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Abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka om sexualsynen i Vecko-Revyn under perioden 1955-
2005 följer samma förändring som har inträffat i sexualsynen i samhället enligt en för studien 
sammansatt analysmodell. Med hjälp av den hermeneutiska metoden har källmaterialet, som 
består av artiklar och spalter från Vecko-Revyn från 1955-2005, analyserats. Den teoretiska
utgångspunkten består Lennerheds, Sandströms, Bergenheims och McLarens teoretiska 
skildringar av sexualsynen, vilka är sammansatta i en för studien aktuell analysmodell. 
Slutsatsen visar att Vecko-Revyns sexualsyn följde förändringen i samhällets sexualsyn i olika 
grad under de olika decennierna. Den mångfasetterade bilden av Vecko-Revyns sexualsyn som 
framträder i det undersökta materialet visar att Vecko-Revyns åsikter i vissa fall var mer 
liberala än samhällets medan de i andra fall var mer konservativa. Det var främst i Vecko-
Revyn liberala inställning till föräktenskapliga sexuella relationer som de skiljde sig åt 
gentemot samhället under den undersökta perioden.

Nyckelord: Sexualsyn, Vecko-Revyn, Lena Lennerhed, Angus McLaren, Åsa Bergenheim, 
Birgitta Sandström.
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1. Inledning

Signaturen 19 år skriver 1955 en insändare till Doktorns spalt i Vecko-Revyn med frågor om 

första samlaget. Svaret lyder enligt följande:

”Blödning är vanlig vid första samlaget. Då ni tycks ha fått mycket litet upplysning om 

sexuallivet, skulle jag vilja föreslå, att ni läser någon lämplig litteratur i ämnet”.1

Femtio år senare kan man i samma tidning läsa följande Sextips:

”Ett litet blått piller kan göra susen för sexet. Men nu pratar vi inte Viagra, vi menar en 

vanlig hederlig halstablett. Säg åt din partner att ta en minttablett, till exempel Vicks Blå, 

någon minut före oralsex så ska du få se på grejer. Extra strong! Extra fresh!”2

Skillnaden är markant. Jag slås av att upplysning om sex och samlevnad knappast verkar ha 

varit något som hade gått för sig att tala om lika öppet 1955 som 2005. Signaturen 19 år får 

inte ens svar på sina frågor utan hänvisas istället till lämplig litteratur, men det ges inga 

konkreta exempel på vad som skulle kunna tänkas innefattas i kategorin lämplig litteratur. I 

numret från år 2005 ges det sextips och liknande av olika experter och kändisar i Vecko-Revyn 

utan några större hämningar. Hur har då denna förändring av sexualsynen i Vecko-Revyn sett 

ut? Löper Vecko-Revyns utveckling av sexualsynen parallellt med samhällets utveckling av 

sexualsynen?

1.1 Syfte och frågeställning

Det är allmänt känt att det svenska samhällets sexualsyn under de senaste femtio åren har 

genomgått en stor förändring, vilket även påvisas tydligt av citaten ovan, men hur ser denna 

förändring ut i Vecko-Revyn? Förekom sexrelaterade frågor under hela den aktuella 

tidsperioden 1955-2005? Vecko-Revyns förändring i sexualsynen under de senaste femtio åren 

följer med största sannolikhet även det svenska samhällets förändring i sexualsynen då Vecko-

Revyn är en del av det svenska samhället. Detta medför att den sexualsyn som Vecko-Revyn

förmedlar är en del av samhällets sexualsyn. 

                                                
1 VeckoRevyn, 1955 nr 51 s9.
2 Vecko-Revyn , 2005, nr 24, s82.
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I och med detta finner jag det både relevant och intressant att undersöka om 

sexualsynen som Vecko-Revyn har förmedlat sedan 1955 följer några för studien utvalda 

forskares skildringar av hur sexualsynen har förändrats i det svenska samhället. 

Ytterligare en anledning till att det är av värde att undersöka just Vecko-Revyns

sexualsyn i förhållande till samhällets sexualsyn är då just Vecko-Revyns sexualsyn under de 

senaste åren i omgångar har debatterats flitigt i samhället. Senast i november 2007 var Vecko-

Revyn på tapeten när de i nr 24 från 071115, hade med ett reportage som hette Jag säljer sex –

och jag gillar det faktiskt, som handlade om en lycklig prostituerad där Vecko-Revyn menade 

att de ville ge en annan vinkel på frågan om prostitution. Reportaget skapade stor debatt i 

andra medier, bland annat i Aftonbladet och distriktsordförande för Rädda barnen valde 

slutligen att anmälda tidningen till Justitiekanslern och Pressombudsmannen då hon menade 

att Vecko-Revyn måste ta ansvar för sina unga läsare.3 Den återkommande debatten om just 

Vecko-Revyns sexualsyn skulle kunna tolkas som att Vecko-Revyns sexualsyn skiljer sig åt 

från samhällets idag rådande sexualsyn.

Med ovanstående i åtanke ökar värdet ytterligare av att studera och jämföra just 

Vecko-Revyns sexualsyn med samhällets sexualsyn, detta för att se hur utvecklingen av de 

båda sexualsynerna har sett ut samt då ämnet i dagens samhälle är högaktuellt. Min 

frågeställning blir således enligt följande: 

 Följer sexualsynen i Vecko-Revyn under perioden 1955-2005 samma förändring som 

har inträffat i sexualsynen i samhället sådan den framträder i den för studien 

sammansatta analysmodellen?

1.2 Forskningsläge 

Den forskning om sexualsyn som har bedrivits har fokuserats på att beskriva utvecklingen av 

sexualsynen genom att peka på generella mönster och att undersöka hur dessa förändringar 

har ägt rum. Sexualsynen har i forskningen belysts under hela den aktuella perioden, men inte 

utav en och samma forskare utan de olika forskarna har valt att fokusera på vissa av de 

aktuella decennierna.

Sexualitet i förhållande till staten har det fokuserats på i olika studier, men dock 

under begränsade decennier, såsom 1960- och 1970-talet. Däremot har enskilda frågor om 

exempelvis sexualundervisningens historia och homosexualitetens historia behandlats 

                                                
3 Aftonbladet, 2007-11-28.
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grundligt. Sexualitetens historia är dock väl utforskat ur en mängd olika perspektiv. 

Ytterliggare ett väl utforskat område är människans sexualliv under olika perioder av 

1900-talet och även ungdomars sexualliv och sexualitet. Däremot har förändringen av 

sexualsynen i media och i populärpress under den aktuella perioden inte undersökts tidigare.

Media/Sexualsyn

En forskare som arbetat med källmaterial från bland annat Vecko-Revyn är Anja Hirdman. I 

hennes doktorsavhandling Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn 

och Fib aktuellt undersöker och problematiserar hon hur uppfattningar om genus skapas i 

förhållande till sexualitet och samlevnad, beroende på vilken läsekrets tidningen har.4

Även Christina Klosterberg tar sin utgångspunkt i Vecko-Revyn i sin studie 

Populärkulturella drömmar och förlorade möjligheter. Unga tjejers läsning av Veckorevyn 

som ingår i boken Varken ung eller vuxen av Trondman, M. (red.) & Bunar, N. (red.). Hon 

menar att populärkulturen bidrar till formandet av de ungas meningsskapande och 

självförståelse.5 Varken Hirdman eller Klosterberg fokuserar alltså på sexualsyn i 

populärpressen.

Kartläggning av sexualliv

Alfred C Kinsey kartlägger det sexuella beteendet i Kinseyrapporten från slutet av 1940-talet. 

Kinsey påvisar i sin studie att det mänskliga sexuella beteendet varierar kraftigt och speciellt i 

förhållande till de då rådande religiösa och sociala normerna.6 Även i rapporten Sex i Sverige. 

Om sexuallivet i Sverige 1996, av Bo Lewin (red.), kartläggs sexuallivet fast då i Sverige. 

Dessa forskares undersökningar är inte direkt relaterade till föreliggande studie, men då dessa 

rapporter är betydande för sexualvetenskapens framfart i Sverige ter det sig självklart att man 

för att förstå utvecklingen av forskningen kring sexualsyn bör ha kännedom om dessa 

rapporters existens.

Samhället/sexualsyn

I antologin Seklernas sex. Bidrag till sexualitetens historia av Bergenheim (red.) och 

Lennerhed (red.) beskriver Elisabeth Elgán hur abort- och preventivmedelspolitiken har 

förändrats från 1910 fram till 1970-talet. Elgán diskuterar även kort varför sex blev politik 

                                                
4 Hirdman, A. 2002, passim.
5 Klosterberg, C.2001:239-266.
6 Kinsey, A. 1949, Passim.
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och hon menar då att sexualitet i sig och inte enbart dess konsekvenser började ses som en 

fråga av samhälleligt intresse.7

Hedvig Ekerwald analyserar i Varje mor är en dotter. Om kvinnors ungdomstid 

på 1900-talet. familj, vänskap och könsrelationer. Ekerwalds studie är intressant eftersom hon 

i ett kapitel belyser olika normer som har förekommit, förändrats och tillkommit under den för 

denna studie aktuella period. Hon redogör dock inte för dessa förändringar särskilt 

djupgående.8

I doktorsavhandlingen Den välplanerade sexualiteten. Frihet och kontroll i 

1970-talets svenska sexualpolitik analyserar Birgitta Sandström offentliga politiska texter 

kring sexualitet från 1930-talet till 1970-talet med avseende på främst sexualsyn, tekniker och 

strategier för hur staten kan/försöker påverka människor i enlighet med olika ideal. Sandström 

påvisar att synen på kvinnan som föränderlig och mannen som konstant finns kvar sedan de 

tidigare decennierna. Hon menar att kvinnan fortfarande ses som den styrbara och mannen 

som den ostyrbara, varav statens sexualpolitiska åtgärder har varit direkt riktade mot kvinnan. 

De sexualpolitiska åtgärderna har sedan, från 1930-1970-talet, skiftat från att vid vissa 

tillfällen uppmuntra sexuell frigörelse för att vid andra tillfällen innefatta krav på 

återhållsamhet. Sandström menar även att formerna för påverkan har förändrats från en 

påbjudande och övertalande struktur till en erbjudande och övertygande struktur. 9

Lena Lennerhed analyserar i sin avhandling Frihet att njuta. Sexualdebatten i 

Sverige på 1960-talet drivkrafterna bakom liberaliseringsvågen. Lennerhed behandlar den 

sexualmoraliska debatten med fokus på dess sexliberala och kulturradikala falang med 

utgångspunkt i främst de debattböcker som publicerades på 1960-talet om olika sexuella 

frågor och i de debatter som fördes i tidningar och tidskrifter. Avhandlingens viktigaste 

resultat menar Lennerhed är att den sexuella frigörelsen främst var de ungas verk samt att 

frigörelsen syftade till ett ökat accepterande av sexuella relationer före äktenskapet. Samtidigt 

påpekar hon att den sexuella frigörelsen utgör en del av kulturradikalismen och att 1960-talets 

sexliberalism på vissa punkter är förenlig med kvinnors frigörelse, och på vissa punkter inte är 

det.10

Lennerhed har även skrivit en uppsats i antologin Efter arbetet. Studier av 

svensk fritid av Aléx, P. (red.) & Hjelm, J. (red.) som heter En modern sexualitet som är 

aktuell för dennas studie då hon belyser sexuallivets förändring under 1900-talet. Lennerhed 

                                                
7 Elgán, E. 1997:219-231.
8 Ekerwald, H. 2002, Passim.
9 Sandström, B. 2001, Passim.
10 Lennerhed, L. 1994, Passim.
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behandlar det hon kallar sexuallivets modernisering där hon menar att experter och politiker 

har försökt att påverka människors beteende med olika resultat.11

I boken Från Sapfo till Cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. av Lena 

Lennerhed (red.) bidrar Åsa Bergenheim med en text som är aktuell för föreliggande studie. I 

texten Drömmen om frihet: normalitet och kön under perioden 1950-80 belyser Bergenheim 

hur synen på sexualitet har förändrats under den undersökta perioden. En av Bergenheims 

slutsatser är att vi tack vare förändringarna under den aktuella perioden i dag kan tala öppet 

om sexualitet, mäns och kvinnors rätt till sexuell njutning, sex för vänskaps skull och att 

ungdomars sexuella förbindelser accepteras av dagens samhälle.12

Angus McLaren beskriver i Twentieth-Century Sexuality: A History

sexualitetens historia ur ett social-konstruktivistiskt perspektiv. Han försöker i studien ge en 

översiktlig bild av vilka förändringar som har skett i det sexuella beteendet och i sexualsynen i 

Västvärlden under 1900-talet. McLaren belyser vilka frågor som har varit aktuella under olika 

decennier, såsom exempelvis p-pillret, kampen för fri abort och AIDS. McLarens syfte med 

att ta upp dessa frågor beror på att han menar att vi bör försöka undvika att hela tiden sträva 

efter att dela upp olika perioder i antingen en liberal eller en konservativ epok, utan att istället 

problematisera de olika ståndpunkterna under de olika perioderna.13

1.3 Centrala begrepp och teoretisk utgångspunkt

Centrala begrepp

Begreppet sexualsyn är mycket centralt för studien och eftersom det florerar en mängd olika 

uppfattningar om vad som innefattas i begreppet anser jag det viktigt att förtydliga hur jag 

använder begreppet i studien. Med sexualsyn menar jag inställningen till/synen på bland annat 

sexuellt umgänge, könssjukdomar, preventivmedel och onani, exempelvis hos en individ eller 

i ett samhälle. Sexualsynen styr individens ställningstagande och agerande i olika sexuella 

möten och avgör vad som uppfattas som rätt och fel inom det sexuella.

Efter att ha definierat begreppet sexualsyn leder detta vidare till det mest 

centrala begreppet i studien; samhällets sexualsyn. I föreliggande studie representerar 

begreppet samhällets sexualsyn en normativ diskurs, att såhär bör man förhålla sig till 

sexualiteten enligt exempelvis politiker, experter och media. Även de forskare som används i 

                                                
11 Lennerhed, L. 2000:142-158.
12 Bergenheim, Å. 2006:179-200.
13 McLaren, A.1999, Passim.



6

denna studie, Sandström, Lennerhed, Bergenheim och McLaren utgår från en normativ 

diskurs där de anser att det var/är främst politiker som formar/formade sexualitetsdiskursen.14

Dessa forskare (allra främst Sandström och Lennerhed) beskriver samhällets sexualsyn ur en 

normativ diskurs där de belyser de normer som politikerna ställer/ställde upp och 

förmedlar/förmedlade. De vidrör alltså inte hur samhällsmedborgarna själva tyckte, tänkte och 

agerade. De rådande normerna som ligger till grund för den teoretiska utgångspunkten är 

alltså i föreliggande studie av normativ art, där begreppet samhällets sexualsyn syftar på de av 

främst politiker förmedlade normerna/uppfattningarna kring hur man bör förhålla sig till 

sexualiteten. Det är med andra ord inte den allmänna uppfattningen hos samhällsmedborgarna 

som representeras i den teoretiska utgångspunkten och som därmed ligger till grund för den 

jämförande analysen.

Sexualitet är ytterligare ett för studien centralt begrepp, som enligt Gisela 

Helmius är en social konstruktion där hon menar att det är samhällets uppfattningar om 

sexualitet vid en särskild period i historien som är avgörande för hur en individ under samma 

period i historien hanterar sitt privata liv.15 Helmius tes: ”Varhelst två människor är 

tillsammans sexuellt är samhället med som tredje part” 16, kan sägas motivera relevansen för 

denna studie. Helmius menar att den enskilda samhällsmedlemmen oftast inte själv kan se 

sambandet mellan sitt sexuella beteende och samhällets sexualsyn på grund av att individen 

växer upp i samhället. Individen internaliserar enligt Helmius de kring sexualitet och sexuellt 

beteende rådande normerna och betraktar denna av samhället skapade sociala konstruktion av 

sexualitet som något av naturen givet.17

Teoretiska utgångspunkter

Med Helmius tes i åtanke blir det intressant att undersöka om sexualsynen i Vecko-Revyn har 

följt samma förändring som sexualsynen i samhället, men för att undersöka detta krävs en 

teoretisk utgångspunkt. I och med att Vecko-Revyn är en del av samhället kan det anses 

självklart att förändringarna har varit desamma, men då olika forskare har olika åsikter om hur 

dessa förändringar har sett ut blir det relevant att undersöka förändringen i Vecko-Revyn med 

utgångspunkt i en analysmodell som belyser dessa samhällsförändringar i sexualsynen. 

                                                
14 De aktuella forskarna använder bl. a politiska källor av olika slag såsom sexualpolitiska texter, tidningar och 
tidskrifter, statliga utredningar och sexualäktenskapliga äktenskapsmanualer.
15 Helmius, G. 2000:12.
16 ibid. 2000:12.
17 Op.cit. s.12-13.
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Det finns en mängd olika teoretiska utgångspunkter som beskriver förändringen 

i sexualsynen. Dock förekommer det ingen färdig teori som beskriver hela den period som jag 

har valt att undersöka. Istället förekommer det teorier som exempelvis beskriver tidigare 

sammanhängande perioder, exempelvis 1900-1960, eller enbart ett decennium, exempelvis 

1990-talet. Detta har medfört att jag med utgångspunkt i flera forskares teorier har fått sätta 

ihop en teoretisk utgångspunkt/modell som täcker hela den för studien relevanta perioden. 

Detta innebär att jag använder fyra olika forskares teoretiska utgångspunkter för att utveckla 

en analysmodell som täcker perioden 1955-2005. 

Lena Lennerhed är den forskare som främst får representera 50- och 60-talet i 

Sverige, men även Birgitta Sandström får i viss mån komplettera Lennerhed under denna 

period. Sandström får istället belysa sexualsynen i Sverige under 70-talet. McLaren får 

representera 80- och 90-talet, däremot undersöker han USA och Västeuropa, men då Sverige 

är en del av Västeuropa och då sexualsynen i stort sett har följt samma utveckling i hela 

västvärlden, finner jag det intressant att tillämpa hans teori på mitt material. 2000-talet belyses 

av Lennerhed och Bergenheim.

Under 30-talet förekom en intensiv och brokig sexualdebatt som kom att medföra, under 40-

och framförallt under 50-talet, en ny öppenhet kring frågor om sexualitet. Lennerhed menar 

att det under denna period föddes en ny sexualmoral, där sexualiteten skulle lyftas fram och 

det tidigare smusslet inte längre skulle behövas. Under denna period förespråkades istället ett 

sunt och njutningsfullt sexualliv där preventivmedel kunde vara närvarande för att planera 

barnafödandet.18 Däremot var det viktigt att preventivmedlen inte användes obefogat av 

bekvämlighet då det ansågs att det var varje individs (kvinnas, egen anm.) skyldighet 

gentemot samhället att föda barn. Preventivmedlen skulle alltså användas för ansvarsfull 

familjeplanering, inte för att kunna tumla runt i sänghalmen och slippa risken med en oönskad 

graviditet.

