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Det här examensarbetet tog sin början med kortfilmen som visades 
på svt i april 2015. Den heter “Se mig”, är 12 minuter lång och 
utspelar sig på en arbetsplats, fredag, före afterwork. I den här 
filmen är det killarna som spelar de (stereotypt) kvinnliga rollerna 
och tvärtom. 
Bokstaven C, ”Cockmagnet”, sid 24.

 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: crazypictures.se

Genom att byta plats med varandra är det lättare att få syn på 
invanda beteenden och mönster och hur olika vi agerar baserat på 
om vi befinner oss i över- respektive underläge. 
Bokstaven D, ”Drougge”, sid 26. 
Bokstaven E, ”Elliot”, sid 28. 
Bokstaven e ”egalias döttrar”, sid 29. 

Mia Skäringer skriver på sin facebooksida:

/.../ ”Jag tittar på mitt favoritprogram Vänligen Lerin. Han sitter i 
en båt med Torsten Flink. Torsten saknar några tänder. Jag tänker på 
vad som skulle hänt om de båda varit kvinnor. Lerin: En äldre homo-
sexuell kvinna. Öppen. Sårbar. Utan krusiduller. Föredetta missbru-
kare. Konstnär. I sextioårsåldern med en yngre kvinna från ett annat 

Ex: 



Bild: Liv Strömqvist.

Bild: Liv Strömqvist.

Bild: Nina Hemmingson

Bild: Nanna Johansson

land hemma. Torsten: en sliten tandlös skådespelerska i 50 års åldern 
också föredetta missbrukare som berättar om en dålig relation till en 
av sina döttrar. Hade det varit älskvärd tv? Tystnad tagning. 

Om Plura varit kvinna. En gammal bedagad sångerska med rejäl 
kagge. Modell mjukare. Med häng över byxan. Och en navel som 
inte längre syns. Cigg i mungipan, småfull i rutan. Bar överkropp. 
Urtvättad bh. Två paket cigg om dagen. Ett halsband av torkade rönn-
bär. Lite sluddriga påor. Och rejält pruttfulla avor. Kärlekens tunga. 

Brun av kaffe, cigg och rödvin. Några ackord på gitarren i rökridå. 
Hur hade det varit med aptiten. Hade vi myst i soffan? 

Tystnad tagning. Om Det hade varit två kvinnor som gjort Jackass. 
Carina Berg och Christine Meltzer. 

Jag och Klara Zimmergren.
Om vi hade gjort som Johnny Knoxville och hängt ett bilbatteri 

min klitta. Eller om Klara hade pissat på mig från ett hustak, som 
killarna i programmet oxå gjorde på varandra. - Klara det kommer 
ingenting, kan du rikta strålen lite mer. Bukta ut med könet. - nu 
droppar det lite grann..

Ha ha ha herregud va roligt! 
Jag ler medan pisset rinner i mitt ansikte. Blundar och är tacksam, 

en dag tar det slut.”

Jag funderade mycket på hur jag skulle närma mig det här ämnet 
och göra något som inte redan var gjort. Jag läste serier av Nanna 
Johansson, Liv Strömqvist, Nina Hemmingsson och Sara Granér. 
Såg fler kortfilmer på samma tema och läste artiklar, böcker och 
blogginlägg. Jag övervägde att arbeta med kläder och vad de 
kommunicerar, manlig och kvinnlig kroppshållning på bild och i 
verklighet samt hur spelreglerna ändras bakom en datorskärm. 

Obalansen mellan män och kvinnor syns på många olika plan i 
samhället exempelvis genom fördelning av löner, pensioner, chefs-
poster, uttag av föräldraledighet, fysiskt- och sexuellt våld. Det 
finns många ingångar in i det ämnet, mycket som berör. Det jag 
valt att utforska närmare handlar om objektivisering och sexuali-
sering av kvinnor. 
Bokstav O och o”objektivisering 1 och 2”, sid 48-49. 



Marginalisering är ett postmodernt begrepp som innebär att indi-
vider utestängs från makt, status och diskurs. ”Att vara margina-
liserad innebär att individen inte på egen hand kan förändra sin 
livssituation till det bättre”.
Källa: sv.wikipedia.org/wiki/Marginalisering

I många sammanhang framställs kvinnan som passiv medan mannen 
är aktiv, som offer medan mannen är förövaren, som objekt medan 
mannen får vara subjekt med personlighet och handlingskraft. 
 
En kvinna ses som en människa som det händer saker med, som 
utsätts för saker utanför sin kontroll. Hon är en kropp att betrakta, 
konsumera och använda efter egna önskemål. 

Bildkällor: europosters.se (disneyprinsessorna), theweek.co.uk (Donald och Melania Trump) , playboyenterprises.com 
(kvinna som slickar sig på handen).

Objektifiering av en annan människa handlar om att ta bort eller 
tona ner mänskliga egenskaper. Man föreställer sig en person som 
ett objekt eller med en speciell funktion vilket får som följd att 
inte behöva respektera den personen i lika hög grad som andra – 
man kan behandla den som man vill. Mentalt placeras den utanför 
samhället där inte samma moraliska regler gäller.  
Bokstav A ”Abramovic”, sid 20. 

En kvinna har inte samma möjligheter som en man. Hon har min-
dre makt och handlingsutrymme. Exempelvis kan hon inte röra sig 
fritt i lika stor utsträckning eller klä sig som hon vill. (Exempelvis 
slöjdebatten, att bada topless på badhus eller de korta kjolarnas 
delaktighet i skuldfrågan vid integritetsöverskridande handlingar.)

Källla: okänd



kollektiv kamp mot trakasserierna.
”"Kvinnliga idrottare blir ständigt sexualiserade och trakasseras 

samtidigt som våra idrottsliga karriärer inte tas på allvar. Problemet 
finns inom alla idrotter och jag anser att det nu är hög tid att lyfta 
frågan och börja arbeta för en förändring", skriver Claeson.

Källa: sydsvenskan.se/2017-02-10/
handbollsstjarnan-har-fatt-nog-hanger-ut-forfoljarna-pa-sociala-medier

För en kvinna räcker det inte bara att födas med en vagina, man 
måste också bli kvinna genom att raka sig, sminka sig, klä sig och 
bete sig. En kvinna duger inte som hon är, hon kan alltid bli mer. 
Hon uppmuntras till en jakt på fullkomlighet som inte finns.
Bokstav l, ”lifting”, sid 43. 
Bokstaven r, ”rosa täcket”, sid 55. 

Man talar om den manliga blicken, en metafor över hur mannen 
tolkar och iscensätter världen. Det är via mannens blick som vi lär 
oss vad som är att betrakta som attraktivt och sexigt. 
Bokstav Ö, ”Ögongodis”, sid 76-77. 
Bokstav B, ”Bechdeltestet”, sid 22. 
Bokstav g, ”genusfotografen”, sid 33. 

Mitt arbete generaliserar och beskriver samhällsstrukturer snarare 
än individer. Det finns alltid undantag. Inte alla kvinnor. Inte alla 
män. Människan som grupp är inte homogen utan skiljer sig vad 
gäller inkomst, utbildning, religion, kultur, sexuell läggning, ål-
der, intressen, personlighet, mm. Män objektifieras också och har 
andra krav och roller att leva upp till och förhålla sig till, men för 
att begränsa mig har jag inte gått närmare in på mansrollen. 

”Handbollsstjärnan har fått nog – visar upp förföljarnas meddelanden
Sexuella trakasserier och objektifiering är vardag för många idrots- 

kvinnor. Handbollsprofilen Linneá Claeson i elitserielaget Skuru IK 
har fått nog. På sociala medier visar upp förföljarnas meddelanden. 
På torsdagskvällen var hon med i SVT Opinion. ”Vi har en lång väg 
kvar, samhället är inte jämställt än”, säger hon.

Linnéa Claeson från elitserielaget Skuru IK har startat Instagram-
kontot ”assholesonline”. Där ger hon igen mot de män som skickar 
sexuella inviter, könsbilder och förolämpningar till henne.

Kontot har idag över 100 000 följare.
Linnéa Claeson har berättat om hur hennes karriär som idrottare 

gör henne till ofrivilligt lockbete för sexistiska män. Varje gång som 
Skuru IK:s matcher tv-sänds blir Claeson kontaktad av män.

Igår var hon med i SVT:s debattprogram SVT Opinion för att dis-
kutera problemet.

— Alltid när vi får publicitet så blir det fler mail och flera sexuella 
trakasserier på internet. Matcher som SM-finaler, som många tittar 
på ger ännu fler mail, säger Linnéa Claeson i programmet.

Männen skickar könsbilder och påpekar att Claeson ser sexig ut på 
handbollsplanen med sina korta shorts.

Hon svarar de som skriver till henne genom att betona hur olämp-
ligt meddelandet är. Ibland kontaktar hon avsändarens familj och 
berättar vad hon fått ta emot, för att få dem att sluta skriva till 
henne.

På Instagram-kontot ”assholesonline” lägger hon ut skärmdum-
par på konversationerna och skriver oftast något humoristiskt till 
svar. Trots hennes svar får hon ofta starka reaktioner tillbaka som 
innehåller hot mot henne – så som våldtäkt.

Linnéa Claeson startade kontot för två år sedan.
Mountainbikecyklisten Jenny Rissveds som tog OS-guld i Rio i 

somras är en annan idrottskvinnan som fått utstå sexuella trakasse-
rier på nätet - vilket har lett till att Rissveds lagt ner sin blogg.

– Vi behöver lägga fokus där det ska vara, på dem som kränker och 
hotar på det här sättet. Att män tar sig rätten att sexualisera elitidrot-
tare – och nu har vi också sett elitidrottare som har valt att lägga ner 
sin blogg. Det blir ett demokratiproblem tänker jag, att man inte kan 
använda sin röst i den offentliga debatten på samma sätt, för att man 
är rädd för konsekvenserna - och så ska vi naturtligtvis inte ha det, 
säger Nina Rung, kriminolog i programmet SVT Opinion.

På sitt privata Instagram- konto uppmanar Linnéa Claesson till 



Lady Dahmer skriver på sin hemsida (ladydahmer.nu):

"Apropå första maj så tänkte jag ta tillfället i akt och förklara 
feminism så en femåring förstår.

