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Abstrakt 
Denna uppsats undersöker förändringen av reklamannonser för livsmedel och hushållsmaskiner, 

med tidsbesparande egenskaper, i Sverige mellan åren 1950 och 1970. Källmaterialet kommer från 

två svenska dagstidningar, Göteborgs-Posten och Eskilstuna-Kuriren, med nedslag gjorda år 1950, 

1960 och 1970. Det som undersöks är huruvida annonser för tidsbesparande produkter betonade 

dessa egenskaper. Uppsatsen finner att denna betoning minskade under tidsperioden. Uppsatsen 

argumenterar för en förklaring av denna minskning utifrån en förändring av kvinnans roll i 

samhället från hemmafruideal till tvåförsörjarfamiljer. Denna förändring drevs av en förändring i 

diskursen  om manliga och kvinnliga ideal.  
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1. Inledning 
Denna uppsats kommer att handla om reklam. Skådeplatsen är tiden då hemmafruidealet var som 

starkast i Sverige. Yvonne Hirdman har kallat det ”kriget om kvinnorna”. När industrialiseringens 

omdaning började omfatta gifta kvinnor i stor utsträckning efter andra världskriget drogs en linje 

mellan de som ville upprätthålla och upphöja hemmafruarnas roll i samhället, och de som verkade 

för deras frigörelse från hemarbetet och inträde i arbetslivet. Den andra vågens feminism tog fasta 

på de materiella aspekterna av kvinnornas emancipation. Den institutionella jämställdheten, som 

nåddes 1919 i och med införandet av allmän och lika rösträtt för kvinnor, krävde nu jämlikhet i 

position, ekonomisk frihet och inflytande för att ha någon verklig betydelse. I samhällsdebatten 

satte Eva Moberg den andra vågens feminisms idéer på agendan med essän Kvinnans villkorliga 

frigivning, publicerad 1961 i debattboken Unga liberaler.  Samtidigt ökade behovet av arbetskraft 1

hos företag och arbetsgivare. Båda dessa rörelser i samhället pekade ut från hemmen. 

 På andra sidan stod olika aktörer, både offentliga och privata, och pekade in i hemmen. 

Dessa agerade för att hemarbetets status skulle höjas och dess innehåll moderniseras. Hemmets 

forskningsinstitut bildades 1944 av kvinno- och husmorsorganisationer för att med hjälp av 

ingenjörer, kemister, näringsforskare och arkitekter standardisera och effektivisera hemarbetet. På 

så sätt skulle hemarbetet professionaliseras, livskvalitetens höjas och folkhemmet stärkas.  2

Filmbolaget Husmors filmer AB producerade filmer för biografer som spred modernitetens budskap 

i 25 år med start 1952. Storhetstiden var 1950-talet och början av 1960. I dessa filmer uttrycktes ett 

ideal som Boel Berner kallar ”den moderna husmodern”. Hon skriver ”Hon [den moderna 

husmodern] var en skapelse av kvinnokrav, folkhem och teknisk förändring. Hon var välorganiserad 

och ambitiös. Hennes plats var i hemmet, men hennes tillvaro präglades av de produkter och råd 

som det offentliga livets experter förde fram.”  De krafter som verkade för kvinnans inträde  i 3

arbetslivet och i det offentliga på bred front gick dock segrande ur ”striden om kvinnorna”. De två 

avgörande framstegen var avskaffandet av sambeskattning 1971 och dagisreformen några år senare. 

 Denna uppsats ska alltså handla om reklam. Reklam riktad till kvinnor i allmänhet och 

 Hedenberg, Hans. (red.) Unga liberaler: Nio inlägg i dédebatten. Stockholm: Eva Moberg, 1961.1

 Nordiska museet hade en utställning om Hemmets forskningsinstitut hösten 2010. Jag har läst om den 2

utställningen i den här artikeln på nätet i tidningen Publikt som ges ut av fackförbundet ST: https://
www.publikt.se/artikel/nar-folkhemmet-erovrade-koket-12877. Hämtad 18/4 2018. 
Litteraturen som museet använde för att skapa utställningen går att hitta här: https://www.nordiskamuseet.se/
samlingar/om-samlingarna/biblioteket/utstallningsbibliografier/hemmens-forskningsinstitut. Hämtad 18/4 
2018. 
 Berner, Boel, Sakernas tillstånd: kön, klass, teknisk expertis, Univ., Tema Teknik och social förändring, 3

Linköping, 2003. s. 223-4.
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hemmafruar i synnerhet under åren 1950 till 1970. Reklam som betonade tidsbesparingar i hemmet. 

Att en produkt för hemarbete, maskin eller livsmedel, kunde medföra en effektivisering var både ett 

ideal inom och en produkt av moderniteten. Industrialiseringens rationella produktion och de tankar 

om ordning, effektivitet och ”var sak på sin plats” är tätt sammanbundna. Hemmafruidealet kan 

utifrån detta ses som en blandning av gamla tankar om en kvinna underordnad mannen och 

modernare tankar om en effektiv arbetsdelning inom hushållet mellan en som sköter hemmet och en 

som förvärvsarbetar. Underordningen av kvinnor i detta avseende syns tydligast i att hemarbetet var 

oavlönat. Även om anledningen till att det just blev ett hemmafruideal och inte ett 

”hemmamanideal” ligger djupt rotad i historien, så är betoningen på rationalitet en produkt av den 

tidiga moderniteten.  Som nämnts ovan blev hemmafruidealets blomstringstid inte så långvarig, 4

vilket för in resonemanget på den förändring över tid som denna uppsats ska undersöka. 

 Den övergripande tanken är att reklamen under 50- och början av 60-talet speglade det 

rådande hemmafruidealet genom att just rikta sig till dessa ”välorganiserade och ambitiösa” 

husmödrar som Berner kallar dem. När så hemmafruidealet börjar ifrågasättas under 60-talet, 

kommer reklamen att förändras. Det är denna förändring som kommer att undersökas. För att 

konkretisera detta har ett syfte och två frågeställningar formulerats. 

Syfte Att undersöka hur reklam för maskin- och livsmedelsprodukter som kunde möjliggöra 

tidsbesparingar i hemarbetet, förändrades under tiden 1950 till 1970, i relation till kvinnors 

ökade förvärvsintensitet och till övergången från ett ”hemmafrusamhälle” till ett samhälle av 

tvåförsörjarfamiljer. 

Frågeställning 1 I vilken utsträckning betonades de tidsbesparande egenskaperna hos 

produkter riktade till konsumentmarknaden under perioden 1950–1970?  

Frågeställning 2 Skilde sig denna betoning åt mellan olika typer av produkter under perioden 

1950–1970? 

 Boel Berner skriver om när Sverige industrialiserades i början av 1900-talet och hur tankar om modernitet 4

och rationalitet präglade denna utveckling genom att en ny generation ingenjörer gavs uppgiften att förändra 
samhället med hjälp av teknik. Här är några exempel från boken Sakernas tillstånd. Berner skriver på sidan 
27 utifrån ett citat ur Teknisk tidskrift 1909 ”Ingenjörerna såg sig som den tidens herrar, med diplomets 
mandat att omvandla Sverige.” I avsnittet om den moderne ingenjören i första kapitlet återger Berner 
forskaren Arne Biörstads ord om den stora Konst- och Industriutställningen på Djurgården i Stockholm 1897 
”Det svenska nittiotalets sammansatta verklighet speglades i utställningen, där både kvardröjandet i det 
förgångna, den nyvunna stoltheten över egen förmåga och en stark framtidstro kom till uttryck”.
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2. Bakgrund 
Efter andra världskriget började fler kvinnor förvärvsarbeta. Under 60- och 70-talen trädde en halv 

miljon kvinnor ut i arbetslivet.  Samtidigt ökade utbudet och användandet av hushållsinnovationer 5

såsom dammsugare, kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och senare diskmaskiner och 

mikrovågsugnar.  Som Anita Nyberg visat i sin avhandling Tekniken, kvinnornas befriare? så ledde 6

den produktivitetsökning som dessa innovationer förde med sig inte till en påtaglig minskning för 

antalet timmar som lades ned på hushållsarbete.  Istället ökade volymen och/eller kvalitén på 7

hushållsarbetet vilket ledde till en situation med dubbelarbetande kvinnor. Detta fenomen är även 

känt som ”Cowan-paradoxen”. Denna paradox rådde dock under begränsad tid i Sverige och 

upplöstes genom införandet av olika formella och informella institutioner. Eftersom fenomenet 

främst drabbade gifta kvinnor med små barn fanns lösningen på paradoxen i att införa dagis och 

särbeskattning (formella institutioner) och att omdefiniera begreppet små barn (informell 

institution). Särbeskattning gjorde det praktiskt möjligt för gifta kvinnor att ha en egen ekonomi. 

Hushållet var inte längre bundet till mannens inkomst. Dagisreformen gjorde att kvinnor inte längre 

blev bundna till hemmet när de skaffade barn. Med införandet av dessa institutioner röjdes vägen 

för att Sverige blev ett samhälle av tvåförsörjarfamiljer.   8

 Det är också under denna tid som konsumtionen av livsmedel i Sverige genomgår en enorm 

förändring. Mellan 1950- och 1970-talet fördubblades den privata konsumtionen och idag är 

Sverige ett av de länder som konsumerar mest processerad och ultra-processerad mat i världen.  9

Olika tekniska innovationer börjar breda ut sig i de svenska hemmen under 1900-talet. Lars 

Svensson har i sin rapport sammanställt detta i nedanstående tabell. 

 Axelsson, Christina. Hemmafrun som försvann: övergången till lönearbete bland gifta kvinnor i Sverige 5

1968-1981, Univ., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1992
 För detaljerade siffror om hushållsinnovationer se Tabell 1 i  Svensson, 2008:19. IFAU6

 Nyberg, Anita. Tekniken – kvinnornas befriare?: Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid 7

och förvärvsdeltagande 1930-talet - 1980-talet. Linköping: Tema, Univ; 1989.
 Svensson, Lars: Hemmens modernisering och svenska hushålls tidsanvändning 1920-90. Rapport 2008:19. 8

IFAU
 För siffror för konsumtionsökningen 1950-70 se: Elg, Ulf 1957, Matens metamorfos. s. 9. För processerad 9

mat se Juul, Filippa., & Hemmingsson, Erik. (2015). Trends in consumption of ultra-processed foods and 
obesity in Sweden between 1960 and 2010. Public Health Nutrition, 18(17), 3096-3107.
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Under denna tid då kvinnor började förvärvsarbeta i högre utsträckning, hemmen moderniserades 

och konsumtionen steg spelar reklamen en stor roll i att förstärka vissa ideal som rådde i samhället. 

Bakgrunden till reklamens roll under 1950-, 60- och 70-tal är tätt förknippad med den ekonomiska 

historien.  10

 Reklamen har under historien följt konsumtionen, blomstrat under tider av ekonomisk 

framgång och fallit av när takten i ekonomin avstannat. Från 1880-talet och framåt började 

reklamen ta vissa former som vi är vana vid idag. Utvecklingen nådde Sverige i början av 1920-

talet. Under den moderna reklamens tidiga år var reklamannonser i dags- och veckotidningar ett av 

de två huvudsakliga sätt för företag att marknadsföra sina produkter. Den andra yta utöver 

tidningssidor som användes för att locka till köp var produkternas förpackningar. Utvecklingen av 

båda dessa slag av reklam var en direkt följd av den ökade produktionen av industriellt tillverkade 

Tabell 1. Utbredning av moderniteter bland urbana hushåll 1923–90. Procent

Vatten o. 
avlopp 

Spis (el el. 
gas)

Central-
värme

Damm-
sugare

Tvätt-
maskin

Disk-
maskin

Kyl Frys

1923 71 40 3 (5) - - - -

1933 79 49 36 15 - - - -

1941 - - 50 34 - - (3) -

1945 84 55 59 - - - - -
1948 88 60 67 55 1 - 19 -

1952 99 79 70 61 8 - 27 -
1958 100 83 75 74 13 5 53 5

1971 100 92 78 89 38 5 92 45
1975 100 100 87 100 65 18 100 77

1980 100 100 100 100 69 30 100 86
1985 100 100 100 100 73 37 100 91

1990 100 100 100 100 75 44 100 96

Källa: Levnadskostnadsundersökningar (Socialstyrelsen 1929, 1938, 1943, 1953, 1956 och 1961), 
Levnadsnivåundersökningar (SCB 1975, 1980, 1985 och 1993)  

(Hämtad från Svensson, Lars: Hemmens modernisering och svenska hushålls tidsanvändning 1920-90. Rapport 
2008:19. IFAU)

 Qvarsell, Roger (red.) & Torell, Ulrika (red.), Reklam och hälsa: levnadsideal, skönhet och hälsa i den 10

svenska reklamens historia, Carlsson, Stockholm, 2005
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varor och det ökade utbudet av tidningar samt revolutionen av transporten. När masstillverkade 

produkter fick ökad räckvidd tack vare de ökade transportmöjligheter som propellerfartyg, och 

sedan lastbilar förde med sig, öppnades möjligheten för företag att med standardiserade 

förpackningar synas över hela världen. En annan avgörande förutsättning för detta var lagstiftning 

som tillät tillverkare att skydda sina varunamn. En sådan lag upprättades först i USA 1870 och en 

liknande infördes i Sverige 1884. Allt detta ledde till att man med exv. en färgglad logotyp kunde 

sticka ut på hyllan i butiken utan att man riskerade att ge draghjälp åt konkurrerande produkter. 