Detta njutningsfulla och sunda sexualliv skulle dock enligt Lennerhed 

fortfarande ske inom äktenskapets ramar. 19 Den största risken med sexuellt umgänge ansågs 

vara att kvinnan kunde bli gravid.20 Sandström menar här att tyngdpunkten fram till slutet av 

50-talet låg på inre självdisciplin och restriktivitet.21

                                                
18 Lagen mot spridning av och information om preventivmedel togs bort 1938, se den historiska översikten (kap 
2) för närmare information
19 Lennerhed, L. 2001:150-151.
20 McLaren, A, 1999:212.
21 Sandström, B. 2001:208.
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Under 1960-talet sattes individen i fokus och liberalismens individualism var i fokus. Enligt 

Lennerhed förespråkades en sexuell pluralism under perioden, som bestod av mångfald och 

tolerans. Moral för sexuallivet var variation och förnyelse. Lennerhed påpekar att 

introduktionen av p-pillret och spiralen medförde att det blev enklare att leva efter denna nya 

moral, men att moralen samtidigt medförde krav.22 ”Ve den som inte regelbundet bytte 

samlagsställning och partner!”.23

Lennerhed påpekar även att ungdomarna under denna period hamnade i fokus då 

sexualundervisningen i skolorna började få kritik. Undervisningen ansågs vara väldigt dålig 

och sexualförnekande. Skolans budskap, med andra ord även samhällets, till ungdomarna 

hade under 50-talet varit att målet med ett sexualliv var att bilda familj, varav ungdomar 

ansågs skulle leva avhållsamt och även fria förbindelser kritiserades. Lennerhed påpekar att 

liberalerna ansåg att ungdomar hade rätt till ett sexualliv och att den sexuella njutningen var 

viktig. De förespråkade med andra ord, enligt Lennerhed, fria förbindelser och så kallad sex 

för vänskaps skull. Samtidigt ansåg de att flickors sexuella lust var lika stor som pojkars, 

varav de förespråkade att flickor skulle ha rätt att leva ut sin sexualitet utan att dömas eller bli 

kallade dåliga flickor av samhället. 24 Även Sandström påpekar att den tidigare tanken att 

sexualiteten kunde disciplineras med hjälp av självdisciplin övergavs under 60-talet. 25

Under 50-talet hade det ansetts att flickor ville ha romantik snarare än sex och 

att deras sexuella drift var svagare än pojkars. Lennerhed menar att det ansågs att det låg i 

flickornas natur att hålla på sig. Enligt Lennerhed krävde liberalerna med detta i åtanke att 

alla skulle ha rätt till sex, även unga flickor.

Under 1970-talet debatterades det flitigt för fri abort och bruket av 

preventivmedel. Mycket att denna debatt grundade sig i idén om barnets rätt att vara önskat, 

men även i tanken om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och framförallt sitt liv. 

Enligt Lennerhed ansågs det att fri abort skulle öka kvinnors frihet.26

Under främst 70-talet påvisar Sandström att det ansågs att kvinnan skulle klara 

av att själv kontrollera reproduktiviteten, det till och med ansågs att hon borde göra detta. 

Medlen som skulle användas för att kontrollera reproduktiviteten var preventivmedel och 

abort. 

                                                
22 Lennerhed, L. 2001:152.
23 ibid. 2001:152.
24 Op.cit. s.152-155.
25 Sandström, B. 2001:208-209, 215.
26 Lennerhed, L. 2001:152-155.
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Sandström menar även att barn under 70-talet inte längre bara skulle vara önskade utan även 

planerade. Männens sexualitet skulle styras via kvinnan och hon uppmuntras till att öppet leva 

ut sin sexualitet, med hjälp av preventivmedel.27

McLaren påpekar att sex före äktenskapet under 70-talet, tack vare 

preventivmedlen, blev en ny möjlighet som utnyttjades till fullo av speciellt ungdomar. 

Däremot var det fortfarande inte alla som till fullo ansåg att sex före äktenskapet var rätt.28

Enligt McLaren var det först på 80-talet som samhället egentligen började inse och acceptera 

att sex före äktenskapet, abort, skilsmässor, preventivmedel etc. var här för att stanna. 29

McLaren belyser även att hälsoaspekten under både 80- och 90-talet var i 

centrum och att begreppet säker sex introducerades och kom att förespråkas mer och mer på 

grund av Hiv/Aids som kom att uppmärksammas under 80-talet. Vissa menade även att 

Hiv/Aids visade hur farligt det var med lösa förbindelser och hoppet ökade hos en del att en 

tillbakagång till de mer traditionella normerna skulle ske och därmed stärka äktenskapet. Mer 

och mer började fasta förhållanden och äktenskap att förespråkas, enligt McLaren. Trots detta 

inträffade ingen direkt förändring i det sexuella beteendet och tillfälligt sex för kvinnor blev 

mer och mer accepterat under 80- och 90-talet, enligt McLaren. 

Sex ansågs under 90-talet inneha en mycket central roll för ett fungerande 

äktenskap och orgasmen, speciellt kvinnans, kom nu att mer eller mindre ses som ett krav vid 

sexuellt umgänge. McLaren menar även att det under denna period ansågs vara viktigt att man 

fungerade effektivt på det sexuella planet och att onani förespråkades för att lära känna sig 

själv och för att lära sig bli en bra sexpartner. Kvinnans rätt att ha sex före äktenskapet 

ifrågasattes dock fortfarande under 90-talet på vissa håll, enligt McLaren30

Idag, på 2000-talet, kännetecknas sexualiteten, enligt Lennerhed, av att den ska 

vara jämlik, sund och rationell samt njutningsorienterad. Det jämlika idealet syftar på att alla 

ska kunna styra över sitt liv och kunna bejaka sin sexualitet, oavsett kön, etnisk bakgrund, 

sexuell läggning etc. Det sunda och rationella idealet grundar sig i tanken att barnafödandet 

idag planeras, det är i alla fall så man vill se det, och med hjälp av preventivmedel och 

hälsoupplysning förebyggs spridningen av könssjukdomar och oönskade graviditeter. Det 

sista idealet, det njutningsorienterade, syftar på att sexualiteten idag är frikopplad från 

reproduktions-, äktenskaps- och kärlekskrav. Detta ideal har samtidigt medfört ett nytt krav, 

                                                
27 Sandström, B. 2001:208-209, 215.
28 McLaren, A, 1999:171-176.
29 Op.cit. s.192.
30 Op.cit. s.212-214.
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krav på lust och njutning.31 Lennerhed påpekar även att sexualitet är ständigt närvarande även 

i det offentliga samhället. Detta märks tydligt menar Lennerhed då alltifrån handböcker och 

akademiska utredningar om sex, stående spalter med sextips i tidningar, människor som öppet 

talar ut om sitt sexliv i tv till att barn och ungdomar pratar om sex i skolan förekommer flitigt. 

Idag menar Lennerhed att det pratas sex som det aldrig har gjorts tidigare.32

Bergenheim påpekar samtidigt att ungdomar i dagens samhälle kan ha sexuella 

förbindelser eller sex för vänskaps skull utan att det väcker någon större uppmärksamhet, det 

anses numera mer eller mindre självklart. Även mäns och kvinnors lika rätt till sexuell 

njutning anses självklar, i alla fall i teorin.33

1.4 Källmaterial 

Vecko-Revyn var vid grundandet 1935 en bildtidning, men då den inte lyckades hålla kvar sina 

läsare gjordes den senare om till en familjetidning med ett bredare innehåll. Tidningen har 

däremot under den undersökta perioden 1955-2005 genomgått en enorm förändring då den 

har gått från familjetidining till att idag vara en utpräglad ungdomstidning. Vecko-Revyn har 

däremot sedan grundandet alltid riktat sig främst till kvinnor.34

Under 1950-talet riktades tidningen främst till husmödrar, men hade ändock en 

tämligen ung läsekrets.35 På 1990-talet var tidningens målgrupp kvinnor i åldern 16-25 år.36

2005 menade Vecko-Revyns dåvarande chefredaktör, Charlotta Gustafsson, att deras målgrupp 

är kvinnor i 20-25-årsåldern, där majoriteten av läsarna är över 20 år.37 Tidningen har med 

andra ord alltid tilltalat yngre kvinnor, skillnaden har snarare legat i vilken period i livet dessa 

kvinnor har befunnit sig i när de läste/läser Vecko-Revyn.

Valet av Vecko-Revyn till denna studie grundar sig på att sex som ämne alltid 

har varit aktuellt och väckt intresse, och gör det än idag, oavsett om man är hemmafru eller 

mitt i karriären. Det är med andra ord irrelevant att tidningen främst riktades till husmödrar 

för några decennier sedan, utan det är istället åldern på läsarna som är relevant, och den har 

mer eller mindre förblivit detsamma under den för studien aktuella perioden. Vecko-Revyn

                                                
31 Lennerhed, L. 2001:144.
32 Op.cit. s.156-157.
33 Bergenheim, Å. 2006:199.
34 Sköld, G. 2003:18-19.
35 Op.cit. s.57.
36 Trondman mfl., 2001:245.
37 Vecko-Revyn, 2005, nr 7, s7.
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lämpar sig med andra ord bra för denna studie då det finns ett brett och för studien lämpligt 

material.

Antalet upplagor av Vecko-Revyn som har givits ut under den aktuella perioden 

är enligt följande; 1955 411 529 upplagor, 1965 307 275 upplagor, 1975 185 284 upplagor, 

1985 148 417 upplagor, 1995 99 900 upplagor samt 2005 62 000 upplagor. Fram tom 1994 

använde man första halvåret som obligatorisk period, ex. 1955-01-01 – 1955-06-30. Därefter 

var det kalenderår som användes, ex. 1995-01-01 – 1995-12-31. Fram till år 2000 gavs Vecko-

Revyn ut veckovis för att sedan övergå till tvåveckorsutgivning.38

Totalt har 286 stycken nummer av Vecko-Revyn studerats i föreliggande studie, 

varav 52 stycken nummer gavs ut per år 1955-1995 samt 26 stycken nummer under 2005. 156 

spalter och 81 artiklar valdes ut till studien. Av de 156 spalterna är 23 stycken från 2005, 35 

stycken från 1995, 32 stycken från 1985, 22 stycken från 1975, 16 stycken från 1965 och 28 

stycken från 1955. Av de 81 artiklarna är 21 stycken från 2005, 29 stycken från 1995, 16 

stycken från 1985, 5 stycken från, 1975, 8 stycken från 1965 och 2 stycken från 1955.

Vidare har de artiklar och frågespalter som har använts i studien valts ut efter 

titel och innehåll i relation till sexualsyn. De så kallade frågespalterna återkommer i varje 

nummer och har gjort det under hela den undersökta perioden. Namnen på spalterna har dock 

ändrats under årens lopp, men innehållet och syftet har till större delen varit detsamma. 

Legitimerade läkare och psykologer var ansvariga för spalterna under 1955, 1965 och 1975. 

Under årgångarna 1985, 1995 och 2005 var det journalister, författare och några utbildade 

sex- och relationsrådgivare som ansvarade för spalterna. Det är med andra ord inte alla av 

dem som har besvarat frågorna som har haft någon direkt expertis eller utbildning inom det 

aktuella området. 

När det gäller frågespalterna bör man som forskare inta en källkritisk ställning 

vid bearbetandet av dessa då man aldrig kan veta om det verkligen är en riktig insändare eller 

om det är tidningen själv som har konstruerat insändaren. Beroende på hur man har tänkt 

använda sig utav insändarna bör man ha detta i åtanke. Till denna studie är detta dock inte ett 

problem eftersom det är Vecko-Revyns sexualsyn jag är ute efter. Sexualsynen blir inte 

missvisande oavsett ifall det är en riktig insändare eller ej eftersom det i slutändan ändå är 

Vecko-Revyns redaktion som har valt att ha med ”insändaren”.

                                                
38 M. Forssell, 2008-02-19.
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1.5 Avgränsningar 

Föreliggande studie ska som tidigare nämnts undersöka förändringen i sexualsynen från 1955-

2005 i Vecko-Revyn för att se om denna förändring följer samma förändring som har inträffat i 

sexualsynen i samhället sådan den framträder i den för studien sammansatta analysmodellen. I 

och med detta måste vissa avgränsningar göras i tid och rum, då det annars blir en 

ogenomförbar uppgift med tanke på den tid som föreligger en C-uppsats.

Det källmaterial vilket denna studie kommer att baseras på är, som tidigare 

nämnts, hämtat från Vecko-Revyn under åren 1955-2005. Materialet är hämtat från årgångarna 

1955, 1965, 1975, 1985, 1995 och 2005 för att täcka varje decennium under den valda 

perioden. Detta för att försöka ge en generell överblick av sexualsynen i Vecko-Revyn. 

Att jag har valt att starta min valda period 1955 beror på att sexualundervisningen i skolan 

blev obligatorisk detta år39, vilket jag menar blev ett startskott för en förändrad sexualsyn, 

bland annat i och med ökad kunskap. Den sista årgången som ingår i studien, 2005, har jag 

valt för att jag vill belysa en förändring ur ett historiskt perspektiv fram till idag. 

Under min valda tidsperiod har jag valt att behandla artiklar och frågespalter. 

Jag har valt att inte använda mig utav intervjuer med kändisar och liknande trots att det i vissa 

av dessa artiklar förekommer samtal om sex. Även reklam/annonser har jag uteslutit, bortsett i 

de fall då Vecko-Revyn själva tipsar om ex. ett kondommärke eller ett sexhjälpmedel. Främsta 

anledningen till att jag har valt att inte ha med vare sig intervjuer med kändisar eller 

reklam/annonser beror främst på tidsbrist, materialet hade blivit allt för stort för att hinna 

behandlas i denna studie.

När det gäller vilka artiklar och frågespalter jag valt att använda till studien har en 

avgränsning varit nödvändig. Jag har medvetet valt att enbart undersöka heterosexuellt 

umgänge (sexuellt umgänge mellan man och kvinna i någon form), könssjukdomar, 

preventivmedel och onani (ensamsex). Könssjukdomar och preventivmedel kopplar jag 

indirekt till sexuellt umgänge då könssjukdomar överförs via sexuellt umgänge och 

preventivmedel främst är till för att möjligheten till sexuellt umgänge skall ligga till hands 

utan risk för oönskad graviditet eller könssjukdomar. Onani ingår i det undersökta området då 

individen på egen hand tillfredsställer sitt sexuella begär/behov. 

Jag har även avgränsat mig till att enbart undersöka de frågor som återkommer 

frekvent under den aktuella perioden. Sexuellt våld och sexuella övergrepp förkommer inte 

frekvent utan förekommer enbart under 70-talet och framåt varav detta ämnesområde har 

                                                
39 Andersson, S. (red.) & Sjödahl, S. (red.), 2005:84.
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uteslutits. Inte heller frågor om homosexualitet återkommer frekvent i Vecko-Revyn under 

perioden, utan blir aktuellt först under 80-talet. Homosexualitet är även ett oerhört stort 

ämnesområde med sin egen mycket omfattande historia och det vore inte rimligt att utvidga 

uppsatsen så pass mycket. Fördelen med att välja bort homosexualitet är att området 

begränsas ytterligare samt att det blir enklare att fokusera på sexualsynen kring 

heterosexualitet utan att behöva lägga tid på att undersöka olika områdens historia. Ytterligare 

en anledning till att jag har valt att utesluta homosexualitet är att homosexualitet enligt min 

mening rymmer frågeställningar som faller utanför ramen för denna studie. 

Samtidigt kan det vara en nackdel att utesluta homosexualiteten eftersom det i 

regel innefattas i sexualsynen. Även om det vore intressant att ta med homosexualitet i studien 

så vore det svårt med tanke på uppsatsens tänkta omfång, då det varken finns tid eller 

utrymme till ett så stort projekt.

Ytterligare en avgränsning är att studien inte behandlar genusaspekten i det 

aktuella materialet. Detta hade dock varit mycket intressant, men på grund av studiens 

omfattning anser jag att det inte är rimligt att ta med genusaspekten då det hade medfört ett 

alltför stort omfång på studien för denna nivå. Samtidigt bör det påpekas att om 

genusaspekten ska tas med så bör ytterligare en tidning som riktar sig till män innefattas i 

studien för att en jämförelse ska kunna genomföras eller så bör man undersöka en tidning som 

riktas till både män och kvinnor, vilket inte Vecko-Revyn gör.

1.6 Metod

Föreliggande studie är av kvalitativ art. Den grundläggande metodiska utgångspunkten för 

studien är den hermeneutiska metoden. Dahlgren & Florén definierar den hermeneutiska 

metoden som ”ett metodiskt förfarande, som avser historikers sätt att genom studiet av det 

material det förflutna lämnat efter sig söka lära känna gångna tiders människor.”40

Steinar Kvale menar att forskaren inom den hermeneutiska metoden tolkar 

texter för att uppnå ”en giltig och gemensam förståelse av en texts mening”.41

Genom att forskaren ständigt prövar sina tolkningar av sina texter uppnås 

slutligen förståelse. Starrin & Svensson menar samtidigt att det inom hermeneutiken är ”det 

systematiska ifrågasättandet och prövandet av gjorda tolkningar” som är det centrala.42

                                                
40 Dahlgren & Florén, 1996:192.
41 Kavle, 1997:48.
42 Starrin & Svensson, 1994:88.
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Genom att tolka en text försöker forskaren att uppnå en gemensam och giltig insikt av textens 

mening. 

Inom den hermeneutiska metoden syftar man inte till att förklara utan till att 

uppnå förståelse. Man vill med andra ord inte skapa tillförlitlighet utan tolka dokumentet. 

Förståelsen ska uppnås, som tidigare nämnts, genom tolkning.43

Inom hermeneutiken vill man se helheten i det undersökta problemområdet. 

Helheten och delarna ställs då i relation till varandra. För att uppnå fullständig förståelse 

växlar forskaren sedan ständigt mellan helheten och delarna. När en forskare tolkar en text, 

börjar han/hon med att förstå helheten för att sedan övergå till att förstå de olika delarna (i 

mitt fall olika teman) av texten. Efter detta växlar forskaren mellan dessa två synsätt, helheten 

och delarna, för att ställa de olika förståelserna i relation till varandra. Forskarens egna 

förförståelse används här ständigt som ett verktyg.44

Denna hermeneutiska tolkningsprocess, som kallas den hermeneutiska 

spiralen/cirkeln, kan mer eller mindre ses som oändlig. Den upphör dock i praktiken när 

forskaren anser sig ha kommit fram till en rimlig tolkning som är fri från inre motsägelser. I 

själva tolkningsprocessen förekommer ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt.45

Eftersom jag med denna studie vill försöka ge en ökad förståelse om hur 

sexualsynen i Vecko-Revyn har förändrats under den aktuella tidsperioden lämpar sig den 

hermeneutiska metoden väldigt bra. Detta för att metoden syftar till att gå in bakom texten för 

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

under den aktuella tidsperioden.