Såhär är det va: Vi lever i ett patriarkat, det vill säga en köns-
maktsordning där män är överordnade och kvinnor underordnade. 
Kort och gott: män har större delen av makten i samhället.

Vi kan illustrera det så här: Det finns bara tio äpplen. I heeeela 
världen. 10 äpplen = 100 procent makt.

Kalle (männen) äger sju av dessa äpplen. Kolla på honom.
Så jävla nöjd. Vill inte dela med sig.
Lisa (kvinnorna) äger tre äpplen. Något snedfördelat om man sä-

ger så. Orättvist liksom. En del tycker att Lisa ska vara glad att hon 
har tre äpplen men om det verkligen vore jämställt skulle ju Lisa och 
Kalle ha fem äpplen var.

Så hur gör man då? Ska Lisa nöja sig? Ska hon vänta tills Kalle 
kanske ger bort ett eller två äpplen? Eller ska hon helt sonika ta två 
äpplen från honom?

Jag röstar för det sistnämnda. Även om det betyder att vi måste slå 
Kalle i huvudet i processen.

Så! Frågor på det?"

Orättvisorna är inte alltid lätta att få syn på. Jag hoppas med mitt 
examensarbete kunna få fler att reflektera kring de här frågorna 
och bli mer medvetna om vissa beteenden som är så vanliga att de 
blir osynliga, normaliserade.

För att få en visuell knytpunkt i mitt arbete har jag skapat en 
karaktär, en symbol, en sprattelgubbe att relatera till och placera 
i olika sammanhang. Jag har försökt vända på begreppet och göra 
honom till ett passivt objekt istället för ett handlande subjekt, ett 
offer istället för förövare, en vara istället för konsument. Han blir 
ett föremål, en leksak som går att interagera med, kontrollera och 
som reagerar på en annan människas (kvinnas) handling. 

I mitt examensarbete har jag valt att vända på könsrollerna och 
låta "mannen bli kvinnan". Under Bokstaven Å, ”Åström”, sid 
72, problematiserar Fanny Åström detta genom att skriva att man 
inom vissa feministiska kretsar försöker objektifiera mannen på 
samma sätt som kvinnan. Hon skriver att män inte kan objektifie-
ras eftersom de inte har underordnade kroppar, att objektifiering 
handlar om makt, makt att till exempel kunna använda någon 
annan för sin egen njutning. Samt att det borde vara ett fenomen 
att röra sig bort ifrån istället för att anamma. 

Syftet med mitt arbete har inte heller varit att upprepa ett dåligt 
beteende utan att belysa och öka förståelsen för hur olika vi vär-
derar och behandlar en person utifrån kön. 

Inför lagen, i teorin, är vi lika. Kvinnor får numera skilja sig, ut-
bilda sig, arbeta, föda de barn hon själv önskar, osv. I vårt samhäl-
le lever det ojämställda främst kvar i våra beteenden samt genom 
förutfattade meningar.

Jag vänder mig främst till kvinnor, från yngre tonåren och upp-
åt, då när könsrollerna börjar bli en mer medveten del av ens 
liv. Jämställdhet mellan könen är av intresse för både män och 
kvinnor, att vi ska kunna vara de personer vi är utan att behöva 
begränsa oss utifrån förutbestämda könsroller. Samtidigt har en 
kvinna mer att vinna i form av makt och inflytande, av att driva de 
här frågorna. En förändring kan börja i det lilla, med ett "tänk", 
att exempelvis inte acceptera att bli porträtterad som ett barn, att 
lära sig att identifiera förminskande tilltal eller en konsumtions-
industri som påverkar kvinnan att tro att hon inte duger, att hon 
måste förändra sig för att duga – att hennes värde sitter i hennes 
yttre, i hennes vilja att behaga, underlätta och anpassa sig. 



Svårigheten har varit att förminska honom på ett klargörande 
sätt. Att endast klä honom i kvinnokläder gav inte automatiskt en 
tydlig bild av det jag ville belysa utan kom snarare att handla om 
transsexualism eller transvestism. När jag provade att illustrera 
honom som My Little Pony kom jag närmare det uttryck jag vill 
nå. Han blev barnslig, varm, oskuldsfull, pastellig och avväp-
nande. Det är också vanligt att kvinnor porträtteras så här: med 
barnsliga förtecken i ett underläge. Hon blir en docka att leka 
med, ofarlig och utan att kunna ge svar på tal. 
Bokstaven F, ”Förminskning", sid 30-31. 

Min lilla sprattelgubbe har ett eget instagramkonto där han lägger 
upp bilder och rörliga animationer som berör objektifiering och 
sexualisering på olika sätt. 



Han har också en egen kombinerad abc- och pysselbok, en slags 
aktivitetsbok. Med inspiration från traditionella abc- och pys-
selböcker för barn går man igenom alfabetet, man får öva sig att 
räkna, lära sig saker, se dolda mönster, leta efter avvikelser, färg-
lägga, följa trådar, klippa och klistra. I en pysselbok är man aktiv, 
en handlande person som drar slutsatser och leker genom att följa 
instruktioner eller genom att skapa egna regler. 

Den här pysselboken placerar läsaren som subjekt och Min Lilla 
Sprattelgubbe (med vänner) som objekt. Ombytta roller och 
förhoppningsvis nya perspektiv. Ett material som skulle kunna 
fungera som diskussionsunderlag i olika sammanhang. 

Med mitt arbete vill jag att man genom de olika texterna och bil-
derna reflekterar över de normer som finns i samhället idag. 

I min slutgiltig presentation har jag valt att förena pysselboken 
och abc-boken men ser möjligheter att i framtiden dela dem till en 
renodlad pysselbok med bilder och en abc-bok baserat på text. 

Nedan följer aktivitetsboken i sin helhet och ska samtidigt ses 
som en del av uppsatsen. 
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LÄR DIG LÄSA
OCH SE
MED ABC

En aktivitetsbok för dig 
som gillar att leka, läsa, 
klura, klippa och klistra. 

Om han var hon och hur blir det då?

En pysselbok för könsintresserade.

Nr 1 : 2017

w

Lär dig läsa och se med Min Lilla Sprattelgubbe.
Följ alfabetet från A till Ö och reflektera kring 
objektivisering längs med vägen. 

Finn fem fel, knyt ihop en egen sprattelgubbe, bli 
en superhjälte genom att klippa ut dina alldeles 
egna normkritiska genusglasögon som genom-
skådar världen. 

På köpet får du dessutom finfina klistermärken 
och månadens posterpojke att hänga på väggen.



Tack till Johannes. 

Tack Maria Ahlqvist Juhlin och Oscar Guermouche. 

Tack klassen: Sofia och Jesper, Lisa, Tove, Amanda, Didi, Camila, 
Björn, Irma, Minette, Julia, Hanna, Jane och Emmy.

Tack till mig själv.

Det kan vara nyttigt att byta skor ibland och prova hur det känns 
med gummisula, putsat läder eller höga klackar. Genom att byta 
perspektiv, testa en annan roll och spegla sig kan man få syn på 
invanda mönster och beteenden från ett annat håll. 

Den här pyssliga ABC-boken belyser objektifiering (sexualisering, 
marginalisering) av kön (kvinnor) genom att använda karaktären 
ovan: Min Lilla Sprattelgubbe. Ett socialt experiment genom 
illustration och text. 



Kvällspyssel. Klipp ut och montera din egna sprattelgubbe.

Här du monterat din sprattelgubbe eller kanske gjort en 
alldeles egen? Tagga: #minlillasprattelgubbe

MIN LILLA 
SPRATTELGUBBE

Du behöver: 
fyra pappersklämmor
tråd
nål
(och lite tålamod)

RITA ETT EGET ANSIKTE:
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A
1974 gjorde Marina Abramovic sitt performance Rythm 0. Hon 
placerade ut 72 olika föremål (en ros, en fjäder, en pistol, en 
kniv etc) och informerade publiken att det var ett performance, 
att hon var objektet och att hon tog fullt ansvar för det som skul-
le ske under den givna tiden på sex timmar. Åskådarna/publi-
ken/deltagarna är försiktiga till en början innan de blir alltmer 
företagsamma och djärva. De kysser henne, lyfter henne, klipper 
sönder hennes kläder, ristar henne och dricker hennes blod. De 
riktar en pistol mot henne. 

“What I learned was that... if you leave it up to the audience, they 
can kill you”.

Ett verk om hur snabbt gränser kan förflyttas, om hur en person 
upphör att vara en person och istället blir en kropp, ett neutrum, 
en ledig yta att projicera vad som helst, hon har inget innehåll, 
inga känslor eller personlighet.

När tiden är slut och Marina återtar sin egen kropp sprider sig 
en förlägenhet och en olust bland de samlade och man är snabb 
med att lämna rummet. 

tate.org.uk/art/artworks/abramovic-rhythm-0-l03651

Abramovic
A A A

´

´

aandersson
a a a

"Samtidigt som man dömer och har förutfattade meningar om 
kvinnor som valt att strippa så gör man exakt tvärtemot vad 
man just suttit och klagat på, skriver Emelie Andersson.

Efter en diskussion bland en grupp kvinnor funderar jag på en 
sak:

Varför har många kvinnor en viss syn och åsikter om andra 
kvinnor som valt att strippa?

En kvinna som strippar eller vill börja strippa är ”billig och 
borde skaffa sig lite självrespekt”. Ja, många använder de 
orden. Och vi ska inte glömma hur sjuka dessa män är som 
betalar pengar för att en kvinna ska dansa sexuellt.

Detta får mig att mer och mer tro att det inte är hos männen 
problemen ligger, vilket många debatter oftast leder till. Av 
egen erfarenhet är det vi kvinnor som dömer varandra mest och 
lite här och där ramlar en dömande kommentar in från en man. 
Oavsett vad ämnet är. Jag gissar att hela den här ”kvinnan ska 
få bestämma själv”-baletten tydligen bara gäller om man vill 
bli maskinförare, snickare eller brandman."

Varför är det okej för kvinnor att objektifiera män? Emelie Andersson, Metro Debatt, 2017-01-21
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B B B B
Bechdeltestet

"Bechdeltestet, är ett test med vilken en films framställning av 
kvinnor kan bedömas. Bechdeltestet har sitt ursprung i populär-
kulturen men används numera även av skribenter i etablerade pap-
pers- och nättidningar. Testet används ibland även på litteratur.