Istället för att göra reklam för låt säga korv i allmänhet kunde man göra reklam för just den eget 

producerade korven med ett specifikt varunamn och en specifik förpackning.  11

 Tidningarna spelade den största rollen i reklamens historia fram till tv:s genombrott. För 

svensk del gällde detta långt in på 1900-talet. Varken reklam i tv eller radio fanns innan 

kommersiella kanaler introducerades under 1980-talet. Det som fanns utöver tidningarnas 

annonsplatser var reklampelare och reklam på bio. Tidningarna var dock det stora mediet för reklam 

under perioden 1950 till 1970.  12

 Reklamens ökande betydelse och professionalisering i Sverige kan ses i ljuset av ett par 

händelser. 1919 bildades Svenska reklamförbundet och samma år ordnades en utställning av 

Konstakademien med tema reklam. 1924 bildades Svenska annonsörers förening och från 1929 

startade utgivningen av årsboken Svensk reklam. Ökningen av reklamens betydelse sammanfaller 

med ett ökat välstånd, högre löner och urbaniseringen. Att bära vackra kläder och accessoarer som 

signalerade ett anständigt borgerligt liv blev viktigare för de människor som flyttade in till städerna 

och ingick i deras mer polerade offentlighet. Reklamen gick från att endast avbilda produkten till att 

från 1940-talet allt oftare sätta produkten i ett sammanhang som kunde förmedla en mer allmän 

värdering. Istället för en bild på bara en mopp kunde denna avbildas i handen på en ung, lycklig 

kvinna bredvid en stilig man i ett välordnat hem.  13

 Denna undersökning tar sin början 1950 och sträcker sig fram till 1970. Det är den tid då de 

förändringar som beskrivits ovan sammanfaller. Reklamens betydelse blir större under 

efterkrigstidens ekonomiska guldår. Hemmafruidealet är som starkast i början av denna tid men det 

är också här som vi finner början på en ny förändring, mot ett samhälle med tvåförsörjarfamiljer. 

 Qvarsell, Roger (red.), Reklam och hälsa: levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens 11

historia
 Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.), Den svenska pressens historia: Bland andra massmedier (efter 12

1945), Ekerlid, Stockholm, 2000-2003
 Qvarsell, Roger (red.) , Reklam och hälsa: levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens 13

historia
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3. Tidigare forskning 
Det finns en omfattande forskning om tidsanvändning, modernisering och hushållsarbete som en 

sådan här undersökning behöver förhålla sig till. Här redogörs för en del av den forskningen. På den 

internationella arenan har stora bidrag gjorts av Joel Mokyr, Jan de Vries, Ruth Cowan-Schwartz 

och Joann Vanek. Eftersom min undersökning kommer att röra Sverige blir det mest relevant att 

motivera denna undersökning gentemot den forskning som ligger närmast min egen.  

  Hushållet som ekonomisk enhet och dess förändring över tid väcker många frågor. Det 

finns därför många teman inom den forskning som berör den tid och det fenomen som min 

undersökning handlar om. Ett par av dessa teman är (1) tekniska innovationer, livsmedels-

konsumtionen och produktionens förändring (2) synen på hushållet och hushållsarbetets roll i 

samhället (3) reklamens förändring i relation till, och påverkan på förändringar i 

konsumtionsbeteende och ideal (exempelvis om renlighet och hälsa) samt till samhällsekonomin. I 

följande avsnitt ska dessa teman beskrivas i ordning från de som ligger längst ifrån till det sista som 

ligger närmast denna uppsats egna undersökning. Givetvis tangerar dessa teman varandra. 

Uppdelningen är således främst till för att skapa tydlighet i presentationen av forskningsläget.  

3.1 Tekniska innovationer, livsmedelskonsumtionen och produktionens 

förändring 
I boken Matens metamorfos beskriver de fyra författarna och ekonomerna Ulf Elg, Ulf Johansson, 

Karin Tollin och Solveig Wikström hur konsumtionen av livsmedel förändrades i Sverige 1960–

1982.  I detta sammanhang bör även Lennart Bäck nämnas. Han har forskat mycket om 14

livsmedelskonsumtion på Institutionen för kulturgeografi vid Uppsala universitet.  Även om denna 15

forskning givetvis är intressant i sig så framträder den i relation till min egen undersökning främst 

som en empirisk kartläggning av konsumtionens förändring under den tid jag valt att studera.  

 Anita Nybergs avhandling har jag redan beskrivit kortfattat ovan. Nyberg formulerar syftet 

med sin avhandling  så här: ”Denna studies övergripande syfte är att undersöka sambanden mellan 

tillgång till hushållsteknik och köpevaror och gifta kvinnors arbete, framför allt med avseende på 

den tid gifta kvinnor använder till hushållsarbete och förvärvsarbete.” 

 Elg, Ulf. 1957. Matens metamorfos: en studie av matkonsumtionens förändring under 1960-, 70- och 80-14

talen. Stockholm: LT i samarbete med Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds univ; 1987
 Se exempelvis: Bäck, Lennart. 1938. Konsumtionsutvecklingen för djupfrysta livsmedel. Uppsala: ; 1972 15

eller Livsmedelsinköpens regionala variationer. Uppsala: ; 1983.
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Undersökningen genomförs i flera steg. I det första tar Nyberg reda på hur inkomsten i mannens 

yrke i tätorter och på landsbygden påverkar fem olika saker: (1) gifta kvinnors hushållsarbetstid (2) 

gifta kvinnors förvärvsarbetstid (3) om hushållet anställer ett hembiträde (4) tillgång till 

hushållsteknik och köpevaror (5) total konsumtion av hushållsproducerade tjänster och varor (köpta 

och hushållsproducerade). Denna avhandling behandlar alltså både konsumtion och produktion av 

varor och tjänster som rör hushållet samt hur mycket tid som läggs ned på hemarbete och 

förvärvsarbete av män respektive kvinnor. Avhandlingen har inneburit ett stort bidrag till att avtäcka 

den s.k. cowan-paradoxen i Sverige. Nyberg visar genom sin undersökning hur tiden som läggs ned 

på hushållsarbete minskat endast marginellt från 1930 till 1980 (den tid då den största ökningen av 

hushållens produktivitet skedde). Eftersom förvärvsintensiteten steg bland kvinnor under samma 

period, som mest mellan åren 1960 och 1970, ifrågasätter Nyberg en för tiden rådande tanke: att 

teknikutveckling banade vägen för kvinnor ut i arbetslivet eftersom den gjorde hushållsarbetet 

avsevärt mindre tidskrävande. Nyberg pekar istället på en situation av dubbel-arbetande kvinnor 

vilken varit ett aktuellt inslag i jämställdhetsdebatten ända fram till idag.  

3.2 Synen på hushållets och hushållsarbetets roll i samhället 
Per Simonson har i sin avhandling från 2005 skrivit om konsumtionsbeslut inom svenska hushåll 

under 1900-talet.  Han utgår från en förhandlingsmodell när han undersöker resursallokeringens 16

olika utfall. Grunden i detta spelteoretiska ramverk är att för att en invid ska vara framgångsrik i en 

förhandling i hushållet måste hen ha ett realistiskt hot om att inte behöva resultatet av 

förhandlingen. Tanken här är att en individ har en ”utilitetsnivå” när den bor själv och att denna kan 

ökas om den ingår i ett förhållande. Detta innebär att hur hög utilitet en individ kan uppnå själv 

avgör hur mycket eftergifter den kan tänka sig att göra i en förhandling. Detta kallas också för 

äktenskapets alternativkostnader. När de materiella förutsättningarna för hushållen och för män och 

kvinnor i samhället ändras ändras också parametrarna som styr förhandlingen.  

 Den mest uppenbara källan till makt över förhandlingen är inkomst. Exemplet lyder att om 

en kvinnas enda uppgift och kunskapssfär befinner sig inom hemmet domäner blir hon beroende av 

mannen vars uppgift är att införskaffa varor och sälja sin arbetskraft på en öppen marknad. Inkomst 

ger således makt över beslutsfattandet inom hushållet. Dock är inte detta det enda relevanta för 

undersökningen eftersom den spelteori som används menar att äktenskapets alternativkostnad, i det 

här fallet den förväntade inkomsten utanför äktenskapet, är avgörande för förhandlingsstyrkan. 

 Simonsson, Per. Bidrag till familjens ekonomiska historia: inflytande över konsumtionen inom svenska 16

hushåll under 1900-talet. Stockholm: Stockholms universitet; 2005.
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Eftersom hemmafrun kan omvandla sitt arbete i hemmet till förvärvsarbete antas hon ha högre 

förväntat inkomst utanför hemmet. Detta förutsätter dock att kvinnan har samma möjligheter på 

arbetsmarknaden. För att förklara det lyfter Simonssons en andra källa till makt i förhandlingen, 

”humankapital” vilket han delar upp i två mekanismer ”voice” och ”exit”. Ökat humankapital i 

form av utbildning och kompetensutveckling utökar en parts förväntade inkomst utanför 

äktenskapet, dvs ”exit”. Vidare möjliggör högre humankapital, som Pierre Bourdieu har definierat 

det, ”allmän förmåga att tala, att föra sig, och att vara välorienterad i kulturen och samhället” en 

högre kompetens i själva förhandlingen som sker i hushållet, dvs ”voice”. 

 Slutligen talar Simonsson om ”ideologisk position” som definieras som normers påverkan 

på människors val. Även här är det två sätt som normer kan verka på. Dels kan samhällets normer 

om vad som är rätt och fel utgöra ett yttre tryck på individer. Om samhället har starka värderingar 

om att det är moraliskt fel att skilja sig, kan detta leda till hot om repressalier mot en sådan handling 

och därigenom påverka förhandlingar inom äktenskapet. Dels kan normer vara internaliserade. Då 

rör det sig om att en eller båda parterna själva bär på starka normativa värderingar som påverkar de 

beslut som fattas. Vi kan tänka oss att mannen har en uppfattning om att kvinnor inte ska ha något 

att säga till om i hemmet. Vidare kan denna uppfattning ha internaliserats av kvinnan i fråga så att 

hon själv inte anser att hon har rätt att bestämma över något. 

 Simonsons avhandling berör frågor om samspelet mellan makt och könsroller och de 

materiella och sociologiska grundvalar som detta samspel växer ur. När kvinnor och män får mer 

jämlika löner och de sociala normerna inte lika tydligt innehåller könshierarkier förändras 

premisserna för förhandlingarna inom hushållen. 

 Vad gäller hushållets roll i samhället och dess förändring finns värdefulla bidrag att finna i  

Boel Berners bok Sakernas tillstånd – kön klass och teknisk expertis.  Berner undersöker vilken 17

syn olika texter såsom veckomagasin, tidskrifter riktade till hushåll, SOU:er, journalfilmer och 

tekniska tidskrifter har uttryckt vad gäller tekniskt kunnande, hushåll, husmödrar och ”mannen”.  18

Berner delar in sin undersökning i två perioder, sekelskiftet 1800-1900 och 1950-talet; två perioder 

som båda präglades av teknikoptimism och förändringar i synen på hushåll och arbetet som däri 

utfördes. Hon beskriver även hur naturvetenskapens upptäckter av vitaminer och bakterier varit 

drivande i förändringen av synen på damm och mat. För att ge ett exempel: 

 Berner, Boel, Sakernas tillstånd: kön, klass, teknisk expertis, Univ., Tema Teknik och social förändring, 17

Linköping, 2003. Främst kapitel 2 och 4.
 Jag använder här den textanalytiska termen text vilkens betydelse är bredare än bara ”skrivna ord”. För 18

inledande läsning om detta se exv. kapitel 2 i Bergström & Boréus: Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005
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När Louis Pasteur i slutet av 1800-talet gjorde sina upptäckter av mikroorganismer som orsakade 

sjukdomar spred sig en misstro mot damm eftersom man trodde att det innehöll dessa mikrober. 