Samtidigt är det mycket viktigt att jag när jag tolkar texterna för att leta efter 

värderingar och dolda budskap i tidskriften förhåller mig kritisk till texternas innehåll. För att 

förhålla mig kritisk bör jag som forskare fokusera på de frågor som ska ställas till texten. Vid 

första genomgången av materialet, då jag gick igenom tidningarna, arbetade jag mig från nuet 

och bakåt. Detta för att försöka upptäcka de mest försiktiga/oskyldiga formuleringarna om

sexualitet och sexualsyn under de tidigare åren. När jag sedan började analysera materialet 

utgick jag ifrån analysmodellen och de karakteristiska drag i sexualsynen, som enligt de olika 

forskarna förekom i samhället under varje decennium. Detta för att söka efter tendenser och 

mönster som visade ifall Vecko-Revyns sexualsyn var densamma eller skiljde sig gentemot 

samhällets. 

                                                
43 Patel & Davidsson, 1994:26.
44 Op.cit. s.26-27.
45 Kvale, 1997:50.
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Tillämpning av analysmodell

Nedanstående analysmodell belyser förändringarna i sexualsynen under den för studien 

aktuella perioden. Modellen är sammansatt med hjälp av de i kapitel 1.3 teoretiska 

utgångspunkterna och med hjälp av modellen framträder förändringarna i sexualsynen i 

samhället på ett tydligare sätt än i tidigare nämnda teoribildning. Modellen ligger till grund 

för analysen av det aktuella källmaterialet på så vis att förändringen av sexualsynen i Vecko-

Revyn jämförs med analysmodellen för att urskilja likheter och skillnader. Källmaterialet 

studeras och analyseras för att sedan kategoriseras efter nedanstående modell. Med 

utgångspunkt i modellen struktureras med andra ord analysen efter först och främst period för 

att sedan följa de olika temaområdena som förekommer i modellen. I analysen, avslutas varje 

decennium med att Vecko-Revyn integreras i modellen för att tydliggöra likheter och 

skillnader.

Period Pluralism/individualism Öppenhet/slutet ämne Frihet/krav Sexualdrift/avhållsamhet

50-tal

 Paret i fokus.
 Fria förbindelser kritiseras. 
 Sex ska ske inom 

äktenskapets ramar.

 Ökad öppenhet kring 
sexrelaterade frågor.

 Sexualitet lyfts fram i 
ljuset – inget mera 
smussel.

 Preventivmedel ska inte användas 
obefogat.

 Det är varje kvinnas skyldighet 
gentemot samhället att föda barn.

 Flickor anses vilja ha romantik, inte 
sex.

 Målet med ett sexliv är att bilda 
familj.

 Sexlivet ska vara sunt och 
njutningsfullt.

 Graviditet anses vara den största 
risken med sexuella kontakter.

 Självdisciplin och 
restriktivitet förespråkas för 
att hantera sexualdriften.

 Före äktenskapet ska man 
leva avhållsamt.

 Flickors sexualdrift anses 
svagare än pojkars.

 Flickors natur anses vara att 
hålla på sig.

60-tal

 Alla ska ha rätt till sex, 
även unga.

 Individen i fokus.
 Sexuell pluralism 

förespråkas – mångfald 
och tolerans.

 Individens behov av frihet 
inom det sexuella 
uppmärksammas flitigt.

 Flickorna anses få leva ut sin 
sexualitet utan att dömas.

 Pluralismen medför krav på 
variation och förnyelse i sexuallivet 

 Ökad frihet med preventivmedel.

 Tankarna om självdisciplin 
och avhållsamhet före 
äktenskapet överges.

 Flickors och pojkars lust 
anses lika.

70-tal

 Sex före äktenskapet är 
inte fullt accepterat.

 Kvinnans rätt att bestämma 
över sin egen kropp och 
sitt liv förespråkas flitigt.

 Kvinnan ska ansvara för 
reproduktionen med hjälp av abort 
och preventivmedel.

 Barn ska vara både önskade och 
planerade.

 Fri abort och preventivmedel anses 
öka kvinnans frihet. 

 Mäns sexualitet ska styras via 
kvinnan.

 Kvinnan anses ska leva ut sin 
sexualitet.

80-tal

 Fasta förhållanden och 
äktenskap börjar 
förespråkas pga. Hiv/Aids.

 Tillfälliga sexuella 
förbindelser för kvinnor är 
mer accepterat, dock inte 
fullt ut.

 Sex före äktenskapet är 
accepterat, men 
förespråkas inte.

 Sexuellt överförbara 
sjukdomar 
uppmärksammas mycket 
flitigt.

 Hälsoaspekten är i centrum. 
 Hiv/Aids medför att det börjar 

propageras för säker sex.

 En del önskade en 
tillbakagång till de 
traditionella normerna i och 
med Hiv/Aids.
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90-tal

 Kvinnans rätt till sex före 
äktenskapet ifrågasätts 
fortfarande på vissa håll.

 Sex anses centralt för ett 
fungerande äktenskap.

 Orgasmen är mer eller mindre ett 
krav för både män och kvinnor vid 
sexuellt umgänge.

 Hälsoaspekten är i centrum och 
säker sex förespråkas.

 Viktigt att fungera effektivt på 
det sexuella planet.

 Onani förespråkas för att lära 
känna sig själv och för att bli 
en bra sexpartner.

2000-tal

 Sexualiteten ska vara 
jämlik; alla ska kunna styra 
över sitt liv och bejaka sin 
sexualitet. 

 Tillfälliga sexuella 
förbindelser och sex för 
vänskaps skull förekommer 
flitigt utan särskild 
uppmärksamhet.

 Sex figurerar överallt i det 
offentliga rummet.

 Det pratas sex som aldrig 
tidigare.

 Krav på att sex ska vara lust och 
njutningsfullt.

 Sexualiteten ska vara 
njutningsorienterad; frikopplad från 
reproduktions-, äktenskaps- och 
kärlekskrav. 

 Sexualiteten ska vara sund och 
rationell; barnafödandet planeras 
och med hjälp av preventivmedel 
och hälsoupplysning förebygger 
man spridning av könssjukdomar 
och oönskade graviditeter.

 Mäns och kvinnors lika rätt 
till sexuell njutning anses 
självklar – åtminstone i teorin.

1.7 Disposition

Efter inledningskapitlet följer en översikt av sexualitet och samhällsutveckling under 1900-

talet vilket i sin tur följs av en analys av sexualsynen i Vecko-Revyn 1955-2005. Därefter 

kommer den avslutande resultat och diskussionsdelen. I analysdelen redovisas och analyseras 

det aktuella materialet från Vecko-Revyn. Analysen är tematiskt uppdelad efter de olika 

decennierna med olika tematiska underrubriker. Analysen är disponerad med utgångspunkt i 

den teoretiska modellen. I analysen görs en beskrivande sammanfattning i slutet av varje 

decennium. Slutligen diskuteras och problematiseras de trender och mönster som framkommit 

under analysdelen i den avslutande resultat och diskussionsdelen. 
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2. Sexualitet och samhällsutveckling under 1900-talet- en historisk översikt

Pessar och kondom fanns redan vid förra seklets början, men 1911 antog riksdagen en lag mot 

att sälja och upplysa om preventivmedel, då det ansågs sedlighetsupplösande. Denna lag blev 

ett stort hinder för preventivmedelsupplysningen och både oönskade graviditeter och 

könssjukdomar ökade.46

Först 1938 avskaffades preventivmedelslagen och samma år fick även kvinnan 

rätt till abort på vissa grunder. Riksförbundet för sexuell upplysning, (RFSU) som hade 

grundats redan 1933, kunde efter detta mer öppet fortsätta sin rådgivning angående 

preventivmedel och sexuella frågor.47 Under 1930-talet fördes den första intensiva 

sexualdebatten. Under denna period sattes det gifta paret i fokus. Sexualrådgivningen riktades 

till det gifta paret och tanken var att äktenskapet skulle fulländas med ett rikt och 

njutningsfullt sexualliv. Det sexuella samlivet framställdes som en lek som skulle gå ut på att 

båda parterna skulle locka varandra till en ökad lust för att avslutas i samtidig orgasm. Denna 

erotisering av äktenskapet var under denna period ett uttryck för en helt ny norm. Däremot 

förekom det att en del liberaler ansåg att sexualrådgivningen borde ges även till ogifta par.48

Inom äktenskapet ansågs det att båda parter skulle finna sexuell njutning med hjälp av 

varandra. Detta var dock absolut inte något som man skulle söka efter utanför äktenskapets 

ramar.49

Giftermål var under 40-talet den enda officiella sanktionen av sexualiteten och 

föräktenskapliga förbindelser accepterades mer eller mindre endast om paret var förlovade. 

Oron för en graviditet fanns ständigt närvarande och präglade unga människors sexualliv och 

om en flicka skulle råka bli gravid förutsattes det att hon skulle gifta sig med den ansvarige 

pojken. Detta grundade sig inte bara i att flickan blev utskämd utan att även föräldrarna blev 

utskämda. Utomäktenskaplig sexualitet fördömdes av både lagstiftningen och samhället i 

stort. 1950 antogs en föräldrabalk där det bland annat fastslogs att familjen är samhällets 

grundläggande enhet, varav att ett sexualliv enbart skulle ske inom ramen för ett livslångt 

äktenskap.50

Under 1960-talet började sexualitet diskuteras mer och mer och den ekonomiska 

och sexuella friheten för ungdomar ökade markant. Man kunde nu även leva tillsammans utan 

att gifta sig och tack vare p-pillrets intåg 1964 fanns en större möjlighet för kvinnor att ha sex 

                                                
46 Centerwall, E. 2000:23-25.
47 Sundström, K.(Red.), 2000:18.
48 Lennerhed, L. 2001:144-150.
49 Op.cit. s.150-151.
50 Sundström, K.(red.) 2000:20-21.
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utan att bli gravida och skulle ändå ”olyckan” vara framme förelåg det inte längre något tvång 

gentemot parterna att ingå äktenskap. Under 1960- och 1970-talen ökade det informella 

samboendet och det handlade inte längre om ett föräktenskapligt samliv utan om en helt ny 

samlevnadsform, att vara sambo. Som sambo avstod många från att gifta sig även om de blev 

gravida. Detta medförde att synen på den tidigare ogifta modern kom att förändras. 51

Sex- och samlevnadsarbetet under 70-talet var inriktat på att förebygga 

oönskade graviditeter. Abortlagen från 1938 tillämpades mycket restriktivt och efter en het 

debatt angående abortfrågan tillsattes en statlig utredning med syftet att liberalisera 

abortlagen. 1974 antogs den nya abortlagen som medförde fri abort fram till utgången av 18:e 

graviditetsveckan. Tack vare aborträtten och p-pillren, som kom tio år tidigare, fick kvinnor 

kontroll över sin fruktsamhet och slapp oroa sig för att bli gravida. 

I början av 1970-talet inledde RFSU den kultförklarade kampanjen Ikväll får 

107 svenskar gonorré. Kampanjen marknadsförde kondomen som var och fortfarande är det 

enda sättet att förhindra risken att bli smittad av gonorré (samt övriga könssjukdomar). 

Kampanjen fick ett oerhört gensvar och Sverige blev första landet att klara av att minska 

smittspridningen av gonorré.52 Rådgivningen blev även mer lättillgänglig och kostnadsfri på 

mödravårdscentraler och inom kvinnosjukvården under 1970-talet. På flera ställen öppnades

även ungdomsmottagningar där rådgivning och samtal om preventivmedel erbjöds.53

Under 1980-talet ökade uppmärksamheten för sexuellt överförbara sjukdomar, 

mycket på grund av risken för hiv/aids. Istället för avhållsamhet och uppskjuten sexualdebut 

som det tidigare hade propagerats för betonades nu istället vikten av att skydda sig vid 

sexuella kontakter för att förhindra sexuellt överförbara sjukdomar, dvs. att använda kondom. 

Folkhälsoinstitutet, som grundades 1992, var de som var ledande inom denna upplysning och 

de menar att hälsoaspekten är viktig, men att även en positiv syn på sexualiteten är 

avgörande.54

Internets betydelse för sexualiteten har under 2000-talet ökat markant, där 

alltifrån dating-sajter till porr-sajter förekommer. Med Internet har möjligheten att vara 

anonym ökat, på gott och ont då bland annat pedofiler har gjort sitt intåg på Internet i sitt 

sökande efter offer. Fördelen med Internet är bland annat att det har blivit enklare att knyta 

sexuella kontakter jämfört med tidigare. Trots mediebilden, att det i dagens samhälle talas om 

                                                
51 Sundström, K.(red.) 2000:20-23.
52 RFSU, 2008-02-03.
53 Centerwall, E. 2000:41-42.
54 Sundström, K.(red.) 2000:28.
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sex överallt, pratar inte individerna mer om sex. Att exempelvis ta upp sexuella problem är 

fortfarande känsligt.55

3. Sexualsynen i Vecko-Revyn 1955-2005

3.1 1950-talet

Pluralism/individualism

Lennerhed menar att det var paret som sattes i fokus på 1950-talet. Detta gällde även i Vecko-

Revyn under denna period. Då någon yngre ogift läsare ställde en sexualfråga svarade Vecko-

Revyn mer eller mindre alltid att de ansåg att han/hon skulle vänta med att skaffa sig sexuella 

erfarenheter tills de kunde mer om ämnet. Signaturen Undrande 19-åring får svaret att ”då ni 

– enligt egen uppgift – är så obevandrad i dessa frågor, bör ni nog läsa någon lämplig 

litteratur i ämnet innan ni skaffar er fler erfarenheter. Vänd er till riksförbundet för sexuell 

upplysning.” 56. Om läsaren däremot var gift blev svaret ett annat. Signaturen Viktigt problem, 

som har problem med att maken har för tidig sädesavgång, får svaret att:

Orsaken till denna förtidiga sädesavgången ligger på det psykiska 
planet. Jag tycker att Ni ska tala med Er make om det, så att han söker 
nervläkare eller psykoterapeut. Det vore väl också lämpligt, att Ni 
båda läste någon lämplig litteratur om sexuella problem. Det är 
självfallet av stort värde för Er make, att Ni förstår något av problemet, 
vilket kan hjälpa honom att få bort en del av ångesten för ett sexuellt 
misslyckande.57

I fall som detta utvecklas svaret mycket mer än om det gällde en ung och ogift person. Även 

här hänvisas det till litteratur, men i detta fall gäller litteraturen just sexuella problem. Tanken 

att tvåsamheten är viktig poängteras starkt i svaret till den gifta kvinnan och paret sätts 

därmed i fokus. Detta syns även mycket tydligt i svaret som signaturen Karlos får då han 

undrar om sina sexuella besvär; ”Ni nämner ingenting om Ni är gift. En bra hjälp mot besvär 

av detta slag, åtminstone ett bra medel på vägen är att ha en kvinna, med vilken man kan 

diskutera sina svårigheter, och som förstår dem och kan hjälpa vederbörande att bli kvitt 

dem”.58 Att paret sattes i fokus var ett regelbundet återkommande mönster under 1950-talet. 

                                                
55

http://www.rfsu.se/genom_nyckelhalet.asp
56 Vecko-Revyn, 1955, nr 32, s43.
57 Vecko-Revyn, 1955, nr 8, s49.
58 Vecko-Revyn, 1955, nr 8, s49.
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Var man gift gavs mer konkreta råd och var man ogift hänvisades man till RFSU eller till att 

läsa sig till svaren man sökte på sin fråga, eller kanske mer eller mindre till att man borde 

gifta sig som i fallet med signaturen Karlos.

Samtidigt får en flicka på 16 år, som undrar om hon ska ha intimt umgänge med 

sin pojkvän sedan ett år tillbaka, svaret att ”det ansvaret måste vederbörande ta själv. Och det 

är alltid lättare och riktigare att bestämma sig – om man nu får chansen att tänka sig för –

om man vet lite grand om det man ger sig in på”.59. Med detta citat i åtanke skulle Vecko-

Revyns inställning till fria förbindelser under 1950-talet inte stämma överens med vad 

Lennerhed menar var det rådande när det gällde fria förbindelser, att de kritiserades. Citatet 

påvisar däremot att Vecko-Revyn inte förespråkade fria förbindelser. Vecko-Revyn kritiserade

med andra ord inte de fria förbindelserna utan de förespråkade dem bara inte. Avhållsamhet 

förespråkades dock fram till det att läsaren besatt tillräcklig kunskap om det sexuella samlivet.

Lennerhed menar även att det under 1950-talet ansågs att sex skulle ske inom 

äktenskapets ramar, vilket till viss del syns även i Vecko-Revyn. Att de fria förbindelserna inte 

förespråkades tyder på att Vecko-Revyn ansåg att sex helst skulle ske inom äktenskapets ramar 

men med tanke på läsarnas frågor verkade de förstå att det inte var så i praktiken, varav de 

intog en mer liberal inställning. Om de hade fördömt en stor del av sina läsares beteende 

skulle det ha kunnat medföra att de hade förlorat läsare.

Öppenhet/slutet ämne

I spalten Doktorns spalt får signaturen 1907 svaret att han/hon:

(…) bör sätta er i förbindelse med Riksförbundet för sexuell 
upplysning (…), för att få förslag på lämplig litteratur rörande 
sexualupplysning. Vänta med samlag tills ni lärt er det mest 
elementära om samlivet och organens uppbyggnad.60

Även signaturen Orolig 17 år får svaret att ”ni bör skaffa er någon lämplig bok om 

sexualupplysning, förslagsvis ’Hos läkaren’ av Stone.61 Svar som dessa förekommer 

regelbundet i numren från 1955. Det var med andra ord godtaget att ställa sexualrelaterade 

frågor, men de frågande fick i regel egentligen inget svar på sina frågor. Samtidigt skriver den 

ansvarige för spalten i ett svar att:

                                                
59 Vecko-Revyn, 1955, nr 41, s31.
60 Vecko-Revyn, 1955, nr 37, s49.
61 Vecko-Revyn, 1955, nr 43, s43.
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Den ’sexuella nöden’ skulle inte vara så stor om fler nåddes av en 
vettig upplysning. Jag vill emellertid också ta tillfället i akt att betona 
att den sexuella upplysningen under det senaste årtiondet fått allt större 
utbredning och nått allt fler grupper av vårt folk. Man kan inte nog 
uppskatta det arbete som i detta avseende utförts av sådana som fru 
Elise Ottesen-Jensen i RFSU (…). Den upplysningsverksamhet som 
nu är mer eller mindre obligatorisk i skolorna och som bedrivs i statlig 
regi har också betytt mycket och kommer att betyda ännu mer.62

Vecko-Revyns inställning till sexuella frågor under 1950-talet var tvetydig. Läsarna ställde 

frågor, men blev enbart hänvisade till lämplig litteratur eller till RFSU då frågan rörde 

sexualitet. Trots detta belyser den ansvarige för spalten både vikten av och behovet av sexuell 

upplysning. Sexuell upplysning skulle med andra ord ges, men inte av Vecko-Revyn. 