För att en film ska klara Bechdeltestet måste den uppfylla följan-
de kriterier:

ha minst två (namngivna) kvinnliga rollfigurer
… som pratar med varandra
… om något annat än män."

sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet

bb b b

"När hon vågade sticka in sina händer under hans skjorta blev 
hon nästan yr av hur annorlunda han kändes. Hans kropp var 
slät och smal, men på något sätt ändå kompakt, kraftfull. /.../
Hans ögon skimrade nästan kattlikt i kvällssolens sista strålar, 
hans doft var tydligare på nära håll. Ungdom, tänkte hon. Det är 
så här ungdom doftar." 
 

boman

Therese Bohman, Aftonland, Nordstedts, 2016
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C C C C
Cockmagnet

”BMW är en jävla gubb-bil! Audi däremot, det är en 
cockmagnet.”

Kortfilmen Se mig, är tolv minuter lång och visades på svt i 
april 2015. Den låter kvinnorna spela (stereotypa) män och 
vice versa. Istället för en kvinna är det en man som långsamt 
låter nylonstrumpbyxorna glida uppför benen. En man som 
med precision färglägger läpparna, ögonbrynen och suger in 
kinderna innan de får varsitt svep med puderborsten. 

Kameran zoomar in på en halskedja i guld som knäpps i nack-
en och självförtroendet (självvärdet) ser ut att stiga i omfam-
ning av den korta klänningen och de höga klackarna. (Vi ser att 
ni ser men vi låtsas inte om det. Vi har blivit ett objekt. We are 
yours to own.)

”Gud gav oss tits and ass gubben. Asså använder vi oss av det 
på rätt sätt så är det faktiskt inte vi som blir utnyttjade, eller 
hur?”

Filmen utspelar sig före, under och efter en afterwork. Kvin-
norna (som spelar män) klär sig i snarlika kostymer med 
tillhörande uppknäppt skjorta och slipsen knuten runt pannan 
i slutet av kvällen. De drar sexistiska skämt på bekostnad av 
männen (kvinnorna) och sitter bredbent, kastar lystna blickar 
omkring sig och visar med minspel och kroppsspråk att de är 
i topp, de härskar, har förmånen att värdera och döma – vem 
som får vara med och på vilka premisser.

crazypictures.se

c c c cc'mon let's play

Vad vill du göra med honom? Mata honom 
med sallad eller vispgrädde? Raka av 
honom mustaschen eller måla honom blå? 
Valmöjligheterna är oändliga...
I vårt chatforum kan du berätta om er 

senaste lek. Fick du honom att skrattta? 
Tatuerade du honom eller repade hans 

bil medan han fick se på? Eldade du upp 
hans pengar eller övertalade honom att 
viska ömma saker i ditt öra hela natten 
lång? Berätta allt!

Spelet Min Lilla Sprattelgubbe lanseras  
snart i en webshop nära dig. Håll utkik.

Spela spelet med 
Min Lilla Sprattelgubbe!

LEVEL: 4/10 
SKILL: 69/100
FUN: 83/100

SATISFACTION: 3/4
SEXISM: 6
LIFE: 91/100

BERÄTTA  
ALLT
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D
"– Jag kan ge dig precis det du behöver, sa hon med sin hesa, 
mullrande röst. Kent-Åke blev svag av henne, hon ägde någon 
sorts egendomlig makt över honom och han ångrade djupt att 
han någonsin gett sig i lag med henne, men nu var det för sent. 
Nu hade hon honom i sitt våld. Hon pressade ner honom i sof-
fan och slet av honom byxorna. Trots att han inte ville var han 
hård som ett baseballträ. Så låste hon hans handleder och tog 
vad hon ville ha i ett ursinnigt tempo. 

När hon var färdig tårades Kent-Åkes ögon. Det var fasansfullt 
förödmjukande att bli utnyttjad på det här viset. Ändå kunde 
han inte värja sig. 

Det var som om han förtjänade det här."

D D D
Drougge

Unni Drougge, Fällan, 2012, Massolit Förlag Min Lilla Sprattelgubbe finns också på instagram @minlillasprattelgubbe

ddocka
d d d
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E
På sjuttiotalet i USA gjorde Jane Elliot ett uppmärksammat socialt 
experiment med sina elever i tredje klass. Hon delade in klassen 
i två grupper: barn med blåa ögon och barn med bruna ögon. 
Under två dagar fick grupperna uppleva hur det var när ens lärare 
behandlar en som priviligerad respektive diskriminerad.

E E E
Elliot

A Class Divided, dokumentär, 1985.

e
"I Egalia har kvinnorna makten. Det är dom som är direktörer 
och riksdagskvinnor. 

Männen har låglönejobben bär pehå (penishållare), lägger upp 
skägget och gör sig vackra för att behaga kvinnorna. Och givet-
vis är det männen som tar hand om barnen - det är ju trots allt 
män som avlar barn. 

Bokens huvudperson, Petronius Bram, drömmer om att bli sjö-
kvinna. Då han blir äldre börjar han och några kamrater disku-
tera mansförtrycket och dess orsaker. De startar en mansgrupp, 
som får fristad hos den gamle skolherken Uggleberg. Herken 
har i tysthet samlat kunskaper om ett glömt och förtiget patri-
arkat och om det grymma mansförtrycket genom tiderna. Han 
väcks till liv av de unga maskulisterna och dras med i de allt 
djärvare aktioner som de genomför, trots allt löje och motstånd 
som mansrörelsen väcker. Den offentliga pehåbränningen är 
bara en början..."

e e e
egalias döttrar

Baksidestext: Egalias döttrar, Gerd Brantenberg, 1977, Bokbanken/Prisma
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F
"Den feministiska föreläsaren och författaren Jean Kilbourne 
menar i boken Can’t Buy My Love (2009) att vi lever i en kultur 
som sexualiserar barn samtidigt som den objektifierar, trivialiserar 
och tystar ner kvinnor.
/.../
Reklamen skapar en miljö vi befinner oss i, en miljö som omgär-

dar oss med osunda bilder och som offrar vårt välbefinnande för 
den ekonomiska vinningens skull. Mycket av reklamen processas 
i vårt undermedvetna, och påverkar därefter våra attityder och 
våra värderingar. 
/.../
Kilbourne hävdar att medan en man är mer benägen att ha olika 

beroendebeteenden som inkluderar att kontrollera andra, ligger 
kvinnans fokus på att kontrollera sin egen kropp.
Kilbourne förklarar att reklam för mat ofta är sexualiserad och 

att man anspelar på den (hetero)sexuella akten där kvinnan, 
istället för att åtrå mannen, åtrår mat. Hon menar att när mat är 
sex blir att äta ett moraliskt dilemma, och smalhet blir lika med 
oskuld. Och den ”fina flickan” är i dag den smala flickan, den som 
håller aptiten (och sin sexualitet) under kontroll. 
/.../
Studier visar att majoriteten av kvinnor känner sig mindre värda 

och mindre nöjda med sig själva efter att ha läst modemagasin, 
förklarar Kilbourne. 
/.../
Jag ser det inte som en slump att copys liknande följande två 

har figurerat i tidningar: ”Because innocence is sexier than you 
think” och ”Ingenting så sensuellt var någonsin så oskydligt”. Var 
liten, tyst, oskyldig, ja, var som ett litet barn. Och små är vi redan. 
Antalet personer som drabbas av ätstörningar UNS (utan närmre 
specifikation) ökar. Jag tolkar det som att vår besatthet av smalhet 
och barndom först och främst handlar om att förminska flickor och 
kvinnors storlek och betydelse.
/.../

F F F
Förminskning

Att vara mindre än man är – Om att förminska kvinnors storlek och betydelse 
Michaela Larsson, konstpretton.se, 2012-04-21

Besatthet av barndom är inte enbart ett västerländskt fenomen. 
I Japan finns i dag mycket tecknad pornografi, “hentai”, som 
porträtterar sexualiserade underåriga flickor, vilka man kallar 
”lolikons”. Somliga menar att denna trend av hentai och erotisk 
anime har att göra med att vissa män känner sig hotade av mog-
na, sofistikerade kvinnor. Hentai konsumeras i hela världen, men 
olika länder har olika ålders- och teckningsrestriktioner.
/.../  
På många sätt, menar Jhally, verkar det som att det enda kvin-

nor vill är att komma tillbaka till sin barndom, till att vara unga 
flickor igen. Att vara en mogen och vuxen kvinna med tillhörande 
rynkor, celluliter etc. är inte acceptabelt.
Att porträttera kvinnor på ett infantiliserat sätt, är ett sätt att 

länka samman kvinnor med barndom, menar Jhally. Dessa blir 
ständigt relaterade till varandra i reklambilder. Ett exempel är hur, 
precis som barn som har sina fingrar i munnen när de är nervösa, 
osäkra eller blyga, så visas vuxna kvinnor i liknande poser. Jhally 
kallar detta att dra en ritualiserad länk till barndomen. Ibland i 
kombination med en subordinerad posering som att passivt ligga 
ner, i fosterställning eller i kombination med en sexualiserad pose. 
Denna mix av stereotypt barnsligt tillsammans med en stereotypt 
sexualiserad pose har blivit så vanlig att associationerna har kom-
mit att verka normala och naturliga i det kollektiva medvetandet.
/.../ 
Det stigande antalet tjejer som lider av ätstörningar samt tren-

den av att infantilisera kvinnor handlar om att förminska kvinnor 
i storlek och betydelse. I dag hyllar vi ett ideal som fordrar dels 
svält, dels oskuld. Helt tvärtemot de ideal feministiska rörelser 
kämpar för där kvinnan frigör sig och får höras, synas, ta plats, ha 
en sexualitet, vara vuxen, intellektuell, aktiv osv.
Det finns ingen som kan påstå att det har ”blivit bättre” när man 

nu svart på vitt, i bildbevis efter bildbevis tydligt kan se hur ide-
alet av en mogen och vuxen kvinna förvandlats till ett ideal som 
kräver recession och föryngring på ett närapå perverterat sätt. När 
man förr satte kvinnor på plats genom att placera dem i hemmen 
och porträttera dem som hemmafruar utan varken intellekt eller 
egen vilja, porträtteras i dag kvinnor inte längre som vuxna utan 
som infantila barn.
/.../"
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Girls! We run this mother (yeah)
Girls! We run this mother (yeah)
Girls! We run this mother (yeah)
Girls! We run this mother (yeah)

Who run the world? Girls (girls)
Who run the world? Girls (girls)
Who run the world? Girls (girls)
Who run the world? Girls (girls)
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother! Girls
Who run this mother! Girls
Who run the world? Girls (girls)
Who run the world? Girls (girls)
Who run the world? Girls (girls)
Who run the world? Girls (girls)

/.../ 

Who are we?
What we run?!
The world
(Who run this mother?)
Who are we ?
What we run?!
The world
(Who run this mother?)
Who are we?
What do we run?!
We run the world
(Who run this mother?!)
Who are we?!
What we run?!
We run the world!!

