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1. Inledning

1.1. Problemformulering

Detta!
Är en chick, frånskild fru i 38-års-åldern med rara barn vilken äger ett trevligt utseende, en ung djup själ, med stor
syn på tingen. Är god, ädel, äger förmågan att göra ett hem solljust och lyckligt.
Intresserad av teater, musik och sport. Söker på detta oangenäma, fastän som det
synes, enda möjliga väg en rar, snäll och
bildad gentleman i god ställning, i och för
äktenskap. Annonsören är affärskvinna,
har en årsinkomst c:a 8–10 tusen. Som
detta är ett allvarligt steg, undanbedes
skämt. Anonyma svar beaktas ej. (”Lycksökare göre sig ej besvär”.) Svar emotses inom 14 dagar med ”foto”, som, om så
önskas, returneras under sign. ”Allvarligt steg”, Dagens Nyheters Huvudkontor.
Diskretion hederssak.1

I denna avhandling undersöks tusentals beskrivningar av män och kvinnor,
författade i sökandet efter en livspartner av motsatt kön. Kontaktannonser i
Dagens Nyheter 1890–1980 låter oss ta del av en stor mängd olika röster, både
mäns och kvinnors.
Kontaktannonsörerna beskriver i sitt sökande vilka de är och vad de önskar
hos en partner. Deras beskrivningar kan användas för att teckna en bild av hur
de ansåg att en kvinna och en man skulle vara när det gällde livspartnerskap. I
ett partnerskap tänkt för resten av livet ingår de flesta områden i mäns och
1 Dagens Nyheter 17/1 1920.
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kvinnors liv, som till exempel yrke, hushållsskötsel, barn, humör, utseende och
fritidsintressen.
Många tidigare beskrivningar av nittonhundratalets genusordning bygger på
statligt, institutionellt och politiskt material. Material av denna typ är
grundläggande för till exempelvis Yvonne Hirdman då hon menar att det
”stereotypa genuskontraktet imiteras på nya nivåer”, genom att ”stat/samhälle
uppträder som ”genusinstruktörer, genusanvisare som skapar de strukturella
utrymmena för parens rörelser”.2 Hon skriver bland annat:
Går vi till tidens – och jag menar 1910- och 1920-talens
– ekonomiska, socialpolitiska och fattigvårdspolitiska
förslag och texter finner vi genusinnehållet, baserat
på dessa stereotyper gömt som ett schiffer där bakom.
Och vi ska notera att det är både mäns och kvinnors
konkreta idéer och önskningar det handlar om.
Vi ser det stereotypa genuskontraktets rationalitet
uttryckt i politik. Fjärran socialistiska teorier om
kvinnors befrielse genom lönearbete bygger de
på förbättringar och renovering av det gamla
kontraktet.3
Så ser vi hur staten skapar förutsättningar
för en individuell imitation av det idealtypiska
kontraktet, samtidigt som dessa förutsättningar
avsätts i konkreta institutioner.4

Flera forskare har dock sett behovet av andra typer av studier för att klarlägga
hur könsspecifika ideal förändras eller inte förändras.5 Även Hirdman påpekar
att vi mest har glimtar av vad ”folk självt” tänkte.6 Kontaktannonser ger oss
tillgång till människors förhoppningar och tolkningar av sina erfarenheter.
Mångfalden av röster gör det möjligt att ta del av olika uppfattningar om
kvinnan och mannen. Med hjälp av kontaktannonser kan man därför diskutera,
ifrågasätta och precisera antaganden i tidigare forskning om relationen mellan
män och kvinnor.
Hirdman beskriver hur ordnandet av män och kvinnor följer vissa mönster
och hur detta sätt kan karakteriseras som ett genussystem. För henne är tanken
på hur systemet reproduceras central: Förändringar i genusordningen är
2 Hirdman 2003, s. 125. Se också Hirdman 1989, s. 15–17; Hirdman 1992b, s. 12; Hirdman
2003, s. 123–125, 147–173.
3 Hirdman 2003. s. 147.
4 Hirdman 2003, s. 150.
5 Hagemann 1994, s. 22-32; Sommestad 1994, s. 117–119; Hagemann & Åmark 2000, s. 8–
15, 19, 22; Lewis 2001, s. 123; Åmark 2002, s. 237; Scott 2004, s. 99–100; Åmark 2005, s. 26–
27.
6 Hirdman 1989, s. 235.
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skenbara då underordningen endast förflyttats från ett område till ett annat.
Inom ramen för detta oföränderliga genussystem formulerar varje tid, enligt
Hirdman, ett kontrakt som bestämmer vad som är manligt och kvinnligt.7 Även
Anita Göransson talar om att maktförhållande flyttar. Det handlar enligt henne
mer om variation av maktbaser än djupgående förändringar i genusstrukturen.8
Hirdmans teori om hur genus skapas och upprätthålls har fått stort
genomslag men har också kritiserats.9 Kritiken har främst handlat om att teorin
genom sitt fokus på det strukturalistiska och deterministiska försvårar studiet av
förändring och av individers handlingsutrymme. Gro Hagemann och Klas
Åmark hör till dem som har ifrågasatt antagandet om att det existerar ett
dominerande genuskontrakt. Teorin har dessutom fått kritik för att vara otydlig
och oprecis.10 Genom att använda kontaktannonser som källmaterial kan tesen
om ett allenarådande kontrakt undersökas, och idén om att staten skapar
förutsättningar för imitation problematiseras. Genom att utgå ifrån hur
livspartnersökande i Dagens Nyheter 1890–1980 beskrivit kvinnan och mannen
kan denna avhandling ge ny kunskap om synen på förhållande mellan könen
under nittonhundratalet.

Teoretiska utgångspunkter
Avhandlingen utgår ifrån att det kan finnas olika idealbilder på olika nivåer i
samhället och att dessa olika nivåer inte förändrar sig på ett givet sätt i
förhållande till varandra. Förändring behöver inte alltid initieras på en viss nivå
och följas av förändring på andra nivåer.11

7 Hirdman 1988 s. 51-59; Hirdman 1990, s. 76-87; Hirdman 1992a, s. 12; Hirdman 1993b,
s. 58–61; Hirdman 2003, s. 66, 94–96, 114–116, 125, 130; Hirdman 2004, s. 116-123.
8 Göransson 1993, s. 8–10.
9 Hirdman beskriver skapandet av genus som ”en dynamisk struktur (system); en beteckning
på ett ’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin
interrelation ger upphov till mönstereffekter och regelbundenheter.” Se Hirdman 1988, s. 51. Se
också Hirdman 1988, s. 51–58, 146–151; Hirdman 1990, s 76–80; Hirdman 1992a, s. 12;
Hirdman 1993b, s. 58–60; Hirdman 1998, s. 7–13; Hirdman 2000, s. 28–37; Hirdman 2003, s.
84–89, 95–96, 115–118, 125, 130–138, 189; Hirdman 2004, s. 116–125.
10 Hagemann och Åmark skriver bland annat om de otydligheter som finns när det gäller hur
övergången från ett kontrakt till ett annat ser ut. De menar gällande kontraktsskiftena att det är
svårt att tänka sig att djupliggande normer kan ändras med så pass korta intervaller. Se
Hagemann & Åmark 2000, s. 8–11, 16.
11 Åmark lyfter fram att välfärdsstatsforskningen övervägande intresserat sig för den normativa
sidan. Åmark skriver att individerna ibland går egna vägar, och att de då kan tvinga politikerna att
anpassa både sitt tänkande och regelverk till en ny social verklighet och att institutionerna lever
ett liv relativt oberoende av den aktuella politiska makten. Det betyder att ändringarna på denna
nivå kan få konsekvenser för såväl ideologierna som individernas handlande. Åmark menar att
man måste titta på tillämpning och praktik; välfärdsstaten ”uttrycker också vanliga människors
önskningar och förväntningar.” Se Åmark 2002, s. 275; Åmark 2004, s. 1–2, 9, 13–19.
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En annan viktig utgångspunkt i avhandlingen är att idealbilder måste
studeras i relation till varandra. Relationen behöver dock inte vara av
dikotomisk art eller styras av segregering av könen.12 Genom att på ett
förutsättningslöst sätt utifrån ett relationellt perspektiv studera idealbilder av
könen kan denna undersökning öppna upp för nya perspektiv när det gäller
konstruktionen av genus.13
Avhandlingen utgår ifrån att förändringar av olika samhällsområden, till
exempel arbetsmarknad och familj, inte behöver ske samtidigt eller följa givna
mönster: Till exempel behöver mäns förvärvsarbete inte hänga direkt samman
med kvinnors arbete, och inte heller behöver kvinnors försörjningskapacitet och
kvinnors arbete i hemmet betraktas som två kommunicerande kärl. Könens
förhållande som ett slags nollsummespel är i avhandlingen en öppen fråga.14
Fördomsfrihet när det gäller förhållandet mellan olika nivåer, könens relation
och olika områdens kopplingar till varandra skapar öppenhet för motsägelser
mellan olika röster i materialet och möjliggör alternativa och komplexa
tolkningar.15

12 Hirdman utgår i sin forskning i från att alla platser, sysslor och egenskaper ordnas efter
isärhållande mellan män och kvinnor. Se Hirdman 1987b, s. 4-7; Hirdman 1990, s 76–80;
Hirdman 2000, s. 28–37; Hirdman 2003, s. 84–93; Hirdman 2004, s. 116–118.
13 Ett relationellt perspektiv minskar risken för att, som bland annat Hanne Haavind påpekat,
förklaringar som härleder från andra samhällsrörelser och förändringsprocesser missas.
Förklaringen blir inte fullständig om frågorna och svaren enbart handlar om kvinnan. Se Haavind
1985, s. 21. En annan risk med att endast fokusera på ett kön är att skillnader mellan könen
förstärks och kvinnor görs till problemet. Se till exempel diskusion om genus som analytisk
kategori i Scott 1999, s. 31–41.
14 Hirdman talar om ett idealtypiskt kontrakt där mannen har fått stå för lönearbete och
produktion, och kvinnan för reproduktion. Hon skriver att det stereotypa genuskontraktet är den
situation som skapar förutsättningar för genusbunden rationalitet, för upprepningar, tradering
och bekräftelse av världens naturliga ordning. Se Hirdman 1997, s. 22; Hirdman 2003, s. 84–94,
117–118, 130–138, 189–190; Hirdman 2004, s. 125–126. Den ideologiska uppdelning i ett
idealtypiskt kontrakt, som den bland annat formulerats av Hirdman, har kritiseras av Åmark då
han menar att det kvinnliga förvärvsarbetet har följt andra mönster. Se Bergman & Johansson
2002, s. 16. Diane Sainsbury har i detta sammanhang introducerat en variant där en viss
fördelning av försörjningsbördan inte behöver förutsätta en viss fördelning av omsorgen och
omvårdnaden om hemmet och barnen. Se Sainsbury 1996, s. 126, 147; Sainsbury 1999, s. 77–
82.
15 Se liknande resonemang av till exempel Cynthia Cockburn. Se Cockburn 1991, s. 10-13.
Christina Carlsson Wetterberg skriver att det på de flesta nivåer framträder variationer och
motsättningar när det gäller ordningen mellan könen. Se Carlsson Wetterberg 1992, s. 34–39,
44. Lina Carls menar att det pågår flera olika rörelser i samhället som går in i varandra, men att
det är möjligt att en är mer tongivande än en annan. Se Carls 2004, s. 20–21. Jane Lewis
diskuterar även hon variationer och och nyanser och talar om ett ”gap for negotiation”. Samtidigt
utgår hon dock ifrån en särskild koppling mellan obetalt och betalt arbete. Lewis 1992, 159-169;
Lewis 2001, 55-71; Lewis 2007, s. 69, 95, 160-165, 172.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att ge en bild av hur könsideal uttryckts av
vardagens män och kvinnor under nittonhundratalet. Jag undersöker hur män
och kvinnor i sökandet efter en heterosexuell livspartner beskrivit sig själva och
livspartnern, och hur alla dessa beskrivningar förhåller sig till tidigare gjord
forsknings resultat och teoribildning.
De konkreta frågorna handlar om kontaktannonsörernas beskrivningar av
mannen, kvinnan och deras relation:
•
•

Hur har män och kvinnor beskrivit sig själva och den de söker?
Hur har dessa beskrivningar förändrats eller inte förändrats?

Kontaktannonsörernas beskrivningar ger idealbilder på en aggregerad nivå.
Dessa väcker i sin tur frågor om hur bilderna av mannen och bilderna av
kvinnan förhåller sig till varandra, samt om relationen mellan dessa olika bilder
och resultat från tidigare forskning:
•
•
•

Hur förhåller sig mäns och kvinnors respektive idealbilder av mannen
och kvinnan till varandra?
Kan idealbilderna läggas till grund för en periodisering av
nittonhundratalets könskonstruktioner, och hur ser i så fall en sådan
ut?
Hur kan idealbilderna i kontaktannonserna ses i relation till det vi
genom tidigare forskning känner till om nittonhundratalets idealbilder?

Med hjälp av svaren på dessa frågor blir det möjligt att diskutera mer generella
och teorianknutna frågor om genus och förändring.

Undersökningsperioden och karakterisering av perioden i
tidigare forskning
Undersökningen börjar 1890 och slutar 1980. En lång undersökningsperiod är
vald för att ge perspektiv på eventuella förändringars styrka och ursprung.16 En
lång undersökningsperiod är också viktig för att tolka materialet så fritt som
möjligt i förhållande till de starka periodiseringar som uppkommit på
forskningsområdet. Det är en poäng att börja undersökningen innan
välfärdsstaten började ta form. Slutåret 1980 är motiverat av teorin om
genuskontrakt. Detta innebär även att undersökningen tidsmässigt är avslutad
16 Det är som Mattias Tydén och Urban Lundberg skriver ”enklare att undvika vilseledande
generaliseringar och dikotomiska kategoriseringar om man gör jämförelse över tid, och också
mellan olika ‘nivåer’, eller sammanhang.” Se Lundberg & Tydén 2008, s. 61.
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innan källmaterialet i början av 1990-talet genomgår stora förändringar på
grund av de internetbaserade kontaktannonsernas framväxt.17
Denna period har i tidigare forskning beskrivits på olika sätt. I detta avsnitt
tas de periodiseringar som fått störst genomslag och har störst betydelse för
avhandlingens undersökning upp.
Tiden 1890–1920 har av Susanna Hedenborg och Ulla Wikander benämnts
som nittonhundratalets första ekonomiska fas.18 Flera forskare har när det gäller
denna period lyft fram övergången från ett agrart samhälle till ett industriellt
och diskuterat på vilket sätt detta påverkade könens arbetsdelning.19 Hirdman
talar om 1880–1920 som en konfliktfas då nya arbeten genderiserades,
sfärdelningen mellan könen skärptes och en ny sorts underordning
etablerades.20 Ungefär samma period utgör i Gunnar Qvists periodisering av
kvinnohistorien en så kallad emancipationsperiod under vilken kvinnor på
många sätt blev formellt jämställda med mannen.21 Åmark har beskrivit 1910talets försörjningssätt som en patriarkalt dominerad flerförsörjarmodell.22
Tiden 1920–1940 beskrivs av Hedenborg och Wikander som en andra
ekonomisk fas med rösträtt, rationalisering av industriproduktionen och strikt
genusarbetsdelning.23 Mellankrigstiden, en i tidigare forskning vanlig
periodisering med betoning på 1930- och 1940-tal, har ansetts innehålla
förändringar i synen på den manlige försörjaren – en del forskare har kommit
fram till att idealet med en manlig försörjare försvagades, medan andra har
kommit fram till att det förstärktes. För samma tid har det också hävdats att ett
befolkningspolitiskt synsätt medförde att kvinnans roll som barnaföderska
trädde i förgrunden.24 Qvist har sammanfattat mellankrigsperioden som en tid
av antifeministiska strömningar, nativitetskris, ekonomisk depression och
dominans för den patriarkala familjeförsörjarmodell.25 Perioden har

17 När kontaktannonser på internet får sitt genomslag urholkas i viss mån de tryckta
kontaktannonserna när det gäller annonsörssammansättning och funktion, även om
internetannonserna skiljer sig från de tryckta annonserna både som mötesplats och som
källmaterial.
18 Hedenborg & Wikander 2003, s. 37, 148–152.
19 Karlsson & Wikander 1986, s. 7–11; Janssens 1997, s. 2, 29; Blom & Haavet 2000, s. 26–
27; Göransson 2000, s. 106–107, 113–114.
20 Hirdman 1987b, s. 13–18.
21 Qvist 1980, s. 46–47.
22 Åmark 2002, s. 254; Åmark 2005, s. 228.
23 Hedenborg & Wikander 2003, s. 148–152.
24 Hatje 1974, s. 75, 188–191, 228–236; Hirdman 1987b, s. 32–43; Hirdman 1990, s. 84–
87; Lövgren 1994, s. 59–60; Frangeur 1999, s. 28, 197; Eriksson 2002, s. 80–81; Hedenborg &
Wikander 2003, s. 104; Hirdman 2003, s. 151-152; Lidestad 2005, s. 21–23, 68–69, 183–198.
25 Qvist 1980, s. 47–48.

18

konsumtions- och modemässigt ansetts innehålla en övergång från ett agrart
kvinnlighetsideal till ett urbant.26
Tiden 1930–1960 har av Hirdman karakteriserats som en harmonisk tid och
en period för ett husmoderskontrakt. Hirdman menar att det från 1930-talet
växte fram ett samhälleligt kontrakt som kontrakterade kvinnor som
husmödrar. Hon skriver att den socialdemokratiska välfärdspolitiken avgränsade
vad som var hennes och vad som var hans områden.27 Kulmen för idealet om
den hemmavarande kvinnan brukar förläggas till 1950-talet. Åmark har dock
invänt att decenniet visserligen innehöll en höjdpunkt, men att denna snarare
handlade om ideal rörande kärnfamiljen, än om husmodern.28 I Qvist
periodisering av 1940- och 1950-talen utgör denna tid i kvinnohistorien en tid
av valfrihet där kvinnorna kunde välja om de ville arbeta i hemmen eller utanför
hemmen.29 Hedenborg och Wikander talar i sin tur om en tredje ekonomisk fas
åren 1930–1970. De menar att det under denna tid skedde en stor ekonomisk
tillväxt, kvinnorna gick ut i arbetslivet, mäns ansvar för barnen diskuterades och
sexualiteten debatterades.30
Tiden 1960–1980 utmärks i Hirdmans periodisering av två större skiften:
Jämlikhetskontraktet 1961 till 1975 och jämställdhetskontraktet från 1976.
1960-talet innebar, menar Hirdman, krav på att männen skulle ändra sig både
hemma och i arbetslivet. Hon menar att skiftet till ett jämställdhetskontrakt
1976 motiveras av att jämställdhet började användas som begrepp i mitten av
1970-talet.31 Hirdman beskriver 1960–1980 som en konfliktfas.32 Enligt Qvist
kan 1960-talet karakteriseras som en tid av omläggning av den statliga
kvinnopolitiken, men också som en tid av nyfeminism, medan 1970-talet var
en tid då den traditionella familjen ifrågasattes och jämställdhetsarbetet blev en
internationell fråga.33 Hedenborg och Wikander talar om tiden 1970–1985

26 Söderberg 2001a, s. 150–162, 174–177; Söderberg 2001b, s. 39–67; Hedenborg &
Wikander 2003, s. 29.
27 Hirdman 1987b, s. 25–40; Hirdman 1990, s 84–86; Hirdman 1993a s. 203–214;
Hirdman 1994, s. 12–13; Hirdman 1996, s. 122; Hirdman 1997, s. 13–18, 293; Hirdman 2003,
s. 147–152. Bland annat kan, menar Hirdman, 1947 års hem- och familjeutredning betraktas
som ett sätt att skapa ett enhetligt normsystem. Se Hirdman 1993c, s. 16–19.
Husmoderskontraktet kallas också ibland hushållskontrakt. Husmoderskontrakt är den
benämning som fått störst genomslag.
28 Åmark 2002, s. 264–266. Åmark lyfter här fram skillnaden mellan den sociala praktikens
nivåå och den normativa nivån. Se Åmark 2002, s. 264.
29 Qvist 1980, s. 48.
30 Hedenborg & Wikander 2003, s. 37, 147–151.
31 Hirdman 1987b, s. 42-47; Hirdman 1990, s. 87–94; Hirdman 1993a s. 216–217;
Hirdman 1994, s. 32–37.
32 Hirdman 1987b, s. 40–55.
33 Qvist 1980, s. 48–49.
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som en fjärde ekonomisk fas då bland annat den offentliga sektorn byggdes ut
och daghemsverksamheten expanderade.34

1.2. Metod
Definitioner och avgränsningar
I denna avhandling undersöks snarare genusrelationer än genusordning, även
om begreppet genusordning är applicerbart. Genusordning har beskrivits av
Britt-Marie Thurén som ”relationer mellan män och kvinnor och alla dess
varierande uttryck, orsaker och konsekvenser”. Att tala om att det finns en
genusordning innebär per definition enligt henne att det som har med kön att
göra inte är givet eller oföränderligt. Begreppet genusordning bör, skriver
Thurén, kunna användas för att beteckna andra genusordningar än de vi ser just
här och just nu: En viss genusordning ska inte ses som allenarådande och evig.
Periodiseringar av den kan göras på olika sätt och olika utgångspunkter och det
är just det som är intressant, skriver Thurén.35 Det är i denna breda bemärkelse
där variation och föränderlighet är betonat som denna avhandling undersöker
genus, och för att lyfta fram detta föredras här därför begreppet genusrelationer.
Könsideal är i denna avhandling det annonsörerna uppfattar som gångbart
och eftertraktat i sökandet efter en livspartner av motsatt kön. Idealbilder
tecknas i avhandlingen med hjälp av de uppgifter annonsörer valt att låta
läsarna ta del av. Valet kan ha sin grund i såväl praktiska och ekonomiska behov
som föreställningar och normer. Kontaktannonserna är ett fördelaktigt
källmaterial för att de inkluderar alla dessa olika delar av relationen mellan man
och kvinna: Idéer, strategier, genrekonventioner, psykologiska och emotionella
motiv, praktiska och ekonomiska förhållanden och estetiska preferenser skiljs
inte åt i sökandet efter partnern. Genom att ta tillvara denna egenskap hos
materialet kan avhandlingen ge ett nytt perspektiv på förhållandet mellan det
materiella, som hur man försörjer sig, och det emotionella, som vad man
känner och tänker.36

34 Hedenborg & Wikander 2003, s. 37, 147–151.
35 Thurén skriver, inspirerad av Robert Connell, att genusordning betecknar hela
genusaspekten på ett visst samhälle. Thurén skriver att en genusordning är det som genomsyrar
ett samhälle, men att var gränserna går varierar. Se Thurén 2003, s. 14–15, 18, 51–53; Thurén
1996, s. 71–77, 82–83.
36 Stephan Lovell uttrycker det som att kontaktannonserna är en mötesplats för konvention
och individuell längtan och att vi talar om ett material där känslor, romantik och krassa materiella
villkor harmonierar. Se Lovell 2007, s. 68. Lewis skriver gällande partnerbildning och moral att
det på den individuella nivån inte går en klar skillnad mellan ”ought” och ”is”. Se Lewis 2001, s.
94–95.
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Det som undersöks i denna avhandling är vad annonsörerna ville att läsaren
skulle veta, och hur detta förändrades över tid. Huruvida det som skrevs var
sant eller inte studeras inte. Att annonsörerna skarvade och förskönade efter vad
de uppfattade som idealt är inte ett problem när man studerar ideal. Snarare är
annonsörers försök att till exempel hålla sig inom ramen för det politiskt
gångbara att betrakta som ett uttryck för rådande ideal.37
Undersökningen gäller idealbilder av heterosexuella män och kvinnor som
söker en livspartnerrelation. Den heterosexuella livspartnerrelationen har varit
en stark norm som de flesta levt efter. Normen har varit så pass stark att den
haft inverkan även på dem som stått utanför. Med livspartnerskap som begrepp
avser jag en partner som den sökande på lång sikt vill dela sin vardag med, bo
ihop med och leva under äktenskapliga former med.
Livspartnerrelation handlar om att önska organisera relationen officiellt – om
än inte formellt – seriöst och på sikt. Jag undersöker inte kärlek mellan man och
kvinna eller äktenskapet som sådant. Annonsörernas tankar kring vad kärlek är
och kärlekens betydelse spelar dock roll, på samma sätt som att äktenskapet som
politisk och juridisk institution satte ramar för de livspartnersökande. Under
min undersökningsperiod kan i en livspartnerrelation ingå samboskap,
äktenskap, föräktenskaplig förbindelse, trolovning och ofullbordat äktenskap.38
Det finns flera olika sätt att tala om att man söker en seriös relation.
Annonsernas placering och rubricering i tidningen behöver inte avgöra
annonsörens syfte. Under perioden 1890–1930 hade kontaktannonserna inte
någon egen avdelning eller särskild rubrik och kan därför finnas lite varstans på
annonsmarknaden, medan det under andra tider fanns explicita rubriker för
äktenskap och för bekantskap.39 Under vissa år skrev annonsörerna tydligt ut

37 Däremot anser jag att materialet är genuint på så sätt att det handlar om inom genren ärliga
försök att beskriva sig och den man söker. Jag ser inte någon anledning till att annonsörerna
skulle söka något annat än de önskade: För att om annonsen skulle kunna leda till en relation
måste det helt enkelt ha funnits ett visst behov av täckning, trovärdighet och rimlighet i
beskrivningen av sig själv. Användningen av strategier för att locka andra sökande att svara bör
rimligen ha balanserats av de begränsade möjligheterna att spela ofelbar.
38 För en lättöverskådlig bild av parrelationernas juridiskt giltiga former i Sverige 1909–2009
se Andersson 2011, s. 16. En kortare beskrivning av de olika samlevnadsformerna tillgängliga för
par av motsatt kön finns i avhandlingens bakgrundskapitel. Samkönade relationer regleras inte i
lag under undersökningsperioden.
39 Före 1970 hölls annonser av sexuell karaktär isär från kontaktannonser som sökte
livspartnerskap, och annonser där någon av samma kön söktes hölls definitivt isär från de
heterosexuella annonserna. Annonser av sexuell karaktär uppträder först mycket sent under
undersökningsperioden, och kommer egentligen fram ordentligt först efter 1980.
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att det handlade om äktenskap och under andra inte.40 I min undersökning
tolkar jag annonsens syfte utifrån helhetsintrycket.41

Alter & Ego – en metodisk möjlighet
Utgångspunkten i de flesta genusteorier är att mans- och kvinnoideal skapas i
relation till varandra. Fortfarande finns dock inte tillräckligt med forskning som
verkligen applicerar det relationella perspektivet på ett systematiskt sätt.42
I denna avhandling studeras såväl relationen mellan bilderna av mannen
respektive kvinnan, som relationen mellan mäns och kvinnors respektive
uppfattningar om mannen och kvinnan.
Den metod jag arbetat fram utnyttjar kontaktannonsernas tvådelade upplägg
med en finnes-del och en sökes-del. Materialet innehåller alltså fyra olika
beskrivningar – fält om man så vill – gällande könen: man finnes, kvinna sökes,
kvinna finnes och man sökes. Mäns beskrivningar av sig själv – egobeskrivning –
kan jämföras med kvinnors beskrivningar av mannen – alterbeskrivning –, och
kvinnors beskrivningar av sig själva – egobeskrivning – kan jämföras med mäns
beskrivningar av kvinnan – alterbeskrivning.
Figur 1. Alter & Ego – en metodisk möjlighet.

40 Att man skriver eventuellt äktenskap behöver i sin tur dock heller inte automatiskt betyda

att det är det som söks.
41 Även om jag någon enstaka gång kan ha missuppfattat nyanser i källmaterialet – vilket alltid
är en risk i arbetet med ett historiskt material – kan det inte ha påverkat helheten annat än
marginellt med tanke på att antalet annonser som analyserats utgörs av hundratals varje nedslag.
42 Hirdman beskriver användningen av begreppet genus som en landvinning då det lyfter fram
det relationella. Se Hirdman 2000, s. 29. Vitsen med att använda ett begrepp som innefattar
relationen mellan män och kvinnor diskuteras också bland annat av Hagemann. Se Hagemann
1990, s. 27.
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Avhandlingens metod där en alterdel och en egodel jämförs skapar en unik
möjlighet att undersöka diskrepanser och samstämmigheter i konstruktionen av
kön på två olika sätt. Genom en jämförelse av beskrivningar av mannen med
beskrivningar av kvinnan får man en uppfattning om hur lika eller olika
mannen och kvinnan ansetts vara. Genom att också jämföra varje köns
beskrivningar av sig självt med det motsatta könets beskrivningar kan man
dessutom undersöka hur väl mäns och kvinnors uppfattningar om mannen och
kvinnan överensstämt.