Om detta berodde på okunskap inom ämnet hos den ansvarige för spalten, den 

så kallade Doktorn, eller ren ovilja att ta itu med frågorna är svårt att avgöra. I vissa fall gavs 

dock mer upplysning än i andra fall, men då behandlades frågan egentligen inte ur ett sexuellt 

perspektiv utan exempelvis ur ett psykologiskt perspektiv som i exemplet ovan om maken 

med för tidig sädesavgång.63 Frågorna avsexualiserades med andra ord av Vecko-Revyn under 

1950-talet. Då Vecko-Revyn under 1950-talet inte tog med frågan som ställdes i spalten utan 

enbart publicerade svaret är det svårt att veta exakt vad frågan egentligen handlade om. I

Vecko-Revyn var det alltså inte fullt accepterat att tala öppet om sexualitet. Däremot avspeglas 

inställningen till vad som var accepterat att tala om och inte, oavsett om de har valt bort 

frågorna för att öka möjligheten att besvara fler frågor eller om de helt enkelt inte ville ha med 

frågorna, eftersom svaren är så tydligt dämpade när det handlade om sexualfrågor. 

Enligt Lennerhed ökade öppenheten kring sexrelaterade frågor under 1950-talet 

och sexualiteten skulle lyftas fram i ljuset. Det skulle inte längre vara något hysch hysch kring 

det sexuella. Om öppenheten ökade i Vecko-Revyn är svårt att svara på då 1940-talet inte har 

undersökts. Vecko-Revyn påpekar däremot att denna öppenhet existerade i samhället. I 

artikeln Vad är kvinnligt? menar de att ”sedan är det en annan sak att det sexuella i vår tid är 

’överreklamerat’. Sexuallivet har blivit det centrala, det läggs alltför stark vikt vid 

anpassning på detta område”.64 Vecko-Revyn verkade inte i denna artikel förespråka denna då 

nya öppenhet utan verkade snarare ha varit mer konservativa i sin inställning till hur öppet det 

skulle vara att tala om sexualitet. 

                                                
62 Vecko-Revyn, 1955, nr 41, s31.
63 Se s.22.
64 Vecko-Revyn, 1955, nr 44, s18.
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Däremot syns det tydligt i materialet att sexualiteten inte lyftes fram i ljuset och 

att smusslet och hysch hyschet fanns kvar då Vecko-Revyn medvetet valde att inte ta upp 

sexuella frågor utan att istället hänvisa till RFSU och lämplig litteratur. Däremot kan smusslet 

och hysch hyschet även ha funnits kvar i samhället under denna period, varav det är svårt att 

urskilja några likheter och/eller skillnader i denna så kallade ökade öppenhet. Avsaknaden av 

sexuella frågor och sexualitet var både stor och ständigt närvarande under 1950-talet i Vecko-

Revyn. 

Frihet/krav

McLaren menar att det som ansågs vara den största risken, under 1950-talet, med sexuella 

kontakter var risken att bli gravid. Risken för graviditet var ständigt närvarande vid sexuellt 

umgänge. Att det även föreligger en risk för könssjukdomar var ingenting som 

uppmärksammades under denna period. I Vecko-Revyn syns denna trend mycket tydligt. Det 

förekommer en mycket stor mängd oroliga flickor som skrev och undrade om risken för 

graviditet, grossess som det då benämndes. Signaturen Ångerfull 18 år får svaret att ”då ni 

haft menstruationer två gånger efter samlaget kan ni inte vara i grossess”. 65 ”Om ni inte haft 

samlag kan ni inte vara i grossess”66 är svaret som signaturen Ovetande Lise -55 får när hon 

undrar om risken för graviditet. Svar som dessa, till en flicka som undrar om hon är gravid 

eller inte förekommer mycket ofta. I svaret ges även upplysning om när det föreligger risk för 

graviditet och inte. 

Endast vid ett fåtal tillfällen tas könssjukdomar upp i Vecko-Revyn. Signaturen 

Nervös får svaret att ”syfilis uppstår endast genom smitta, d.v.s. genom kontakt med sjuk 

person. Syfilissmitta utan samlag eller annan kontakt, exempelvis kyssar, förekommer ej i 

praktiken.”67 Även signaturen Brådskande 37 frågar om könssjukdomar och får svaret att

”gonorré ger hos mannen symtom oftast inom en vecka. Längre tid kan förlöpa, innan svedan 

vid vattenkastningen uppträder, dock mer sällan så länge som tre veckor.”68

Mer upplysningar än i ovanstående fall ges inte om könssjukdomar. 

Sammantaget skulle detta kunna tolkas som att Vecko-Revyn inte upplevde könssjukdomar 

som ett problem eller en risk som det borde arbetas med för att förebygga. Kondomen nämns 

inte vid ett enda tillfälle i materialet som skydd mot könssjukdomar, trots att den existerade. I 

och med den vanliga förekomsten av frågan om risken för graviditet samt nedtoningen av 
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67 Vecko-Revyn, 1955, nr 1, s 34.
68 Vecko-Revyn, 1955, nr 6, s47.
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risken med könssjukdomar syns det med andra ord mycket tydligt i resultatet att den största 

risken med sexuellt umgänge ansågs vara just graviditet. 

Enligt Lennerhed ansågs det även under 1950-talet att preventivmedel inte 

skulle användas obefogat och att det var varje kvinnas skyldighet gentemot samhället att föda 

barn. Preventivmedlen skulle alltså användas för ansvarsfull familjeplanering, inte för att 

kunna tumla runt i sänghalmen och slippa risken med en oönskad graviditet. Vidare menar 

Lennerhed att målet med ett sexliv ansågs vara att bilda familj. I Vecko-Revyn under samma 

period var det många frågor som ställdes om pessar. Pessaret förespråkades kraftigt av Vecko-

Revyn för att undvika graviditet, vilket märks mycket tydligt med det svar som signaturen 

Aldrig mera får:

Ni har blivit i grossess tre gånger, trots att ni använt pessar, och ni 
fördömer nu pessaret som skyddsmedel. Pessar är det mest effektiva 
skyddsmedel under förutsättning att det är rätt inprovat och används 
enligt föreskrifterna.69

Vecko-Revyn rekommenderar regelbundet sina läsare till att använda pessaret för att undvika 

graviditet. I artikeln Vad är kvinnligt? tas födelsekontroll upp och följande står att läsa:

De flesta kvinnor betraktar preventivmedel som något ’äckligt’. 
Känslorna svalnar hastigt, om kvinnan sedan förspelet börjat och hon 
blivit sexuellt uppvärmd, skall sätta på ett preventivmedel! Därför är 
det också svårt för kvinnor att använda pessar. Unga kvinnor gör det, 
men det är svårare för äldre och mindre varma kvinnor. Bortsett 
härifrån betyder födelsekontroll naturligtvis enormt mycket för 
känslornas frigörelse. Kvinnans rädsla försvinner, när hon inte vid 
varje samlag måste frukta att bli gravid. När hon så frivilligt blir mor, 
kan hon med ogrumlad glädje ägna sig åt sin uppgift.70

I svaret till signaturen Tacksam 21-årig fru, som redan har tre barn och inte vill ha fler för 

tillfället, skriver Vecko-Revyn att ”därtill bör det för kvinnan kännas tryggare att hon själv 

kan överta ansvaret och bestämma när hon vill ha barn.”71

Att pessaret förespråkades tyder på att Vecko-Revyn ansåg att preventivmedel 

mycket väl kunde användas av bekvämlighet och med andra ord helt obefogat. Detta visar att 

Vecko-Revyn skiljde sig från den allmänna uppfattningen om hur preventivmedel skulle 

användas. Däremot följer Vecko-Revyn samma linje som samhället när det kom till kvinnans 

skyldighet att föda barn. Det förutsattes att varje kvinna någon gång ville bli och skulle bli 
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mor någon gång, vilket märks tydligt i citatet ovan ur Vad är kvinnligt? om födelsekontroll. 

Vecko-Revyn ansåg att det var viktigt att kvinnan själv verkligen ville ha barn den dagen hon 

skaffade det, varav användandet av preventivmedel fram till dess motiverades på ett lämpligt 

sätt. Vecko-Revyns inställning till preventivmedel tyder även på att de menade att sexuallivet 

inte enbart var till för att bilda familj. I slutändan kan vi aldrig komma ifrån att sexuellt 

umgänge i regel är nyckeln till att bilda familj, men med hjälp av preventivmedel finns 

möjligheten att ha sexuellt umgänge bara för lustens skull och inte för att bilda familj, vilket 

även Vecko-Revyn ansåg.

Lust började på 1950-talet att uppmärksammas mer och mer inom det sexuella, 

trots att tanken var att målet med ett sexualliv var att bilda familj. Lennerhed menar att det 

ansågs att sexuallivet skulle vara sunt och njutningsfullt. Detta mönster syns även i Vecko-

Revyn bland annat då signaturen G.T skriver till Doktorns spalt och söker råd då han har 

problem med att tillfredsställa sin fästmö. Han får svaret att ”ert problem är mycket vanligt i 

frågebreven. Ni kan inte tillfredsställa henne.(---)Men framför allt: ni är båda unga och 

saknar tidigare sexuell erfarenhet, varför ni väl kan tillåta er en tid av sexuell skolning och 

anpassning.”72 Svaret visar att lust och njutning var viktigt enligt Vecko-Revyn då läsaren 

uppmanas att träna fram den sexuella njutningen, att sexuell njutning är något som är 

väsentligt men som man lär sig. Samtidigt kan man läsa i artikeln Vad är kvinnligt? att: ”alla 

män tror att de är utmärkta älskare. Men många är allvarligt okunniga om sexuallivets 

teknik. Vissa för kvinnan betydelsefulla detaljer i kärleksleken betraktas av en del män som 

något onaturligt.”73 Även detta citat belyser att Vecko-Revyn ansåg att njutningen var viktig, 

och framför allt att den var viktig för båda parter. Att Vecko-Revyn även ansåg att sexuallivet 

skulle vara sunt syns tydligt i tidskriftens förespråkande av preventivmedel och i dess 

förespråkande av vikten av att besitta tillräcklig kunskap inom det sexuella före påbörjandet 

av ett sexualliv.

Lennerhed menade även att flickor under denna period ansågs vilja ha romantik 

och inte sex. Denna tanke fanns inte närvarande i Vecko-Revyn i det undersökta materialet. 

Däremot är det värt att påpeka att i de fall då det talades om frigiditet (att inte känna någon 

sexuell lust) var det alltid tal och att det var en kvinna som var frigid, inte en man. 
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Sexualdrift/avhållsamhet

I många av spalterna rekommenderades unga och ogifta att leva avhållsamt tills de besatt 

tillräckliga kunskaper om sexuella frågor, vilket nämndes tidigare. Detta visar att Vecko-

Revyn inte fullt ut följde samma ståndpunkt som Lennerhed menar gällde under 1950-talet, att 

avhållsamhet skulle tillämpas före äktenskapet. Enligt Vecko-Revyn var tillämpandet av 

avhållsamheten beroende av kunskap inte av civilstånd. Sandström menar även att 

självdisciplin och restriktivitet förespråkades för att hantera sexualdriften före äktenskapet, 

vilket Vecko-Revyn alltså inte heller helt instämde till. 

Vecko-Revyn ansåg istället att det fanns andra praktiska sätt att hantera

sexualdriften på. Det mest förespråkade sättet var med hjälp var onani. Onani var däremot 

ingenting som de rekommenderade öppet till unga och ogifta, men de belyste onani ur ett 

positivt perspektiv. I alla fall så länge läsaren inte var gift. Signaturen 32-årig yngling, som 

undrar om det finns några tabletter mot onani, får svaret att ”det finns inga tabletter, som tar 

bort viljan att onanera. (---) Onani är en normal företeelse under uppväxtåren, men brukar 

försvinna i och med att man når en normal kontakt med det motsatta könet.”74 Detta svar 

tyder på att Vecko-Revyn ansåg att onani var något som var bra att tillämpa istället för sexuellt 

umgänge vid för låg ålder eller då brist på kunskap förelåg hos personen i fråga. Däremot 

ansågs onani hos någon som var gift som något onormalt, vilket syns mycket tydligt i följande 

citat. ”Då den (onanin egen anm.) uppträder hos en vuxen kvinna, som är gift och således har 

möjlighet till normal sexuell kontakt med det motsatta könet, är den ett tecken på en sexuell 

hämning.”75

Tanken att en flickas sexualdrift ansågs svagare och att det låg i en flickas natur 

att hålla på sig förekom enligt Lennerhed under 1950-talet. Tanken om att flickor skulle hålla 

på sig förekom inte alls i Vecko-Revyn under denna period. Tanken om att flickors sexualdrift 

var svagare förekom endast vid ett tillfälle i Vecko-Revyn under denna period, i artikeln Vad 

är kvinnligt? där följande står skrivet; ”Är kvinnor i lika hög grad som män benägna för 

sexuella fantasier och drömmar? Ja – sedan de väl blivit sexuellt väckta.”76 Vecko-Revyn 

skiljde med andra ord på kvinnors och mäns sexualdrift. Kvinnans drift var tvungen att bli 

väkt, mannens fanns med från födseln.
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Sammanfattning – Samhället vs. Vecko-Revyn 

Period Pluralism/individualism Öppenhet/slutet ämne Frihet/krav Sexualdrift/avhållsamhet

50-tal:
Samhället

 Paret i fokus.
 Fria förbindelser 

kritiseras. 
 Sex ska ske inom 

äktenskapets ramar.

 Ökad öppenhet kring 
sexrelaterade frågor.

 Sexualitet lyfts fram i 
ljuset – inget mera 
smussel.

 Preventivmedel ska inte användas 
obefogat.

 Det är varje kvinnas skyldighet 
gentemot samhället att föda barn.

 Flickor anses vilja ha romantik, inte 
sex.

 Målet med ett sexliv är att bilda familj.
 Sexlivet ska vara sunt och 

njutningsfullt.
 Graviditet anses vara den största risken 

med sexuella kontakter.

 Självdisciplin och 
restriktivitet förespråkas för 
att hantera sexualdriften.

 Före äktenskapet ska man 
leva avhållsamt.

 Flickors sexualdrift anses 
svagare än pojkars.

 Flickors natur anses vara att 
hålla på sig.

50-tal:
Vecko-
Revyn

 Paret var  i fokus.
 Förespråkade inte fria 

förbindelser, men 
kritiserade dem inte.

 Ansåg att sex helst 
skulle ske inom 
äktenskapets ramar, 
dock inget krav.

 Konservativ inställning 
gentemot den nya ökade 
öppenheten.

 Sexualiteten lyftes inte 
fram, det förekom 
smussel och hysch 
hysch.

 Ansåg att preventivmedel kunde 
användas obefogat.

 Ansåg att det var varje kvinnas 
skyldighet gentemot samhället att föda 
barn.

 Instämde inte till tanken att flickor 
ansågs vilja ha romantik, inte sex.

 Målet med ett sexliv ansågs inte vara 
att bilda familj.

 Instämde till tanken att sexlivet skulle
vara sunt och njutningsfullt.

 Graviditet ansågs vara den största 
risken med sexuella kontakter.

 Självdisciplin och 
restriktivitet förespråkades
inte för att hantera sexual-
driften.

 Ansåg att man före 
äktenskapet skulle leva 
avhållsamt, dock inte på 
grund av civilstatus utan på 
grund av brist på kunskap 
inom det sexuella.

 Instämde till viss del i tanken 
att flickors sexualdrift ansågs 
vara svagare än pojkars.

 Ansåg inte att det låg i 
flickors natur att hålla på sig.

3.2 1960-talet

Pluralism/individualism

Under 1960-talet uppmärksammades tanken att alla skulle ha rätt till sex mycket starkt, enligt 

Lennerhed. Samtidigt övergavs tanken att paret skulle vara i fokus och istället fokuserades det 

på individen. Lennerhed menar också att sexuell pluralism– mångfald och tolerans, började 

förespråkas. Tanken om allas rätt till sex förekommer regelbundet även i Vecko-Revyn under 

denna period. I den återkommande spalten, som fortfarande hette Fråga doktorn, förekom det 

regelbundet att unga flickor frågade om råd angående det sexuella samlivet. I dessa fall gavs 

det inga dömande svar på dessa frågor. Detta mönster syns även i artiklarna, speciellt i 

artikeln Tag lugnt ert piller där frågan om lämplig ålder för p-piller tas upp: 

Jag har skrivit ut tabletter till 16-åringar utan att det inträffat 
komplikationer. Har de regelbundna menstruationer och är utvuxna, 
ser jag ingen anledning att neka unga flickor tabletterna. Det är ju inte 
min uppgift att lägga moraliska synpunkter på om flickorna ska älska 
eller ej. Kan jag hjälpa dem så att de inte blir gravida är ju det i alla 
fall en fördel.77

                                                
77 Vecko-Revyn, 1965, nr 41, s54.
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Med andra ord gjordes inte heller någon skillnad på om det var en gift eller ogift person som 

ställde frågan. 

Vecko-Revyn slutade under denna period även att fokusera på paret och 

individen sattes istället i fokus. Det förekom inte längre några tankar om att det var viktigt att 

ha en make/maka att diskutera sina sexuella problem med. I många av svaren i spalterna 

påpekas även vikten av självkännedom, att individen måste ta itu med sig själv innan det går 

att ta itu med problemet. Ett mycket tydligt exempel på att individen sattes i fokus är då en 

flicka på 17 år, som hade problem med sin pojkvän som drack för mycket alkohol, sökte råd 

och fick svaret:

Om ni är hemskt nervös är det nog betydligt bättre att ni får slut på 
detta förhållande, som bara kommer att ge er bekymmer. (---) Ni har 
helt enkelt inte rätt att förstöra ert eget liv på detta sätt. (---) Det är ni 
själv som bestämmer: mitt liv ska inte spriten få förstöra.78

Att individen var i fokus syns även tydligt då en kvinna som sökte råd på grund av att hennes 

man hade sexuella egenheter (mannen ville enbart ha sexuellt umgänge när kvinnan hade 

menstruation, men kvinnan ville inte detta på grund av menssmärtor) fick svaret att hon ”först 

och främst behövs en förändrad inställning hos er själv, så att ni inte bara tycker att er man 

är konstig. Man måste alltid börja med sig själv.79

Citatet visar även att den tolerans som förespråkades inom pluralismen även 

förekom i Vecko-Revyn. Olika sexuella egenheter skulle accepteras och inte klassas som 

konstiga. Man får nästan känslan av att Vecko-Revyn ansåg att problemet i själva verket låg 

hos kvinnan när de vidare skrev; ”men tydligen anser ni att det i första hand är er man som 

bör söka bot för vad ni kallar ’sexuella egenheter’, vilket jag inte kan hålla med om.”80

Däremot förespråkade Vecko-Revyn inte den sexuella pluralismens mångfald, då det inte finns 

någonting i materialet som visade att de förespråkade flera sexpartners.