Berner citerar sekelskiftes texter: ”Orenligheter uppstå i luften, överallt där vi bo och röra oss. En 

del hafva gasform, en annan del svävar i luften som fint stoft” (Lotten Lagerstedt, Kokbok för 

skolkök och enkla hem… 1894), ”Genom att upptäcka fröen till många sjukdomar har mikroskopet 

också visat oss, hur vår dagliga handel och vandel är utsatt för och omgiven af dödande mikrober, 

orsaken till alla möjliga sjukdomar” (Mitt hem 1905) och ”Damm bör hatas, ty damm innehåller 

alltid bakterier” (Ingeborg Möller, Konsten att vara huslig 1917).  Ansvaret för att huset hölls rent 19

så att den försörjande mannen och barnen inte blev sjuka föll på husmodern. 

 Något liknande skedde när naturvetenskapen upptäckte vitaminer, var de fanns i vår kost 

och hur de påverkade vår hälsa. Detta ledde till en förändring i hur man såg på kost under främst 

1950-talet. Det blev nu av stor vikt att näringsriktig mat serverades till de arbetande (männen) och 

den framtida generationen (barnen). Som ansvarig för detta utpekas husmodern.  

 Berner tecknar genom sin omfattande undersökning av 1950-talets texter en bild av ett 

Sverige genomsyrat av tankar om rationalitet och kollektivism med en tydliga hierarki. Högst upp 

stod den manliga ingenjörens visdom som skulle vägleda de mindre upplysta hemmafruarna. 

Sverige skulle bli modernt, andra världskriget var över och framtiden stod för dörren. Nyckeln till 

detta var produktionens effektivitetsökning, vilken sträckte sig utanför industrierna och in i 

hemmen. Kvinnornas roll var underordnad men viktig. Folkhemmets minsta enhet var hushållet och 

hemmafrun dess självklara mittpunkt. Tidsbesparing inom denna enhet var inte bara viktigt utan  

rent av samhällsbärande. Det rådande samhällskontraktet ”gör din plikt, kräv din rätt” innebar 

delaktighet genom arbete. Kvinnornas domän, hemmet, professionaliserades således för att 

möjliggöra att kontraktet skulle kunna omfatta båda könen. Att utföra hemarbetet så bra som möjligt 

blev en plikt där tidsbesparing var av central betydelse.  

 En som gjort stora bidrag till forskningen om genusdiskursen i Sveriges historia är Yvonne 

Hirdman. Hennes teorier om övergången från det som hon kallar husmorskontrakt till 

jämställdhetskontrakt relaterar till denna uppsats på ett uppenbart sätt.  I hennes egen bok Genus –20

om det stabilas föränderliga former ger hon både ett teoretiskt ramverk för att förstå 

genusdiskursens förändring i Sverige samt en beskrivning av denna förändring med exempel ur 

 Dessa tre citat är hämtade ur: Berner, Sakernas tillstånd. s. 138–13919

 Hagemann, Gro & Åmark, Klas,  Från "husmorskontrakt" till "jämställdhetskontrakt": Yvonne Hirdmans 20

genusteori', Häften för kritiska studier., 33(2000):2, s. 4–38, 2000
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historien.  Hirdmans utgångspunkt vad gäller genus är att genus inte är något som är, det är något 21

som blir till. Där vår föreställningsvärld möter materien skapas genus, säger Hirdman. Enligt 

Hirdman är genusordningen den mest grundläggande struktur från vilken våra samhällen skapar 

genus. Här läggs grunden för vad män och kvinnor, människor, har att förhålla sig till när de ”ingår” 

i ett genuskontrakt. För att illustrera detta tar Hirdman avstamp i industrialiseringen och 

upplysningen. Dessa två representerar två logiker, den kapitalistiska och den demokratiska. Den 

kapitalistiska intresserar sig varken för kön eller jämställdhet eftersom det överordnade målet är 

produktivitet eller vinst. Den ser alltså inte kön av den anledningen. Den demokratiska logiken 

utgår från att alla människor besitter samma förmåga till förnuft. Kön har ingen betydelse för detta. 

Båda dessa två logiker står därför enligt Hirdman för integrering av könen vilket står i strid mot 

genusordningen som står för segregering. Där uppstår en genuskonflikt. 

 Det är i denna konflikt, i spänningsfältet mellan dessa tre logiker, som genuskontraktet 

skapas. Genuskontraktet består av överenskommelser mellan män och kvinnor som fogar samman 

dessa logiker. Genuskontraktet är således mer föränderligt till sin natur, även om det visserligen 

måste utgå från genusordningen. Ett exempel är här på sin plats. Den kapitalistiska logiken har inget 

emot att kvinnor bidrar till det produktiva arbetet. Däremot stipulerar genusordningen en 

segregering av könen. Utifrån spänningen mellan dessa två tankesätt kan vi se uppkomsten av 

segregerade arbetsplatser, lägre löner för kvinnor samt själva begreppet ”kvinnolöner”. Dessa 

kontrakt ändras dock med tiden. Politisk verksamhet och reformer omformulerar dessa kontrakt och 

öppnar upp för mer jämlikhet mellan könen. Genuskonkraktet kan därför sägas vara påverkbara av 

människors handlade. 

 Ett exempel på ett sådan förändring är den av genuskontraktet från det tidiga folkhemmet till 

dess förändring fram mot 70-talet. Det svenska folkhemmet var ett politiskt projekt vars riktning 

både stakades ut och fullföljdes av den svenska socialdemokratin. Således var dess tankar grundade 

i socialismen, vilken som idé har en tydlig egalitär prägel. Det är alltså den demokratiska logiken vi 

ser här. Tidiga, av Hirdman kallade, socialistiska utopister såg kvinnans frigörelse som en 

förutsättning för det socialistiska samhället. I det svenska folkhemmet valdes dock en mer 

”pragmatisk” väg. Samtidigt var Sverige under denna tid ett land med växande industrisektor, 

vilken opererar utifrån den kapitalistiska logiken. Vi ser under denna tid en ”förbättring” och 

förnyelse av ett gammalt genuskontrakt.  

 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 200321
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Utgångspunkten är ett ”idealkontrakt” mellan en försörjande man och en hemmavarande kvinna, en 

skötsam arbetarman och en dygdig hemmafru. Vi kan utifrån detta se hur genuskontraktet 

formuleras för att stärka både dessa positioner i detta ideala förhållande. Moderskapsförsäkring, 

änkepension, skyddslagstiftning för havande och ammande kvinnor är alla förändringar som skedde 

under tidigt 1900-tal och tydliga exempel på detta. Skilda men likvärdiga kön.  

 Ett husmoderskontrakt etableras således under 1900-talet och har sin blomstringstid under 

1950- och 60-talet. Förändringen av detta kontrakt och övergången till det som Hirdman kallasr 

jämställdhetskontrakt inleds under 60-talet. Den andra vågens feminism kom västerifrån, främst 

från USA och England och tog fäste i många unga kvinnor. Startskottet för debatten om den 

underordning som hemmafruidealet innebar avfyrades enligt Hirdman av Eva Moberg i essän 

Kvinnans villkorliga frigivning publicerad 1961. Därefter tog andra politiska krafter vid; de mest 

inflytelserika av dessa var Socialdemokraterna och LO. Förändringen av genusdiskursen, som 

initierades av Eva Moberg, utmynnade i förändrad föräldraförsäkring, utvidgad dagisverksamhet 

och särbeskattning under början av 1970-talet.  

3.3 Reklamens förändring 
I antologin Reklam och hälsa – Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia 

har författarna bidragit med texter om reklam inom olika områden som rör kroppen och hälsa.   22

Temana varierar mellan saker såsom stress, renlighet, smalhetsnormen, homeopati, psykofarmaka 

och tandhälsa. Redaktören och en av författarna Roger Qvarsell, redogör i det inledande kapitlet för 

bokens utgångspunkter vad gäller samspelet mellan reklam och samhälle. Han beskriver det som 

något av en devis inom reklambranschen att en kampanj aldrig kan skapa nya värden utan måste 

bygga på sådana känslor och attityder som ligger nära människor. Påverkan från reklam handlar 

därför mest om att rikta uppmärksamhet mot värden hos en produkt som konsumenten redan 

eftersträvar. Om ett företag vill sälja en produkt till en så bred konsumentgrupp som möjligt är det 

därför vanligt att man försöker slå an på känslor som delas av så stora grupper i samhället som 

möjligt. 

 Genom att använda den svenska sociologen Johans Asplunds term tankefigur ger Qvarsell 

en motivering till hur reklam kan användas för att studera underliggande ideal i samhället. En 

tankefigur är enligt Asplund ”idéer som blivit så allmänt omfattade och självklara att de inte 

 Qvarsell, Roger & Torell, Ulrika (red.), Reklam och hälsa: levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska 22

reklamens historia, Carlsson, Stockholm, 2005
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behöver formuleras.”  Qvarsell menar att reklamen speglar just dessa icke-kontroversiella ideal 23

eftersom framgångsrik reklam anspelar på brett förankrade ideal eller tankefigurer. Qvarsell 

resonerar vidare utifrån William O’Barr och hans teorier om sociala ideologier och 

idealföreställningar. O’Barr menar att reklam gestaltar sociala relationer mellan människor, 

överordning kontra underordning utifrån makt i samhället och ideal om vad det innebär att vara en 

god kvinna eller man. Qvarsell lägger till Roland Marchands teorier om reklam som sociala tablåer 

till detta resonemang. Reklam betraktat som en sådan social tablå innebär att man ser på 

reklamannonser som en gestaltning av en symbolisk situation. Reklam kan på så sätt signalera  

exempelvis arbetsfördelningen inom hemmet genom att i en annons för dammsugare placera en 

tidningsläsande man bredvid en städande kvinna. Annonsen symboliserar en underliggande, 

självklar tanke om vem som ska städa och vem som ska få koppla av.  24

 Qvarsells resonemang knyts ihop med Michael Schudsons teorier om kapitalistisk realism.  25

Enligt Schudson utmärks industrialiserade samhällen, vars ekonomier vilar på produktion och 

försäljning av konsumtionsvaror, av en tro på att kulturella och sociala värden kan bäras av 

produkter. För att reklam ska kunna attrahera så många köpare som möjligt måste den argumentera 

övertygande för att konsumenten verkligen får del av det värde som varan påstås bära. 

Argumenteringen kan stärkas av att en annons innehåller uttalanden från auktoriteter. Dessa har ofta 

varit ”präktiga hemmafruar och skötsamma äkta män” under 1900-talets moderna reklam.  Det 26

finns alltså ett intrikat samspel mellan kulturella och sociala värden, konsumtion och reklam. 

Reklamen kan på så sätt bli en manual till samhällets normer och på så sätt en portal in i samhällets 

gemenskap. Schudson ger ett exempel från den amerikanska historien. Han menar att den stora 

inflyttningen från olika länder i Europa tillsammans med frånvaron av en starkt historiskt förankrad 

inhemsk kultur i USA gjorde att reklamens lättolkade budskap blev ett sätt för människor som inte 

delade språk eller bakgrund att enas kring kulturella normer och värderingar. ”Det räckte med att 

titta på allt som salufördes eller bläddra i en varukatalog för att man skulle bli delaktig i det nya 

samhället.”  27

 Schudsons resonemang om det inkluderande effekterna av reklamen i det unga USA är ett 

slående exempel på hur reklam kan fungera som en spegel av samhället. Spegeln visar dock inte de 

konflikter eller kontroverser som råder utan snarare de underliggande maktrelationer och 

 Qvarsell, Reklam och hälsa. s. 1223

 Ibid. s. 14-1524

 Ibid. s. 15-1725

 Ibid. s. 1826

 Ibid. s. 19-2027
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värderingar som råder. Tankefigurer som kan läsas som tablåer för att få en grundläggande 

förståelse för samhällets sociala ideologier och idealföreställningar. Denna möjlighet uppstår ur 

den kapitalistiska realismen som bygger på att produkter och således reklamen för dessa produkter 

bär på kulturella och sociala värden och att de på så sätt kan markera tillhörighet och identitet. 

Vilken identitet som är eftersträvansvärd och vilken grupp man vill visa sin tillhörighet till avgörs i 

sin tur av de ideal om ett gott och normalt liv som reklamen förmedlar.  