Who run the world? Girls

GIRLS!
G G G

Beyonce Knowles, Girls Who Run The World, 2011

gg g g
genusfotografen

"Genus betyder socialt och kulturellt 
konstruerat kön. När vi ser en annan 
människa är den första distinktionen 
vi gör: Man eller kvinna? Det tar oss – 
oftast – en tiondels sekund att avgöra. 
Och lika snabbt har vi förväntningar, 
fördomar och förutfattade meningar om 
personen framför oss. Uppfattningar som 
avgör hur vi förhåller oss till hen och som 
påverkar hur personen uppfattar sig själv.

Det som räknas som manligt i samhäl-
let har högre status än det som räknas 
som kvinnligt, och det män gör värderas 
generellt sett högre än det kvinnor gör. 
Andra saker som har hög status är att ha 
vit hudfärg och vara heterosexuell och 
utan funktionsnedsättningar. Det som har 
hög status brukar smälta in i samhället 
lite mer friktionsfritt och också ha mer 
att säga till om i fråga om hur samhället 
ser ut än det som tillskrivs lägre status.

Vi rättar dagligen oss själva och varandra 
efter osynliga regler och förväntningar 
om vad som är kvinnligt och manligt, och 
på så sätt är vi själva med och återskapar 
och stabiliserar dem.

Genus är också något som skapas på bild 
varje dag. Oavsett om du fotar kön i det 
vilda eller i en studio: du har en massa 
val som fotograf. Du väljer eller påverkar 

mänskoobjektets vinkel, kroppsspråk, 
pose, gest, hållning – du väljer ljus, 
blickfång (fokus), miljö (placering av 
personen), avstånd (hur nära går du?), 
om personen ska le eller inte, om det är 
flera på bilden – vilka roller du ger dem, 
du kanske har ett säg om kläder, smink 
och rekvisita. Och dessutom väljer du 
bild. Vad är det som gör att du väljer just 
den bilden och inte de 500 du lämnar i 
glömska på hårddisken? Vad är det som 
ser ”rätt” ut med just den bilden, egentli-
gen? Vad skulle hända om du gör ”fel”?

Vi har gott om bilder av hur könsrollerna 
”ska” spelas. Bilder som begränsar oss. 
Som begränsar vår fantasi, våra föreställ-
ningar om vilka vi kan vara. Men vi kan 
skapa nya regler. Vi är mer formbara och 
föränderliga än vi tror. Att visa att det är 
möjligt ser jag som min främsta uppgift 
som genusfotograf. Att kittla fantasin.

Det skulle krävas en armé av genusfo-
tografer för att radera alla bilder vi har 
på näthinnan och i stället fylla dem med 
bilder som påminner om att manligt och 
kvinnligt, maskulinitet och femininitet, är 
fritt fram för vem som helst att uttrycka. 
Men någonstans måste man börja."

genusfotografen.se
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"Manshatet:Det började med att jag började bejaka mig själv och 
mina känslor. Jag bejakade mitt hat mot män. Det tog ganska lång 
tid att erkänna och landa i det, att ja jag hatar män och det är ok. 
Jag slutade ursäkta mig. Sluta förklara att det var mansrollen jag 
hatade. Att jag inte hatade dig eller dig eller han därborta. Att jag 
egentligen inte hatade män alls utan bara var arg. Men det har jag 
slutat med. Jag slutade tycka synd om män helt enkelt. Slutade tro 
att de behövde värnas om. Slutade att tro på den myten. Slutade gå 
med på den jävla vanföreställningen som jag nu ser andra lida av.

Det är viktigt att minnas att manshat sällan är en feministisk 
strategi för att komma framåt eller ”lösa nåt”. Det är en reaktion, 
en rimlig sådan, på det vi utsätts för. En överlevnadsstrategi för 
många av oss som annars skulle gå under av det massiva hatet vi 
lärt oss att rikta mot oss själva.

Systerskapet: Jag slutade se kvinnor som fiender och började vän-
da mig till dem istället. Jag vårdar mina relationer med dem (i den 
mån jag kan, störd osv). Jag lyfter dem. Jag läser dem. Jag skriver 
för dem. Min feminism är kvinnosak. Jag är inte ett dugg intresse-
rad av att jobba för att killar ska ha det bättre eller för att de ska 
känna sig lockad eller intresserad av feminismen. Jag är inte här 
för dem. Jag är här för kvinnor."

H H H
Hat

ladydahmer.nu/9-overlevnadsstrategier/ (2017-03-09)

hh h h
humor

"– Världen är en smurfby. Full av små blåa män med olika egen-
skaper. 

– Snickarsmurfen? Ja, han snickrar. Målarsmurfen? Målar tav-
lor. Och så vidare... Smurfelina? Hennes enda egenskap är att 
hon är tjej och gör sånt som tjejer gör, till exempel speglar sig 
och kåtar upp de andra smurfarna. 

– Vad skulle hända om Smurfelina provade en annan identitet 
än just sitt kön. Kanske presidentsmurfen?"

(Videoklipp på Hillary Clinton på scen som talar om något med-
an en man i publiken försöker avbryta/överrösta henne genom 
att ropa "Iron my shirt".)

Full patte, humorserie, svt.se, S2:A5 – Om objektifiering
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I I I I
Identitet

”Vi fostras in i våra könsroller” är en 
vanlig åsikt. Men vad är det i så fall för 
osynliga händer som puttar pojkar och 
flickor åt olika håll? Skilda toaletter, skil-
da tonfall och skilda förebilder kan vara 
några svar.
Pojkar slåss mer och flickor pratar mer. 

Det är skillnader som syns tidigt på barn 
men vad de beror på är forskarvärlden 
inte ense om.
/.../ Tittar man enbart på hjärnan syns 

inga större skillnader mellan små pojkar 
och flickor, berättar hon. Det verkar upp-
stå först under puberteten.
Även om Anna Nordenström anser att 

pojkar och flickor har vissa medfödda 
beteendeskillnader ser hon inga problem 
med att uppmuntra pojkar till flicklekar 
och tvärtom.
– Det är väl bra, om man bara inte be-

gränsar barnen från att göra sånt som de 
tycker om. 
Hon ser det som en fördel att uppmuntra 

båda sidor eftersom mer könsöverskridan-
de personer fungerar bättre socialt än de 
som helt lever upp till mans- eller kvinno- 
idealet, enligt en amerikansk studie.
/.../ Utgångspunkten i Anette Hellmans 

forskning är att pojkar och flickor föds 
ganska lika och att könsrollerna är ett 
resultat av miljön de växer upp i. Som 
stöd för det nämner hon många nordiska 

studier av barn visar att ökad jämställd-
het påverkar leken direkt. Att svenska 
pappor är hemma mer med sina barn 
skapar nya förebilder att prova.
På en av förskolorna som Anette Hell-

man återkom till var den populäraste 
leken att vara Batman. Pojkarna växlade 
ofta från en Batmanlek med brottning och 
jaktlekar till en lek där de tog hand om 
Batmanbebisar och lagade mat. I den mer 
omsorgsinriktade leken var rörelserna 
lugnare, pojkarna lekte ofta tätt tillsam-
mans, talade med låga röster och använde 
mer språkligt utvecklade meningar. 
/.../ Särskilt yngre barn på förskolan 

kastade sig snabbt mellan olika roller. 
För tre–fyraåriga pojkar var det inget 
konstigt att leka prinsessor eller mam-
mor. Men medan flickorna fortsatte leka 
både Batman och prinsessa begränsade 
sig pojkarna mer ju äldre de blev. 
/.../"

Anna Froster, insidan@dn.se, 2009-04-22

ii i i
inte alla män

"Varför hatar du män? Det är en fråga 
jag får ibland. Jag har i och för sig aldrig 
sagt att jag hatar män, men för den som 
är nyfiken tänkte jag ändå försöka mig på 
ett svar.
För det är faktiskt så att män har gjort 

mitt liv sämre än det hade behövt vara. 
/.../
Det var män som...
/.../
Och ändå hatar jag inte män, inte alls. 

Så den intressantare frågan kanske 
egentligen är: Varför gör jag inte det?
Dels handlar det om det klassikern ”inte 

alla män”. För varje man som har skadat 
mig har det funnits flera som har stöttat 
mig. Starka, feministiska män som vågar 
bryta med den machokultur som försöker 
påverka dem. Jag är gift med en, dotter 
till en, syster till en och vän eller kollega 
med hundratals. De står mig så mycket 
närmare än dem som hatar och förstör. 

Det är dem jag tänker på när någon säger 
”manlig”, inte någon som står och gapar 
efter rädda tonårstjejer på stan.
Dels handlar det så klart om ett beslut. 

Ett beslut om att hat inte leder någon-
stans. Ett beslut om att alltid ta den 
värdiga vägen. Att inte vika sig, men visa 
respekt. Att inte ursäkta, men förlåta. 
Och att aldrig, aldrig dra förhastade slut-
satser om någon baserat på deras kön, 
utseende eller bakgrund.
Det är en utmärkt metod för att inte hata 

män, trots allt fanstyg män ställer till med. 
Den praktiseras med framgång av kvinnor 
över hela världen. Det kanske kan vara 
något att prova nästa gång man får för 
sig att generalisera vilt om någon annan 
grupp, som till exempel feminister?"