Kategorisering av annonsernas innehåll
När annonsörerna beskriver sig själva och den de önskar skriver de om sina
ekonomiska levnadsförhållanden, vad de gör på sin fritid, om utseenden och
personlighet. Detta är områden som ansetts centrala i konstruktionen av kön. I
den här undersökningen har jag skapat sex kategorier för att fånga annonsernas
innehåll och deras förändring över tid. Kategorierna som bäst besvarar mina
frågor till materialet om större förändringarna, samtidigt som individuella drag
och enskilda observationsår tillåts framträda.
Tar man del av tidigare forskning är undersökningens kategorier inte
kontroversiella; samtliga de områden kategorierna bygger på har tidigare
studerats, men inte i relation till varandra och inte alltid tydligt definierade. I
denna undersökning är en av poängerna att sätta dem i relation till varandra,
men utan att förutsätta samband dem emellan.
För att kunna studera hur kategoriernas olika områden har skiftat innebörd
under den långa tidsperioden använder jag mig av underkategorier i
diskussionerna av de olika huvudkategorierna. Tidigare undersökningar inom
olika discipliner där kontaktannonser utgjort källmaterial visar på vikten av att
arbeta med problembaserade och väl avgränsade kategorier.
I tablån nedan presenteras de sex huvudkategorierna. För att tydliggöra hur
jag gått tillväga i hantering och tolkning av annonserna används i exempelfältet
formuleringar från annonsen som citerades på avhandlingens första sida. I
exempelkolumnen markerar den kursiverade texten annonsörens beskrivning av
sig själv – egobeskrivningen – och den fetstilta texten annonsörens önskemål på
en livspartner – alterbeskrivningen.
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Figur 2. Tablå över undersökningens huvud- och underkategorier

Huvudkategori

Underkategori

Försörjaregenskaper

Arbete/anställning

Exempel

Yrke

Affärskvinna

Materiella tillgångar

Årsinkomst c:a 8-10 tusen

Utbildning
Titel/position

god ställning

Barn

rara barn

Föräldraegenskaper

Intresserad av barn
Önskar barn
Kunskap om barn
Hem- och
hushållsegenskaper

Intresse för hemmet och
hushållsskötsel

äger förmågan att göra ett hem
solljust och lyckligt

Kunskap om hemmet och
hushållsskötsel
Kroppsliga egenskaper
Utseende

trevligt utseende

Stil och klädvård

Chick]

Hälsa
Kroppsbyggnad
Önskemål om foto
Intressen och
fritidssysselsättningar

Svar emotses inom 14 da gar
med foto

Fritidsboende & transport
Hemmaaktiviteter
Kultur & teater
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Intresserad av teater

Litteratur
Musik

Musik

Natur & friluftsliv
Nöjesliv & bio
Resor
Sport
Personliga egenskaper

Sport

Humör & temperament
Intellektuella egenskaper

Bildad

Kraft & kompetens
Livsåskådning &
livsföring

djup själ, med stor syn på tingen

Omsorgs & känslor

god rar snäll

Pålitlighet & trygghet

Ädel

Social förmåga
Övriga egenskaper

Samtliga av dessa typer av kategorier har varit betydelsefulla områden i
bilden av kvinnan och mannen, men på lite olika sätt.
Försörjaregenskaper motiveras som egen kategori då denna typ av egenskaper
är centrala när det gäller att undersöka arbetsdelning och försörjningsförmågans
betydelse för parbildning. I tidigare forskning har det diskuterats hur starkt ett
manligt försörjarideal varit och i vilken utsträckning en arbetande kvinna har
varit ett ideal. Kontaktannonsörernas beskrivningar kan ge nya uppgifter om
och när ett male breadwinner ideal slog igenom och vem som i så fall ansåg den
vara ett ideal. I tidigare forsknings har fokus främst legat på på de perioder som
benämnts som sekelskiftet, mellankrigstiden och 1960- och 1970-talen.
Föräldraegenskaper som tar upp barnafödande, omsorg och omvårdnad om
barn har framställts som betydelsefulla i forskningen om bland annat
arbetsdelning. I denna undersökning där beskrivningar av mannens och
kvinnans föräldraroll jämförs under en lång period kan olikheter när det gäller
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inramning och karaktär diskuteras. Förändringar i synen på föräldraskapet har i
tidigare forskning kopplats ihop med ekonomiska förändringar och
uppbyggnaden av en demokratisk och jämställd välfärdsstat. Det kvinnliga
föräldraskapet har främst diskuterats i relation till det egna betalda arbetet och
till mannens betalda arbete, medan mannens föräldraskap har diskuterats mer i
förhållande till kvinnans förvärvsarbete än till hennes föräldraskap. Frågorna om
betydelsen av och karaktären på kvinnans föräldraskap har i tidigare forskning
generellt fokuserat på sekelskiftet, 1930- och 1940-talen och 1960- och 1970talen. Tidigare forskning om mannens roll som förälder har rört en kortare och
senare period.
Hem- och hushållsegenskaper ger möjlighet att undersöka relationerna
mellan offentligt och privat, individ och familj, fritid och konsumtion.
Hemmet som en plats och hushållet som en uppgift har i tidigare forskning
framstått som en avgörande del i konstruktionen av kvinnlighet. Synen på
hemmet och hushållet är också intressant att undersöka på grund av dess
symbolvärde kopplat till skötsamhet och sedlighet. I tidigare forskning har
mellankrigstiden, då med särskild betoning på 1930- och 1940-talen, och
efterkrigstiden varit i fokus. Ansvaret för hemmet och hushållsarbetet har i hög
grad ställts i relation till kvinnans betalda arbete och mannens roll som
försörjare. Att låta hem- och hushållsegenskaper vara en självständig kategori i
undersökningen gör det möjligt att diskutera denna koppling mellan hem- och
hushållsarbete och förvärvsarbete. I tidigare forskning har problemet med att
skilja på hushållsarbete och omsorgsarbete diskuterats och det har också
resonerats kring vilka begrepp som kan användas när man talar om det arbete
som sker i hemmet.43 Kontaktannonsmaterialet är i detta avseende tämligen
oproblematiskt.44
Kroppsliga egenskaper ger möjligheter att diskutera estetiska ideal, kroppen
som arbetskraft, kroppens reproduktiva status, hälsans och konsumtionens roll.
Givetvis är också sexualiteten av betydelse och det är i anslutning till denna
kategori jag diskuterar förekomst av beskrivningar av sex och uttryck för
sexualitet. Forskning om hälsa och kroppsbyggnad har främst handlat om
sekelskiftet och om 1930- och 1940-talen, medan forskning om utseende och
klädstil främst har handlat om 1920-talet och 1960- och 1970-talen.45 Den
tidigare forskningen om synen på mannens kroppsliga egenskaper under
nittonhundratalet är begränsad i förhållande till forskningen om synen på
43 Karin Carlsson tar i denna diskussion upp begreppen domestic work och care work, och
gällande hemarbete på en politisk nivå social care. Det blir i hennes undersökning om den svenska
hemvårdarinnekåren under åren 1940–1960, som hon uttrycker det, tydligt att hem- och
omsorgsarbetets innehåll varierat beroende på var arbetet utförts och vem som utfört det. Se
Carlsson 2013, s.12–14.
44 På ren praktiknivå har dessa typer av arbeten troligen gått omlott.
45 Periodiseringar när det gäller mode och kosmetika har varit inflytelserika i studier av de
kroppsliga egenskaperna och är värda att problematisera.
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kvinnans.46 Avhandlingens långa undersökningsperiod kan i förhållande till den
tidigare forskningens fokus på enskilda perioder ge en bredare bild och belysa
kontinuitet och förändring när det gäller de kroppsliga företrädena i mäns och
kvinnors idealbilder.
En undersökning av intressen och fritidssysselsättningar gör att man kan
studera arbetsdelning indirekt, och i viss mån fördelning av ekonomiska och
tidsmässiga resurser.47 Kategorin kan också belysa synen på gemenskap. Att
forskning om fritid med inriktning mot genus har varit sällsynt i Sverige
innebär att fritidsbegreppets komplexitet och genuskodade betydelse inte alltid
tidigare lyfts fram.48 Att möjligheterna till fritidsysselsättningar och intressen
utgör ett särskilt område i avhandlingen, och att både mannen och kvinnan
undersöks, innebär att det blir möjligt att undersöka om mannens fritid skiljer
sig från kvinnans. Att andra områden, som synen på försörjningskapacitet och
synen på hem- och hushållsarbete, ingår i undersökningen innebär att samband
mellan fritid och förvärvsarbete och hem- och hushållsarbete kan diskuteras.
Kategorin personliga egenskaper är ett särskilt viktigt verktyg för att komma
åt den del av relationen som inte handlar om arbete och försörjning, även om
de personliga egenskaperna kan vara kopplade till en viss arbetsdelning.
Analysen av de personliga egenskapernas utrymme inrymmer diskussion av
skötsamhetsideal och reflektioner kring alkohol- och tobaksbruk. Personliga
egenskaper är den kategori som fångar in de mest öppna och vitt spridda
formuleringarna. Resultaten från undersökningen av personliga egenskaper är
därför särskilt beroende av underkategoriernas karaktär och kräver extra
varsamhet vid excerpering och tolkning. Den tidigare forskning som berört
personliga egenskaper har i stor utsträckning ställt olika sådana mot varandra i
ett dikotomiskt förhållande. Genom att undersöka flera olika personliga
egenskaper i såväl egobilden som alterbilden av både kvinnan och mannen kan
de personliga egenskapernas variation och komplexitet lyftas fram. Fokus i
tidigare forskning har i mångt och mycket styrts av undersökningar av
arbetsdelning.
Det finns saker som är lättare att skriva om sig själv än om andra, och
tvärtom. Resultat för vissa kategorier skulle i och med detta kunna vara
kopplade till huruvida annonsören beskriver sig själv eller den som söks. I de fall
det har betydelse tas det upp i anslutning till de berörda undersökningarna.
46 Detta trots att till exempel mode och produkter för mäns yttre har funnits under hela

perioden och att det var först efter andra världskriget som kvinnors klädkonsumtion
volymmässigt gick om mannens, enligt Eva Blomberg och Johan Söderberg. Se Söderberg 1997,
s. 199; Blomberg 2006, s. 196–197, 206.
47 I annonserna har under vissa tider beskrivningar av intressen varit ett starkt genredrag. I
annonser där intressen och fritidssysselsättningar förekommer presenteras dessa ofta i
uppräkningsform efter Intr. (intressen).
48 Här utgör till exempel Eva Jarlövs bok från 1982 och Helena Tolvheds bok från 2015
undantag. Se Jarlöv 1982; Tolvhed 2015.
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Hantering av undersökningens kategorier
Vid kategorisering av annonsernas innehåll har givetvis vissa avvägningar gjorts.
De mest betydande av dessa avvägningar redovisas efter kategori och i
bokstavsordning i Bilaga 2.
I undersökningen ingår även annonser och delar av annonser där de
kategorier som undersöks saknas. I dessa enskilda annonserna kan antingen
altertexten eller egotexten, eller båda, sakna innehåll som kan placeras i någon
av undersökningens kategorier.49 Genom att också undersöka när kategorierna
helt eller delvis saknas kan tystnaden i annonserna studeras systematiskt. Vad
som saknas säger också något. (För en redogörelse av när beskrivningarna inte
innehåller några av undersökningens kategorier se Bilaga 1.) Tystnaden kan
dock handla om olika saker; den kan både bekräfta ett resultat och ifrågasätta
det. Förekomst av en kategori i en annons tolkas som att annonsören ansåg att
den var väsentligt att förhålla sig till. Att en kategori saknas kan betyda att
annonsören inte ansåg sig behöva förhålla sig till denna typ av innehåll. Detta
säger dock ingenting om varför. Det kan bero på att kategorin inte var viktig,
att det fanns något sorts tabu kopplat till den eller också att den var så självklar
att den inte behövdes tas upp.
Antalet annonser som ingår i undersökningen men som inte innehåller
någon av de kategorier jag fokuserar på varierar mellan sex annonser (1890) och
39 (1940). Totalt är det cirka fyra procent av de 5 000 annonserna som inte
gett information om någon av de sex kategorierna. Dessa ska dock inte
betraktas som ett bortfall. Det som inte skrivs är också en del av
undersökningen.
Ett år då andelen annonser utan beskrivningar kopplade till någon av
kategorierna är stor är 1940. Detta år var det främst kvinnor men också män
som utelämnade beskrivningar av sig själv när de författade annonserna. Under
observationstillfällena 1890 och 1900 är det däremot få annonser som saknar
kategorier.50 Det går också att se att det mer sällan saknas kategorier i
altertexterna än i egotexterna, det är alltså vanligare att annonsörerna utelämnar
fakta om den de söker än om sig själva. Under undersökningsperioden var det

49 Exempel på ord som faller utanför dessa kategorier är bekantskap, ensamhet, passande,
tillvaro, hoppas och kanske. Vanligast är att en del av beskrivningar är väldigt gles, till exempel att
mannen beskrev sig själv som en lång och trevlig ingenjör, medan delen som tog upp önskemålen
om kvinnan kanske endast utgjordes av kvinna sökes.
50 Detta skulle kunna bero på att annonserna dessa år generellt innehöll många uppgifter.
Minst andel annonser författade av män som inte innehåller någon av undersökningens kategori
är det 1890 och 1900, och minst andel annonser författade av kvinnor som inte innehåller någon
av undersökningens kategorier är det 1960. Under perioden 1890–1930 är det framförallt
kvinnors annonser som innehåller färre kategorier, medan det omvända – om än inte i samma
utsträckning – gäller från perioden 1940 och framåt.

28

generellt främst kvinnor som lät beskrivningarna av sig själva ta mindre plats i
annonserna.51

Kategorisering av annonsörerna
För att kunna diskutera hur eventuella förändringar i materialet kan hänga
samman med förändringar i sammansättningen av annonsförfattare analyseras
annonsörerna efter ålder, civilstånd, geografisk bakgrund, etnicitet och
beskrivningar av social och ekonomisk tillhörighet. Analysen av annonsörernas
sammansättning utgår i från vad annonsörerna själva skriver. I den mån
resultatet påverkas av förändringar i sammansättningen av annonsörerna,
utifrån till exempel ålder och social tillhörighet, diskuteras det direkt i analysen.
En fullständig redogörelse av annonsörernas uppgifter när det gäller ålder,
civilstånd, geografisk bakgrund, etnicitet och sociala och ekonomiska
tillhörighet finns att tillgå i Bilaga 4.
Män och kvinnor kategoriseras efter ålder uttryckt i siffror och
åldersintervall, samt efter övriga åldersbeskrivningar, till exempel medelålders.
Civilstånd undersöks med hjälp av kategorierna ogift, skild och änkestånd.
Geografisk bakgrund är betydelsefullt att undersöka för att få en bild av hur
stockholmsbaserade kontaktannonsörerna var, utifrån tanke på Dagens Nyheters
utgivningsort. Här undersöks annonsörernas fördelning mellan stad och land.
Beskrivning av den geografiska bakgrunden kan till exempel utgöras av C-län,
norrländska och landet.52
Etnicitet kategoriseras direkt utifrån annonsörernas egna formuleringar.
Etnicitet beskrivs under undersökningsperioden i termer av till exempel finska
och utländsk. Religiös tillhörighet som judisk ingår också i denna kategori.
Etnicitet och religiös tillhörighet uttrycktes explicit endast i mycket begränsad
utsträckning. En underförstådd etnisk tillhörighet finns troligen i materialet. I
undersökningen ingår endast annonser författade på svenska och/eller författade
av en annonsör boende i Sverige.
Hur annonsörerna beskrev sig själva och den önskade partnern utifrån social
och ekonomisk tillhörighet varierade stort. Undersökningen fångar upp de olika
51 Annonsens innehåll är väl avvägt då antalet ord i annonserna är begränsade. Det vanligaste

är att en annonsör beskriver sig själv eller den som söks med hjälp av EN av undersökningens
kategorier. Det förekommer också att annonsören använder sig av TVÅ komponenter i sin
beskrivning och det är inte ovanligt med en beskrivning innehållandes TRE av de sex
komponenterna. Fylligare beskrivningar där FYRA kategorier ingår är dock ovanligare, och att en
beskrivning innehåller FEM eller samtliga SEX kategorier är ovanligt. Män beskriver sig själva för
det mesta med EN eller TVÅ kategorier – särskilt i början och slutet av undersökningsperioden.
Kvinnan män söker beskrivs med flera olika kategorier fram till 1930, efter det är det vanligare att
beskrivningen av den sökta kvinnan innehåller EN eller TVÅ kategorier. Kvinnor beskriver sig
själva främst med en eller två kategorier, och den de söker likaså.
52 Det finns i materialet endast en geografisk markör som uttrycker någon form av social och
ekonomisk tillhörighet; kvinnan som bor på östermalm. Se Dagens Nyheter 19/2 1970.
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typerna av sätt att beskriva social och ekonomisk tillhörighet över tid. Under
perioden var följande typer vanliga: klass (ex: arbetarklass), socialgrupp (ex:
socialgrupp 1), titel (ex: direktör), utbildning (ex: fil. kand. och akademiker),
yrke/arbete (ex: spårvagnsman och fast tjänst), börd (ex: adel), materiella
tillgångar (ex: sommarhus). Annonsörernas egna uppgifter om yrke och arbete
kategoriseras dessutom efter en av mig upprättad enklare och för materialet
passande socioekonomisk indelning (arbetare, tjänsteman, lägre tjänsteman,
högre tjänsteman, tjänsteman på mellannivå, akademiker, egen företagare och
konstnärliga yrken).

Urval och observationer
Under perioden 1890–1980 gör jag tio observationer – en vart tionde år.
Antalet annonser i undersökningen är för vart observationstillfälle 500, 250 för
vart kön. I en undersökning med tio observationer blir detta således ett material
bestående av 5 000 annonser.53
Urvalet består av de första 250 annonserna i Dagens Nyheter av vart kön vart
av de observerade åren.54 Det är slumpen som avgör vilka annonser som ingår i
materialet, men undersökningen blir på detta sätt möjlig att upprepa med
liknande resultat.55 Annonser som jag tagit del av men som inte ingår i
undersökningen är annonser som återkommer (en annonsörs annons ingår
endast en gång i undersökningen oavsett hur många gånger denna
förekommer), annonser författade på annat språk och inskickade från annat

53 Antalet annonser i tidningen i genomsnitt per dag varierar över tid. Under perioden 1890–
1920 innehöll ett nummer av tidningen i genomsnitt maximalt 1 annons per dag, medan den
1930 innehöll mer än 1 annons i genomsnitt per dag, 1940 nära 3 i genomsnitt per dag och
1950–1980 cirka 4 annonser i genomsnitt per dag. Under perioden 1890–1920 krävdes det över
200 nummer per observationstillfälle för att sammanställa 250 annonser av män och 250 av
kvinnor. Flest nummer av tidningen för att sammanställa 250 annonser av män och 250 av
kvinnor krävdes det 1900 (280 nummer). 1930 krävdes 130 nummer, 1940 runt 70 och 1950–
1970 cirka 40. 1980 krävdes det minst antal nummer (26) för att sammanställa 250 annonser av
män och 250 av kvinnor. Totalt har jag hämtat annonser från cirka 1 352 nummer och läst
ungefär 2 720 nummer av Dagens Nyheter för perioden 1890–1980.
54 Tidigare undersökning av kontaktannonser i Dagens Nyheter byggd på observationer gjorda
vid flera olika tillfällen under ett observationsår visar att det inte föreligger några särskilda
årstidsrelaterade skillnader i materialet. Se Nilsson 2005.
55 Undersökningen bygger helt på mikrofilmat material. Urvalsprincipen är applicerad på
mikrofilm placerad på Carolina Rediviva. Användning av numera digitalt tillgängliggjort material
kan skilja sig när det gäller ordningsföljden av annonser och påverka upprepbarheten. Uppsala
universitetsbibliotek hade då undersökningen genomfördes inte möjlighet att erbjuda forskare
materialet digitalt. När undersökningen gjordes fanns materialet på mikrofilm, och med
begränsad tillgänglighet även för forskare. Detta har, förutom att öka arbetsbörda och arbetstid
mycket väsentligt – materialet har tidvis inte varit möjligt att komma åt – också inneburit en
mindre träffsäkerhet när det gäller annonsföljden på grund av tilll exempel skadad film.
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land. Annonser med alltför många avsändare utgår också, likaså annonser där
kontaktbyråer aktivt har påverkat innehållet.56
Urvalet av den enskilda annonsen är resultatet av en avvägning. Att en
annons lagts åt sidan beror oftast på att avsändaren är oklar eller dennes motiv
är osäkert. Annonser där beslutet har varit lättare att fatta innehåller till exempel
formuleringar om endast brevväxling eller meningar som ”välväxt ung man
söker vital äldre kvinna för glädjefull samvaro” (1970).57 Ett sådant beslut har
däremot varit svårare att fatta i de fall annonsören sökte någon av motsatt kön,
men tryckte särskilt på fritidsaktiviteter och kamratskap – till exempel sökes för
promenader och tankeutbyte – eller skrev att det som söktes inte var
”traditionella ‘snälla’ och ‘präktiga’ flickan” (1960).58 Signaler om att den
sökande inte söker någon av motsatt kön eller en partner för en långvarig och
seriös relation är viktiga att undersöka närmre. Jag har särskilt studerat ordval
och beskrivningar som till exempel generös, vidsynt/fördomsfri, vital och
affärsdam/tobaksdam.59 Flest annonser som inte uppfyller kriterierna för mitt
urval är det år 1900 och år 1980 (157 annonser). Minst är det 1950 (30
annonser).60
Att antalet annonser i Dagens Nyheter varierat över tid påverkar inte
resultaten. Däremot innebär kravet på lika många annonser för var observation
56 Vissa annonsförmedlare publicerade annonser med mer eller mindre mallartade

formuleringar, och dessa annonser ingår inte i undersökningen. Annonser rubricerade som
sökande efter brevvän ingår inte i undersökningen. Detta även om man kan ana att en del
kvinnor de första observationstillfällena valde att benämna sin annons som en brevvänsannons
trots att det långsiktiga syftet var att träffa en livspartner.
57 Dagens Nyheter 11/1 1970.
58 Dagens Nyheter 24/1 1960.
59 Generös och skämma bort förekommer i stort sett inte alls under undersökningsperioden,
men diskuteras eftersom det kan indikera att det är tal om någon form av sexuell byteshandel. Är
det uppenbart eller misstänks att annonsen handlar om denna typ av relation ingår den inte i
undersökningen. Fördomsfri och vidsynt betyder olika saker under undersökningsperioden.
Under första halvan kan det ha handlat om synen på annonserandet, och under senare kan tider
snarare om annonsen syfte. Vidsynt förekommer i cirka 10 fall i det utvalda materialet 19501980, främst 1960 och handlar om kvinnan. Vidsynt kan i annonserna betyda såväl förstående
och tolerant som sexuellt frisinnad. Vital eller andra uttryck som eventuellt kan säga något om
sexuell prestationsförmåga förekommer inte i det sammanhanget, utan handlar om hälsa, speciellt
om över 35-40, i betydelsen livlig, energisk, frisk och i full vigör. Det finns rykten som menar att
dessa beteckningar under vissa tider skulle kunna ha varit täckmantel för prostitution. Jag har i
närmare granskning av samtliga av dessa damer inte haft någon anledning att misstänka det
föreslagna. (Totalt förekommer i materialet 26 affärsdamer mellan 1930 och 1970, varav flest
1940 till 1960. 13 av affärsdamerna hittar man 1930.) Inga beskrivningar av tobaksdamer har
återfunnits i materialet.
60 Antalet annonser som fallit bort varierar mellan 30 och 157. Under de första
observationerna handlar bortfallen om vänskapssökande eller sökandet efter brevvänner. Under de
senare observationerna faller annonser bort för att det är otydligt vad avsikten var eller vems avsikt
var. Annonser där jag misstänker att det handlar om sökande efter sexuella förbindelser hör också
till de senare observationernas bortfall. I undersökningen ingår inte annonser som är oläsliga
genom sin förvaring på skadad mikrofilm.
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en mindre justering av metoden för vissa år. Vid de två första observationerna
annonserade färre kvinnor än senare, och 1920 annonserade mycket färre män
än vanligt. Detta gör att antalet annonser i dessa fall spänner över mer än just
det utvalda observationsåret.61

1.3. Undersökningen i förhållande till tidigare
forskning
De ämnen, material, perioder och angreppssätt den tidigare forskningen
fokuserat på ger upphov till frågor om huruvida förändringar i beskrivningar av
kvinnan också inneburit förändringar i beskrivningarna av mannen, och
tvärtom De väcker också frågor om förändringar inom ett område, som till
exempel hur man försörjer sig, också inneburit förändringar på ett annat
område. Periodiseringar som gjorts i tidigare forskning är intressanta i
förhållande till hur konstruktionen av genus i kontaktannonserna sett ut.
En undersökning där båda könen studeras belyser tidigare forsknings frågor
om hur könen ordnas i förhållande till varandra och förändras. Genom att låta
både män och kvinnor komma till tals om både mannen och kvinnan kan
motsägelser och dubbelheter i idealbilderna framträda. Att konkretisera olika
forskningsområden genom analytiska kategorierna och sammanföra dessa i en
och samma undersökning ger möjlighet att studera dessa i förhållande till
varandra och deras betydelse i konstruktionen av genus. Kontinuiteten i
kontaktannonsmaterialet kan knyta ihop de studier som gjorts i tidigare
forskning. Med en lång undersökningsperiod kan mönster gällande historisk
förändring problematiseras och förändringars mer djupgående betydelse
diskuteras. Dessutom kan perioder som i tidigare forskning inte undersökts i
lika hög grad som andra inlemmas genom den långa undersökningsperioden
och ge en tydligare bild av förändring och kontinuitet.

61 De två första observationerna har jag hämtat annonser från fler än ett år, då antalet
annonser av kvinnor inte uppgår till 250. Observationstillfället 1890 sträcker sig därför mellan
1890 och 1892, och observationstillfället 1900 mellan åren 1900 och 1901. Enligt annonsörernas
antydningar verkar detta bero på att det inte var riktigt accepterat för kvinnor generellt att ta
initiativ till relationer med män. Ursäkter som att det t. ex är skottår verkar ha behövts i högre
grad för att kvinnor ska annonsera. Observationstillfället 1920 uppgår inte riktigt antalet
annonser författade av män till 250, utan även några nummer från 1921 ingår i undersökningen.
Varför män annonserar i mindre utsträckning detta år vet jag inte, men sett till Sverige hela var
överskottet av kvinnor i Sverige denna tid något lägre än under resten av undersökningsperioden.
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1.4. Avhandlingens upplägg och undersökningens
dispositionsnivåer
Efter detta inledande kapitel följer fem kapitel; kapitel 2 som är ett
bakgrundkapitel; kapitel 3 där källmaterialet och en första analys av detta
presenteras; kapitel 4 där avhandlingens sex kategorier undersöks kronologiskt;
kapitel 5 där materialet analyseras utifrån förändring och kontinuitet och
tidigare forskning; kapitel 6 som diskuterar kontaktannonsernas idealbilder
utifrån hela perioden och vad dessa säger om historisk förändring av
genusrelationerna.
Bakgrunden tar upp de sociala, ekonomiska, juridiska och politiska villkor
män och kvinnor och livspartnerrelationen i Sverige och Stockholm omgärdats
av.
I kapitlet om källmaterialet värderas, motiveras, beskrivs och undersöks
Dagens Nyheter, kontaktannonserna och kontaktannonsörerna.
De följande empiriska kapitlen är strukturerade så att läsaren stegvis ska tas
från kontaktannonsörernas beskrivningar (kapitel 4), via analys av idealbilderna
(kapitel 5) till diskussion av genusrelationen (kapitel 6).

1.5. Sammanfattning av undersökningens uppgift
Svenska kontaktannonsörers beskrivningar är utgångspunkten för en analys av
olika idealbilder och deras förhållande till varandra under tiden 1890–1980. Att
män och kvinnor skrivit kontaktannonser i en relativt likartad form under en
lång period möjliggör ett långt tidsperspektiv och en problematisering av de
periodiseringar som gjorts. Genom att studera vad kontaktannonsörer uppfattat
som gångbart i sökandet efter en heterosexuell livspartner kan jag få tillång till
idealbilder baserade på tusentals olika röster från en vardaglig och konkret nivå.
På detta sätt kan avhandlingen ifrågasätta idén om att könsideal skapas genom
imitation av statliga normer.
Metoden där altertexter och egotexter jämförs ger möjlighet att undersöka
uppfattningar om mannen och uppfattningar om kvinnan – utifrån både mäns
och kvinnors beskrivningar. Eftersom annonserna innehåller flera centrala delar
av vad som gör en man och en kvinna kan de användas för att undersöka ideal
relaterade till försörjningsförmåga, ansvar för hem- och hushållsarbete,
utformning av föräldraskap, möjligheterna till fritidsintressen och de kroppsliga
egenskapernas betydelse.
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2. Kvinnor och män i Sverige och
Stockholm

2.1. Livspartnerrelation och äktenskap
De juridiska och politiska ramarna för livspartnerskap har varierat under den
undersökta perioden. De olika områden dessa institutionaliserade
livspartnerformer berört handlade till exempel om arbetsinsatser, arv, hor,
ägande, beskattning, äktenskapshinder och äktenskapsskillnad, men också om
kvinnans och barnens myndighet.62
Under perioden 1909–1915 fanns juridiskt reglerad samlevnad i form av
ofullkomnat äktenskap, trolovning och äktenskap, medan det 1915-1973 fanns
trolovning och äktenskap. Under 1980 reglerades livspartnerrelationen juridiskt
av lagar om äktenskap och samboende.
Ett ofullkomnat äktenskap fastslogs i efterhand om paret haft sexuell
förbindelse som trolovade eller under äktenskapslöfte, och var en sorts
äktenskap. Fördelen för kvinnan med detta var att mannen inte fick giftorätt i
kvinnans bo och inte heller blev hennes målsman. Det ofullkomnade
äktenskapet kan ses som en samlevnadsform som syftade till att skydda kvinnan.
Trolovning betydde inget under tiden den pågick, men om den bröts skulle
gåvor ges tillbaka och mannen kunde bli betalningsskyldig för eventuella
utomäktenskapliga barn, som kunde ärva mannen om han dog. Trolovning var
mer vanligt förekommande på landsbygden.
En icke juridiskt reglerad form som förekom i städer, och framförallt i
Stockholm, från slutet av 1800-talet var proväktenskap. Detta så kallade
stockholmsäktenskap har i tidigare forskning av Margareta Matovic beskrivits
som ett medvetet val från kvinnans sida för att undvika juridisk och ekonomisk
underordning. Genom stockholmsäktenskapet kunde kvinnan leva med en man
och skaffa barn, men ändå fortsätta vara civilt och ekonomiskt myndig.63

62 Andersson 2011, s. 14–19, 28-29, 66–71, 127–129; Bersbo 2012, s. 29–92, 128–131,
139–168. Under första halvan av 1900-talet reglerades trohet i lag. Hor avkriminaliserades först
1937. Se Andersson 2011, s. 80-87.
63 Matovic 1984, s. 163, 172; Andersson 2011, s. 89–91; Bersbo 2012, s. 31.
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Lagen om samboskap stiftades 1973 och innebar att samboende fick
rättsverkningar utan att mannen och kvinnan själva valde att reglera
relationen.64
Äktenskapet har under hela perioden haft en särställning. En revision av den
svenska giftermålsbalken inleddes 1909, och 1915 infördes en skilsmässolag
med nya lagar angående äktenskaps ingående och upplösning. År 1920 kom
den nya giftermålsbalken som gjorde makarna likställda. Från 1921 förlorade
inte längre kvinnan sin myndighet i och med giftermål. De kvinnor som redan
var gifta förblev dock omyndiga fram till 1950. Begreppet äktenskapslikhet
började användas juridiskt 1957. 1987 förändrades lagstiftningen och
giftermålsbalken bytte namn till äktenskapsbalken.65
Äktenskapet har under den undersökta perioden setts som ett sätt att
upprätthålla en viss samhällsordning och reglera mäns och kvinnors ekonomiska
och sexuella relationer. Synen på behovet av juridiska regleringar har varierat.
Under andra halvan av artonhundratalet minskade antalet äktenskap och detta
upplevdes som problematiskt. Det ansågs vara kvinnorna och
stockholmsäktenskapen som låg bakom den neråtgående äktenskapsfrekvensen.
Äktenskapets särställning försvann delvis under 1930-talet, även om giftermål
ansågs vara det bästa för samhället. Att relationen var varaktig och innehöll
romantiska känslor var nu viktigare än tidigare. I och med debatten runt frågan
om befolkningskrisen framställdes äktenskapet som en viktig reproduktiv enhet,
men den icke-äktenskapliga reproduktionen var också det så länge den var
moraliskt riktig. Den statliga styrningen blev än svagare under 1950-talet då
relationen mellan man och kvinna alltmer började betraktas som privat och
individuell. Familjeenheten i sig var viktigare än att den var stadfäst i ett
äktenskap. Regleringarna kom mindre att beröra livspartnerskap och mer
handla om föräldraskapet.66
Statistiken visar att antalet giftermål minskade fram till 1950. Flest som gifte
sig var det på 1940-talet. Det var också under denna tid skilsmässorna började
att öka, särskilt i städerna. Flest omgiften skedde under perioden 1950–1960.
Mäns giftermålsålder för första äktenskapet steg fram till 1950 och sjönk sedan.
Kvinnors giftermålsålder sjönk under hela undersökningsperioden. Kvinnor
gifte sig alltid vid en tidigare ålder än män, även vid omgifte. 67

64 Andersson 2011, s. 14-18, 168–170.
65 SFS 1920:406; Andersson 2011, s. 68–71, 102–107, 127–129; Bersbo 2012, s. 32–36, 45,
139, 148, 155, 170, 174, 180.
66 Andersson 2011, s. 87-98, 127–129, 167, 174–177; Bersbo 2012, s. 30–31.
67 Historisk statistik för Sverige. D. 1, Befolkning 1720-1967, 2. uppl, 1969. Männens
medelålder för giftermål var 1890 28,51 år för första giftet och 45,58 år för omgifte. År 1967 var
männens giftermålsålder 25,87 respektive 42,16. Kvinnornas medelålder för giftermål gick under
perioden från 1890 års 26,77 år respektive 40,86 år till 1967 års 23,40 år respektive 37,90 år. Se
Historisk statistik för Sverige. D. 1, Befolkning 1720-1967, 2. uppl, 1969.
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2.2. Kvinnans ställning inom och utanför äktenskapet
Under 1800-talet emanciperades kvinnan, till exempel blev kvinnor myndiga
vid samma ålder som männen 1884. Detta gällde dock endast den ogifta
kvinnan. När undersökningsperioden börjar blev mannen genom vigseln
hustruns förmyndare, vilket innebar att han fick ansvaret för hennes eventuella
förmögenhet och inkomster. Hustrun, å sin sida, hade rätt till morgongåva och
giftorätt. Kvinnor som gifte sig hamnade under mannens förmynderskap tills
den nya giftermålsbalken infördes 1920. Rätt att rösta för första gången fick
kvinnan 1921. Mannen fortsatte dock att vara ensam förmyndare för eventuella
barn. Modern fick inte rätt att vara förmyndare åt minderåriga barn i
äktenskapet förrän 1949, i och med en ny föräldrabalk.
Kvinnans arbete styrdes av civilståndet och av allmänna lagar och
restriktioner. En lag från 1901 förbjöd barnaföderskor inom industrin att arbeta
fyra veckor efter barnets födelse och 1909 infördes en lag om förbud mot
kvinnors nattarbete. År 1925 infördes behörighetslagen som gav kvinnor
tillträde till samtliga statliga tjänster, 1927 öppnades statliga läroverk för
kvinnor och från 1939 hade arbetsgivaren inte längre rätt att avskeda kvinnor
för giftermål, trolovning eller graviditet. 1949–1955 infördes en obligatorisk
sjukförsäkring i Sverige där det ingick en moderskapsförsäkring. Det lades i
utredningsarbetet, enligt Zara Bersbo, stor vikt på att skapa goda
förutsättningar för förvärvsarbetande kvinnor att föda fler barn. Med
avskaffande av särbeskattningssystemet 1971 frikopplades kvinnans inkomst
beskattningsmässigt från hennes civilstånd. Med den könsneutrala
föräldraförsäkringen 1974 knöts kvinnan inte enbart till omvårdnaden av
barnen i socialförsäkringssystemet.68

2.3. Levnadsstandard och konsumtion
Levnadsstandard och konsumtion i Sverige
Under den undersökta perioden fick männen och kvinnorna i Sverige ett
bekvämare och tryggare vardagsliv. Bostäder och sjukvård blev bättre, och
tillgången till sådant som kläder och nöjen större.69
En stor del av dessa förändringar var kopplade till det offentliga
välfärdssystemet. Under nittonhundratalet infördes det reformer som allmänna
pensionsförsäkring (1931), moderskapsförsäkring (1931), inkomstprövat
68 SFS 1898:64; SFS 1920:405; SFS 1949:381; Bersbo 2012, s. 35–41, 77, 85–88, 97–113,