  Den forskning som ligger närmast min egen undersökning är artikeln ”Följ de 

omtänksamma husmödrarnas exempel…” Livsmedels-annonsering i en svensk dagstidning, 1875–

1965 av Pernilla Jonsson.  I denna studie undersöker Jonsson ”livsmedelsannonsering i Västerås 28

med omnejd från 1875 till 1965.” Källmaterialet består huvudsakligen av tidningsannonser i den  

liberala Vestmanlands Läns Tidning med nedslag ungefär vart tionde år med start 1875. Dessa 

nedslag kompletteras med en undersökning av annonseringen i den socialdemokratiska 

Västmanlands Folkblad. 

 Jonsson intresserar sig för förändringen av konsumtionsmönster av livsmedel i Sverige, 

vilket hon ser mot bakgrund av den stora samhällsomställning som följde av att den materiella 

basen i samhället förändrades i oerhörd takt från sekelskiftet fram till 1960-talet. Som exempel tar 

hon utveckling av livsmedelstekniker såsom saltning, torkning och kylning; omregleringar av 

handeln på 40- och 50-talen som banade väg för självbetjäning och färdigförpackade varor; 

reallöneökningar som breddade konsumtionsbasen och möjliggjorde att fler personer, främst från 

arbetarklassen, kunde leva enligt ett hemmafruideal; bilen och kyl- och frysskåpens intåg i de 

svenska hemmen vilka tillsammans med ett system av frysteknik och lastbilar för transport av 

livsmedel ledde till att vi i Sverige gick från att handla färska varor flera gånger i veckan hos 

detaljhandlare till veckohandling på stora varuhus.   29

 Jonsson har sin teoretiska utgångspunkt i Bourdieus begrepp habitus, vilket sammanfattar 

grupper eller människors ”sätt att vara och föra sig samt materiella och immateriella attribut strävar 

efter att skilja ut sig från andra grupper”.  Jonsson menar att detta begrepp kan användas när man 30

studerar etableringen av den urbana medelklassen. Vad som uttrycks i reklam kan alltså ses som ett 

uttryck för en grupps habitus. Jonsson vill undersöka detta historiskt, så en första fråga som hon 

 Jonsson, Pernilla,  ”Följ de omtänksamma husmödrarnas exempel…”: Livsmedelsannonsering i en svensk 28

dagstidning, 1875–1965. Historisk tidskrift 129:2 2009.
 Sandgren, Fredrik (2016) ‘Do not break the cold chain!’ : The introduction of a system for deep frozen 29

food in Sweden 1940–1960, History of Retailing and Consumption, 3:1, 8-37, DOI: 10.1080/2373518X.
2016.1266821

 Jonsson, ”Följ de omtänksamma husmödrarnas exempel…” s. 20830
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därför ger sig i kast med är ”När en medveten bearbetning av konsumenter med associativa 

moment, marknadssegmentering och andra mer konsumentorienterade marknadsföringstekniker 

började användas”.  Frågan har olika svar beroende på forskare och vilket land som studerats. Man 31

kan dock generellt säga att en sådan bearbetning av konsumenter (reklam) med fokus på associativa 

moment (gruppers habitus) växte fram från sekelskiftet fram till 1930-talet då detta fokus blev 

dominerande. Man började exempelvis redan kring sekelskiftet göra skillnad på annonser som 

vände sig till män respektive kvinnor.  

 Till denna teoretiska utgångspunkt fogas en noggrann undersökning av de nämnda 

tidningarnas annonsvolym. Jonsson undersöker dels reklamens relation till antal sidor i tidningarna 

samt hur reklam för olika varor fördelade sig över den totala annonsvolymen. Ett fynd som relaterar 

till denna uppsats är att reklam för livsmedel var den vanligaste annonsvaran vid sidan av 

textilvaror kring sekelskiftet, men att dess andel sjönk från och med 30-talet från 1/6 av all reklam 

till några få procent. 

 Jonssons fynd kan sammanfattas så här: de associativa inslagen i reklamen fanns redan i 

början av 1900-talet i Sverige, dock blev denna annonsering som var riktad till konsumenternas 

habitus dominerande först efter 1930-talet. Reklamen försökte anspela på känslor, värderingar och 

normer. Sådana normer handlade till en början om drömmen om att leva ett borgerligt liv som 

representerade dygder som anständighet, renlighet, ordning och reda. Livsmedelsannonser började 

könas på 1920-talet. I den reklam som riktade sig till kvinnor utrycktes normer om kvinnlighet och 

vad det innebar att vara en lycklig, och lyckad, kvinna. Den rationella husmodern värderades högt 

vilket Jonsson relaterar till en allmänt rådande diskurs om ”behovet av sparsamhet och ett 

vetenskapligt förhållningssätt till hushållsarbetet och hushållsekonomin”.  Denna tendens 32

förstärktes ytterligare under 40- och 50-talen, där tanken om den omhändertagande och omvårdande 

kvinnan hamnade i centrum. Tendensen inom livsmedelsreklamen stod i kontrast till reklamen från 

detaljhandelns varuhus som i stället betonade det egna självförverkligandet vilket skulle uppnås 

genom konsumtion. Denna reklam riktade sig främst till medelklassens kvinnor. Under 60-talet 

började dock de normativa inslagen i reklamen riktad mot arbetarklassens husmödrar minska.  

 Jonsson, ”Följ de omtänksamma husmödrarnas exempel…” s. 21031

 Jonsson, ”Följ de omtänksamma husmödrarnas exempel…” s. 23332
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3.4 Motiveringen för denna uppsats 
Ekonomisk utveckling förändrar samhällen på många nivåer. Vad denna uppsats intresserar sig för 

är: …hur reklam för maskin- och livsmedelsprodukter, vars syfte var att möjliggöra tidsbesparingar 

i hemarbetet förändrades under tiden 1950 till 1970. Denna förändring skedde inte i ett vakuum 

utan påverkades av andra förändringar i samhället. Den ovanstående genomgången av det relevanta 

forskningsläget har syftat till två saker. Först att beskriva forskning som relaterar till den förändring 

av reklam som ska undersökas i denna uppsats. Vidare har denna genomgång öppnat för en 

diskussion om denna uppsats unika bidrag till denna forskning. 

 Den mest grundläggande förändringen som ekonomisk utveckling har lett till i historien är 

övergången från agrarsamhälle till industrisamhälle. Produktionssättet förändras i grunden. Detta 

hör samman med en ökad urbanisering. I denna omställning spelar teknikutveckling en avgörande 

roll. Tekniker utvecklas ofta för industriella ändamål men sprider sig så småningom till vanliga 

människor. Livsmedelskonsumtionens förändring har beskrivits av många. Ovan har jag hänvisat 

till Bäck, Sandgren och författarna till Matens metamorfos. Denna forskning har varit nödvändig att 

läsa för att få en överblick över denna del av förändringen i det svenska samhället.  

 Konsumtionen är en viktig pusselbit som knyter an till både industrins produktion men 

också hushållets. Anita Nyberg har beskrivit denna förändring och dess påverkan på arbetsdelning 

mellan kvinnor och män både i och utanför hemmet. Nyberg intresserar sig främst för en materiell 

och produktionsmässig förändring. Per Simonsson tar fasta på denna förändring men riktar sin 

uppmärksamhet mot hushåll bestående av gifta, heterosexuella par. Simonsson studerar hur 

förhandlingssituationen kring resursallokering inom dessa hushåll förändras i relation till den 

materiella förändringen i samhället. Han studerar också mer sociologiska förändringar av ideal och 

män och kvinnors ideologiska positioner. Samma förändring av synen på mäns och kvinnors roll i 

det svenska samhället studeras av Boel Berner men från en annan vinkel. Där Simonsson 

undersöker förändring inom familjen riktar Berner sin uppmärksamhet mot diskursen om manligt 

och kvinnligt i det svenska samhället. Denna diskurs formades av en omfattande mängd texter, där 

reklamen spelade en viktig roll.  

 Att studera förändringen av reklamen blir alltså en av många nycklar för att förstå en del av 

samhällsförändringen i Sverige. Ovan har två sådana studier nämnts. Författarna till Reklam och 

hälsa gör alla bidrag för att teckna reklamens mångfacetterade förändring. Vidare ger Qvarsell i sitt 

inledande kapitel ett sociologisk ramverk för hur reklam kan ses i relation till ideal i samhället. 

Pernilla Jonsson gör en mer precis och empiriskt tung undersökning av förändring av reklam i 
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relation till förändring av konsumtionsmönster i Sverige. Även hon lutar sig mot sociologiska 

teorier för att förklara den förändring hon avtecknar. Jonssons artikel ligger mycket nära denna 

uppsats undersökning men skiljer sig på några punkter. För det första är källmaterialet annorlunda. 

Jonsson studerar Västerås med omnejd och gör det över 90 år med nedslag i de två valda 

tidningarna ungefär vart tionde år. Denna undersökning har samma tidsintervall mellan nedslagen 

men en delvis annan period och helt andra tidningar. Det övergripande syftet med Jonssons artikel 

och denna undersökning är och delvis lika. Jonsson studerar sambandet mellan konsumtion, ideal 

och reklam vilket också är det övergripande syftet med denna uppsats. Vad som skiljer ut denna 

uppsats är dock det specifika fokuset på tidsbesparing som argument i annonser för produkter med 

sådana kvaliteter, samt den delvis skilda tidsperioden och det helt annorlunda källmaterialet.  

 Denna uppsats handlar om reklam. Reklam som spegel för samhällets ideal och 

förändringen av dessa. Det som framträder vid inläsningen av ovanstående forskningsläge är en 

förändring av Sverige under efterkrigstiden som sker på flera plan. Från produktionens och 

konsumtionens förändring till arbetsfördelning och resursallokering inom hushållen och idealen 

kring manligt och kvinnligt. En skådeplats för all denna förändring är de texter som genomsyrar 

samhället och som reklamen är en betydande del av. Reklam är på många sätt en brygga mellan den 

materiella underbyggnaden och den socialpsykologiska överbyggnaden. Det är genom att studera 

reklamen som en del av den svenska historien ska tecknas, den del som handlar om 

hemmafruidealets glansdagar och dess upplösning. ”Kriget om kvinnorna” som Yvonne Hirdman 

kallar det, är den fond som denna del av historien tecknas mot.  

4. Undersökning 
4.1 Metod 
Undersökningen som genomförs i denna uppsats studerar förändring över tid vad gäller betoning av 

produkters tidsbesparande kvalitéer i reklamannonser. Den består av ett paneldataset som undersöks 

med hjälp av tre olika statistiska modeller. En ”linear probability model” (LPM), en ”probit 

model" (probit) och en ”linear probability model” med ett uppdelat urval. De två första modellerna 

används för att undersöka frågeställning 1. Hypotesen är att de tidsbesparande egenskaperna hos 

produkter med sådana egenskaper tonas ned i takt med att hemmafruidealets popularitet minskade. 

Genom att köra en LPM på ett dataset över annonser över tidsperioden 1950–1970 kan en sådan 

hypotes stärkas eller motsägas. En probit-modell används av teoretiska skäl. Eftersom en LPM kan 

ge en sannolikhet större än 1 eller mindre än 0 är den matematiskt oförenligt med ett utfallsrum 
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definierat som 1. En probit-modell introducerar en kumulativ fördelningsfunktion (skrivet som den 

grekiska bokstaven phi i ekvationen) vilket löser detta problem eftersom sannolikheten då varken 

kan bli större än 1 eller mindre än 0.  

De två modellerna formuleras matematiskt såhär: 

 

LPM -  

Probit  - 

De olika variablerna i ekvationerna betyder följande: 

 

-    Dummy-variabel som indikerar om en annons betonar tidsbesparing eller inte. 

-    Det år annonsen är ifrån. 

-    En vektor innehållande ett antal kontrollvariabler. 

 -    Feltermen för ekvationen. 

  

Anledningen till att använda en probit-modell i en sådan här undersökning är alltså teoretiskt 

motiverat. Det finns svårigheter med att tolka själva probit-modellen och den används därför endast 

för att jämföra med resultatet från LPM. Om de båda har samma riktning kan man utgå från att 

LPM inte anger en sannolikhet som är omöjlig i praktiken. Det är alltså endast resultatet från LPM 

som kommer att tolkas vad gäller undersökningen av datan. Skillnader mellan de två kategorierna 

”livsmedel” och ”maskin” undersöks med en LPM med uppdelat urval.  

