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Abstrakt 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka insändare till tidningen VeckoRevyns sex- och 

samlevnadsspalter 1949 – 2009. Frågeställningen berör vilka ämnen som läsare av tidningen ställer 

frågor om, hur rådgivarna svarar och hur genusordningen ser ut i rådgivarnas svar. Med 

utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusordningens två logiker samt genuskontrakt görs en 

kvalitativ textanalys. Undersökningen visar att det finns ämnen på temat sex, kärlek och relationer 

(exempelvis otrohet) som återkommer under alla 60 år men att det även finns ämnen som förändras 

i takt med tiden. Rådgivarnas svar speglar i stort sin tids värderingar och moral. De traditionella 

könsroller som präglar samhället, och således rådgivarnas svar, förändras med tiden och resultatet 

visar ett mer jämlikt tilltal 2009. 
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1 Inledning 

Tidningen VeckoRevyn startades som ett familjemagasin 1935 och har sedan dess genomgått flera 

förändringar.1 Från början var tidningen tänkt att intressera hela familjen och kom ut en gång i 

månaden. Under 40- och 50-talen var den novelltidning och under 60-talet, fram till -76, var den en 

familjetidning. Från 1977 har tidningen varit en ren ungdomstidning, haft samma prägel som den 

har idag, och givits ut en gång i veckan. Med samma prägel menar jag att den behållit sitt format 

och innehåll med reportage om mode, sex, relationer och arbete, insändare, intervjuer med kändisar, 

och skvaller. Däremot har tidningen definitivt förändrats sedan 1977 då den blev en 

ungdomstidning för både killar och tjejer. Idag är VeckoRevyn en tidning riktad till unga tjejer och 

den har dessutom kompletterats med en webbtidning som uppdateras flera gånger om dagen. 

 

Idag finns det nästintill obegränsade arenor för ungdomars möten. Skola, fritidsaktiviteter, telefon, 

brev och inte minst Internet har öppnat många, många dörrar. Vad som skrivs i chatforum och i 

insändare till ungdomstidningar handlar om problem som upplevs i skrivande stund. Jag läste 

VeckoRevyn i mina tonår, min mamma läste den när hon var ung och papperstidningen, tillsammans 

med webbtidningen, beskrivs av VeckoRevyn som ”Sveriges största forum för unga kvinnor”.2 Jag 

kan själv minnas att jag läste VeckoRevyns sidor om mode, skönhet, kändisar, sex, relationer och 

aktuella skivor och filmer. Insändarsidorna och frågespalterna var ett sätt att få veta mer om ämnen 

som var svåra att sätta ord på, till exempel sex, kompisskap, kroppen och vad som ”var normalt”. 

Utifrån dessa tankar växte idén fram om att titta på hur insändarsidorna förändrats i VeckoRevyn, om 

de hade förändrats. Ställer läsarna av VeckoRevyn samma frågor idag som för 20 eller 50 år sedan? 

Kan man se skillnad i deras frågor om sex och relationer eller är det ständiga dilemman som helt 

enkelt handlar om att vara människa? 

                                                
1 VeckoRevyn har stavat sitt namn på olika sätt genom åren, exempelvis Vecko-Revyn. Jag använder av stilistiska skäl 
genomgående dagens stavning.  
2 VeckoRevyn <http://www.VeckoRevyn.com/VeckoRevyn/> 2010-11-30 
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2 Material och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka insändare till VeckoRevyns sex- och samlevnadsspalter för 

att se vilka ämnen på temat sex, kärlek och relationer, läsarna har frågor om, om dessa ämnen 

förändras över tid, och hur rådgivarna som svarar på frågorna ser på dessa ämnen. För att kunna se 

om, och i så fall hur, spalten förändrats över tid ville jag ha så brett ålderspann som möjligt. För att 

kunna svara på dessa frågor använder jag mig av 26 nummer av tidningen VeckoRevyn per år, från 

åren 1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999 och 2009. Tidningen har under de år jag undersökt givits 

ut olika ofta. Vissa år varannan vecka, andra år varje vecka. För att fördela mitt material jämnt har 

jag de år som tidningen kommit varannan vecka läst samtliga nummer och de år tidningen kommit 

varje vecka läst nummer 1-26. Jag har efter en övergripande läsning konstaterat att typen av frågor 

inte påverkats av årstid eller annat, undersökningen hade inte påverkats nämnvärt om jag istället 

hade läst nummer 26-52. 

 

För att avgränsa materialet beslutade jag att välja insändare från ett år per årtionde och då 2009 var 

det senaste året som VeckoRevyn kommit ut hela året bestämde jag att undersöka 2009 och 

tioårsintervaller så långt bak i tiden jag kunde. 1949 blev det första året som hade en spalt jämförbar 

med 2009. Även om spalten har förändrats mycket under de 70 år jag undersökt menar jag att de har 

tillräckligt mycket gemensamt för att kunna undersökas sinsemellan. De undersökta spalterna har 

uppmuntrat läsare att ställa frågor om relationer och personliga problem och en rådgivare har sedan 

svarat på de insända frågorna. Även om man under senare år inriktat sig mer uttalat mot sexuella 

problem, så har spalten ändå berört ämnen som varit aktuella under hela undersökningsperioden. 

 

Den idag välbesökta internetsajten som också har en sex- och samlevnadsspalt ingår inte i min 

undersökning. En genomläsning av spalten i webbtidningen visar att frågorna ibland trycks både i 

tidningen och besvaras på nätet eller att frågorna som man väljer att publicera i papperstidningen är 

snarlika dem som besvaras via nätet. 
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3 Teori och metod 

”Man föds inte till kvinna, man blir det.”3 

 

Detta klassiska citat av Simone de Beauvoirs förklarar ganska slående genusforskningens hörnsten. 

Man föds förvisso med ett biologiskt kön men det är själva ”blivandet” av detsamma som är det 

mest intressanta. För att separera dessa två olika kön, det biologiska och det sociala, kan man 

använda det väletablerade begreppsparet kön och genus. Begreppen kommer från engelskans sex 

och gender där sex motsvarar det biologiska könet och gender det sociala. Det råder visst 

begreppsproblem då termerna inte motsvarar varandra exakt på olika språk och då man inom olika 

forskningstraditioner och på olika språk inte använder termerna på samma sätt. Exempelvis kallar 

man i Damnark, det man i Sverige kallar genusforskning, för könsforskning. Idag finns det inom 

genusforskningen i Sverige och världen diskussioner om hur man ska använda begreppen och vad 

de ska innehålla. 

 

3.1 Genussystemets kontrakt och logiker 

Yvonne Hirdman menar att genus kan förstås som ”föränderliga tankefigurer 'män' och 'kvinnor' 

(där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och 

sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras”.4 Detta innebär att på 

grund av att vi är män och kvinnor, med två biologiskt olika kön, ges vi olika förutsättningar, olika 

handlingsutrymme i den sociala tillvaron. Detta är dock inte konstant utan (kan) förändras i tid och 

rum. Men på grund av att det finns biologiska skillnader som, enligt Hirdman, alltid påverkar, 

kommer förändringarna inte att leda till annat än nya ojämlika förutsättningar. Hirdman menar att 

detta skapar en fundamental struktur som samhällets ekonomi, politik och sociala ordning vilar på. 

Detta kan enligt henne ses som ett genussystem eller genusordning som upprätthålls av två 

principer eller logiker. Den första är isärhållandets tabu som bygger på dikotomin manligt – 

kvinnligt och att dessa två inte bör blandas. Den andra är den ordningen där mannen ses som 

människan och kvinnan underordnad honom, det finns alltså en tydlig hierarki.5 

 

Isärhållandets tabu menar Hirdman innebär att män och kvinnor bör göra olika saker på olika 

platser och med olika egenskaper. Män har manliga egenskaper och gör manliga saker på manliga 

                                                
3 de Beauvoir, 1947 
4 Hirdman 2004, s. 116. 
5 Hirdman 2004, s. 117. 
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arenor, kvinnor har kvinnliga egenskaper och gör kvinnliga saker på kvinnliga arenor. Hirdman 

utvecklar sitt resonemang och pekar på att det finns två generella drag som denna genusordning 

skapar. För det första lyfts könens olika förutsättningar ständigt fram då barnafödandet betonas. För 

det andra framställs män som överordnade kvinnor, samt det som förknippas med män som 

normerande.6 

 

För att problematisera genusordningen har Hirdman introducerat begreppet genuskontrakt för att 

kunna undersöka mäns och kvinnors sätt att förhålla sig till varandra. Det handlar emellertid inte 

om ett tecknat eller jämlikt avtal. Genuskontraktet ska snarare förstås som en uppsättning regler 

eller en struktur i vilken män och kvinnor förhåller sig till varandra på ett specifikt sätt. Kontrakten 

genomsyrar hela samhället, från hur man förhåller sig till varandra i det enskilda mötet mellan man 

och kvinna till hur män och kvinnor förhåller sig till varandra på arbetsplatser, i skolan och så 

vidare. Kontrakten innehåller alla regler för hur vi ska se ut, bete oss och vara. Hirdman beskriver 

det som att ”kontrakten i sig är de ömsesidiga föreställningarna” om manligt och kvinnligt i olika 

tider, samhällen och klasser. Genuskontrakten med dess innehåll skapar hierarkier och även om 

kontrakten förändras över tid så skapar de nytt innehåll men med samma hierarki där mannen ses 

som norm och överordnas. Hirdman menar att människor alltid utmanar kontrakten genom att 

försöka tänja gränserna för hur långt man kan gå inom kontraktets regler. Hon kallar detta för en 

genuskoreografi som beskriver det spel som ständigt pågår.7 

 

3.2 Metod  

Jag kommer att göra en kvalitativ undersökning i form av en textanalys vilket innebär att försöka 

förstå de insändare jag ska studera ur flera perspektiv. I vilken kontext skriver rådgivarna och hur 

speglar de den rådande samhällsmoralen? Det är viktigt att ha i åtanke att det som skrivits i en 

annan tid skrivits utifrån den tidens förståelse av sin samtid. 

 

 

 

 

                                                
6 Hirdman 2004, s. 117-118. 
7 Hirdman 2004, s. 120-121. 
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4 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är som jag tidigare nämnt att undersöka om, och i så fall hur, VeckoRevyn-

läsares frågor och funderingar kring sex, kärlek och relationer förändrats i insändare till VeckoRevyn 

mellan åren 1949 och 2009. Genom att analysera insändare från dessa år menar jag att man kan se 

om ämnen, attityder och värderingar kring sex, kärlek och relationer ser annorlunda ut idag jämfört 

med tidigare år. För att analysera detta ur ett genusperspektiv använder jag Yvonne Hirdmans teori 

som beskrivits i föregående kapitel. 

 

• Vilken typ av ämnen, på temat sex, kärlek och relationer, ställer läsare av VeckoRevyn frågor 

om och går det att urskilja en förändring i synen på dessa ämnen under tidens lopp? 

 

• Hur svarar rådgivarna, och förändras deras inställning i olika frågor över tid? Vad har de för 

utbildning/profession? 

 

• Vilken syn på genusordningen förmedlar rådgivarna?  

• Hur framställs män och kvinnor i svaren från rådgivarna utifrån Hirdmans logiker och 

genuskontrakt? 

 

 

5 Forskningsläge 

VeckoRevyn har undersökts på olika sätt tidigare. Bara under 2000-talet har det producerats flera 

artiklar, böcker, avhandlingar och inte minst B- och C-uppsatser där VeckoRevyn utgör en del av 

empirin. Bilder, reklam, reportage, sexreportage, intervjuer med förstasidesflickan och kvinnosyn 

har undersökts. Dessa undersökningar fokuserar dock på helt andra aspekter än vad jag gör som 

exempelvis Anja Hirdman som i avhandlingen, Tilltalande bilder, har jämfört bilder av kvinnor och 

män i VeckoRevyn och FIB aktuellt under 1965, 1970, 1975 och 1995, genom bild- och textanalys. 

 

 Gullan Sköld är journalist och har arbetat inom veckotidningsbranschen. Ett rum för råd och tröst 

(2003) är hennes undersökning av hjärtespalter i VeckoRevyn, Damernas värld och Året Runt. 

Hennes bok är en undersökning av hur problemspalter förändrats från 1940 till 1995. Hon relaterar 

varje års spalt till samhället i stort och knyter samman till exempel betydelsen av p-pillret, 

yrkesarbetande kvinnor, och rätten till fri abort, med utvecklingen av hjärtefrågor. Min 
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undersökning skiljer sig från Skölds då vi dels undersöker olika år och jag genomför min 

undersökning med Hirdmans teorier om genus som ramverk. Sköld diskuterar inte några teoretiska 

utgångspunkter. 

  

6 Bakgrund 

Sedan slutet på 1700-talet har det funnits familjetidningar i Sverige, riktade till hela familjen med 

fadern som högläsande centralfigur trots att en del titlar riktade sig till kvinnor med titlar som Det 

Enfaldiga Fruntimret och De Nymodiga Fruntimren. 1879 grundade Carl Allers den första 

veckotidningen, Illustrerad Familje-Journal, Allers, som trots sin titel riktades specifikt till kvinnor. 

Detta blev den första ”genomslagskraftiga populärpresstidningen i vårt land” och med denna 

tidning etablerades den klassiska veckopressen.8 Allers behåller sin ställning som veckopressens 

ledstjärna fram till första världskriget. Det är denna tidnings format och innehåll som senare 

tidningar förhöll sig till, antingen genom att ”kopiera” eller avvika ifrån. Innehållet var en 

blandning av romaner, dikter, rådgivning gällande hushållet och dess sysslor, sagor för barnen och 

nyheter och vetenskapliga avhandlingar. 

 

Under 20- och 30-talet etableras Hemmets Veckotidning och Hemmets Journal som beskrivs som 

mer moderna och som tog upp fler aspekter av kvinnors liv. Hemmets Journal uppges ha en upplaga 

på ca 200 000 läsare vid mitten på 30-talet.9 Efterkrigstidens största tidning var Året Runt som 

skapade en ny genre med mer personreportage och mindre fiktion. Denna riktning kom helt att 

dominera veckopressen som fortsatt i den riktningen. 1967 hade Året Runt en upplaga på 440 000 

exemplar/vecka men nådde enligt undersökningar 1 930 000 läsare varav 1 092 000 var kvinnor.10 

Under 60-talet hade veckopressutbudet i princip helt delats upp efter kön och ålder med 

ungdomstidningar som VeckoRevyn, herrtidningar som Lektyr och damtidningar som Svensk 

Damtidning.11 Sedan dess har veckopressen riktat olika tidningar till olika målgrupper. 