159.
69 Politiska och ekonomiska förutsättningarna under 1960-talet med fokus på könen finns
beskrivit bland annat av Ulla Björnberg. Se Björnberg 1994, s. 156–163.
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barnbidrag för faderslösa barn (1937) och allmänt barnbidrag (1948).
Inkomsterna steg och bostäderna förbättrades.
Levnadsstandarden kopplad till teknik och konsumtion förbättrades från
1930-talet. Då kom centralvärme, badrum, kylskåp och spis. Skillnaderna
mellan olika människors vardag var dock stor, särskilt mellan stad och
landsbygd. Den första vågen av dammsugare, symaskiner och radioapparater
kom inte alla tillgodo. Generellt fortsatte all konsumtion som rörde hemmet
och hemarbetet att öka från 1930-talet. Till exempel kunde man istället för att
baka bröd köpa bröd, och istället för att sy kläder och laga kläder fanns en
växande konfektionsindustri. Tillverkningen av barnkläder som tog mycket tid i
hemmen underlättades av textilindustrin under 1950-talet. Detta innebar
däremot inte att tiden för hushållsarbetet i sig minskade. Hushållsapparater,
konstfibrer, färdiglagat och snabbköp förändrade istället hushållsarbetet genom
att kvalitén höjdes och konsumtionen ökade.70
Den tid män och kvinnor lade på fritidssysselsättningar ökade radikalt under
nittonhundratalet – för alla sociala och ekonomiska grupper. Med den ökade
levnadsstandarden spenderades mer pengar, tid och offentliga resurser på livet
utanför arbetet.71

Levnadsstandard och konsumtion i Stockholm
Mellan 1800-talets mitt och första världskriget förändrades Stockholms stads
utseende och karaktär; staden blev större och mer tätbefolkad. Från andra
halvan av 1800-talet växte fabriksområden fram i Stockholm; bomullsfabriker,
bryggerier och mekaniska verkstäder erbjöd arbeten. De stora varuhusen i
staden öppnade i slutet av 1800-talet och självbetjäningsaffärer efter
amerikanskt mönster infördes under 1930-talet. Från 1950-talet sysselsattes
alltfler av Stockholms befolkning i tjänstesektorn.72
70 Nyberg 1989, s. 221–222, 259; Söderberg 1997, s. 199; Aléx 2000, s. 120-128; Blomberg

2006, s. 196- 197, 205; Bersbo 2012, s. 41–42, 141, 151, 160.
71 Redan efter första världskriget växte ungdomskulturens nöjesliv sig starkare med företeelser
som jazzklubbar och dansrestaurang. Även idrottande och friluftsliv engagerade fler, och sedan
kom resande och bilsemestrar. Den första semesterlagen kom 1938. Då handlade den lediga tiden
främst om rekreation. Den svenska utlandsturismen började i slutet på 1940-talet och på 1960talet kom charterturismen igång. På 1950-talet blev semestern mer familjeorienterad. Ägandet av
fritidshus, fritidsbåt och bil ökade enormt från 1960-talet, även om detta givetvis varierade efter
socioekonomisk tillhörighet. Mellan 1923 och 1997 ökade antalet bilar med 960 procent. Denna
ökade rörlighet bidrog i sig till att skapa nya livsmönster. Nu kunde mannen och kvinnan resa
både för nöjes skull, till fritidsstället och till släkt och vänner. Se Tåhlin 1985, s. 44–45, 57–58,
66–67, 76–77; Hagberg 1986, s. 163–164; Fritid 1976–1991 1993, t.ex., s. 25–26, 33, 66; Aléx
2000, s. 120-123; Söderberg 2001a, s. 163–164; Lewén 2001, s. 179, 191–195; Grinell 2004, s.
163–168.
72 Högberg 1981 s. 105, 110–126, 184-188, 245, 307–309. Med ökning av befolkningen
skedde en vidgning av Stockholm som område. De sökande stockholmarnas näringsverksamhet,
socioekonomisk tillhörighet och livsfaser kom i och med detta att skilja sig mer åt. 1890 började
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För stockholmarna var undersökningsperiodens inledning en tid av
förbättrad ekonomi som framförallt innebar mer och bättre mat. De ogifta
kvinnornas mat var dock sämre på grund av att kvinnornas löner var nästan
hälften av männens. Framförallt änkor hade dåligt med mat. För de ogifta
kvinnorna gick större delen av inkomsten till boendet.73
I förhållande till landsbygden fick stockholmarna gas, vatten, el och avlopp
tidigt. Gasen kom till Stockholm under 1840- och 1850-talet. Badande och
tvättande blev alltmer frekvent och kring sekelskiftet steg vattenförbrukningen
ordentligt. Boendetätheten var dock fortsatt hög fram till 1930-talet. På 1910talet byggdes områden med egnahemsvillor, vilket intensifierades fram till
1940-talet. Den stora skillnaden när det gällde moderniseringen av hushållen på
1930-talen gick mellan stad och landsbygd. I stockholmshushållen var
inkomsterna högre och tillgången till hushållsteknik och industritillverkade
varor större än i jordbrukshushåll. Kvinnorna i Stockholm både arbetade mer
och konsumerade mer än kvinnor i övriga landet. De ägnade större tid åt att
handla, tvätta, sy och städa, medan jordbrukshustrur ägnade större tid åt
tillredning av mat. De stora förbättringarna när det gällde hushållsarbetet
handlade främst om vatten- och slaskbäring. Detta tog tidigare en stor tid i
anspråk. Det var däremot inte tillgången på hushållsteknik och
industriproducerade varor som minskade arbetstiden – utan hembiträdet, en
resurs som fanns tillgänglig i mycket högre grad i Stockholm än på landet.74
Förutom friluftsliv och naturturism ägnade sig också stockholmarna under
sin fritid åt bio och föreningsliv. Naturen som fritidsintresse blev intressant för
stadsborna vid sekelskiftesåren. För en liten del av stockholmarna existerade
också det glada tjugotalet med krogrevyer, teater och nattklubbar som Embassy,
Ferenska klubben och Sporting club.75

förortsområdena urbaniseras. Pendlarorterna tog fart från 1930. Efter 1930 blev ytterstaden större
än innerstaden. Det yttre förortsområdet började växa först på 1940-talet och från mitten av
1940-talet var befolkningsökningarna främst förlagda utanför själva staden. Från 1950- och
1960-talen bodde den största delen av befolkningen inte längre innanför tullarna. Se Ahlberg
1963, s. 15–17, 28, 77–78, 141, 157; Nilsson 2002, s. 19–33, 106–113.
73 Hirdman 1983, s. 29, 38–39, 61, 65. Maten utgjorde 1899 cirka 60 procent av inkomsten,
medan cirka 30 procent gick till boende och 3 procent till bränsle. Enligt en undersökning 1899
skulle de ogifta arbetarna ha supit upp ungefär 21 procent av sin inkomst och de gifta cirka 14
procent. Se Hirdman 1983, s. 23.
74 Högberg 1981, s. 164, 261-266; Hagberg 1986, s. 34; Nyberg 1989, s. 41, 95, 105, 127,
141, 176, 179; Pettersson 2008, s. 58, 66–67, 125.
75 Högberg 1981, s. 246; Pettersson 2008, s. 60-61, 246.
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2.4. Befolkning och arbete
Sveriges befolkning
Under större delen av nittonhundratalet rådde ett kvinnoöverskott i Sverige. I
städerna var detta överskott extra stort. Det var också fler i giftasåldern i
städerna. Efter 1940 blev kvinnoöverskottet generellt mindre. Antalet ogifta
män ökade under hela undersökningsperioden. Minst andel ogifta män av
samtliga män var det under 1950-talet. Änkor och änklingar blev färre under
undersökningsperioden.76
Över tid blev befolkningen äldre. När det gäller antalet barn minskade
barnafödandet tydligt fram till 1940- och 1950-talen – detta gäller också de
utomäktenskapliga barnen.77
Fram till 1930 flyttade fler människor ut ur landet än in. Störst var
utvandringen mellan 1900–1910. Inflyttningen från andra länder till Sverige
började under 1940-talet och mellan 1945 och 1960 ökade invandringen stort.
Norge och Finland var de länder folk främst utvandrade från under perioden,
men immigranter kom också från Danmark och Tyskland. Under vissa år som
under 1910-talet och 1940-talet kom en del människor från det som under
1920-talet blev Sovjetunionen, och under 1960- och 1970-talet från forna
Jugoslavien.78
Mellan 60 och 70 procent av befolkningen var förvärvsarbetande 1910 till
1985. Generellt arbetade Sveriges befolkning främst under perioden 1910–
1930 inom jordbruket, 1940–1970 inom tillverkningsindustrin och 1980 inom
offentlig verksamhet. Tillverkningsindustrin sysselsatte successivt allt fler under
hela perioden, både män och kvinnor. Det var alltid fler män än kvinnor som
var förvärvsarbetande. Kvinnornas förvärvsarbete ökade framförallt 1920 och
1960 och mäns framförallt mellan 1910 och 1920. Kvinnors plats i livscykeln
spelade under hela undersökningsperioden fram till 1970 en mycket stor roll för
huruvida kvinnan arbetade. Kvinnor arbetade under perioden 1940–1960 inom
tillverkning och transport, och män under 1940-talet främst inom jordbruk och
76 Historisk statistik för Sverige. D. 1, Befolkning 1720-1967, 2. uppl, 1969; FoB 1860–

1985. Kvinnoöverskottet förändrades över tid från 65 kvinnor per 1 000 män 1890 till 5 kvinnor
per 10 000 män 1960. Se Historisk statistik för Sverige. D. 1, Befolkning 1720-1967, 2. uppl,
1969.
77 Historisk statistik för Sverige. D. 1, Befolkning 1720-1967, 2. uppl, 1969; Folk- och
bostadsräkningarna 1860–1985; SCB, Statistikdatabasen. Männen blev 1890 i genomsnitt 56 år
efter första året genomlevt, medan de 1970 blev i genomsnitt mer än 70 år. Kvinnorna blev i
genomsnitt cirka 58 år efter första året genomlevt 1890 och i genomsnitt cirka 77 år 1970.
Spädbarnsdödligheten var mycket hög kring sekelskiftet. Den största minskning av
spädbarnsdödligheten skedde under 1930- och 1940-talen. Se Historisk statistik för Sverige. D. 1,
Befolkning 1720-1967, 2. uppl, 1969; Folk- och bostadsräkningarna 1860–1985.
78 Historisk statistik för Sverige. D. 1, Befolkning 1720-1967, 2. uppl, 1969;
Befolkningsförändringar 1961–1970 1974.
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tillverkning, och under 1950 och 1960-talen inom tillverkning. Under 1960talet arbetade kvinnor främst på kontor, med kommersiellt arbete och med det
som i statistiken kallades husligt arbete. Under 1970-talet arbetade fler kvinnor
inom hälso- och sjukvård. Män arbetade år 1960 och år 1970 främst som
lantbrukare, men också som motor- och spårvagnsförare och lantarbetare. Ett
ny stor grupp under 1970 var montörer och reparatörer, som sedan under 1980
utgjorde en av de största yrkesgrupperna för män.79

Stockholms befolkning
Befolkningen i Stockholms stad ökade under den undersökta perioden med 160
procent. Det var från slutet av 1800-talet som Stockholms befolkning började
växa, då stora mängder arbetssökande sökte sig till den framväxande industrin.80
Stockholm hade under första delen av undersökningsperioden en mycket
högre dödlighet i förhållande till andra städer, det gällde särskilt männen,
samtidigt som det fram till 1940 föddes färre barn i Stockholm än i övriga
städer och på landsbygden.
Att Stockholms befolkning trots detta ändå växte berodde på
inflyttningen.81 Under senare delen av undersökningsperioden växte Stockholm
till ytan och det blir mer relevant att tala om Stockholm som en tätortsregion.
Det så kallade 08-området ökade under perioden 1900 till 1980 sin befolkning
med 320 procent. Den stora ökningen skedde mellan 1940 och 1950.82
Många i Stockholm var i giftasålder eftersom det främst var män och kvinnor
i de arbetsföra åldrarna som sökte sig dit. Över tid steg medelåldern och mäns
och kvinnors medelålder kom att överensstämma bättre sinsemellan. 1890 var
4,6 procent i Stockholm över 65 år, medan motsvarande siffra 1950 var 9,1
procent.83
Kvinnorna och männen i Stockholm var i förhållande till övriga landet mer
sysselsatta inom handel och tjänster, och i viss mån också inom så kallat husligt
arbete. I Stockholm fanns också fler som arbetade inom partihandel, post, tele,
förvaltning, bank, finans, hotell, restaurang och kulturell service än i övriga
landet. Över tid ökade betoningen på handel, och också i viss mån offentlig
verksamhet. Stadsnäringarna ökade medan jordbruksnäringen minskade i
79 Folk- och bostadsräkningarna 1860–1985. Mäns förvärvarbete minskade från 1950 –
förutom 1960–1965 –, och särskilt 1965–1970. Se Folk- och bostadsräkningarna 1860–1985.
80 Högberg 1981, s. 246.
81 Ahlberg 1963 s. 79; Nilsson 2002, s. 41. De utomäktenskapliga barnen var fler i
Stockholm. 1890 föddes i promille cirka 34 barn i Stockholm och 1980 föddes det 10. Se
Ahlberg 1963 s. 79.
82 Nilsson 2002, s. 18, 34–37, 40–41, 68.
83 Ahlberg 1963, s. 37–S. 39; Nilsson 2002, s. 60–61, 67. Under perioden 1890–1930 var de
flesta i Stockholms stad mellan 15 och 49 år och efter 1930 och fram till 1970 i åldrarna 30–49
år Efter 1970 var de flesta 50–64 år. Se Nilsson 2002, s. 60–61.
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Stockholm. Det stora skiftet mellan de två typerna av näringar skedde mellan
1940 och 1950. Det var också då sysselsättningen inom husligt arbete
minskade. I början av undersökningsperioden var 25 procent i Storstockholm
sysselsatta inom jordbruket, medan motsvarande siffra 1950 var 3 procent.84
Den etniska variationen i Stockholm var inte särskild stor. De större utrikes
inflyttningarna till Stockholms stad började i slutet på 1940-talet. Största
ökningen av utrikes inflyttade skedde i slutet av 1940-talet och i slutet av 1960och 1980-talen. De flesta kom från Norden och Europa.85
Under perioden fylldes istället Stockholms befolkning främst på från inrikes
håll. Stockholm var i hög grad beroende av inflyttning för tillväxten. Kring 60
procent var 1860–1930 inflyttade. Särskilt stor var inflyttningen till Stockholm
i slutet av 1800-talet och på 1920-talet. Inflyttningen påverkades inte i särskilt
hög grad av ekonomiska konjunkturer. Mälarlänen var viktiga orter för tillflödet
av inflyttade. 1880 och 1930 kom det flest från Östergötland, Småland och
Södermanland. De infödda hade genom sitt kontaktnät en fördel när det gällde
tillgången till arbete och bostad. De infödda hade tack vare detta ett högt värde
på äktenskapsmarknaden.86

2.5. Stockholm och livspartnerval
Stockholmarna gifte sig under hela undersökningsperioden i lägre grad än
landets övriga befolkning. Särskilt tydligt var detta under den första perioden
1890–1910 och under perioden 1940–1950. I Stockholm var ungefär dubbelt
så många frånskilda som i övriga städer fram till 1950.87
Det var framförallt kvinnorna som var utan partner, se Diagram 1. Männen
hade fler livspartners att välja på, åtminstone under en del av perioden. Antalet
kvinnor per man var under 1890–1980 alltid fler i Stockholm än i resten av
landet, särskilt jämfört med landsbygden.88 Störst var kvinnoöverskottet 1910–
1940. Dödlighet och emigration var de största anledningarna till denna obalans.
Giftermålsåldern var under hela undersökningsperioden högre i Stockholm
jämfört med övriga städer och landsbygden.89 Under den undersökta perioden
förändrades däremot förhållandet mellan civilstånd och ålder. Kvinnorna gifte
sig 1870 och 1910 ungefär 3 år tidigare än männen, medan de 1950 gifte sig
84 Ahlberg 1963, s. 15, 37, 91–99, 123, 127, 157, 176.
85 Ahlberg 1963, s. 50–51, 55, 58, 80, 107.
86 Ahlberg 1963, s. 46-47, 49, 80, 86, 96; Matovic 1984, s. 63, 92, 123, 195.
87 Ahlberg 1963, s. 50. 1890 var andelen frånskilda män i Stockholm 0,5 procent och andelen
frånskilda kvinnor 0,7 procent. 1980 var andelen frånskilda män 10 procent och andelen
frånskilda kvinnor 12 procent. Se Statistik om Stockholm, Stockholms stad.
88 Från 1850 till 1950 gick det mellan 120 och 125 kvinnor per 100 män.
89 Ahlberg 1963, s. 32–35, 43, 61–63, 103, 159–160; Matovic 1984, s. 196.
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lite mer än ett år tidigare. Från 1950 var män och kvinnor äldre än tidigare när
de gifte sig. Under denna tid minskade också antalet änklingar och änkor,
medan antalet frånskilda ökade.
I början av avhandlingens undersökningsperiod uppvisar Stockholm flera
demografiska särdrag. Mortaliteten var hög, åldersfördelningen ojämn,
kvinnoöverskottet i de giftasmogna åldrarna stort och äktenskapsfrekvensen låg.
Med den framväxande industrialismen från 1880-talet förändrades demografin
och de sociala och ekonomiska grupperna. Nya rörligare relationer i förhållande
till arbete och livspartnerskap uppstod. Skiljelinjen mellan stad och land
skärptes och kvinnan blev en flyttbar och billig arbetskraft. De egendomslösa
kvinnornas situation påverkade deras benägenhet till äktenskap. Utan egendom
minskade betydelsen av att legalisera sin livspartnerrelation. De kvinnor som
sökte äktenskap under denna period hade troligen för det mesta ekonomiska
resurser som de önskade reglera juridiskt, vilka var en viktig tillgång på en för
kvinnornas del överhettad äktenskapsmarknad.
Infödda stockholmare hade hög status och gifte sig helst med varandra. Dock
hade de inflyttade männen på grund av kvinnoöverskottet goda möjligheter att
ändå kunna gifta sig med infödda kvinnor. I hopp om att göra sig ett gott parti
och inleda en karriär gifte sig flera av dem med de kvinnor i bättre skikt som
blivit över när att de infödda männen tagit slut.
När förtjänstmöjligheterna ökade för män i Stockholm generellt sjönk
emellertid de äldre kvinnornas värde på marknaden, då även utom Stockholm
födda män kunde ha råd med de mer attraktiva yngre kvinnorna. Ungdom
kunde då premieras före god förmögenhet. Den ökade levnadsstandarden
påverkade på detta sätt utrymmet i valet av livspartner.90

90 Matovic 1984, s. 14, 197, 206, 264, 269, 273–276; Nilsson 2002, s. 63.
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1890
246454
114399
45701

1900
300624
143030
59750

1910
342323
168531
66954

1920
419440
212192
76989

1930
502213
268438
90721

1940
590799
322452
94494

1950
744431
377531
93507

Källa: Statistik om Stockholm. Stockholms stad. Historisk statistik. Befolkning. Folkmängd efter civilstånd. http://statistik.stockholm.se/images/stories/excel/Tabell%204.htm
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3. Kontaktannonsen i Dagens Nyheter

3.1. Därför Dagens Nyheter
Att det är Dagens Nyheter som fått bidra med materialet till den här
avhandlingen beror på tidningens stora roll som småannonsorgan. Den var helt
enkelt det största kontaktannonsforumet under den undersökta perioden. (För
en kortfattad sammanfattning som ytterligare beskriver Dagens Nyheters plats på
tidnings- och annonsmarknaden, se Bilaga 3.)
För Dagens Nyheter var annonserna redan från start viktiga och tidningen
satsade medvetet på att kapa åt sig småannonsmarknaden.91 1914–1921 gjordes
en stor framryckning och Dagens Nyheter blev det största småannonsorganet i
Stockholm.92. Försprånget i förhållande till konkurrenterna blev ännu större när
tidningen snabbare än flera andra hämtade sig efter andra världskriget. Även i
jämförelse med övriga stora städers annonsorgan var Dagens Nyheter stor på
rubrikannonser.93 Redan innan tidningen kunde kalla sig den upplagemässigt
största var den landets mest använda tidning för annonsering.94
91 Boëthius 1955, 77; Pers 1964, s. 46; Jonsson 1977, s. 218, 223, 224; Rydén 1981, s. 26;
Jonsson 1982, s. 154, 156–160, 169; Engblom & Jonsson & Gustafsson & Rydén 2002, s. 161.
När Dagens Nyheter grundades var tanken redan från början att erbjuda konkurrenskraftiga
annonspriser. Se Hadenius 2002, s. 18. Man satsade på platsannonser och legala annonser (födda,
döda, förlovningar, bröllop), men framförallt småannonser som Önskas köpa och Att hyra. Se
Ljungqvist 1954, s. 84, 483; Hadenius 2002, s. 37, 220.
91 Jonsson 1977, s. 152, 160–161, 174–175, 269; Rydén 1981, s. 26; Hadenius 2002, s. 19,
37. Från 1920-talet och framåt ägnade sig annonsavdelningen åt annonssidor med teman och
specialannonser. 1907 gjordes en broschyr om konsten att annonsera och 1919 inledde Dagens
Nyheter en serie med reklam för reklamen. Se Kihlberg 1964, s. 50, 60, 68.
92 En av anledningarna till dessa framgångar berodde på att tidningen – till skillnad mot till
exempel Stockholms-Tidningen – publicerade svarta-börsen-annonser. Dagens Nyheter var dock
inte störst när det gällde legala annonser, eftersom tidningen hade lägre andel läsare från de högre
klasserna, som var de som var mest flitiga när det gäller den typen av annonsering. Se Ljungqvist
1954, s. 84, 483; Kihlberg 1964, s. 56–57, 113; Jonsson 1977, s. 222; Hadenius 2002, s. 220.
93 Jonsson 1977, s. 53, 66, 218, 223–224. Redan 1935 tog Dagens Nyheter 44 procent av
småannonsmarknaden i Stockholm. När undersökningsperioden närmar sig sitt slut hade Dagens
Nyheter 70–80 procent av småannonsmarknaden i Stockholm. Som en konsekvens av den stora
annonsvolymen har Dagens Nyheter viktmässig varit en tung tidning. Se Jonsson 1977, s. 55.
94 Ljungqvist 1954, s. 37.
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Att Dagens Nyheter kunde erbjuda en stor mängd annonser var viktigt för
både läsaren och annonsören.95 En stor upplaga innebar spridningen av den
enskilda annonsen, men ännu viktigare var vetskapen hos den stora allmänheten
att de flesta typer av småannonserna fanns i just denna tidning. Enskilda
kontaktannonser har inget attraktionsvärde i sig, det är istället mängden
annonser på samma ställe som avgör. Eftersom småannonsering bygger på
massverkan kan endast en tidning få positionen som småannonsorgan, och
denna hade Dagens Nyheter.96
Dagens Nyheter satsade på annonser inte bara när det gällde antalet, utan
tidningens annonsredaktion arbetade också tidigt med grafiken runt
annonserna.97 Redan efter att tidningen funnits i knappt ett år (1865) gjorde
man om formatet för att få plats med fler annonser.98 På 1920-talet gjordes
huvudavdelningar med olika marknader, bland annat diversemarknaden. Under
1930 och 1940-talen moderniserade man typografi, rubriksystem och
annonsmottagning. Ljusare och lättare utseende ökade ytterligare populariteten
som annonsorgan.99
Att upplagan var stor är givetvis viktig. Ingen annan tidning under den
undersökta perioden nådde fler.100 1929 blev tidningen för första gången –
95 Jonsson 1977, s. 152, 160–161, 174–175, 269.
96 Dagens Nyheter hade en mycket större total annonsmängd än många andra stora tidningar.
Under 1930-talet tog Dagens Nyheter nästan hälften av annonsmängden i stockholmsområdet och
under 1960-talet cirka tre fjärdedelar. Sverker Jonsson, som forskat om annonser och
tidningsekonomi, hävdar att de mest framgångsrika tidningarna i världen är de som fått
allmänhetens förtroende som bra småannonsorgan. Dagens Nyheter är ur denna synpunkt ett bra
val. När en tidning lyckats bli det ledande småannonsorganet lyckats den därigenom höja sitt
läsvärde. Småannonserna är en intressant och stimulerande läsning för många samhällsgrupper. Se
Ljungqvist 1954, s. 485; Jonsson 1977, s. 152, 160–161, 174–175, 269.
97 Boëthius 1955, s. 67; Kihlberg 1964, s. 15.
98 Hadenius & Weibull & Wadbring 2008, s. 26.
99 Ljungqvist 1954, s. 481; Boëthius 1955, s. 67–68; Kihlberg 1964, s. 72; Hadenius 2002, s.
26.
100 När det gäller meddelandeannonser hade Dagens Nyheter till exempel på 1950 och 1960talen kring 80 respektive 75 procent av marknaden i förhållande till de två andra störst
tidningarna. Se Kihlberg 1964, s. 83. Dagens Nyheter gjorde mätning av sin bruttoupplaga för
första gången 1910, men denna redovisades inte offentligt förrän 1923. Bruket att försöka
beräkna upplaga spred sig efter hand och kom slutligen att bli till en årlig redovisning då kontroll
av siffrorna ganska omgående uppstod. Undersökningarna professionaliserades på 1960-talet.
1930 började man mäta exponering – räckviddsmätningarna –, alltså hur många som läste varje
enskild tidning/tidskrift och hur läsekretsen var sammansatt. Se Hadenius & Weibull &
Wadbring 2008, s. 33, 339–340. När det gäller siffror om svenska tidningar är generellt Tollins
beräkningar ofta igenkommande. Kihlberg har också sammanställt olika sådana uppgifter
gällande Dagens Nyheters upplaga och han använder sig då av nettoupplagan fram till 1932 och
för perioden 1865–1872 av Riksgäldens tidningsstämplar – som registrerade stämpelavgifter –
och självdeklarationer, medan han för tiden 1875–1910 använder pappersjournaler och
faktorsrapporter där man bland annat kan studera pappersåtgången. Han menar att det gällande
Dagens Nyheter finns tillgång till en ordnad statistik från 1911. Hans källanvändning visar på de
statistiska beräkningarnas skiftande ursprung och också hur det kan existerar olika siffror. Se

46

bland då cirka 230 tidningar – landets största.101 För Dagens Nyheter innebar
åren under andra världskriget att tidningen blev ännu större med en
upplageökning på nära 50 procent.102
När Dagens Nyheter grundades var ambitionen att tidningen skulle vara
lättillänglig, och intressera en bredare läsekrets.103 När man ska studera
kontaktannonserna är detta en fördel. Generellt var tidningen under de 90 år
jag undersökt en medelklasstidning med ett folkligt redaktionellt innehåll.
Tidningen satsade på sportmaterial och familjesidor. Det har också funnits
särskilda sidor för den kvinnliga publiken.104 Under den studerade tiden blev
Dagens Nyheter inte mindre bred, utan tvärtom kom den att inrymma alltfler
röster.105 Man kan förvänta sig att samma sak gällde kontaktannonserna.
Tidningen var relativt politiskt obunden. Att den inte hade en utpräglad
politisk inriktning är fördelaktigt för annonsörssammansättningens
mångfald.106 Dagens Nyheter påverkade också som opinionsbildare och
nyhetsorgan.107
Lika viktig som annonsmängden, upplagan och läsekretsen är tidningens
kontinuitet. Dagens Nyheter erbjöd kontaktannonser under hela
undersökningsperioden. Tidskrifts- och tidningsmarknaden genomgick under
1890–1980 många och omvälvande förändringar när det gäller utformning,
finansiering och roll i samhället. Att studera en tidning innebär fokus på de
Kihlberg 1964, s. 101, 196–107. För uppgifter om svenska dagstidningar 1900–1980 kan i flera
fall Kungl. Bibliotekets databas – framtagen inom Lundstedtsprojektet – vara behjälplig, men
reservationer gäller även dessa siffror.
101 Jonsson 1977, s. 45; Engblom & Jonsson & Gustafsson & Rydén 2002, s. 67.
102 1940 hade tidningen en upplaga på 224 800 exemplar. Som jämförelse kan nämnas att
Socialdemokraten under samma period nådde siffran 45 000 och Upsala Nya Tidning 27 700. Se
Nya Lundstedt.
103 Hadenius & Weibull & Wadbring 2008, s. 60. Läsarna var inte främst pigor eller drängar,
utan tillhörde medelklassen. Läsarna kom från den lägre medelklassen, som växte sig allt starkare i
slutet av 1800-talet. Under 1900-talets första decennier fortsatte det vara så och på 1920-talet
talar dåvarande annonschefen om läsarna som tillhörande främst arbetarklass och medelklass. Se
Hadenius 2002, s. 33, 37, 61.
104 Hadenius 2002, s. 199, 212, 215–217, 365–367.
105 Se Hadenius 2002, s. 453–454.
106 Engblom & Jonsson & Gustafsson & Rydén 2002, s. 67. Väljer man en tidning med
särpräglad politisk inriktning och målgrupp är det troligare att sammansättningen av
annonsörerna präglas av detta. Dackholt har i sin studier av kontaktannonser 1951–1981 jämfört
tre olika tidningar – Arbetet, Kvällsposten och SydSvenska Dagbladet. Rent generellt kan man efter
att ha läst hans studier säga att det inte är någon större skillnad mellan kontaktannonserna i olika
dagstidningar. Se Dackholt 1982, s. 52–55, 106. Johnsson och Sander, som i sin studie använt sig
av både veckopress och dagspress, menar att de stora dagstidningarna uppvisar en större mångfald
när det gäller socioekonomisk tillhörighet. Se Johansson & Sander 1989, s. 59–60.
107 Opinionsbildningen har inte bara handlat vad som stått på ledarsidorna och om den
politiska sfären. Dagens Nyheter har också fungerat ledande för dem som intresserat sig för till
exempel miljö, kvinno- och idrottsfrågor. Tidningen har dessutom haft ett stort inflytande över
kulturkritik och matvanor.
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förändringar som handlar om kön, och inte på variationer mellan tidningar och
förändring av tidningsbranschen. Varken Dagens Nyheter eller medievärlden var
densamma 1890 som 1980. Dagens Nyheter utkom dock utan avbrott under
hela denna period.