Öppenhet/slutet ämne

Under 1960-talet uppmärksammades individens behov av frihet inom det sexuella mycket 

flitigt enligt Lennerhed. Denna debatt togs även upp i artikeln Älskar vi annorlunda i 

sommar? i artikeln framgick både positiva och negativa aspekter på den nya sexualsynen.

                                                
78 Vecko-Revyn, 1965, nr 4, s47.
79 Vecko-Revyn, 1965, nr 44, s69.
80 Vecko-Revyn, 1965, nr 44, s69.
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Under våren och sommaren har den nya sexvågen sköljt över oss – i 
filmer, böcker, debatter. Många har upplevt den nya öppenheten som 
en befrielse. Många, kanske fler, har skrämts. Och några säger att 
öppenheten är skenbar, alltför demonstrativ för att vara äkta.81

Vecko-Revyn var, vilket märks i citatet ovan, kluvna inför den pågående sexualdebatten. 

I samma artikel, som citatet ovan är hämtat ur, står även följande:

Vecko-Revyns chefsredaktör ringde och frågade om vi ville skriva en 
artikel om den nya sexualsynen – hur påverkar den våra äktenskap? 
Det ville vi inte. Fanns det inte viktigare ting att syssla med? Hade det 
inte skrivits tillräckligt? Nej, svarade Vecko-Revyns chefsredaktör. För 
många var detta verkligen ett problem.82

I artikeln Vad vet alla dessa unga män om hur en kvinna vill älska? motsatte sig Vecko-

Revyn det de menade var den rådande moralen; att ”man ställer upp regler och normer för 

människors sexualliv, och ve den som inte följer dem. Man skall ha samlag, och man skall ha 

samlag på visst sätt.”83 Detta citat visar tydligt att Vecko-Revyn ansåg att det var viktigt med 

individens behov av frihet, att denna frihet skulle baseras på individens egna fria vilja. 

Däremot ansåg de att debatten hade gått till överdrift, att det hade pratats för mycket om 

sexuallivet. Vecko-Revyn var het enkelt trötta på sexualdebatten, de hade inte längre något 

intresse av att skriva om den. Läsarnas gehör på artikeln Älskar vi annorlunda i sommar? var 

mycket positiv. Efter publicerandet av artikeln fick Vecko-Revyn många brev från läsare som 

också var trötta på sexualdebatten. En av läsarna höll med Vecko-Revyn och skrev insändaren 

Sexdebatten ger oss komplex:

Vi borde egentligen bli en smula rädda för oss själva när vi tänker på 
hur mycket vi talar, ser, hör och tycker om ’sex’. Varje film, tidning, 
bok osv. ska helst ha lite samlag med för att bli riktigt populär. Varför 
har det blivit såhär? Är det inte väldigt synd att sådana 
privatangelägenheter inte får bli varje människas egen sak? Så är det 
emellertid inte för just nu tycks det vara ’inne’ att diskutera de mest 
intima problem.84

Vecko-Revyn föredrog med andra ord delar av den gamla sexualsynen. Vissa delar ansåg de 

hade blivit till det bättre och andra till det sämre. Att individens frihet inom det sexuella hade 

ökat sågs som positivt, men att allt som handlade om det sexuella hade blivit så oerhört öppet 

såg de mer som ett problem.

                                                
81 Vecko-Revyn, 1965, nr 28, s17.
82 Vecko-Revyn, 1965, nr 28, s17.
83 Vecko-Revyn, 1965, nr 35, s31.
84 Vecko-Revyn, 1965, nr 12, s24.
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Frihet/krav

Som tidigare nämnts var Vecko-Revyn inte någon större förespråkare av pluralismen, mer än 

att de anslöt sig till tanken om tolerans. Lennerhed menar att pluralismen under 1960-talet 

medförde krav på variation och förnyelse i sexlivet, vilket Vecko-Revyn inte instämde till. 

Detta märks mycket tydligt i artikeln Vad vet alla dessa män om hur en kvinna vill älska?85 att 

Vecko-Revyn motsatte sig kraven att sexuallivet skulle bedrivas på ett visst sätt. 

Under 1960-talet ansågs det att flickor skulle få leva ut sin sexualitet utan att 

dömas, enligt Lennerhed. Vecko-Revyn instämde till denna ståndpunkt vilket syns tydligt då 

de i artikeln Tag lugnt ert piller skriver att ”det är ju inte min uppgift att lägga moraliska 

synpunkter på om flickorna ska älska eller ej.”86 Lennerhed menar även att kvinnans frihet 

ansågs öka med preventivmedlens intåg, vilket även Vecko-Revyn ansåg. Den ökade friheten 

för kvinnor ansågs det uppnåddes genom preventivmedel, vilket syns tydligt i titeln på 

artikeln ”Nu väntar vi på plast-spiralen – det nya preventivmedlet som kan ge kvinnan ett 

tryggare, lugnare, lyckligare samliv.”87

Det förekom mycket frågor om p-piller under denna period i Vecko-Revyn och 

de förespråkade användningen av dessa mycket starkt för att undvika graviditet. De menade 

även att man ”alltid (skulle) använda preventiva åtgärder i någon form.”88 Däremot 

grundade sig denna tanke i att oönskade graviditeter skulle förebyggas. Könssjukdomar 

talades det enbart om då någon undrade om smittvägar och symptom etc. Det talades med 

andra ord inte om hur könssjukdomar skulle förebyggas. I artikeln om plastspiralen som 

nämndes ovan står det även att: ”ett par, tre kronor för ett så praktiskt och effektivt skydd, 

kanske under många år, mot ovälkomna graviditeter – det måste väl sägas vara väl placerade 

pengar?”89 Detta visar tydligt att Vecko-Revyn ansåg det oerhört viktigt att förebygga 

oönskade graviditeter samt att upplysa om den stora risk för graviditet som förelåg vid 

sexuellt umgänge.

Sexualdrift/avhållsamhet

Enligt Sandström övergavs de tidigare tankarna om självdisciplin och avhållsamhet före 

äktenskapet under 1960-talet. Även Vecko-Revyn övergav tankarna om avhållsamhet under 

denna period, vilket tydliggörs då avhållsamhet på grund av okunskap inte längre 

                                                
85 Se s.31.
86 Vecko-Revyn, 1965, nr 41, s54.
87 Vecko-Revyn, 1965, nr 13, s34.
88 Vecko-Revyn, 1965, nr 8, s60.
89 Vecko-Revyn, 1965, nr 13, s35.
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rekommenderas. Samtidigt bör det i sammanhanget påpekas att Vecko-Revyn inte instämde till 

dessa tankar fullt ut redan under 1950-talet, utan förespråkade som nämnts tidigare 

avhållsamhet på helt andra grunder. Som citaten i tidigare avsnitt visar accepterades det från 

Vecko-Revyns sida att ungdomar hade ett sexuellt samliv och det ansågs inte som något 

konstigt. Allas rätt till sex skulle enligt Vecko-Revyn gälla alla.

Pojkars och flickors lust övergick under denna period till att anses lika menar 

Lennerhed, vilket även Vecko-Revyn ansåg. Detta blir mycket tydligt när Vecko-Revyn i 

artikeln Skolflicka 1965 skriver att:

Det har ju tidigare ofta hävdats att pojkar och flickor under puberteten 
har olika behov, att flickor i allmänhet har ett behov av svärmeri, 
romantisk kärlek etc., medan pojkar endast är intresserade av den 
sexuella delen av kontakten. Det ligger mera av rädsla och fördomar 
bakom den föreställningen än fakta.90

Sammanfattning – Samhället vs. Vecko-Revyn 

Period Pluralism/individualism Öppenhet/slutet ämne Frihet/krav Sexualdrift/avhållsamhet

60-tal:
Samhället

 Alla ska ha rätt till sex, 
även unga.

 Individen i fokus.
 Sexuell pluralism 

förespråkas – mångfald 
och tolerans.

 Individens behov av frihet 
inom det sexuella 
uppmärksammas flitigt.

 Flickorna anses få leva ut sin 
sexualitet utan att dömas.

 Pluralismen medför krav på 
variation och förnyelse i sexuallivet 

 Ökad frihet med preventivmedel.

 Tankarna om självdisciplin 
och avhållsamhet före 
äktenskapet överges.

 Flickors och pojkars lust 
ansågs lika.

60-tal:
Vecko-
Revyn

 Förespråkade allas rätt 
till sex, även för unga.

 Individen var i fokus.
 Förespråkade den

tolerans som förekom 
inom den sexuella
pluralismen, men inte
mångfalden.

 Individens behov av frihet 
inom det sexuella ansågs 
viktig och förespråkades, 
men de såg det som ett 
problem att allt inom det 
sexuella hade blivit oerhört 
öppet. Intog en konservativ 
inställning till delar av 
sexualdebatten.

 Ansåg att flickorna skulle få leva ut 
sin sexualitet utan att dömas.

 Motsatte sig de krav på variation 
och förnyelse i sexuallivet som 
pluralismen medförde.

 Ansåg att preventivmedel gav en  
ökad frihet.

 Tankarna om avhållsamhet på 
grund av brist på kunskap 
övergavs.

 Flickors och pojkars lust 
anses lika.

3.3 1970-talet

Pluralism/individualism

Trots den sexuella pluralismen som förespråkades så starkt under 1960-talet var sexuellt 

samliv före äktenskapet fortfarande under 1970-talet inte fullt accepterat, enligt McLaren. 

Vecko-Revyn följde inte samma mönster utan accepterade sexuellt samliv före äktenskapet. En 

mängd läsare skrev in till Vecko-Revyns spalt, som hade bytt namn till VR´s experter ger råd,

och sökte råd inom det sexuella. Många av dessa var unga och ogifta, men deras frågor 

besvarades inte på något vis annorlunda eller dömande från Vecko-Revyns sida. 
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Signaturen Två väldigt deprimerade som hade problem med att killen fick för 

tidig utlösning fick ett mycket uttömmande svar där både orsaker och åtgärder togs upp. 

Vecko-Revyn menar att ett av problemen kan vara att ”man har inte tillåtit sig själv den 

njutning, som samlaget och i synnerhet utlösningen innebär, tex genom en negativ påverkan 

från föräldrarna. Man straffar då sig själv genom att uppleva smärta i stället för vällust vid 

utlösningen.”91

Detta visar mycket tydligt att Vecko-Revyn inte såg något problem med att unga 

hade ett sexuellt samliv före äktenskapet, att de förespråkade ett sexuellt samliv och att det 

var varje individs rättighet oavsett vad andra tyckte. Samtidigt visar det att de ansåg att 

njutningen var mycket viktig inom det sexuella samlivet även för ogifta. Det var viktigt att 

man tillät sig själv att njuta. Detta mönster stärks ytterligare då även Signaturen Karin -39, 

som undrar om hon och hennes pojkvän har samlag för ofta, får svaret att ”nej, det är inte 

farligt att ha sexuellt umgänge dagligen”92. 

Öppenhet/slutet ämne

Lennerhed menar att kvinnans (och mäns. egen anm.) rätt att bestämma över sin egen kropp 

och sitt liv förespråkades flitigt under 1970-talet. Även Vecko-Revyn följde denna mening. 

Signaturen Hjälp mig! A.B. ska förlova sig med sin pojkvän och söker råd då hon aldrig blir,

och aldrig har blivit, sexuellt upphetsad av honom och hon tycker nästan illa om att ha 

sexuellt umgänge med honom. I det långa svaret som har fått titeln Vänta med förlovningen, 

sexlivet är viktigt! skriver Vecko-Revyn bl.a. följande:

När du ligger med din kille, så gör du det utan att dina känslor är 
riktigt med. Att ställa upp på något man inte känner för, leder lätt till 
att man börjar tycka illa om sig själv. Då orsaken ligger i sexlivet, så 
blir också detta med tiden allt olustigare. (---) Borde du inte vänta med 
förlovningen, tills du vet mer om vad du känner för honom sexuellt? 
Det är ju verkligen ingen oväsentlig del av er gemenskap. Finner du att 
du aldrig känt en erotisk dragning till honom, ska du tänka dig för 
innan du binder dig fastare vid honom.93

Detta visar tydligt att Vecko-Revyn ansåg att varje individ skulle ha rätt att styra över sin egen 

kropp och sitt liv samt att de ansåg att det var viktigt att lyssna på sig själv och att sätta sig 

själv i främsta rummet. 
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Frihet/krav

Sandström menar att det under 1970-talet ansågs att kvinnan skulle ansvara för 

reproduktionen med hjälp av preventivmedel och abort samt att dessa åtgärder skulle medföra 

ökad frihet. Vecko-Revyn ansåg inte att ansvaret enbart låg hos kvinnan. Vecko-Revyn 

förespråkade främst preventivmedel som var avsedda för kvinnan då de ansåg dessa mer 

pålitliga. Denna ståndpunkt märks tydligt då signaturen Ledsen 25-åring skriver och undrar 

vilket preventivmedel hon bör välja då hon har samlag både oregelbundet och sällan. Vecko-

Revyn svarar då att det kan 

Utan tvivel diskuteras om p-piller är någon lyckad preventivmetod för 
den som bara sporadiskt har sexuellt umgänge. (---) Vad jag då i första 
hand vill föreslå är ett pessar, som också ger ett bra och pålitligt skydd 
– fast naturligtvis inte lika 100-procentigt som pillerna. Annars kan 
man väl tänka sig att er partner använder kondom – ev i kombination 
med ett skumpreparat, om extra säkerhet önskas. Dessa typer av 
skyddsmedel är ju avsedda att användas först när en samlagssituation 
verkligen uppstår. – Och lämpar sig därför bättre än de permanenta 
medlen, p-piller och spiral, för den som bara ’oregelbundet och sällan’ 
har behov av att skydda sig.94

Preventivmedel var enligt Vecko-Revyn en grundläggande del som skulle ingå i det sexuella 

samlivet, speciellt om det gällde sex före äktenskapet vilket märks tydligt då de ofta upplyste 

om olika preventivmedel till unga flickor. Ett tydligt exempel på detta är då en flicka på 15 år 

har problem med att hennes kropp gång på gång stöter ur spiralen. Hon får rådet att ”skulle 

det gå så, undrar man om du inte kunde ta och pröva ett pessar.”95 Graviditet ansågs 

fortfarande av Vecko-Revyn vara den största risken med sexuellt umgänge, men det ansågs 

under denna period så pass självklart att man med hjälp av preventivmedel kunde undvika 

denna risk. Under 1970-talet talas det inte om risken för graviditet utan enbart om att man helt 

enkelt skulle använda preventivmedel. Anledningen visste alla redan. Könssjukdomar 

uppmärksammades fortfarande ytterst lite i Vecko-Revyn och sågs med andra ord fortfarande 

inte som en större risk vid sexuellt umgänge. Sammantaget tyder detta på att friheten enligt 

Vecko-Revyn ansågs ha ökat tack vara preventivmedel. Däremot nämndes aldrig abort som 

något som kunde användas för att styra reproduktionen.
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Under 1970-talet ansågs det även, enligt Sandström, att barn skulle vara både önskade och 

planerade. Detta mönster syntes inte i Vecko-Revyn under denna period, men då 

preventivmedel i grund och botten är till för att undvika graviditet kan det tänkas att denna 

tanke förekom även hos Vecko-Revyn trots att den inte uttalades öppet.

Sexualdrift/avhållsamhet

Tanken att kvinnan skulle leva ut sin sexualitet var ständigt närvarande under 1970-talet enligt 

Sandström, vilket även syns tydligt i Vecko-Revyn. Signaturen För gammal som är 57 år 

undrar om hon är för gammal för att ha sexuellt umgänge med sin man då deras barn anser 

det. Vecko-Revyn svarar att 

Jag blir lika upprörd varje gång jag stöter på denna fördom och 
missunnsamhet emot de något äldres sexliv. Dessa reaktioner beror på 
bristande kunskaper om hur sexualiteten fungerar genom åren. Vi föds 
med en sexdrift, som vi sedan har kvar hela livet. Om lusten 
försvinner, så är detta inte en normal utveckling, utan ett tecken på en 
störning. Era svårigheter nu beror säkert helt på de skuldkänslor, som 
väcktes av de yngres oförmåga att acceptera ert fina sexliv.96

Signaturen Hjälp mig! A.B., som inte upphetsas sexuellt av sin pojkvän får upplysningen att 

”vårt sexuella behov är så viktigt för oss, att ett förhållande utan ett tillfredsställande sexliv 

sällan blir så bra.”97 Både signaturen För gammal och signaturen Hjälp mig! A.B uppmanades 

av Vecko-Revyn att leva ut sin sexualitet. Samma uppmaning får signaturen A.T. som undrar 

varför allt känns så olustigt efter samlaget; ”Varför måste du rusa upp direkt efter samlaget? 

Ni missar ju det fina efterspelet med kyssar och smekningar som är en så mjuk avslutning på 

kärleksstunden.”98

Sandström menar även att mannens sexualitet under denna period ansågs skulle styras via 

kvinnan. Det finns ingenting som tyder på att denna föreställning förekom i Vecko-Revyn under 

1970-talet. Var och en skulle hantera sin egen sexualitet enligt Vecko-Revyn vilket svaret till 

signaturen Hjälp mig! A.B99 visar mycket tydligt då hon uppmanades att inte göra något som 

hon egentligen inte vill.
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Sammanfattning – Samhället vs. Vecko-Revyn 

Period Pluralism/individualism Öppenhet/slutet ämne Frihet/krav Sexualdrift/avhållsamhet

70-tal:
Samhället

 Sex före äktenskapet är 
inte fullt accepterat.

 Kvinnans rätt att bestämma 
över sin egen kropp och 
sitt liv förespråkas flitigt.

 Kvinnan ska ansvara för 
reproduktionen med hjälp av abort 
och preventivmedel.

 Barn ska vara både önskade och 
planerade.

 Fri abort och preventivmedel anses 
öka kvinnans frihet. 

 Mäns sexualitet ska styras via 
kvinnan.

 Kvinnan anses ska leva ut sin 
sexualitet.

70-tal:
Vecko-
Revyn

 Accepterade sex före 
äktenskapet.

 Instämde till tanken att 
kvinnan skulle ha rätt att 
bestämma över sin egen 
kropp och sitt liv.

 Ansåg att även mannen, inte enbart 
kvinnan, skulle ansvara för 
reproduktionen med hjälp av 
preventivmedel. Förespråkade 
aldrig fri abort för att styra 
reproduktionen.

 Instämde till tanken att barn skulle
vara både önskade och planerade.

 Instämde till tanken att fri abort och 
preventivmedel ansågs öka 
kvinnans frihet. 

 Ansåg inte att mäns sexualitet 
skulle styras via kvinnan.
Ansåg att varje individ skulle 
styra sin egen sexualitet.

 Propagerade starkt för att 
kvinnan skulle leva ut sin 
sexualitet.

