhågor om fel på 

läsaren. I artiklarna får läsaren tips och råd på hur hon ska kunna ändra sitt beteende för att göra 

rätt istället för fel. Läsaren får även svar på frågor angående vad hon tror sig göra för fel.  

När mina kompisar har haft sex händer det att de berättar att killen hyllar dem och säger saker 

som att han aldrig haft en bättre ligg. Ingen har någonsin sagt att jag är outstanding i sängen. 

Hur ska jag hantera det? Tänk om killar tycker jag är dålig i sängen. Hur är jag en bra 

sexpartner?93  

Frågan följs av ett svar från en expert som tipsar om hur hon kan ändra sitt beteende för att må 

bättre, i det här fallet att tänka annorlunda om sig själv. Citatet är ett av många på samma tema 

där läsarna vill ha hjälp med något de är osäkra på, rädda att de inte gör rätt och vill veta hur de 

ska jag göra för att vara bra. Kvinnan strävar efter att förbättra sig så att hon ska kunna 

tillfredställa sin kille. Det är upp till kvinnans att, genom hjälp, överkomma de farhågor som hon 

har så att hon ska kunna bli en bättre sexpartner. Svaren som följer de olika frågorna är 

uppbyggda på ett liknande sätt. Läsaren försäkras om att det inte är något att oroa sig över, det är 

inget fel på henne. Detta följs dock upp av en förklaring eller tips på hur hon kan göra för att det 

ska bli bättre. Att försäkra om att det inte är något fel på läsaren konsekvent följs av råd och tips 

ger ett tvetydigt budskap: du är bra som du är men så här kan du göra något åt det. 

 

De tre kategorierna genomsyras av gemensamma teman, dels finns i många av artiklarna ett 

informerande inslag som förser läsaren med information om ämnet hon läser om, till exempel 

hur hon ska gå till väga för att göra sexet hetare och mer intressant. Ett annat gemensamt tema, i 

kategorierna skapar ett förhållande till läsaren där tidningen får rollen som storasyster, någon som 

är äldre och har mer erfarenhet som man kan vända sig till med sina problem och frågor. Detta 

producerar det kvinnliga i ständigt behov av en mer erfaren välmenande mentor för att uppnå det 

alla kvinnor eftersträvar, att vara lyckad i sig själv och som en del i ett lyckat förhållande. 

Artiklarna skrivs till en homogen heterosexuell läsargrupp.  

 

Det finns inte bara en relation mellan tidning och läsarna, det antyds också en relation läsarna 

emellan. De framställs som en homogen grupp med heterosexualitet som norm och ett 

gemensamt intresse av sex och ett liknande behov av den hjälp tidningen erbjuder. Tidningen 

skapar ett forum där läsarna kan inspirera och tipsa varandra, detta genom att de har många 

artiklar som är inspirerad av läsare samt de där läsarnas erfarenheter står i centrum. Artiklar som 

                                                 
93 Veckorevyn, (2009-05-05), Bli av med dina sexnojor, (090505)  
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”Mitt pinsammaste sexminne”94 och ”Här har vi haft sex!”95 är exempel på artiklar där läsarnas 

upplevelser och erfarenheter utgör basen för hela artikeln. Genom att konstruera ett forum för 

läsarna där de kan dela med sig av sina erfarenheter och läsa om andra kvinnors kunskaper skapar 

tidningen en gemenskap mellan läsarna. De bygger inte bara broar mellan tidning och läsare utan 

skapar också ett ställe för läsarna där de kan umgås.       

Kvinnlig sexualitet 

I artiklarna från både Veckorevyn och Cosmopolitans finns parallellt med diskursen kring 

kvinnlig sexualitet en övergripande diskurs om information. Läsaren förses dels med faktiskt 

information kring sex och relaterade ämnen men i stor utsträckning också ett förhållningssätt till 

information i sig. För den kvinnliga sexualiteten är det i tidningarnas version viktigt att vara 

informerad. Av artiklarna framgår att det både ligger i kvinnans intresse och på hennes ansvar att 

både hon och pojkvännen har bra sex. I artikeln ”Vinterns hetaste ställningar”96 beskrivs förslag 

på olika ställningar som läsaren kan pröva för att förnya och förbättra sitt sex. I samtliga förslag 

beskrivs vad hon skall göra, vad de skall göra tillsammans eller vad hon skall låta honom göra.  