Frågan är snarare varför jag inte hatar män, Nina Åkestam, Metro, 2017-01-23



3938

J J J

Vi har alla upplevt det: vi har en glittrande fest att gå på, nyinköpta 
kläder, nyklippt hår men samma gamla kropp som lämnar en hel del 
övrigt att önska. Tack och lov för shapewear, tack och lov för det extra 

lagret av kontroll, volym och åtstramning!

 

Jakten på rätt siluett

Shapewear för kroppnära outfits. 

Med dina bästa shaping-vänner kan du: 
Forma - Bygga - Förminska - Hålla fast

J

INSPIRATION/CITAT:
lindex.com/se/blogg/2011/11/2/skapa-snyggaste-siluetten

1.

3.

2.

1. SHAPINGSUIT
Ett mycket praktiskt modemåste 
som ger dig en naturligt vacker 
form under kostymen. Mjukt,  
bekvämt och tänjbart. 

2. ÖVERARMS PUSH-UP
Pumpa upp dina armar till 
önskad storlek. Ingen kommer 
ana något. 

3. MIDJEFORMARE
En shapegördel som på riktigt 
formar midja och höfter. Den 

stramar till och gör det lättare att 
stå ut med dig själv. Ett minskat 
midjemått och tillplattade 
kärlekshandtag kommer få din 
kläder att passa bättre och göra 
dig och din omgivning gladare. 

4. TINY FEET
Hur länge sedan var det du kom 
i storlek 21? Med shapefeet blir 
det lättare än någonsin. 

5. HIDE-ME-WELL
Ett perfekt sätt att gömma din 

kropp och oönskade former. I 
stretchmaterial som ger dig en 
vacker siluett – och nyans.

6. GÖRDEL MED HÖG MIDJA
Hej då kalsongkanter och valkar. 
Du kommer att se fan-tas-tisk ut 
i tighta kläder.

7. KÄKBEN IGEN
Skapar en naturlig form och 
minskar ovälkomna rörelser.

4.

5.

6.

7.



41

"När kvinnor menar att patriarkatet inte är en grej för att de inte 
”känner” sig förtryckta undra man ju vad som menas. För att vara 
förtryckt är ju ingen känsla utan fakta. Det är ju enkelt att se på 
samhället och konstatera att jo, kvinnor har mindre resurser, min-
dre inflytande, blir oftare trakasserade, våldtagna och tystade och 
så vidare och så vidare."

K K K K K

Fanny Åström, Instagram: @fannyarsinoe

Känsla & fakta
k k k k kkolorera

Färglägg Min Lilla Sprattelgubbe. Använd gärna de 
rekommenderade färgerna.
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"Lille Petter Sprattelgubbe 
hängde i ett snöre
söt och snäll och fattig var han, 
ägde ej ett öre.
 
MEN, skulle nån i snöret dra, 
blev lille Petter jätteglad
det hjälper upp humöret, 
när någon drar i snöret!"

L Lille Petter

Barnramsa/visa. Upphov saknas.

L L L

"Bombshell - En uppliftande historia

Ok, så här är det. Det handlar inte bara om alla snygga bh-modeller, 
den feminina siluetten, kurvorna och bekvämlighetsfaktorn. Hur du 
ser ut, också under kläderna, är viktigt för att må bra och trivas med 
sig själv. Visst är det så?

Denna vecka introducerar vi Bombshell modellen som är en BH som 
lyfter bysten och genom vadderingen ökar kupan med upp till två 
storlekar. Stilarna i sortimentet varierar från sött och romantiskt till 
lekfullt, sexigt, sensuellt och basic.

Den här säsongen är det framförallt två färger som dominerar Lindex 
kollektion av push-ups och bombshells: En kombination av svart och 
off-white som har ett sensuellt men samtidigt sofistikerat uttryck. 
Fast färgerna som verkligen definierar Bombshell Belle Look är för-
stås rött och rosa. Känslan är sexig och flörtig, men också tidlös på 
ett sätt som för tankarna till en fransk "boudoir".

Semi-balconette, vadderad balconette eller den klassiska bomb- 
shell-modellen i full effekt? Prickar, blommor, volanger, chiffong 
och spets - men nödvändigtvis inte på en och samma gång. Vilken 
modell väljer du?"

llifting

lindex.com/se/blogg/?filterby=Bombshell (2012-02-06)

l l l
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"Män som gör skönhetsoperationer.
  Män som får bulimi och anorexi.
  – Nej, inte var det så vi tänkte oss jämställdheten, säger 
Susan Faludi.
  Hon är på bokmässan i Göteborg för att lansera sin senaste bok 
”Ställd”, som handlar om hur synd det är om männen.
   Susan Faludi blev ett världsnamn med ”Backlash”, en feminis-
tisk bibel som visade hur manssamhället slog tillbaka mot kvin-
nors framsteg. 
  – Den vanligaste frågan jag får är hur jag som feminist har kun-
nat ägna sju år av mitt liv för att undersöka hur den amerikanske 
mannen mår. Kvinnorörelsen har ju sett honom som fienden, den 
som stått i vägen och motarbetat all utveckling.
  – Jag ville ta reda på varför män störs så mycket av tanken på 
kvinnors oberoende. Men efter hand var det något annat som gjor-
de mig nyfiken. Nämligen varför män inte valt att gå samman och 
göra revolt mot det samhälle som gjort att de hamnat i kris. 
  – Kvinnor vågar höja sina röster, det gör inte männen. De lider 
i tysthet.
  Och ju fler män hon lyssnat på, desto mer har hon börjat se dem 
som offer.
– Män förlorar sina jobb, de förlorar sina fruar, de förlorar sina 
barn, sina hem, de förlorar till och med sina älskade fotbollslag. 
   Hon tillbringade flera månader på ett behandlingshem för män 
som var dömda för hustrumisshandel.
  – De hade alla utan undantag förlorat sin kompass i världen. De 
kände sig som sopor men kämpade vecka efter vecka för att känna 
igen sig själva som den som dominerar, som har makten. När det 
var så tydligt att de var maktlösa och ratade av världen.
  – Det är inte kvinnorna som är deras fienden. Det är medierna, 

M M M
Männen då...M marknaden och kapitalet. Männen har blivit passiva objekt. 

Tidigare fanns det i amerikanska industrin en maskulinitet som 
byggde på yrkesstolthet, kamratskap och kunskapsöverföring, 
både mellan generationer och över etniska gränser. 
  Susan Faludi säger att hon slagits av hur många män som berät-
tat att de saknat sina fäder.
– Det är hjärtskärande att höra hur övergivna de känt sig. 
Papporna har varit frånvarande eller inte intresserat sig för dem. 
– Hela tiden återkommer de till att de aldrig fått lära sig vad det 
är att vara man. Och hur ska de kunna förmedla den kunskapen 
till sina egna söner när de inte själva vet vilka de är och vad de 
står för?
   – Jag skulle önska att män och kvinnor tillsammans kunde slåss 
mot vårt tävlingsinriktade, konsumerande samhälle som gör så 
många människor till offer."

Männen har blivit passiva objekt, Ingalill Mosander, Aftonbladet Kvinna
aftonbladet.se/kvinna/0009/15/faludi.html
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Typiska egenskaper för en surikat, eller? Ringa in det 
ord som inte passar in: 

Omväxling förnöjer. Tänk att få prova leva i ett suriarkat!

N Nya perspektiv
N N N

insmickrande - mjuk - kokett - mild - naturlig - pysslig - vänlig 
huslig - omhändertagande - vacker - kan tala om känslor - 
mystisk - intuitiv - sentimental - lyhörd - aktiv - anpassningsbar 
behändig - vän - ordrik - virrig -  vårdande - känslig - sensuell

nn n n
nöt
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"Objektifiering är en handling som innebär att man reducerar en 
person eller grupp till ett passivt föremål för handling, istället för 
en egen handlande aktör. /.../ Och det största problemet är ju när 
de män och kvinnor som syns, alltid i alla sammanhang, redu-
ceras till sin kropp och inget mer. DET är objektifiering. Att ta 
ifrån människan sitt person, sin subjektivitet och se denne som ett 
föremål, ett redskap för nån annan. Och det är därför det inte är 
samma sak när mäns utseenden hamnar på tapeten som när kvin-
nor gör det för män är först och främst fortfarande subjekt medan 
kvinnor har blivit vår tids konsumtionsvaror".

O O O
Objektifiering ettO

Lady Dahmer, 2012 (ladydahmer.nu/objektifiering-ar-en-handling-som-innebar-att-man-
reducerar-en-person-eller-grupp-till-ett-passivt-foremal-for-handling-istallet-for-en-egen-
handlande-aktor/)

"Du är inte du – du är din kropp.

Objektifiering bryr sig inte om hur du argumenterar, hur du un-
derbygger dina argument, vad du har för budskap, med vilket 
syfte du argumenterar eller i vilket sammanhang du talar. Den 
som objektifierar lyfter bort allt relevant och fokuserar på din 
kropp och ditt kön. Du är inte längre intressant som en tänk-
ande varelse – fokuset är förflyttat till objektet du som redskap 
för någon annan.

Hur många gånger har vi inte sett artiklar som går ut på att 
kommentera makthavares klädsel snarare än deras politiska 
gärning eller yrkesmässiga kompetens? O – eller hur de väljer 
att ha sitt hår. Jaha, bara kvinnornas tänker du. Visst är det 
märkligt? 

/.../

För det är inte bara i visuell media – tv, film, tidningar – som 
kvinnor slutar vara en människa och börjar vara ett föremål. Vi 
gör det hela tiden med våra recensioner av andras yta. Lika lite 
som jag bara är någons flickvän, sidekick eller dekoration är 
det jag säger inte heller bara en reaktion."

o o o
objektifiering två o

Camilla Eriksson (retorikiska.se/harskarteknikskolan-del-6-objektifiering/)
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"/.../ Testa detta:  Varje gång du konsumerar någon slags 
kultur, ta en titt på vem som är regissören/författaren och vem 
som är huvudpersonen. Är det en man eller en kvinna? Gör en 
notering, lägg märke till vems historia det är som berättas. Det 
är verkligen allra mest männens. Testa också att, som tjej, inte 
lämna plats åt män i det offentliga rummet som att det vore en 
självklarhet utan se till att de märker att det här är din plats 
också även om det kan vara fett läskigt i början."