3.4 1980-talet

Pluralism/individualism

Mclaren menar att sexuellt umgänge före äktenskapet samt tillfälliga sexuella förbindelser för 

kvinnor under 1980-talet i allt högre grad än tidigare började accepteras, dock fortfarande inte 

fullt ut. I Vecko-Revyn var sex före äktenskapet och tillfälliga sexuella förbindelser för 

kvinnor redan sedan tidigare fullt accepterat. I artikeln Så blir du kvinnan i varje mans liv, 

som ingick i en artikelserie kallad Framgångsskolan, syns denna inställning till sexuellt 

umgänge före äktenskapet, speciellt för kvinnor. 

Sex är det ljuvligaste, underbaraste och samtidigt svåraste vi har att 
handskas med, så gott vi kan. Här är en liten uppräkning på olika 
sorters sex man kan ha: Magiskt sex, det händer när ni båda tänder och 
blir förälskade. Intimt, bekvämt sex, med någon du känner väl och 
avgudar, gammal älskare eller äkta man. Vänskaplig sex, du känner 
honom och gillar honom, men han är inte speciell i ditt liv. Tillfälligt 
sex, en natt eller ett veckoslut med någon du vet aldrig kommer igen 
och det känns helt okej. Dåligt sex, med någon, vem som helst, du 
önskar haft det med. Så där ja, nu kan du bestämma dig för vad du vill 
ha ut av sexualiteten, bra eller tillfälligt dåligt. Men vad du än gör, gör 
det!100

Budskapet var tydligt riktat till kvinnor och det uppmanades att huvudsaken framför allt var 

att de hade sex, oavsett vilken sorts sex de hade. Det märks tydligt att Vecko-Revyn hade en 

mycket liberal inställning till sex före äktenskapet, även för kvinnor, till skillnad mot hur 

McLaren beskriver omgivningens inställning. Det förekommer en mängd exempel på detta 
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mönster i materialet. Det förekom erotiska horoskop där man kunde läsa hur man älskade 

beroende på vilket stjärntecken man var, där man bland annat fick veta att: ”Fiskarna säger 

inte nej. Hon är lätt att hetsa upp.”101 och att ”Vattumannen kan alla konster. Hon är öppen 

för alla förslag och har tusen egna.”102. Även i artikeln 6 sextyper märks denna inställning då 

Vecko-Revyn skriver ”Titta – le igenkännande – ta lärdom… Du har säkert träffat på dem 

alla. Där i sängen. Det här är våra vanligaste sextyper. Idag.”103 Här mer eller mindre utgick 

Vecko-Revyn ifrån att alla läsare hade stött på dessa sex stycken olika sextyper. Med andra ord 

ansåg de att det var fullt accepterat att ha haft sex olika sexpartners eller fler. Ännu ett tydligt 

exempel är i artikeln Träna för att älska. Här är sexercisen – den sinnliga workouten som lär 

dig njuta. där det gavs tips på en mängd övningar som skulle stärka det de kallar

njutningsmusklerna för att ge ”ett bättre och mer nyanserat sexliv.”104 Att sex inte behövde 

ske mellan två personer som var kära i varandra enligt Vecko-Revyn märks tydligt då 

signaturen Ej religiösa, som skrev till spalten som under 1980-talet hette Fråga Åsa, hade 

problem med att de (det var två tjejkompisar) var 24 år och trötta på att vara oskulder fick 

svaret att eventuellt ”kanske fundera på att ta semester på var sitt håll och låta ’första bästa’ 

få komma er litet närmare inpå livet än vad som är möjligt hemma.”105

McLaren påpekar även att fasta förhållanden och äktenskap började förespråkas 

på grund av Hiv/Aids. Detta mönster syns inte i Vecko-Revyn under denna period, vilket 

märks i citaten ovan. Däremot märks det tydligt att denna tankegång existerade i samhället i 

övrigt då bland annat signaturen Ensam, som var 21 år och oskuld, fick svaret att: ”De flesta 

unga människor nuförtiden verkar alldeles övertygade om att förälskelse är något härligt som 

man ska ta vara på och helst vårda genom att inte vara otrogen. Man kan säga att det är på 

modet att ha långa och trofasta förhållanden.”106

Öppenhet/slutet ämne

Under 1980-talet uppmärksammades sexuellt överförbara sjukdomar mycket flitigt på grund 

av Hiv/Aids, enligt McLaren. Vecko-Revyn följer inte detta mönster i det undersökta 

materialet och de uppmärksammade inte sexuellt överförbara sjukdomar ens i den grad det 

gjordes under 1970-talet, då symptom och orsaker togs upp i spalterna. 
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102 Vecko-Revyn, 1985, nr 49, s79.
103 Vecko-Revyn, 1985, nr 32, s10.
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I det undersökta materialet förekom det en artikel om Hiv/Aids, Ingen människa 

kan fortsätta leva som förr!, där fakta om sjukdomen samt säkra sexråd togs upp och 

belystes.107 I övrigt tog inte Vecko-Revyn upp Hiv/Aids eller några andra sexuellt överförbara 

sjukdomar under denna period. Med andra ord förekom inte heller de frågor som under 

tidigare decennium hade ställts i spalterna från oroliga läsare om könssjukdomars symptom 

och orsaker. 

Frihet/krav

McLaren menar att Hiv/Aids under 1980-talet medförde att det började propageras för säker 

sex och att hälsoaspekten hamnade i centrum. 

I artikeln om Hiv/Aids, Ingen människa kan fortsätta leva som förr!, belyste

Vecko-Revyn att ”människan är en sårbar varelse. Och aidsviruset kan bli en fruktansvärd 

motståndare till mänskligheten. Om man inte lyckas få fram ett vaccin och kan hejda smittan 

att sprida sig.”108 Vidare skrev de att ”aids smittar med blod och sex.”109 Det gavs även i 

artikeln säkra sexråd för att undvika att bli smittad av Hiv/Aids så som ”håll dej till en 

partner. (…) begränsa antalet sexkontakter, (---) använd kondom.”110 Dessa säkra sexråd och 

upplysningen om Hiv/Aids påverkade enligt Vecko-Revyn friheten vid sexuellt umgänge 

vilket märks speciellt på titeln på artikeln, Ingen människa kan fortsätta leva som förr!

Däremot skrevs artikeln för att visa att det inte enbart var homosexuella som berördes av 

smittan utan även heterosexuella, vilket gjordes mycket tydligt, men då enbart homosexuella 

personer intervjuades uppfattas artikeln inte som särskilt relevant för de som inte är 

homosexuella. Detta märks tydligt då de även skriver att:

De som idag riskerar att smittas finns hos sprutnarkomaner, 
prostituerade, män som köper kärlek på gatan, blödarsjuka och 
homosexuella och bisexuella män med många partners. En trogen 
homosexuell relation sedan många år tillbaka kan lika lite få aids som 
en fast heterosexuell relation kan få det.111

Hur många av Vecko-Revyns läsare kunde egentligen känna igen sig själv i någon av ovan 

nämnda karaktärer och därmed ta till sig vikten av att skydda sig vid sexuellt umgänge? Inte 

särskilt många kan det tänkas varav artikelns betydelse minskade. Vecko-Revyn propagerade 

med andra ord inte för Säker sex varav inte heller hälsoaspekten sattes i centrum. 
                                                
107 Vecko-Revyn, 1985, nr 26, s28-29, 32.
108 Vecko-Revyn, 1985, nr 26, s28.
109 Vecko-Revyn, 1985, nr 26, s29.
110 Vecko-Revyn, 1985, nr 26, s32.
111 Vecko-Revyn, 1985, nr 26, s29.
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Däremot började de uppmuntra bruket av kondomen allt mer, dock för att 

undvika graviditet vilket fortfarande sågs som den största risken. P-piller var dock fortfarande 

det preventivmedel de främst förespråkade under denna period. Detta märks tydligt då 

signaturen Full av längtan undrar om hon är mogen för samlag med sin pojkvän då hon 

fortfarande vid 17 års ålder inte har fått sin första menstruation. I svaret skriver Vecko-Revyn 

att hon inte behöver avstå från samlag på grund av att hon inte har fått sin första menstruation. 

Däremot påpekar de vikten av att hon ska skydda sig mot graviditet då hon när som helst kan 

få sin första ägglossning och att ”kondom är kanske det bästa skyddet. Man skriver inte gärna 

ut p-piller till flickor som inte har fått mens.”112

Sexualdrift/avhållsamhet

McLaren påpekar att det på vissa håll under 1980-talet, delvis på grund av Hiv/Aids, började 

förespråkas en tillbakagång till de traditionella normerna. Vecko-Revyn förespråkade inte 

denna en tillbakagång till de traditionella normerna, men de diskuterade regelbundet den trend 

som de menade syntes i det sexuella beteendet. I artikeln Kärlek 85 – 50-tals moral är nya 

trenden syns detta tydligt.

På 50-talet sparade hon oskulden för den rätte. På 60-talet kom P-
pillren och sexliberalismen. Hon var hämmad om hon inte ställde upp. 
Med 70-talet kom medvetenheten. Bjöd hon på te betydde det te. 1985 
väljer man själv. Men 50-talets petting ’istället för’ är på väg 
tillbaka…113

Vidare skriver de att:

På 1980-talet har vi varit trevligt förvirrade. Samtidigt som pendeln 
har slagit tillbaka mot mer kyskhet, har tjejerna möjlighet att ta 
initiativ utan att klassas som nymfomaner. Och eftersom båda 
livsstilarna är vanliga är det ingen som kan uttala stenhårda domar. 
Ingen är hämmad, ingen är vandringspokal. Man väljer själv vilket 
sexliv man vill ha och omgivningen ska ge tusan i vilket.114

Vecko-Revyn förespråkade att varje individ kunde välja hur han/hon ville leva ut sin sexualitet 

utan att stämplas för att vara på det ena eller det andra sättet. 

Att Vecko-Revyn inte instämde till den tanke som McLaren menar förespråkades 

på vissa håll märks även tydligt då de ansåg att sexualitet handlade om njutning och inte om 
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reproduktion som det ansågs enligt de traditionella normerna. Ett tydligt exempel på detta är 

då de i en spalt skriver att:

Den nuvarande trenden mot alltmer munsex hänger ihop med att hela 
sexualiteten orienteras bort från fortplantningen. Om man är ute efter 
njutningen och inte efter att bli med barn, då är händerna eller tungan 
bättre redskap. Och det gäller ännu mer för kvinnan!115

Sammanfattning – Samhället vs. Vecko-Revyn 

Period Pluralism/individualism Öppenhet/slutet ämne Frihet/krav Sexualdrift/avhållsamhet

80-tal:
Samhället

 Fasta förhållanden och 
äktenskap börjar 
förespråkas pga. 
Hiv/Aids.

 Tillfälliga sexuella 
förbindelser för kvinnor 
är mer accepterat, dock 
inte fullt ut.

 Sex före äktenskapet är 
accepterat, men 
förespråkas inte.

 Sexuellt överförbara 
sjukdomar 
uppmärksammas mycket 
flitigt.

 Hälsoaspekten är i centrum. 
 Hiv/Aids medför att det börjar 

propageras för säker sex.

 En del önskade en 
tillbakagång till de 
traditionella normerna i och 
med Hiv/Aids.

80-tal:
Vecko-
Revyn 

 Förespråkade inte fasta 
förhållanden och 
äktenskap pga. 
Hiv/Aids. Uppmuntrade 
istället läsarna att leva 
ut sin sexualitet.

 Tillfälliga sexuella 
förbindelser för kvinnor 
var accepterat.

 Sex före äktenskapet var 
accepterat.

 Sexuellt överförbara 
sjukdomar 
uppmärksammades ytterst 
lite.

 Hälsoaspekten var inte i centrum. 
 Propagerade inte för säker sex.

 Förespråkade inte en 
tillbakagång till de 
traditionella normerna.

3.5 1990-talet

Pluralism/individualism

Kvinnans rätt till sex före äktenskapet ifrågasattes fortfarande på vissa håll under 1990-talet, 

enligt McLaren. Vecko-Revyn ansåg redan sedan tidigare att kvinnan hade full rätt till sex före 

äktenskapet. Under 1990-talet syns däremot detta mönster ännu tydligare i Vecko-Revyn än 

under föregående decennium. I artikeln –Jag har legat med över 200 killar syns denna 

uppfattning mycket tydligt då Vecko-Revyn tar upp ifall det verkligen är rätt att döma en 

kvinna efter hennes sexliv. 
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När blir en frigjord kvinna en vandringspokal? Är det någon skillnad 
mellan att njuta av uppmärksamhet och att desperat söka ömhet? Kan 
en tjej älska med hur många killar som helst utan att få dåligt rykte? 
Ska man döma folk efter deras sexliv – överhuvudtaget? Läs och avgör 
själv.116

Vidare skriver Vecko-Revyn att tjejen som har intervjuats för artikeln ”naturligtvis” vill vara 

anonym. ”1995 är ännu inte året då helt vanliga svenska tjejer träder fram i Vecko-Revyn

med sitt riktiga namn och bild och erkänner öppet att de legat med över 200 killar.”117 Det är 

tydligt att Vecko-Revyn önskade att det hade varit mer accepterat för kvinnor att kunna leva ut 

sin sexualitet utan att bli dömda. Detta visar även mycket tydligt att de, som nämndes ovan, 

ansåg att kvinnor hade full rätt att ha sex före äktenskapet. Ytterligare exempel på detta är i 

artikeln Tänder du på gurkorna på Konsum? som inleds med följande ord:

Har din mormor sex oftare än du? Passerade kondomerna på 
nattduksbordet sitt bäst-före-datum för länge sedan? Då är det dags att 
göra något åt situationen. DU VET ATT DU BEHÖVER ETT NYP 
NÄR:118

Efter detta anger de fyrtio punkter som de menar är tecken på att man har haft för lite sexuellt 

umgänge, däribland punkt nio ”du fingrar längtansfullt på gurkorna på Konsum”119 och 

punkt fyrtio ”du sätter dig gränsle över tvättmaskinen när den börjar centrifugera.”120

Artikeln visar tydligt att Vecko-Revyn ansåg att alla behövde ha ett sexliv, med andra ord även 

kvinnor före äktenskapet. Vid ett tillfälle i det undersökta materialet från denna period fick 

läsarna ett Ragg-kort i en artikel de kallade Sanningen om honom & dig i sängen, som skulle 

visa vem man passade bra ihop med sexuellt enligt orientalisk astrologi. Läsaren uppmuntras 

till att:

Riv ut och spar. Perfekt att ha i plånboken. När du träffar en ny flirt på 
krogen tar du bara upp kortet, kollar direkt – och kan direkt avslöja om 
han är ett bra ragg. Eller om det är lika bra att leta vidare…121

Även i detta fall märks det mycket tydligt att Vecko-Revyn ansåg att sex före äktenskap, 

speciellt för kvinnor var fullt accepterat från deras sida. Sammantaget var Vecko-Revyn före 
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sin tid när det gällde synen på föräktenskapligt sex för kvinnor vid en jämförelse med 

McLarens antaganden.

Öppenhet/slutet ämne

McLaren menar att det under 1990-talet ansågs att sex var centralt för ett fungerande 

äktenskap. I artikeln När världen rämnar av Pur passion är detta synsätt mycket framträdande 

då de i artikeln nämner Fem dåliga vanor och hur du bryter dem. Vecko-Revyn skriver här att 

en dålig vana är då ”Ni bryr er inte om att älska: Det spelar ingen roll om ni inte längre gör 

det jämt eller flera gånger i veckan, bara ni gör det emellanåt. Annars kan ni ju lika gärna 

bara vara vänner.”122

Även i artikeln Händerna på täcket! Kyskhets-trenden är här! märks detta 

tydligt. I artikeln går det att läsa att ”de sexiga glinen i Boyzone gör det INTE. Läckra 

rockbruden Juliana Hatfield gör det INTE. Och charmige Linus Roache i ’Priest’ vill INTE 

göra det men gör det ändå. Den här våren är det CELIBATET som hetsar våra hormoner 

mest.”123 Samtidigt som trenden med celibat uppmärksammades ifrågasatte Vecko-Revyn 

trovärdigheten hos artisten Juliana Hatfield och skrev att ”Ska vi tycka synd om henne? Nja, 

många tror nog inte riktigt på hennes uppgifter – i synnerhet inte de som också känner Evan 

Dando…(hennes pojkvän egen anm.)”124 Vidare skrev de om skådespelaren Linus Roache att 

”i verkliga livet har Linus en flickvän som han bor ihop med, om någon undrar. Och nej, han 

tycker inte att celibat är någon bra idé.”125 Att Vecko-Revyn inte förespråkade celibat är 

tydligt i materialet utan de ansåg istället, precis som McLaren påpekar, att sex var centralt för 

att en relation skulle fungera.

Frihet/krav

Orgasmen sågs under denna period mer eller mindre som ett krav både för män och för 

kvinnor vid sexuellt umgänge, enligt McLaren. I Vecko-Revyn förekom det en mängd artiklar 

och frågor i spalterna om orgasm och det fokuserades då främst på hur denna kunde uppnås. I 

artikeln Snabba orgasmen – lär dig ikväll fick läsaren veta hur man som kvinna kunde träna 

sig till orgasm. Detta skedde genom att läsaren fick lära sig ”Snabba orgasmen – så smeker 

du dig själv”126 samt ”10 steg till en skön orgasm.”127
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Samtidigt påpekar Vecko-Revyn att:

Många tycker att sexlivet blir oerhört resultatinriktat. Att orgasm är 
den enda måttstocken på hur bra sexlivet är. Men så är det givetvis 
inte. Orgasmen i sig är inte heller ändamålet, även om det kan verka 
så. (---) Det gäller att inte glömma bort att tekniken är bra att kunna –
men att den INTE ska överskugga känslorna.128

Signaturen Blyger som skriver till spalten, som under denna period hette Sex & Kärlek, och 

undrar om det är onormalt att inte få orgasm varje gång man har sexuellt umgänge får svaret 

att ”Många tjejer får, precis som du, aldrig eller sällan orgasm med en partner (det är 

faktiskt ett av de vanligaste sexuella problemen).”129 Det är tydligt att Vecko-Revyn inte ansåg 

att orgasmen var ett krav vid sexuellt umgänge, men de förespråkade däremot att läsarna 

åtminstone försökte lära sig att få orgasm. Att aldrig eller sällan få orgasm benämndes dock 

trots allt som ett av de vanligaste sexuella problem från Vecko-Revyns sida. Detta kan tolkas 

som att orgasmen trots allt ansågs vara en viktig del i det sexuella umgänget och att det 

därmed förespråkades att man lärde sig att få en orgasm, för sin egen njutnings skull, varav de 

följde samma linje som McLaren.