Ligg på ett bord med rumpan precis vid bordskanten. Lyft sedan upp ditt ben så att det vilar 

mot hans axel. Pluspoäng: Låt honom smeka din klitoris samtidigt.97 

Ligg på mage och låt honom komma in i dig bakifrån. Låt dina ben vara mellan hans, för att få 

en tajtare och mer intensiv känsla för er båda.98 

Hon tillskrivs inte kontroll över honom men får pluspoäng om hon låter honom göra som 

tidningen föreslår. Instruktionerna berör också om hur hon kan göra för att båda skall få en 

bättre upplevelse. Hon instrueras i hur hennes sexualitet kan användas för att ge henne eller båda 

njutning, däremot nämns inget om hur hon i sin tur kan instruera honom eller vad han kan tänkas 

göra. Hon skall vara kapabel att hantera sin sexualitet själv, har hon problem kan hon däremot 

söka råd från andra läsare. 

Jag har aldrig kommit genom bara penetration, men häromdagen hände det. Jag satt ovanpå 

honom och la mig sedan raklång. Att göra plankan medan vi båda rörde oss gav mig min fösta 

samlagsorgasm! 99 

Läsartipsen följer samma mönster som tidningens egna, hon ansvarar för sin egen sexualitet och 

lyckas tillsammans med honom men tack vare sig själv. Den kvinnliga sexualitetens förhållande 

till den manliga är centrerad kring hans närvaro men hennes ansvar.  

 

                                                 
94 Cosmopolitan, (2008-12-05), Mitt pinsammaste sexminne, (090319) 

95 Veckorevyn, (2009-03-06), Här har vi haft sex!, (090505)  

96 Cosmopolitan, (2008-12-18), Vinterns hetaste ställningar, (090223) 

97 Ibid. (090223) 

98 Ibid. (090223) 

99 Veckorevyn, (2008-12-30), 10 hetaste sextipsen, (090223) 
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Betydelsen av en partner för den kvinnliga sexualiteten blir tydlig genom hans ständiga närvaro. 

Artiklarna diskuterar vad hon kan göra med eller lära sig om honom; ha sex, prova nya 

ställningar, hångla eller genomskåda myter. Att hennes sexualitet berörs utan att hans är 

närvarande är ovanligt. En artikel där hennes sexualitet kommer till uttryck utan en man är ”Gör 

dina egna sexleksaker”100, artikeln presenterar i stället leksaker hon kan göra själv och använda om 

hon inte är med en man. I tjejtidningarna konstrueras den kvinnliga sexualiteten alltså i relation 

till mannens. Tidningarna utesluter inte aktivt kvinnlig sexualitet utan en relation till mannens 

men den berörs heller inte. Att utgångspunkten är att läsarna har en sexuell relation med en man 

framgår dock av rubriker och innehåll i artiklarna där läsarna uppmanas och råds till olika 

ageranden och aktiviteter tillsammans med sin pojkvän. Det är också just en pojkvän som bidrar 

med den manliga sexualiteten, tillfälliga förhållanden berörs inte. Tidningens version av den 

kvinnliga sexualiteten är därför begränsad till kvinnor i ett fast förhållande med en man. 

Manlig sexualitet 

Alla män utgör en homogen grupp, där killar är lika och beter sig på samma sätt. Att alla män är 

lika är något som framgår av flera artiklar i de båda tidningarna. En artikel från Veckorevyn, ”12 

sex-sanningar om män”101, beskriver tydligt den homogenitet som tidningarna tillskriver männen.  

Killar onanerar i duschen. Ja. Konsekvent. Av samma anledning som de har 42 tv-kanaler. 

För att de kan.102 

Är killar porrfilmsskadade? Ja. Så mycket porrfilm som killar konsumerar så är det klart att 

de lärt sig att säga ”vad varmt det är här inne”, på 20 olika språk. Men fantasierna har 

alltid funnits där och killar är nog lite skeva redan från början.103   

Dessa sanningar inkluderar alla män, de onanerar alla i duschen och de tittar alla på porrfilm. Att 

onanera är något som kvinnorna i tidningarna inte ägnar sig åt i någon större utsträckning, och att 

se på porrfilm är något som bara män gör. Att se på porrfilm är inte något positivt och något 

man dessutom kan bli skadad av att göra. Men det verkar inte spela någon roll att män ser på dem 

då de redan från början är lite skeva. Det är kvinnan som ska vara den kunniga sexpartnern, då 

mannen har en skev bild. Hon är den som ska informera sig och lära sig nya saker. Allt detta gör 

hon för att de tillsammans ska få ett hetare och sexigare kärleksliv. Artikeln uppmärksammar 

läsaren om de sanningar hon ännu inte vet om män men inleds med orden: ”Det finns sanningar 

om män vi helst inte vill inse…”.104 Informationen riktas till henne men presenteras som 

obehaglig, ett nödvändigt ont. Artikeln förstärker budskapet om att det är viktigt för kvinnor att 

uppdatera sig om män. 