3.2. Dagens Nyheters annonsurval
Huruvida annonsavdelningen valde bort annonser som kom in till tidningen
har jag begränsad kännedom om. Det jag kan misstänka är att en viss grad av
seriositet krävdes för publicering.108 Leif Kihlberg, med mångårig erfarenhet av
arbetet på Dagens Nyheter, skriver att det ibland kunde hända att tidningen fann
skäl att stoppa ”brevtrafiken”, både från äktenskapsbyråer och enskilda
annonsörer.109
En artikel i Industria 1956 belyser frågan ytterligare, även om inget klart svar
ges. Artikelns författare – Åke Ortmark som arbetat på Dagens Nyheter – skriver
att huvudregeln var att annonserna skulle hållas i ”värdig form” och ha ett
”otvetydigt innehåll”. Han menar att vissa annonser avböjdes därför att syftet
var oklart, men också att annonsgranskningen utsträckte sig till redigering. Om
Ortmarks uppgifter stämmer skulle detta innebära att jag, i varje fall de
observationstillfällen som berörs av Ortmarks kommentarer, riskerar att låta
annonser ingå i undersökningen som innan redaktionens omredigering inte
skulle ha platsat i den. Samtidigt skriver Ortmark att materialet ändå kan ge en
någorlunda rättvisande bild av annonsörerna.110
Inga generella publicistiska regelverk som handlar specifikt om
kontaktannonser verkar ha existerat. Regler för annonsering för Dagens Nyheter
finns från 1948.111 I denna nämns bekantskapsannonser: ”Tidningen
108 De tidningsredaktioner Rolf Dackholt, i sin studie över könens kontaktmöjligheter 1982,
varit i kontakt med framhåller att en del av tidningarna hade en ”nedre gräns för snusk”. Att de
annonser som skulle kunna innehållit snusk, varit oseriösa eller inte ansetts socialt accepterade är
dock inget problem för min undersökning, eftersom de faller utanför den. Se Dackholt 1982, s.
70.
109 Den mer problematiska annonseringen handlade främst om läkemedelsreklamen och
kvacksalveri. I hanteringen av annonser gällde emellertid att hellre fria än fälla, skriver Kihlberg.
Se Kihlberg 1964, s. 33, 86–87.
110 Ortmark 1956, s. 55.
111 Se Svensk annonstaxa 1948. De generella regler och normer för annonsering som Dagens
Nyheter publicerade i annonstaxorna stämmer väl överens med övriga branschens. I dessa står
dock inget preciserat om annonser rörande bekantskaper. Redan 1940 fastställdes allmänna
bestämmelser för annonsväsendet i Sverige av Tidningsutgivareföreningen. Dessa innehåller bland
annat definitioner av annons, ordningsföreskrifter och bestämmelser rörande annonsförmedling.
Se Svensk annonstaxa 1940, s. 6–12. I ordningsföreskrifterna kan man läsa under paragraf 24 att
tidningen kan vägra införa annons och under paragraf 25 att ”Tidning och annonsbyrå bör avvisa
annons, som är uppenbart bedräglig eller av sedlighetssårande innehåll.” Se Svensk annonstaxa
1940, s. 8. Ordningsreglerna innefattande uppmaningen att inte ta emot sedlighetssårande
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förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser. Annonser om bekantskap,
lån, homeopater, massage, sjukvårdsartiklar, recept, läkemedel m.fl. ska betr.
innehållet följa vissa regler, vilka återfinns i tidningens fullständiga prislista.”112
Bekantskap finns med bland de uppräknade regelomgärdade annonserna ända
fram till 1970.113 När det gäller kontaktannonser verkar de gränsdragningar
som gjordes inte ha regelfästs. Detta förstärker intrycket av att oseriösa
kontaktannonsörer inte var något större problem. Eftersom det var viktigt för
tidningar – och framförallt Dagens Nyheter – att fungera som ett pålitligt
annonsorgan tror jag inte att större omredigeringar av annonser var vanligt,
även om det kanske förekom.114 Antalet bör vara begränsat i förhållande till
källmaterialets omfattning.
Eventuellt äktenskap är en formulering som det i tolkningen av annonsernas
syfte är viktig att reflektera över. Mellan observationsåret 1950 och
observationsåret 1960 skedde en oerhört stor minskning av annonsörer som
annonser fanns också 1941. Observationstillfället 1950 fanns detta dock inte längre kvar.
Särskilda publikationer angående normer för tidningsannonsering finns från 1955 (Svenska
Tidningsutgivareföreningen 1955), och här står det bland annat att tidningen kan vägra införa en
annons. Se Normer för tidningsannonsering m.m. 1963. För senare regler se till exempel Bjurström
& Ocklind 1961. Det är helt klart de kommersiella annonserna som är i fokus för regleringar. Se
Svensk annonstaxa 1961, s. 438. I 1961 års nummer av annonstaxan finns också internationella
handelskammarens grundregler för god reklam. Privata småannonser finns inte nämnda utan,
reglerna är främst framtagna för konsumentens skydd, för att till exempel skydda sjuka, stoppa
vilseledande penningplaceringar och lura folk till att delta i lotterier. Se Svensk annonstaxa 1961,
s. 438–440. 1975 antogs nya bestämmelser angående annonsering för homeopater och
kiropraktorer och regler gällande annonser till barn och ungdom etc., men inget rörande
kontaktannonser. Se Svensk annonstaxa 1980, s. 3:9, 3:11–3:15.
112 Svensk annonstaxa 1948, s. 5. (Denna fullständiga prislista har jag inte lyckats uppbringa.)
Senare annonstaxor meddelar att man på begäran tillhandahåller fullständiga upplysningar och
bestämmelser för annonsering i tidningen.
113 Svensk annonstaxa 1970, s. 4:3. 1950 skedde inga större förändringar, förutom att
annonser rörande hemarbete nu också ingår bland dem som ska följa vissa av tidningen fastställda
regler. Se Svensk annonstaxa 1950, s. 5. Detsamma gäller 1951, 1952, 1960 och 1962. Se Svensk
annonstaxa 1951, s. 5; Svensk annonstaxa 1952, s. 15; Svensk annonstaxa 1960, s. 19; Svensk
annonstaxa 1962, s. 19.
114 Dackholt intervjuade i sin undersökning från 1982 ett antal tidningsmän från olika
tidningar – Arbetet, Kvällsposten, Skånska Dagbladet och SydSvenska Dagbladet – om policyn i
samband med publicering av just kontaktannonser. De intervjuade tidningsmännen hade jobbat
på tidningarna olika länge och tidningarna hade haft annonser olika länge, men en av
informanterna hade varit aktiv sedan 1950-talet då tidningen ifråga började ta in annonser.
Informanterna sa att de haft tidigare haft förbud gällande annonsintag, men att ett sådant inte
längre existerade. Huruvida det handlade om outtalade eller uttalade regler framkommer inte.
Det man däremot får att veta att man tidigare inte tog in annonser av annonsörer som skrev att
de var fördomsfria. Annonsörerna fick inte sätta ut namn och telefonnummer, och annonser med
snuskiga ord och önskemål om gruppsex publicerades inte heller. Informanter sa dessutom – i
samklang med det Ortmark skrev – att de för vågade annonserna formulerades om. SydSvenska
Dagbladets medarbetare meddelade också att de haft som policy att annonser som inte syftade till
långvarigt förhållande eller äktenskap skulle sättas under personligt. Se Dackholt 1982, s. 69, 71–
72.
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skrev ”ev. äkt”. Detta stärker trovärdigheten i de uppgifter som hävdat att
annonsörerna före 1950 skulle ha varit tvungna att skriva ut att annonsen gällde
äktenskap.115 I denna undersökning bedöms annonsernas syfte utifrån helheten
och inte huruvida annonsören skrivit att det handlar om äktenskap.

3.3. Kontaktannonsen som källa
Kontaktannonser kan ses som språkligt och formmässigt styrda uttryck med ett
tydligt syfte. Samtidigt är de självbiografiska texter som svarar på frågan om
vilken man eller kvinna annonsören är. Kontaktannonser är på detta sätt ett
komplext och dynamiskt källmaterial. Kontaktannonser har ego-materialets
fördelar att de är personliga, individuella och berör hjärtefrågor. Samtidigt har
materialet en stor spridning, tillgänglighet och bredd i sammansättning av
författare.
Kontaktannonsen är en produkt av ett möte mellan flera olika sätt att
kommunicera. Den är ett anonymt uttryck i masskommunikationsform.
Kontaktannonsen formas av sin blandning mellan privat information och
offentlig spridning. Som text har annonsen ett tydligt mål; den är författad för
att besvaras av en tänkt man eller kvinna som annonsören hoppas dela sitt liv
med.

3.4. Undersökning och diskussion av
kontaktannonsgenren
Annonserna präglas av kontinuitet och homogenitet när det gäller språk, form
och förekomst. Trots det finns det saker att reflektera över när det gäller genren,
kontaktannonsörernas sammansättning och kontaktannonserandet i Dagens
Nyheter. Genren är central då den var en stor del av den formmässiga och
språkliga ram annonsören hade att förhålla sig till.116 Det är troligt att
författaren läste många andra kontaktannonser innan denne skrev sin egen och
att kontaktannonsören genom detta skaffade sig genrekompetens. Författaren
både påverkade och påverkades av genren.
115 Kihlberg skriver att synen på annonserna från 1960-talet mjukades upp och att ”den
besvärliga annonsgranskningen med omformuleringar och välvillig råd sägs vara ‘modernt
inriktad’”. Man behövde, enligt Kihlberg, så inte längre lägga till ev. äkt., utan man kunde till och
med istället skriva att man inte önskade att annonsen ledde till äktenskap. Se Kihlberg 1964, s.
86. Per Rydén skriver 1980 att tidningar över lag blivit mer öppna. Se Rydén 1981, s. 122.
116 Kontaktannonser är en sorts radannons där man betalar per rad och antalet rader som kan
köpas är begränsade. Radannonser är inte främst för kommersiellt bruk och är billiga eller gratis
att införa.
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För undersökningar över lång tid är formens begränsning en fördel. Den
begränsade ytan krävde att det rymdes mycket information på få rader.
Författaren var tvungen att göra prioriteringar i sina beskrivningar. Endast det
som författaren uppfattade som mest betydelsefullt kunde infogas i annonsen.
Genren bidrar på detta sätt till att förtydliga bilderna av den ideale mannen och
den ideala kvinnan.
Annonsens utrymme påverkades i sin tur av annonspriser, tidningens grafiska
form,
annonsörernas
sammansättning
och
prissättningsmodeller.
Observationstillfället 1950 var annonserna ovanligt långa, till skillnad mot, som
nämnts tidigare, 1940 års annonser. Denna skillnad i annonslängd mellan de
båda observationsåren kan ha påverkats av förändringar i hur man tog betalt för
annonsutrymmet.117
Längden på annonserna var annars relativt konstant. Annonsernas storlek
och innehåll kan under ett observationstillfälle variera från korta man söker
kvinna till hela små biografier, men denna variation var ungefär densamma över
tid. Sett till hela perioden 1890–1980 var en kontaktannons som minst 16 ord
och som mest 31 ord.118
Möjligen skrev män något längre annonser än kvinnor, men skillnaden är så
pass liten att inga slutsatser kan dras.119 Fram till 1940 ägnades det mesta av
annonsutrymmet åt mäns beskrivningar av kvinnan.120 Detta kan tolkas som att
117 Observationstillfället 1940 är annonserna som kortast och 1950 är som längst. Det verkar
inte ha varit annonspriset som påverkade. Annonspriset per millimeter var till och med lägre 1940
än 1950. Materialet påverkades istället troligen av att man från 1950 fick möjlighet att köpa upp
till 6 rader, mot tidigare 5 rader. Dock genererade inte senare möjligheter att köpa till ytterligare
rader någon sådan ökning av antalet ord. När det gäller annonspriserna var dessa ungefär
detsamma fram till 1948 då annonspriserna frisläpptes. Dagens Nyheter höjde mellan 1948 och
1950 sina annonspriser med drygt 40 procent. Se Jonsson 1982, s. 168. Vid observationstillfället
1950, då antalet ord per annons i genomsnitt var fler, kostade det alltså mer att annonsera. Detta
hindrade dock inte mängden kontaktannonser från att öka kraftigt mellan 1940 och 1950. 1950
var det som mest populärt att annonsera efter en livspartner. Värt att nämna när det gäller
prissättning och grafiskt utrymme är att annonsörerna 1960 och 1970 hade tillgång till
standardiserad typografi och att de 1980 fick rabatterat pris på annonser över 6 rader. En tjänst
som kan ha påverkat den generella lusten att annonsera 1950 var Dagens Nyheters
vidareförmedling av signatursvar mot 40 öre.
118 I genomsnitt var annonserna sett till hela perioden cirka 23 ord. De längsta annonserna
författades i början av perioden (25,5–27 ord) och i slutet av perioden (25–33 ord). De kortaste
annonserna författades i mitten av perioden (24,5–27 ord).
119 Män skrev 24 ord i genomsnitt mot kvinnors 22 ord i genomsnitt. Skillnaderna när det
gäller mäns och kvinnors annonslängd var som störst fram till 1940. (Allra störst var skillnaden
1910 och allra minst 1940, då män och kvinnor till antalet ord i genomsnitt skrev lika långa
annonser.) Enda år kvinnor i genomsnitt skrev längre annonser än män var 1970. Mäns annonser
var som längst 1900 (28,5 ord i genomsnitt) och som kortast 1940 (19 ord i genomsnitt).
Kvinnors annonser var som längst 1970 (27 ord i genomsnitt) och som kortast 1940 (18,5 ord i
genomsnitt.) Det går dock inte att rent statistiskt verifiera att män skulle ha haft större
ekonomiska möjligheter att skriva längre annonser.
120 Efter 1940 förändrades detta och önskemålen gällande kvinnan minskade, medan män
skrev mer om sig själva och kvinnor skrev både mer om sig själva och mannen de sökte.
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det behövdes fler ord för att beskriva mäns ideala kvinna i förhållande till de
andra typerna av beskrivningar.
Det var vanligt att annonsen inleddes med en presentation av annonsören för
att sedan följas en beskrivning av den som söktes, även om inte annonsen
explicit innehöll finnes och sökes. Över tid fick fler annonser en friare form. På
vilket sätt den valda informationen uttrycktes blev viktigare. Den mer
traditionellt strukturerade formen gav ofta basfakta om annonsören redan i
inledningen av annonsen medan den friare, som oftare var längre, bestod mer av
löpande text och beskrivning av hur man ville att en relation skulle se ut, vad de
skulle sysselsätta sig med som par och hur ens liv såg ut.121 Generellt var under
hela undersökningsperioden antalet formmässigt iögonenfallande annonser få
och de stilistiska experimenten sällsynta.122
Olika sätt för annonsören att bli uppmärksammad ökade över tid när
kontaktannonserandet som företeelse blev allt större och tidningens
kontaktannonsavdelning växte. Detta innebar dock inte nödvändigtvis att
användningen av grafiska förstärkningsmedel blev vanligare, tvärtom.123 Istället
blev det innehållsmässiga än mer betydelsefullt, då det blev allt viktigare att
uttrycka rätt innehåll för att nå just den läsaren annonsören önskade.124
Kontaktannonser är i allmänhet kända för sin enkelhet och sin nästan
telegrafiska form med många förkortningar och slagkraftiga begrepp. I stort sett
alla annonser i undersökningen innehöll förkortningar, mer eller mindre
lättbegripliga. Antalet förkortningar kunde dock variera från noll upp till 20.
Under de första observationsåren var förkortningarna färre, vilket troligen
berodde på att genren inte var lika väl etablerad under denna tid.125 De ord
annonsörerna förkortade var dock relativt konstant.126 Annonsernas
121 Från 1950, och särskilt observationstillfällena 1970 och 1980, blev de mer personliga
berättelserna där annonsören till exempel berättade om misslyckade relationer och sitt tidigare liv
mer vanligt förekommande.
122 1890 fanns några på vers och 1930, 1960 och 1970 några på rim. De två första
observationstillfällena fanns dessutom ett par dikter.
123 Masseffekten förstärktes under tiden för de två sista observationstillfällena då
annonsavdelningen valda att publicera kontaktannonser vissa dagar och med mer enhetlig grafisk
form. Huruvida möjligheterna till uppmärksamhetspåkallande hjälpmedel styrdes av
annonssidans formgivning eller av annonspriset är oklart. Annonserna blev dock mer
komprimerade under 1970 och 1980, samtidigt som de alltså till innehållet blev friare.
124 Det finns forskning som tyder på att öppna annonser genererar fler svar, men att
precisionen blir lägre. Att långa och öppna annonser kan ge fler svar är konstaterat i en
undersökning av bland annat svarsfrekvens gjord i Tyskland på 1970-talet. Se Stolt & Trost
1976, s. 8-18.
125 Annonspriset och annonsavdelningens publiceringsformer kan här ha spelat roll. Priset
avskräckte troligen inte någon från att annonsera, men möjligen påverkades storleken på det
utrymme annonsörerna använde.
126 Exempel på ord som mycket ofta eller nästan alltid förkortades var eventuellt äktenskap
(ev.äkt.), kvinna (kv.), man (m.), ålder (åld.) och intressen (intr.) Enskilda intressen som
förkortades var teater (teat.), promenad (prom.) och litteratur (litt.). Personliga egenskaper som
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förkortningar och brist på fyllnadsord påverkar absolut läsbarheten, men inte
alltid förståelsen. Huvudsyftet med annonsen var att nå fram och bli förstådd.
Behovet av att inrymma så mycket som möjligt på ett så litet utrymme som
möjligt har resulterat i samlingsformuleringar som kommit att uppfattas som
typiska för genren. Att en formulering blev till kliché behöver inte betyda att
formuleringen var väldigt vanlig, utan att den var ett fungerande begrepp som
fått spridning även utanför genren. Användning av klichéer var ett resultat av
behovet av att säga något som egentligen skulle ha upptagit större utrymme,
inte en förvanskning av budskapet. Klichéer började förekomma 1950. Detta
betyder inte att annonserna tidigare var mer individuella, utan att det då var
andra saker man önskade skriva. Klichéer som lämnat stort avtryck, inom och
utanför genren, är mysiga hemmakvällar, långa skogspromenader, allt som gör
livet glatt och inre och yttre stil.127
En viktig formmässig del av annonsen är signaturen.128 Signaturen kunde
användas för att ge basinformation såväl som för att ge känsla åt annonsen.
Signaturer i kontaktannonser är generellt inte att betrakta som annonsörens
underskrift, utan just en kontaktväg och ett sätt att förmedla ytterligare
information.129 De vanligaste signaturerna handlade om ålder, längd, yrke,
geografi och utseende.130
oftast förkortades var trevlig (trev.), bildad (bild.), kultiverad (kult.) och ordentlig (ord.). När det
gäller de personliga egenskaperna kan förkortningar av orden intellektuell och intelligent skapa
förvirring. Exempel på kroppsliga egenskaper som förkortades var välvårdad (välv.) och utseende
(uts.). Försörjningsrelaterade egenskaper som mycket ofta förkortas var arbete (arb.), välsituerad
(välsit.) och ingenjör (ing.).
127 Hemmakvällar – såväl mysiga, sköna, trevliga som trivsamma –förekom 1970 och 1980.
(Det handlade om 33 beskrivningar 1970 respektive 1980.) Hemmakvällar signalerade – i alla fall
från 1970 – att relationen med just parets umgänge står i fokus. Att vilja umgås hemma med sin
partner utan externa nöjen (förutom då möjligtvis TV:s sändningar) var ett sätt att uttrycka att
man prioritera relationen och gemenskapen i den, såväl som möjligen en viss grad av skötsamhet.
(Jag har inte funnit någon anledning att betrakta annonsernas beskrivningar av hemmakvällar
som kod för sexuellt umgänge.) I mitt material finns det ingen man eller kvinna som skrev att de
var intresserade av långa skogspromenader. I materialet finns under 10 beskrivningar, av 10 000
möjliga, som på olika sätt beskrev promenader i skogen. Formuleringar som ”allt som gör livet
glatt” förekom i cirka 20 beskrivningar (se t. ex Dagens Nyheter 2/1 1970). Uttrycket säger att
annonsören fokuserade på glädjen i livet, att denne hade en positiv inställning och var öppen för
nya saker. Klichén inre och yttre stil slog igenom 1970 och 1980.
128 1890–1930 var signaturer innehållandes allvar de vanligaste, vilket säger något om behovet
av att markera seriositet.

129

Se Dagens Nyheter 15/1 1950: Dagens Nyheter 5/1 1980.
130 Andra uttryckte hopp, tvåsamhet och tankar om hur relationen skulle se ut och vad man

skulle göra ihop. Att beskriva sina personliga egenskaper, sina intressen och sina ägodelar
(vanligen bil och hus eller lägenhet) var också vanligt. Hänvisningar till årstiden, året, till en träff
eller till annonserandet förekom också.
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3.5. Undersökning och diskussion av synen på
kontaktannonserande
När avhandlingens undersökningsperiod börjar var det troligen ganska djärvt
att kontaktannonsera i Sverige. Resultat baserade på de första
observationstillfällenas annonser måste därför diskuteras med tanke på den
ovana och osäkerhet som kan ha rått. Det är inte orimligt att tänka sig att
annonserna de första observationstillfällena i högre grad än de senare påverkades
av behov av att intyga tillförlitlighet, till exempel genom ekonomiska och
fysiska företräden.131
I flera fall framkommer annonsörers behov av att på olika sätt kommentera
kontaktförfarandet.
Annonsörernas
osäkerhet
i
samband
med
kontaktannonserandet förändrades över tid. I Dagens Nyheter var det 1890 över
hälften som nämnde något om annonserandet. Dessa kommentarer minskade
redan i början på nittonhundratalet.132 År 1970 var det ingen av de
annonserande som kommenterar att de valde att annonsera, men det fanns de
som skrev att de hade ärliga avsikter. Observationsåren 1970 och 1980 var det
bara ett fåtal annonsörer som påkallade diskretion.
Att annonsörerna under de tre första observationerna kände sig manade att
ge instruktioner om hur vidare kontakt skulle ske, stärker ytterligare intrycket
av att genren inte var etablerad i början av undersökningsperioden.133 Det var
under dessa år vanligt att man skrev att man inte önskar anonyma svar.
Anonymiteten bidrog troligen till att skapa osäkerhet. Annonsörerna kan ha
hanterat denna ovana vid anonymitet genom att till exempel mer frekvent än

131 Behovet av att tala om vad man var god för var troligen större när annonserandet var
mindre etablerat. Kvinnor kan möjligen ha varit extra beroende av att markera att de var
godtagbara innan formen blivit ordentligt spridd, då synen på kvinnor och offentlighet och
aktörer på den kommersiella marknaden troligen var en annan än senare.
132 Ungefär hälften av samtliga annonsörer 1890 och 1900 verkade anse att det fanns ett
behov av att påpeka att det handlade om förtroende, diskretion och att man menade allvar. Flera
skrev också om annonserandet som ett nytt och modernt sätt att söka partner. I jämförelse med
1910 var det många fler som tog upp tankarna rörande annonserandet de två första
observationstillfällena (cirka 1/3 1910). Även 1910 använde man uttryck som diskretion och
förtroende och undanbeder sig skämt. 1930 var det en femtedel som kommenterade
tillvägagångssättet och endast strax över 30 annonsörer skrev att det var allvar eller inte ett skämt.
1950 fann ingen annonsör anledning att påtala att det inte var tal om skämt. Fortfarande fanns
det några som kommenterade sättet att ta kontakt på. Flera skrev under de första
observationstillfällena om annonserandet som ett nytt och modernt sätt att söka partner.
133 Som mest var det 330 annonser som kommenterade hur vidare kontakt skulle ske (1890),
och som minst 5 (1970). Vanligast var att man kommenterade anonymiteten. 1960 var det flera
som skrev att de inte ville ha svar via en annons. Önskemål om att foto skulle återsändas var
vanligast före 1920. 1920. 1930 behövdes det skrivas ut att amatörfoto gick bra. Att svar krävdes
inom ett visst antal dagar var vanligast 1890–1910. Att man svarar alla skrev man 1970–1980.
1980 fanns telefonnummer utsatt i flera annonser.
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senare önska foto för att få en extra garanti för att det verkligen fanns en annan
livspartnersökande bakom svaret.134
Att kontaktannonserandet etablerades under nittonhundratalet syns i
mängden annonser.135 Även om annonserna under de nittio år jag undersöker i
mångt och mycket faktiskt behöll sin form och sitt utseende, kan annonsörerna
ha påverkats av det faktum att annonserandet blev allt vanligare. Kanske blev
annonsörerna frimodigare, både när det gällde att lämna ut sig själv och att
precisera vad man ville ha. I och med att kontaktannonserna under perioden
blev fler utgör undersökningens urval av annonser över tid en allt mindre andel
av samtliga annonser i Dagens Nyheter. Eftersom antalet undersökta annonser
ändå i sammanhanget måste betraktas som gott utgör inte detta något problem.
Dagens Nyheters hantering av annonserna visar också på att det blev vanligare
att söka en partner via annons.136 Från att annonserna kategoriserats som
diverse blev de efter hand synliggjorda och fick slutligen en egen rubrik. Detta
tolkar jag som att annonserna, trots varierande rykte, hade ett högt läsvärde och
alltmer betraktades som en vanlig om än inte helt socialt accepterad
kontaktform. Efter 1940 hade kontaktannonserna en egen rubrik under
diversemarknaden – personligt, och från 1950 fanns kontaktannonserna under
bekantskap för äktenskap. 1970 försvann för äktenskap och ersattes av
bekantskap.137

134 Det fanns annonsörer som var oroade gällande portträttsamlare, se till exempel Dagens
Nyheter 19/2 1890.
135 Antalet annonser var vid undersökningens början i genomsnitt cirka 3 per dag.
Kontaktannonserandet kom mängdmässigt igång ordentligt 1930, och från 1940 var
annonsmängden omkring 10–20 per dag. Flest annonser i genomsnitt per dag var det 1970 och
1980. 1970 var det i genomsnitt 65 per dag och 1980 kring 60. Se Olson & Waldemarsson
1985, s. 6.
136 Dagens Nyheter har varit i framkanten när det gäller annonshantering och
annonsredigering. Se Hadenius 2002, s. 65, 78, 447.
137 Annonserna placerades alltid i andra halvan av tidningen. 1890–1930 kom
kontaktannonserna efter annonser rörande lediga platser, förlorat och inackorderingar och hjälp
om lån etc. 1940 var annonser placerade strax efter annonser gällande hantverk, kompanjoner och
företagstjänster. 1950 var kontaktannonserna placerade efter annonser gällande lån, förlorat
tillvarataget och sammanträden. 1960 placerades de efter annonser om brevklubbar och
brevväxling. 1970 och 1980 föregicks kontaktannonserna av annonser om hantverkshjälp,
adoptivbarn, kurser, skolor och brevklubbar. Hur man placerat kvinnor och män varierar. Vissa
observationstillfälle placerades annonser av män först och sedan kvinnors, och vissa tvärtom. Det
förekom också att annonserna placerades huller om buller.
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3.6. Undersökning och diskussion av
kontaktannonsören
Källmaterialet är valt därför att det, oavsett hur många partnersökande det fanns
i Sverige, kan säga något om konstruktionen av kön 1890–1980. Avhandlingen
gör inte anspråk på att säga något om alla livspartnersökande stockholmares
eller alla svenskars könsideal. Undersökningen säger något om en viss grupp
människor under en viss tid och på en viss plats. Det är en en viktig
metodologisk poäng att denna grupp i sig är heterogent sammansatt:
Kontaktannonser ger röst åt en bredare grupp av män och kvinnor. För att
kunna dra slutsatser om kontaktannonsernas beskrivningar behövs dock inte
bara en diskussion av förändringar av genren, utan också av annonsörernas
sammansättning utifrån social och ekonomisk tillhörighet, ålder, civilstånd,
geografisk bakgrund och etnicitet.
Annonsörerna skrev ibland om varför de valt att annonsera. De män och
kvinnor som annonserade i början av undersökningsperioden skrev att de
saknade mötesplatser, socialt kontaktnät eller släkt. Kvinnor kunde 1890 skriva
att de var föräldralösa eller saknade släktingar, eller var missnöjda med sin
förmyndare. Några män ville ha en kompanjon eller investerare eller var trötta
på ungkarlslivet. Flera annonsörer var nyinflyttade. Det förekom att annonsörer
erbjöd plats som hushållerska i samma annons. Även 1930 fanns det ett par
annonsörer som i samma person sökte både livspartner och hushållerska. Ännu
fler sökte en kompanjon och hustru i ett, och ungefär lika många annonsörer sa
att de var ensamma. 1950 handlade anledningarna till annonserande främst om
ensamhet. 1970 skrev annonsörerna att de längtade efter någon, att de inte ville
ragga på restaurang, eller inte hade lyckats hitta någon i omgivningen. Ännu fler
än tidigare skrev att de var ensamma. Medan annonsörerna i början av perioden
fokuserade på praktiska och ekonomiska faktorer, handlade orsakerna till
annonserandet i slutet av nittonhundratalet om sällskap och kärlek.
Sett till samtliga publicerade annonser i Dagens Nyheter under perioden
1890–1980 var fördelningen mellan könen ojämn – det var fler män som
annonserade. De annonser författade av kvinnor som ingår i undersökningen
utgör alltså generellt en mindre andel av alla tidningens annonser än de
författade av män. Skillnaderna mellan könen när det gäller antal annonser
utjämnas över tid, men under hela undersökningsperioden var männen som
söker livspartner via annons fler än kvinnorna, samtidigt som det på grund av
kvinnoöverskottet var svårare för kvinnor att hitta en partner. Det finns
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kommentarer i materialet som tyder på att det under vissa tider var mindre
accepterat för kvinnor att ta initiativet.138
Social och ekonomisk tillhörighet
När det gäller annonsörernas sociala och ekonomiska tillhörighet vet vi endast
vad som uppfattades som fördelaktigt att skriva – och om det alls uppfattades
som fördelaktigt att skriva något om detta. Beskrivningar av social och
ekonomisk tillhörighet (uttryckt som klass, socialgrupp, yrkestillhörighet, rykte,
kreditvärdighet, utbildningsnivå, ekonomiska förhållande, familjebakgrund och
titel etc.) minskade över tid. Eftersom det ansågs vara gångbart att skriva om sin
sociala och ekonomiska tillhörighet under den första halvan av
undersökningsperioden finns fler uppgifter om annonsörernas sociala och
ekonomiska sammansättning från denna tid. Det finns dock skillnader mellan
män och kvinnor. Det var under hela perioden viktigare för män än kvinnor att
på olika sätt uttrycka sin sociala och ekonomiska tillhörighet.139 Förekomsten
av dessa beskrivningar visar vad som varit idealt för män respektive kvinnor i
detta avseende.140 Redogörelsen nedan av de yrken och arbeten annonsörerna
uppgett säger mer om typen av sysselsättningen för annonsörer av olika kön
under olika år än om antal. (För en mer precis beskrivning av annonsörernas
sociala och ekonomiska sammansättning hänvisas till Bilaga 4.)
Mäns sociala och ekonomiska tillhörighet uttrycktes i början av
undersökningsperioden i form av ekonomiskt kapital.141 Yrkesmässigt fanns
under perioden 1890 till 1920 lärare, lantbrukare, ingenjörer,
138 Antalet kvinnor som annonserade ökade konstant fram till 1950. 1890 var endast cirka 20
procent kvinnor. 1900–1910 utgjorde kvinnorna 30 procent. 1930 var det ungefär 50/50, medan
det från 1940 var ungefär 60/40. Att män annonserade mer verkar inte ha handlat om att män
hade större ekonomiska möjligheter att annonsera än kvinnorna. De år skillnaderna mellan mäns
och kvinnors antal annonser var som störst uppgav fler kvinnor att de var välbesuttna.
139 Sett till hela undersökningsperioden var det strax över 60 procent av männen som skrev
om sin sociala och ekonomiska tillhörighet och strax över 40 procent av kvinnorna. Antalet
annonsörer som skrev något om sin sociala och ekonomiska tillhörighet varierade kraftigt under
perioden. Mellan 58 procent av samtliga annonsörer och 29 procent av samtliga annonsörer skrev
något om sin sociala och ekonomiska tillhörighet under de enskilda observationstillfällena. Sett
till hela perioden 1890–1980 var det i genomsnitt 51 procent som skrev något om sin sociala och
ekonomiska tillhörighet. Kvinnors beskrivningar av sin socioekonomiska tillhörighet blev över tid
ännu färre i förhållande till mäns. När det gäller mäns beskrivningar av social och ekonomisk
tillhörighet minskade dessa under undersökningsperioden från nära nio av tio till endast hälften
av annonsörerna. Beskrivningarna av kvinnornas sociala och ekonomiska tillhörighet minskade
också under perioden, om än inte kontinuerligt. Från att sju av tio procent skrev om sina
ekonomiska tillgångar och sin sociala status 1890 gjorde inte ens en tre av tio det 1980.
140 Om en annonsör hade en negativ ekonomisk eller socioekonomisk tillhörighet skrev
annonsören inte alltid det. Samtidigt kunde under vissa tider beskrivningen av livsvillkoren i sig
vara viktigare att ta upp än att de hade ett visst innehåll.
141 Sett till hela undersökningsperioden var det relativt få män som skrev om vad de ägde.
Som mest var det 96 procent som inte redogjorde för sina egendomar och sitt kapital, och som
minst 70 procent.
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stationsinspektörer, hantverkare, direktörer och innehavare av större eller
mindre affärsrörelser bland annonsörerna. Från 1930 blev boende och
anställning viktigare än samhällsställning och preciserade pengasummor.
Variationen bland olika yrken var även detta observationsår stor. Här fanns
journalister, tandtekniker, lantbrukare, järnvägsmän, chaufförer, frisörer,
kontorsmän, jordbruksarbetare, industrimän, mangelägare och godsägare. Från
1950 handlade de materiella tillgångarna om ägodelar som bil och villa. Yrket
var dock fortfarande viktigast; männen var affärsmän, yrkesmän och arbetare.
1970 fanns fler akademiker bland annonsörerna än tidigare. Männen intygade
dessutom 1970 ofta att de hade ordnad ekonomi. År 1980 annonserade flera
olika typer av tjänstemän, akademiker och egenföretagare. Yrke verkar ha växlat
från att vara en information om annonsörens livsvillkor till att markera en viss
status.142
När kvinnor beskrev sin sociala ställning under första delen av
nittonhundratalet utgick den generellt i högre grad än männens från familjeoch släktförhållanden: De uppgav till exempel att de kom från god familj eller
beskrevs sig som bättre.143 Viktigast var dock ekonomin och storleken på
förmögenheten.144 Denna kunde preciseras i exakta siffror. Kvinnorna skrev
även om avsaknaden av tillgångar, till exempel genom formuleringar som fattig
och ej rik. Män skrev inte i samma utsträckning som kvinnorna om bristen på
tillgångar. Den vanligast förekommande beskrivningen av kvinnans yrke var
under den allra första delen av undersökningsperioden affärskvinna och
affärsdam.145 Det fanns enstaka kvinnliga tjänstemän på mellannivå, som till
exempel lärarinnor. Helt klart är att kvinnorna 1890 och 1910 lyfte fram att de
var välbesuttna. De ägde förmögenhet eller kunde förvänta sig att få tillgång till
en sådan. Den exakta pengasumman var från 1910 inte lika viktig att redovisa
som tidigare. Dock påtalade kvinnorna fortfarande eventuell brist på tillgångar.
Från 1930 var det heller inte lika vanligt att ta upp familjens anseende.
Från 1920 började kvinnor skriva att de var självförsörjande, och detta blev
ännu vanligare från 1930. Det handlade mest om ospecificerade arbeten. De
enskilda yrken som förekom var lärarinna, hushållerska, kontorsflicka,
sjuksköterska och affärsbiträde. Det var tjänstemän på mellannivå som stod för
142 Sett till hela undersökningsperioden var männen som annonserade främst företagare, enligt
vad de själva skrev. 13 procent av männen beskrev sig totalt sett i hela materialet som detta.
143 Bättre användes bland annat för att skilja på bra och dåliga människor i början av
nittonhundratalet, även bland dem som inte skulle kalla sig själva bättre. Se Holgersson 2005, s.
186.
144 De kvinnor som annonserade 1890 tog främst upp sitt ägande i beskrivningar av sin
sociala och ekonomiska ställning. Vid övriga observationstillfällen får vi väldigt liten information
om vad kvinnan hade för kapital och för egendomar. Som mest var det 43 procent av kvinnorna
som skrev om förmögenhet och liknande ekonomiska tillgångar, och som minst 96 procent.
145 Vad kvinnor arbetade med får vi inte mycket information om. Sett till hela
undersökningsperioden, utav de kvinnor som skrev om sitt yrke, cirka 2 procent företagare och
cirka 2 procent tjänstemän på mellannivå.
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den lilla ökningen av de specifika yrkena. 1970 var det år flest kvinnor skrev om
sitt yrke. Det fanns då småskollärarinnor och sekreterare, men också en och
annan högre tjänsteman. 1980 skrev kvinnorna om materiella tillgångar som
fastighetsinnehav, samt om arbete och yrke. De kvinnor som skrev om sitt yrke
var främst tjänstemän på mellannivå och akademiker. Kvinnorna var inte egna
företagare i samma utsträckning som tidigare.
Social och ekonomisk tillhörighet kunde alltså uttryckas på flera olika sätt
1890–1980. Annonsörernas beskrivningar ger intryck av att de tillhörde
blandade sociala och ekonomiska grupper. De beskrivna sociala och
ekonomiska skillnaderna mellan annonsörerna var större under den allra första
delen av undersökningsperioden än senare. Annonsörernas egna beskrivningar
ger vid handen att yrken och sysselsättning förändrades och att titlar och
familjebakgrund blev mindre viktigt.146 Resultaten visar på tydliga förändringar
när det gäller hur män och kvinnor beskrev sin sociala och ekonomiska
tillhörighet och vikten av att överhuvudtaget beskriva sin sociala och
ekonomiska tillhörighet.147 (Tabell över de sökandes sociala och ekonomiska
tillhörighet de olika åren, och över de olika sätten att beskriva denna över tid,
finns i Bilaga 3.)
Utifrån det vi får veta om annonsörernas sociala och ekonomiska tillhörighet
går det inte att se att längden på annonsen påverkades av de ekonomiska
möjligheterna för annonsörerna att köpa utrymme. Det går inte heller att se att
någon grupp fäste större betydelse vid någon av undersökningens kategorier än
någon annan grupp. Det går att ana att de män som skrev om sin sociala och
ekonomiska tillhörighet och samtidigt önskade en kvinnas egenskaper i hemmet
och hushållet utgjordes av den i materialet mest förekommande yrkesgruppen –
företagare –, men det kan inte sägas med säkerhet. Det går i individuella fall att
se att högre samhällsgrupper skrev mer om kropp och utseende, men även här
går det inte att dra några slutsatser för hela materialet. Män som under första
halvan av undersökningsperioden skrev om kvinnans fritidsintressen var de som
hade möjlighet eller behov att prioritera sådana; affärsmän, tjänstemän,
förmögna, något förmögna, välsituerade, godsägare, mer välbesuttna
lantbrukare och till exempel en ”prestkandidat”.148 Även i detta avseende är
resultaten dock för svaga för att det ska kunna gå att dra några generella
146 Under senare tider skrev annonsörerna till exempel inte som tidigare om att den
livspartnersökande skulle svara med beskrivning av familjeförhållanden (se Dagens Nyheter 27/2
1900).
147 Sätten män och kvinnor i början av nittonhundratalet beskrev sig med hjälp av
socioekonomisk tillhörighet visar på en mångfald av olika begrepp som också gick omlott. Att
benämna individer som fin, god, bättre, eländig, tarflig, sämre och enkel var ett sätt att sortera
människor, men sorteringen behövde inte alltid gå uppifrån och ner. Se Holgersson 2005, s. 162–
164, 183, 191-193.
148 Dagens Nyheter 14/3 1890. Endast 1 annonsör som beskrev sig som fattig, beskrev också
något som kan liknas vid en form av intresse. 1921 sökte en fattig, intelligent och berest man en
fattig flicka. Se Dagens Nyheter 24/1 1921.
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slutsatser om samband mellan mäns sociala och ekonomiska tillhörighet och
synen på kvinnan.
Kostnaden för att införa en annons i Dagens Nyheter påverkade inte i särskilt
hög grad annonsörernas sociala och ekonomiska tillhörighet.149 Dagens Nyheter
upptäckte snart efter grundandet att småannonser hade en sådan
upplagegynnande effekt att det lönade sig för tidningen att publicera dem även
om man inte tog ut fullt pris för dem.150 Trots sin höga upplaga hade Dagens
Nyheter ett likvärdigt pris i förhållande till andra dagstidningar fram till 1950–
talet.151 Efter 1950 blev Dagens Nyheter något dyrare än andra tidningar att
annonsera i, och efter 1970 var det helt klart dyrare att annonsera i Dagens
Nyheter. Tidningen gick under undersökningsperioden från att erbjuda
annonser för dem som ansåg det värt att annonsera i en tidning med medelhögt
annonspris till dem som ansåg det är värt att annonsera i en tidning med en stor
spridning, men till ett lite högre pris.152
Den bild annonsörernas beskrivningar ger av den sociala och ekonomiska
sammansättningen stämmer förhållandevis väl överens med förteckningar över
Dagens Nyheters prenumeranter. Dagens Nyheter var under en stor del av
undersökningsperioden en tidning för dem som gjorde eller önskade göra
affärer av olika slag och hade en stor del saluförandeannonser med en bred