 Ytterligare tolkningar görs av de två tidningarnas annonser som inte grundar sig i någon 

särskild statistisk modell. Under arbetet med datainsamlingen har en del saker framstått väldigt 

tydligt utan att de varit föremål för de ovanstående statistiska modellerna. Dessa saker presenteras 

som enkla konstateranden utifrån vad som vid en översiktlig beskådan kan observeras. Till denna 

del kommer exempel i form av bilder av annonser fogas. 
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4.2 Paneldata 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har ett paneldataset konstruerats. Datasetet bygger på 

observationer från två tidningar, Göteborgs-Posten och Eskilstuna-Kuriren. Anledningen till att 

dessa två tidningar har valts är för att kunna kontrollera för skillnader mellan en storstad och en 

småstad. Göteborgs-Posten är en storstadstidning som under undersökningsåren inte var 

rikstäckande, även om den täckte in fler områden i Västsverige än enbart Göteborgs stad. Det totala 

antalet observationer uppgår till 646 st varav 492 st är från Göteborgs-Posten och 154 st är från 

Eskilstuna-Kuriren. Nedslagen som har gjorts är från år 1950, 1960 och 1970 för båda tidningarna. 

Sedan har en månad ur varje nedslagsår valts slumpmässigt med hjälp av Googles ”random number 

generator” (RNG) för vardera tidning. Det slumpade urvalet finns för att ge den statistiska 

undersökningen högre trovärdighet. Uppenbara risker finns med att styra valet av material för 

mycket. Det kan leda till ett urval som uppstått mest av bekvämlighet. Att söka material där man 

tror sig finna sådant som passar ens undersökning skulle kunna liknas vid att ändra verkligheten 

efter kartan och inte tvärtom. En annan välkänd liknelse är en berusad person som letar efter sina 

bilnycklar under en gatlykta med motiveringen att där finns ljus. Att slumpa urvalet på detta sätt är 

alltså en självklarhet i en sådan här undersökning. Det finns dock en invändning mot detta slumpade 

urval som ska beröras innan beskrivningen av metoden fortsätter.  

 Genom att låta slumpen helt avgöra de månader som valts ut öppnas möjligheten för att 

effekter från säsongsvariationer påverkar data. Som exempel kan nämnas månaden februari  från 

vilken data har inhämtats (se tabell 1 nedan). Detta är en tid på året då konsumenter överlag har 

mindre pengar att röra sig med vilket givetvis påverkar den reklam som annonseras. Vidare 

påverkar också säsong vilka produkter som annonseras, badkläder på sommaren och rockar på 

vintern. Vad som dock gör dessa effekter irrelevanta för denna undersökning är den förändring som 

ska undersökas. Även om reklamvolym och innehåll förändras över säsonger så finns det ingen 

anledning att tro att betoning på tidsbesparing skulle göra det. Det denna uppsats ska undersöka 

bygger på antaganden om att det är andra faktorer som påverkar förekomsten av tidsbesparing som 

argument i annonsering. Den slump som lyfts in i urvalet är därför påkallad och dess betydelse 

undergrävs inte av förekomsten av säsongsvariationer i reklamen eftersom dessa inte påverkar den 

förändring som undersöks.  

 Från följande månader har alla annonser för livsmedel eller maskiner som kan tänkas ha en 

tidsbesparande effekt förts in som observationer i datatsetet. (Mer om kodning av produkterna 

nedan.) Här följer en uppställning över vilka år och månader som gäller för de två tidningarna. 
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Vad gäller de år som materialet är hämtat från fångar de in den tidsperiod som uppsatsen ska 

undersöka men brister i antal nedslag. Ett idealt dataunderlag hade byggt på alla år och alla månader 

för den valda tidsperioden. Tre nedslag för varje tidning är långt ifrån en sådan idealbild. Däremot 

har antalet nedslag gett ett tillräckligt stort underlag för att det ska gå att undersöka med de 

statistiska modeller som beskrivits ovan. Resultaten hade givetvis blivit mer robusta om fler 

observationer och nedslagsår kunnat läggas till. Dock finns det skäl för att göra ett urval när 

material samlas in. När en undersökning av verkligheten utförs innebär det per definition att göra en 

förenkling.  Det material som tagits fram får ses som en kompromiss mellan de ideal en god 33

undersökning bör sträva efter och den verklighet som begränsar alla typer av undersökningar. Det 

underlag som finns är såpass gediget att det går att undersöka de frågeställningar som har 

presenterats ovan, och det får ses som det avgörande för att gå vidare med undersökningen. Genom 

att göra ovanstående urval av månader och år har grunden lagts för paneldatan. De variabler som nu 

kan kodas in är ”år” och ”storstad/småstad”. Datasetet har sedan byggts på med ytterligare variabler. 

Tabell 1. Nedslag för paneldataset.

1950 1960 1970

Göteborgs-Posten Maj Oktober Januari

Eskilstuna-Kuriren Februari Augusti Augusti

 En perfekt modell är lika stor och detaljerad som verkligheten själv och upphör då att vara en modell. 33

Samtidigt upphör en modell att kunna säga oss något om verkligheten om den blir för förenklad. En 
utvidgning av undersökningens nedslagsår hade dock varit önskvärt, men tyvärr inte realistiskt. För att lägga 
till fler nedslagsår hade det krävts mycket mer tid och då placerat undersökningen utanför den givna 
tidsramen för en C-uppsats.
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4.3 Kodning av annonser 
När månaderna och nedslagsåren tagits fram kodades annonser i tidningarna in under följande 

variabler:  

- Produktdummy (maskin eller livsmedel) 

- Produkt (faktiskt produkt, diskmaskin, ärtsoppa på burk, kakmix etc.) 

- Tidsbesparingsdummy (om annonsen betonade produktens tidsbesparande effekt) 

- Prisdummy (om pris förekom i annonsen) 

- Pris 

- Butiksdummy (om annonsen kom från en butik eller en producent) 

- Reklamen riktad till kvinnor? 

För att en annons ska kodas in som en observation måste det finnas en rimlig tanke om att 

produkten den saluför kan ha en tidsbesparande effekt på hushållsarbete. Det finns tre huvudsakliga 

tidsbesparande produkter. Notera att det avgörande för att en annons ska läggas till i datasetet är om 

produkten den saluför kan antas spara tid, inte om annonsen betonar det eller inte. 

 (1) Maskiner som effektiviserar hemarbetet. En diskmaskin kan diska fler saker per 

tidsenhet än en människa men den gör det också delvis ”autonomt”. Den behöver bara plockas i och 

ur. Under arbetets gång kan alltså hemarbetaren göra andra saker. En frys kan spara tid genom att 

den möjliggör veckohandling och storkok. Hemarbetare kan med en frys i hemmet agera mer 

tidseffektivt.  

 (2) Produkter som ”innehåller arbete”. Vi kan tänka oss en konservburk med grönsakssoppa.  

Produkten ”innehåller” redan hushållsarbete som annars hade behövt utföras i hemmet. Arbetet att 

ställa fram en färdig soppa på bordet har reducerats från att kräva skalning, skärning och kokning av 

grönsakerna till att bara kräva värmning. Konservburken ”innehåller” redan detta arbete eftersom 

det utförts i konservfabriken. Därtill slipper man diska olika köksredskap som hade behövts 

användas om grönsakerna skulle skalas och skäras i köket. Resultatet är att man frigör tid. 

 (3) Produkter som ersätter andra produkter. Om ett hushåll bestämmer sig för att äta 

exempelvis flingor och fil till middag istället för en lagad måltid har flingorna en tidsbesparande 

effekt genom att de byter ut en mer tidskrävande anrättning.  

 De flesta av de variabler som kodats in får anses som självklara. För att se vad det är för 

produkt och vilket pris den har krävs ingen bedömning. Det finns dock två variabler som i vissa fall 
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kräver lite mer eftertanke i hur de ska kodas in. Om annonsen riktar sig till kvinnor och om den 

anför tidsbesparing som argument framträder ofta tydligt men kan ibland vara mindre självklart.   

Därför kommer ett par exempel lyftas fram som visar olika typer av annonser som gett en viss 

inkodning vad gäller dessa variabler. Det finns fyra tänkbara kombinationer av dessa två variabler. 

Annonsen på bild 1 är för produkten ”Felix konserverade äppelklyftor”. Det går att göra ett rimligt 

antagande om att produkten kan spara tid genom att ”innehålla arbete”. När detta har etablerats 

kodas annonsen in som en observation och antar vissa varibelvärden. Texten ovanför burken lyder 

”Gott för er som har ont om tid”. Annonsen har därför kodats in som att den anför tidsbesparing 

som argument. Inget i annonsen antyder att den direkt riktar sig till kvinnor.  

 Annonsen på bild 2 är för ”Caps efterrättspudding”. Även här går det att göra ett rimligt 

antagande om att produkten skulle kunna spara tid genom att ersätta en annan produkt. Istället för 

att laga något till efterrätt räcker det att ställa fram en färdig pudding. Detta är dock inget som 

annonsen betonar. Den riktar sig inte heller direkt till kvinnor med vare sig text eller bildspråk.  

 

   

   

    

 

Tabell 2. Tänkbara kombinationer av variablerna ”Tidsbesparing” och ”Riktad till kvinnor”

Tidsbesparing Riktad till kvinnor

Ja Nej

Nej Nej

Ja Ja

Nej Ja
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Göteborgs-
Posten 10/5 

1950. Carolina 
Rediviva, arkivet 

för mikrofilm.

Göteborgs-Posten 
11/5 1950. 
Carolina 

Rediviva, arkivet 
för mikrofilm.

Bild 1 Bild 2



Nästa sak som kan behöva exemplifieras är vilka annonser som kodats som att vara riktade till 

kvinnor. Det finns två sätt att göra detta. Antingen porträtteras en hemarbetande kvinna på en bild 

eller så uttrycker texten i annonsen att den riktar sig till kvinnor. 

  

 

Tabell 2. Exempelbild 1.

Produkt-
dummy Produkt Tids. Besp. 

Dummy Pris Pris-dummy Butik-dummy
Reklamen 
riktad till 
kvinnor?

Livsmedel
Felix 
konserverade 
äppelklyftor

Ja 1.50 Ja Nej Nej

Tabell 3. Exempelbild 2.

Produkt-
dummy Produkt Tids. Besp. 

Dummy Pris Pris-dummy Butik-dummy
Reklamen 
riktad till 
kvinnor?

Livsmedel
Cap 
efterrätts-
pudding

Nej 0.4 Ja Nej Nej

!22Göteborgs-Posten 20/5 1950. Carolina Rediviva, arkivet för mikrofilm.

Bild 3



Texten under rubriken ”Turmix original” lyder ”En serie kvalitetsmaskiner för husmödrar med 

anspråk”. Annonsen riktar sig alltså till kvinnor. Detta är också ett exempel på en annons för flera 

produkter. Insamlingen till data-setet har gått till så att en sådan här annons kan ge upphov till 

potentiellt tre observationer om samtliga produkter i annonsen kan antas ha en tidsbesparande 

effekt. Degblandaren i turmix-annonsen annons kodades såhär: 

 

Tabell 4. Exempelbild 3.

Produkt-
dummy Produkt Tids. Besp. 

Dummy Pris Pris-dummy Butik-dummy
Reklamen 
riktad till 
kvinnor?

Maskin Degblandare Ja Nej Nej Ja

!23

Göteborgs-Posten 3/10 1960. Carolina Rediviva, arkivet för mikrofilm.

Bild 4



Annonsen på bild 4 riktar sig till kvinnor genom bilspråket. Den anspelar på en kvinna som är både 

stilig och lycklig när hon dammsuger i hemmet. Annonsen betonar däremot inte tidsbesparing. En 

bit av texten till annonsen lyder dock såhär ”Den är lätt att förvara, lätt att ta fram och sätta ihop…”. 

Detta kan låta som betoning på tidsbesparing men det som beskrivs är lösningar på problem som 

produkten själv för med sig. Tidsbesparing vad gäller städning betonas inte utan själva hanteringen 

av maskinen. Något som man inte hade behövt tänka på om man inte köpte den. 

Syftet med ovanstående bilder är att visa de fyra olika paren av ”tidsbesparing” och ”riktad till 

kvinnor” eftersom dessa variabler vilar på större subjektiv bedömning än de andra variablerna. Den 

slutliga paneldatan samlades in enligt följande variabler: 

Genom att samla in annonser för tidsbesparande produkter i dessa två tidningar och för dessa sex 

nedslag, och genom att koda för dessa variabler, ges möjlighet att undersöka uppsatsens två 

frågeställningar kvantitativt. Med hjälp av en ”linear probability model” (LPM) kan den första 

frågeställningen besvaras. Variabeln ”Tid” blir då den oberoende, variabeln ”tidsbesparing” den 

beroende och de övriga variablerna fungerar som kontrollvariabler. Med hjälp av samma modell 

men med ett uppdelat urval kan skillnaderna mellan de två olika produktkategorierna ”maskin” eller 

”livsmedel” undersökas, dvs. frågeställning 2.  

Tabell 5. Exempelbild 4.

Produkt-
dummy Produkt Tids. Besp. 