 

Hjärtespalter/problemspalter/rådgivningsspalter, eller ”agony aunt columns” som de kallas i de 

anglosaxiska länderna, har funnits sedan slutet av 1600-talet. Med säkerhet sedan 1693 då man i 

första numret av den London-baserade tidningen Ladies´ Mercury uppmanade kvinnor att skriva om 

sina kärleksproblem till ”Damsällskapet på Ave Maria-Lane” som skulle besvara frågorna med ”flit 

                                                
8 Larsson 1989, s. 33. 
9 Larsson 1989, s. 36. 
10 Larsson 1989, s. 41. 
11 Larsson 1989, s. 143. 
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och följsamhet”.12 Sedan dess har denna typ av spalter etablerat sig i veckotidningar, dagstidningar, 

och numera även på internetsajter och som pratshower i olika TV-kanaler.13 Med problemspalt 

menas en sida avsedd för läsare att med egna ord formulera en fråga eller ett inlägg som sedan 

besvaras av en av tidningen utsedd rådgivare. Ibland använder man sig av olika medarbetare, 

anställda på tidningen, ibland anlitar man experthjälp i form av olika konsulter med till exempel 

psykolog- eller gynekologutbildning. Vem som anlitas som rådgivare är ofta en fråga om ekonomi 

då det är mycket mera kostsamt att anlita folk utifrån och med expertbakgrund, som inte jobbar på 

tidningen, och alltså redan är avlönade.14 

 

Problemspalter fyller enligt Sköld flera viktiga funktioner för veckopressen. För tidningen är målet 

att skapa ett rum där kvinnlighet diskuteras och där kvinnor kan känna igen sig och bli bekräftade 

som just kvinnor. I rådgivningsspalten får man möjlighet att få en utomståendes personliga syn på 

sitt problem, med fördelen att man kan skriva vad som helst och få vara anonym. Dessutom fyller 

spalterna funktionen att kunna ge läsare som haft, har, eller skulle kunna få, liknande problem, råd 

och stöd. Att få lätta sitt hjärta och på samma gång läsa om andra som är i samma situation kan 

skapa en känsla av att man inte är så ensam med sitt problem. Om andra har det på samma sätt som 

en själv så kanske problemet inte är så svårt, det blir ett sätt att få bekräftat att man är normal.15 

 

 

Sköld diskuterar om det finns ett problem med autenticiteten, det vill säga om insändarna är äkta. 

Man kan aldrig vara säker på att insändare eller svar är skrivna på riktigt och Sköld menar att det 

förekommer att frågor och svar redigeras ibland. Hennes erfarenhet är likafullt att det är väldigt 

sällan man hittar på insändare. Redaktionerna får massor av brev och antalet ökar ständigt. Hon 

menar också att insändare och svar, oavsett om de är påhittade eller inte, inte skulle vara mindre 

intressanta, ur perspektivet att de speglar samhället,  

 

”Det finns knappast någon mening med att fejka en massa frågor, som man inte har täckning för i 

brevskörden, och även om så vore, säger det ju också något om tiden och om vad redaktionsledningen 

uppfattar att läsekretsen vill bli serverad i sin tidning.”16  

 

Den anglosaxisa termen ”agony aunt” har på svenska kommit att översättas med ordet biktmoster 

vilket, jag anser, signalerar en känsla av syndabekännelse. Jag väljer därför att använda mig av 

                                                
12 Sköld 2003, s. 9. 
13 Sköld 2003, s. 8-9. Med pratshower avses exempelvis ”Fråga Olle” i kanal 5 
14 Sköld 2003, s. 10. 
15 Sköld 2003, s. 12. 
16 Sköld 2003, s. 214. 
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termen rådgivare. Att bikta sig ger för mig en känsla av att erkänna en synd. Visst är det många 

som skriver om egen otrohet eller annan ånger på grund av att man anser sig ha gjort något 

olämpligt men de flesta vill, enligt min uppfattning, ha upplysning eller råd, få lätta sitt hjärta, 

inte bekänna synder för att få förlåtelse. Jag väljer således termen rådgivare och använder mig 

där det passar av rådgivarnas namn. 

 

Hjärtespalterna i veckotidningarna, har enligt Sköld förändrats sedan 1940-talet. Parallellt med 

samhällsförändringar har även rådgivarnas svar och skribenternas frågor förändrats gällande 

synen på sex och samlevnad. Det man, enligt henne, generellt kan säga om rådgivarna är att de 

”reflekterar och återskapar den gängse samhällsmoralen” i den tid de verkar. Sköld menar att 

man inte skulle låta någon som inte svarade utifrån den samtida moralen arbeta kvar.17 Det blir 

således intressant vilket typ av person man valt som rådgivare under de olika åren, eftersom 

rådgivarna ger uttryck för värderingar om kvinnligt och manligt, om kvinnor och män. 

7 VeckoRevyn 

7.1 1949 ”Fru Gertrud” 

Någon gång händer det oss alla att vi råkar in i en situation som vi har svårt att bemästra. Då behöver vi ett 

råd av en klok och förstående människa. Men hur många av oss är lyckliga nog att i vår omgivning ha 

någon som vi kan – eller vill – öppna vårt hjärta för? De flesta har det inte. För dem är Fru Gertruds spalt 

till. Fru Gertrud – författarinnan Gertrud Lilja – vill gärna försöka ta ställning till ert problem. Skriv till 

henne. Kanske kan hon hjälpa er. Och kanske kan hennes svar till er hjälpa många andra läsare som 

befinner sig i en liknande situation18 

 
Med dessa rader börjar fru Gertruds spalt under året 1949. Fru Gertrud, född 1887, var under 1930- 

och 1940-talen en ansedd, välkänd författare.19 Gertrud Lilja var under det år jag studerat 62 år 

gammal och hade svarat i sin spalt under 7 år. Spalten hade från början ett upplägg med en fråga 

och ett svar per vecka men utvecklades snabbt till en spalt med ibland tre till fyra svar med en kort 

fråga/bakgrund invävd i svaret. Nedan följer ett exempel på hur en fråga/svar kan se ut 1949: 

 

Det är den mycket vanliga historien ni råkat in i: en pojke, som samtidigt med att han gått med er, 

sällskapat med en annan flicka.(---) Jag tycker ni gör rätt i att avbryta umgänget med honom, i synnerhet 

om det inte är vad det borde vara, rätt och slätt kamratligt, utan förälskelse från er sida. Också om det 
                                                
17 Sköld 2003, s. 14. 
18 VeckoRevyn, 1949 : 1-26 
19 Nilson 2003, s. 7. 
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svider, kan ni trösta er med, att det kunde komma att kosta er bra mycket större plåga, om ni fortsatte umgås 

med en pojke, som ni inte kan lita på.20 

 

Till Gertrud skriver kvinnor om otrohet, skilsmässor, problem med relationen till sin makes eller sin 

egen släkt, och om problem med partnerskapet på grund av att man vuxit ifrån varandra. Många 

flickor skriver på grund av att de inte träffat den rätte och känner ensamhet medan andra inte vet om 

de ska gifta sig med den man de varit förlovad med och som nu vill gå ett steg vidare. 1949 är en tid 

då kvinnors arenor främst är hemmens. Först i föräldrarnas och sedan i eget hem tillsammans med 

man och barn. Kvinnor förväntas göra kvinnliga sysslor knutna till dessa hem. Att sköta om hemmet 

och dem som bor där är till mycket stor del kvinnans lott. Det finns förvisso exempel på kvinnor 

som vill leva ensamma och självständiga men det är alltid förknippat med svårigheter ekonomiskt, 

och inte fullt accepterat socialt att välja bort man och barn. Rydström och Tjeder visar, i Kvinnor 

män och alla andra, att man i Sverige efter andra världskrigets oroligheter längtade efter stabilitet 

och normalitet vilket innebar att man såg kärnfamiljen som samhällets hörnsten. Utifrån denna syn 

formades en politik som gynnade kärnfamiljen. Med små möjligheter till barnomsorg, få små billiga 

bostäder och en ”allmän mentalitet” som hyllade den gifta hemmafrun med barn och man, fanns det 

få möjligheter för kvinnor att välja ett självständigt, eget liv.21 

 

1949 verkar vara en tid då Gertrud står med ”en fot i varje läger” när det gäller kvinnors möjligheter 

till ett självständigt liv och relationer präglade av respekt. Å ena sidan råder hon signaturen 

”anonym” att stanna kvar hos sin lynniga man med häftigt, okontrollerat humör och dåliga nerver 

på grund av att han nog lider mest själv och dessutom visar ånger då han handlat illa. Hon menar att 

den anonyma genom tålamod och gott humör nog ska se att allt kommer att ordna sig i med tiden, 

båda är ju dessutom så unga.22 Å andra sidan anser Gertrud att unga kvinnor klarar sig utmärkt på 

egen hand och inte ska gifta sig med första bästa man bara för att bli gift. Enligt henne är det bättre 

att leva ensam än att gifta sig bara för att få det gjort. Dessutom vore det ohederligt mot den man 

gifte sig med men som inte fick kärleken besvarad. Fru Gertrud råder alltid unga personer att vänta 

med förlovning, giftermål och barn om de är det minsta osäkra. ”Jag tror det vore lyckligt om unga 

människor ville försöka komma underfund med att de har ett värde i och för sig, ett människovärde, 

vid sidan om all erotik”.23 Det kan uppfattas som anmärkningsvärt att Gertrud ger uttryck för att det 

vore bättre att leva ensam än i en relation trots att man inte är förälskad. Av andra insändare förstår 

jag att de kvinnor som lever ensamma inte har det så enkelt ekonomiskt eller socialt och med 

                                                
20 VeckoRevyn, 1949 : 13 
21 Rydström och Tjeder 2009, s. 167. 
22 VeckoRevyn, 1949 : 1 
23 VeckoRevyn, 1949 : 9 



10 
 

Rydströms och Tjeders beskrivning av samhällets syn på ensamstående kontra gifta kvinnor verkar 

hennes råd än mer vågade. Gertrud råder alla att studera så mycket de kan för att få meriter då det 

inte är lätt att få välavlönade arbeten. Man kan dra slutsatsen i flera brev att det inte är så lätt att 

hitta bostäder för ensamma unga kvinnor. Samtidigt som Gertrud uppmuntrar till självständighet ger 

hon i många fall uttryck för att kvinnorna ska finna sig i en osjälvständig situation. Samhället är 

anpassat efter en genusordning som bygger på kärnfamiljen, där kvinnor förväntas ingå äktenskap 

och leva med barn i familjer. Att försörja sig och hitta bostad som ensamstående kvinna är inte så 

enkelt, vilket ger en förklaring till de olikartade råd hon ger. 

 

Hon verkar ha en dubbelbottnad syn på brevskrivarnas åldrar. Ni är ingen barnunge skriver hon till 

en flicka som inte ens fyllt tjugo år men till signaturen ”ovetande 27 år” skriver hon att hennes 

problem, att vänta på brev från den man är förälskad i, är vanligt bland unga flickor. Det intressanta 

är inte den ovetandes problem utan det faktum att Gertrud anser flickan vara så ung, särskilt med 

tanke på att det inte är ovanligt att flera av brevskrivarna har både man, barn och eget hem trots att 

de uppenbarligen, i alla fall med dagens mått mätt, är mycket unga, ibland tvåbarnsmödrar vid 20-

års ålder.  

 

När det gäller att bryta relationer ger Gertrud olika råd beroende på civilstånd och situation. Till de 

som är gifta råder Gertrud alltid att tänka på barnen i första hand vilket för det mesta innebär att 

hålla fast vid äktenskapet. ”Ledsen och förtvivlad” är en ung fru med två barn vars problem är att 

hon varit otrogen efter många års olyckligt äktenskap med en egoistisk man. Den man hon träffat 

vill gifta sig med henne men det största problemet är hennes religiösa föräldrar som inte skulle 

acceptera skilsmässa samt att folk skulle skvallra och tycka illa om arrangemanget. Gertrud menar 

att hon har svårt att förstå att ”saken betyder så lite för många människor och skenet så mycket”. 

Dessutom tycker hon att en skilsmässa enbart är ens egen angelägenhet och att man kan strunta i 

vad andra tycker. Det slutliga rådet blir dock att stanna på grund av de två barnen.24 Om det inte 

finns några barn inblandade är Gertrud mer villig till skilsmässor. Om det gäller förlovade par eller 

par som bara är tillsammans så ger hon oftast rådet att tänka efter ordentligt och att inte gifta sig om 

man inte är helt säker. En kvinna skriver om sitt tvivel då hon är förlovad med en på alla sätt 

rekorderlig och fin kille som överöser henne med presenter och blommor. Problemet är bara att hon 

inte är så förälskad. Ska hon stanna eller gå, hon vill ju inte hamna på glasberget? Gertrud menar att 

om flickan varit äldre så skulle det säkert ha gått fint att gifta sig med mannen ifråga och att hon 

med tiden skulle lärt sig älska en så genomfin person men eftersom hon är ung så vore det väl bättre 

                                                
24 VeckoRevyn, 1949 : 15 
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att avvakta. Inställningen till att leva som ensam eller ensamstående med barn är ambivalent. 

Gertrud förespråkar inte sällan äktenskapet som den bästa utvägen i det långa loppet, både socialt 

och ekonomiskt men samtidigt ser hon inte äktenskapet som en social och ekonomisk lösning utan 

ett partnerskap präglat av kärlek och vänskap. Det finns således en tydlig tendens till att skapa en 

föreställning om det traditionella äktenskapet som en trygghet. 

 

Under hela perioden får Fru Gertrud frågor om yrken och utbildningar. Gertrud har ett standardsvar 

om att spalten inte längre besvarar yrkesfrågor men vid flera tillfällen skriver hon vidare att hon 

ändå gärna vill ge en kommentar. Gertrud uppmanar vid samtliga tillfällen till högre studier och 

tycker definitivt att även förlovade flickor ska vänta med barn för att utbilda sig så att de inte 

behöver vara beroende av enbart sin mans ekonomi under resten av sitt liv. De kvinnor som har 

frågor om utbildning planerar oftast att bli lärarinnor för lägre åldrar men en kvinna skriver för att 

fråga om hon kan bli polis. Med tanke på att det fanns 1328 manliga poliser och 13 kvinnliga i hela 

Stockholms polisdistrikt år 1943 så får det definitivt anses vara ett yrke förknippat med män och på 

en manlig arena.25 Gertrud råder dock att ta kontakt med arbetsförmedling för att få information om 

hur hon kan gå tillväga.  

 

Fru Gertrud ger intryck av att vara som en trygg, snäll mormor med varmt hjärta, som har 

överseende med de unga flickornas brister och gläds med deras medgångar. Hon dömer inte dem 

som har råkat i trassel utan konstaterar att situationen är som den är och att man får göra det bästa 

av den. Däremot är hon inte mjäkig utan har klara åsikter och kan vara ganska hård i sin ton till dem 

som hon tycker behöver skärpa till sig. Det är tydligt att hon anser att kvinnor och män är varandras 

motsatser i avseendet som familjeförsörjare och familjeskötare. Enligt henne har kvinnan sin 

främsta plats i hemmet och barnen är hennes ansvar. Mannen förväntas försörja familjen 

ekonomiskt. Att kvinnor vill studera och arbeta uppmuntras men förutom den kvinna som vill bli 

polis så är butiksbiträde, småskolelärarinna eller hushållerska de yrken som kvinnor förväntas 

skaffa eller redan har. Kvinnor förväntas vilja gifta sig med en bra, stabil, snäll man. Kvinnor 

förväntas ha gott humör, vara ordentliga och generösa med kärlek till sin man och hans familj. 

Dessutom så förväntas de ha överseende med män som dricker och är lynniga, har häftigt humör 

och är slarviga. Männen förväntas skaffa ordentligt arbete, vara initiativtagande och rekorderliga. 