149 Att skicka ett svar på en annons kostade fram till 1920 10 öre, under 1930 och 1940 15

öre, 1950 20 öre, 1960 30 öre, 1970 55 öre och 1980 130 öre. (För 1920 års livspartnersökande
varierade priset från 15 öre till 20 öre.) Fram till 1950 var det billigare om svaret skickades lokalt.
Se Sedelmynt.se; Kjell Smult Portoguide.com; Postmuseum Bibliotek; Postmuseum Digital
museum. (Sammanställningarna är baserade på: Taxeringstabelll för postförsändelser, 1925, Utgiven
av Kungl. Generalpoststyrelsen, Stockholm; Posttaxor, Portotabell i fickformat. Se också Posttaxa i
sammandrag, 1923–1948, utgiven av Kungl. Generalpoststyrelsen, Stockholm; Portotabeller
1957-1993; Postverket, Stockholm; Lilla portotabellen 1962-1991, Postverket, Stockholm.)
150 Boëthius 1955, s. 75-76; Rydén 1981, s. 122.
151 Dagens Nyheters hade under 1890-talet och seklets första år en prisnivå likvärdig andra
stockholmstidningar. Dagens Nyheter inlemmade under dessa år dessutom utan prishöjning alla
annonser från stockholmsupplagan i landsortsupplagan, både för lösnummerköpare och för
prenumeranter. Se Annonstaxa. Nordiska annonsbyrån i Göteborg, 1898, Göteborg; Svensk-NorskDanska-Finsk Annonstaxa 1901, s. 34–35. 1 januari 1948 frisläpptes annonspriserna och Dagens
Nyheter höjde åren efter då sina annonspriser mer än Svenska Dagbladet och StockholmsTidningen. När det gäller de kommersiella annonserna var det under artonhundratalet de
mellersta samhällsklassernas handelsmän, affärsmän och mindre företagare som annonserade i
Dagens Nyheter. Tidningen var också annonsforum för brödraskap, sällskaps- och nöjesliv och
reserbjudande. De kommersiella annonserna bestod till stor del av nöjes- och brännvinsannonser.
Se Kihlberg 1964, s. 17, 25; Jonsson 1977, s. 56, 57; Jonsson 1982, s. 168; Hadenius 2002, s.
26.
152 De annonspriser som presenteras här är hämtade ur Annonskatalog. Nordiska Annonsbyrån i
Göteborg; Skandinavisk Annonstaxa utgifven af S. Gumӕlii Annonsbyrå; Svensk-Norsk-DanskaFinsk Annonstaxa, Nordiska Annonsbyrån; Svensk Annonstaxa utgifven af Svenska Telegrambyråns
Annonsafdelning; Annonstaxa, Tidningsutgivareföreningen. Dessutom har dessa kompletterats
med beräkningar av Boëthius 1955; Kihlberg 1964; Jonsson 1977.
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kundkrets.153 Dagens Nyheters abonnenter bestod framförallt av företagare,
affärs- och industriidkare, officerare, tjänstemän, butiks- och kontorspersonal,
arbetsledare och chefer. Dagens Nyheter var under undersökningsperioden inte
tidningen för de allra lägsta respektive de allra högsta socialgrupperna i
samhället.154
När det gäller prenumerationsprisets eventuella påverkan på
annonsörssammansättningen kan det konstateras att Dagens Nyheters
prenumerationspris inledningsvis låg under konkurrenternas prisnivå, men att
tidningen under 1930- och 1940-talen kom att kosta ungefär lika mycket som
de andra stockholmstidningarna.155 Vid slutet av undersökningsperioden låg
Dagens Nyheters prenumerationspris på samma nivå eller högre än andra stora
dagstidningar i Sverige.156
Lösnummerpriset är dock minst lika viktigt att beakta, om inte mer, när det
handlar om slutsatser om vilka som kan tänkas ha läst just annonssidorna.
Sökandet efter varor på annonsmarknaden sker för det mesta i perioder och då
köper man den tidning som är bäst på att annonsera det man söker, även om
den tidningen inte är den billigaste eller den man brukar läsa. Dagens Nyheter
följde andra stora dagstidningars lösnummerpriser, även om Dagens Nyheter var
bland de första att höja lösnummerpriset på söndagar.157 Annonsläsare brukar

153 Kihlberg 1964, s. 17, 25; Jonsson 1977, s. 222–223.
154 Ljungqvist 1954, s. 481. Dagens Nyheters annonsmarknad blev redan från
undersökningsperiodens början del i en god spiral där tidningen valdes som annonsorgan därför
att den var den tidning där man köpte och sålde av varandra. Detta höjde upplagan och gjorde i
sin tur tidningen till ett ännu starkare annonsorgan. I slutet av 1800-talet utbjöd de kommersiella
annonserna framförallt toalettartiklar och bosättningsvaror, men snart började annonserna
utannonsera konfektionskläder för arbetare, liksom fler fabrikstillverkade varor som konserver och
bröd. Nya tekniska nyheter och industriföretag med till exempel sy- och stickmaskiner syntes
också. Vid sekelskiftet kom biografannonserna och kring 1910 etablerar sig automobilförsäljarna
på annonsmarknaden – först 1908 blev bilannonserna fler än hästannonserna. Stora kommersiella
annonsörer under 1930- och 1940-talen var Persils, Ford, Palmolive, Läkerol, Pix, Tulo och
Samarin. Mopeder, frysboxar, diskautomater, djupfryst mat och andra efterkrigstidsnyheter var
tillsammans med den nya verkstads- och elektroindustrin expansiva varugrupper för sin tid,
liksom detaljhandelns varuhus under 1960-talet. Se Kihlberg 1964, s. 35–36, 47–48, 73–75, 87–
88; Jonsson 1977, s. 223.
155 Dagens Nyheters stora antal annonser gjorde dock att tidningen viktigmässigt var billigare.
156 Ljungqvist 1953, s. 348; Ljungqvist 1954, s. 42; Hadenius 2002, s. 18. 1922 kostade
Dagens Nyheters A-upplaga för ett helår 40 kronor och per månad 4 kronor, medan StockholmsTidningen kostade 35 respektive 3,25 kronor. Dagens Nyheters landsortupplaga kostade 15 kronor
helår och Stockholms-Tidningen 14. Se Ljungqvist 1953, s. 348; Jonsson 1977, s. 54–55.
157 Vid samtliga observationstillfällen hade Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samma
lösnummerpris. 1890 kostade ett lösnummer 5 öre. 1920 hade priset höjts till 15 öre. 1950
kostade ett lösnummer 20 öre och 1960 30 öre. 1970 kostade ett lösnummer 50 öre och 1980
2,25 kr. Se Dagens Nyheter 2/1 1890; Dagens Nyheter 2/1 1910; Dagens Nyheter 2/1 1920; Dagens
Nyheter 2/1 1930; Dagens Nyheter 2/1 1940; Dagens Nyheter 2/1 1950; Dagens Nyheter 2/1 1960;
Dagens Nyheter 2/1 1970; Dagens Nyheter 2/1 1980; Svenska Dagbladet 2/1 1890; Svenska
Dagbladet 2/1 1900; Svenska Dagbladet 2/1 1910; Svenska Dagbladet 2/1 1920; Svenska Dagbladet
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generellt höra till lösnummerköparna och Dagens Nyheter hade en jämförelsevis
mycket stor lösnummerförsäljning, åtminstone under första halvan av
undersökningsperioden.158 När det gäller Dagens Nyheter finns det statistik som
tyder på att tidningens lösnummerköpare kom från ett lägre samhällsskikt än
prenumeranterna.159
Ålder
Ålder är något annonsörerna i stor utsträckning skrev om. Vi kan därför få en
god bild av annonsörernas åldersmässiga sammansättning. Strax över 60 procent
av kvinnorna och nära 80 procent av männen skrev om sin ålder.160 Att uppge
exakt ålder blev viktigt från 1940.161 De annonsörer som beskrev sin ålder med
hjälp av mer oprecisa beskrivningar, som till exempel medelålders och ung,
fördelade sig åldersmässigt ungefär som gruppen som uppgav en mer exakt
ålder.

2/1 1930; Svenska Dagbladet 2/1 1940; Svenska Dagbladet 2/1 1950; Svenska Dagbladet 2/1 1960;
Svenska Dagbladet 2/1 1970; Svenska Dagbladet 2/1 1980.
158 Under 1910- och 1920-talen distribuerades cirka 50–70 procent av upplagan som
lösnummer. Motsvarande siffa för 1960-, 1970- och 1980-talen var cirka 20 procent.
159 Ljungqvist 1954, s. 481–482; Kihlberg 1960, s. 207–210, 232–240; Jonsson 1977, s. 49–
55, 67–71; Jonsson 1982, s. 167. Siffror ur arkivmaterial från 1919 visar att arbetarna under
denna tid främst var lösnummerköpare, men statistik saknas dock nästan helt. Under 1910-talet
hade tidningen flest prenumeranter på Norrmalm, medan lösnummerförsäljningen var högre på
fattiga Södermalm. Se Kihlberg 1960, s. 208–210. Något statistiskt material över
lösnummerköpare finns inte att tillgå. Räckviddsundersökningar, det vill säga vilka och hur
många som läste tidningen oavsett om de själva köpt den, är inte fullständiga gällande
undersökningsperioden. Medan priset för att prenumerera på tidningen under nittonhundratalet
gick från att ha varit medelhögt till högre, liknade lösnummerpriset mer andra tidningars fram till
1970. Lösnummerköparna kan ha tillhört en något annan grupp än prenumeranterna.
Tidningens tillgänglighet när det gäller lösnummer innebär en fördel för dem som köper
tidningen för annonsernas skull. När det gäller Dagens Nyheters ekonomi kan man konstatera att
tidningen till exempel under 1930- och 1950-talen finansierades till ungefär lika stor andel av
annonsintäkter som upplageintäkter. Se Boëthius 1955, s. 75–76; Jonsson 1977, s. 54–59, 69;
Rydén 1981, s. 122. Förhållandet mellan Dagens Nyheters andelar av lösnummerköpare och
abonnenter har varierat över tid och på olika orter och i olika grupper. Enligt TS-boken från 1969
hade Dagens Nyheter 1967 på vardagar en medelnettoupplaga på 409 677 exemplar – och av dessa
var 82,5 procent prenumererade exemplar (inkl. friexemplar), varav cirka 25 procent gick till
abonnenter utanför Stockholmsregionen. (Upplagesiffran är medelnettoupplaga till under första
kalenderhalvåret 1967.) Se Svensk annonstaxa 1969. 1974 var medelnettoupplagan 451 900 och
av dem var 84,2 procent abonnerade. Se Svensk annonstaxa 1975, s. 2, 10. Förhållandet är i stort
sett identiskt 1976. 1981 låg så prenumerantstocken på cirka 79 procent. Se Svensk annonstaxa
1980, s. 2, 12.
160 Män skrev i 60 till 92 procent av fallen om sin ålder och kvinnorna i 44 till 79 procent av
fallen. Totalt skriver samtliga annonsörer över tid i cirka 70 procent av annonserna om sin ålder.
161 Att uppgifter om exakt ålder över tid blev allt viktigare hänger samman med att
annonsörerna var i allt mer skiftande ålder och att antalet familjeombildningar ökade, men
troligen också på ett ökat fokus på ålder och ungdomlighet.
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Kontaktannonsörerna blev under undersökningsperioden äldre.162 Detta
hänger troligtvis samman med en förändring av familjebildningsmönster och i
vilka åldrar män och kvinnor i Sverige generellt varit; män och kvinnor lever
längre och de äldre har blivit fler. Genomsnittåldern för kontaktannonsören
steg under perioden från 25 år för kvinnor och 30 år för män, till en
genomsnittsålder för kvinnor på 44 år och för män på 45 år.163 De yngsta
annonserade under hela perioden, men de äldsta blev äldre, framförallt under de
två sista undersökningsåren.164 När det gäller samtliga av Dagens Nyheters läsare
under perioden har det konstaterats att tidningen generellt haft en yngre publik
i förhållande till andra tidningar.165
Under hela perioden ville kvinnor ha en äldre livspartner och män en yngre.
Den kvinna män beskrev var alltså något yngre än den man kvinnor beskrev.
Från 1940 blev en yngre kvinna än viktigare för männen, samtidigt som det
blev mindre viktigt för kvinnorna att ha en äldre livspartner. (Tabell över
annonsörernas åldersmässiga sammansättning finns i Bilaga 4.)
Ålder är den faktor som är mest intressant i förhållande till vad annonsörerna
skrev i sina annonser. Åldern på livspartnersökande i Dagens Nyheter och i
samhället steg generellt under den undersökta perioden. Åldern var inte mer
avgörande för annonsören i slutet av undersökningsperioden än i början av den,
men med äldre annonsörer blev ålder något att förhålla sig till sig på ett nytt
sätt, vilket till exempel syns i beskrivningar som ungdomlig.
Förändringar av de livspartnersökandes ålder var efter 1950 kopplade till
förändringar i familjebildningsmönster. Män och kvinnor sökte en livspartner
högre upp i åldrarna än tidigare beroende på ökningen av skilsmässor. Det går
162 Från 1950-talet var annonsörerna främst mellan 25 och 49 år, men över tid blev de äldre.
163 1890 var kvinnorna 25 år och männen 30 år; 1900–1920 27–34 år; 1930–1950 30–37 år;
1960 och 1970 39–41 år; 1980 kvinnorna 44 år och männen 45 år. För kvinnors del, bortsett
från 1890–1910 var det alltid flest i åldersgruppen 32–40 år. (Dessa tre observationstillfällen var
det istället flest i åldersgruppen 18–25 år.) När det gäller männen tillhörde de flesta annonsörer
åldersgruppen 32–30 år, bortsett från observationstillfällena 1890 och 1910, då det istället fanns
flest män i åldersgruppen 26–31. Generellt gäller för annonsörerna att de fram till 1930 bestod av
annonsörer upp till 40 år. Från 1950 var variationen i ålder större. De två första
observationstillfällena var medianåldern 27–30 år; 1920 och 1930 30–35; 1940–1980
medelåldern 37–41 år.
164 Den yngsta annonsören var alltid en kvinna och den äldsta i stort sett alltid en man. 1890
var åldern på annonsörerna 18 till 50 år, 1900–1910 var åldern 17 till 60 år, 1920 till 1960 var
åldern på annonsörerna 19–66 år, och 1970 och 1980 var åldern på annonsörerna 18 till 76 år.
165 Både 1940 och 1950 var Dagens Nyheter den tidning som hade flest läsare under 60 år. Se
Jonsson 1977, s. 51. Läsarens medelålder var under 1950–talet runt 46 år gällande
stockholmsområdet och gällande övriga områden 47–49. Totalt gällande hela landet var
medelåldern på Dagens Nyheters prenumeranter runt 46 år. Under 1960–talet var
genomsnittåldern för läsaren i stockholmsområdet 48–49 år. I övriga landet sjönk under denna
tid medelåldern på prenumeranten från cirka 49 år till 45,9. Prenumeranten under 1960-talet var
cirka 48 år. Under hela perioden 1953–1967 hade tidningen flest läsare i åldrarna 25–39 år och
minst andel läsare i de allra yngsta och de allra äldsta grupperna.
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till exempel att se att de som skrev om barn under första halvan av
undersökningsperioden var något äldre än den genomsnittlige annonsören,
medan de som gjorde det under andra halvan verkar ha varit lite yngre än den
genomsnittlige annonsören. Detta visar på att nybildningen av familjer ökade
och att anledningarna till sådana förändrades.
Det går i viss utsträckning 1940–1960 att se att kvinnor som beskrev
egenskaper relaterade till hemmet och hushållet var något äldre än den
genomsnittlige annonsören, vilket skulle kunna ses som en indikation på att de
kvinnor som då representerade ideal knutna till hemmet och hushållet hörde till
en äldre generation. Uppgifterna är dock för få för att det ska gå att dra några
säkra slutsatser av resultatet.
Annonsörernas ålderssammansättning kan hänga samman med beskrivningar
av olika kroppsliga egenskaper. Sambanden är dock inte givna. När det gäller
hälsa var det generellt äldre annonsörer som skrev om den, medan yngre
annonsörer generellt skrev mer om utseendet.
Att män och kvinnor i mitten av undersökningsperioden som beskrev sitt
yrke i viss mån var lite över genomsnittsåldern än tidigare och senare, skulle
kunna tolkas som att det arbete eller yrke som under 1940 och 1950 var värt att
ta upp i, förhållande till tidigare, krävde en viss åldersmässigt rekvirerad
kunskap eller erfarenhet. Detta skulle kunna betraktas som tecken på en
förändring av arbetsmarknaden och samhällsekonomin. Det bör dock påpekas
att det inte går att dra kvantitativt baserade slutsatser av dessa resultat, utan att
de mer kan komplicera vår kunskap om konstruktion av genus relaterat till
ålder.
Geografisk bakgrund
När det gäller den geografiska representationen är undersökningens annonsörer
inte en särskilt heterogen grupp. Dagens Nyheter var under hela
undersökningsperioden främst en stockholmstidning.166 Undersökningens
resultat gäller främst för livspartnersökande i Stockholm och i Stockholms
närhet. Det var ovanligt att kontaktannonsörerna skrev om sin geografiska
bakgrund, även om det förekom något mer i början och i slutet av
undersökningsperioden. I genomsnitt var det under 10 procent som lämnade
information om sin geografiska bakgrund.167 Detta betyder troligen att den
geografiska bakgrunden var mer eller mindre given utifrån tidningens
utgivningsort, snarare än betydelselös.
166 Från slutet av 1940-talet var Dagens Nyheter definitivt en tätortstidning. Spridningen och
täckningen i glesbygden var låg. De områden där Dagens Nyheter lästes som mest var Stockholm,
Södertälje, Dalarna, Norrtäljde, Uppsala och Enköping. De områden där Dagens Nyheter generellt
lästes som minst var Halland, västkusten, nordöstra Skåne och sydöstra Skåne. Se TS-boken.
167 Det är mellan cirka 70 procent och över 90 procent av annonsörerna som under
observationstillfällena inte skrev om var de bodde eller var de kom ifrån. 8 procent av männen
och 9 procent av kvinnorna skrev i genomsnitt något om sin geografiska bakgrund.
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Min
undersökning
av
annonsernas
beskrivningar
visar
att
kontaktannonsörerna under de flesta år framförallt kom från Stockholm eller
ifrån orter eller landsbygd runt omkring staden. Annonsörerna var alltså under
perioden till största delen stockholmare, men det går att se att fler än
stockholmare annonserade i Dagens Nyheter, och att stockholmare under vissa
tider bodde på landsbygden.
Vanligast var att annonsörerna skrev om sin geografiska bakgrund när de
kom från en annan ort eller landsdel än Stockholm. I slutet av perioden var det
fler än tidigare som uppgav att de var från Stockholm.168 Enskilda orter fick
under perioden mindre betydelse. Annonsörerna använde istället bredare
geografiska begrepp, som län. Landsändar som nämndes mer än andra i
materialet var Dalarna, Norrland, Blekinge och Östergötland. Män skrev totalt
sett något mer om sin geografiska bakgrund.169 Att komma ifrån landet var
mindre vanligt i slutet av perioden. (Tabell över annonsörernas geografiska
sammansättning finns i Bilaga 4.)
Dagens Nyheter har aldrig varit en landsortstidning, trots försök under
perioder att få en större förankring på landsbygden.170 Tidningen har sedan
mätningar infördes alltid haft mer än hälften av spridningen av nettoupplagan
inom stockholmsområdet.171 Andelen av upplagan som spreds inom området
blev dessutom större under undersökningsperioden.172 Den stora skillnaden när
det gäller tidningens genomslagskraft för Sverige som helhet verkar ha handlat
om skillnaden mellan Stockholm och övriga landet. Dagens Nyheter blev ju
längre fram i tiden vi kommer just stockholmarnas tidning – och samtidigt ett
168 Den geografiska spridningen av annonserna kan ha inskränkts av att Dagens Nyheter från

1940 inte längre gav samma rabatter för att annonsera i både landsortsupplagan och
stockholmsupplagan.
169 Det är oklart vad detta kan tänkas säga om mannens och kvinnans rörlighet och synen på
vem som skulle flytta om de sökande skulle bo på olika orter.
170 Bland annat genom satsningar på filialer, nya nyhetsområden (till exempel som under slutet
av 1800-talet och början på 1900 texter om lantbruk och amerikabåtar) och snabb distribution.
Stockholms-Tidningen och Göteborgs-Posten är tidningar som haft en bättre hushållstäckning i
glesbygden än Dagens Nyheter. Tidningen arbetade heller inte alls lika aktivt som till exempel
Stockholms-Tidningen, som länge var den största konkurrenten, på landbygden genom bland annat
kontakter med lokala handelsmän Till exempel 1924 hade Stockholms-Tidningen i landsorten en
totalupplaga på 42 000. Motsvarande siffra för Dagens Nyheter var 14 000. Stockholms-Tidningens
upplaga var totalt sett till cirka 75 procent spridd på landsbygden, medan Dagens Nyheter hade
störts täckningen på utgivningsorten och en spridning på landsbygden på strax över 66 procent. På
söndagar var det dock lite bättre spridning på glesbygden. Se Jonsson 1977, s. 46, 58; Gustafsson
1996, s. 64, 65; Hadenius 2002, s. 44-47, 94, 376.
171 TS-boken. Tidningsstatistik påbörjade sina mätningar under 1940-talet.
172 Mellan 1942 och 1967 ökade upplagespridningen gällande förhållandet mellan Stockholm
och övriga landet från hälften till mer än 70 procent. Spridningsanalyser från 1942–1967 visar att
Dagens Nyheter på söndagar hade en spridning på 44–48 procent utanför området och på
vardagar en spridning på 31–45 procent utanför området. Det är framförallt på vardagar
spridningen utanför området minskade under denna tid. Se TS-boken.
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riksorgan.173 Att det främst var stockholmare, med allt vad det innebar
skiftande stadsgränser och stadens karaktär, som annonserade kan tänkas
betydelse för annonsernas innehåll när det gäller arbetsdelning, behov
arbetskraft, familjebildningsmönster, tekniska förändringar och inflöde
nationella och internationella kulturella influenser.

av
ha
av
av

Civilstånd
Civilstånd var relativt ovanligt att ta upp när man sökte en livspartner. I
materialet var totalt sett 14 procent av kvinnorna och sju procent av männen
änkor/änklingar eller frånskilda.174 Det civilstånd som togs upp mest fram till
1960 var änkeståndet.175 Det märks från mitten av undersökningsperioden att
männen
och
kvinnorna
sedan
tidigare
hade
erfarenhet
av
176
177
livspartnerrelationer. Efter 1960 ökade antalet frånskilda kvinnor. (Tabell
över annonsörernas civilstånd finns i Bilaga 4.)
Etnicitet
Explicita beskrivningar av etnicitet är sällsynta.178 Detta beror troligen på att de
flesta annonsörer uppfattade sig tillhöra majoriteten i detta avseende, att
etniciteten var självskriven. Användningen av etnicitet i beskrivningarna tyder
på att föreställningar om kvinnan och etnicitet var starkare, än om mannen.
Den etnicitet som explicit nämndes mest var skandinavisk, judisk, amerikansk,
svensk, finsk och utländsk. Inga samband mellan annonsörernas etnicitet och
innehållet i annonserna går att se. (Tabell över etnisk sammansättning finns i
Bilaga 4.)

173 TS-boken.
174 8–18 procent av annonsörerna tog under vart observationstillfälle upp sitt civilstånd. Sett
till hela undersökningsperioden var det i 12 procent av annonsörerna som tog upp sitt civilstånd.
175 1940 slog benämningen kvinna igenom i annonserna som en benämning för en av
kvinnligt kön. Tidigare användes benämningarna flicka eller fru eller änka. 1980 var inte
civilstånd lika viktigt i benämningarna av de livspartnersökande. Nya mer informella
benämningar, som relativt omgående blev varandras motsatser, var 1980 tjej och kille.
176 De första skilsmässorna syns i materialet 1920 och 1940. Från 1960 förekommer
beskrivningar gällande skilsmässor oftare i materialet. Från detta år har också fler annonsörer än
tidigare barn.
177 Civilstånd rörde alltid mest kvinnan, men det var totalt sett ändå inte mer än mellan en av
tio till två av tio som alls tog upp civilstånd. För kvinnor handlade det totalt sett över hela
perioden om cirka 18 procent och för männen om 6 procent. Som mest var 14 procent av
kvinnorna under ett observationstillfälle skilda (1960 och 1970) och 14 procent änkor (1940).
Änklingarna var flest 1890, 1960 och 1970, 8 procent av dem som annonserade beskrev då sig
som änkling. De frånskilda männen i materialet är mycket få. 1953–1967 var Dagens Nyheters
prenumerant enligt TS framförallt gift. Se TS-boken.
178 Som mest var det åtta procent av annonsörerna som skrev något om sin etniska bakgrund.
I genomsnitt var det 4 procent av annonserna under vart observationstillfälle som annonsörerna
tog upp etnicitet.

66

3.7. Sammanfattningsvis om kontaktannonser
i Dagens Nyheter
Att det är Dagens Nyheters annonser som undersöks beror på att Dagens Nyheter
under hela undersökningsperioden var det främsta småannonsorganet.
Tidningens annonsmarknad erbjuder en mycket fördelaktig kontinuitet. Den
hade dessutom en stor upplaga och bred läsekrets. Möjligheterna att annonsera
begränsades inte heller i någon hög grad av kunskapskrav och kostnad.
Detta kapitel har utifrån en empirisk undersökning av annonserna med
hjälp av litteratur på området diskuterat vilka konsekvenser valet av just Dagens
Nyheters kontaktannonser kan ha för undersökningens resultat. Den inblick vi
får i annonsörernas sammansättning ger intryck av att annonsörerna ur ett
socialt och ekonomiskt perspektiv var en relativt heterogen grupp. När det
gäller den geografiska spridningen kom annonsörerna främst från Stockholm,
även om både andra städer och landsbygd finns representerat. Det går också att
se att de livspartnersökande över tid sammantaget blev något äldre.
När det gäller urval vid publicering av annonserna verkar det ha handlat om
enskilda tidningsmäns erfarenhet av utövad praxis på redaktionen. Detta tolkar
jag som att problem med oseriösa annonser, som till exempel innehöll skojerier
och snusk, inte var särskilt stora.
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4. De livspartnersökandes beskrivningar
av mannen och kvinnan

Detta empiriska kapitel struktureras efter de 6 tidigare definierade kategorierna
med tillhörande underkategorier. Kapitlet besvarar på ett empirinära sätt frågor
om hur män och kvinnor har beskrivit kvinnan och mannen, samt hur detta har
förändrats.
Varje undersökningsdel inleds med en kvantitativ undersökning av de
enskilda egenskapernas betydelse och följs av en kvalitativ precisering av
kategoriernas innehåll, med undantag för avsnittet om de personliga
egenskaperna som är uppdelat i en del som handlar om kvinnan och en del som
handlar om mannen. De olika delarnas längd och innehåll styrs av resultaten.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning.
De diagram som hör till detta kapitel är samtliga valda och utformade med
tanke på de specifika resultaten. Konsekvens i urval och utformning har fått stå
tillbaka för de resultat som önskas belysas. För att ge insikt i källmaterialet har
jag vid citering av annonserna valt att följa exakta ordalydelser och
förkortningstekniker.