P P P P
Prova

Regina Zaitzova, Feminism på modet, (zaitzova.com/2017/03/09/man-pa-tunnelbanan/)

pp p p
penna

"TJEJPENNAN
Jag vill tacka företaget BIC. Varför? För att de lanserat en pro-

dukt för oss kvinnor. 
Tjejpennan!
Vad är det då som är så speciellt med Tjejpennan? Jo...
Den är tunnare!
Passar bättre för våra pyttesmå tjejhänder. 
Ni vet ju hur det har varit tidigare. Man har behövt skriva ett 

brev. Och för att skriva ett brev behövs såklart en penna. "Ånej", 
tänker man direkt. "Penna som är så stort och tungt!"
Så tvingas man ropa på sin pojkvän och be honom lyfta ut en 

penna från pennburken, som man såklart inte når upp till. Han 
placerar pennan mellan ens små händer och man står där och 
kämpar för att få grepp om den. (Man liknar en koala som försöker 
omfamna ett vattentorn, det hela är oerhört sött!) Ens händer är så 
små, för små. De når inte runt skaftet. Man misslyckas och gråter. 
Man är så fumlig och pennan är så stor. 
/.../"

Nanna Johansson, Hur man botar en feminist, Ordfront Galago, 2013.
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put on your face
know your place
shut up and smile
don’t spread your legs
I could do that

But no one knows me no one ever will
if I don’t say something, if I just lie still
Would I be that monster, scare them all away
If I let the-em hear what I have to say

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
A one woman riot, oh oh oh oh oh oh oh

I can’t keep quiet
For anyone – Anymore

Let it out Let it out Let it out now
There’ll be someone who understands 
Let it out Let it out Let it out now
Must be someone who’ll understand 
Let it out Let it out Let it out now
There’ll be someone who understands
Let it out Let it out Let it out now

I can’t keep quiet 

Q

Skriven av MILCK and AG, Produced by AG

Q Q Q
Quiet qq q q

quotes

”I just start kissing them, I don’t even 
wait. And when you’re a star, they let 

you do it, you can do anything ... 
grab them by the pussy.”

1.

Vem har sagt vad? 

3. 

1. Vad är grejen med objektifiering? https://www.flashback.org/t2262904
2. sv.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump#cite_note-103. Hämtat den 9 februari.
3. Instagram: @assholesonline

Det talas ofta om objektifiering av kvinnor 
i olika sammanhang, ska medge att jag ofta 
ser på kvinnor i rent sexuellt perspektiv dvs 
jag är inte intresserade av dem i något annat 
syfte än rent sexuellt.Varför är det dåligt? Jag 
förstår ju att de har annan kompetens också 
och beroende på situation kan jag anpassa 
mig till det men om någon har en fin kropp 

borde man få njuta av det utan att någon ska 
ha synpunkter. Många kvinnor tycker om att 

vara sexiga också.
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2.

Skål då! Dricker male tears och drömmer om 
att riva ner samhällsstrukturer som accepterar 

att kvinnor behandlas som objekt och översexua-
liseras samtidigt som den kvinnliga sexualiteten 
även förtrycks och kontrolleras i form av exem-

pelvis slutshaming, skambeläggning av mens och 
amning samt inskränkningar i aborträtten. 

z

A. Linnéa Claeson 
Instagram: @assholeasonline

z

B. Donald Trump, 
president i USA. 

z

C. Flashback.
 Alias: Mansprut. 
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"Den här vetenskapliga artikeln publicerades i Journal of Adver-
tising samma år som jag föddes (Caballero&Solomon 1984). 
Redan då visste man att reklam med ”sexiga” (det vi idag kallar 
objektifierade) modeller inte säljer bättre än annan reklam. Sedan 
dess har ingen studie ändrat på den informationen - tvärtom vet vi 
än mer om hur den här typen av bilder inte bara påverkar företa-
gen negativt, utan också oss som ser reklamen. Det är viktigt att 
veta om man hamnar i diskussioner med folk som gapar att sexis-
tisk reklam finns ”för det SÄLJER ju”. Nej. Sexistisk reklam finns 
för att vi lever i ett patriarkalt samhälle där kvinnor anses mindre 
värda än män. Företag gör inte alltid det som säljer bäst. De vet 
ofta inte ens vad som säljer bäst. Det är ytterst få marknadschefer 
och reklamare som tar del av forskning eller testar olika taktiker 
på ett systematiskt sätt. Och då trillar de, precis som alla vi andra, 
in i gamla mönster och vanor. Det är problemet.
Det braiga är ju dock att lösningen är så nära: tänk jämställt: gör 

människor glada: tjäna mer pengar. Så enkelt är det!"

Nina Åkestam, Facebook, 2015-09-10 

R R R R
Reklam

"Jag önskar mig en feminism som löser upp de berättelser som 
skapar manlighet och kvinnlighet; en feminism som inte vill 
uppvärdera ”det kvinnliga” - utan som vill en upplösning av 
könsidentiteter, som vill slita av kvinnan hennes kläder, inte för 
att finna en naken sann kvinna, utan för att finna: ingenting eller 
allting. Kanske finna en människa som skulle vara en annan än 
henne som vi känner i dag, hon som främst formas av sitt samhäl-
les förväntningar på att bli kvinna (eller man)."

Under det rosa täcket, Nina Björk

rr r r
rosa täcke
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"Dotter av vår tid. Om du kunde se hur 
vacker du är. Men hur ska jag övertyga 
dig. Jag famlar i min egen skugga. Jag 
såg aldrig mig själv heller. Hur ska jag 
tvinga ditt medvetande. Från vilket håll 
ska jag hugga dina demoner när jag 
aldrig förmått att döda mina egna. Dot-
ter av vår förbannade tid. Nakna lilla 
flicka överfallen av projektioner om hur 
hon skall vara. Framträdande kindben. 
Nyckelben. Höftben. Fylliga bröst. Fylli-
ga läppar. Fyllig rumpa. Fett på utvalda 
ställen. Och i övrigt smal. I övrigt glad. 
Duktig. Villig. Sexig. Oskuldsfull. Inte 
arg. Inte tjock eller hungrig. -Shyyy. Så 
ja gråt inte. Finns massa tips för hur du 
ska ta dig runt livet. Du vänjer dig. Så 
så. Bär din väska nätt på armen och låt 
handleden hänga lite avslappnat som den 
gör på modellerna i reklamen. Och med 
halvöppen mun ser inte kinderna tjocka 
ut. Det vet mamma. - Finns förresten 
små fina Mikael Kors necessärer du kan 
lägga tampongerna i. Fult om de far runt 
i handväskan. Tänk om någon skulle se 
att du är en människa.
Dag. Night. Cleaneating. Bodymassin-

dex. Vila. Skratta. Ljug inte för dig själv. 
Sleep. Grönärtsfussilli. Låt inte någon tro 
att du suger. Squats. Låt inte någon tro 
att du inte duger. I bästa fall: 80 years on 
earth. Less stress. No calories. Motionera 

and come clean by crying. Vad lägger 
jag ner min själ i? Detox. Deffa. Legday. 
Greenshot. Is this mindfullness? Boosta. 
Maximera. Eat and try out cleanshitting. 
Små nätta luktfria korvar som bara glider 
fint ner mot porslinet utan plums. Kvarg. 
Visualize. No carbs. Bicep curles. Burn 
motherfucker. Less sugar. Om jag dör 
i morgon. No sugar. Formtopp. Bcaa. 
Hoppas att jag ägnade mitt liv åt rätt 
saker. Spänn magen i din utfallsgång och 
passa på att andas i ditt Ätfönster, no car-
bs. Rawfood. Ketos. Fatburner och BMI.
Snälla kan vi inte börja mäta avståndet 

mellan rövhål och mun på människor 
omkring oss ett tag. Tror det finns mycket 
intressantare information att hitta där. 
DBAM: distance between asshole and 
mouth.”

S

Mia Skäringer, Facebook, 2016-10-12

S S S
Skäringer

s s s
sittpinne s
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Tom of FinlandT

artspace.com/tags/tom-of-finland

T T T
toyboys

Vilken väljer du?

T O Y B O Y S

A. B. C.

t
Vem vill du leka med?

t t t
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"HULDAS MODESKOLA
Go’kvälls stylist Hulda Andersson ger smarta tips och lösningar om 
allt från basgarderoben till jeans och skärp.

Så väljer du rätt BH
Hulda tipsar om hur du väljer rätt BH utifrån storlek och passform. 
Dessutom visar hon olika BH-modeller och förklarar vilka plagg 
de passar till.

Skärptricket som förändrar din garderob
Du kan enkelt förändra din garderob genom att bara byta ut skärpet 
på jackan till ett annat du tycker är snyggt. Hulda visar också den 
fantastiska knuten som får vilket skärp som helst att se stiligare ut.

Välj rätt jeans för din kropp
Hulda visar olika modeller på jeans och fokuserar särskilt på 
strech, backfickor, benslut och midjehöjd på jeansen.

Våga färgmatcha på nya vis
Använd plagg utifrån samma färgfamilj eller kontrastfärger. Hulda 
visar olika exempel på hur du kan färgmatcha din garderob med 
klädesplagg, accessoarer och smink. 

Plaggen du behöver för en ultimat basgarderob
I basgarderoben behöver du nyckelplagg som låser upp resten av 
garderoben. Hulda har tagit fram sex plagg som är bra att ha i sin 
basgarderob.

4 par skor som passar till allt
Du behöver inte fler än fyra par skor i garderoben för att variera din 
stil utifrån alla tänkbara tillfällen."

Utseende 
U U UU

svtplay.se

Att tänka på när du tar fittpics – sex tips som höjer kvaliteten på 
dina fittpics!
 
1. Fråga först. Inte alla uppskattar att oombedd få en fittpic 
skickad till sig.  
2. Även om det kan vara praktisk att passa på att ta en fittpic inne 
i badrummet så blir bilden oftast steril och tråkig – välj ett mer 
smickrande ljus. 
3. Glöm inte att ta av dig strumporna ifall du fotar ovanifrån. 
4. Skippa spexiga filter med hjärtan, kaniner, pilar och bling-bling. 
5. Städa först runtomkring dig. Ett vackert motiv bör inte distrahe-
ras av smutsig disk, tomma chipspåsar och askfat. 
6. Och du, det är inte storleken som räknas! Alla fittor är vackra 
och fulländade precis som dom är. 