Det finns dock utrymme för variationer och gränsöverskridande.  

 

Signaturen ”Rättvisa” har funderingar på om det finns laglig rätt att kräva att hon ska betala 

underhåll för de barn hennes man skaffat i ett tidigare förhållande. Mannen vägrar skaffa sig arbete 

                                                
25 Dahlgren 2007, s. 39. 
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och kan därför inte själv betala men kvinnan däremot har själv arbetat ihop en egen förmögenhet. 

Denna insändare visar på ett exempel där mannen inte gör det som förväntas - försörja familjen – 

han vägrar till och med att skaffa jobb trots att han är fullt frisk. Inte heller kvinnan gör det 

förväntade, hon har själv arbetat ihop en förmögenhet och är den som försörjer mannen.26 Gertrud 

uppmanar kvinnan i fråga att ta kontakt med sin advokat, då hon menar att kvinnan är 

betalningsskyldig så länge det inte finns något äktenskapsförord. Denna insändare kan ses som ett 

exempel på hur kvinnor och män trots allt tänjer på gränserna i den rådande genusordningen. Det 

finns trots allt möjligheter för en kvinna att skapa sig en förmögenhet, och för en man att inte ta 

traditionella rollen som familjeförsörjare. 

 

De ämnen som berörs 1949 är ungefär desamma som Gullan Sköld beskriver i de insändare hon 

studerat 1946 i VeckoRevyn. Otrohet, skilsmässor, sexualitet (fast i förtäckta ordalag) och frågor om 

utbildningar är det teman som Sköld menar är främsta anledningen till problem. Hon pekar på att 

man kan se sviter av att Sverige var påverkat av kriget på att påtagligt sätt genom trasiga äktenskap 

till följd av partners som inte förmått vara varandra trogna då männen varit inkallade. Detta kan 

man se även 1949 då till exempel en insändare handlar om en man som varit inkallade och varit 

otrogen.27 Även min studie visar tecken på att sexualitet diskuteras, om än i förtäckta ordalag. 

Exempelvis ”ska jag ge mig åt honom?” är en återkommande fråga. Skilsmässor är också ett ämne 

som Sköld menar gett upphov till insändare vilket känns igen i de insändare jag studerat. Sköld 

menar att de vanligaste orsakerna till skilsmässor var att flickor gift sig för unga, ekonomiska 

problem, otrohet och alkoholism. Alla dessa faktorer syns även 1949. Att skilsmässor var ett ämne 

som fru Gertrud ställde sig kluven till visar exemplen ovan. Detta är inte så konstigt. Kärnfamiljen 

var vid denna tiden samhällets grundbult och en ideologiskt, politiskt och psykologiskt viktig enhet 

som ökade i betydelse ju mer pressade människor kände sig i och med att samhället robotiserades, 

rationaliserades och mekaniserades.28 Skilsmässor framstår som ett stort problem, enligt statistiska 

centralbyrån gifte sig 55 288 par medan 7 609 par skiljde sig 1949. Dessa siffror kan jämföras med 

2009 då 48 033 par vigdes och 22 211 skiljdes.29 

 

Den rådande genusordningen präglas i insändarna av traditionella roller med kvinnor i hemmen och 

på kvinnliga arbetsplatser och med män i yrkeslivet som familjeförsörjare. Man ser många exempel 

på isärhållandet av könen då det förespråkas att kvinnor ska vara glada, vänliga, kärleksfulla och 

inte ägna sig åt opassande relationer med pojkar medan män förväntas vara arbetsamma, 

                                                
26 VeckoRevyn, 1949 : 16 
27 VeckoRevyn, 1949 : 24 
28 Sköld 2003, s. 39. 
29 Statistiska Centralbyrån < http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx>2011-01-03 
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rekorderliga och ha ärliga avsikter samtidigt som de tillåts ha brister (som att dricka, roa sig och 

vilja ha erotiska relationer). Det finns exempel på när kvinnor och män tänjer på gränserna i 

genuskontraktet men den rådande ordningen är ändå tydlig. 

 

7.2 1959 ”Ge mig ett råd! Stellas brevlåda” 

En klok och objektiv bedömning av ens personliga problem kan ofta bli till stor hjälp. Vill ni ha en 

utomståendes synpunkter på det som bekymrar er så skriv till Stellas brevlåda.30 

 

Dessa meningar inleder Stellas spalt 1959. Man skriver ingenting i spalten om vem Stella är, hur 

gammal hon är eller vilket yrke hon har. Stella besvarar mellan tre och sex frågor per vecka, även 

hon med frågan invävd i svaret som i nedanstående exempel; 

 

Om ni har läst den här spalten förut måste ni flera gånger ha sett svar som kunde varit riktade till er 

eftersom de behandlar samma problem. Och svaret är genomgående: Nej! Nej, ni ska inte ge er in på 

intimt umgänge när ni inte vill och inte känner er mogen. Nej, ni kan inte lita på vad han säger, att ni inte 

ska råka illa ut. Om han går ifrån er ska ni vara glad att ni slipper en pockande och hänsynslös pojke 

som är beredd att gå vidare till en annan stackars flicka ifall han inte får som han vill.31 

 

Stellas tilltal är mer som till en väninna och hon skriver in sig själv som en like med fraser som ”vi 

alla” är väl si eller så och ”det vet jag av egen erfarenhet”. Stellas syn på hur ungdomar ske ge sig in 

i kärleksrelationer verkar vara att ungdomar i första hand ska bli självständiga och odla sin egen 

person innan de ger sig in på den äktenskapliga banan. Hon är positiv till att försöka ordna ett eget 

boende mellan föräldrarnas hem och den blivande mannens. 

 

Stella får flera frågor från flickvänner/fruar om hur de ska hantera sina alkoholmissbrukande 

pojkvänner/män. Rådgivaren pekar i samtliga fall på hur svårt det är med alkoholmissbruk och 

menar att det är en sjukdom som rådfrågarna får vara beredda på kommer att bli det största 

problemet i relationen, och att männen kommer att behöva mycket stöd och professionell hjälp. 

Flera par uppmanas att söka hjälp hos familjerådgivare och tre kvinnor uppmanas söka hjälp hos 

psykolog för att komma till rätta med sina problem.32 

 

Även andra problem ventileras. Flera frågor rör preventivmedel. Kvinnor som frågar om pessar 

                                                
30 VeckoRevyn, 1959 : 1-26 
31 VeckoRevyn, 1959 : 5 
32 VeckoRevyn, 1959 : 8 
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hänvisas till läkare. Gravida kvinnor som har problem med en exempelvis alkoholiserad eller 

misshandlande man uppmanas ta kontakt med Barnavårdsnämnden. Signaturen ”fullständig lycka” 

uppmanas vända sig till Riksförbundet för Sexuell Upplysning för utprovning av pessar. Flera gifta 

fruar som har problem med sina äktenskap får rådet att söka hjälp hos familjerådgivare.33 

Anmärkningsvärt är det att så många personer blir hänvisade till olika experter med sina problem. 

Det kan finnas flera olika orsaker till varför. Antingen så blir problemen hos brevskrivarna mer och 

mer komplicerade eller svåra att bedöma för en lekman. Eller så har det med någon tilltro till 

experter i allmänhet att göra. En skillnad från tidigare är att Stella utan krusiduller råder dem som 

mår psykiskt dåligt och har svår bakgrund att uppsöka psykolog för att få hjälp att lösa sina 

problem. 1949 konstaterar fru Gertrud vid flera tillfällen att dåliga nerver och psykisk sjukdom är 

bland det svåraste att leva med både för den som är drabbad och för närstående men hon råder ingen 

att uppsöka psykolog för att komma till botten med sina problem.  

 

Tre män skriver om sin homosexualitet och får veta att de inte ska skuldbelägga sig själva och att de 

inte själva valt inriktning. Stella tröstar med att eftersom männen är unga så vet man inte, som hon 

uttrycker det, om de valt sida för gott.34
 ”Misstänksam”, en ung man, ber om råd eftersom han inlett 

vänskap med en man som verkar intresserad på ett mer romantiskt plan och får då rådet att avsluta 

det hela eftersom han är förlovad samt att vänskapen kan bli komplicerad. ”De allra flesta av oss har 

någon liten tendens till intresse också för det egna könet”, menar hon som en varning till den 

smickrade mannen ifråga.35 Stellas inställning i frågan om homosexualitet är förvånande med tanke 

på att det inte var förrän 1979 som Socialstyrelsen slutade klassa homosexualitet som en sjukdom.36 

Man får nog se det som en radikal uppfattning att de allra flesta skulle ha intresse för personer av 

samma kön redan 1959. 

 

Många av dem som skriver till Stella gör det på grund av dilemmat ”ska jag stanna eller gå?”. 

Otrohet, både egen men främst från partnerns sida, är en vanlig orsak till att man skriver, och Stella 

råder, liksom sin föregångare, alltid att tänka på barnen i första hand. Hon tycker ofta att man ska 

förlåta ett snedsteg och att inställningen i frågan ofta har med mognadsgrad att göra. Enligt Stella är 

det en fråga om kvinnornas mognadsgrad som avgör förhållandets utgång, om kvinnan är mogen 

nog att förlåta. Det talas inte om männens mognadsgrad eller förmåga att hålla sig till en kvinna och 

vara sin fru trogen. En annan anledning till att brevskrivarna tvivlar på om de ska stanna eller gå är 

på grund av splittrade känslor för sin partner och en annan part. Stella råder oftast att ta en ordentlig 

                                                
33 VeckoRevyn, 1959 : 20, 19, 8, 21 
34 VeckoRevyn, 1959 : 20 
35 VeckoRevyn, 1959 : 11 
36 Socialstyrelsen <http://www.socialstyrelsen.se/pride/hbt-fragorpasocialstyrelsen> 2010-12-15 
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funderare och att inte göra något förhastat. Hon kommer oftast i sina resonemang fram till att de 

kvinnor som funderar på skilsmässa, nog inte vill skiljas egentligen, och att de som fattat tycke för 

en annan man nog inte är så intresserad av denne man innerst inne. Däremot råder hon ofta ogifta 

kvinnor att vänta eller bryta sin förlovning om de inte är säkra på att de vill gifta sig med mannen 

ifråga. Hon uppmuntrar dem till att fundera över om de vill utbilda sig och skaffa ett eget hem. 

 

Stella uppmuntrar unga kvinnor att skaffa en ordentlig utbildning och ett eget självständigt liv med 

egna intressen och egna pengar. Hon stöttar ofta kvinnor som skriver och hon berömmer dem för 

deras styrka, mod och duktighet när det gäller att se efter sig själva. Bland annat svarar hon 

signaturen ”kanske kvinnlig ingenjör” att ”Det var verkligen en ren fröjd att läsa ert brev med så 

friska, riktiga och självständiga synpunkter. Ni får allt tänkbart medhåll från mig, men jag är 

övertygad om att ni skulle klara er alldeles utmärkt även om ni inte hade någon alls bakom 

ryggen.”37 Flera flickor som skriver över sin olycka och depression får rådet att ta tag i sitt liv och 

påbörja en utbildning eller på annat sätt utveckla sina förmågor då Stella anser att de inte utnyttjar 

sin fulla kapacitet. Kvinnor uppmanas att känna efter vad de vill och att handla efter sin egen 

innersta önskan. Stellas svar speglar en inställning att kvinnor och män är lika kapabla att klara 

tillvaron. Även om kvinnans domäner i första hand är hemmet så märker man att hon absolut tycker 

att de kan klara manliga yrken och att de är lika rådiga och intelligenta som män och därför har 

samma förutsättningar för att studera på högre nivå. Hon anser att kvinnor kan ta initiativ, till 

exempel råder hon en kvinna som är ledsen och sårad över att hennes man dansat merparten av en 

utekväll med en annan kvinna att nästa gång ta saken i egna händer och själv bjuda upp i stället för 

att sitta och vänta på sin tur.38 Till de flickor som sitter och väntar på att den rätte ska dyka upp ger 

hon rådet att själv söka upp någon studiecirkel eller aktivitet för att träffa likasinnade pojkar som är 

intresserade av att bilda sig vilket hon anser vore mycket bättre än att träffas på dans. 

 

Insändarna visar inte sällan på ett traditionellt synsätt att kvinnans roll är i hemmet och att hennes 

problem är förknippade med familje- och hemsituation. En kvinna undrar om det är för mycket 

begärt att mannen tar hand om de gemensamma barnen ”två ynka timmar” när hon går på 

engelskakurs. ”Nej, det är det förstås inte. Men det vore bättre om ni kunde be honom snällt (---) 

framför allt som han ogillar att ni läser språk (som man också kan lära sig per korrespondens eller 

via radions kurser). Har ni tänkt på att man kan ta det som en spännande lek, att få sin man att utan 

sura miner göra något som han inte har särskild lust till?”39 Detta svar pekar på hur självklar 

                                                
37 VeckoRevyn, 1959 : 5 
38 VeckoRevyn, 1959 : 19 
39 VeckoRevyn, 1959 : 19 



16 
 

kvinnans plats i hemmet var och att det rådande genuskontraktet innebar att kvinnor och män 

tilldelades olika roller och olika förutsättningar. Under 1950-talet tog genusordningen formen av ett 

slags ”husmorskontrakt” där kvinnor förväntades leva som hemmafruar för att ta hand om män och 

barn. Detta tänkande genomsyrade hela samhället, både politiskt och mentalt. Kvinnor förväntades 

vilja vara hemma och det fanns knappt någon barnomsorg som kunde göra det möjligt för kvinnor 

att arbeta. Under samma årtionde bildades kvinnoförbund som fick inflytande i debatten om 

kvinnofrågor, det kom in en kvinna i regeringen 1947 och det tillsattes 1954 en kvinnlig 

socialdemokrat med ansvar för familjefrågor. Kvinnofrågor diskuterades alltså men 

husmorskontraktet var ändå ohotat, kvinnor fortsatte vara knutna till hemmet i stor utsträckning.40  

 

De ämnen som tas upp i de insändare jag undersökt kan också ses i Skölds undersökning 1955. 

Otrohet, skilsmässor, alkoholism och kvinnomisshandel och homosexualitet är ämnen som hon 

pekar på och som även tas upp 1959. VeckoRevyn har en annan rådgivare 1955 som inte verkar ha 

samma inställning till dessa ämnen som Stella. Bland annat så är rådgivaren 1955 mycket negativ 

till homosexualitet och menar att detta är en sjukdom som måste botas.41 Detta kan jämföras med 

Stellas helt annorlunda syn på saken. Rådgivaren ser skilsmässa som enda lösningen vid alkoholism 

eller misshandel. Även här har Stella en annorlunda uppfattning, i alla fall då det gäller alkoholism. 

Däremot råder enighet i det konstanta rådet att tänka på barnen vid funderingar på skilsmässa, vilket 

innebär att rådgivaren anser att man bör hålla ihop. Sköld menar att kvinnors ökande inträde som 

yrkesarbetande speglar av sig i insändarna vilket även syns 1959. Det finns både kvinnor som vill 

arbeta men som hindras på grund av att de inte har barnomsorg och kvinnor, vars män vill att de ska 

arbeta för att hjälpa till ekonomiskt, som hellre vill vara hemma och ta hand om hem och barn.42 

 

Sköld menar att 50-talet kan beskrivas som hemmafruarnas gyllene årtionde. Trots detta menar hon 

att VeckoRevyn ger uttryck för förståelse för andra kvinnoroller vilket hon menar är ovanligt för 

denna tid. Även Stella verkar vara väldigt öppen i sinnet när det till exempel gäller unga tjejers 

framtidsmöjligheter, inställning till självständighet och homosexualitet. 