Dummy Pris Pris-dummy Butik-dummy
Reklamen 
riktad till 
kvinnor?

Maskin Bärbar 
dammsugare Nej Nej Nej Ja

Tabell 6. Variabler för paneldataset.

År Månad Dag
Dags-
tidning 
(stad eller 
land)

Produkt-
dummy Produkt Tids. Besp. 

Dummy Pris Pris-
dummy

Butik-
dummy

Reklamen 
riktad till 
kvinnor?
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4.4 Resultat 
Det finns två iögonfallande trender som kunnat iakttas när materialet för denna undersökning tagits 

fram. Dessa undersöks inte statistiskt men de har bäring på den diskussion som kommer att föras 

om undersökningen och dess resultat och bör därför nämnas. Den första tydliga trenden som kunnat 

iakttas är en mycket tydligare betoning på pris i de annonser som ingått i data under 1970 jämfört 

med 1950 och 1960. Av alla observationer i Göteborgs-Posten 1970 innehöll 86% av annonserna 

information om pris. Av observationerna för åren 1950 och 1960 innehöll 42% av annonserna 

information om pris.  

 Den andra trenden är att butikerna tar över reklamen från producenterna för produkterna 

som undersökts. 1970 var avsändaren bakom annonserna i 98% av fallen butiker. 1950 och 1960 var 

samma siffra 52%. Vad som framstått tydligt när dessa tidningar och annonser gåtts igenom är de 

annonser som dominerat tidningarna 1970 är stora annonser för flera produkter där pris varit det 

mest tydliga, och ofta enda presenterade informationen. Annonserna för 1950 och 1960 har oftare 

varit för enstaka produkter där informationen varit mer detaljerad. Annonser har oftare berättat 

detaljerat om en produkt och dess speciella egenskaper och dess påverkan på exempelvis 

hushållsarbetet eller kundens hälsa. Nedan ges två exempel (bild 5 och 6) på annonser som kan 

anses vara tidstypiska för 1950- och 60-talet. 
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Göteborgs-Posten 3/10 1960. Carolina Rediviva, 
arkivet för mikrofilm.

Eskilstuna-Kuriren 9/2 1950. Carolina 
Rediviva, arkivet för mikrofilm.

Bild 5 Bild 6



Det som förenar dessa två annonser är den att de båda använder mycket text för att presentera sina 

produkter. De beskriver utförligt hur de ska användas och i fallet med Findus köttsoppa får vi även 

en detaljerad innehållsförteckning. Det annonserna berättar anspelar också på saker utanför själva 

produkten som den kan påverka. Annonsen för Elektro Helios berättar om hur ”fritt man kan leva” 

och ”vad det betyder för en förvärvsarbetande husmor att kunna få slippa det ständiga köandet för 

matinköpen”. Annonsen för Findus köttsoppa låter oss veta att ”Findus förenklar hushållsarbetet” 

och att ”bekvämare kan matlagning inte gärna vara”. Ytterligare en sak som utmärker 

livsmedelsreklamen på 1950- och 60-talet är att det ofta förekom annonser för endast en matvara 

såsom Findusannonsen ovan. Detta blir mycket mindre vanligt fram på 70-talet.  

 

Vad vi kan se på annonserna från 1970-talet (bild 7 och 8) är att de skiljer sig från de tidigare 

årtiondena. Det är produkterna och deras pris som är i centrum. Avbildningen är på så vis mer 

”objektiv” och mindre värderande. För den stora helsidesannonsen från Domus (bild 6) är det i 

princip bara pris och produkt som förekommer. Detta skiljer ut annonsering under 1970-talet från 

1950- och 60-talet då det var mer vanligt förekommande med annonser för enstaka livsmedel, som 
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Bild 7 Bild 8

Göteborgs-Posten 1970. Carolina Rediviva, arkivet för 
mikrofilm.

Göteborgs-Posten 1970. Carolina Rediviva, arkivet 
för mikrofilm.



vi såg i annonsen för Findus köttsoppa (bild 6). På 1970-talet förekommer detta mycket mer sällan. 

Istället annonserades många livsmedel i en och samma annons enligt detta mönster. Ett billigt pris 

och produkten i fokus.  

 Vad gäller annonsen från B-O-Radio (bild 8) handlar den text som förekommer också om 

priser. ”Välj bland 14 olika modeller till låga året runt-priser” och ”Passa på! Dra fördel av 

presentchecken. Köp nu till ytterligare 50:- billigare pris.” är exempel på detta. Till skillnad för 50- 

och 60-talets annonser ges inga beskrivningar av hur produkten fungerar. Inte heller hur de kan 

bidra till att underlätta hushållsarbetet.  

4.4.1 Dataanalys 

Efter att ha sammanställt paneldatan enligt ovanstående metod har denna analyserats med hjälp av  

LPM. Modellen har formulerats så att förändring i den beroende variabeln ”Tidsbesparing” 

undersöks mot förändring i den oberoende variabeln Tid. Först undersöks endast dessa två variabler 

mot varandra, sedan görs samma analys men med kontrollvariabler. På samma sätt används probit-

modellen, först med två variabler och sedan även med kontrollvariabler. 

Vad som kan utläsas av resultatet i tabell 7 är först att sambandet mellan tidsbesparing och tid är 

negativt. Sannolikheten för att en annons för tidsbesparande produkter betonar dessa egenskaper 

minskar med tiden. När kontrollvariabler lades till LPM ökade förklaringsgraden och effekten 

minskade. Effekten för LPM med kontrollvariabler (kolumn 2) är nästan -1% per år vilket innebär 

Tabell 7. Linear probability model + probit model

LPM LPM Probit Probit

År -0.01672*** 
(0.0016)

-0.0095*** 
(0.0018)

-0.0873*** 
(0.0098)

-0.0703*** 
(0.0123)

C 32.9529*** 0.1891*** 170.0662*** 136.8603***

N 646 646 646 646

Justerat R2 0.1379 0.2722

Kontroller NEJ JA NEJ JA

Signifikansvärden: 0.0001***, 0.001**, 0.01* 

Källa: Göteborgs-Posten, alla utgivna nummer i maj 1950, oktober 1960 och januari 1970 samt Eskilstuna-Kuriren, 
alla utgivna nummer i februari 1950, augusti 1960 och augusti 1970.
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att sannolikheten för att en annons betonar tidsbesparing minskar med så mycket varje år vilket bör 

betraktas som en stark effekt. Resultatet är signifikant för LPM med och utan kontrollvariabler. 

 Vad gäller probit-modellen kommer inte resultaten kommenteras ingående av anledningar 

som diskuterats ovan. Dock konstateras att resultaten pekar åt samma håll som LPM, dvs probit-

modellen uppvisar också ett negativt samband mellan tidsbesparing och tid samt att effekten 

minskar när kontrollvariabler införs i modellen. En probit-modell ger inget justerat R2-värde varför 

kolumnerna är tomma på den raden. För att besvara frågeställning två har en LPM med uppdelat 

urval använts. Detta leder till två data-analyser för variablerna maskiner och livsmedel. Här nedan 

följer resultaten: 

Det som har undersökts med LPM med uppdelat urval är om det finns skillnader mellan 

produktkategorierna maskiner och livsmedel. I alla fyra modeller uppvisas en negativ trend i 

sambandet mellan år och tidsbesparing. I likhet med LPM och probitmodellen ökar 

förklaringsgraden när kontrollvariabler läggs till modellen och effekten minskar. För maskiner är 

effekten mycket stor. När kontrollvariabler lagts till är den negativa förändringen -1.7% per år vilket 

är nästan dubbelt så stor effekt som för LPM. För livsmedel är den negativa förändringen -0.7% per 

år när kontrollvariabler lagts till vilket också är en stor effekt, om än den minsta i jämförelse med 

undersökningen för maskiner och LPM. Urvalet är större för livsmedel än för maskiner vilket kan 

påverka skillnader i utfall. 

Tabell 8. Linear probability model uppdelat urval, maskiner vs livsmedel

Maskin Maskin Livsmedel Livsmedel

År -0.0255*** 
(0.0038)

-0.0175*** 
(0.0035)

-0.0132*** 
(0.0017)

-0.0069*** 
(0.0021)

C 50.1529*** 
(7.3818)

35.1646*** 
(7.0592)

25.9416 
(3.4099)

13.7398*** 
(4.0064)

N 234 234 412 412

Justerat R2 0.1614 0.3919 0.1208 0.2625

Kontroller NEJ JA NEJ JA

Signifikansvärden: 0.0001***, 0.001**, 0.01* 

Källa: Göteborgs-Posten, alla utgivna nummer i maj 1950, oktober 1960 och januari 1970 samt Eskilstuna-Kuriren, 
alla utgivna nummer i februari 1950, augusti 1960 och augusti 1970.
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Vad gäller urvalet för denna undersökning finns vissa svagheter som bör diskuteras då de antagligen 

inverkar på resultaten. Den mest övergripande är att antalet nedslagsår endast är tre. Varje 

nedslagsår får då stor inverkan på resultatet. När en LPM beräknas baseras utfallet på de samlade 

observationerna för varje år. När endast tre nedslagsår finns, får skillnaderna mellan det första året 

(1950) och det sista (1970) mycket större genomslag för modellens resultat eftersom det endast 

finns ett annat år (1960) som kan ”balansera” resultatet. Om exempelvis urvalet från 1950 

uppvisade ovanligt många annonser som betonade tidsbesparing och urvalet 1970 uppvisade det 

motsatta skulle detta få mycket stort genomslag i beräkningen. Om fler nedslagsår hade funnits 

hade det kunnat motverka en sådan effekt.  Om en sådan effekt föreligger här avgörs dock inte av 34

att nedslagsåren endast är tre. Däremot är risken för detta större med få nedslagsår. Sannolikheten 

för detta hade minskat med fler nedslagsår, förklaringsvärdet hade ökat och effekten kanske 

minskat. Den största svagheten med undersökning ur detta hänseende är att vi nu inte vet hur nära 

dessa resultat ligger de tänkbara resultat av en LPM på ett större underlag med fler nedslagsår.  

 Något som delvis kan väga upp för de få nedslagsåren är mängden observationer. Antalet i 

detta dataset uppgår till 646. Om de nedslagsår som data hämtats från inte avviker från den 

teoretiska normalfördelningen i hög grad tjänar undersökningen på ett stort antal observationer från 

dessa år. I detta fall handlar det främst om effektstorlekar. När ett urval blir för litet ger varje 

observation större utslag i resultatet. Om dessa observationer fördelar sig långt ifrån den teoretiska 

normalfördelningen kan effekten bli överdrivet positiv eller negativ. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att effekten för maskiner i LPM med uppdelat urval är mycket större än den för 

livsmedel. Som vi kan se ligger effekten för livsmedel närmare den för LPM utan uppdelat urval 

vilket antagligen beror på att antalet observationer är närmare varandra. Man skulle kunna säga att 

datasetet består av ungefär 2/3 livsmedel (n=412) och 1/3 maskiner (n=234). Den stora skillnaden 

mellan effekten för endast maskiner och den för hela datasetet (LPM) som visats beror antagligen i 

stor utsträckning på att antalet ”maskin-observationer” är litet i sig och är litet i relation till hela 

datasetet.  

 Det finns inget givet antal observationer eller nedslagsår som en statistisk undersökning 

måste innehålla. Fler är ofta bättre och för få gör undersökningen omöjlig. Denna undersökning har 

svagheter främst vad gäller antal nedslagsår. Med fler sådana hade också antalet observationer ökat 

 Detta kan hänföras till statistisk teori om normalfördelning. Från denna kan ett antagande göras att 34

fördelningen av observationer i ett tillräckligt stort urval närmar sig formen av en sk. bell curve. Medelvärdet 
påverkas mindre och mindre av sk. outliers ju närmare fördelningen av observationer liknar en perfekt bell 
curve. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att urval med få nedslagsår lider av skev fördelning av 
observationer. Risken är dock större och kan motverkas genom att urvalet får fler nedslagsår. 
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vilket kunnat ge mer tillförlitliga resultat när urvalet delades upp i maskiner och livsmedel. Vidare  

kan effekten som LPM visat vara överdrivet liten eller stor. Det viktiga för denna undersökning är 

dock inte främst precisionen i de statistiska modellerna. För att kunna gå vidare med att diskutera 

resultaten är det centrala om den negativa trend som LPM visat kan anses rimlig. Den inledning, 

bakgrund och det forskningsläge som redan presenterats ger fog för att denna negativa trend inte är 

ett resultat av ett skevt urval. Även om effektens styrka antagligen skulle förändras med ett bredare 

urval är det rimligt att tänka sig att den negativa trenden ändå skulle vara kvar och vara signifikant. 