P.S: En fittpic bör komma i vått tillstånd!

underliv
u u u u

Med inspiration från: expressen.se/omtalat/sex-och-relationer/sa-tar-du-en-perfekt-
dick-pic--10-vattentata-tips/
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"Jag älskade ”Modig”, den första Pixarfilmen med en kvinnlig 
huvudperson, där en skotsk prinsessas pubertetsrevolt mot sin 
traditionsbundna mamma vävdes in i en rafflande historia med 
demoniska björnar, häxor och bågskyttetävlingar. Och ”Frost”, 
där prinsessan Anna försöker rädda sin syster Elsa från den 
isfästning där hon spärrat in sig själv, är sannolikt en blivande 
klassiker, om inte så för sitt starka soundtrack.

När Disney nu fortsätter surfa på vågen av ”tuff-prinsessa-räd-
dar-världen”-formeln med ”Vaiana” börjar dock konceptet kän-
nas en smula trött. Varför måste prinsessan alltid vara så oemot-
ståndligt söt, med stora blanka ögon och ett hårsvall som gjort 
för att borstas på franchise-dockor i hundratusentals flickrum? 
Roliga djur – check. Arg-snäll-dum pappa – check. Lättrallade 
hymner till friheten och självständigheten – check."

V V V V

Jens Liljestrand,  biträdande kulturchef i Expressen, expressen.se/kultur/de-tuffa-prinses-
sorna-borjar-kannas-tjatiga/ (Hämtad 2017-02-11)

Vaiana

Finn fem(hundra) fel. 

växling vv v v
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W W W

"/..../ Det har gått 15 år sedan hennes för-
sta reportagebok kom: Flickan och skulden 
– en bok om samhällets syn på våldtäkt. 
Den landade som en explosion, lästes, 
hyllades och nominerades till Augustpriset. 
Boken används fortfarande som kurslitte-
ratur och har spelat roll i förändringar av 
sexualbrottslagstiftningen. I höstas kom 
reportageboken Flickan och skammen – en 
bok om samhällets syn på slampor.
Där gör hon, förutom lågmält effektiva 

intervjuer med kvinnor drabbade av så 
kallad slut-shaming, horstämpling, en ge-
nomgång från Maria Magdalena via Marie 
Curie till nutidens skampåle: sociala 
medier. Hon visar hur kvinnor i alla tider 
smutskastats för sin sexualitet, påstådda 
sexualitet eller avsaknad av sexualitet.
– Det är en historia av “damned if you 

do, damned if you don't”. Tjejer balan-
serar på en smal bergskam och vet att de 
kan falla ner oavsett hur de gör.
Slut-shaming behöver inte ens hand-

la om sex, att horstämpla kvinnor är ett 
maktvapen för att ”straffa” de som tar 
plats, menar Katarina Wennstam och 
nämner hur Melania Trump beskrivs. Och 
vem minns inte ”that woman”: Monica 
Lewinsky, Vita huset-praktikanten som 
fått sitt liv förstört efter sex med Bill 
Clinton, trots att det var han som var gift 
president. Katarina Wennstam drog själv 

Lewinsky-skämt, så effektivt och omedve-
tet funkar mekanismen.
Att slut-shaming har använts i tusentals 

år beror på dess oerhörda kraft.
– Men när jag gick på högstadiet fanns 

klottret på toaväggen. I dag är internet en 
global toavägg där ingenting går att tvätta 
bort, säger Katarina Wennstam, som påpe-
kar att slut-shaming är effektiv eftersom 
den utförs av både killar och tjejer.
– Bara rädslan för horstämpling de-

troniserar. Skam förstör liv och dödar 
kvinnor, säger Katarina Wennstam och 
nämner italienskan Tiziana Cantone som 
i höstas tog sitt liv efter att ha drabbats 
av hämndporr och den 13-åriga flickan i 
Kumla som 2013 hoppade framför tåget 
när en nätpedofil hotade att skicka na-
kenbilder på henne till hennes lärare och 
handbollstränare.
För att få pojkar och män att förstå 

tjejers och killars olika villkor använder 
hon en sportmetafor: En spelplan. Där det 
ser ut som om vi spelar samma spel med 
samma regler pågår tjejernas spel på en 
miniatyrplan utan svängrum, där tjejer är 
antingen horor eller madonnor, sexleksa-
ker eller flickvänsmaterial.
Hon listar dussintals ord som horstämp-

lar kvinnor, alltifrån berglärka, sköka och 
luder till madrass, vandringspokal, flad-
derfitta och orre. Men hittar bara ett enda 

W Wennstam

manligt kodat ord med negativ laddning 
bland epitet som hingst eller player: 
konferensknullare.
Hatar du män?
Katarina Wennstam skrattar rakt ut åt 

frågan hon sällan får numera. Ändå blir 
hon förbannad på sig själv över att hon 
då och då jamsar med och förklarar att 
”hon självklart älskar män i sin närhet”.
– Inte ens en man som stampat ihjäl en 

kvinna får frågan om han hatar kvinnor. 
Men kvinnor som kämpar mot våld mot 
kvinnor får frågan om manshat och det är 
fan inte klokt.
/.../ 
Kanske hade hon jobbat i pappans 

kakelfirma – en pappa som stöttat, 
trott på henne, men som kunde vara 
fördomsfull mot kvinnor, homosexuella 
och invandrare. Han är död i dag och 
Katarina Wennstam har honom som ex-
empel på att man visst ”kan lära gamla 
hundar att sitta”.
Hon har förstört flera familjemiddagar 

genom att ta debatten. Att sitta tyst går 
inte – hon måste kunna se sig i spegeln, 
särskilt om barnen är närvarande.
– Att gräla med en cancersjuk pappa 

för att göra honom upplyst låter ju inte 
klokt! Men han tackade mig. Varför ska 
man släta över med ’han är ur en annan 
generation’? Man behöver inte tillåtas 

ge uttryck för idiotiska saker bara för att 
man är gammal.
Katarina är strategiskt optimistisk. Det 

går framåt, om än långsamt.
– Den största sorgen är att det fortfaran-

de är så förtvivlat tyst från männen."

 

Marie Branner, Det är fan inte klokt, gp.se, 2017-02-04
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NÄR FLAWLESS INTE ÄR TILLRÄCKLIGT

hårutfyllnad - silikoninplantat - extranaglar - 
tatuerade ögonbryn  analblekning - spraytan - 
superdiet - tandblekning - lippfiller - 
kindbensfiller - snoppförstoring - 
bicepsinplantat - ansiktshöjare - 
hakgrop - skrattgropar -
brösthårsinplantat -

So I cry, and I pray for you to
Love me, love me

Say that you love me
Leave me, leave me

Just say that you need me
I can’t care ’bout anything 

but you...
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Så här kan man också göra.

X-treme makeoverX X X X

1. ... hänger. 
2. ... är för liten. 
3. ... är för stor. 
4. ... är för rörlig.

A. Köp en lift-up. 
B. Köp en keep-still. 
C. Köp en push-up. 
D. Köp en slim-down. 

RÄTT SVAR: 1 = A, 2=C, 3=D, 4=B.

Det är inte alltid lätt att upptäcka sina egna brister. 
Hjälp honom att hitta rätt åtgärd när den ... 

x x x

Upp och nedvända världen. Kan du 
upptäcka vad som har blivit fel?

x + y = Q x

Manipulerade bilder från Kappahl och Dressman. 
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DIN VÄG TILL PERFECTION
Hur många kan du bocka av? 

armhävning
benböj
räkna kalorier
håll in magen
triceps
biceps
sit-ups
tvätta hår/hud/fot/kön
ansiktsmask
lerinpackning
scrub
fila fötter
massera celluliter
vaxa ben/armhålor/
kön/ brösthår/fot/
handrygg
raka kinder/rygg 
färga könshår
plocka ögonbryn
klipp näshår
kroppslotion
ansiktskräm
antirynk-kräm
böj ögonfransar
klipp, fila naglar
lacka

dekorera
ta bort pormaskar
parfymera
välja smycken
deodorant
cerat
ormgiftskräm
schampo
balsam
hårinpackning
hårolja
värmeskydd
toppvård
torrschampoo
inläggningsvätska
vax
fiber fudge
root concealer
pigmentschampo
volympspray
saltvattenspray
hårband
hårborste
tupperingskam
fönborste
hårfärg

toning
highligther
slingor
permanent
rakpermanent
färgbomb
tovning
tuppering 
page
långt hår 
kort
flätat
uppsatt
tuppkam
uppklippt
svans
rasta
dreads
rakat
extensions
plattång
locktång
våffeljärn
hårfön
hårspray
mousse

ögonbrynsgel
brynborste
mascara 
ögonfransböjare
skäggskimmer
kajal 
läppfärg
läppkontur
primer
foundation
concealer
matt puder
solpuder
skäggolja
skäggschampo och 
balsam
skäggvax
mustaschvax
skäggfärg
skäggborste
mustaschkam
skäggsax
växspray
skäggsmycken

Y Yta
Y Y Y

Min Lilla Sprattelgubbe älskar 
att prova nya frisyrer. Vilken 
tycker du det ska det bli idag?

y y y
ytterligare y
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"– Det bokstavligen osar sex om den här bilden. Här har vi världens 
största fotbolsspelare och en absolut förebild för unga pojkar. När 
killarna ser honom på det här sättet kanske det känns helt naturligt 
för dem att vara både man och sexsymbol, säger Daniel Lindström, 
modechef på tidningen Café. 

/.../ 

Killar som växer upp i dag matas med bilder på män i utmanande 
sexuella poser. Den som går in i en presstop-butik hittar hela hyllplan 
med modetidningar som riktas till killar. För några år sedan kunde de 
som var intresserade på sin höjd beställa tidningar från utlandet.

/.../

Det finns något positivt med den här förändringen, även om det kan 
vara svårt att leva upp till de nya manliga idealen för vissa killar, 
tycker Daniel Lindström.

– Det är något sunt och hälsosamt med att ta hand om sin kropp, 
tvätta sig med en bra tvål som är ekologisk och sedan smörja in sig. 
Samtidigt finns det ju en risk att vissa killar får dåligt självförtroen-
de för att de inte kan leva upp till det här."