 

1959 präglas fortfarande samhället av traditionella könsroller även om kvinnor i större utsträckning 

yrkesarbetar, åtminstone deltid. Man kan fortfarande se hur rådgivarnas svar ger uttryck för ett 

isärhållande av könen då kvinnor fortfarande uppmanas stå ut i situationer då de tvingas till 

otillfredsställande äktenskap. Kvinnor förväntas förlåta otrohet, och att sätta barnens behov av en 

                                                
40 Rydström och Tjeder 2009, s. 170-171. 
41 Sköld 2003, s. 50. 
42 Sköld 2003, s. 59-60. 
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kärnfamilj före sina egna känslor då de funderar på skilsmässa. I bland annat exemplet med kvinnan 

som ville gå på engelskakurs kan man tydligt se hur liten rörelsefrihet många kvinnor hade. Man 

kan också se hur det finns en tydlig hierarki mellan könen då kvinnor förväntas underkasta sig mäns 

intressen och behov. 

7.3  1969 ”Kärlek” och ”Kvinnoläkaren” 

Kärlek. Att leva med varandra, älska varandra, är inte bara lycka. 

Det är problem också – erotiska eller rent vardagliga.43 

 

1969 publiceras två spalter varav den ena har rubriken ”Kärlek” och alltså berör kärleksrelationer. 

Denna spalt besvaras av en anonym person som inte presenteras i tidningen. Det finns bara en 

uppmaning att skriva till ”Kärlek” och en adress. Den andra spalten heter ”Kvinnoläkaren” och i 

denna svarar docent Ove Cassmer på frågor om hälsoproblem hos kvinnor. Det finns dessutom 

också en spalt för allmänmedicinska frågor, ”Husläkaren”, som ges ungefär lika stort utrymme som 

”Kvinnoläkaren”. Spalterna är olika till sin karaktär med diskuterande, resonerande svar i 

kärleksspalten och konkreta, korta svar i läkarspalterna. Detta år låter man brevskrivaren ställa 

frågan i tryckt berättelse men ibland kortas texten. 

 

1969 har det skett en radikal förändring angående de ämnen som tas upp och hur brevskrivarna 

uttrycker sig, framför allt vad gäller sexuella problem. 1961 gick startskottet för könsrollsdebatten i 

och med att chefredaktören på Fredrika Bremerförbundets tidskrift Hertha skrev en artikel där hon 

menade att kvinnors dubbla roller (med förvärvsarbete och skötsel av hemmet) tvingade dem till 

dubbelarbete och beroende av männen. Även om kvinnofrågor diskuterats tidigare märktes stor 

förändring efter denna artikel som ledde till en vidare diskussion om mäns ansvar att dela 

hemarbetet. Rydström och Tjeder beskriver hur den boll som satts i rullning kom att bli till en 

”oblodig revolution” där kampen ledde till att man mer och mer betraktade hushållssysslor, 

barnuppfostran och förvärvsarbete som lika naturligt för män som kvinnor. I och med att 

könsrollsdebatten kom också sexualitet upp på dagordningen. Författarna menar att politiska 

liberala ungdomsförbund som förespråkade en öppnare attityd till sex blev tongivande och att de 

arbetade aktivt för att förändra hur skolans sex- och samlevnadsundervisning, abortlagstiftningen 

och villkoren för homosexuella såg ut.44 Mot denna bakgrund är det inte konstigt att man från 

VeckoRevyns sida väljer att publicera två spalter där den ena berör främst sexuella problem och den 

andra inriktas mer på relationsproblem. 

                                                
43 VeckoRevyn, 1969 : 1-26 
44 Rydström och Tjeder 2009, s. 172-174. 
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Ove Cassmer får många frågor som berör ämnet sex. Frågorna är ofta korta och svaren likaså och 

av upplysande karaktär. Spalten besvarar mellan två och fyra frågor per vecka där många frågor 

berör preventivmedel. Främst ställs frågor om p-piller, och dess funktion, säkerhet och 

biverkningar. Att kvinnor tidigare visat sin oro över att bli gravida har varit ett genomgående tema 

tidigare men detta år diskuteras hur säkra preventivmedlen är, exempelvis undrar många om p-

pillers säkerhet. Könssjukdomar, samlagsställningar, sterilisering och ofrivillig barnlöshet är andra 

ämnen som hanteras. Cassmer ger inte uttryck för personliga åsikter utan svarar i en neutral och 

yrkesmässig ton. Han är varken dömande eller uppmuntrande i sina svar och även de dilemman som 

har en mer moralisk, filosofisk karaktär får faktamässiga svar. Exempelvis undrar signaturen ”E.S 

19 år” hur hon kan få större byst med hjälp av p-piller, och vilka kliniker som kan utföra ingrepp 

med paraffinsprutning. Cassmer svarar genom att förklara funktionen av p-piller och upplyser 

dessutom om att man inte längre utför ingrepp med paraffin på grund av nackdelarna ett sådant 

ingrepp kan innebära. Inga tröstande, förstående eller uppmuntrande ord utan ren fakta.45 

 

”Kvinnoläkaren” förväntas svara på frågor om sjukdomar som är specifikt kvinnliga. Intressant är 

att det väldigt sällan handlar om några sjukdomar utan om preventivmedel, graviditeter och 

samlagsråd. Spalten som borde handlat om sjukdomsproblem, handlar mer om sex och 

preventivmedel. Detta kan bero på att det historiskt funnits en syn på kvinnan och kvinnans kropp 

som bräcklig och sårbar vilket lett till att kvinnokroppen medikaliserats. Inom läkarvetenskapen har 

det varit män som varit auktoriteter och som därmed fått avgöra vad som varit normalt. Mannens 

kropp har setts som stabil och normal medan kvinnans, (på grund av menstruation, graviditeter och 

klimakterium) har setts som föränderlig och onormal. Detta har lett till en lång tradition att betrakta 

kvinnokroppen som något man måste göra ingrepp i.46 

 

Till ”Kärlek” skriver kvinnor om mer familjerelaterade problem. Det kan röra sig om problem med 

barn som matvägrar eller är ”fula i mun”, eller problem med partner eller dennes familj. Det 

centrala är äktenskapliga problem som otrohet, brist på kärlek, tristess i samlivet och problem med 

svartsjuka och slarviga män och barn. Även kärleksspalten får besvara frågor om p-piller och frågor 

om sex, men i denna spalt ges inte enbart faktamässiga svar utan även ett resonemang kring 

situationen. Den som svarar är resonerande och uttrycker sina åsikter klart och tydligt. Det verkar 

som att man från tidningens sida vill visa att den som svarar är modern och oinskränkt samtidigt 

                                                
45 VeckoRevyn, 1969 : 24 
46 Johannisson Karin, Nya behandlingar för den »bräckliga kvinnan« följer ett historiskt mönster 
<http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=919> 2011-01-18 
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som traditionella könsroller fortfarande råder. 

 

Kvinnor uppmanas att ta initiativ till kontakt med en potentiell partner, flickor uppmuntras till 

självständighet och man poängterar att alla har samma rättigheter och lika värde. Samtidigt märker 

man tydligt att det är en tid som fortfarande präglas av olika förväntningar på män och kvinnor även 

om genuskontraktet ser annorlunda ut 1969 jämfört med tidigare år. Brevskrivarna presenterar sig 

ofta med sin fru-titel, trots att det inte är av intresse för själva frågan, som till exempel en 30-årig 

fru som besväras av hemorrojder. Insändarna visa att det fortfarande är kvinnor som är hemma med 

barn, sköter hemmet och som förväntas tolerera att män är slarviga och mer 

uppmärksamhetskrävande än kvinnor.47 

 

Det är en varierande syn på äktenskap som framträder i spalten. Å ena sidan är det många som 

skriver in och vill rädda sina äktenskap till varje pris och som uppmuntras att anstränga sig, ha 

överseende med otrohet och andra brister i äktenskapet. Å andra sida är det många av brevskrivarna 

som tydligen inte vill gifta sig, utan leva som ensamstående, eller vill känna sig fram med olika 

förhållanden då de inte vill ta första bästa. Äktenskapliga problem handlar också om kvinnans roll i 

hemmet. Signaturen ”4-1” menar att hon snart inte orkar med sitt liv mer då hennes man och tre 

söner inte lyssnar till henne över huvud taget och bara struntar i allt hon säger och gör och låter 

henne köra slut på sig genom att ständigt städa efter dem. Kvinnan blir uppmanad att ”se det hela 

med en gnutta humor” och att acceptera att det inte går att ändra på en annan människa.48  

 

Signaturen ”arg och besviken” är just detta på grund av att hennes man tagit sig en älskarinna och 

får rådet att se efter om det finns någon brist i sin roll som hustru och att inte tjata på sin man om 

hon vill behålla honom.49 Att tjata verkar ses som en kvinnlig, negativ egenskap som bör undvikas 

om mannen ska vilja stanna hos sin fru. Kvinnor som är trötta på slarviga män, kvinnor som är 

besvikna över att deras män vill ha både sin fru och en älskarinna, samt kvinnor som inte står ut 

med sina mäns porrkonsumtion blir uppmanade att absolut inte tjata om de inte vill att mannen ska 

ge sig av. 

 

Rådgivarnas svar synliggör hur mäns och kvinnors olika egenskaper och förmågor betonas, 

samtidigt som rådgivarna hävdar att kvinnor och män har samma förutsättningar. I svaret till 

signaturen ”Mariannes man” kan jag se denna dubbelhet tydligt. Mannens problem är att han tror att 

                                                
47 VeckoRevyn, 1969 : 2 
48 VeckoRevyn, 1969 : 3 
49 VeckoRevyn, 1969 : 13 
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hans fru är på väg att lämna honom då hon alltid är för trött för att prata och kela. Rådgivaren svarar 

att hustrun nog inte är på väg att lämna honom, men att hon nog är väldigt trött på grund av allt slit 

med hem, barn och förvärvsarbete. 

 

Hur är det – brukar ni hjälpa er hustru någon gång? Ingen tittar snett på en man som rycker in i hemarbetet. 

Har ni försökt pigga upp er fru? Burit hem blommor, bjudit ut henne på en god middag eller teater? Många 

män i er ålder har ibland en något underlig inställning till kvinnor. Att det beror till nittionio procent på 

uppfostran gör ju inte er kvinnosyn riktigare.(---) Hon har inte större – eller medfödda – förutsättningar än 

han att tvätta, laga mat, städa, sköta barn...50 

 

Detta svar visar hur man vill förmedla synen på mannen och kvinnan som jämlika partners, men 

som i sitt försök förstärker skillnaderna och ojämlikheten. Fortfarande framställs en bild av mannen 

som en som kan ”hjälpa till” och pigga upp med blommor även om man försöker poängtera att 

mannen har samma förutsättningar som kvinnan. Här blir det tydligt att kvinnors och mäns 

isärhållande förstärks trots att avsikten kanske är den motsatta. Att råden är dubbelbottnade kanske 

kan bero på den häftiga debatt om kvinnorollen som rådde under hela 60-talet med kulmen 1968. 

Under 60-talet började kvinnor engagera sig i kvinnoklubbar och den välkända Grupp 8 fick stort 

genomslag. De förespråkade ett jämlikare samhälle där män och kvinnor skulle ha samma 

rättigheter att utbilda sig och yrkesarbeta och samma skyldigheter att ta hand om hushållssysslor 

och barnuppfostran.51 Med andra ord är det inte konstigt att rådgivaren är präglad av sin tids 

samhällsdebatt. 

 

I följande råd, till en kvinna vars man erkänt otrohet, kan man också se hur män och kvinnor 

tillskrivs olika egenskaper. Rådgivaren menar att ”er man är väl som alla andra män längst inne, en 

leklysten pojke.” Kvinnan får även rådet att förnya sig för att bli mer attraktiv om det kan vara en 

anledning till varför mannen sökt sig till någon annan. Det sista rådet är att låta mannen hjälpa till 

mer hemma och att inte skämma bort honom så mycket, mannen har nämligen aldrig behövt hjälpa 

till och har fått komma och gå som han har velat. ”Var den livsledsagarinna i kärlek och hat som 

skalden talar om – hustru, brödbryterska, sängkamrat”, avslutas rådet.52 Samtidigt som det finns en 

antydan till en jämställd syn på könen framhålls ändå den traditionella bilden av manlighet och att 

kvinnan ska anpassa sig.  

 

Ett ämne som är nytt jämfört med tidigare undersökningsår är problemet med porrkonsumerande 

                                                
50 VeckoRevyn, 1969 : 19 
51 Göteborgs Universitetsbibliotek <http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/historik/> 2011-01-18 
52 VeckoRevyn, 1969 : 24 
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män. Den som svarar tycker angående frågor om porr att man inte ska tjata om att det är fel eller 

fult att konsumera porr. Spalterna uppmuntrar till att dela intresset för de erotiska bilderna och 

litteraturen och, om man inte kan det, i alla fall hålla sig neutral till frågan. Produktionen av 

pornografiska alster ökade markant under 60-talet och tillgängligheten blev mycket större. 

Avkriminaliseringen av porren sågs som en befrielse och en undersökning från 1968 visar att ca 70 

procent av männen och 36 procent av kvinnorna mellan 18-30 år någon gång hade tittat i en 

porrtidning.53 Med denna bakgrund är det naturligt att frågan kommer upp i de insändare jag 

undersökt. Frågan drevs främsta av manliga intressen men att den diskuterades i könsneutrala 

termer och först på 1970-talet kom feministisk kritik att riktas mot porren som förtryckande och 

förnedrande av kvinnors kroppar.54 Detta kan ses som en förklaring till den ställning VeckoRevyns 

rådgivare tar ifråga om porren då denne uppmanar till att inte prata om porr som fult eller dåligt 

utan i stället försöka dela intresset för den.  

 

Ett annat ämne som är nytt är kvinnor som skriver positivt om moderskap utan partner, både genom 

insemination eller alternativt genom adoption. Rådgivaren är positiv till att kvinnor kan klara 

moderskapet på egen hand och klara sig utan partner.55 Här ser vi återigen en ambivalens hos 

rådgivaren, som å ena sidan förespråkar en genusordning där kvinnor kan bära rollen som 

självständiga familjeförsörjare, men som å andra sidan upprätthåller den rådande genusordningen 

där kvinnor ska anpassa sig till mäns villkor. 

 

En intressant aspekt är rådgivarens anonymitet i relationsspalten medan Kvinnoläkaren Ove 

Cassmer framträder med både namn och bild. Under tidigare år pekar man på att den som svarar är 

klok och förstående men 1969 lämnar man helt den personknutna rollen då det gäller 

relationsspalten. För de som skriver till spalten verkar det inte spela någon roll om den som svarar 

är ung eller gammal, man eller kvinna, de skriver oavsett och ber om råd. Det kan finnas många 

anledningar till varför man inte profilerar rådgivaren mer. Ett alternativ kan vara att det är flera på 

redaktionen som svarar och att man av den anledningen inte lyfter fram någon särskild person. 