4.1. Med eget hem och god inkomst –
försörjningsförmåga
Betydelsen av försörjaregenskaper
Under hela undersökningsperioden blev det allt mindre viktigt att lyfta fram sin
försörjningsförmåga.179 Samtidigt är det tydligt att denna förändring var av
störst betydelse för bilderna av kvinnan. Det skedde stora och abrupta
förändringar under den första halvan av undersökningsperioden när det gäller

179 När det gäller försörjaregenskaper varierar andelen alterbeskrivningar och egobeskrivningar
där egenskapen inte ingår från 30 procent till 70 procent under undersökningsperioden.
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bilderna av kvinnan som försörjare, framförallt i kvinnors beskrivningar av sig
själva.180
Efter 1940 ansåg män att försörjningsansvaret låg hos mannen. Det är
slående att medan kvinnor från 1910 allt oftare lyfte fram sin
försörjningsförmåga, nämnde män kvinnors försörjningsförmåga mer sällan.
Diagram 2 visar tydligt att män och kvinnor efter 1940 lade olika vikt vid
kvinnans försörjningskapacitet. Diagrammet visar också hur dessa mäns och
kvinnors olika uppfattningar åren 1930 och 1940 möts och resulterar i ett
samförstånd. Mest samstämmiga när det gäller betydelsen av kvinnans
försörjningsförmåga var annonsörerna 1930.
Vad gäller bilden av mannen utmärks den av att betydelsen av
försörjningsförmåga stadigt minskade över tid, i både mäns och kvinnors
annonser – se Diagram 3. Män såg sig själva som försörjare som mest tydligt
1890, och som minst 1980. Kvinnorna visade minst intresse för en försörjande
man 1920, och som mest intresse 1890 och 1900.

180 Detta resultat kan hänga samman med att det under 1890 och 1900 i högre grad än senare
var fler kvinnorna som beskrev sig som välbeställda. 1890 och 1900 var det – som syns i Diagram
2 – 58 respektive 48 procent av kvinnorna som skrev om sina ekonomiska tillgångar, mot 25
procent kvinnor 1910. Förändringarna i annonsörssammansättningen och förändringarna när det
gäller uppgifterna om kvinnans ekonomiska situation följer dock inte varandra generellt. Det var
heller inte så att det var fler välbärgade män eller män med högre yrkesstatus som annonserar
1890–1910.
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Diagram 3

1940

40

58

1950

38

60

1960

40

62

1970

34

56

1980

24

50

Man sökes

Man finnes

Försörjaregenskapernas innehåll
Under hela undersökningsperioden framställdes materiella tillgångar som den
viktigaste möjligheten till försörjning, för både mannen och kvinnan – se
Diagram 4. Kapital, egendom, arv och inkomster inte bara nämndes, utan
specificerades också ofta i annonserna. Genom att redogöra för sina tillgångar
kunde den livspartnersökande dessutom beskriva sin sociala och ekonomiska
tillhörighet. Annonsörerna kunde till exempel (1900) beskriva sin förmögenhet,
sina inkomster och sin affär.

Damer, sen hit!
En ung Affärsman med godt utseende och
samhällsställning önskar för att förströ sig
och möjligen finna ersättning för nyss liden
hjärtesorg inleda korrespondens med en flicka
af god familj, ej öfver 24 år, med godt utseende
och framför allt ett gladt och jämnt lynne.
Förmögenhet önskvärd, men ej absolut nödvändigt, då annonsören har en förmögenhet af
omkring 75,000 kronor samt förra året af sin
affär hade en nettoinkomst af 10,000 kronor.
Annonsören har eget vackert hem på landet
i en av vårt lands mest natursköna bygder.
Svar med kort, som återsändes, om ej korrespondensen fortsättes, torde sändas i bref undet märke ”Giftasvuxen Norrlänning 68”, adr.
S. Gumælius Annonsbyrå, Stockholm. Fullkomlig diskretion utlofvas och fodras. Svar
utan kort och sådana som uppenbart endast
äro skämt besvaras ej. 181

Uppgifterna om kvinnans materiella tillgångar under 1890 och 1900, som är
anmärkningsvärt många, handlade främst om förmögenhet och
affärsverksamhet – se Diagram 5.

181 Dagens Nyheter 26/2 1900.
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Män var under den allra första delen av perioden mycket intresserade av
kvinnans kapital. Detta berodde i flera fall på förhoppningar om att kvinnan
skulle kunna bidra med pengar till en befintlig ekonomisk rörelse eller
möjliggöra nya investeringar. ”Ungkarl 12055” nedan från 1890 skrev explicit
både om varför han önskade sig en fru och varför han önskade sig en egen affär.
Genom äktenskap hoppades han kunna förändra både sitt civilstånd och sättet
han försörjde sig på.
Hvem vill bli min fru?
En ung ordentlig Man som tröttnat så väl på
ungkarlsståndet som på att arbeta ut sig för andra,
önskar gifta sig med en flicka eller enka under 30
år, som eger förmögenhet så stor att en del deraf kan användas att uppsätta eller öfvertaga egen
affär. Svar med portträtt och förmögenhetsuppgifter ställas till: Ungkarl 12055, adr. S. Gumælius
Annonsbyrå, Stockholm.
OBS! På utseende fästes mindre afseende.182

Annonsen, som förmedlades till Dagens Nyheter av Gumaelius Annonsbyrå,
visar tydligt att äktenskapet – även för män – var såväl ett sätt att hitta någon
att dela livet med som en väg till förändrade livsvillkor.183 Det förelåg inte
någon motsättning häremellan.
Kvinnor skrev inte bara om vad de hade för tillgångar, utan också om att de
saknade ekonomiska tillgångar. De kunde till exempel beskriva sig själva som
fattiga, som i följande exempel från 1900: ” […] Är det någon god och
ädelsinnad man, om 35-36 år, som vill göra bekantskap med en fattig Flicka
med godt utseende och mildt sinnelag för att, om tycke uppstår, ingå äktenskap
[…]”184 och ”På detta fördomsfria sätt önska en fattig men huslig och arbetsam,
bättre 30 års Flicka […]”(1891).185 Att den finansiella situationen i slutet av
1800-talet och i början av 1900-talet skulle beskrivas oavsett om den var god
eller inte, visar på betydelsen av att uttrycka sin sociala och ekonomiska
tillhörighet genom ekonomiska förhållanden. Det förekom att män skrev om
sin brist på ekonomiska tillgångar, men vanligast var att kvinnor gjorde det.
Det förekom också ett mindre antal annonser där de önskade materiella
tillgångar beskrevs i termer av hemgift. I annonsen av ”Redbar medborgare”
1890, där ”en god, ädel Evas dotter” söktes, utlovade annonsören att hemgiften
182 Dagens Nyheter 22/2 1890.
183 Gumælius Annonsbyrå var en föregångare i branschen och startades 1876 av Sofia
Gumælius – en av de drivande krafterna i Fredrika Bremer–förbundet. Hon gav också ut egna
annonstaxor. Annonsbyrån, som under Sofia Gumælius tid endast anställde kvinnor, upphörde i
början av 2000-talet. Se von Sydow 1927; Resume.se.
184 Dagens Nyheter 28/8 1900.
185 Dagens Nyheter 16/6 1891.
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skulle placeras så att ”full säkerhet” kunde ”påräknas”.186 Annonsören som var
lantbrukare och som ”känner lifvet dystert och kallt bland främmande qvinnlig
vård” tänkte att förmögenheten skulle ”underlätta realiserandet af påtänkt köp
av en naturskön lantgård och derför ju större desto bättre.” Annonsen är
ytterligare ett exempel på hur en livspartner kunde sökas både utifrån
emotionella förhoppningar och praktiska behov av vård och investerare. I ett
annat exempel från 1890 tog signaturen ”Trohet in i döden” upp kvinnans
hemgift. Mannen skrev att han hade 30 000 kronor i kapital och att han
önskade sig en kvinna med ”omkr. 20- á 25.000 kronor i hemgift […]”187
Huruvida den sökta kvinnans förmögenhet var disponibel, eller om hon
under äktenskapet skulle få disponera den själv var väsentligt 1890 och 1900,
vilket stödjer tanken på att kvinnans ekonomiska insats var betydelsefull vid
ingående av äktenskap. Kvinnor kunde under denna tid beskriva sin
förmögenhet och dess tillgänglighet på sätt liknande detta: ”Signores, en
myndig, frisk, hurtig flicka af bättre familj, med ett godt, trefligt utseende och
sätt, egarinna af en ej obetydlig disponibel förmögenhet […]”(1890).188
Signorinan i fråga markerade i annonsen, förutom att hon var beredd att ge upp
sin myndighet i och med äktenskap, också att hon tillhörde en högre
samhällsklass – ”bättre”. De kvinnor som mellan 1890 och 1920 explicit sökte
äktenskap för att undkomma ett oönskat förmyndarskap kunde tänkas ha ett
extra starkt incitament att tala om vad den nye förmyndaren förvärvade. I
annonsen nedan önskade sig 1890 ”Aurore” en ”god Man” istället för en ”snål
förmyndare”.
Ett Fruntimmer, 20 år, med god förmögenhet,
önskar ingå äktenskap med en god Man, för
att befrias från snål förmyndare. Svar till ›Aurore›
jemte fotografi inlemnas till Tidningskontoret Gustaf Adolfs torg.189
Senare beskrev kvinnor mer huruvida de ägde hus eller fritidsnöjen, medan män
i viss mån fortsatte efterfråga förmögenhet och affärsrörelse. De annonserande
kvinnorna gick från att tala om vad de stod på den sociala skalan och vad de
kunde bidra med, till att beskriva sin sysselsättning och vad de inte behövde. Ett
exempel på detta finns till exempel i en annons från 1960 där ”Ärlighet Förtroende” skrev att hon var ekonomiskt oberoende.190 Att kvinnan lyfte fram
sitt ekonomiska oberoende och beskrev sig själv som huslig kan tolkas som att
186 Dagens Nyheter 26/2 1890.
187 Dagens Nyheter 8/2 1890.
188 Dagens Nyheter 2/1 1890.
189 Dagens Nyheter 10/10 1890.
190 EX: Dagens Nyheter 16/1 1960.
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kvinnan hade dubbla roller. Detta är i linje med beskrivningar av decenniet
1960 som ett ambivalensens decennium för kvinnan.191
Under den sista delen av undersökningsperioden förmedlade annonsörerna
information om sin försörjningkapacitet genom beskrivningar av hur och vad
de konsumerade. Åren 1970 och 1980 skrev både män och kvinnor om
sommarhus, bil och villa. Det var den enskildes konsumtion som indikerade
försörjningsmöjligheter och social tillhörighet i ett samhälle där de
livsnödvändiga var mer eller mindre garanterat.192 1970 skrev bland annat en
köpman på 50 år om sin ”Bil & Villa”.193 Samma år annonserade en
självförsörjande kvinna och berättade om sitt fritidsboende.
50-årig änka m vuxna barn, ger
upp efter 10 års ensamhet.
Vill Du hjälpa oss rota med bilen, träna hundar, åka skidor,
åka med till vår Fjällstuga? Vi
försörjer oss själva men
saknar ömheten och tryggheten med
Dig. ”S-För vardag i Stockholm” DNhk.194

Kvinnan bakom annonsen skrev tydligt och klart att hon försörjde sig själv och
att hon inte hade några ekonomiska behov av en man. De materiella tillgångar
hon erbjöd i form av ”fjällstuga” uttryckte en ekonomisk möjlighet att välja sitt
liv under sin lediga tid. År 1980 fanns samma typ av materiell egendom som
ovan – fjällstuga – i en annons av en gymnastikdirektör.
GYMNASTIKDIR.
m. litet radhus och fjällstuga.
28 år, barnkär, sport- och
musikintresserad, söker DIG,
varma naturliga tjej m. 22-30 år
(?) utbildad, gärna lärare eller
sjuksköterska. Borgerlig livssyn.
Svar m. foto, ”S-JEF”, DN Hk. 195

191 Exempel på forskare som tagit upp detta är Madeleine Kleberg och Hirdman. Se Kleberg
1999, s. 120, 137-138, 164, 193, 208, 216, 269, 296; Hirdman 2001, s. 166–173; Hirdman
2003, s. 157-162.
192 I tidigare forskning har det skrivits om hur konsumtionskulturen blev en del av fritiden
och också om hur fritidshuset, bilen och solsemestern blev en del av fritiden. Se till exempel
Wilson 1989, s. 135-136; Söderberg 1997, s. 207-208; Aléx 2000, s. 121–128, 137–139;
Eskilsson 2000, s. 163-174; Lewén 2001, s. 191-194.
193 Dagens Nyheter 11/1 1970.
194 Dagens Nyheter 1/2 1970.
195 Dagens Nyheter 2/3 1980.
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Annonsören ”JEF” uttryckte genom beskrivningar av boende, fritidsintressen
och livssyn, att han snarare var ute efter att matcha synen på livet än
livsvillkoren.
Under
första
delen
av
undersökningsperioden
beskrevs
försörjningskapaciteten utifrån hur den såg ut, medan den under den andra
delen uttrycktes mer i termer av vad denna kapacitet användes till.
Beskrivningar av mat och husrum lämnade plats för beskrivningar som
handlade om den sökandes val att leva. De grundläggande förutsättningarna för
att kunna bo, äta och klä sig var inget man under senare delen av
undersökningsperioden uppfattade som särskilt gångbart i sökandet efter
livspartner.
Arbete som ett sätt för annonsörerna att beskriva hur de försörjde sig
varierade i förekomst över tid. I början av undersökningsperioden framställdes
arbete i högre grad som mannens försörjningstillgång. (Visserligen var det över
hälften av de undersökta männens annonser som inte innehöll något om
mannens arbete, men motsvarande siffra för kvinnorna var över 70 procent.) En
sådan syn på mannens respektive kvinnans arbetsinsatser framträder i en annons
från 1890.

Damer!
En 27 års man söker på detta moderna sätt en
maka. Hon bör vara mellan 25 och 30 år. Äfven fodras att hon lärt sig något, så hon kan
förtjena 10 eller 12 kr. i veckan, i fall mannens
förtjenst ej blir tillräcklig. Önskas äfven att hon
skall sköta ett trefligt hem. Är det någon som kan
uppfylla detta, torde godhetsfullt svar, märkt ›Upprigtighet› inlemnas å Dagens Nyheters Annonskontor, Myntgatan 1 A, Stockholm.
OBS! Svar afhemtas till den 27 i denna månad. Adress uppgifves. 196

Annonsen ger en bild av att kvinnor var att betrakta som en arbetskraftsreserv
och deras arbete hemma skulle anpassas efter mannens inkomstbringande
arbete.197 Annonsen illustrerar på detta sätt ett möte mellan förhoppningar och
mäns och kvinnors vardag. Beskrivningar av kvinnan som behjälplig i mannens
affär eller lantbruk förstärker bilden av kvinnan som kompletterade arbetskraft.
Beskrivningar av denna typ var vanligast 1920 och 1930. Inga liknande
beskrivningar av mannens arbete finns i annonsmaterialet.198
196 Dagens Nyheter 22/3 1890.
197 För resonemang om kvinnan som reservarbetskraft se till exempel Östberg 1997, s. 116;
Florin & Nilsson 2000, s. 87; Carlstedt & Forssén 2003, s. 41.
198 De observationstillfällen ospecificerade uppgifter kring anställning och arbete förekom som
mest i beskrivningar av mannen är 1930-1950. Yrke, titel och position var tydligt viktigare för
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Bilden av kvinnan förändrades i detta avseende över tid. Kvinnan som
deltagande i arbetslivet var tydlig år 1930, 1940 och 1960. Åren 1960 och 1970
utgjordes hälften av alla omnämnanden av kvinnans försörjarkapacitet av
referenser till lönearbete.199 För mannen var samma år – 1970 – det år då han
som mest sällan framställdes som arbetande. I bilderna av mannen framträder
arbete som en särskilt eftertraktad resurs 1940, vilket antagligen var en
avspegling av 1930-talets massarbetslöshet och de sämre ekonomiska tiderna i
och med depressionen. Det syns dock ingen förändring i synen på kvinnans
betalda arbete under denna tid. Kvinnan framstod inte i mindre utsträckning
som förvärvsarbetande för att mannen i högre grad gjorde det.
Betydelsen av att specificera mannens yrke uppfattades olika av män och
kvinnor. Män skrev alltid mer om sitt yrke än kvinnor efterfrågade det, särskilt
fram till 1930, se Diagram 6.200

mannen än för kvinnan. Mannens försörjningstillgångar var betydelsefulla både som bidrag till
parets försörjning och för familjens sociala position. I annonsernas beskrivningar av kvinnan hade
formuleringar om arbete och anställning aldrig någon egentlig större plats (och även om titel och
position är den kanske enskilt minst viktigare beskrivningen när det gäller försörjningskapacitet så
är det tydligt att dessa i högre grad rör beskrivningar av mannen än beskrivningar av kvinnan).
Detta gällde även om arbete och anställning fick en allt större betydelse för kvinnan från 1920 till
1970. Då handlade det oftast om kvinnor som skrev att de var självförsörjande.
199 Från 1940 var arbete totalt sett i jämförelse med andra sätt att beskriva försörjaregenskaper
minst lika viktigt för mannen som för kvinnan. Rent generellt kan man redan 1920–1930 tala om
att betalt arbete fick en ökande betydelse i förhållande till materiella tillgångar.
Observationstillfällena 1960, 1970 och 1980 var uppgifterna om kvinnans arbete viktigare än
hennes materiella tillgångar.
200 När det gäller mannens yrke i mäns egna annonser var detta viktigast skriva om 1890–
1920 och 1940–1960. Mäns och kvinnors annonser var samstämmiga gällande yrkets betydelse,
eller kanske snarare icke-betydelse, för kvinnan 1950.
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Kvinnors och mäns beskrivningar av mannens typer av försörjaregenskaper 1890-1980 (%)

Diagram 6
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1
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40
26
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1960

7
2
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6
34
22
8
3
3
5

1970

7
2
23
4
32
18
8
4
2
1

1980

Mannen framställdes främst som tjänsteman, ingenjör, affärsman och
köpman.201 Yrken som var eftertraktade av kvinnor var just tjänsteman,
affärsman och ingenjör. I en annons från 1960 lyfte annonsören även grafiskt
fram sitt yrke som civilingenjör, vilket visar på yrkets värde på
livspartnermarknaden.202 Annonsen visar dessutom tydligt att livets
begränsningar och möjligheter 1960 nu handlade mindre om försörjarkapacitet
och mer om familjebildning, boende och relationens form.
CIVILINGENJÖR
48/179 smärt fördelaktigt uts.,
repr., dansant, kultiv., bos. i
Stockholm, frånsk., sök. en för varaktig och fullödig gemenskap
inriktad kvinna, 35–45/165–175,
gärna m. egna barn o. m. önskan att flytta söderut. Svar gärna anonymt men med tydligt foto
t. ‘Viktigt val 1960’ DN Stureplan.”203

Det enskilda undersökningsår då vi får veta mest vad kvinnans hade för yrke var
1960, då kvinnor i sina annonser bland annat skrev att de var tjänsteman,
expedit, läkare, barnskötare och sekreterare. Kvinnans sysselsättning handlade
annars under hela perioden främst om företagande – kvinnan hade en egen liten
affär, och män önskade att hon hade ett kafé eller en diversehandel:204
Stadgad, men glad 27-årig

AFFÄRSDAM,
önskar för sällskap, event. äkt. bek. med allvarlig o. bildad ungh. i 30 års åld. Sv. t.
”Lycka, sommaren 1930”, Dag. Nyh. Sturepl.205

Det fanns en tydlig könsuppdelning när det gäller arbeten; kvinnors yrken var
mindre betalda och krävde lägre utbildning. De mest populära yrkena för en
kvinna under undersökningsperioden var utan konkurrens sjuksköterska och
lärarinna. Flest yrkesbeskrivningar som berörde kvinnan var det mellan 1920
201 Männen var också bland annat hantverkare, lantbrukare, lärare, godsägare, läkare och

chaufförer.
202 I annonsen syns att genredraget där man sammanfattar ålder och längd i sifferform gjort
sitt inträde – 47/179.
203 Dagens Nyheter 13/1 1960.
204 Att män önskade att kvinnan hade någon form av ekonomisk rörelse behöver inte ha varit
ensidigt. 1890 sökte sig en kvinna en livspartner och manlig tillsyn över sin affär. Se Dagens
Nyheter 5/2 1890.
205 Dagens Nyheter 20/4 1930.
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och 1970. I annonsen av ”Naturlig o. flärdfri” från 1960 var det en
folkskollärarinna som annonserade:
FOLKSKOLLÄR:A varmhjärtad
mjuk o. kvinnlig ö. bek. m. bild.
man i 35–40 års åld. Han bör
vara hemkär, gärna m. ideella
intressen o. längta efter ömhet
och förståelse. Sv. t. ”S-Naturlig o. flärdfri”, DN, Hk.206

Olikheterna mellan framställningarna av mannen och framställningarna av
kvinnan när det gäller arbete blev generellt sett mindre under hela
undersökningsperioden – se Diagram 7.207 I annonserna framställdes kvinnan
allt mer som förvärvsarbetande. Utifrån detta skulle man kunna dra slutsatsen
att beskrivningarna av könen ur försörjningssynpunkt blev mer likartade över
tid. Men, den i allt högre grad förvärvsarbetade var inte mäns idealkvinna.
Dessutom måste det tilläggas att oavsett kvinnans ökande möjligheter att
uppbringa egen lön var det ändå mannen som i högre grad definierades av sitt
arbete och ett specifikt yrke. När det gäller kvinnans arbete 1980 vet vi att fler
kvinnor arbetade än tidigare.208 Att kvinnans arbete ändå syntes mindre i
kontaktannonserna tolkas här som att det inte längre fanns något behov av att
särskilt markera att kvinnan var yrkesarbetande.209
Formuleringar som handlar om titel och position hade inte någon plats i
beskrivningar av kvinnan, vare sig i kvinnors annonser eller i mäns. Visserligen
utmärker sig inte titel och position genom någon större kvantitet i annonserna,
men användningen av denna typ av beskrivningar säger ändå något om hur de
livspartnersökande uppfattade könens roll och inflytande i samhället. I Diagram
5 och Diagram 6 syns tydligt att titel och position främst rörde mannen, och då
framförallt 1890–1910. Det var särskilt kvinnor som ansåg att titel och position
var av vikt för en man.
När det gäller utbildning är det värt att notera att uppgifterna framförallt
handlade om mannen.210 Bilden av en ojämn fördelning av beskrivningar av
utbildning förstärks också av det faktum att utbildning i annonserna om

206 Dagens Nyheter 24/1 1960.
207 1940 års ökade skillnader av uppgifter av könens arbete och anställning är unikt; detta
observationstillfälle lyfter både män och kvinnor fram arbetets betydelse, för båda könen.
208 Till exempel FoB 1910-1985, s. 9.
209 Gullan Sköld skriver i sin undersökning av populärpress att striden för kvinnors
förvärvsarbete verkar vara över år 1985. Se. Sköld 1998, s. 233.
210 Uppgifter om utbildning, när dessa alls förekom, utgörs framförallt av att annonsörerna,
män såväl som kvinnor, skrev att de var akademiker eller att de sökte en akademiker.
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mannen förekom oftare redan 1960, medan utbildning för kvinnans del endast
förekom i mycket enstaka fall före 1980.211
Olikheterna mellan hur män ansåg att en kvinna skulle vara och vad kvinnor
själva skrev när det gällde försörjningen blev över tid allt större. Även om man
tar hänsyn till de komplikationer som finns när det gäller
annonsörssammansättningen 1890–1900, misstämde kvinnors framställningar
av sig själv med mäns förhoppningar om kvinnan under perioden. Den
arbetande kvinnan syntes alltmer, samtidigt som mannen fortfarande oftare
beskrevs i förhållande till sitt yrke och kopplades starkare till samhällsposition
och titel. Framförallt är det tydligt att de materiella tillgångarna relaterades till
mannen.
Enligt annonsörernas beskrivningar var materiella tillgångar som egendom,
lön och kapital det viktigaste sättet att lyfta fram sin försörjningkapacitet på
under undersökningsperioden. Samtidigt fick materiella tillgångar minskad
betydelse. Denna förändring såg dock annorlunda ut för mannen och kvinnan,
– jämför Diagram 5 och Diagram 6. Kvinnans materiella tillgångar förlorade i
betydelse över tid. Annonserna där kvinnan söktes som kompanjon eller
investerare i företag blev allt färre. En yrkesarbetande kvinna framträdde, men
under samma period relaterades nya materiella tillgångar förhållandevis mer till
mannen. Försörjaregenskaper förblev, trots att de i viss mån tappade inflytande
och prestige, ett viktigt område i konstruktionen av manlighet.

Sammanfattningsvis om försörjningsförmåga
Undersökningen av egenskaper som tar upp försörjningsförmåga visar att
beskrivningar av arbete, yrke, materiella tillgångar och titel fick en allt mindre
betydelse för annonsörerna över tid. Annonserna visar också att
försörjningskapacitet av olika slag till övervägande del handlade om mannen.
Att försörjningsförmåga i allt lägre grad lyftes fram innebar dock inte att
skillnaderna mellan hur mannen och kvinnan beskrevs minskade – tvärtom.
Bilden av mannen och bilden av kvinnan blev mer olika när det gäller
beskrivningar av försörjaransvaret. Dessutom överensstämde mäns och kvinnors
beskrivningar av kvinnan sämre över tid.

211 Det ska dock påpekas att det även för mannen handlar om låga siffror. 1960 var det 94
procent av annonsörer som inte tog upp mannens utbildning, och 99 som inte tog upp kvinnans
utbildning.
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4.2. Tre rara barn söker – föräldraskapets utformning
Betydelsen av föräldraegenskaper
Uppgifter om huruvida annonsörerna hade barn, var barnkära, var kunniga i
barnavård eller önskade barn framstår under första halvan av
undersökningsperioden som ointressanta för annonsörerna – se Diagram 8.212
Från 1960 förändrades detta relativt snabbt. Förändringen i betydelsen av
egenskaper relaterade till föräldraskap var i förhållande till tidigare perioder
plötslig, men inte radikal. Fortfarande skrev de flesta inte om sina egenskaper
som förälder.213 Skiftet när det gäller de livspartnersökande och
föräldraegenskaper syns på flera olika sätt, och såväl i mannens ego- och
alterbeskrivningar som i kvinnans. Beskrivningar av mannen och kvinnan som
förälder var som minst framträdande 1930, och som mest 1980.214´
Förändringen av antalet beskrivningar av föräldraegenskaper i
kontaktannonserna hänger samman med nya familjebildningsmönster;
ombildningar av familjer ökade och synen på i vilken ålder man kunde eller
borde vara livspartnersökande förändrades.215 Relationers och familjers
beständighet påverkades av vad som ansågs vara livspartnerrelationens
byggstenar. Under en stor del av undersökningsperioden hade man barn som
gift och med den man var gift med, annars var man antingen änka, änkling eller
ogift mor.216 Att föräldraegenskaper fick större betydelse först under den senare
delen av den undersökta perioden handlar bland annat om att gruppen av
livspartnersökande med barn nu var större än tidigare. De livspartnersökande
under senare delen av perioden kunde ha varit gifta tidigare och fått barn i
tidigare relationer.217
212 År 1900 beskrevs endast i 14 fall mannens och kvinnans barn eller föräldraskap.
213 Från och med 1960 var det 80–85 procent av kvinnorna som inte skrev om sina

egenskaper som förälder, medan det tidigare handlade om över 90 procent. När det gäller
männen var motsvarande siffra cirka 98 procent respektive 90 procent.
214 När undersökningsperioden avslutas kopplades kvinnan till föräldrarollen ungefär tio
gånger oftare än 1930. Det handlar om att barn prioriterades och presenterades. När det gäller
föräldraegenskaper varierar andelen alterbeskrivningar och egobeskrivningar där egenskapen inte
ingår från 88 procent till 99 procent under undersökningsperioden.
215 Det går fram till 1950 att se att de som tog upp att de har barn var en aningens äldre än
genomsnittsålder för annonsörer, medan de som senare tog upp att de hade barn verkade vara lite
yngre. Detta visar på den ökade ombildningen av familjer.
216 För mer om ogifta mödrars status och livsförhållanden Se Bergman 2002, s. 172-201;
Bergman 2003, 22, 54-57.
217 Däremot var det inte helt självklart att de livspartnersökande med barn var i samma ålder
som övriga livspartnersökande: Medan de livspartnersökandes medelålder generellt steg var
annonsörerna med barn något yngre än den genomsnittlige annonsören.
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Föräldraskapet kopplades i större utsträckning till kvinnan. Den förändrade
betydelsen av föräldraegenskaper från 1960 fick olika genomslag i bilderna av
kvinnan respektive mannen. Både mannen och kvinnan framställdes i högre
grad som föräldrar – men kvinnan än mer. Det var för kvinnan som
föräldraskapet hade störst betydelse. Totalt sett nämndes kvinnan nästan
dubbelt så många gånger i samband med föräldraskap som mannen under
perioden.218 Detta kan ses som en indikation på vem som hade huvudansvaret
för barnen, oavsett om familjen levde ihop eller inte. Mäns och kvinnors
annonser ger inte uttryck för några väsensskilda bilder när det gäller mannen
som förälder.

Föräldraegenskapernas innehåll
Sett till innehållet överensstämmer sättet män och kvinnor beskrev livspartnerns
egenskaper som förälder. Beskrivningar av existerande barn var det vanligaste
sättet att ta upp mannens och kvinnans roll som förälder. Före 1920 beskrev
både män och kvinnor kvinnans relation till föräldraskapet i termer av barnlös –
till exempel sökes ”mö eller barnlös enka”–, medan mannens föräldraroll
handlade om att han hade barn sedan tidigare.219 Ingen kvinna önskade en man
med barn. Hantverkaren från Trollhättan som annonserade 1890 sökte en
kvinna för hennes bidrag som förälder, antingen i rollen som hustru eller som
hushållsföreståndarinna. Han lät påskina att barnen var ”snälla” och tog upp
vikten av kärlek till barn. Det är tydligt att kvinnans föräldraskap i annonsen
kopplades till hushållsarbetet.
Fullt allvar. Skulle någon enka eller jungfru
önska ingå äktenskap med eller förstå hushållet hos en hantverkare med några snälla barn,
kan öfvenskommelse under nedanstående adress
lemnas. Någon annan än den som eger kärlek till
barn torde icke göra sig besvär. I utbyte häraf
lemnas förtroende. Svar till ›A. R.›, Trollhättan,
poste restante.220

Annonsörerna uttryckte kvinnans roll som förälder relativt likartat över tid fram
till 1960. Däremot kunde kvinnans förväntade föräldrainsats se olika ut i olika
samhällsgrupper. I en annons av en industriman och f.d. officer från 1940 – ”i
förstärkt försvarsberedskap” – söktes en kvinna som skulle ta hand om barnen
med hjälp av hembiträde.
218 När undersökningsperioden avslutas kopplades kvinnan till föräldrarollen ungefär tio
gånger oftare än 1930. Det handlar om att barn prioriterades och presenterades.
219 T. ex: Dagens Nyheter 10/2 1890.
220 Dagens Nyheter 4/2 1890.
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INDUSTRIMAN. F.d. officer, änkeman ö.
45, sök. t. f. ink. t. mil. tj,. bild. dam av
god fam., ålder 27–42, helst musik. och
chic, att m. hj. av hembitr. övert. vård av
hem och tillsyn av minderåriga. I förm.
likst., ev. äktenskap. Svar m. foto, som
ret. ”Förstärkt försvarsberedskap”, Dagens
Nyheters Huvudkontor.221

Information om barn handlade till stor del om att beskriva en livssituation.
”Eget hem” från 1920 visar hur barn kunde ingå i villkoren för relationen. Det
är tydligt att en redogörelse för hur relationens ekonomiska och praktiska
förutsättningar såg ut var av stor vikt. Annonsören redovisade sina
anställningsvillkor, sitt boende och sina inkomstförhållanden.