Z Z Z Z

Peter Letmark, Mannen gör sig till sexobjekt, DN Insidan, 2011-06-09

Zlatan

www.stopfemaledeathinadvertising.com

zzz
z z z z

Hur många döda män ser du?

Rätt svar: Ingen, alla sover. Ingen kom
 heller till skada under denna illustration. 



7372

"Män kan inte objektifieras som män, för de har inte underordna-
de kroppar. Objektifiering handlar som alla vet om makt, om att 
ha makten att kunna reducera någon till kropp, till objekt. Om att 
kunna använda någon för sin egen njutning.
Det finns en tendens inom feministiska sammanhang att vilja 

se mer objektifiering av män. Män ska bli bättre på att ta selfies, 
män ska bli snyggare och så vidare och så vidare. Detta anses 
”feministiskt” eftersom det antas vända på rollerna; männen blir 
betraktade och reducerade till kropp, kvinnorna får betrakta och 
bedöma. Men givetvis kan det aldrig bli motsvarande, eftersom 
mannens kropp som sagt inte är underordnad. Om en kvinna ser 
en bild på en man och tycker han är het så innebär inte det att hon 
kan våldföra sig sexuellt på honom eller misshandla honom. Det 
innebär inte att hon får någon sexuell makt över honom. Därför är 
det inte samma sak.
Det som stör mig mest med detta är egentligen hur oerhört 

heterosexuellt denna praktik är. Kvinnor förväntas leva ut vår 
sexualitet och våra begär genom att objektifiera män, inte genom 
att begära andra kvinnor. Männen blir återigen mål och medel i 
kvinnans sexuella frigörelse. Om där inte finns en man att objekti-
fiera så är det kört. 
/.../ 
Varför skulle vi vilja sträva efter ett samhälle där fler människor 

ses som objekt? Det är ju denna praktik vi vill röra oss ifrån! Inte 
heller män borde reduceras till kropp. Vad skulle vi tjäna på det?"

Fanny Åström, arsinoe.se/objektifiering-av-man-som-feministisk-praktik/ 2015-07-13

Å Å Å
Åström

Varför har tjejer så tunna röster.
Varför har tjejer så svårt att höras?
Å va gör en tjej som vill prata
när alla ropar:
VA SÄJER HON
VA VISKAR HON OM
VI HÖR INTE
SNACKA LITE HÖGRE!

Ska en tjej sitta tyst va
å bara hoppas
att någon kille
ska säja det hon tänkt
eller ska hon resa sig upp
andas djupt med magen
och skrika:
OM NI BARA HÅLLER KLAFFEN
OCH LYSSNAR
så hör ni nog vad jag vill säja…

ÅÅÅ TJEJER
ÅÅÅ TJEJER
VI MÅSTE HÖJA VÅRA RÖSTER
FÖR ATT HÖRAS
ÅÅÅ TJEJER…

Befrielsen är nära
tiden är nu mogen.
Nu vaknar vi kvinnor.
Å, alla kära systrar
dagen är äntligen här
då vi ger varandra stöd
att ta det stora steget
att klara av vårt sista prov
fram till rosor och bröd
åt var och en efter dens behov.

Men, kan vi? Vill vi? Törs vi?
Ja, vi kan! Vi vill! Vi törs!

Och en dag ska barnen säga:
”tack mödrar det gjorde ni bra.”
Ja en dag ska barnen säga:
”denna mänskliga värld vill vi ha.”

Men, kan vi? Vill vi? Törs vi?
Ja, vi kan! Vi vill! Vi törs!

ååå tjejer
å å å

ÅÅÅ Tjejer – Vi måste höja våra röster, Text: Margareta Garpe – Suzanne Osten
Musik: Gunnar Edander
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Älskling
Ä Ä Ä

Min Lilla Sprattelgubbe tycker om att 
leka med dig. Han är alltid glad och vill 
visa dig Drömska Dalen och all dess 
rosa supermagi! Det enda som hotar 
idyllen är den kränkta manliga häxan 
som planerar att sprida illvilliga rykten 

inifrån sin Mörka Vulkan. Ge dig in i 
leken och hindra honom! Lär dig trol-
lerikonster som Ignorance Stargaze och 
Laugh Out Superload. 
Missa inte nästa nummer av Min Lilla 

Sprattelgubbe! 

ä ä ä
äventyr med MLS
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"Bilden av den lättklädda mannen som 
ögongodis börjar bli allt vanligare i 
media. Till och med ultrakonservativa 
delar av vårt bildsamhälle, som reklam-
branschen och damtidningarna, har börjat 
förstå att kvinnor kanske drömmer om 
annat än att se ut som fotomodeller... 
Eller?...

En Rambo utan kläder - så blir gärna 
bilden av mannen i rollen som sexobjekt 
när männen själva får bestämma. Rug-
byspelaren Mirco Bergamasco i Stade 
Français formad av den franske fotografen 
François Rousseaus öga.

Mannen som sexobjekt väcker onekligen 
många frågor om vem bilden egentli-
gen riktar sig till. För vems blick är den 
gjord? För kvinnans eller mannens? 
Homoerotiken har länge varit nästan den 
enda kanalen för skildringar av den nak-
na eller lättklädda mannen. Den bild vi 
nu ser växa fram av mannen i rollen som 
sexobjekt, flörtar mycket med homoero-
tiken. Inte bara i skildringen utan även i 
det faktum att man ger manliga fotografer 
dessa uppdrag. Det är män som fotografe-
rar män.

Inget ont i det. Det kan vara ett hälsosamt 
tecken på en ökad acceptans av homo-
sexuella och det är bara att välkomna. 
Självklart är det bra att de homosexuellas 

bildberättande får större utrymme och att 
det inte behöver vara så tydliga gränser 
för varken homo- eller heterosexualitet. 
Visst är det en utveckling åt rätt håll.

Visst kan den heterosexuella kvinnan och 
den homosexuella mannen många gånger 
njuta av samma bilder av män. Det finns 
dock viktiga tendenser som är värda att 
diskuteras. En tydlig tendens pekar mot 
att den hetero- och homosexuelle mannen 
verkar ha samma mansideal. Hjälten, 
eller heroen som akademiker föredrar 
att kalla det, är ett genomgående ideal 
inom homoerotiken och andra nakenstu-
dier av män. Den aggressive hjälten med 
svällande muskler, bister blick, spända 
käkar och uttryckslös mun. En svårmodig 
hjälte presenterad i en atletisk nakenhet. 
Så också i de trendiga fotografierna av 
den sexige mannen. Självklart finns det 
undantag - det finns det alltid! Den ame-
rikanske fotografen James Bidgood och 
hans underbara bok med samma namn 
är ett exempel på homosexuella män som 
föredrar romantik och sensualism. Bögpa-
ret Pierre och Gilles fantastiska bildska-
pande samarbete är ett annat exempel.

Vill kvinnor se sensuella män? Ja, men 
förmodligen inte ALLA kvinnor. Vill 
kvinnor se aggressiva atleter, eller ”far-
liga” män som de förmildrande kallas? 
En del tänder på det också, men långt 

Ö Ö Ö
Ögongodis

ifrån ALLA kvinnor. Vill kvinnor se män 
som ”gosar” med varandra? Ja, det finns 
det säkert de som vill, men är det samma 
sak som att kvinnor vill se bögporr? Den 
heterosexuella kvinnan kanske vill skapa 
sin egen bild av vackra män som njuter 
av varandra med en kvinna som gör entré 
som den stora frälsaren, på samma sätt 
som män skapat sin egen fantasibild av 
”lesbisk kärlek”?

Hur kvinnor vill se mannen vi vet väl-
digt lite om, men vi vet desto mer om 
vad kvinnor INTE vill se. Det har ju alla 
Karolinor, Lindor, Skuggor, Brattor och 
Belindor med en engagerad glöd i sina 
texter talat om för läsarna i många spalt-
metrar genom åren. De åsikterna kan vi 
säkert rabbla utantill i sömnen vid det här 
laget. Däremot är alla dessa pennor märk-
värdigt lågmälda när det kommer till vad 
de VILL se. För visst är det är enklast att 
inta kritikerns roll, det är så lätt att bara 
sitta där och tycka. Det är bra mycket 
svårare att hitta lösningar, ha visioner och 
idéer om hur man kan förändra eller helt 
enkelt fundera över vad man VILL se i 
stället för vad man INTE VILL se.

Mannen har haft flera tusen år på sig att 
utforska hur han vill se kvinnan, som 
väcker hans åtrå och begär. Ett experi-
menterande som exploderat de senaste 
hundra åren och gett oss den bild av 
kvinnan vi har idag. 
Nu när det börjar bli trendigt att visa män 
som ögongodis, kunde man ju tänka sig 
att det är kvinnans tur att ta reda på hur 

hon vill se mannen som väcker hennes 
åtrå och begär. Tyvärr är det inte så. De 
flesta tjej- och damtidningar som ser-
verar manligt ögongodis för sina läsare 
verkar anse att män är bäst lämpade att 
lära kvinnor hur de ska titta och tända på 
män. Se gärna Vecko-Revyns kalendrar 
som de gjort de senaste åren, i samarbete 
med t ex Cancerfonden och nu senast med 
Stadsmissionen för år 2004, med bilder på 
bland annat musikartisterna Peter Jöback, 
Dogge och Ola Salo. Visst gör de manliga 
fotograferna ett bra arbete, men det är inte 
det saken handlar om.

Det är när man gör anspråk på att vår 
bildkultur skulle vara jämställd bara för 
att män presenteras som sexobjekt, som 
det blir riktigt galet med män som avbil-
dar män för en kvinnlig målgrupp. Är det 
verkligen rätt väg att gå då en tjejtidning 
låter en homosexuell manlig fotograf lära 
unga tonårsflickor hur de ska tända och 
titta på män, för att dra det till sin spets?

Vi är så till den grad hjärntvättade av det 
manliga bildberättandet att kvinnor ser 
på sig själva med den manliga blicken. 
Är nästa steg att männen även påverkar 
kvinnor till att tända på honom genom 
hans egen blick? Vi är redan på god väg i 
den riktningen."

Britt Marie Trensmar, Tema seendet: Män lär kvinnor att tända på män, 
2004-02-10, omkonst.com 



Genusglasögon: klipp ut och montera!
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