Sköld diskuterar hur man i olika ekonomiska lägen låter personer på redaktionen vara rådgivare. Ett 

annat alternativ är att man kanske anser att det är så accepterat med rådgivningsspalter att man inte 

behöver ”legitimera” anledningen och den klokhet man kan få i utbyte mot sitt privata utlämnande. 

 

Sköld har i Ett rum för råd och tröst undersökt insändare 1968 och menar att detta år präglas av att 

                                                
53 Rydström och Tjeder 2009, s. 175. 
54 Rydström och Tjeder 2009, s. 175. 
55 VeckoRevyn, 1969 : 12, 19, 12 
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kvinnor yrkesarbetar i större utsträckning samt att det pågår en bred diskussion i samhället om 

kvinnors rättigheter och strävan efter ett jämlikt samhälle. Detta menar hon syns både vad gäller 

frågor om relationer och sex. Min undersökning visar tydligt att det finns föreställningar som bryter 

mot den traditionella genusordningen, som exempelvis när rådgivaren uppmanar kvinnor att 

adoptera barn eller att skaffa barn genom insemination. Jämlikhetsfrågor på hemmaplan, gällande 

exempelvis städning, och frågor om samliv där båda kvinnor kan ge uttryck för att de vill ha sex 

eller klagar på ett otillfredsställande sexliv förekommer frekvent. Sköld menar att ”den stora sex- 

och porrdebatten i böcker och tidningar påverkar hela samhällsklimatet.”56 Det syns även i de 

insändare jag undersökt då det förekommer flera frågor om porrkonsumerande män. Sköld pekar på 

att detta också är en tid då man börjar ifrågasätta giftermålet som enda levnadsform, vilket även ges 

uttryck för i de insändare jag studerat. Samtidigt är det många som anser sin fru-titel viktig och det 

finns flera insändare som handlar om hur viktigt äktenskapet är. Sköld menar att skilsmässor inte är 

ett stort ämne under 1968.57 Min undersökning visar på en motsatt tendens, då det förekommer flera 

frågor om skilsmässor i insändarna 1969. 

 

Undersökningen visar att genuskontraktet 1969 allt mer ifrågasattes. Rådgivaren ger uttryck för att 

kvinnor kan ha ett självständigt liv med egen försörjning, eget boende, och till och med vara 

ensamstående föräldrar. Samtidigt uppmuntrar rådgivaren kvinnor som lever i äktenskap att ha 

överseende med otrogna och slarviga män. Genom att sätta familjens intressen högre än sina egna 

kan hon rädda sitt äktenskap. Jag kan se exempel på hur rådgivaren förstärker isärhållandet mellan 

könen då denna refererar till kvinnor som tjatiga och tråkiga, och män som ”leklystna pojkar” som 

behöver bekräftelse. Parallellt ger rådgivaren uttryck för att kvinnor och män är födda med samma 

egenskaper och förutsättningar, men det är ändå tydligt att kvinnors och mäns roller och egenskaper 

ses på olika sätt. 

 

7.4 1979 ”Det här med sex” 

Du kan skriva till Vecko-Revyn om sånt som du har svårt att tala med andra om. Sex- och 

samlevnadspsykologen Lasse Brännlund svarar.58 

 

Lasse Brännlund är alltså den som svarar på frågor om sex och samlevnad 1979. Detta år får 

frågespalten större utrymme med ett helt uppslag med tre till sex frågor. Ungefär en tredjedel av 

                                                
56 Sköld 2003, s. 105. 
57 Sköld 2003, s. 102-106. 
58 VeckoRevyn, 1979 : 1-26 
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numren har en annan karaktär där hela uppslaget går till en fråga, eller snarare ett problem, som 

beskrivs i ett längre reportage. Efter en introduktion av problemet så intervjuas den som det handlar 

om och problemet beskrivs med dennes egna ord. Sedan får psykologen Lasse Brännlund analysera 

situationen, och de inblandade personerna, för att till sist dra en generell slutsats om problemet i 

allmänhet. De problem som behandlas är exempelvis huruvida man ska berätta om otrohet, hur det 

är att förlora oskulden och hur det är att ständigt bli uppraggad bara för en natt när man vill ha ett 

fast förhållande. Det tycks som att reportagen behandlar frågor som är av ett bredare allmänintresse. 

Frågor som berör mer personliga dilemman eller detaljer/faktafrågor hamnar i kortformatet. 

 

Under 60- och framför allt 70-talen blev debatten om kvinnors roller i samhället intensiv. En 

feministisk rörelse växte fram med politiskt aktiva kvinnor som kämpade för att lyfta frågan om 

kvinnoförtrycket. Kvinnorörelsen bestod av många olika grupper som arbetade för kvinnofrigörelse 

men Grupp 8 var den organisation som var mest tongivande. 1970 sammanställde Grupp 8 ett 

handlingsprogram där de formulerade krav på fler dagisplatser och att kvinnor skulle ha rätt att 

förvärvsarbeta på samma villkor som män. Man krävde också rätt till fri abort och smärtlindring vid 

förlossningar. 1976 hade kvinnokampen intensifierats och man formulerade inom Grupp 8 nya krav 

på bland annat sex timmars arbetsdag. Nu kämpade man även hårt mot den syn på kvinnor som man 

ansåg var som mest tydlig i pornografin, reklamen, veckopressen och populärkulturen, där kvinnors 

kroppar sexualiserades och exploaterades.59 Kvinnorörelsen med främst Grupp 8 men även Lesbisk 

Front och andra organisationer drev frågor om preventivmedel, menstruation, mödravård och 

våldtäkter och man krävde kvinnors rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet.60 

 

Dessa omvälvande samhällsförändringar genomsyrar VeckoRevyns spalt 1979. Det är påtagligt att 

man riktar sig till både killar och tjejer, och att man anser att båda könen kan ha samma roller och 

problem. Ett reportage handlar om Mia och Stefan som har en bra relation på alla sätt förutom att 

Stefan inte vill ha sex med Mia trots att hon är den finaste tjej han kan tänka sig. Sex- och 

samlevnadspsykologen Lasse förklarar att Stefan nog lider av ”madonna – hora – komplexet”, 

vilket innebär att brister i barndomen gjort att Stefan inte kopplar ihop sex och kärlek.61  

 

I ett annat reportage få vi möta Kerstin som berättade om sin otrohet för sin kille, Bosse, som 

därmed lämnade henne men sedan kom tillbaka och förlät snedsprånget. Kerstin lovar sig själv och 

Bosse att vara trogen i fortsättningen, och hon betonar att hon ska ”tiga som muren” om hon skulle 
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falla för frestelsen igen.62 Stefan, 23 år, är en annan kille som i ett av reportagen beskriver hur han 

gång på gång blir uppraggad och utnyttjad av tjejer som tackar för sig och drar morgonen därpå. 

”Fy fan vad känslokallt, tänkte han. Jag trodde hon visade känslor men det var tydligen bara ett 

spel. (---) Man är grundlurad, utnyttjad. Kränkt som kille. - Nu vågar man ju inte tro att dom gillar 

mig utan bara vill ha en kille dom kan sätta på. Jag känner mig som ett fnask. Bockar är precis vad 

dom där jävla moderna tjejerna som raggar killar är, tänkte Stefan och kände hur tårarna kom.”63  

 

Ovanstående exempel visar vad vi skulle kunna kalla en omvänd situation. Kvinnor har här intagit 

de annars så manliga rollerna. Här är det mannen som inte vill ha sex, mannen som blir bedragen, 

och mannen som utnyttjas sexuellt. Det är kvinnan som varit otrogen och som kommer tiga som 

muren om hon faller för frestelsen igen trots att hon lovat sin kille trohet. Det är även kvinnan som 

är den sexuellt frustrerade. Tidningens rådgivare uppvisar ett helt annat synsätt än tidigare. Kvinnor 

lever efter samma normer som män och män påtar sig plötsligt kvinnors roller och traditionellt 

kvinnliga känslor. I och med detta anses de som offer, och kvinnorna som okänsliga och 

självständiga – egenskaper som tidigare tillskrivits män. Tidigare har det varit tjejer som gråtit i 

besvikelse över att inte vara den rätte för den kille som bara velat ha en sexuell kontakt. Det är i 

regel män som varit otrogna, inte kvinnor. Dessutom poängterar man att Kerstin skulle kunna vilja 

vara otrogen igen men då vara smartare och inte berätta något. 

 

Framställningen av de ombytta rollerna pekar på att den rådande genusordningen ifrågasätts, och att 

när så kvinnor bryter genuskontraktets normer och regler ifrågasätts detta i sin tur av männen, som 

reagerar starkt på kvinnors nya beteende. Män och kvinnor börjar träda in på varandras arenor och 

dela egenskaper och beteenden. Tjejer förväntas gå på diskotek, bo i egna lägenheter och försörja 

sig själva. De förväntas vara sexuellt intresserade, sexuellt aktiva och se till att ta för sig och bli lika 

tillfredsställda som killar. De kan ta initiativ, ”ragga upp” en kille bara för en kväll och vara lika 

berusade som killar på fester och dansställen. Killar ”får” vara ledsna, besvikna och gråta. De 

förväntas vara jämställda både sexuellt och i hemmets göromål.  

 

I de korta frågorna kan man se samma tendens men även en motsatt tendens. Å ena sidan skriver 

både killar och tjejer med anledning av samma problem. Å andra sidan har tjejer även andra 

problem och utifrån dessa problem kan man se att de har andra förväntningar. De kortare frågorna 

har två olika inriktningar. Den ena är frågor av mer teknisk eller funktionell karaktär exempelvis om 

hur man onanerar, vilket märke på p-piller som är bäst, hur sterilisering fungerar och om man kan 
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ha samlag innan man fått mens. Den andra är av mer resonerande karaktär med frågor om otrohet, 

ångrad abort eller komplikationer av utförd abort, sexlust och brist på sexuell kompetens hos 

partnern (läs killen). 

 

Detta år är det tydligt att fler killar skriver in. Det märks på signaturerna men också i frågorna. Flera 

killar oroar sig för att de har för liten penis, någon har tappat lusten medan en annan har för mycket 

lust. Tjejerna som skriver har i stort sett liknande problem med för små bröst, och någon har för 

mycket lust medan andra saknar densamma. Tjejerna har även andra typer av bekymmer. Väldigt 

många skriver på grund av att de inte är nöjda med sitt sexliv. Många av dem är ledsna och 

besvikna för att de inte njuter av sex på grund av att de förlorat lusten, eller så är de missnöjda med 

en partner som har för bråttom eller inte förstår den kvinnliga anatomin. Väldigt många tjejer 

skriver om just bristen på sexuell njutning. Flera tjejer skriver för att få veta vad man kan göra åt 

sina bröst som är för små, har fel form eller har bristningar. Lasse svarar alla brevskrivare med ett 

förstående och förklarande tilltal. Han resonerar kring problemen och bekräftar alla känslor. Svaren 

är långa och utförliga.  

 

Ett av de långa reportagen, och flera insändare, handlar om otrohet. I vissa fall har parterna från 

början bestämt att om någon gör ett snedsprång så ska man berätta det och sedan gå vidare 

tillsammans. Lasse råder ändå till att inte berätta. Han menar att det är lätt att tro att man ska kunna 

förlåta och gå vidare men att det inte är så enkelt i praktiken som i teorin då många inte klarar att 

tänka tanken på sin partner i armarna på någon annan. Lasse tycker inte att man ska berätta om 

otrohet utan gå vidare och se på händelsen som en tillfällig förbindelse och om man har ett behov 

av att bekänna så kan man göra det för en vän för att lätta sitt samvete.64 

 

Det är intressant att se hur Lasses åsikter om sex och kärlek verkar vara paradoxala. Lasse 

uppmanar alltid till att vara sina känslor trogen. Han menar att sex handlar om känslor och att man 

måste få känslor innan man kan uttrycka dem.65 I ett reportage menar han att de flesta inte får ut så 

mycket av tillfälliga förbindelser eftersom det inte hinner uppstå så mycket känslor om man följer 

med någon hem efter ett disco. Han menar att det utvecklats ett sorts rollspel där mannen ska vara 

den villiga jägaren och flickorna ska vara efterfrågade. Killar är ovana att träffa på en tjej som inte 

ställer upp på sex. Lasse menar att killarna ställer upp på mansrollen och tjejerna på kvinnorollen. 

Hans erfarenhet är att ungdomar bara blir lättade när han är ute i skolorna och pratar om sex då han 

berättar att de inte behöver ha samlag och att de flesta faktiskt inte vill det. Egentligen känner sig de 
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flesta bara pressade och stressade av de förväntningar som ligger i tiden.66 Samtidigt kan man se i 

reportagen jag beskrivit ovan att tjejer inte bara är efterfrågade utan själva tar initiativ och att den 

manliga jägaren själv känner sig jagad och som ett byte. 

 

1975 var det så kallat internationellt kvinnoår och debatten i samhället handlade om hur kvinnor 

och män skulle bli jämlika. Krav på dagisplatser, förespråkande av frihet i förhållanden och en 

mycket större öppenhet ifråga om sexualia är det som präglar de insändare Sköld studerat.67 Det är 

påtagligt i de insändare Lasse får 1979 att mäns och kvinnors roller har förändras jämfört med 

tidigare, och det syns nästan ännu tydligare i de längre reportage som varvas med Lasses spalt. Jag 

kan däremot inte se den diskussion som Sköld pekar på som handlar om dagisplatser, 

familjebildning och barnuppfostran, men det kan bero på att tidningen förändrades 1977 från att 

vara en familjetidning till att bli en ungdomstidning. Något som är tydligt är att synen på fria 

förhållanden och öppenhet till sex färgar av sig i synen på otrohet. Tidigare år har rådgivarna 

fördömt otrohet men Lasse tycker inte att man bör berätta om man varit otrogen och han tar aldrig 

avstånd från otrohet även om han inte direkt uppmanar till det heller. 

 

1979 har genusordningen förändrats påtagligt. Män och kvinnor har börjat träda in på varandras 

arenor och den traditionella hierarkin har rubbats. Kvinnor ifrågasätter inte bara normer – de bryter 

dem, och agerar som män. I samma takt som kvinnor framstår som starkare, framstår män som 

svagare – de blir kränkta och framställs som offer. Denna bild står i skarp kontrast till den manliga 

norm som gällt tidigare år, då män framställts som fria, självständiga och oberoende. 

 

7.5 1989 ”Fråga Åsa” 

Varje vecka svarar Åsa Moberg på dina frågor om sex och samlevnad.68 
 

Så kort och koncist inleds sex- och samlevnadsspalten 1989. Åsa är journalist och författare och 

hennes spalt består av oftast en, men ibland upp till tre, frågor på en halv till nästan en hel sida med 

en bild av Åsas ansikte högst upp. Frågorna är ofta ganska långa och beskrivande och hennes svar 

är nästan alltid långa och resonerande och hon refererar i princip alltid till någon form av expertis. 