 

                                                 
100 Cosmopolitan, (208-11-27), Gör dina egna sexleksaker, (090223) 

101 Fredrik Backman, (2009-03-26), 12 sex-sanningar om män, Veckorevyn, (090505) 

102 Backman, (2009-03-26), 12 sex-sanningar om män, Veckorevyn, (090505) 

103 Ibid. (090505) 

104 Ibid. (090505) 



 23 

Det är den kvinnliga sexualiteten som är i fokus men den är förbunden med honom och deras 

förhållande. Den manliga sexualiteten står inte heller ensam utan finns i ett förhållande till henne 

och påverkar den kvinnliga sexualiteten. I kvinnans försök att utveckla och förbättra deras sexliv 

och kärleksliv har mannen en roll som kan vara skrämmande för kvinnan. Hon kan till exempel 

oroar sig över om han tycker hon är dålig i sängen, duger hon som hon är, hur ska hon göra för 

att bli bättre. Männens sexualitet är något som kan tillfredställas och kvinnan vill göra honom 

nöjd. Det är hon och inte han försöker lära sig mera om vad som kan göra det hetare i 

sängkammaren. Hans sexualitet är nödvändig för att hon ska ha en sexualitet men hans är passiv i 

relationen.         

Diskussion 

Könen skiljs åt i tidningarna, framför allt genom att de besitter olika egenskapar, i Slitz framställs 

till exempel män som kapabla, intresserade av sex och oförmögna till ett monogamt förhållande, 

kvinnor å andra sidan tillskrivs egenskaper som paranoia, önskan om att leva i ett förhållande och 

som tillgängliga för sexuella erövringar. Detta stämmer överens med Hirdmans beskrivning av 

hur mannen är aktiv och förför en passiv och tillgänglig kvinna.105 I hela mitt material framstår 

den kvinnliga sexualiteten som problematisk. I killtidningarna är det upp till en skicklig man att 

lösa problemen medan det är kvinnans egen roll i tjejtidningarna. Hirdman beskriver en liknande 

problematik kring den kvinnliga sexualiteten och hur den i olika tider hanteras av kvinnan, av 

båda två eller helt upphör att vara problematisk och i stället blir en belöning för honom.106 

Uppdelningen av individer i antingen man eller kvinna och tillskrivandet av en uppsättning 

egenskaper utifrån dessa kategorier är inte meningsfullt menar Woodak och hänvisar till att den 

rörlighet som finns i definitionen av dessa egenskaper inte motsvaras av samma rörlighet hos de 

biologiska egenskaperna.107 Då Connell menar att vi är aktiva när vi ikläder oss genus framstår det 

också som orimligt att dela upp människor i enbart två kategorier med inbördes gemensamma 

egenskaper som tidningarna gör.108 

 

Sex framställs i tidningarna som något man enbart har med det motsatta könet. I killtidningarna 

är det något önskvärt och kan och bör utövas så mycket som möjligt utan att begränsas till en fast 

relation. I tjejtidningarna är sex och sexualitet starkt förbunden med mannen i form av en 

pojkvän. Connell beskriver hur sexuella relationer har en central roll i västvärlden och utgör 

utgångspunkten för att skilja på olika sorters människor.109 I mitt material presenteras kvinnor 

och män som homogena grupper utifrån sina sexuella preferenser. Individer med en sexuallitet 

som faller utanför dessa homogena gruppers förekommer mycket lite eller inte alls. Att 

                                                 
105 Hirdman, (2006), Stockholm: Atlas, s. 62-63 

106 Ibid. 

107 Ruth Wodak (red.), Gender and discourse, (1997), London: Sage, s. 2-3 

108 R.W. Connell, (2003), Om genus, Göteborg: Daidalos, s. 21-22 

109 Ibid. s. 87-88 
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tidningarna helt utesluter grupper med en sexualitet som avviker från normen kan relateras till 