McLaren menar även att hälsoaspekten fortfarande under 1990-talet var i 

centrum och att säker sex förespråkades starkt. Det var först under denna period som Vecko-

Revyn började propagera starkt för säker sex. Hälsoaspekten var ständigt närvarande och 

läsarna uppmanades att inte enbart skydda sig mot risken för graviditet utan även mot 

könssjukdomar. P-pillren övergavs från Vecko-Revyns sida som det främsta preventivmedlet 

och istället började kondomen förespråkas. Signaturen Isa undrade vilket preventivmedel som 

passar henne bäst fick svaret att:

Jag tycker att kondom är ett utmärkt preventivmedel, det ger dessutom 
både skydd mot graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Du kan 
lugnt använda kondom, eftersom risken att den spricker är minimal om 
kondomen hanteras rätt – det vill säga att man är försiktig när man tar 
fram den ur förpackningen och trär på den, så den inte blir rispad av 
vassa naglar till exempel. Kondomer är noggrant testade i tuffa försök 
och ska palla en hel del påfrestningar. Kondomer får du heller inga 
biverkningar av.130

Hiv/Aids började även uppmärksammas i större utsträckning än tidigare i Vecko-Revyn. Det 

förekom både frågor i spalterna från oroliga läsare samt artiklar som belyste sjukdomen. 
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Denna ökade uppmärksamhet syns tydligt i artikeln Ingen väg ut där Vecko-Revyn berättade 

om två kvinnor, 19 år resp. 33 år, som båda två endast vid ett tillfälle hade oskyddat sex och 

fick Hiv. Vecko-Revyn skriver att ”Fler och fler heterosexuella kvinnor och män smittas av 

viruset – för att inte ha använt kondom; för att de trott att deras partner inte kunde vara hiv-

bärare.”131 Vecko-Revyn upplyste även många oroliga läsare som skrev och hade frågor om 

Hiv/Aids. Att Vecko-Revyn började propagera strakt för säker sex märks även mycket tydligt 

då signaturen Stor och liten undrar om könssjukdomar får svaret att ”Det bästa sättet att 

undvika könisar är att använda kondom. Utan kondom – inget samlag, ha det som 

princip!”132 Även signaturen Pi som undrar om Aids-risken får svaret att ”Tvivlar man det 

minsta, eller har sex för en natt med någon man inte känner bör man alltid använda kondom 

eller praktisera säkert sex, oavsett om man är hetero- eller homosexuell.”133

Sexualdrift/avhållsamhet

Mclaren menar att det under 1990-talet ansågs det mycket viktigt att man fungerade effektivt 

inom det sexuella. Samma tendens syns mycket tydligt i Vecko-Revyn i det för perioden 

undersökta materialet. Det förekom en mängd med olika artiklar om hur man blev mer 

effektiv på det sexuella planet samt hur man såg till att ens partner blev mer effektiv. I 

artikeln Det häftiga UTEsexet – från a till ö gavs en mängd exempel på olika platser utomhus 

där man inte bara kunde, utan som de själva skrev bör, testa att ha sexuellt umgänge för att 

piffa till och variera sexlivet. 

Det kan vara fantastiskt som i en erotisk film. Eller ett helvete med 
myggor, klåda, fluktande kossor och sand i musen. Men det bör testas. 
I sommar. Här är sakerna du bör tänka på. Sakerna du kan ha glömt. 
Sakerna du inte kände till…134

I artikeln Så blir din kille bättre i sängen fokuseras det som titeln antyder på hur killen alltid 

kan bli mer effektiv på att tillfredsställa sin motsatta partner på det sexuella planet. Genom att 

göra ett test betygsätts killens effektivitet i sängen. Det finns fyra olika kategorier, varav 

killen efter testet har placerats i en av dessa beroende på hur effektiv han enligt testet ansågs 

vara. Till varje kategori ingår en ”kurs” där olika tips på hur en ökad effektivitet på det 

sexuella planet kan uppnås. Vecko-Revyn inleder artikeln med att skriva:

                                                
131 Vecko-Revyn, 1995, nr 9, s34.
132 Vecko-Revyn, 1995, nr 1, s83.
133 Vecko-Revyn, 1995, nr 19, s83.
134 Vecko-Revyn, 1995, nr 22, s20.



43

Önskar du ibland att din kille var lite mer spännande i sängen? Att sex 
nån gång var mer upphetsande än en ljummen folköl? Alla kan bli 
bättre, säger VR:s Katerina Janouch. Även om du är nykär och allting 
bara underbart. Gör vårt TEST för att se vilka av Katerinas tips som 
passar just dig och din kille.135

Även svaret som signaturen Hälsningar Lilla jag får, som skriver att hennes problem är att 

”ju kärare jag blir, desto mindre kåt”, belyser tydligt denna tanke om vikten av effektivitet. 

Jag tror det behövs mer uppfinningsrikedom för att det ska bli hetare er 
emellan, man får helt enkelt jobba lite för sitt sexliv. Att samlaget 
alltid ser likadant ut är mördande för kåtheten. Och att du varje gång 
vet vad som ska hända gör dig knappast intresserad. Nej, ett spännande 
sexliv med samma partner kräver ett visst mått av ombyte.136

Enligt Vecko-Revyn krävdes det alltså variation i sängkammaren för att sexlivet skulle fungera 

effektivt i de fall då det inte skedde någon variation i form av val av partner.

Ytterligare ett tydligt exempel på den hos Vecko-Revyn under perioden

existerande tanken om vikten av effektivitet är i artikeln 7 saker som alla killar älskar i 

sängen. Vecko-Revyn skriver i artikeln att ”ju mindre man tänker desto bättre sex. Men vågar 

du gå på enbart instinkt? Här är sju gyllene ’basknep’ som en ambitiös älskarinna absolut 

har nytta av att ha med sig i sängen”137 Vidare skriver de att ”är du bara utrustad med den 

här kunskapen, och det minsta känslig för hans reaktioner, så kan det inte bli fel. Även om du 

inte är särskilt erfaren i övrigt.”138 Att fungera effektivt på det sexuella planet var alltså 

mycket viktigt enligt Vecko-Revyn.

McLaren påpekar även att onani under 1990-talet förespråkades för att lära 

känna sig själv och för att bli en bra sexpartner. Detta märks mycket tydligt på många ställen i 

det undersökta materialet. Ett tydligt exempel på detta är då signaturen Joakim Wingren, 39 

år, sedan länge ensam och onanerande – snart gubbe? undrade om Vecko-Revyn enbart ansåg 

att onani och sex var till för unga fick svaret att ”jag (har) alltid förespråkat onani som ett bra 

sätt att lära känna sin kropp på och bli tillfredsställd, oavsett om man är ensam eller har 

sällskap, gammal eller ung.”139 Samma tendens syns tydligt i artikeln Snabba orgasmen – lär 

dig ikväll där Vecko-Revyn skriver följande:

                                                
135 Vecko-Revyn, 1995, nr 34, s22.
136 Vecko-Revyn, 1995, nr 34, s85.
137 Vecko-Revyn, 1995, nr 6, s28.
138 Vecko-Revyn, 1995, nr 6, s28.
139 Vecko-Revyn, 1995, nr 8, s83.
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Var inte rädd att ta på dig själv och smeka dig själv. Det är inget 
konstigt med att du som tjej onanerar, det gör de flesta och det är bara 
bra för dig. Det är bara du själv som har ansvar för att du ska få ett bra 
sexliv. Lär du dig vad du gillar, kan du sedan lära din kille.140

Här syns det mycket tydligt att Vecko-Revyn ansåg att man kunde lära känna sig själv med 

hjälp av onani. Att onani förespråkades av Vecko-Revyn märks även tydligt då signaturen Är 

jag normal?, som undrar om det är normalt att onanera med handbromsen, får svaret att:

Tja förutsatt att bilen står still är det ju ingen fara att onanera med 
handbromsen, jag är bara lite tveksam till hur det går till rent praktiskt 
– och är det verkligen skönt? Är det inte trevligare att i lugn och ro 
kanske ligga på sängen och leka med en dildo istället? Men föredrar du 
handbromsen, så är det din sak. Se bara till att bilen står på plant 
underlag.141

Att Vecko-Revyn starkt förespråkade onani för att lära känna sig själv och för att bli en bra 

sexpartner var alltså allt som allt mycket vanligt förekommande under 1990-talet.

Sammanfattning – Samhället vs. Vecko-Revyn 

Period Pluralism/individualism Öppenhet/slutet ämne Frihet/krav Sexualdrift/avhållsamhet

90-tal:
Samhället

 Kvinnans rätt till sex 
före äktenskapet 
ifrågasätts fortfarande 
på vissa håll.

 Sex anses centralt för ett 
fungerande äktenskap.

 Orgasmen är mer eller mindre ett 
krav för både män och kvinnor vid 
sexuellt umgänge.

 Hälsoaspekten är i centrum och 
säker sex förespråkas.

 Viktigt att fungera effektivt på 
det sexuella planet.

 Onani förespråkas för att lära 
känna sig själv och för att bli 
en bra sexpartner.

90-tal:
Vecko-
Revyn

 Kvinnans rätt till sex 
före äktenskapet var 
fullt accepterad.

 Sex ansågs centralt för ett 
fungerande äktenskap.

 Ansåg att orgasmen var mycket 
viktig för det sexuella umgänget. 
Förespråkade att man lärde sig få 
orgasm, men påpekade att den inte 
var något krav.

 Hälsoaspekten ansågs mycket 
central och säker sex förespråkades.

 Instämde till uppfattningen att 
det var viktigt att fungera 
effektivt på det sexuella 
planet.

 Förespråkade onani för att 
lära känna sig själv och för att 
bli en bra sexpartner.

3.6 2000-talet

Pluralism/individualism

Lennerhed menar att sexualiteten i dagens samhälle anses ska vara jämlik, att alla ska kunna 

styra över sitt liv och bejaka sin sexualitet. Detta synsätt syns även i Vecko-Revyn i artikeln 4 

nyanser av rött, som ingick i en sexspecial, där fyra sextips ges vilka uppmanar individen att 

styra sitt eget sexliv och till att bejaka sin sexualitet. ”Var ingen people pleaser. Säg ja till det 

som är skönt och nej till det som är jobbigt. (---) var ego. Njuter du, njuter han… Tänk inte på 

                                                
140 Vecko-Revyn, 1995, nr 25, s14.
141 Vecko-Revyn, 1995, nr 27, s73.
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hur du ser ut i stundens hetta. En upphetsad kvinna som vet vad hon vill är hur sexig som 

helst.”142 Även i artikeln Så får du hetare sex där Sveriges fyra mest kända sexualupplysare, 

enligt Vecko-Revyn, ger värdefulla tips för ökad njutning syns detta synsätt tydligt. I artikeln 

skriver de ”glöm inte att all sexualitet kan perverteras. Samtycke och att ni båda vill utgör 

grunden för vad som är okej.”143

Bergenheim påpekar att tillfälliga sexuella förbindelser och sex för vänskaps 

skull idag förekommer flitigt utan att för den skull uppmärksammas i någon högre grad av 

omgivningen. I artikeln Uppdatera ditt sex-CV! skriver Vecko-Revyn ”att nöjd vandra hemåt 

när solen går upp efter en natt med en het främling är något som varje kvinna borde få 

uppleva.”144 Att ha haft sex med en total främling menade Vecko-Revyn var en ynnest att ha 

fått uppleva, något som man som kvinna borde få uppleva. Samma tendens syns även mycket 

tydligt i artikeln KK sökes! då Vecko-Revyn skriver att ”bardisken är utbytt mot hårddisken. 

Nu raggar kvinnor inte bara ett förhållande på nätet – många söker också tillfälligt sex på 

internet i stället för på krogen.”145 Vidare skriver de att ”kvinnor idag blir alltmer medvetna, 

får större självförtroende och vågar ta ut svängarna mer. Man kanske inte bara annonserar 

efter en kille att vara ihop med utan ser sex mer som en hobby.”146 I artikeln Ditt sexliv är 

perfekt! visar Vecko-Revyn vilka fördelarna med tillfälliga sexuella förbindelser är och skriver 

att ”med helt nya sexpartners kan du få fantastiska sexupplevelser – dessutom är risken för 

slentrian obefintlig.”147 Tillfälliga sexuella förbindelser är idag fullt accepterat från Vecko-

Revyns sida. Samtidigt är Vecko-Revyn i detta sammanhang noga med att påpeka att det även 

finns risker med detta beteende, såsom könssjukdomar, oönskad graviditet, våldtäckt etc.148

Om sex för vänskaps skull skriver Vecko-Revyn i Veckans dilemma, som ingår i den stående 

spalten som numera heter Sex & Relation, att man bör:

Satsa på sexfri vänskap. Ni har sex, och ni har gillat varandra länge. Ni 
vill båda två. Ändå är det här början på något ledsamt och besvärligt, 
det förändrar er vänskap. (---) Visst finns det de som klarar av att vara 
knullkompisar, men jag vill ändå slå ett slag för vänskapen. En riktigt 
nära vän finns det all anledning att vara rädd om, är en stunds åtrå värt 
att ställa allt på sin spets för?149

                                                
142 Vecko-Revyn, 2005, nr 3, s66.
143 Vecko-Revyn, 2005, nr 8, s77.
144 Vecko-Revyn, 2005, nr 20, s74.
145 Vecko-Revyn, 2005, nr 24, s78.
146 Vecko-Revyn, 2005, nr 24, s79.
147 Vecko-Revyn, 2005, nr 10, s72.
148 Vecko-Revyn, 2005, nr 24, s79.
149 Vecko-Revyn, 2005, nr 24, s81.
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Samtidigt skriver Vecko-Revyn i artikeln Ditt sexliv är perfekt! att fördelen med att ha sex för 

vänskaps skull, det Vecko-Revyn kallar KK - ”knullkompis”, är att ”din KK ska du enbart 

använda för erotiska äventyr. Det är det perfekta tillfället att testa fantasier, utveckla sina 

erotiska talanger och lära känna sin sexualitet. Njut av det!”150 Vidare skriver de i artikeln 

Uppdatera ditt sex-CV! att:

En KK (KnullKompis) är någon som, nästan, alltid kan ställa upp när 
du känner för det (och vice versa får man förmoda). (---) med tiden blir 
ni mer och mer samspelta och kan få ett grymt sexliv, utan några som 
helst krav eller problem som hör förhållanden till.151

Detta visar på en tvetydighet hos Vecko-Revyn när det gäller inställningen till sex för 

vänskaps skull. Det är ingenting som de förespråkar, men om man nu skulle ha sex för 

vänskaps skull uppmanas man att tänja lite på gränserna för att njuta och lära känna sin 

sexualitet.

I Vecko-Revyn anses det idag fullt normalt att en tjej i vissa fall inte vill ha ett 

förhållande utan enbart en tillfällig sexuell förbindelse eller sex för vänskaps skull. Det anses 

inte vara något konstigt med det.

Öppenhet/slutet ämne

I dagen samhälle figurerar sex överallt i det offentliga rummet och det pratas om sex som 

aldrig förr, enligt Lennerhed. Denna tendens syns även i Vecko-Revyn. Det förekommer 

regelbundet, utöver spalterna, artiklar som handlar om sex på olika sätt. Artiklarna behandlar i 

regel hur man får ett mer varierat och effektivt sexliv, exempelvis Sätt sexlivet i gungning!152

som förklarar hur man ska gå tillväga för ett lyckat utomhussex eller Förspelet153, ett spel som 

man uppmanas att ta till om variationen i sexlivet börjar tryta. Det är även vanligt 

förekommande med tips om olika sexleksaker och olika sex-tester, exempelvis Vad är ditt 

SEX-ID?154 där läsaren får veta hur hon är i sängen. 

Att Vecko-Revyn pratar mer sex idag syns även tydligt då läsarnas egna sexuella 

upplevelser numera stundvis får utrymme i vissa artiklar, såsom i artikeln Han tog mig 

bakifrån på balkongen… som de inleder med orden: ”Här är VR-läsarnas bästa 

                                                
150 Vecko-Revyn, 2005, nr10, s72.
151 Vecko-Revyn, 2005, nr 20, s76.
152 Vecko-Revyn, 2005, nr 16, s70-71.
153 Vecko-Revyn, 2005, nr 18, s86-87.
154 Vecko-Revyn, 2005, nr 22, s62.
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sommarsexminnen – läs och låt dig inspireras!” 155. Ytterligare ett mycket tydligt exempel på 

att öppenheten kring sex har ökat enormt även i Vecko-Revyn är då de i ett nummer i det 

undersökta materialet har en tiosidig sexspecial som de menar ska ge ”svar på alla dina 

frågor, men också massor av njutning, tips och råd!”156 I denna sexspecial finns bland annat 

svaren på en undersökning som Vecko-Revyn genomförde med över 800 kvinnor där läsaren 

får veta allt från vilken som är den vanligaste samlagsställningen till hur många som kan 

tänka sig att ha gruppsex.157

Frihet/krav

Lennerhed påpekar att det i dagens samhälle är krav på att sex ska vara lust och njutningsfullt.

Samtidigt menar hon att sexualiteten idag inte bara ska vara jämlik utan att den även är 

njutningsorienterad. Alltså att sexualiteten är frikopplad från reproduktions-, äktenskaps- och 

kärlekskrav. Att sex ska var lust och njutningsfullt anser även Vecko-Revyn vilket märks 

tydligt då det förekommer en mängd olika artiklar där det ges tips på hur man kan öka lusten. 

I artikeln Höj lusten med rätt mat – ät efter ditt stjärntecken inleder de artikeln med ”visst kan 

du äta dig pilsk! Hemma i köket har du massor av afrodisiaka. Dyk in i skafferiet och leta 

fram maten som passar just ditt stjärntecken.”158 Vidare poängterar de vikten av lust i artikeln 

Vinst varje gång – i sängen där de ger ”orgasmgaranti!”159 ”Har du fastnat i missionären? 

Har orgasmen hakat upp sig? Förena nytta med nöje och testa våra tips på hur du blir en 

vinnare mellan lakanen!”160

Detta mönster återkommer ständigt i det undersökta materialet. Artiklar som 

Dags att komma! och Från celibat till akrobat! belyser hur viktigt det är, enligt Vecko-Revyn, 

med ett lust- och njutningsfullt sexliv. I Dags att komma! får läsaren lära sig av en 

erotikpedagog hur man som kvinna kan få olika sorters orgasmer. Vecko-Revyn skriver att 

”Ditt underliv är en fantastisk källa till njutning, med mängder av hemliga erotiska punkter 

att upptäcka.”161 Även i Från celibat till akrobat! tipsas det om tjugoen sätt att piffa till 

sexlivet. Artikeln inleds med följande ord: ”Släng ut TV:n, investera i chokladsås på tub och 

älska i slow motion. Så här kan du, och din pojkvän, få en nyantändning i sängen.”162

                                                
155 Vecko-Revyn, 2005, nr 17, s72.
156 Vecko-Revyn, 2005, nr 3, s59.
157 Vecko-Revyn, 2005, nr 3, s60-61.
158 Vecko-Revyn, 2005, nr25, s68.
159 Vecko-Revyn, 2005, nr 24, s84.
160 Vecko-Revyn, 2005, nr 24, s85.
161 Vecko-Revyn, 2005, nr 5, s98.
162 Vecko-Revyn, 2005, nr 7, s85.
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I materialet är det tydligt att tanken att sex ska vara lust och njutningsfullt är mycket central 

och i de fall då det inte är lust och njutningsfullt ska det, enligt Vecko-Revyn, helst åtgärdas 

omgående.