Om frågan handlar om menssmärtor så hänvisar hon till en vetenskaplig undersökning som 

behandlar just detta område. En kille skriver om sin frekventa onani och Åsa hänvisar till en 
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omfattande rapport i ämnet och ger fakta i form av statistik i långa rader.69 Ofta får statistik och 

fakta en normaliserande funktion som visar på att det skamliga problem man har delas av många 

andra och inte alls är något att skämmas över. Exempelvis i svaret till den killen som hade en fråga 

om onani, 

 

Kinseyrapporten visade att män med hög utbildning onanerar mer än andra i alla åldersgrupper, vilket 

möjligen skämtsamt skulle kunna tolkas som att onani är nyttigt för hjärnan. 5100 av de 5300 intervjuade 

hade onanerat. (---) Av uppgifterna framgår också i många fall tydligt, att dessa pojkar på det hela taget levt 

mer harmoniskt än de som varit mer återhållsamma ifråga om sexuell aktivitet.70 

 

På detta sätt normaliseras problemet genom att den kille som känner sig onormal får veta att de män 

som onanerar både är smartare, lyckligare och i klar majoritet. På samma sätt använder sig Åsa av 

alla möjliga studier, artiklar, böcker och intervjuer med experter för att underbygga sina åsikter i 

samtliga svar till dem som skriver med problem.  

 

1989 verkar vara en tid då man sätter tilltro till experter, i alla fall gör Åsa Moberg det då hon 

refererar till böcker, kända sexologer och gynekologer. Ofta skickar hon frågan vidare till 

psykologer, barnmorskor och terapeuter för att få deras experthjälp. Åsa är förklarande och 

pedagogisk och hennes svar innehåller alltid fakta styrkt av expertis, men hennes personliga åsikter 

får också utrymme. Det är verkligen slående att alla svar är så utförliga och underbyggda. En tjej 

beskriver hur hennes bröst orsakar stort bekymmer då de är så olika att hon inte vill vara med på 

gymnastiken eller visa sig naken för någon kille. Kontentan av Åsas svar är att om brösten är 

väldigt olika så kan man få dem opererade, mot remiss, på grund av att de då räknas som en 

medfödd defekt, vilket hon tror brevskrivaren kan ha. Svaret blir ändå en kvarts sida långt 

innehållande en intervju med en docent i plastikkirurgi, fakta om olika fall av operationer, 

berättelser om hur olika kvinnor upplever samma problem, väntetider för operationer för dem som 

har remiss och inte, psykiska effekter av kroppsliga defekter, hur psykiatrin och sjukvården 

samarbetar och hur det fungerar i hjärnan när man tänder på någon. 

 

1989 är många tjejer bekymrade över sina bröst men nytt är att många bekymrar sig även över sitt 

könsorgan. Blygdläpparna är för stora, har fel färg och är olika stora. Många vill veta hur och var 

man kan operera sig, och flera flickor vill veta hur man kan få brösten att växa. Åsa svarar sakligt 

på hur man ska gå till väga via landstingets köer men menar att alla ser olika ut och att det är 

traditionell kvinnlig blyghet som gjort att vi inte blivit mer upplysta och medvetna om våra 
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olikheter samt att det länge funnits en helt felaktig föreställning om att det kvinnliga könsorganet 

skulle vara smutsigt. Det är intressant att Åsa anser att kvinnor inte kan jämföra hur de ser ut på 

grund av att man inte ser varandra på samma sätt som killar gör i omklädningsrum och på badhus 

till exempel. Hon påpekar att på grund av att man inte ser andras könsorgan så vet man inte att alla 

är väldigt olika. Men varifrån kommer då alla uppfattningar om att ens kön ser ut på ett felaktigt 

sätt? Någonstans måste man ju ha sett andras könsorgan för att kunna uppfatta sig själv som 

avvikande. 

 

Analsex och HIV/aids samt massageapparater är ämnen som tas upp, som inte förekommit tidigare. 

Frågor om p-piller, andra preventivmedel och problem med lust/olust är vanliga även 1989 och 

problemet för kvinnor att känna njutning är återkommande även detta år. Ett problem som varit 

vanligt tidigare men som inte förekommer i just dessa nummer av Åsas spalt är frågor om otrohet. 

Den enda gången ämnet berörs handlar egentligen frågan om något annat men Åsa skriver i sitt svar 

att ”ni två tycker tydligen så mycket om varandra att ni är trogna”, vilket säger något om hennes 

inställning till frågan.71 Eftersom otrohet varit ett återkommande ämne tidigare åt är det intressant 

att fundera över varför problemet inte syns 1989. Antingen är läsare otrogna i samma utsträckning 

men skriver inte om det, eller så upplevs inte otrohet som ett problem. Det kan även vara så att det 

är en slump att redaktionen prioriterat bort detta ämne till förmån för andra, eller att det bara inte 

kommit några frågor på ämnet under just denna period. Jag kan bara konstatera att både före och 

efter 1989 har otrohet varit ett av de absolut vanligaste ämnena och att det verkar orimligt att 

människor inte skulle ha varit otrogna i samma utsträckning. Otrohet är ett ämne som ”fattas” 

jämfört med tidigare år. Även frågor i stil med ”ska jag stanna eller gå” och ”är han intresserad eller 

inte” finns inte representerade 1989. Just detta år handlar inte en enda insändare om dilemmat om 

man ska göra slut eller ej vilket tidigare varit mycket vanligt (på grund av otrohet, kärleksbrist, 

sexuella problem och så vidare). 

 

Åsas inställning till sex och samlevnad verkar vara att allt är okej så länge alla trivs med det som 

sker. ”Finns det något skadligt i sammanhanget är det samvetskval och grubblerier”skriver hon till 

svar när en ung kille oroar sig över att han har så stor lust.72 Hon ger utförliga råd om hur kvinnliga 

anatomin ser ut och fungerar och hon uppmanar alla som har problem med lusten eller att nå 

njutning att skaffa böcker, testa saker på egen hand eller tillsammans med partner tills de hittar lust 

och det som känns skönt. Hon verkar vilja peppa alla brevskrivare till att våga ta för sig och stå för 

sin sexualitet och hon pekar på att det funnits en nedärvd föreställning om att kvinnans kön skulle 
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vara smutsigt och kvinnlig sexualitet inte lika fin som manlig. Åsa framstår som en person som vill 

se killar och tjejer som precis samma varelser fast med olika anatomi. Att kvinnor har problem med 

lusten eller med sexuell njutning menar hon beror på utebliven orgasm på grund av okunskap, hos 

både killar och tjejer, om hur kvinnans kropp fungerar. Hennes lösning på alla problem är att lära 

kvinnor och män hur kvinnor fungerar. Män har en annan fysik som oftast fungerar som den ska 

utan att man behöver fundera på det. Överhuvud taget är det färre män som skriver till VeckoRevyn 

detta år, jämfört med 1979. 

 

Gullan Sköld har undersökt insändare till VeckoRevyn 1985 och menar att detta år domineras av 

frågor om sexualitet även om det också förekommer problem kring samlevnad. Tidningen har fått 

en annan prägel med ett innehåll med fokus på skönhet, kändisar, skvaller, sex och samlevnad.. 

Tidningen riktar sig till unga, aktiva yrkeskvinnor. Sköld konstaterar att Åsa ofta refererar till 

experter eller böcker och att Åsa svarar sakligt men igenkännande, vilket även syns tydligt i min 

undersökning. Ämnen som berörs är onani, orgasmer, fel utseende på bröst och könsorgan, mens 

och massageapparater. Sköld menar att man nu tycks ”odla myten om en självständig, sexuellt 

medveten kvinna, som trots att hon är helt emanciperad, vill göra sig vacker och tillgänglig för 

mannen”och jag kan bara hålla med.73 Den vanligaste frågan enligt Sköld är varför brevskrivaren 

inte får orgasm vilket även är återkommande i de insändare jag undersökt. 

 

1989 är det tydligt att kvinnors frågor berör den egna kroppen och den egna sexualiteten, snarare än 

relationen till en partner. Historiskt sett har mannen och mannens kropp sett som norm och kvinnan 

och hennes kropp som avvikande från mannens. Läkare, gynekologer och vetenskapsmän har varit 

män och det är män som beskrivit kvinnors kroppar och problem/sjukdomar kopplade till 

kvinnokroppen. Här ser man tydligt att kvinnokroppen har blivit kvinnans, ett ämne för kvinnor 

som diskuteras av kvinnor och med kvinnliga experter. Genom att upplysa om kvinnors kroppar och 

dess funktioner ges tjejer möjlighet att själva ta kontroll över sin egen kropp. Detta gör kvinnor mer 

självständiga och jämlika män. Kvinnokroppen blir inte något ”i relation till” manskroppen, den blir 

något för sig själv. Åsa vill tydliggöra att det funnits en hierarki där män sätts som överordnade 

kvinnor, och manlig sexualitet ansetts finare än kvinnlig, vilket hon menar är helt förkastligt. Hon 

poängterar gång på gång att kvinnor har samma rättigheter till sina kroppar och sin sexualitet. Åsa 

tillskriver inte kvinnor och män olika egenskaper. Hon menar att anledningen till varför kvinnor ger 

uttryck för större sexuell frustration är okunskap om den kvinnliga anatomin, från både mäns och 

kvinnors sida. Kvinnor ställer många frågor om utseendet på den egna kroppen och oförmåga till 
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sexuell njutning. Dessa frågor verkar bero på att de känner en press att leva upp till att vara en 

sexuellt aktiv, njutande kvinna. 

 

7.6 1999 ”Kära Katerina...” 

Fråga Katerina Janouch om sex och relationer74 

 

1999 är Katerina Janouch, författare och journalist, ansvarig för sex- och samlevnadsspalten i 

VeckoRevyn. Spalten har minst en helsida, och ibland ett helt uppslag, per vecka och består av både 

frågor och svar. I övre kanten finns en bild på Katerina och i nedre kanten på sidan en rektangel 

med diverse telefonnummer för den som vill komma i kontakt med till exempel Riksförbundet för 

sexuell upplysning, Ersta Vändpunkten – för anhöriga till personer med alkohol eller drogmissbruk, 

Frizonen – en träffpunkt och jourtelefon för tjejer mellan 12-20 år eller X-ist Tjejforum för 

misshandlade tjejer. Många insändare berör dessa ämnen så det är förståeligt att telefonnummerna 

är med som ett fast inslag i tidningen. 

 

Till Katerina skriver många om problem med relationer till väninnor. Kompisar som ”snackar skit” 

bakom ryggen och som behandlar en taskigt är återkommande. Flera tjejer ger uttryck för att det är 

ensamma och inte har någon att anförtro sig åt eller umgås med. Misshandel är ett återkommande 

problem men det som är annorlunda jämfört med tidigare år är att två tjejer skriver in om problemet 

att de misshandlar sina pojkvänner, annars har problemet alltid varit tjejer utsatta för misshandel av 

pojkvänner. Katerina råder alltid tjejer som blir misshandlade att lämna relationen, det finns inga 

förmildrande omständigheter. Det är tydligt att hon vill att kvinnor ska ta kontroll över sina liv, att 

de ska frigöra sig från underordning och förtryck, att de ska bli självständiga. I fallen där det är 

tjejen som slår får de uppmaningen att genast sluta göra sin partner illa, att lära sig att behärska sin 

ilska och att be om ursäkt och förklara varför de betett sig som de gjort med förhoppning om att 

deras partners kan förlåta och fortsätta relationen.75 

 

Katerina anser att i princip alla frågor om sex och om kroppen är normala och att det inte finns 

några pinsamma eller skamfyllda ämnen. Hon stöttar och uppmuntrar alla och har en förstående, 

bekräftande attityd till sina brevskrivare. Dessutom skriver hon i en kompisrelaterad ton med ett 

vardagligt språk. Katerina vill att tjejer ska inse att de har samma värde som killar med samma 

rättigheter och förmågor. ”Sviken”, skriver att hon hatar sig själv på grund av sin blindhet då hon 
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inte velat se att hennes pojkvän utnyttjat henne och bedragit henne. Katerina svarar att hon är ledsen 

för att tjejen är ledsen men att hon också blir så förbannad ”både på killen som svek dig – men 

samtidigt också till viss del på oss tjejer som så ofta reagerar som du! Som hatar SIG SJÄLVA när 

killen är en skitstövel! (---) Istället för att må dåligt så ska du tacka din skapare för att du äntligen är 

FRI.”76 Katerina uppmuntrar alltid till eftertanke om man är osäker på något och man ska alltid säga 

nej till sådant som man är tveksam till eller inte vill.  

 

En mycket vanlig anledning till att skriva till sex- och samlevnadsspalten 1995 är, enligt Sköld; på 

grund av ”fel” utseende på brösten eller könsorganen. Dessa ämnen är fortfarande vanligt 

förekommande 1999. Det kommer många frågor om kroppens utseende och fel och brister. Flera 

tjejer vill gå ner i vikt, andra är ledsna över att brösten försvunnit på grund av viktnedgång. Frågor 

om anorexi och bulimi ställs för första gången. Andra vanliga ämnen som Sköld noterar är problem 

med underlivet (svamp, flytningar, infektioner), menstruationsfrågor, utebliven orgasm, 

preventivmedel, könssjukdomar och HIV/aids. Dessa ämnen ser jag även exempel på i min 

undersökning. Sköld pekar på att det oftare kommer frågor om ätstörningar och homosexualitet. 

Ätstörningar ställs det flera frågor om även 1999 men däremot är det bara två insändare som 

handlar om homosexualitet.77 Frågor om stringtrosor, vaxning av bikinilinjen och om cybersex är 

också nya ämnen i min undersökning. Katerina får även flera frågor om hur man tar bort 

leverfläckar och andra skavanker.  

 

Många frågor handlar alltså om kroppen och Katerina vill förmedla att alla duger som de är, att 

insidan är viktigast och att ingen är perfekt. Samtidigt svarar hon en tjej, vars dröm är att sola i 

stringtrosor men som tycker att hon har för tjock rumpa, att ”ärligt talat är det väldigt FÅ som klär i 

stringtrosor. Det är ju inte heller vidare skönt med ett snöre som sitter i rumpan. Kvinnors bakdelar 

är av naturen åt det bredare hållet till och har en tendens att 'dallra' till sig.”78 Dessa meningar följs 

av ett antal råd om vilka träningsmetoder som bäst formar rumpan. I ett annat svar skriver hon 

angående en tjejs hudbristningar att det är väldigt vanligt, alla har bristningar, men att det är svårt 

att acceptera skavanker i vårt utseendefixerade samhälle. I Katerinas svar råder en viss dubbelmoral 

angående utseendefixeringen och stringtrosorna.  