Ambjörnssons beskrivning av queerteorins gemensamma intresse för hur heterosexualiteten 

uppkommer och upprätthålls.110 Att helt enkelt utesluta icke-heterosexuella relationer ur 

diskursen kring sexualitet i tidningarna bidrar troligen till att upprätthålla heterosexualiteten som 

norm bland de som läser tidningarna. Det stämmer också väl överens med hur Ambjörnsson 

beskriver att heteronormativiteten osynliggör och demoniserar icke-heterosexualitet.111 

Heteronormativiteten kan ses som en del av tidningarnas diskurs kring sexualitet.  

 

Tidningarna bygger upp varsin relation till de tänkta läsarna utifrån gemenskaper som 

pressenteras av tidningarna. Gemenskaperna baseras huvudsakligen på läsarnas kön och idéer om 

deras sexualitet, exempelvis skriver tjejtidningarna till kvinnor som är i en relation med en man 

och är intresserade av information om hur hon kan förbättra deras sexliv. Hirdman menar att 

skapandet av genus i medier kan förekomma i förhållandet till publiken vilket är precis vad som 

sker i mitt material. Genus definieras också genom att publiken avgränsas till ett kön med tänkta 

likartade intressen i tidningens material. Hirdman beskriver denna typ av gemenskaper 

begränsade till ett kön som homosocialitet. 112  En liknande beskrivning gör McRobbie som menar 

att tidningarna i hennes studie medvetet generaliserar en viss grupp av kvinnor och beskriver dem 

som en homogen grupp.113 Detta är inte bara fallet med tjejtidningarna i min egen studie, ett 

likartat sätt att generalisera män kan ses i killtidningarna. Det kan jämföras med det resultat 

Ekman presenterar, hon beskriver hur Slitz och Solo definierar stereotypa könsroller i samband 

med sex. Hon beskriver också hur kvinnorna i tidningarna passivt inväntar en mans initiativ vilket 

stämmer överens med det jag kommit fram till i min analys.114 Det står dock mot de 

generaliseringar som görs i tjejtidningarna där kvinnlig sexualitet i stället produceras som aktiv 

och den manliga sexualiteten i stor utsträckning är passiv. Mannen är passiv i den meningen att 

det är kvinnan som ska lära sig hur hon bättre kan tillfredställa mannen och lära sig nya 

ställningar som kan förbättra deras sexuella relation, motsvarande åtaganden beskrivs inte för 

mannen.  

Avslutande reflektion  

Jag blev i min analys av materialet förvånad över hur både kill- och tjejtidningarna gör läsarna till 

en mycket homogen grupp som tillskrivs tydligt avgränsade egenskaper, läsare som inte tillhör 

den avgränsade gruppen utlämnas fullständigt både från gruppen som tidningarna skriv till och de 

det skrivs om.  Jag var på förhand medveten om att tidningarna riktade sig till en heterosexuell 

grupp men jag blev förvånad över att andra sexualiteter helt utelämnas. I tidningarna är det alltså 

                                                 
110 Ambjörnsson, (2006), Stockholm: Natur och kultur, s. 51 

111 Ibid. s. 88-89 

112 Hirdman, (2006), Stockholm: Atlas, s. 19-21 

113 McRobbie, (2000), Basingstone: Macmillan Press LTD, 2:a upplagan, s. 68-69 

114 Ekman, (1998), Stockholm: Rabén Prisma, s. 41-42 
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inte bara fråga om en diskursiv betoning på heterosexualitet, i det som skrivs, utan framför allt i 

vad som inte skrivs. Den diskursiva praktik som tidningarna utgör bereder på detta sätt plats i 

gemenskapen endast för en mycket smal, heterosexuell grupp. De som ställs utanför denna 

heterosexuella gemenskap osynliggörs inför läsarna som blir deltagare i en diskursiv praktik där 

heterosexuallitet ordnas över alternativen. 

 

Det skulle vara intressant att vidare studera mycket av det material jag har valt att utelämna, 

framför allt då panelerna som utgör en stor del av det material som rör sexualitet i tidningarna. 

Det skulle också vara intressant att studera sex och samlevnad men då i tidningar som omfattar 

fler och/eller andra sexualiteter och inte har en lika hård heterosexuell prägel som de tidningarna 

jag valde.  
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