När det sedan handlar om att sexualiteten ska vara njutningsorienterad anser 

Vecko-Revyn att den ska vara frikopplad från reproduktions- och äktenskapskrav. Signaturen 

Anonym, som har problem med att hon aldrig har fått orgasm, får rådet att sluta tänka och bara 

njuta, att ”meningen med sex är i första hand att få ha det riktigt skönt.”163

Däremot när det gäller kärlekskravet menar Vecko-Revyn att kärleken mer än 

gärna får vara närvarande i en sexuell relation men att kärleken, som tidigare nämnts, inte är 

något krav som måste uppfyllas i en sexuell relation. Att Vecko-Revyn inte anser att 

sexualiteten ska vara frikopplad från kärlekskrav syns tydligt i artikeln 4 nyanser av rött där 

de skriver att ”det gör för jävla ont att bli dumpad, men det är ändå värt att få uppleva 

kärleken en liten stund än inte alls.”164

Lennerhed menar även att sexualiteten idag anses vara sund och rationell då 

barnafödandet planeras med hjälp av preventivmedel och då hälsoupplysning hjälper till att

förebygga både spridning av könssjukdomar och oönskade graviditeter. Att Vecko-Revyn 

anser att sexualiteten ska vara sund och rationell är mycket framträdande i materialet för den 

undersökta perioden. I artikeln Så får du hetare sex! påpekas detta tydligt: ”Använd kondom 

så att du kan bli med barn – inte nu, men sedan!”165 I detta citat märks det tydligt att Vecko-

Revyn anser att barn är något som man planerar. Vidare skriver de i samma artikel ”Se till att 

ni löst frågan med preventivmedel på ett säkert och vettigt sätt. Innan.”166 Vecko-Revyn 

arbetar idag regelbundet med att förebygga och upplysa om spridning av könssjukdomar och 

oönskade graviditeter. Idag anser Vecko-Revyn att det viktigaste är att skydda sig mot 

könssjukdomar inte mot graviditet, men påpekar samtidigt det positiva med att då skyddar 

man sig mot könssjukdomar så skyddas man per automatik även mot graviditet. Detta syns 

även i svaret som signaturen En som verkligen undrar får, då hon undrar om hon kan vara 

gravid på grund av glömda p-piller. ”P-pillren ger inget skydd när du slarvat med dem, och 

du har haft sex ändå. (---) Och du, för sin egen skull – skydda dig! P-piller skyddar inte mot 

könssjukdomar!”167

                                                
163 Vecko-Revyn, 2005, nr 15, s65-66.
164 Vecko-Revyn, 2005, nr 3, s67.
165 Vecko-Revyn, 2005, nr 8, s77.
166 Vecko-Revyn, 2005, nr 8, s76.
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49

I artikeln Charter-lus i din mus? tar Vecko-Revyn upp alla kända 

könssjukdomar, dess symptom, smittosätt, botemedel etc och påpekar att enda sättet att 

skydda sig är genom att använda kondom. Vidare skriver de i artikeln att ”Innerst inne vet vi 

att kondom är det absolut bästa skyddet mot både oönskade graviditeter och jobbiga 

könssjukdomar.”168

Sexualdrift/avhållsamhet

I dagens samhällen anses det, åtminstone i teorin, enligt Bergenheim att män och kvinnor ska 

ha lika rätt till sexuell njutning. Att Vecko-Revyn anser att män och kvinnor ska ha lika rätt till 

sexuell njutning genomsyrar hela det under perioden undersökta materialet. I artikeln Så får 

du hetare sex! belyses detta starkt då de skriver att ”män har huvudansvaret för att kondomen 

finns med vid de tillfälliga sexuella kontakterna, men mannen ska också tycka att det är okej 

att kvinnan har kondomer med sig. Glöm gamla unkna föreställningar om sexualitet!”169

Även att det, vilket nämndes tidigare, förekommer en mängd artiklar som fokuserar på 

kvinnans njutning visar ytterligare att Vecko-Revyn anser att kvinnor och män ska ha lika rätt 

till sexuell njutning.

Sammanfattning – Samhället vs. Vecko-Revyn 

Period Pluralism/individualism Öppenhet/slutet ämne Frihet/krav Sexualdrift/avhållsamhet

2000-tal:
Samhället

 Sexualiteten ska vara 
jämlik; alla ska kunna 
styra över sitt liv och 
bejaka sin sexualitet. 

 Tillfälliga sexuella 
förbindelser och sex för 
vänskaps skull 
förekommer flitigt utan 
särskild 
uppmärksamhet.

 Sex figurerar överallt i det 
offentliga rummet.

 Det pratas sex som aldrig 
tidigare.

 Krav på att sex ska vara lust och 
njutningsfullt.

 Sexualiteten ska vara 
njutningsorienterad; frikopplad från 
reproduktions-, äktenskaps- och 
kärlekskrav. 

 Sexualiteten ska vara sund och 
rationell; barnafödandet planeras 
och med hjälp av preventivmedel 
och hälsoupplysning förebygger 
man spridning av könssjukdomar 
och oönskade graviditeter.

 Mäns och kvinnors lika rätt 
till sexuell njutning anses 
självklar – åtminstone i teorin.

2000-tal:
Vecko-
Revyn 

 Instämmer till tanken 
om att sexualiteten ska 
vara jämlik; alla ska 
kunna styra över sitt liv 
och bejaka sin 
sexualitet. 

 Tillfälliga sexuella 
förbindelser och sex för 
vänskaps skull 
accepteras och 
uppmärksammas inte i 
någon större grad. 
Däremot förespråkar de 
inte sex för vänskaps 
skull.

 Sex förekommer i nästintill 
varje nummer av Vecko-
Revyn.

 Det pratas sex som aldrig 
tidigare.

 Anser att det är krav på att sex ska 
vara lust och njutningsfullt.

 Instämmer till tanken att 
sexualiteten ska vara 
njutningsorienterad; frikopplad från 
reproduktions-, äktenskapskrav. 
Däremot anser de inte att 
sexualiteten måste vara frikopplad 
från kärlekskrav utan kärleken får 
mer än gärna vara närvarande.

 Instämmer även till tanken att 
sexualiteten ska vara sund och 
rationell; att barnafödandet ska
planeras med hjälp av 
preventivmedel och med 
hälsoupplysning ska man förebygga
spridning av könssjukdomar och 
oönskade graviditeter.

 Instämmer till uppfattningen 
att män och kvinnor ska ha 
lika rätt till sexuell njutning 
(åtminstone i teorin).
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4. Slutsats och diskussion

I inledningskapitlet var frågeställningen följande: Följer sexualsynen i Vecko-Revyn under 

perioden 1955-2005 samma förändring som har inträffat i sexualsynen i samhället sådan den 

framträder i den för studien sammansatta analysmodellen?

Studien belyser tydligt hur den sexuella verkligheten har förändrats under den 

undersökta perioden. Förändringen av de normer som existerade under den undersökta 

perioden i Vecko-Revyn syns tydligt i det undersökta materialet. 

Slutsatsen av undersökningen är att Vecko-Revyns sexualsyn följde förändringen 

i samhällets sexualsyn i olika grad under de olika decennierna. Den mångfasetterade bilden av 

Vecko-Revyns sexualsyn som framträder i det undersökta materialet visar att Vecko-Revyns

åsikter i vissa fall var mer liberala än samhällets medan de i andra fall var mer konservativa.

Det var främst i inställningen till föräktenskapliga sexuella relationer som Vecko-Revyn 

skiljde sig åt från samhället under den undersökta perioden.

Vecko-Revyn var fram till 70-talet mer liberala i sin inställning till sex före 

äktenskapet och tillfälliga sexuella förbindelser än vad samhället var i övrigt. Denna tendens 

syns redan under 1950-talet då de, till skillnad mot samhället, valde att inte kritisera fria 

sexuella förbindelser utan istället valde att enbart inte förespråka dem. Däremot ansåg Vecko-

Revyn att sex helst skulle ske inom äktenskapets ramar, men de var överseende med detta och 

såg det mest som en utopi. 

Då Vecko-Revyn intog en för sin tid mycket liberal inställning gentemot 

föräktenskapliga sexuella förbindelser under 1950-talet medförde detta även att deras syn på 

avhållsamhet under samma period skiljde sig markant gentemot samhällets. Medan samhället 

förespråkade avhållsamhet fram till äktenskapet menade Vecko-Revyn att det, bortsett åldern i 

viss mån, var mängden kunskap om det sexuella samlivet som var avgörande för om man var 

mogen för sexuellt umgänge, inte civilstånd. Vidare ansåg Vecko-Revyn, i motsats till 

samhället som förespråkade självdisciplin och restriktivitet, att onani skulle användas för att 

hantera sexdriften fram till den dag då individen var sexuellt mogen. 

Det var först under 1960-talet som dessa tankar sammanstrålades hos samhället 

och Vecko-Revyn. Vecko-Revyn ansåg även redan under 1950-talet att preventivmedel kunde 

användas obefogat och av bekvämlighetsskäl. Sexualsynen i preventivmedelfrågan har hos 

Vecko-Revyn och samhället sedan 1960-talet följt samma utveckling.

Tyvärr går det enbart att spekulera kring varför Vecko-Revyn intog en så pass 

liberal inställning gentemot till föräktenskapliga sexuella relationer. Det kan tänkas att om de 
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hade intagit en mer konservativ inställning i frågan, såsom samhället, hade detta medfört att 

de hade dömt många av sina läsare varav den liberala inställningen. 

En annan förklaring skulle kunna vara att Vecko-Revyn skiljde sig i sin 

sexualsyn gentemot samhällets eftersom den normativa diskursen, som har belysts i studien, 

formades av politiker och inte av Vecko-Revyn. Detta skulle bland annat kunna hänga samman 

med vilka som skrev råden i spalterna. Under 1950-, 1960- och 1970-talen var det främst 

läkare och psykologer som var ansvariga för spalterna. Dessa läkare och psykologer kan 

tänkas ha varit mer öppna och tillåtande i sin sexualsyn jämfört med de politiker som formade 

den normativa diskursen. 

Under 1950-talet då öppenheten kring sexrelaterade frågor ökade i samhället 

och sexualiteten skulle lyftas fram i ljuset, togs sexrelaterade frågor upp i Vecko-Revyn men 

de avsexualiserades i största möjliga mån. De ville vara moderna och ta upp frågorna, men det 

var ändock inte fullt accepterat från deras sida att prata om det. Den upplysning som många 

av läsarna sökte hos Vecko-Revyn blev de hänvisade till att söka på annat håll istället. Vecko-

Revyn ansåg att sexualupplysning var enormt viktigt, men enligt dem var det inte deras 

uppgift. Men hur stor var denna öppenhet i samhället under 1950-talet egentligen? Kanske var 

det så att skillnaden mellan Vecko-Revyn och samhället egentligen inte var särskilt markant?

Smusslet och hysch hyschet var kanske närvarande även i samhället under 1950-talet trots att 

det förelåg en tanke om ökad öppenhet kring sexrelaterade frågor? Tyvärr är detta frågor vilka 

denna studie inte kan eller hade som syfte att besvara, men hypotetiskt sett skulle det kunna 

vara så att Vecko-Revyn och samhället var mer eller mindre likställda i sin öppenhet i 

sexrelaterade frågor under 1950-talet. Eller var kanske till och med Vecko-Revyn rent av mer 

öppna än samhället? Detta går det dock endast att spekulera kring.

Under 1960-talet var det den variation och förnyelse som förespråkades inom 

den sexuella pluralismen som Vecko-Revyn inte instämde till och de menade även att det 

sexuella hade blivit för öppet, att det inte längre existerade något som fick lov att förbli privat. 

Däremot uppskattade de den för individen ökade friheten inom sexualiteten.

Först under 1970-talet började Vecko-Revyn och samhällets sexualsyner att följa 

samma linje när det gällde dessa frågor. Utvecklingen har sedan 1970-talet övergått till att det 

idag pratas sex som aldrig förr både i samhället och i Vecko-Revyn.

Däremot hade Vecko-Revyn under 1970-talet, i det undersökta materialet, inte 

samma inställning som samhället gentemot säker sex. Detta märks tydligt då Vecko-Revyn

inte hade någon som helst motsvarighet till RFSU´s kampanj Ikväll får 107 svenskar gonorré

som lanserades i början av 1970-talet vilken fick enormt gensvar. 
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Vidare skiljde sig Vecko-Revyns sexualsyn även markant under 1980-talet, då 

det i samhället ständigt propagerades för säker sex och hälsoaspekten var konstant 

närvarande. I Vecko-Revyn vidrördes hälsoaspekten ytterst sparsamt och det propagerades inte 

heller för säker sex. Inte heller Hiv/Aids, som uppmärksammades oerhört i samhället under 

denna period vilket påverkade synen på lösa sexuella förbindelser och som även låg till grund 

för introduceringen av begreppet säker sex, diskuterades i Vecko-Revyn vid mer än ett tillfälle. 

Det bör i detta sammanhang påpekas att McLaren, som har fått belysa 

sexualsynen under 1980-1990-talet, beskriver sexualsynen i Västeuropa och USA, vilket har 

nämnts tidigare. Detta kan ha medfört att han belyser aspekter/fenomen som inte fick någon 

framträdande roll i Sverige just under 1980-talet, vilket skulle kunna vara fallet när det gäller

avsaknaden av propagerandet för säker sex och den ej närvarande hälsoaspekten i Vecko-

Revyn. Däremot vidrördes det i den historiska översikten170 att det även i Sverige började 

propageras för säker sex under denna period, vilket skulle kunna medföra att relevansen i 

McLarens skildring av 1980-talet stärks. Detta medför att om man utgår från att McLarens 

ställningstaganden om 1980-talet även gällde i Sverige skiljde sig Vecko-Revyns sexualsyn 

under samma period från det övriga samhällets när det gällde hälsoaspekten. 

Även 1990-talet har McLaren fått belysa, men i detta fall blev resultatet ett 

annat. Under denna period var Vecko-Revyns och samhällets sexualsyn näst intill identiska,

om man utgår från McLarens skildringar, så när som på att Vecko-Revyn fullt ut accepterade 

kvinnans rätt till sex före äktenskapet än vad som enligt McLaren gjordes i samhället.

Det bör dock i detta sammanhang påpekas att inställningen till sex före 

äktenskapet samt kvinnans rätt till sex före äktenskapet, som accepterades fullt av Vecko-

Revyn redan under 1970-talet, även accepterades fullt ut av det svenska samhället vilket 

märks då exempelvis ungdomsmottagningar öppnades redan under 1970-talet. Ytterligare ett 

tecken på att sex före äktenskapet var fullt accepterat även under 1980-talet i det svenska 

samhället är att det när Hiv/Aids uppmärksammades inte propagerades för avhållsamhet och 

uppskjuten sexualdebut utan istället propagerades för att skydda sig vid sexuellt umgänge. 

Detta tyder på att sex före äktenskapet var fullt accepterat från samhällets sida, vilket medför 

att Vecko-Revyns sexualsyn följde samhällets under 1980-1990-talet i denna fråga. Samtidigt 

innebär det att McLarens teoretiska skildringar av sexualsynen inte på alla punkter stämmer 

överens med sexualsynen i det svenska samhället. Propagerandet av säker sex som enligt 

McLaren skedde under 1980-talet stämmer som ovan nämndes överens med det svenska 

                                                
170 Se s.21.
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samhället medan inställningen till föräktenskapliga sexuella relationer skiljde ganska så 

markant åt.

Vidare visar studien tydligt att Vecko-Revyns och samhällets sexualsyner i alla 

fall fram till 2005 har varit mer eller mindre identiska. Vecko-Revyns sexualsyn har som 

tidigare nämndes i syftet under 2000-talet återkommande varit uppe för debatt, vilket med 

studiens resultat i åtanke kan verka konstigt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det 

bara är på det teoretiska planet som likheterna är så slående och att de båda sexualsynerna i 

praktiken faktiskt skiljer sig ganska markant åt på vissa punkter, så som i reportaget som togs 

upp i syftet om den lyckliga prostituerade kvinnan. Vid detta tillfälle visade samhället tydligt 

att de inte accepterade de signaler som de menade att Vecko-Revyn sände ut till läsarna med 

den nämnda artikeln, medan Vecko-Revyn enbart var ute efter att ge läsarna en annan vinkel 

på frågan om prostitution. Är det kanske så i dagens samhälle att vissa sexrelaterade ämnen i 

vårt öppna samhälle fortfarande inte är acceptabla att ta upp för diskussion, men att Vecko-

Revyn är en av få aktörer i dagens samhälle som faktiskt väljer att ta dessa diskussioner? Om 

så skulle vara fallet skulle det kunna innebära att Vecko-Revyns sexualsyn än idag är mer 

liberal än samhällets sexualsyn. Tyvärr är detta enbart spekulationer, inga konkreta svar kan 

ges med grund i denna studie.

Enligt studien följde dock sexualsynen i Vecko-Revyn förändringen i samhällets 

sexualsyn i olika grad under de olika decennierna, åtminstone i teorin, och det är en 

mångfasetterad bild av Vecko-Revyns sexualsyn som framträder i materialet. Då Vecko-Revyn

är en del av det svenska samhället är det intressant att se hur de båda sexualsynerna faktiskt 

skiljde sig åt under den undersökta perioden. Personligen trodde jag inte att sexualsynerna 

skulle skilja sig åt så pass mycket som de faktiskt gjorde under vissa decennier, speciellt 

under 1980-talet. Samtidigt är det intressant att se att Vecko-Revyn intog en i vissa fall 

personlig inställning till de under perioden rådande normerna. 

Det hade i detta läge varit intressant att fått svar på varför Vecko-Revyn intog en 

egen inställning gentemot de rådande sexuella normerna samt varför sexualsynen förändrades 

under den undersökta perioden, alltså vad som påverkade förändringen av sexualsynen. Det

bör dock i sammanhanget påpekas att de olika forskare som i denna studie har fått 

representera samhällets sexualsyn inte belyser varför sexualsynen förändrades under den 

undersökta perioden, utan enbart beskriver hur förändringen såg ut. Detta medför att jag inte 

kan svara på frågan vilka bakomliggande orsaker som påverkade att sexualsynen förändrades. 

Detta var däremot inte heller mitt syfte med studien, men det hade varit mycket intressant att 

belysa även denna fråga.
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Jag anser att resultatet av den här undersökningen främst har kompletterat tidigare forskning 

eftersom det tidigare inte har fokuserats på enbart sexualsyn i någon undersökning, men även 

då sexualsynen i media tidigare inte har undersökts ur ett renodlat historiskt perspektiv. I ett 

framtida forskningsprojekt skulle det vara av intresse att undersöka hur Vecko-Revyns syn på

homosexualitet har förändrats jämfört med samhällets syn för att urskilja likheter och 

skillnader.
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