 

Varför får inte tjejer strula? undrar signaturen ”Berra”, som är en tjej som är utsatt för skitprat från 

tjejer som anser att hon betett sig lösaktigt. ”Berra” menar att en kille kan ha sexuella kontakter 
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med hur många tjejer som helst utan problem, men att hon själv blivit utsatt för falska rykten efter 

att ha träffat fyra killar på två månader. Katerina svarar att ”visst är det tråkigt att olika regler gäller 

för tjejer och för killar! Jag kan inte se annat än att det beror på fördomar om hur tjejer respektive 

killar ska vara och uppföra sig. Och så naturligtvis en sned syn på den kvinnliga sexualiteten.”79 

Denna fråga och detta svar fångar rådgivarens syn på könsroller i insändare och i svar 1999 ganska 

väl. Katerina menar att tjejer och killar ska ha lika stor sexuell frihet och samma rättigheter och 

skyldigheter i relationer men i exempel efter exempel kan man läsa om tjejer som fått dåligt rykte 

och anses vara ”lätta på foten”, tjejer som misshandlas fysiskt eller psykiskt, ibland av sin kille, 

ibland av andra tjejer. Tjejer ska acceptera sig själva och sina kroppar som de är och njuta av 

kroppen i stället för att kritisera den. Raka dig bara om du vill, inte för att din kille tjatar, manar hon 

till exempel. Samtidigt blandas dessa uppmaningar med råd om bantning, hur man tar bort 

leverfläckar och hur man får bukt med röda, svidande vaxade bikinilinjer. Det känns som en 

paradox att å ena sidan uppmana till att älska sin kropp som den är men i samma andetag ge tips 

och råd på hur man kan förändra den för att behaga sig själv eller sin partner. 

 

Katerina försöker poängtera att det inte bör få finnas en hierarki där tjejers sexualitet står under 

killars. Hon vill ge tjejer självförtroende att våga ställa samma krav på sexuella relationer som 

killar. Samtidigt konstaterar hon i ett av sina svar att det finns olika regler för tjejer och killar och 

att det råder en sned syn på den kvinnliga sexualiteten. Man kan se flera exempel på att Katerina 

avråder tjejer från att ställa upp på något de inte vill och hon uppmanar alla tjejer som blir illa 

behandlade att lämna relationen. Både brevskrivare och rådgivaren ger uttryck för krav på en större 

sexuell frihet (men till en viss gräns som i exemplet med ”Berra”) för tjejer men också en press på 

att ”ställa upp” på mer avancerat sex (exempelvis analsex). Det råder även ett kroppsligt ideal där 

kvinnor förväntas vilja vara så vackra som de kan, och om de inte lever upp till de höga idealen 

finns det många sätt att förändra sin kropp. 

 

7.7 2009 ”sex & KÄRLEK” 

Fråga mig om sex och kärlek: sex@veckorevyn.com80 

 

2009 är det Hannah Arnhög, 27 år, som är rådgivare och som poserar på bild i mitten av 

VeckoRevyns sex- och samlevnadsspalt, dock utan namn (men det framgår i internetspalten). 

Hannah har ingen utbildning relaterad till uppdraget. Hannah är en tjej med skinn på näsan som 
                                                
79 VeckoRevyn, 1999 : 13 
80 VeckoRevyn, 2009 : 1-26 
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svarar med ett personligt tilltal, som en kompis, med ett fräckt språk och utan krusiduller. Hon 

använder slanguttryck som ”megasnorre” och ”sjukt förvånad” och har överlag ett språk som om 

hon verkligen förde ett samtal med brevskrivaren. Varje vecka besvarar hon mellan tre och sju 

frågor på en helsida, ibland ett helt uppslag. Sidan består även av en liten ruta där en känd person 

får uttala sig om exempelvis hur den vill bli uppvaktad eller vad den ”går igång på” samt en cirkel 

med en fråga med svaret redovisat i procenttal av typen ”58 % av VR:s läsare har varit med om att 

killen inte 'fått upp den'.”81 I vissa nummer lämnas plats för en fråga som ett antal läsare får tycka 

till om med allmänna frågor av typen ”har du någonsin blivit ihop med ett ex?”82 

 

Hannah är stöttande och uppmuntrande och vill ge tjejer självförtroende genom att bekräfta dem 

och deras kroppar. ”Diana, 22” vill ha större bröst och undrar om det finns p-piller som har den 

funktionen varpå Hannah svarar att tjejen ska fokusera på att hitta p-piller som inte ger biverkningar 

och som hon mår bra av. ”Jag kan nästan säga helt säkert att dina tuttar är fina och härliga som de 

är!” svarar hon. ”Det är billigare och mysigare att inse att du är precis lika snygg med dina 

bristningar som utan” får en tjej som vill operera bort hudbristningar till svar. Hannah skriver ofta 

in sig själv i svaret för att ge en personlig dialog och för att ännu tydligare visa att den som skriver 

inte är onormal. ”Jag, du, alla mina polare” har också bristningar svarar hon ”Emmy”. ”Fy fan vad 

du är ball, Alexandra! Det är ju precis sådant där som jag önskar att jag hade stake nog att göra”, får 

en tjej till svar som skriver till Hannah på grund av att hon gjort bort sig då hon feltolkade en flirt.83 

 

Hannah får frågor om mens, graviditeter och könssjukdomar. Liksom tidigare år är brist på lust, 

uteblivna orgasmer och tristess i förhållandet också problem som tas upp. Nya ämnen är problem 

med intimfrisering, porrkonsumerande tjejer, hår på fel ställen och fetischer, exempelvis sexuell 

upphetsning av urin. Hon ger råd och tips om hur man friserar eller avlägsnar hår men skriver i alla 

svar att alla har hår och att det väl inte spelar så stor roll. Angående fetischer och avvikande 

beteenden så svarar hon sakligt på det som anses avvikande, som exemplet med urinfetischen som 

anses avvika från det normala, men menar att vad som är okej kan man bara avgöra själv.84 

 

Hannah får frågor om könssjukdomar nästan varje vecka, oftast av tjejer som är rädda för att ha 

blivit smittade eller har problem/symptom som de tror kan vara relaterade till en könssjukdom. Hon 

får också väldigt frekvent frågor om risk för graviditet, berättelser om ånger efter oskyddat sex och 

misstankar om graviditet. Hannah ger alla som har minsta lilla oro eller risk för sjukdom, graviditet 

                                                
81 VeckoRevyn, 2009 : 1 
82 VeckoRevyn, 2009 : 23 
83 VeckoRevyn, 2009 : 23, 22 och 18 
84 VeckoRevyn, 2009 : 11 
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eller andra problem uppmaningen att gå och testa sig hos en gynekolog och att köpa graviditetstest. 

Hon uppmanar också till att alla ska använda kondom vid tillfälliga förbindelser och p-medel av 

vilket slag som helst vid längre relationer. Av brevmängden, om problem med sjukdomar och 

graviditeter att döma, verkar det dock vara ett problem svårt att få bukt med. 

 

Många av de tjejer som skriver till Hannah har problem med sin pojkvän och sitt förhållande. 

Tristess i förhållandet eller i samlivet, förlorad sexlust och osäkerhet på sina egna eller partnerns 

känslor är vanliga orsaker till att man frågar om råd. Ett vanligt problem är också att tjejer skriver 

på grund av att deras pojkvänner har problem med den sexuella förmågan. Hannahs råd till dem 

som är osäkra på sina relationer på grund av tristess eller brist på lust eller känslor är att ta ut 

svängarna och våga testa sådant man inte testat förut. Hon skriver också till de tjejer som ber om 

råd på grund av sin partners sexuella oförmåga att det viktigaste är att inse att problemet ligger hos 

killen och inte har med någon brist hos tjejen att göra. Det är tydligt att Hannah inte tycker att det är 

okej att vara otrogen. I en insändare till Hannah har en tjej upptäckt att hennes kille skickat 

snuskiga sms till en annan tjej och får uppmaningen att göra slut, ”sms-kontakt med snusk inblandat 

är klart över gränsen!”,menar hon.85  

 

I insändarna till Hannah framstår hon som en tjej som Veckorevyns läsare är bekanta med och har 

förtroende för. Flera brevskrivare inleder sina brev med att beskriva hur duktig och trevlig Hannah 

verkar vara. En tjej inleder sitt brev med att konstatera att hennes fråga egentligen inte hör hemma i 

spalten men hon vill ändå be om råd angående besvärande hand- och fotsvett. Hannah svarar att 

”Jag förstår att det verkligen är jobbigt för dig, så jag tänkte att jag skulle kolla upp din fråga, och 

att det nog fanns ett enkelt svar.”86 Märkligt att skicka frågan till Hannah som inte verkar vara 

kunnigare än tjejen som frågar och som dessutom lika gärna kunde sökt information enkelt själv, till 

exempel via Internet, apotek eller vårdcentral. 

 

I Hannahs svar kan jag inte så ofta se att killar och tjejer tillskrivs annorlunda egenskaper, att de 

skulle ha olika förmågor eller olika rättigheter eller skyldigheter till sig själva, sin partner eller 

angående sin sexualitet. Hannah menar att alla är olika och poängterar sällan något utifrån det kön 

brevskrivaren har eller det kön den som problemet gäller. Vid något tillfälle skriver hon i ett svar till 

en tjej som skulle vilja få mer bekräftelse genom komplimanger och gulliga sms av sin pojkvän att 

”det är just sådant här som killar ständigt förundras över vad det gäller tjejer – att vi går runt och 

                                                
85 VeckoRevyn, 2009 : 21 
86 VeckoRevyn, 2009 : 17 
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tänker på en sådan här sak och förväntar oss att han ska kunna tolka vår tysta önskan.”87 Detta är 

dock det enda exemplet av över 120 insändare där Hannah särskiljer killars och tjejers egenskaper. 

Hannahs övriga svar ger intrycket att hon menar att tjejer och killar förväntas ha samma problem 

och samma lust till sex, samma ansvar och förutsättningar att styra sitt liv och ta initiativ till att leva 

det liv man vill. 

 

Hannah ger endast i ett fall uttryck för att tjejer och killar skulle ha olika egenskaper. Hon 

poängterar att alla människor ansvarar för sin sexualitet och uppmanar alla tjejer att lära känna sig 

själva och sina kroppar. Hon ger inte uttryck för att det finns en hierarki mellan kvinnor och män, 

varken sexuellt eller ifråga om relationer. Genuskontraktet framställs i Hannahs spalt som ett 

mycket jämställt ”kontrakt” där tjejer och killar ställer samma krav och har samma problem. 

 

8 Sammanfattning och analys 

Syftet med min uppsats är att undersöka insändare till VeckoRevyns sex- och samlevnadsspalt för att 

se vilken typ av frågor läsarna ställer och hur rådgivaren svarar. Jag vill även undersöka hur synen 

på manligt och kvinnligt ter sig. Dessutom vill jag se hur om synen förändrats jämfört med tidigare 

år. För att sammanfatta mina resultat återgår jag till de frågor jag ställde inledningsvis; 

 

För det första; Vilken typ av ämnen, på temat sex, kärlek och relationer, ställer läsare av 

VeckoRevyn frågor om och går det att urskilja en förändring i synen på dessa ämnen under tidens 

lopp? 

 

Generellt kan man säga att det finns två typer av ämnen. Dels frågor som rör relationen med en 

partner, dels frågor som rör den egna personen. De frågor som rör en partner har två inriktningar. 

För det första finns det frågeställare som har problem på grund av att de vill ha en 

kille/man/pojkvän eller lider av ovissheten om den de är kära i hyser samma känslor tillbaka. Ibland 

är problemet att man älskar någon man inte kan få till exempel för att han är gift eller homosexuell. 

För det andra finns det de som har en partner men som inte är nöjda med situationen på grund av 

kärleksbrist - till eller från mannen, otrohet – egen eller partnerns, problem med sexlivet – saknad 

av egen eller partners lust och så vidare. Misshandel eller alkoholism är andra problem liksom 

vardagslivets traditionella könsroller som exempelvis när maken inte städar, visar uppskattning eller 

har ekonomiska problem. De frågor som rör den egna personen handlar ofta om kroppen och dess 

                                                
87 VeckoRevyn, 2009 : 17 
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utseende. Frågor om sexualitet och tangerade ämnen såsom preventivmedel eller könssjukdomar är 

ännu vanligare. 

 

Jag anser att det skett en förskjutning i inriktningen av frågor under årens lopp. Mellan 1949 och 

1969 var det vanligare med frågor som rörde relationer och samlevnad, 1979 handlade ungefär 

hälften av frågorna om relationer och hälften om den egna kroppen. 1989 blev frågorna mer 

inriktade på den egna personen. 1999 och 2009 är det främst frågor om den egna personen, inte 

minst om utseende på olika kroppsdelar, om könssjukdomar, preventivmedel, egna orgasmer och 

egen lust eller olust. Att denna förskjutning skett är naturligt då det varit tabubelagt att diskutera 

ämnen tidigare som idag anses helt okontroversiella. Men det är ändå en trend som är intressant. 

Många frågor hade varit lätta att själv söka svar på Internet eller ungdomsmottagningen. Lika gärna 

som att skicka ett mail till Hannah kan man ju googla själv för att få sin fråga besvarad. Dessutom 

är det anmärkningsvärt att inte ungdomar vet mer om dessa ämnen med tanke på 

sexualundervisningen i skolan. När elever slutar nionde klass menar Skolverket att eleven ska: 

 

• ha kunskap om vad befruktning innebär, 

• ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta, 

• ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar 

tillsammans.88 

Kanske är en del av VeckoRevyns läsare unga men denna okunskap är ändå, anser jag, alarmerande. 

Mellan 1949-1969 handlade majoriteten av frågorna om problem med livssituationen. I senare 

årgångar minskar de frågor som har en mer filosofisk eller moralisk vända-och-vrida-på-problemet-

karaktär. De frågor som rör relationer och den egna livssituationen som var så vanliga under de 

tidigare åren blir färre och färre. Jag förväntade mig att det skulle vara i de situationerna som man 

som mest behövde ett ”bollplank”, framför allt idag när det är så lätt att hitta information om så 

mycket. Därmed inte sagt att det inte förekommer frågor om relationer idag, det gör det definitivt 

men det är ändå en övervikt mot de som rör den egna personen.  

 

Min andra fråga handlade om rådgivarnas svar; Hur svarar rådgivarna, och förändras deras 

inställning i olika frågor över tid? Vad har de för utbildning/profession? 

 

Analysen visa att rådgivarna alltid har en förstående och stöttande roll. De uppmuntrar och tröstar 

dem som är ledsna, dömer sällan dem som burit sig illa åt och vill alltid lyfta brevskrivarnas 
                                                
88 Skolverket <http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3879/titleId/BI1010%20-%20Biologi> 
2011-01-16 
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förmågor och möjligheter. Samtidigt är inte mjäkiga utan uttrycker sina åsikter klart och tydligt, 

framför allt om de anser att brevskrivaren blir illa behandlad. I 1969 års spalt kan jag se en annan 

typ av roll och en annan typ av svar, nämligen ”kvinnoläkarens”. Hans svar är korta, sakliga och 

utan värderingar.  

 

Deras inställning till ämnen förändras och speglas av sin tids föreställningar om moral och etik. 

Ibland förvånas jag över att de tycks ”ligga före” sin tid som till exempel Stella som redan 1959 

svarar så (för sin tid) fördomsfritt om homosexualitet. Ett ämne som återkommer ofta och som 

rådgivarnas inställning till förändras är otrohet. Fru Gertrud tyckte att otrohet var beklagligt och 

dåligt på alla sätt med uppmanade ändå ofta att förlåta. Stella ansåg att det hade med ens personliga 

mognadsgrad att göra om man kunde förlåta och gå vidare vilket hon alltid förespråkar om det finns 

barn inblandade i relationen. Den som svarar i kärleksspalten 1969 verkar anse att äktenskapet inte 

är så enkelt och att det inte är så konstigt om en part faller för frestelsen. Ibland uppmanar 

rådgivaren att föryngra sig, stå ut med otroheten eller att inte tjata om den för att få behålla sin man. 