40 års Hantverkare,
nykter, med fast plats och c:a 8–9 tusen
kr. inkomst, önskar en trevlig flicka till
hustru, icke över 30 år. Hushållsplats kan
fås, ett barn är icke till hinder, om det
saknar far. Svar, hälst med foto, ej anonymt till ”Eget hem” Dagens Nyheter,
Stureplan.222

Att ”ett barn icke är till hinder, om det saknar far” och att ”hushållsplats kan
fås” kan tolkas som att annonsören hade en pragmatisk syn på familjebildning
och föräldraskap, men att han inte ville dela den eventuella familjen med en
annan man. Den 40-årige livspartnersökande lyfte också fram sin skötsamma
sida genom upplysningar om alkoholintag och anställningens stabilitet.
Annonsören erbjöd således en paketlösning med trygghet och stabilitet, för både
kvinnan och ett barn. Medan kvinnans föräldraskap kopplades till hushållets
skötsel, kopplades mannens till hans försörjningskapacitet.
När män under senare delen av undersökningsperioden beskrev en kvinnas
föräldraegenskaper handlade det precis som tidigare främst om huruvida hon
hade barn eller inte, och mindre om att hon till exempel skulle vara barnkär.
Formuleringen ”barn ej hinder”, som ”Arbetsglädje - 1970” använde, förekom
mest frekvent 1960 och 1970.223

221 Dagens Nyheter 25/1 1940.
222 Dagens Nyheter 8/1 1920.
223 Totalt i cirka 50 annonser i undersökningen.
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54–ÅRIG AFFÄRSMAN, som förlorat allt, söker en dam i 35–60
års åldern, som kanske är i
samma situation. Barn ej hind […]224

Under den första delen undersökningsperioden var ensamstående kvinnor med
barn mer sällsynta än ensamstående män med barn. Denna obalans kan ses som
ett tecken på att det var mer accepterat för en kvinna att sköta och vårda en
annan kvinnas barn, än för en man att försörja en annan mans barn. För
mannens del kan det också ha spelat in, som tagits upp i tidigare forskning, att
det var svårare för en man att ta över en kvinnans sysslor, bland annat för att
kvinnans arbetsuppgifter traditionellt haft lägre status.225 Annonsernas man
lämnade mer motsträvigt sin huvudsyssla. På detta sätt var han tydligare
definierad i en roll som försörjare. De kvinnor som skrev att de hade barn talade
till exempel om att de hade rara barn, vilket kan tolkas som att föräldern
försäkrade att de inte skulle bli någon belastning för en eventuell ny partner,
precis som i fallet med ”A.R”:s ”snälla barn”.226
Under perioden 1960–1980 uppgav de kvinnliga annonsörerna ofta antalet
barn, men de kunde också skriva att de var mamma. Det fanns de som till och
med lät barnet vara annonsens avsändare. I en sådan annons nämns annonsens
författare först i sista ordet. Flera kvinnor skrev också ut barnens ålder. I en
annons från 1980 sökte till exempel ”mysig mamma” och ”7–årig dotter”
”mysige man eller ensamstående pappa […]”227 Mannen som skulle vara
”positiv och lagom sportig”, skulle kunna ta papparollen, men då inte främst
med tanke på försörjningen, utan snarare skulle han inlemmas familjen
känslomässigt. Kvinnor kunde 1980 skriva att de hade vuxna barn eller var
mormor; de identifierade sig som föräldrar också efter det att barnen flyttat
hemifrån.
Även omnämnanden av mannen som förälder i huvudsak berörde huruvida
han hade barn eller inte. För kvinnorna var det av större betydelse att han var
barnkär än att han hade barn, även om han under senare delen av perioden
gärna fick ha barn. De första formuleringarna om mannen som barnkär och
med intresse för barn dyker upp i materialet 1940. I en annons av ”Vi-två1970” var mannen till och med mycket barnkär, vilket kan tolkas som att han
gärna träffade en kvinna med barn eller ville träffa någon att bilda en familj

224 Dagens Nyheter 3/1 1970.
225 Flera forskare har påpekat detta. Bland annat Jan-Erik Hagberg skriver gällande

förvärvarbete att samhället haft lättare att acceptera att kvinnor går över könsgränserna än män.
Se Hagberg 1994 s. 78.
226 Exempel på uttrycket rara barn finns bland annat i Dagens Nyheter 17/1 1920.
227 Dagens Nyheter 24/2 1980.
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med.228 Annonsören var angelägen om att lyfta fram sig som lämpligt
föräldramaterial genom formuleringar som betonade skötsamhet – ”måttl. med
sprit o. tobak”–, sunda intressen och ordnad ekonomi. I bilden av den gode
fadern ingick under större delen av perioden att han var en god och skötsam
försörjare.
Föräldraskapet ändrade senare i viss mån kontext på så sätt att barn och
familjebildning inte bara fick en större plats i annonserna, utan också att de
intog en annan typ av plats. Att på olika sätt tala om att man hade barn var
fortfarande det vanligaste sättet att säga något om föräldraskap i annonserna,
men det handlade också om ett ökat fokus på barn och omsorg om barn – se
Diagram 9. Annonsörernas formuleringar om föräldraegenskaper under senare
delen av undersökningsperioden ger intryck av att mannen skulle vilja satsa på
familjeliv. Bland annat skrev en ”yrkesarbetande f. d. fru” 1960 att hon ville ha
en ”bild. man, helst m. god ekonomi” som bör ”kunna bli bussige kamratpappa till min 5-årige son.”229 Annonsutdraget skrivet av en ”fräsch”, ”trevlig”
och ”utåtriktad” kvinnan visar att de livspartnersökande under denna skrev om
barn mer än som ett bagage. Kvinnan uttryckte en önskan om att få bli förälder,
oavsett om det var till egna eller mannens barn – ”ENSAMST. PAPPA? m. ell u
vårdn.” och ”blir gärna mamma”.230 ”Killen” hon sökte var eftertraktad för just
sin roll som förälder.
Både annonsörernas beskrivningar och själva sammansättningen av
annonsörerna uttryckte 1970 och 1980 en förändrad syn på föräldraskap och
familjebildning. De känslomässiga banden blev över tid mer betydelsefulla än
de ekonomiska och juridiska, även om dessa band kunde se olika ut för mannen
och för kvinnan.

Sammanfattningsvis om föräldraskapets utformning
Först 1960 blev föräldraegenskaper betydelsefulla i beskrivningar av mannen
och kvinnan, och då särskilt för kvinnan. När det handlar om
föräldraegenskaper beskrevs kvinnan och mannen över tid som mer olika
varandra – både i kvinnors och i mäns annonser. Beskrivningar av
föräldraskapet handlade till största delen om att man hade barn, även om det
1970 och 1980 skedde en ökad betoning på familjeliv överhuvudtaget.
Kontaktannonsörerna sökte från 1960 inte bara en partner att bilda familj med,
utan också någon att bilda en ny familj med.

228 Dagens Nyheter 4/1 1970. Några enstaka män uttryckte 1980 också, i beskrivningen av den
eftersökta kvinnan, en önskan om att skaffa barn – vilket är första gången.
229 Dagens Nyheter 17/1 1960.
230 Dagens Nyheter 17/2 1980.
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4.3. Uti allo huslig – ansvar för hemmet och hushållet
Betydelsen av hem- och hushållsegenskaper
Det mest slående när det gäller egenskaper som handlar om hemmet och
hushållet är att de egentligen bara berörde kvinnan – se Diagram 10.231 Till
exempel innehöll år 1890 cirka 30 procent av annonserna beskrivningar av
kvinnans intresse och kunskap om hemmet och hushållet, medan sådana helt
saknades i beskrivningar av mannen.232 Särskilt eniga om att hemmet och
hushållet var kvinnans domän var män och kvinnor 1900, 1930 och 1940. Att
män och kvinnor var överens i frågan, betyder däremot inte att antalet
beskrivningar av kvinnans hem- och hushållsegenskaper på något sätt var
överväldigande – tvärtom.233
Egenskaper som handlar om hemmet och hushållet förändrades tydligt
mellan 1900 och 1910, och sedan tydligt igen mellan 1960 och 1970.234 Åren
1940 och 1950 var antalet uppgifter om kvinnans hem- och hushållsegenskaper
i stort sett oförändrat.235 Mannen och kvinnan framträdde över tid som mer
lika varandra när betydelsen av hem- och hushållsegenskaper tappade i betydelse
för kvinnan.236
Trots att materialet till stora delar utgår ifrån en stor stad så var beskrivningar
av kvinnans kunskaper i hushållet framträdande 1890 och 1900.237

231 När det gäller egenskaper kopplade till skötsel och intresse för hemmet varierar andelen
alterbeskrivningar och egobeskrivningar där sådana inte förekom mellan 84 procent och 98
procent.
232 155 beskrivningar av 500 möjliga.
233 Enighet innebär i det här fallet att det år 1890 var cirka 80 procent av männen och
kvinnorna som inte tog upp kvinnans hem- och hushållsegenskaper, och cirka 90 procent år 1930
och år 1940.
234 Det är troligt att resultatet avspeglar en förändring av näringsverksamhet, men också i viss
mån en förändring av vilka kvinnor som annonserade. När det gäller kvinnor minskade, som
diskuterats tidigare, andelen kvinnor som beskrev sig själva som bättre och förmögna. Det var
framförallt män som skrev mindre om kvinnors hem- och hushållsegenskaper. Visserligen
minskade andelen lantbrukare – som brukar behöva större och mer kunskapsbaserade
hushållsinsatser – mellan dessa år, men denna minskning var markant. En undersökning visar att
mäns socioekonomiska tillhörighet i viss mån en del observationstillfällen kunde ha en liten
betydelse när det gällde beskrivningar av kvinnans hem- och hushållsegenskaper, till skillnad mot
kvinnors uppgifter av sig själva.
235 1950 är ett av de observationstillfällen där kvinnor tar upp sina hem- och
hushållsegenskaper mer än vad männen har önskningar om det.
236 Andelen annonser med uppgifter rörande kvinnans hem- och hushållsegenskaper minskade
med 92 procent under perioden.
237 1930 var, enligt Anita Nyberg, kvinnors arbete utanför hemmet vanligare i staden än på
landet. Se Nyberg 1989, s. 41, 174, 176, 179, 191, 267, 272, 174.
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Hem- och hushållsegenskapernas innehåll
Fram till 1930 framställdes kvinnan i annonserna som huslig. I huslig ingick
bland annat 1930, ”stoppa strumpor” och 1890 att vara ”bevandrad i
kökslitteraturen”.238 Huslig innebar också att kvinnan skulle vara den som
ansvarade för trevnaden i hemmet.239 Kvinnan var ansvarig för hemmet och
hennes kunskaper om hem- och hushållsskötsel var kopplad till familjens lycka
och trevnad, som också Boel Berner iakttagit i annat material.240 Att sköta sitt
hem väl och skapa god stämning i hemmet kan betraktas som en dygd i ett
skötsamhetsideal. Ett trevligt hem kunde, som till exempel Ronny Ambjörnsson
skrivit, ses som ett sätt att minska risken för att mannen skulle falla för
dekadenta frestelser.241 För ”Kalle Pettersson” 1890 var det tydligt att om en
man inte hade någon kvinna vid sin sida måste han förlita sig på andra kvinnor
för hemmets skötsel. Den jämngamla ”flicka eller enka” han sökte hade två
uppdrag, göra mannen lycklig och att sköta hemmet.
Ärade Damer!
Mitt namn är Kalle Pettersson, min ålder 30 år,
af fromt och fogligt sinnelag, eger upphöjda
tankesätt, drifver sedan flera år egen, lönande och
angenäm sysselsättning, men saknar en vän, som
delar fröjder och bekymmer. Elden på hemmets
härd vårdas af främmande händer. Säkert finnes
bland eder någon, som skulle vilja göra ett hem
angenämt och en man lycklig.
Intresserad flicka eller enka, ej öfver 35 år och
egande någon förmögenhet, torde sända svar i biljett till ›Kalle Pettersson›, adress S. Gumelius
Annonsbyrå, Stockholm.
(G 725) 242

Vad som ingick i att sköta ett hem skiftade dock. Medan Kalle Petterssons
blivande fru skulle göra ett företagarhem angenämt, är annonsen nedan av
Fröken Méler en redogörelse för en ”fattig flickas” sysslor. Arbetsbeskrivningen
inbegrep flera fysiskt krävande sysslor. Annonsen, som för ovanlighetens skull
238 Dagens Nyheter 15/5 1930; Dagens Nyheter 16/1 1890.
239 Det var främst kvinnor som skrev att de hade ett trevligt, fint eller rart hem, trots att

ägande av ett hem under vissa tider var en större möjlighet för män än kvinnor. Fyra kvinnor
skrev åren 1910, 1950 och 1960 att de kunde bidra med trivsamma hem. Det handlar totalt om
23 kvinnor från 1900 till 1980 och 9 män från 1920 till 1960.
240 Om kvinnans betydelse som organisatör av familjelycka, god smak och de moraliska
konnotationerna av hemmets skötsel, se till exempel Berner 1996, s. 121-122.
241 Ambjörnsson 1988, ex. s. 16-17, 147, 194.
242 Dagens Nyheter 10/2 1890. (Annonsen förmedlades av Gumaelius annonsbyrå.)
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var på rim, tog upp både produktion och tillredning av mat och dryck, såväl
som tillverkning av textilier.
Till alla gamla ungkarlar!
En fattig flicka frågar här
Om Ni i henne kan bli kär […]
Hon har väl fel – men inga brister
Och känner ej till ”Qvinnans lister”,
Kan sy och väfva – laga husmanskost
Och brygga, baka, göra ”sötmjölksost”.
Hvad mer? – Ni veta får om svar Ni ger
Till ›Jönköping› och Fröken A. Melér, p. r. 243

Under perioden 1890–1920 handlade beskrivningar av egenskaper kopplade
till hemmet och hushållet i flera fall också om ekonomiskt ansvar.244 1900 skrev
en 40-årig ”intelligent, hurtig, bildad Flicka att hon ”på äkta gammeldags sätt –
utan lyx och öfverflöd kan sköta ett hem.”245 Den hon sökte skulle vara
”bildad”, ”i god samhällsställning” och ”med sundt och nyktert lefnadssätt”.246
Att vikten av att hushålla var del i ett skötsamhetsideal betydde dock inte att de
moraliska värdena inte bottnade i faktiska behov. Hur man hanterade till
exempel alkohol, hygien och ekonomi hade konsekvenser för en familj. På
vilket sätt och hur idealet uttrycktes varierade i olika grupper.247 En medelålders
intelligent änkefru ”af ansedd familj med fin bildning och gedigen karaktär”
som 1920 sökte en ”bildad änkeman eller ungherre, ej under 55 år, med fast
och nobel karaktär och i god social ställning” utlovade att hon ”kan förestå och
sköta ett hem med mönstergill ordning”.248 Annonsören hade både bildning,
anseende, talanger inom musik och erfarenhet från resor och ” därpå disponibel
förmögenhet, ej så stor.” Hennes uppgifter i hemmet innefattade sådana som
krävde att hon var ”glad”, ”sympatisk”, hade ”stilig figur” och ”vana
representera”. Till skillnad mot fattiga fröken Melér ovan, förutsattes den
”ansedda” änkefrun ha uppgifter som innebar att hon behövde besitta både en
social
kompetens
och
vissa
kroppsliga
företräden.249
243 Dagens Nyheter 10/6 1890. Annonsens sötmjölksost förekommer endast i just den citerade
annonsen. I SAOL finns detta ord med fram till 1986. Se SAOL hist.
244 Om sparsamhet som en del i skötsamhetsideal kan man läsa om i t.ex. Aléx 2003, s. 8, 61,
65-66, 68, 113, 157, 172, 177, 189.
245 Dagens Nyheter 3/10 1900.
246 För övrigt såg annonsören, som signerade sin annons med ”Framtidshem”, en relation
baserad på ”förtroende och aktning”.
247 Någon generell koppling mellan hem- och hushållsegenskaper och kvinnors
socioekonomiska tillhörighet går inte att belägga.
248 Dagens Nyheter 6/11 1910.
249 Jag misstänker att en viss grupp av annonsörer ur medelklass och högre klass i större
utsträckning än övriga valde att få sin annons förmedlad genom det i sammanhanget ansedda
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Gumaelius Annonsbyrå, där ägarinna och samtliga anställda var kvinnor. Det är dock inget som
empiriskt går att bevisa.
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Innehållsmässigt skedde över tid en förändring i synen på vad hemmet stod
för. Från att kvinnans husliga kunskaper varit det som efterfrågats, började från
1910 hennes intresse för hemmet eftersökas. År 1930 är sista
observationstillfället i undersökningen då kunskap om hemmet hade någon
större betydelse, oavsett vem som beskrev kvinnan, se Diagram 11. Denna
förskjutning av innehållet – från kunskap till intresse – var som tydligast under
perioden 1930–1960.250
Under perioden mellan 1920 och 1940 fanns uppgifter om kvinnans
hushållskunskaper i egenskap av yrkesutövare.251 En ordentlig spårvägare
önskade sig till exempel 1930 en yngre flicka som gärna fick vara
hembiträde.252 Kvinnor skrev att de var hembiträden och ett tiotal uttryckligen
att de kunde börja som hushållerska och liknande. Ett exempel på det
sistnämnda är kvinnan som 1940 skrev: ”Kan börja som husföreståndarinna
samt även vara behjälplig i affär.”253 På detta sätt går det att se tecken på det
som brukar kallas husmoderns professionalisering från 1930.254 Det intrycket
förstärks dessutom av att beskrivningar av kvinnan som ansvarig för hemmets
känslostämningar försvann mellan 1930 och 1950.255 Fokus flyttades från det
egna hemmet som en plats för arbete till det egna hemmet mer som en plats att
vistas på efter arbetet. Skillnaden mellan arbete i hemmet och fritid i hemmet
accentuerades, vilket kan hänga samman med att professionellt anställda som
utför hem- och hushållsarbete sågs på ett nytt sätt. Att denna förändring går att
se så pass tidigt beror antagligen på att det är storstadshushåll som studeras, då
dessa i högre grad hade tillgång till hembiträden.256 För landsbygdens kvinnor
var arbete utanför hemmet generellt inte lika utbrett vid denna tid.257
År 1950 beskrev övervägande delen av annonsörerna kvinnans egenskaper
rörande hemmet och hushållet genom formuleringar som hemkär och
intresserad av hem. Via Gefle Dagblads annons i Dagens Nyheter sökte en man
ur arbetarklassen 1950 en dam i 38–45 årsåldern som skulle vara ”snäll och
250 Jämför man perioden 1890 till 1910 med perioden 1920–1930 går det inte att, tvärtemot
det Berner noterat i sin forskning, se någon ökad betoning av hushållning i samband första
världskriget. Det syns inte heller någon mobilisering i hemmen och återupprättande av husliga
dygder. Se Berner 1996, s. 236.
251 Ett femtontal män sökte hembiträde och hushållsföreståndarinna.
252 Dagens Nyheter 8/4 1930.
253 Dagens Nyheter 14/1 1940.
254 Carlsson 2013, t. ex s. 71–96.
255 Ex: Berner 1996, s. 121-122, 135.
256 Ex. Nyberg 1989, s. 267. Att mannen, i enlighet med tidigare forskning, skulle fått ett
ökat deltagande i hemsfären under 1950-talet genom ökad konsumtion av hemelektronik - som
dammsugare, tvättmaskin och gräsklippare – går det inte att se i materialet. Se Berner 1996, s.
288. Minskning i antal när det gäller beskrivningar av kvinnans husliga kunskaper mellan 1960
och 1970 kan visa på en större trend i förhållande till skiftet från husmorskunskap till
konsumentkunskap. Se Berner 1996, s. 305; Alex 2003, s. 93.
257 Hagberg 1986, s. 34, Nyberg 1989, s. 41, 141; Berner 1996, s. 255.
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hemkär”.258 År 1960 skrev de livspartnersökande främst att kvinnan skulle vara
hemkär, även om huslig fortfarande förekom.259 Även 1970 fanns det
annonsörer som skulle ha instämt i följande mans önskemål: ”Var finns Du
rara, husliga kvinna som vill bjuda på ärtor och fläsk på torsdagarna?”260 1980
handlade de enstaka fallen av beskrivningar av egenskaper kopplade till
hemmets och hushållets skötsel mest om matlagning, och då som ett intresse.
Kvinnors prestationer var 1970 och 1980 inte kopplade till skötsel av hemmet
och hushållet.261 För mannen hade egenskaper relaterade till hemmet och
hushållet en mycket mindre betydelse.262 Först 1920 nämndes hem- och
hushållsegenskaper överhuvudtaget i mäns egna annonser. Då kunde mannen
skriva att han var hemkär, som i nedanstående annons.
UNGH., städ., snäll o. hemkär, önsk. bek.
m. självst. dam. Ev. äkt. Ålder
bis. Sv. m. telef. t. ”Språk - Steno. 30”
Södra Tidningskontoret.263

Annonsen visar också på en koppling mellan hemmet och ett skötsamhetsideal.
Den städade och snälle ungherren ville nog säga att han inte tillbringade sin tid
på krogen.264 När mannen beskrevs i samband med hemmet och hushållet
handlade det om intresse för hemmet, inte om kunskap. Från 1940 fanns
kvinnor som sökte hemintresserade män, och några män som beskrev sig som
hemintresserade. När matlagning började nämnas i samband med mannen
1960 är det tydligt att det var intresse det handlade om.265 År 1980 efterlyste en
”Eva” en ”Adam” med intresse för matlagning.
DU ADAM skild el. änkeman, 50–58 år,
minst 185 cm, gärna kraftig och
tunnhårig. Gillar Du att laga mat, är du
258 Dagens Nyheter 9/1 1950.
259 Mer implicita antydningar om behov av hushållskunskap förekom också, som i annonsen
”god matsäck”, se Dagens Nyheter 17/1 1960, och i annonsen där en man önskade en flicka ”[…]
som kan laga, sy och sticka […]” Se Dagens Nyheter 5/1 1960.
260 Dagens Nyheter 31/1 1970.
261 I förändringen av synen på kvinnans prestationer ligger också en förändrad koppling
mellan skötsel av hushållet och ett skötsamhetsideal för kvinnor.
262 Som en illustration av hur få uppgifter det handlar om kan nämnas att det som mest var 3
procent av männen som skrev om sina hem- och hushållsegenskaper, och att det som mest var 2
procent av kvinnorna beskrev sin önskeman i termer av hem- och hushåll – samtliga 1940 och
1950.
263 Dagens Nyheter 28/9 1920.
264 Som man spännande nog redan 1920 kunde telefonera in sitt intresse till.
265 Matlagning blev inte bara populärt, utan kunde nu vara del av ett kulturellt kapital, till
exempel önskade en ”reklamkvinna” en man som ”uppskattar seriös musik och gastronomi”. Se
Dagens Nyheter 23/1 1960.
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varmhj. och generös, skriv till hungrig
Eva. ”S– Stockholmsvår” DNHK.266

Beskrivningar av arbete i hemmet och hushållet saknades 1980. Inte bara
förekomsten av beskrivningar relaterade till hem- och hushållsegenskaper hade
förändrats, utan också innehållet. Hem- och hushållsarbete var inte längre
egenskaper man prioriterade att ta upp i kontaktannonserna, vilket i sig kanske
skulle kunna hänga samman med det som i tidigare forskning, av bland annat
Berner, uttryckts som en 1960-talets avpolitisering av hemmet267. Arbetet i
hemmet hade förändrats och ansågs mindre attraktivt på livspartnermarknaden.
Visserligen går inte förändringen att låsa till ett visst årtal, men det är rimligt att
anta att obetalt arbete i hemmet ansågs vara mindre gångbart när hushållet inte
längre beskattades som en enhet.
Beskrivningar av hemmet och hushållet gick under undersökningsperioden
från att uttrycka en nära nog livsnödvändig kvinnlig kunskap till att beteckna
en mötesplats för paret. Aktiviteter i hemmet fick en ny plats i
livspartnerrelationen. Skötsel av och kunskap om hemmet och hushållet var inte
längre något att ta upp i annonserna.

Sammanfattningsvis om ansvar för hemmet och hushållet
I många av annonserna vid sekelskiftet kunde man läsa om förkärlek och
färdighet i hemmet och hushållet, medan sådana uppgifter nästan helt saknades
1970 och 1980. Konstant var dock att hem- och hushållsegenskaper under
perioden i stort sett enbart handlade om kvinnan, och att mäns och kvinnors
framställningar var samstämmiga i detta. Över tid framställdes kvinnan alltmer
sällan som intresserad och kunnig i hemmet och hushållet. Detta innebar att
beskrivningarna av mannen och kvinnan blev mer lika varandra i detta
avseende. Dessutom förändrades vad annonsörerna skrev om hemmet och
hushållet: Från att de annonserande kvinnorna skrev att de hade kunskap om
hushållets skötsel gick beskrivningarna till att handla om att paret skulle vara
intresserade av att tillbringa ledig tid hemma.

266 Dagens Nyheter 27/1 1980. Hungrig kan helt klart läsas på flera sätt av den tänkta
mottagaren; hungrig som i att jag brukar äta mycket och det kan synas på mig, hungrig som en
del av matlagning och hungrig som i längtan efter närhet och ömhet.
267 Bland annat Berner 1996, s. 296.
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4.4. Med ett godt trefligt utseende – kroppsliga
företräden
Betydelsen av kroppsliga egenskaper
Kroppsliga egenskaper hade under hela undersökningsperioden en relativt stor
betydelse.268 Särskilt i början och i slutet av undersökningsperioden var
egenskaper som handlade om kroppen av stor vikt i livspartnerrelationen.269
Mäns och kvinnors annonser kom under undersökningsperioden alltmer att
likna varandra avseende de kroppsliga egenskaperna.270 Som mest olika
varandra var bilden av mannen och kvinnan 1900, och som mest lika 1970 och
1980, se Diagram 12 och Diagram 13.271 Det var synen på kvinnan som
förändrades mest.
I en jämförelse mellan kvinnans kroppsliga egenskaper och mannens dito,
blir det uppenbart att mäns och kvinnors uppfattningar om de kroppsliga
egenskapernas betydelse inte behövde följa varandra. Jämförelser av mäns och
kvinnors beskrivningar av kvinnan visar att dessa kunde stämma mycket väl

268 1890 innehöll över 60 procent av de undersökta egobeskrivningarna och
alterbeskrivningarna referenser till kroppens utseende, form, paketering eller hälsotillstånd.
269 Två observationstillfällen är ur källvärderingssynpunkt anmärkningsvärda när det gäller de
kroppsliga egenskaperna.
Observationstillfället 1940 förlorade de kroppsliga egenskaperna plötsligt och tillfälligt i
betydelse, vilket skulle kunna bero på att annonserna var kortare detta observationstillfälle än
övriga observationstillfällen. Här kan man misstänka att både sämre ekonomiska tider och de
förändringar som nämndes i materialkapitlet gällande hur annonserna prissattes lämnat spår i hur
annonsörerna prioriterar användningen av annonsutrymmet: Antalet ord i genomsnitt per annons
var 1940 som lägst medan de 1950 var som högst. När begränsningen genom antalet ord var
mindre behövde inte utrymmet prioriteras lika hårt och då skrev annonsörerna mer om
kroppsliga egenskaper, och tvärtom. Detta betyder att kroppsliga egenskaper i förhållande till flera
andra typer av egenskaper prioriterades i den mån annonsens längd tillät det.
Observationstillfället 1890 var det istället påfallande många som beskrev kroppsliga
egenskaper, vilket möjligen kan kopplas till förändringar i genren. Det finns dock inget i synen på
annonserandet och inte heller i en enskild underkategori som helt kan förklara det markant stora
antalet uppgifter om det kroppsliga 1890. Här föreligger ett problem med materialet som gör att
första observationstillfället i vissa avseende inte kan användas för att förstå betydelsen av
kroppsliga egenskaper. För att till fullo förstå mekanismerna gällande betydelsen av de kroppsliga
egenskaperna skulle observationer längre tillbaka i perioden behöva göras, till exempel under
perioden 1865-1880.
270 När det gäller egenskaper som har med kroppen att göra varierade andelen
egobeskrivningar och alterbeskrivningar där dessa inte förekom mellan 47 procent och 81 procent
under perioden.
271 Mäns och kvinnors annonser liknade efter 1940 varandra i högre grad gällande både
mannen och kvinnan. Blomberg har skrivit att mannens och kvinnans kropp 1930 skildes åt
inom artistvärlden. Detta går inte att se i kontaktannonserna. Just 1930 och 1940 beskrevs istället
i viss mån könen mer likartat när det gäller de kroppsliga egenskaperna. Se Blomberg 2006, s.
192-193, 241.
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överens, utan att detsamma gällde mannen, till exempel 1890.272 I vissa
förändringar handlade det om huruvida det var ett alter eller ett ego som
beskrevs, och vissa fall om vilket kön som beskrevs.273 Fram till 1960 var
oenigheten mellan män och kvinnor större när den som beskrevs var en kvinna,
bortsett från 1890.274 Som Diagram 12 visar var denna skillnad störst 1920 och
1930.275
De kroppsliga egenskapernas skiftande populäritet handlar om behovet av
foto, betydelsen av utseendet och att längdmåtten blev en del av genren.