Därför går nu uppsatsen vidare med att diskutera förklaringen till denna negativa trend.  

5. Diskussion 
Denna uppsats har haft följande syfte: 

Att undersöka hur reklam för maskin- och livsmedelsprodukter, vars syfte var att möjliggöra 

tidsbesparingar i hemarbetet, förändrades under tiden 1950 till 1970, i relation till kvinnors 

ökade förvärvsintensitet och till övergången från ett ”hemmafrusamhälle” till ett samhälle av 

tvåförsörjarfamiljer. 

Den undersökning som har genomförts och beskrivits i avsnitt 4 har använt reklam i 

tidningsannonser som empiriskt underlag. Ett urval ur detta underlag har producerat ett dataset som 

analyserats med tre olika statistiska modeller. Resultaten av utfallen från dessa modeller berör syftet 

eftersom de kan visa på en förändring över tid vad gäller reklam för tidsbesparande produkter. 

Resultaten kan också användas för att besvara uppsatsens två frågeställningar. Den första 

frågeställningen var: 

I vilken utsträckning betonades de tidsbesparande egenskaperna hos produkter riktade till 

konsumentmarknaden under perioden 1950–1970? 

Denna frågeställning kan besvaras utifrån de resultat som presenterats i tabell 7. Vad tabellen visar 

är att tidsbesparing som argument för produkter med sådana egenskaper avtog under perioden 1950 

till 1970. Med andra ord kan man säga att chansen för att en annons för en tidsbesparande produkt 

betonade dessa egenskaper minskade med tiden. Innan en diskussion förs om tänkbara orsaker till 

detta bör LPM-modellens resultat i sig diskuteras.  
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En första fråga som bör ställas är om det material som datan hämtats ur kan anses representera 

något mer än bara sig självt. Är tidningsannonser i exv. Göteborgs-Posten 1950–1970 representativt 

för reklam överlag under samma tidsperiod? Denna fråga kan börja besvaras med ett resonemang 

om paneldatans utformning. 

 Ett försök till att förebygga problemet med representation har varit att ta med både en 

småstadstidning och en storstadstidning i undersökningen. Om skillnader mellan stor- och småstad 

hade funnits hade detta visats i LPM. Resultatet pekar dock inte åt det hållet. Kontrollvariabeln 

”LDUMMY” (den som kodar för stor- eller småstad) visar ingen signifikans. Detta betyder inte att 

frågan om skillnader i annonsering vad gäller storstad kontra småstad är besvarad, långt ifrån. Det 

är vanskligt att dra slutsatser på ett sådant sätt ur resultat för en kontrollvariabel. För att kunna säga 

något om skillnaden mellan storstad och småstad hade en statistisk undersökning för just det  

ändamålet behövt göras. Det går dock att konstatera att resultatet från LPM inte påverkas av den 

variabeln. När förhållandet mellan tidsbesparing som argument i annonser och tiden då annonsen 

publicerades undersökts har variabeln ”LDUMMY” inte visat sig vara signifikant. Det utesluter 

dock inte att en skillnad mellan storstad och småstad vad gäller annonser fanns.   

 Vi har hittills inte nått fram till något bevis för att en skillnad mellan storstad och småstad 

inte funnits. Det går dock att ställa motsatt fråga. Har vi skäl att tro att det borde funnits en sådan 

skillnad? Vad som bör påminnas om här är de produkter som undersökningen intresserat sig för. 

Maskiner som har en tidsbesparande effekt på hushållsarbetet är uteslutande producerade centralt. 

En diskmaskin produceras på en fabrik och transporteras sedan ut till återförsäljare runt om i landet. 

Vi kan alltså inte anta att annonser fanns från småstadens lokala diskmaskinstillverkare. Det samma 

gäller för nästan alla tidsbesparande livsmedel också. Konservburkar, kakmixer och frysta 

färdigrätter produceras också centralt. Annonser från någon av lokalsamhällets egen konservfabrik 

är högst otänkbart. Den avgörande frågan att besvara, om man anser att det finns skäl att tro att 

reklamen skiljer sig mellan stor- och småstad, handlar dock om efterfrågan. Kan man tänka sig att 

kunderna på landsbygden hade andra preferenser än de inne i stan vad gäller dessa produkter? 

Livsmedel och hushållsarbete får ses som något universellt och därför bör preferenser för dessa 

produkter inte variera så mycket beroende på kulturella skillnader mellan storstad och småstad. 

Vidare går det att göra samma koppling mellan reklam och välstånd som Pernilla Jonsson gör. 

Människor i Sverige fick det markant bättre från 1940-talet och framåt. Den förbättring skedde över 

hela landet vilket också kan ge skäl att tro att människor i små städer hade liknande möjlighet och 

vilja att konsumera dessa varor som människorna i de större städerna.  

!31



Hittills har endast val av tidningars påverkan på undersökningens representativitet diskuterats. En 

större fråga kvarstår att diskutera. Kan tidningar i sig anses vara representativa för reklamen i 

Sverige? Vissa skulle nog mena att frågan är förvirrad och svara med påståendet ”Tidningar var 

reklamen i Sverige 1950–1970”. Bakgrunden till ett sådant påstående är att reklamen i andra medier 

knappt var utvecklad under den perioden. Det förekom reklam varken i radio eller tv. På biograferna 

spelades reklamfilm innan själva filmen började, men den volymen får anses ringa i jämförelse med 

dagstidningarna. Utifrån dessa argument kommer författaren till den slutsen att underlaget, och på 

så sätt undersökningen i sig, kan anses spegla den verklighet som denna uppsats velat undersöka.  

Det som nu ska göras är att tolka den förändring över tid i reklamen som LPM visat. Det finns två 

huvudsakliga tänkbara anledningar till minskningen av reklam med tidsbesparing som argument 

som LPM visat. Den ena förklaringen är att de produkter som undersöks hade etablerats så bra på 

marknaden år 1970 att tidsbesparing i hemarbetet inte behövde betonas i annonserna. Folk visste 

vad det innebar att köpa en konservburk eller en frysbox. En sådan tolkning skulle kunna stödjas av 

det som undersökningens resultat visar, nämligen att butikerna tog över annonseringen fram mot 

70-talet och att pris blev mer vanligt förekommande i annonserna. Det som kallas för ”nyhetens 

behag” försvann med tiden och det blev viktigare för butiker att marknadsföra ett brett utbud med 

låga priser. En sådan förklaring är tänkbar. I denna uppsats har dock inte tillräckligt med underlag 

samlats för att diskutera denna förklaring mer utförligt. Därför lämnas resonemanget för tillfället. 

Diskussionen går istället vidare med att diskutera hur förändringar i diskursen om hemmafruidealet 

kan ha förändrat reklamen.  

 Den andra förklaringen utgår alltså från förändringar i ideal och föreställningar i samhället 

och att denna förändring visade sig i reklamen. Pernilla Jonsson skriver i sin artikel om reklam som 

uttryck för människors habitus. Enligt Jonsson speglar reklamen i ett samhället den grupp som är 

mottagare av reklamen. I detta fall rör det sig om den medelklass som började växa fram under 

1940-talet. Förbättringen i välstånd i Sverige gjorde att denna grupp växte både på bredden och på 

längden. De blev fler och de blev rikare och därför var de intressanta att marknadsföra sig mot. Om 

en förändring i denna grupps habitus skedde borde detta ha påverkat reklamen också. Reklamen för 

tidsbesparande produkter skulle därför kunna spegla den svenska medelklassen. Detta ger oss en 

utgångspunkt för en diskussion för att förstå varför de var vanligare med annonser som betonade 

produkters tidsbesparande egenskaper under tiden då hemmafruidealet var starkt. En första pusselbit 

för att förstå resultatet av LPM blir därför att förstå de underliggande idealen i samhället.  

Innan diskussionen om ideal om hemarbetande kvinnor går vidare bör först själva ansatsen 

diskuteras. Är det rimligt att tolka förändringar i reklam som en konsekvens av förändringar i ett 
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samhälles ideal? Inledningsvis kan vi här bli hjälpta av Michael Schudsons teorier om kapitalistisk 

realism. Teorin går ut på att det i samhällen vars ekonomier vilar på produktion och försäljning av 

konsumtionsvaror finns en tro på att produkterna som säljs bär på kulturella och sociala värden. Likt 

Jonssons användning av begreppet habitus innebär detta att man genom konsumtion kan anskaffa  

kulturella värden som kan markera tillhörighet och identitet. Ur ett marknadsföringsperspektiv blir 

det därför viktigt att förmedla vilka ytterligare värden en produkt kan ge konsumenten samt att 

förstärka dessa. Roger Qvarsell beskriver en devis inom reklambranschen som går ut på att värden 

aldrig kan skapas av en kampanj utan att reklam måste vila på redan existerande värderingar. Med 

Schudsons, Jonssons och Qvarsells teorier om reklam kan vi säga att (1) ett samhälle som Sverige 

var under tiden 1950–1970 präglat av kapitalistisk realism. Det fanns därför en vilja från företag att 

förstärka kulturella och sociala värden och ideal i de produkter som marknadsfördes mot breda 

konsumentgrupper. (2) Det fanns en vilja från konsumenternas sida att uttrycka sin tillhörighet och 

identitet, sitt habitus, genom konsumtion. (3) De som konstruerade reklamkampanjerna ansåg sig 

bundna av redan existerande ideal och försökte därför spegla samhället istället för att föra in nya 

ideal. Reklamen kan därför ses som en spegling av samhället 1950–1970. Sociala och kulturella 

värden blev förstärkta, idealiserade och stereotypiserade i denna spegling. Men det går ändå av 

dessa anledningar att läsa av samhällsideal i reklam. Därför speglar förändring av reklam förändring 

i samhället.  

 Nu när reklam etablerats som något som kan spegla ett samhälles ideal bör idealen som 

rådde mellan 1950 och 1970 och hur de förändrades diskuteras. Både Jonsson och Berner beskriver 

tydligt de normer som växte fram hos medelklassen under början av 1900-talet. Till en början 

handlade de om det städade, renliga och rationella hushållet som en del av det svenska folkhemmet. 

Kvinnan var den självklara kärnan i detta hushåll. På 40- och 50-talen fogades tankar om den 

omvårdande och omhändertagande kvinnan till detta borgerliga ideal. (Även om de flesta av de 

kvinnor som var mottagare av denna reklam tillhörde arbetarklassen, sågs denna borgerlighet som 

något eftersträvansvärt.) Här upprepas den sammanfattning av Berners undersökning som gavs 

under avsnitt 3.2:  

Berner tecknar genom sin omfattande undersökning av 1950-talets texter en bild av ett 

Sverige genomsyrat av tankar om rationalitet och kollektivism med en tydliga hierarki. Högst 

upp stod den manliga ingenjörens visdom som skulle vägleda de mindre upplysta 

hemmafruarna. Sverige skulle bli modernt, andra världskriget var över och framtiden stod för 

dörren. Nyckeln till detta var produktionens effektivitetsökning, vilken sträckte sig utanför 
!33



industrierna och in i hemmen. Kvinnornas roll var underordnad men viktig. Folkhemmets 

minsta enhet var hushållet och hemmafrun dess självklara mittpunkt. Tidsbesparing inom 

denna enhet var inte bara viktigt utan rent av samhällsbärande. Det rådande 

samhällskontraktet ”gör din plikt, kräv din rätt” innebar delaktighet genom arbete. Kvinnornas 

domän, hemmet, professionaliserades således för att möjliggöra att kontraktet kunde 

omfattade båda könen. Att utföra hemarbetet så bra som möjligt blev en plikt där 

tidsbesparing var av central betydelse. 

Både Berner och Jonsson tecknar alltså de ideal som rådde kring 1950. För detta ideal kan 

tidsbesparing sägas vara ett uttryck. Detta uttryck var mer vanligt förekommande 1950 än 1970 i 

annonser för livsmedel och hushållsmaskiner. Eftersom den som inhandlade dessa produkter 

förutsattes vara en kvinna, och det hörde till de kvinnliga idealen att sköta sitt hem så bra som 

möjligt för att bli denna rationella och omhändertagande kärna i folkhemmet, är det en tänkbar 

anledning till att att detta uttryck var starkare 1950 än 1970.  

 Om reklamen speglar samhället, och en undersökning av tidsbesparing som argument i 

reklamannonser visat en negativ trend, kan vi tänka oss att idealen som tidsbesparing är ett uttryck 

för har förändrats. Kan vi hitta något under tidsperioden som ger oss skäl att tro att de 

underliggande idealen kring kvinnan som den rationella hemmafrun förändrades? Om vi finner 

sådana skäl kan en förklaring till resultatet av LPM formuleras.  