Kontentan är i alla att man bör förlåta. Lasses inställning, att otrohet är en egen angelägenhet som 

inte bör berättas om, är tidstypisk för 1979 då man förespråkade fria förhållanden. Åsa menar att om 

man tycker mycket om varandra så är man trogen, här har inställningen till otrohet förändrats. 1999 

tycker Katerina att man ska dumpa den som varit otrogen och 2009 tycker Hannah att man gått över 

gränsen för vad som är okej i ett förhållande då en kille skickat sms av sexuell karaktär till en annan 

tjej. Hon uppmanas göra slut med pojkvännen som hon anser varit otrogen. 

 

Rådgivarnas bakgrund är en intressant aspekt. Gullan Sköld konstaterar att olika rådgivare har olika 

profession och att det ofta är en ekonomisk fråga för redaktionerna om de anlitar någon expert 

utifrån eller låter en vanlig journalist eller annan medarbetare svara på insändarna. Sköld diskuterar 

däremot inte hur man väljer rådgivare de år man tar in experter. 1949 anlitas Gertrud som är 

författare, Stellas yrke eller bakgrund presenteras inte, den som svarar 1969 i ”kärlek” är anonym 

men spalten kompletteras av docent Ove Cassmer som svarar på frågor om kvinnosjukdomar. 1979 

är det Lasse som är sex- och samlevnadspsykolog som svarar på frågor och 1989 är det Åsa, 

författare och journalist, som anlitas, även Katerina har samma yrke som Åsa medan Hannah verkar 

vara helt outbildad.89 Enligt mig verkar det vara ”typiskt för tiden” att Lasse är sex- och 

samlevnadspsykolog 1979. Typiskt är det också att de enda männen som anlitas är Lasse som svarar 

det år då det är flest killar som skriver till spalten och jämlikhetsdiskussioner och en mjukare 

                                                
89 I VeckoRevyn, 2009 : 6, kan man läsa följande svar till en tjej som undrar hur man blir rådgivare. ”sex och 
relationsrådgivare kan ju i all sin enkelhet betyda någon som ger råd (…) utan utbildning – som jag. Det innebär ju dock 
inte att Hanna inte har någon annan utbildning. 
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mansroll diskuteras på samhällsnivå, samt kvinnoläkaren som såklart är en man 1969. En annan 

intressant aspekt med rådgivarna är att de profileras mer och mer under senare år. Åsa är den första 

som visas på foto i tidningen, hon verkar mest svara i spalten, men under Katerinas tid märks det att 

hon är mer profilerad med sitt ämne generellt. Hon förekommer i reportage och annat i tidningen 

och det finn även under en period ”Katerinas nummer”, en betaltjänst där man kan ringa 14 olika 

nummer för att få fördjupad information om till exempel HIV/aids, analsex, oralsex eller onani. 

Hannah är både sex- och relationsrådgivare, skriver krönikor (som handlar om sex) och bloggar om 

sex i webbtidningen trots att hon inte har, någon för ämnet relevant, utbildning. 

 

Min tredje fråga handlade om kvinnligt och manligt och vilka föreställningar som ges uttryck för; 

Vilken syn på genusordningen förmedlar rådgivarna? 

 

Som ramverk för att kunna studera hur genusordning framstår i rådgivarnas svar valde jag att utgå 

från Yvonne Hirdmans teorier om genussystemets två logiker och genuskontrakt. Den första av de 

två logiker eller principer som Hirdman menar att hela vårat samhälle vilar på är isärhållandets tabu. 

Denna princip innebär att kvinnor och män beskrivs som två motsatser med olika egenskaper, som 

utför åtskilda sysslor och som bör utföras på olika arenor, dessa bör inte blandas. Den andra 

principen är det hierarkiska system som innebär att mannen ses som norm och kvinnan som 

underlägsen honom. Denna hierarki innebär att de egenskaper, sysslor och arenor som förknippas 

med respektive kön också kommer att värderas därefter. Kvinnliga sysslor, egenskaper samt arenor 

kopplade till kvinnor kommer således att vara underlägsna manliga dito. Med dessa två principer 

som grundstenar för samhällsordningen kan man säga att det sätt vi människor förhåller oss till 

varandra kan ses som ett genuskontrakt som innehåller de regler, normer och värderingar kring hur 

män och kvinnor ska vara. 

 

Insändarna till VeckoRevyns sex- och samlevnadsspalter handlar om äktenskap, det sociala 

samspelet i nära relationer, den intima samvaron och sexualitet generellt. Kvinnans plats har enligt 

Hirdman varit i hemmet, och vårdande av män och barn, behagande och skapande av trygghet har 

setts som kvinnors främsta uppgift. Man kan se tydligt hur genuskontrakten 1949, 1959 och till stor 

del även 1969, i både insändare och svar, avspeglar ett synsätt som framhåller hemmet som en 

kvinnlig arena. Även för de kvinnor som yrkesarbetar så är utrymmet begränsat. Kvinnor arbetar 

främst som småskolelärarinnor, expediter och i andra hem. De är främst sysselsatta med att vårda 

män, hem och framför allt barn. Däremot visar min undersökning att det under alla år finns flickor 

och kvinnor som försöker tänja på gränserna eller rubba genusordningen, som vill bli självständiga, 

utbilda sig och skaffa egen försörjning och boende. Rådgivarna uppmuntrar i flera fall att försöka 
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tänja gränserna och skapa ett så självständigt liv de kan. Redan 1949 uppmanas kvinnor att studera 

och 1959 poängterar Stella vikten av att bilda sig. Dock kan man se hur detta inte alltid är så enkelt, 

som för den kvinna som inte kan få sin man att ta hand om barnen två timmar per vecka för att läsa 

en engelskakurs. Tendensen är tvådelad när det gäller kvinnor och förvärvsarbete. Å ena sidan ser 

man många kvinnor som vill satsa på högre studier ju längre tiden går men å andra sidan finns det 

många kvinnor som helst vill stanna hemma och ta hand om barn och hushåll. 1969 kan man se hur 

denna diskussion, om att yrkesarbeta eller vara hemmafru, är som störst. 

 

Kvinnor och män tillskrivs definitivt olika egenskaper av både fru Gertrud, Stella och den anonyma 

som svarar under rubriken ”Kärlek”. Gertrud hyllar kvinnor som är glada, trevliga, återhållsamma 

och rejäla. Att vara gnällig, bortskämd, sur eller ”foga sig efter tidens sed med erotiskt kladd utan 

kärlek”90 är inte alls eftersträvansvärt utan ses med förakt. Pojkar och män ska vara snälla, präktiga, 

givmilda, taktfasta och ha ärliga, redliga avsikter. Även Stella föreskriver egenskaper som förstånd 

generositet, mognad, självständighet, gladlynthet och godhet för kvinnor och framhåller vikten av 

att se glad och trevlig ut. Pojkar och män ska vara ordentliga, givmilda, arbetsamma och ha riktiga 

avsikter. Både Stella och Gertrud verkar anse att det är pojkar och män som har sexlust och som inte 

kan hålla sig medan de flickor som varit otrogna, blivit med barn innan vigsel och så vidare, 

beskrivs som offer för manlig åtrå då de inte förmått säga nej till sex. Det verkar inte kunna bero på 

att flickorna styrts av lust utan de har i så fall haft intentionen att det skulle vara en seriös relation. 

 

1969 har det hänt en del ifråga om synen på män och kvinnor men fortfarande ses kvinnor knutna 

till hem och barn. Kvinnor uppmanas att vara attraktiva, strålande och förnya sig då deras män varit 

otrogna, om de vill få behålla dem. Att tjata ses som en mycket negativ, kvinnlig egenskap. Även 

om man i en insändare svarar att män och kvinnor har samma förutsättningar att ta hand om män 

och barn så uppmanar man de trötta, utarbetade kvinnor som beskriver sitt vardagskaos att se 

situationen med lite humor och försöka föreställa sig hur tomt och trist livet vore utan röran. 

Rådgivaren menar att män är mer uppmärksamhetskrävande och att alla män är likadana – de blir 

aldrig vuxna utan behöver bekräftelse och att få stilla sin leklust på något sätt. 

 

1979 händer det något mycket påtagligt. Psykolog Lasse Brännlund förklarar killar och tjejer som 

likadana med samma egenskaper men som på grund av uppfostran eller påverkan av samhället 

hamnar i könsroller där mannen ska vara jägare och kvinnan behaga. Han menar att kvinnor känner 

sig tvungna att ställa upp på sex och att männen känner sig tvungna att vara erövrare som alltid ska 

                                                
90 VeckoRevyn, 1949 : 7 
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vilja ha sex. Lasse poängterar aldrig att killar och tjejer är på ett visst sätt på grund av det kön de 

har. Han menar att yttre omständigheter påverkar oss till de roller vi tar. I reportagen lyfter man 

fram exempel som går på tvärs med tidigare förväntningar på kvinnors och mäns roller. Kvinnliga 

brevskrivare visar att de bryter mot föreställningarna om hur de ska underordna sig i sexuella 

relationer, och de manliga insändarna reagerar negativt när de behandlas på ett sätt som tidigare 

riktades mot kvinnor. Både killar och tjejer förväntas ha lika stor sexuell lust och samma behov av 

kärlek och närhet. När kvinnor kliver in på mäns arenor förskjuts männens positioner. Det är 

påtagligt att de blir förlorarna och de uttrycker sitt missnöje med de ”nya kvinnorna” och sin nya 

offerroll. 

 

När Åsa tar över rodret så har det hänt något igen. Den vanligaste frågan som Åsa får, enligt Sköld, 

är tjejer som undrar varför de inte får orgasm. Att frågan ställs så frekvent visar på att tjejer har 

förväntningar på att de ska njuta av sex och sin kropp på samma sätt som killar. När kvinnokroppen 

och kvinnors sexualitet lyfts fram som viktig så förväntar sig också kvinnor att de ska njuta på 

samma sätt. De kräver samma sexuella frihet och rättigheter som män. Åsa svarar ungefär likadant 

alltid. Män och kvinnor är olika har olika fysik och därför ar det svårare för kvinnor att nå njutning 

än för män. Här kan vi se ett exempel på hur man pekar på olikheter mellan män och kvinnor även 

om det inte är med ”onda avsikter”. Åsa vill säkert inte förstärka skillnader tvärtom vill hon 

uppmuntra kvinnor att få lika stort utbyte av sex som män men det blir ändå ett särskiljande. 

Däremot framhåller Åsa att det funnits en syn på manlig sexualitet som finare än kvinnlig vilket 

hon poängterar är helt fel. Åsa vill sudda ut den hierarki som tidigare funnits. 

 

1999 är det Katerina som vill ge tjejer självförtroende och förmåga att njuta av sina kroppar. Jag 

anser att hon snarare skapar/förstärker än suddar ut de olika regler för tjejer och killar som finns 

gällande att ändra på sin kropp. Genom alla bantningstips och skönhetsförbättrande åtgärder 

förstärker hon normen att tjejer ska pynta sig och forma sig för att vara så behagande som möjligt. 

Däremot så är Katerina väldigt tydlig med att tjejer ska ha samma sexuella rättigheter som killar och 

hon uppmanar alla tjejer att inte ställa upp på något de inte vill. 

 

Hannah, som är rådgivare 2009, skriver i princip aldrig att tjejer är si eller killa så. Faktiskt så 

poängteras bara en gång på över 120 insändare att killar och tjejer är olika, alla övriga gånger 

skriver hon att alla människor är olika. Hon uppmuntrar alla att ta för sig och att njuta av sina 

kroppar som de är utom i de fall som handlar om hur man tar bort hår från könet då hon förklarar 

hur man gör på bästa sätt för att undvika sveda och irritation. Här kan man dra en parallell till vad 

Hirdman har att säga om framtidens genuskontrakt. Hirdman menar att det finns möjlighet till 
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förändring mot ett mer jämlikt samhälle men för att komma dit måste vi sluta vara så fokuserade på 

könens olikheter, att vi som män och kvinnor är varandras motsatser. Genom att koncentrera sig på 

intellektet, på att både män och kvinnor har samma förmåga att uppleva och uppfatta, förskjuts 

tyngdpunkten från olikhet till likhet. Om det inte är så intressant att fokusera på våra olikheter 

kommer värderingen och hierarkiseringen inte heller att hamna i fokus. Hirdman menar att detta 

bara fungerar när isärhållandets tabu bryts, först då kan genuskontrakten omformuleras och ett 

jämlikare samhälle uppnås.

9 Avslutning 

Avslutningsvis är det också värt att notera den presentation man i VeckoRevyn ger den för året 

aktuella rådgivaren. Under 1949 då det är Fru Gertrud, 62 år, som är rådgivare inleder man med en 

text om att alla någon gång kan drabbas av problem och att det inte lätt att kunna anförtro sig till 

någon i sin närhet och att man därför kan lätta sitt hjärta genom att skriva till VeckoRevyns 

rådgivare. Man poängterar hur klok och förstående denna person är. 2009 poserar Hannah, 27 år, 

med en pratbubbla som kort och gott uppmanar; fråga mig om sex och kärlek. Jag tolkar denna 

utveckling som att det blivit såpass vanligt och okontroversiellt att skriva till rådfrågningsspalter att 

man inte behöver ”legitimera” normaliteten i att be om råd. Rådfrågningsspalter eller 

rådfrågningsprogram har kommit för att stanna som det ser ut idag. Genren bara växer med program 

som Nanny-akuten och Lyxfällan och till och med Systembolagets tidskrift har en frågesida dit man 

kan skriva för att få råd om mat och dryck. Jag kan också konstatera att tilltron till dessa olika 

experter inte nödvändigtvis måste ha med rådgivarens utbildning eller breda erfarenhet att göra då 

Hannah är 27 år och saknar adekvat utbildning. Det blir påtagligt att synen på ålder och ungdomar 

har förändrats. Fru Gertrud påpekade i en insändare till en tjej på 27 år att hon var väldigt ung, 60 år 

senare är det en 27-åring som är expert i rådgivningsspalten. 

 

Är en arena som ”sex & kärlek” i VeckoRevyn viktig idag när vi lever i ett så upplyst samhälle, där 

det finns en sex- och samlevnadsspalt i varenda söndagsbilaga till kvällstidningarna? Jag tror att vi 

idag lever i ett på många sätt sexualiserat samhälle och att detta bidrar både till nyfikenhet, 

upplysning och kunskap men samtidigt till okunskap och osäkerhet. Ju mer frihet som ges att testa 

gränser och utforska sig själv, sin sexualitet och partnerskap desto fler utrymmen som kan ge 

upphov till frågor. För VeckoRevyn kan jag tänka mig att tidningens publicerar artiklar, reportage, 

krönikor och så vidare som handlar om sex, kärlek och relationer och att läsare responderar på detta 

genom nyfikenhet som väcker frågor som i sin tur ger VeckoRevyn anledning att göra ett reportage, 

skriva en artikel eller krönika som i sin tur väcker nyfikenhet och frågor... 
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