 Den sista delen att förklara handlar alltså om den negativa trenden som LPM uppvisat. 

Varför minskade tidsbesparing som argument? Jonson visar att de normativa inslagen i reklamen  i 

Sverige minskade under 1960-talet. Denna undersökning ligger alltså i linje med hennes. Vad är det 

då som sker under 1960-talet som förändrar samhällsidealen? Yvonne Hirdman svarar. Hon ger i 

boken Genus – om de stabilas föränderliga former en kort och slagkraftig sammanfattning av en 

förändring i den feministiska diskursen i Sverige under 60-talet. Startskottet till denna förändring 

var enligt Hirdman Eva Mobergs essä Kvinnans villkorliga frigivning som publicerades 1961. Essän 

är en sylvass plädering för att män och kvinnor ska dela lika på förvärvsarbete och hemarbete. 

Konflikten mellan hemarbete och förvärvsarbete som målades upp av Moberg fick en vetenskaplig 

tyngd av forskningsrapporten Kvinnors liv och arbete som publicerades 1962. I denna betonades 

jämlikhet mellan könen, inte bara i rättslig bemärkelse, utan också vad gäller utbildning och 

förberedelse för yrkesroll och familjeroll. Begreppet könsroll användes för att beskriva ursprunget 

till den ojämlikhet som rapporten vände sig emot. Det politiska etablissemangets centrala aktör 

under denna tid, socialdemokraterna, fångar upp denna strömning och omformulerar den till 
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arbetsmarknadspolitik. Hirdman återger två citat för att illustrera detta. Det första är från en rapport 

överlämnad till FN 1968 av den svenska regeringen om kvinnas ställning i Sverige. Det andra är ett 

uttalande gjort av LO-SAP:s arbetsgrupp för jämlikhetsfrågor. 

Föreställningen om att kvinnor bör försörjas genom äktenskapet måste effektivt motarbetas –

även i lagstiftningen, eftersom den är ett direkt hinder för kvinnans ekonomiska 

självständighet och hennes möjligheter att konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden.  35

Starka skäl finns således för att göra tvåförsörjarfamiljen normgivande vid planeringen av 

långsiktiga förändringar inom socialförsäkringen.  36

Det är alltså den andra vågens feminism som börjar ta form i Sverige. De första reformerna kom 

redan under 1970-talet. 1971 införs särbeskattning, 1974 införs föräldraförsäkringen och det 

beslutas om en omfattande utbyggnad av dagisverksamheten i Sverige. Detta formade den svenska 

diskursen och ändrade medelklassens habitus. De nya idealen handlade om att dela på omvårdnad, 

löner och hemarbetet. I denna nya diskurs fanns det inte plats för den gamla typen av annonser.  

 Med hjälp av Hirdmans beskrivning av förändringen av diskursen i Sverige från 

hemmafruidealet till det jämlika hemmet bestående av tvåförsörjarfamiljer kan vi formulera en 

förklaring till varför betoningen av tidsbesparing i annonser för livsmedel och hushållsmaskiner 

minskar mellan åren 1950 och 1970. Förklaringen lyder såhär: 

Reklam speglar ett samhälles ideal. Dessa ideal formas av diskursen i samhället. 

Genusdiskursen började förändras i Sverige från ett husmorskontrakt mot ett 

jämlikhetskontrakt under perioden 1950 till 1970. En del av diskursen som rådde 1950 kan 

fångas in i begreppet tidsbesparing. En husmoder skulle vara rationell och på så sätt bidra till 

folkhemmet genom att sköta dess minsta enhet, hemmet. Tidsbesparing anspelade därför på 

sociala och kulturella värden som var eftersträvansvärda. När den underliggande diskursen 

förändrades mot något där hemmafruidealet sågs som ett kvinnofängelse tappade 

tidsbesparing mycket av sin positiva konnotation, eftersom det begreppet refererade till hade 

blivit något som aktivt bekämpades. Detta är denna uppsats huvudargument. 

 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former. s 16635

 Ibid. s 16736
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Hur relaterar då frågeställning två och resultatet från LPM med uppdelat urval till detta?  Det första 

att ta fasta på är den skillnad i förändringsgrad hos de två kategorierna ”livsmedel” och ”maskiner”. 

Den negativa trenden för maskiner är mer än dubbelt så stor som den för livsmedel. Denna skillnad 

är svår att förklara med den ovanstående förklaringen om diskursens inverkan på reklamen. 

Diskursen borde ha påverkat all reklam i samma utsträckning. I resultatdelen (avsnitt 4) har det 

relativt lilla urvalets inverkan på effekten för ”maskiner” diskuterats. Detta medför en osäkerhet 

inför resultatet för ”maskiner” i LPM med uppdelat urval. Det finns dock skäl att tänka sig att 

reklam för hushållsmaskiner förändrades annorlunda än den för livsmedel. Diskussionen nedan 

utgår därför från att skillnaden för resultaten i LPM med uppdelat urval stämmer så till vida att 

förändringen var större för maskiner, även om precisionen i resultaten kan ifrågasättas. 

 För att förklara skillnaden mellan ”livsmedel” och ”maskiner” i LPM med uppdelat urval 

kan en teknisk förklaring vara fruktbar. Som undersökningen visat utöver resultaten från LPM var 

betoning på pris i annonser mycket mer vanligt förekommande 1970 än 1950 och 1960. Vidare visar 

Lars Svensson i Hemmens modernisering och svenska hushålls tidsanvändning att andelen urbana 

hushåll som hade spis, dammsugare, tvättmaskin, diskmaskin, kyl och frys ökade mellan åren 1948 

och 1971.  Detta kan förklaras med både en ökning av reallöner och en minskning av dessa 37

hushållsmaskiners pris p.g.a teknikutveckling och rationaliserad produktion. Vad vi ser under 

tidsperioden är alltså att hushållsmaskiner får mycket större spridning i urbana hushåll, att betoning 

på pris ökar i annonseringen, tidsbesparing som argument minskar och att de normativa inslagen 

minskar. Med detta empiriska underlag kan en diskussion inledas om skillnaden mellan 

utvecklingen av marknaden för maskiner kontra livsmedel.  

Det finns en avgörande skillnad mellan dessa två varukategorier. Livsmedel konsumeras dagligen 

medan hushållsmaskiner är ett mer långsiktigt köp. Vidare är livsmedel billiga relativt 

hushållsmaskiner, vilket gör att det finns mindre utrymme att pressa priser på livsmedel i nominella 

termer. Även om den relativa prisminskningen är större för livsmedel är det svårare att 

marknadsföra en sådan förändring. Man kan tänka sig annonser med texten ”20% billigare” har 

svårt att hävda sig mot en förändring formulerade i nominella termer som ”200 kronor billigare”. 

Detta i kombination med den ökade utbredningen av dessa hushållsmaskiner gav upphov till två 

saker. Det första är möjlighet att marknadsföra sig mer med prissänkning som argument eftersom 

teknikutvecklingen gjorde priserna läger från en tidigare hög nivå. Det andra är en mer betvingande 

kraft som kommer av att marknaden för hushållsmaskiner blev mer mättad från 1950 till 1970. För 

 Se tabell på sidan 6.37
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att kunna locka personer att byta ut dessa varor behövdes starka argument. Pris var ett sådant och 

tidsbesparing blev mindre användbart under perioden p.g.a av den diskursförändring som 

diskuterats ovan. Eftersom livsmedel konsumeras dagligen kan man tänka sig att dess varor inte 

kräver lika hård marknadsföring i relation till hushållsmaskiner. Både möjligheten att marknadsföra 

sig mer med pris och det högre trycket på att marknadsföra sina varor kan ha gjort att andra 

argument än tidsbesparing (i första hand pris) sågs som starkare. 

 Ytterligare en faktor som kan ha haft inverkan på förändringen för maskiner är att de under 

perioden etablerades på marknaden. Man behövde inte längre berätta vilka förtjänster de förde med 

sig till hemmet. Alla dess faktorer kan vara anledningar till att den negativa trenden är starkare för 

maskiner i LPM med uppdelat urval.  

 Resultatet från LPM med uppdelat urval ligger dock i linje med LPM med hela datasetet. De 

båda kategorierna livsmedel och maskiner uppvisar en stark negativ trend vad gäller tidsbesparing 

som argument i annonseringen. På så sätt motsäger dessa resultat inte uppsatsens huvudargument.  

 Resultaten från LPM och LPM med uppdelat urval har nu förklarats med hjälp av en 

diskussion om förändringar i diskursen om hemmafruidealet i Sverige. En annan förklaring till 

undersökningens resultat som handlar om de olika varornas etablering på marknaden lyftes innan 

denna diskussion. Uppsatsen har alltså presenterat två tänkbara förklaringar till den förändring som 

uppmätts i undersökningen. Är dessa förklaringar förenliga eller motsäger de varandra? Svaret på 

denna fråga kommer tyvärr att bli ofullständigt. Det inte finns tillräckligt underlag i denna uppsats 

för att kunna värdera de båda förklaringarna gentemot varandra. Som underlaget ser ut i denna 

undersökning finns dock inget som säger att båda förklaringarna skulle kunna vara giltiga samtidigt. 

Marknader förändras över tid och diskurser likaså. Att båda dessa förändringar har spelat in på 

förändringen i reklamen som uppmätts är tänkbart. Denna uppsats har dock fokuserat på en av dessa 

förklaringar, den diskursiva. Eftersom det inte föreligger någon tydligt skäl till att tvivla på den 

diskursiva förklaringen utifrån den om marknader, kommer uppsatsens gå vidare med att formulera 

en slutsats baseras på den diskursiva förklaringen.  
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6. Slutsats 
Denna uppsats har funnit att tidsbesparing som argument i reklamannonser för livsmedel och 

hushållsmaskiner med sådana egenskaper tonades ned i takt med att hemmafruidealets popularitet 

minskade. När undersökningen gjordes med uppdelat urval hittas stora skillnader mellan de två 

kategorierna. Denna skillnad kan delvis bero på en skev fördelning i urvalet mellan ”maskiner” och 

”livsmedel”. Dock är förändringen negativ för de båda vilket ligger i linje med resultatet för hela 

datasetet och uppsatsens huvudargument. Här upprepas detta argument: 

Reklam speglar ett samhälles ideal. Dessa ideal formas av diskursen i samhället. 

Genusdiskursen började förändras i Sverige från ett husmorskontrakt mot ett 

jämlikhetskontrakt under perioden 1950 till 1970. En del av diskursen som rådde 1950 kan 

fångas in i begreppet tidsbesparing. En husmoder skulle vara rationell och på så sätt bidra till 

folkhemmet genom att sköta dess minsta enhet, hemmet. Tidsbesparing anspelade därför på 

sociala och kulturella värden som var eftersträvansvärda. När den underliggande diskursen 

förändrades mot något där hemmafruidealet sågs som ett kvinnofängelse tappade 

tidsbesparing mycket av sin positiva konnotation, eftersom det begreppet refererade till hade 

blivit något som aktivt bekämpades. 

Den förändring över tid som har beskrivits relaterar till stora samhällsförändringar i Sverige. Med 

industrialiseringens intåg påbörjades en urbanisering. Reklam i tidningar och på förpackningar för 

standardiserade produkter riktade sig till dessa moderna människor. Reklamen speglade 

underliggande ideal i samhället och blev på ett sätt en tablå att läsa för den som ville veta hur den 

skulle göra för att passa in. Innehållet i denna tablå förändrades dock när den andra vågens 

feminism tog fart i Sverige. Hemmafruidealet sågs som ett fängelse. Kvinnor krävde nu jämlikhet, 

inte bara inför lagen, utan även vad gäller delning av såväl förvärvsarbete som hemarbete. När 

idealen förändrades följde reklamen med. På så sätt har denna undersökning tecknat en liten del av 

den  utveckling i den svenska historien som banat väg för en progressiv jämställdhet.  

Frågan om jämställdhet är högst aktuell i svensk debatt år 2018. Ideal och tankar om manligt och 

kvinnligt diskuteras intensivt och det finns en chans att ett uttalat feministiskt parti för första gången 

tar plats i Sveriges riksdag efter valet i september. Jämställdhetens ideal förändras också. De frågor 

som drivs idag av feminister är inte desamma som drevs på 60-talet. De är dock en del av samma 
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historia. En historia som de senaste 100 åren steg för steg påverkat Sverige mot ett mer jämställt 

samhälle. För att förstå sin samtid måste man också förstå sin historia. Denna uppsats har bidragit 

med att förstå en bit av feminismens historia i Sverige. Förhoppningsvis kan den även bidra med 

perspektiv på vår samtid också.  
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