272 Däremot var mäns och kvinnors antal omnämnande av mannens kroppsliga egenskaper i

stort sett samma 1910, 1920 och 1970.
273 Till exempel hade det 1930 större betydelse att det var en alterbeskrivningar än om det var
en man eller en kvinna som beskrevs. Detta medan till exempel den minskade betydelsen av foto,
utseende och kroppsbyggnad i beskrivningarna mellan 1960 och 1970 av kvinnan handlade mer
om vem som beskrivs än huruvida det var en alter eller en egobeskrivning.
274 Diskrepansen mellan mäns och kvinnors beskrivningar gällande kvinnan förändras
framförallt 1910, 1940, och 1980. 1910 ökade diskrepansen och 1940 och 1980 minskade den.
De manliga annonsörerna hade fler åsikter om kroppsliga egenskaper 1910–1930, oavsett vem de
beskrev.
275 Kvinnors annonser lyfte generellt sett fram mannens kroppsliga egenskaper mer än vad
män själva gjorde i sina annonser.
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Kroppsliga egenskapers innehåll
Det vanligaste sättet för annonsören att säga något om den önskade
livspartnerns utseende var att skriva svar med foto, se Diagram 14. Särskilt 1890
och 1900 var detta vanligt.276 Oftast var det de manliga annonsörerna som hade
önskemål om foto. Sammantaget var det nästan dubbelt så många önskemål om
foto när det gällde kvinnan som när det gällde mannen under perioden, se
Diagram 15 och Diagram 16. Önskemål om foto blev mindre populärt över
tid.277 Detta skulle kunna handla om att kraven när det gällde det kroppsliga
specificerades och att foto då var alldeles för oprecist.278 Annonserandets
etableringsfaser, med större ovana att hantera kontaktannonserandets
anonymitet, kan också vara en av förklaringarna till att så många hade önskemål
om foto 1890.279
Precis som när det gällde önskemålen om foto var utseendet viktigare i
bilden av kvinnan än mannen.280 Liksom i fallet med önskningar om foto
minskade denna skillnad över tid.281 Generellt var utseendet något
annonsörerna skrev mer om när annonsörerna beskrev sig själva.
Samstämmigheten i mäns och kvinnors annonser när det gällde omnämnande
av kvinnans utseende var som störst 1890 och i mitten av perioden – 1950 och
276 Vid dessa observationstillfällen förekom önskemål om foto i över 90 procent av
uppgifterna om det kroppsliga. Förekomsten av dessa önskemål påverkades mindre av att de
endast kunde förekomma i beskrivningen av den som söktes, och mer av förändring över tid och
vilket kön den hade som beskrevs. Kvinnors och mäns önskemål om foto förändrades, bortsett
från perioden 1910–1930, ändå relativt lika. Genren och behovet av att skriva något mer eller
något annat om de kroppsliga egenskaperna förändrades mer än mannen och kvinnan
förändrades.
277 När det gäller kvinnan minskade önskemålen om foto 1940, medan foto från mannen var
mindre eftersökt redan 1910.
278 Tidigare forskning har på olika sätt tagit upp att en individualisering av kroppen skedde
under senare delen av nittonhundratalet. Se t.ex. Nilsson 1998.
279 Osäkerhet gällande kontaktförfarandet kunde innebära att de livspartnersökande i början
av perioden önskade foto för att få en extra garanti för att det verkligen fanns en annan
livspartnersökande bakom svaret. När omsättningen av annonser sedan ökade, ökade rimligen
också tempot. Detta innebar att kontaktannonsen ännu mer fick karaktären av en initial kontakt
och att foto möjligen blev mindre viktigt att efterfråga redan i annonsen.
280 Önskemål om foto och beskrivningar av utseendet hänger ihop på så sätt att önskemål om
foto i viss mån minskade när önskemålen gällande utseende ökade och tvärtom. Sambandet är
dock inte direkt och givet. Fotoönskemålen kan jämställas med beskrivningar av utseende, men är
ändå speciella då de var lättformulerade och genererade så mycket information i retur för en liten
millimeterkostnad. Det kunde i en och samma annons finnas både önskemål om foto och
beskrivningar av det önskade utseendet. I annonsen av en ung Blekingeflicka önskades både ”ett
godt utseende” och ”fotografi”. Hon hade enligt sig själv ett ”godt utseende” och skrev vidare om
den man hon sökte: ”betryggande framtidsställning. Militärer och Tjenstemän ega företräde.”
Livspartnern skulle ta väl hand om henne och hennes förmögenhet – och tilltala henne
utseendemässigt. Se Dagens Nyheter 22/1 1892.
281 Störst skillnad mellan mannen och kvinnan när det gäller betydelsen av utseendet var det
1900.
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1960. Beträffande mannen prioriterades hans utseende som högst 1890,
samtidigt som män och kvinnor då också var som mest oeniga om betydelsen av
mannens utseende.282 Allra störst betydelse generellt hade utseende 1890, och
minst under perioden 1920 till 1940.
Beskrivningar av utseendet dominerades av uttrycket gott utseende. 1890
frågade till exempel ”Une Femme” om en ”medelålders man (ej under 30 år),
bildad, rättänkande och med tryggad ekonomi […]” vågar ”[…] sätta tro till
möjligheten att på detta sätt lära känna en bra flicka med ren och sund
lifsåskådning, enkel, anspråkslös, praktisk och huslig, med godt utseende
[…]”283 Sjuttio år senare (1960) sökte ”Volvo Sport 40/185” en ”slank, gärna
sportig flicka m. förd. uts.” (fördelaktigt utseende).284 Förutom mer allmänna
uppgifter om utseende skrev annonsörerna ibland om hårfärg, som här i
signaturen av två herrar som 1960 ville att damerna skulle skriva till ”Ljus
33/161” och ”Mörk 32/185”.285
Formuleringarna och preferenserna kring utseendet var inte särskilt
anmärkningsvärda vid något tillfälle under perioden.286 Utseendet beskrevs på
ett relativt konstant och allmänt sätt. Detta kan tolkas som att utseendet var
viktigt att försäkra sig om, men att det inte sågs som en grund för en relation.
Visserligen ökade variationen i beskrivningarna av utseende en aning över tid,
men fortfarande handlade utseendet mest om gott utseende, fördelaktigt
utseende och hårfärg. Omdömen som snygg, söt och vacker var ovanliga.
De livspartnerssökande önskade stämma av utseendet, men skönhet i sig var
inte prioriterat. Snarare handlade uppgifter om utseendet om att, som
282 I antal handlar skillnaderna 1890 om över hundra uppgifter av mannens utseende och
under åren 1920–1950 om cirka 25– 45.
283 Dagens Nyheter 2/1 1890. Att hon sökte per annons berodde på att hon var ”af
omständerheterna hindrad till umgänge.” Enkel är i sammanhanget något positivt och har en
liknande betydelse som anspråkslös och rejäl. Dessa formuleringar användes för att beskriva en
person som äkta och naturlig, i motsats till utstuderad och inställsam. Se Holgersson 2005, s.
186.
284 ”Volvo Sport 40/185” var ingenjör, hade egen lägenhet och en viss ekonomi. Se Dagens
Nyheter 24/1 1960.
285 Dagens Nyheter 3/1 1960. Färgen på håret var i viss utsträckning av större gällande mannen
än gällande kvinnan, mannen skulle helst vara mörk, medan kvinnan hellre skulle vara ljus.
Hårfärg var vanligare att beskriva än ögonfärg. I de få fall ögonfärg förekom fanns det inga
genomgående preferenser.
286 Mer specifika omdömen om mannens utseende formulerades av ”Solkatten” 1920 som,
förutom att hon var en ”hushållsfröken” och kunde ta anställning som ”husmor”, önskade sig en
man som gärna kunde få ha ett ”kärvt yttre”. Ett sådant yttre kan man anta är motsatsen till ett
mjukt och vekt utseende, som ofta fått känneteckna det kvinnliga. Se ex Hirdman 2003, s. 48-56,
71-72. När det gäller kvinnan finns beskrivningar som 1910 års ”‘icke vackert’ men regelbundet
ansikte”., av mannen med ”fast plats” och ”pengar på banken” (se Dagens Nyheter 10/6 1910) och
”rödis”, som tillsammans med sin väninna ”Sotis 22” sökte en ”trevlig herre” (se Dagens Nyheter
15/1 1960). De mer originella formuleringarna förekom något oftare när den sökta livspartnern
beskrevs, men både när det gällde vad som söktes och vad som fanns var mer utstickande
formuleringar sällsynta.
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tjänstemannen ”Två ska man vara Ö”, intyga att ”utseendet har aldrig skrämt
någon” (1960).287 Annonsörerna skrev till exempel som landsortsflickan
”Happy End 1950” att hon hade ”utseende som folk i allmänh.”, och som
”Rent spel” att ”trevl. utseende är inget minus”.288 Andra exempel är ”normalt
utseende”, av en man från 1970 med god utbildning och bra arbete, och
”normalsnygg”, av en man 1980 med ”fin ekonomi”.289 Utseendets betydelse i
relationen skulle kunna sammanfattas genom formuleringen ”skönhet o.
förmögenhet äro ej hufvudvillkoren”, framförd av en oberoende medelålders
man, handlande i Stockholms närhet […]”290

287 Dagens Nyheter 15/1 1960.
288 Dagens Nyheter 15/1 1950; Dagens Nyheter 4/2 1950.
289 Dagens Nyheter 1/2 1970: Dagens Nyheter 3/2 1980.
290 Dagens Nyheter 9/8 1900.
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Diagram 14

1980
166
23
51
114
68
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Det fanns under i stort sett hela undersökningsperioden alltid någon
annonsör som skrev att utseendet saknade betydelse, till exempel ”utseendet
fästes intet afseende” av en affärsman 1910.291 Samtidigt tyder ändå sådana
uttryck på att utseendet var en sak att förhålla sig till i sökandet efter en
livspartner. Bedyrande om utseendets betydelselöshet kunde säkert också i vissa
fall fungera som en signal för att den sökande inte var en ytlig person. ”Hasard
24” ger en förklaring till den starka efterfrågan på foton och stora antalet
omnämnanden av gott utseende:

Mine Herrar!
Finnes bland Eder någon som är i besittning af
en 4- à 5,000 kronors årlig inkomst och som ännu
ej låtit snappa bort sig åt någon förförisk Eva, så
önskar jag inleda dennes bekantskap, för äktenskaps ingående, såvida vi ömsesidigt behaga hvar
andra. Nödvändigt är att den som härå reflekterar besitter intelligens och god karaktär, och helst
bör han hvarken vara till ytterlighet ful eller till
ytterlighet vacker, ty båda blifva tråkiga att se på i
längden. Hvad mig sjelf beträffar är jag 24 år,
har en qvinnas flesta dygder och några af hennes
odygder.
Svar, ej anonyma, till ›Hasard 24›, adress S.
Gumælius Annonsbyrå, Filialen, Stockholm.292

Beskrivningen av mannens utseende tolkas här som att kvinnan i fråga sökte
något varaktigt att bygga en relation på.
Kroppsbyggnad handlade under hela perioden både om mannen och
kvinnan, men längdmåtten berörde mannen mer, se Diagram 15 och Diagram
16. Från 1950 blev kroppsbyggnad och längdmått generellt mer framträdande i
annonserna, beskrivningar av längd förekom till och med oftare än önskemål
om foto de tre sista undersökningstillfällena. Vanligast var längdmått 1950,
men även allmänna beskrivningar om längd som till exempel lång ökade från
detta år.293 Längden blev viktigare, medan styrka och övrig form på kroppen
minskade i betydelse. Det var vanligt att annonsen avslutades med uppgifter om
sin längd, men oftast användes måtten som en sorts inledning i samband med
att könet på annonsören presenterades. Annonsörer skrev till exempel, som
mannen med ”ordnad ekonomi” och ”normala intressen” ”M fr. sk. 47 år 170

291 Dagens Nyheter 16/6 1910.
292 Dagens Nyheter 14/11 1891.
293 Ex: ”183/25” i Dagens Nyheter 24/1 1960 och Dagens Nyheter 1/2 1970.
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cm 65 kg”.294 ”Här är jag”, som kallade sig ”boheme”, är ett annat exempel:
”176/29 182/26”.295
Det skulle kunna antas att en viss kroppsbyggnad var av särskilt behov i tider
präglade av fysiska arbetsinsatser, och att utseendet skulle vara mer
framträdande i tider med ökad konsumtion. I annonserna var det istället
tvärtom. I annonserna minskade ansiktets utseende i betydelse och större vikt
lades vid kroppsbyggnaden, framförallt då vid längden. I kontaktannonsgenren
blev kroppslängd ett genredrag från andra halvan av undersökningsperioden.
Det enda utmärkande var 1930 års ovanliga, men enstaka, önskemål om
fyllighet och oönskad magerhet.296 Mannen i kontaktannonserna var stark och
reslig i stort sett endast 1890 och 1900. Stor och ståtlig tappar i betydelse från
1930. Mannens figur omtalas endast de första åren.
Ökningen av uppgifter om kroppsbyggnad i annonserna gällde både kvinnan
och mannen. Längdmått kom att utgöra ett genomgående inslag i annonserna
och i presentationen av annonsförfattaren, som framgår i översikten av
kroppsliga egenskaper i Diagram 17. Exakt längd är av naturliga skäl lättare att
ange när det handlar om sig själv än om den man söker, vilket blev tydligare
efter 1940 då de exakta måtten slog igenom i genren. Detta stärker intrycket av
ett ökat fokus på den egna kroppen. Andra omnämnanden under andra halvan
av undersökningsperioden som berör kroppsbyggnad handlade för kvinnors del
om slank och fyllig.297 För mannens del kunde det handla om ”hygglig trim”,
som till exempel ”Mycket vill ha mer” skrev 1980: ”Några detaljer om mitt
yttre: 178 cm, 78 kg, 38 år, hyggligt trim och utseende.”298

294 Dagens Nyheter 20/1 1980.
295 Dagens Nyheter 14/1 1960. Annonsörerna var 176 cm lång och 29 år respektive 182 cm
lång och 26 år.
296 De tre männens önskemål skulle kunna vara ett uttryck för reaktioner mot nya
populärkulturella fenomen. Formuleringarna skulle också kunna vara ett resultat av dåliga tider.
Det är mindre troligt att önskemålen om hull handlade om framgångsrikt barnafödande.
Kvinnans kropp som ett redskap i ett reproduktivt syfte, som Ann-Katrin Hatje menar var tydligt
i statligt material under andra världskriget, syns inte i beskrivningarna av kvinnans kropp (eller
mannens) under befolkningskrisens tider. Se Hatje 1974, s. ex: 55, 188–192, 199, 228–231.
297 Exempel på slank förekommer i Dagens Nyheter 27/1 1980. Exempel på fyllig förekommer
i Dagens Nyheter 27/1 1960.
298 Dagens Nyheter 13/1 1980.
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Under den senare delen av undersökningsperioden förekom beskrivningar av
kroppen för att uppvisa öppenhet och kritisk förmåga och på så sätt skapa
trovärdighet. Det fanns till exempel en annonsör som 1980 skrev ”hängmage”
och en annan som 1960 skrev ”medelfet”.299 Avslöjanden om till exempel
”håravfall” och ”fulhet” tolkar jag som att relationen mellan mannen och
kvinnan under dessa år skulle kännetecknas av förtrolighet och ärlighet.300
Samtliga av dessa annonsörer hade uppfattat att det var gångbart att vara öppen
om fysiska skavanker.301Att blotta sina brister var ett sätt för annonsörerna att
öppna för emotionell närhet och att skapa trovärdighet, i en tid där pålitlighet
utgjordes mer av självinsikt än av pengar på banken och fast anställning.
Beskrivningar av själva paketeringen av kroppen – kläder och yttre stil – blev
fler från 1950. Störst betydelse hade kläder och stil 1960 och 1970.302 Kläder
och stil var generellt under hela undersökningsperioden av större betydelse för
kvinnan. Kvinnor gav fler uppgifter om klädedräkten än män efterfrågade. Mest
olika när det gäller betydelsen av kläder och stil var mannen och kvinnan 1950.
Bortsett från att kvinnor skrev mer om mannens yttre attribut än vad han själv
gjorde, var kvinnan generellt mer specifik och skrev också i viss mån mer än
män om skötsel av kroppen. Detta kan höra samman med att kvinnan som en
del i hushållsarbetet i högre grad har fått stå för omsorg om kläder och hygien.
Omdömen om yttre stil och kläder var 1890 och 1900 kopplade till
prydlighet och måttfullhet, för både mannen och kvinnan.303 Det handlade om
att vara proper, flärdfri och distingerad.304 Redan från 1910 kunde omsorgen
om kroppen ha en estetisk och trendmässig dimension och vara mindre kopplad
till sedlighet och skötsamhet. Vackra kläder och snygg stil kunde vara
funktionellt i värdinnerollen. Begrepp som chic och representativ användes om

299 Hängmage: Dagens Nyheter 5/1 1980; Medelfet: Dagens Nyheter 17/1 1960.
300 Tunnhårig önskas av kvinna 1980, se Dagens Nyheter 27/1 1980. En man beskriver sig
som ful 1970, se Dagens Nyheter 11/2 1970.
301 Som diskuterades tidigare ökade troligen tempot på livspartnermarknaden, vilket kan ha
inneburit att det var viktigare att på ett tidigt stadium lägga korten på bordet.
302 Som mest under ett observationsår var det 27 beskrivningar som handlade om mannens
eller kvinnans kläder och stil (1970).
303 När det gäller hur annonsörerna betraktade sitt livs omständigheter var det 1890 flera som
talade om kropp, arbete och socioekonomisk tillhörighet i termer av lott, men det var inget
specifikt för kroppen och är heller inte tal om ett radikalt genomslag. Om hur kroppen i
individualiseringsprocesser kommit att betraktas som ett formbart arbetsmaterial diskuteras bland
annat i Bergström 1998, s. 42-49.
304 Exempel på proper finns i Dagens Nyheter 19/2 1890. (Emma som är arbetsam och kan
upprätta ett litet hem.) Exempel på flärdfri finns i Dagens Nyheter 8/3 1890. (En ung man med
med en en vacker säteriegendom.) Exempel på distingerad finns i Dagens Nyheter 30/6 1900.
(Stor bildning och god samhällsställning.)
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kvinnor i dessa sammanhang under hela den undersökta perioden.305 Några
uttryck för den rädsla för feminisering av mannen modemässigt 1920 som
beskrivits i tidigare forskning, syns inte i annonsernas uppgifter om mode och
kläder.306 Däremot beskrevs mannen som vacker endast till och med 1910.307
Enligt annonsen av ”Lyckodag” hade 1930 uppenbarligen ett ökat
inflytande av skönhetsrelaterad konsumtion som till exempel läppstift iakttagits.
För den stora massan – även i en främst stockholmsbaserad befolkning – verkar
annars nya konsumtionsmönster rörande smink, hårsalonger, rökning och
nöjen passerat förbi.308
Var är min

EVA
Under ögonen skall hon va’ fager
slanka linjer, hälst med Venusmått,
gärna liten, men på inga villkor mager
o. modigt banta inför minsta överskott.
Hon får inte kunna ljuga,
ha ett lugnt o. stilla sätt,
längta efter att bli fruga,
husligt enkel, chic o. nätt.
Är hon shinglad är det bra se’n.
Svar med foto ”Lyckodag”, men
när bekantskapen är stiftad
får hon ej va’ målad ell. nikotinförgiftad.
Annonsören 28, god ekon.
Svar till D. N. Huvudk.309

I annonsen är det uppenbart att annonsören såg ett behov av att ta ställning till
företeelser som shinglat hår, målat ansikte och kvinnors rökning. Hans Eva fick
ha uppdaterat frisyren, men läppstift och nikotin ville han inte att hon
305 Exempel på chic finns i Dagens Nyheter 25/6 1910. (Finländsk tjänsteman i änkestånd
önskar en chic dam.) Exempel på representativ finns i Dagens Nyheter 13/11 1920. (Bildad
köpman med större affär.)
306 Söderberg 2001b, s. 141–150.
307 Antalet uppgifter om mannens kläder och stil var relativt konstanta fram till 1960.
Betydelsen av hur kvinnan klädde sig och vårdade sitt yttre var som störst 1960. För mannen var
kläder och stil viktigast 1970. Det skedde dock ingen större förändring av betydelsen av kläder
hos kontaktannonsörerna från 1940, när kläder enligt Blomberg fick ökat fokus i artistvärlden. Se
Blomberg 2006, s. 247.
308 Det handlar endast om 4 annonser där jazz tas upp angående kvinnan och om två
annonser rörande mannen. Alla dessa annonser är författade av män.
309 Dagens Nyheter 2/2 1930.

114

nyttjade.310 Den karaktärsfaste mannen bakom ”Ett stilla hem” bidrar också
med en reflektion kring det vi brukar uppfatta som 1930 års nymodigheter.
Han önskade sig en dam som hade ”hällre någ. lyte” än var ”nöjesl.”
(nöjeslysten).311
Annonsörerna kunde använda beskrivningar av kläder och stil för att säga
något om sin sociala och ekonomiska tillhörighet, men det var inget
framträdande drag i annonserna. Bilden av den vackra kvinnan hörde visserligen
något mer till de ekonomiskt välbeställa annonsörerna, och då främst under de
första åren, men utifrån kontaktannonsörernas egna beskrivningar av sin
socioekonomiska tillhörighet går det inte att se någon särskild stereotypisering
av de livspartnersökande, liknande de Johannisson och Ulrika Holgersson har
beskrivit i termer av ”den farliga arbetarkvinnan” och ”den borgerliga svaga
kvinnan”.312 Den funktion kroppen fyllde i förhållande till social och
ekonomisk tillhörighet handlade om att ett välvårdat yttre kunde markera
elegans kopplad till en viss social grupp, där framförallt vissa yrkesgrupper, som
till exempelvis affärsmän, tycks ha haft behov av en representativ kvinna.
Kvinnans kropp kunde på detta sätt, om än i en inskränkt bemärkelse, fungera
som ett redskap i ekonomiska sammanhang.313 I annonsutdraget från 1940 var
det en elegant diplomerad ingenjör som sökte en elegant dam: ”Dipl Ingenj.
(38 år, eleg.) utl. ö. bek. ev. äkt. med ens. eleg. dam ell. änka.”314 Att
ingenjören titulerade sig ”Dipl. Ingenjör” och dessutom ansåg sig själv vara
elegant påverkade antagligen hans önskemål.
1960 och 1970 uteblev stora förändringar i relationen mellan man och
kvinna i kontaktannonserna. Uppgifterna om utseende karakteriseras istället av
kontinuitet. Antalet uppgifter om kläder och stil för könen ungefär lika många år

310 Att den sökta kvinnan skulle vara enkel förstärker intrycket av att annonsören önskade en
kvinna som inte förändrat sitt utseende artificiellt.
311 Dagens Nyheter 25/4 1930.
312 Johannisson 1995, s. 14–21, 49–57, 79–87; Holgersson 2005, s. 59–60, 208–210, 285.
Ingen som kallat sig fattig skrev att hon eller han var vacker. Männen som beskrev sig själva som
vackra var i ett fall ”rik” (Dagens Nyheter 27/1 1900) och i ett annat ”militär (kristlig sinnad)”
(Dagens Nyheter 22/2 1890). Inte något annat fall meddelas något om annonsörens
socioekonomiska tillhörighet. I fallet med de starka männen fanns tjänsteman, affärsman, och en
skogstjänsteman. Generellt över hela perioden beskrevs såväl lantbrukardöttrar, akademiker,
självförsörjande och hushållsfröknar sig själva som liten, och liten önskas också av män med olika
ekonomisk bakgrund. Studerar man vad lantbrukare och lantbrukardöttrar skrev i annonserna
finns både storväxt, liten, smärt, välväxt och godt utseende. Studerar man vad arbetare (i viss mån
arbetarkvinnor) skrev förekommer både fördelaktigt utseende, över medellängd och ej stor.
313 Det går i individuella fall att se att högre samhällsgrupper skrev mer om kroppsliga
egenskaper, men det går inte att dra några slutsatser för hela materialet.
314 Dagens Nyheter 25/1 1940.
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1960 som år 1970.315 Samtidigt fanns det till skillnad mot tidigare nu enstaka
begrepp beträffade utseendet och klädstilen som var könsspecifika.
[…] Jag är en liten blond kvinna på
45 år välvårdad, utan röda naglar,
tycker om storstäder men vill
bo på landet. […]”316

Annonsörerna 1970 och 1980 använde klädsel och utseende för att profilera sig.
Ett sådant sätt att använda yttre stildrag för att uttrycka levnadssätt hade den
”annorlunda” bohemen som sökte en ”levnadskonstnär”: ”Långhårig annorl.
tjej 21 år söker levnadskonstnär. ‘S-Bohem-70 DN-HK’”.317 Med ytterligare ett
exempel bidrar den 41-årige frånskilde ”februariträff” med sin önskan 1980 om
kvinnans sminkvanor och skoval: ”[…] lång, slank och parant dam som är
intresserad av olika slags friluftssporter. Du bör tycka om att luffa i skogen med
stövlar eller skidor på. I stan får Du dock gärna ha rödlackad nagel och
högklackad sko.”318 1980 kunde både mannen och kvinnan vara fräscha, men
endast kvinnan ha ett ”ungdomligt yttre” och var ”ärtig”.319 Likheter i ordval i
beskrivningar av könen var dock generellt större än olikheterna.320
Hälsa är den typ av kroppsliga egenskaper som hade minst betydelse under
hela undersökningsperioden.321 Flest uppgifter om hälsan förekommer under
den första halvan av undersökningsperioden, vilket troligen har att göra med att
den var mer avgörande i ett fattigare Sverige där de flesta arbetade med kroppen
och möjligheterna till vård och medicin var dåliga. Det går däremot inte att se
att betydelsen av hälsa blev viktigare efter 1910, som Holgersson och
315 Uttryck för en trend med unisexmode syns inte i kontaktannonsmaterialet. Unisexmodets

vara eller inte vara har bland annat diskuterats av Maria Bergom-Larsson som, i motsats till
exempelvis Mulvey & Richard, menar att unisexmodet var ett ytligt fenomen. Se Bergom-Larsson
1976, s. 217-223; Mulvey & Richards 2001, s. 142–145.
316 Dagens Nyheter 3/2 1980.
317 Dagens Nyheter 31/1 1970.
318 Dagens Nyheter 27/1 1980.
319 Exempel på fräsch finns i Dagens Nyheter 3/4 1980 (sekreterare som beskrev sig själv).
Exempel på ungdomligt yttre finns i Dagens Nyheter 2/2 1980. Exempel på ärtig finns i Dagens
Nyheter 3/2 1980.
320 För både mannen och kvinnan gällde främst, dessa enskilda specifika beskrivningar till
trots, att de skulle vara propra och välvårdade. 1970 sökte en ”ungdomlig” kvinna en ”renlig”
man och 1900 proklamerade en ”en stadgad och begåfvad man” att ”På hälsa, kvinnlighet och
renlighet fästes förnämsta afseendet”, annars förekom inte detta. Se Dagens Nyheter 10/1 1970
och Dagens Nyheter 7/7 1900. Även om det går att se att beskrivningarna var en aning mer
specifika när det gällde kvinnan fanns det – 1970 – kvinnor som önskade att mannen skulle ha
”sinne för kläder” (se Dagens Nyheter 8/2 1970) och ”modernt yttre” (se Dagens Nyheter 1/2
1970).
321 Generellt var det äldre annonsörer som skrev om sin hälsa, och yngre annonsörer som
skrev om sitt utseende.
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Johannisson har skrivit.322 Att hälsan skulle ha olika stor betydelse i olika
samhällsgrupper syns inte heller.323
Män var generellt mer upptagna av hälsa i sina annonser än kvinnor.
Generellt förekom beskrivningarna av hälsan mer i altertexter än i egotexter.324
För kvinnan hade hälsan störst betydelse 1890 och 1950, och minst betydelse
1970. Mannens hälsa var viktigast 1980, och minst viktig 1940. Någon vurm
för friskvård och motion under 1930 eller 1940 liknande den som setts i annat
material märks inte i kontaktannonserna, även om man just år 1940 hittar en
man med ”sund närings- och kroppsbasis”. 325 Annonsören var den första
vegetarianen i materialet.326
JAG BYGGER LIVET på sund närings- o.
kroppsbasis, är natur- och soldyrkare, intr.
av stud., mus., sinne f. humor, ej eremit,
söker likas. fl. f. tankeutb. o. ev. äkt. Sv.
till ”Vegetarian 27”, Ann.-k. Karlaväg. 20. 327

Den dominerande beskrivningen av hälsotillståndet var frisk, som i en annons
av en man som 1890 levde i ”goda omständigheter” och önskade sig en ”flicka
eller enka med 8,000 kronor, frisk och med lust att bo på landet.”328 Sund var
man framförallt fram till 1930.329 I annonsutdraget här från 1940 var det en
bildad man i respektabel ställning som söktes av en ”[…] självf. frisk o. sund
kontorsanst. dam […]”330 Från 1950 kunde annonsernas beskrivningar av hälsa
också inkludera mer friskvårdsrelaterade uppgifter. 1980 års beskrivningar av
hälsa kunde innehålla både formuleringar om hur man skötte kroppen och
redogörelser för sjukdomsbilden.331
322 Johannisson 1995, s. 89–94; Holgersson 2005, 209–210.
323 När det gäller mannen förekommer frisk och sund såväl hos fattiga, tjänstemän, arbetare,

lantbrukare som hos godsägare.
324 Kvinnans hälsa lyftes före 1950 fram i högre grad av männen än av kvinnor själva, medan
det omvända gäller efter 1950. Mannens egen hälsa togs istället alltid upp mer av mannen själv än
av kvinnor som sökte en man.
325 Bland annat Blomberg har skrivit om intresset för kropp och hälsa på 1930-talet. Se
Blomberg 2006, s. 170.
326 Vegetarian förs in i SAOL 1900. Se SAOLhist.
327 Dagens Nyheter 9/2 1940. I SAOL förs soldyrkare in 1950. Se SAOLhist.
328 Dagens Nyheter 27/1 1890.
329 Användningen av sund innehöll troligen också en koppling till ett skötsamhetsideal.
330 Dagens Nyheter 2/3 1940.
331 Till exempel: ”Blondin m. trevl. uts., stomist sedan flera år, sök. trevl. man ca 60 år m.
samma handikapp […]” Se Dagens Nyheter 30/1 1980. Funktionsnedsättning som blindhet och
dövhet förekommer i begränsad mängd under hela undersökningsperioden, om än inte under
samtliga observationstillfällen. Generellt var det män som skrev mer om både kvinnans och
mannens funktionshinder och handikapp. Annonsen från 1980 där en man skrev att ”handikapp
ej [är av] betydelse” tolkar jag så att annonsören signalerade att han inte ville stänga dörren för
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Det finns exempel på beskrivningar av hälsa som visar, även om de var få, att
hälsans innebörd för de livspartnersökande kan ha förändrats under perioden.
Ett sådant fall är sjuksköterskan som 1900 explicit vill ha en make att vårda.332
Annonsens avsändare skulle idag kunna betraktas som en lycksökerska, men det
vi uppfattar som en motsägelse mellan försörjningsmöjlighet och
livspartnerskap kan ha tett sig annorlunda vid sekelskiftet. I en tid med svagare
socialt trygghetsnät var individen mer sårbar och livspartnerskapet mer
beroende av att sjukdom och fysisk nedsättning kunde hanteras inom
relationen, som bland annat Johannisson påpekat.333 Sårbarheten för sjukdom
och ohälsa, parad med tankar om reproduktionens betydelse, uttrycktes av
Gustaf 1890 då han skrev: ”OBS! Ingen får anmäla sig som är medveten om
ärftliga sjukdomar inom sin familj såsom kräfta, lungsot, fallandesot, galenskap
eller dryckenskap.”334

Sammanfattningsvis om kroppsliga företräden
I kontaktannonsmaterialet syns inga dramatiska förändringar i relationen
mellan mannen och kvinnan när det gäller kategorin kroppsliga egenskaper som
helhet. Kroppsliga egenskaper var betydelsefulla, men var inte ett avgörande
kriterium. Över tid närmar sig bilderna av mannen och kvinnan varandra.
Mäns och kvinnors framställningar av kvinnans kroppsliga egenskaper uppvisar
dock skillnader under undersökningsperioden. De vanligaste beskrivningarna
handlade om kroppsbyggnad, utseende och önskemål om foto. Beskrivningar
som rörde hälsa och klädstil var mindre framträdande. För både mannen och
kvinnan var såväl betydelsen som innehållet i beskrivningarna av kroppsliga
egenskaper relativt likartad över tid.

någon möjlig partner, men också som att han ville framstå som en rekorderlig man. Dagens
Nyheter 6/1 1900.
Med tanke på de föreställningar som omgärdar kontaktannonserandet när det gäller kroppsliga
brister, så kan det vara belysande att ta upp mer unika fall. Fall som den livspartnersökande med
kontakt- och nervproblem (1980) där en blyg och osäker kille sökte en likasinnad, visar på
annonserandets fördelar för dem som hade svårt att ta initiativ på till exempel ett dansställe. Se
Dagens Nyheter 10/2 1980.
332 Dagens Nyheter 30/11 1900.
333 Johannisson 1995, s. 107.
334 Dagens Nyheter 21/2 1890. Annonsen är den enda av sitt slag i materialet.
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4.5. Frisk luft och en stilla kväll vid brasan
– fritidsmöjligheter
Betydelsen av fritidsintressen
Med början 1950 och 1960 fick de livspartnersökandes intressen en allt större
plats i annonserna, och från 1970 fylldes annonserna av beskrivningar av olika
fritidsintressen, se Diagram 18.335 År 1980 innehöll en tredjedel av alla
alterbeskrivningar och egobeskrivningar en kortare eller längre uppräkning av
intressen och fritidssysselsättningar. Det blev allt viktigare för annonsförfattaren
att vara tydlig med vad denne var intresserad av eftersom mannen och kvinnan
under den sista delen av undersökningsperioden förväntades ha samma
intressen.336
Det var under undersökningsperioden ungefär lika vanligt att kvinnan
framställdes i förhållande till intressen och fritidssysselsättningar som mannen –
se Diagram 18. Det var endast under perioden 1900–1910 som det förekom
skillnader mellan mannen och kvinnan sett till antalet beskrivningar av
fritidsintressen. Det var då kvinnan som oftare än mannen hade intressen eller
fritidssysselsättningar.337 Intressen och fritidssysselsättningar fungerade – efter
1910 – för den ogifta svenska kvinnan som en plats för relationen i sig. År 1980
var det särskilt tydligt att olikheter i annonserna inte handlade om kön, utan
om huruvida man beskrev sig själv eller den man sökte.338

335 Även om fritidsintressena utrymmesmässigt tog en stor del av annonsernas grafiska yta
med tidvis långa uppräkningar av olika intressen, så innebar det inte att alla annonsörer skrev om
sina fritidssysselsättningar och intressen, snarare tvärtom. I början av undersökningsperioden var
det cirka 90 procent som inte skrev något om sina egna fritidsintressen, medan motsvarande siffra
1970 och 1980 var 70–60 procent.
336 Generellt var det män som ägnade störst annonsutrymme åt fritidsintressen, framförallt
under perioden 1920 till 1950.
337 När det gäller fritidsintressen verkar män som skrev om sina sådana från andra halvan av
undersökningsperioden varit lite yngre än genomsnittet.
338 Skillnaden i antal uppgifter gällande fritidsintressen mellan könen var störst 1890. 1890
handlar 43 uppgifter om kvinnans fritidsintressen och 2 om mannens.
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Fritidsintressenas innehåll
Uppgifterna om fritidssysselsättningar och intressen var förvånansvärt
könsneutrala. När det gäller vilka fritidsintressen som beskrevs är det allra
tydligaste resultatet att skiljelinjen inte gick mellan könen. Män och kvinnor var
intresserade av att hitta en partner att umgås med genom gemensamma
intressen.
Något som också är slående är den starka kontinuiteten när det gäller olika
typer av intressen – se Diagram 19. Även om nya intressen tillkom handlade det
under större delen av perioden om samma typer av intressen och
fritidssysselsättningar.339 Musik och natur var de mest gångbara intressena för
både mannen och kvinnan under hela undersökningsperioden. Intresset för
nöjesliv, kultur, hemliv, djur och natur ökade i varierande grad, medan
intressen som sport fick en mindre betydelse i förhållande till övriga
fritidsintressen.
Under hela perioden fanns det män och kvinnor som implicit sökte säga
något om sin socioekonomiska tillhörighet genom att skriva om fritidens
tillbehör och intressen.340 Intressen och fritidssysselsättningar var under den
allra första delen av undersökningsperioden tydligt kopplade till annat än fri tid.
Intresset för till exempel musik var i viss mån relaterat till just social och
ekonomisk tillhörighet. I annonsen ”Qui vive verra” [sic] från 1910 beskrev sig
en kvinna som musikalisk och bildad.
Bildad, prakt., musikal. Dam
med finare yrke önskar som följeslagare
genom lifvet cirka 40 á 50 års intelligent,
339 Vi det första observationstillfället fanns det annonsörer som skrev om lantlivsintresse. Det
fanns under hela undersökningsperioden formuleringar rörande naturintresse, teaterintresse,
resintresse och sportintresse. Promenader var som mest populärt 1930 och 1980 (vilket innebär
10–12 omnämnanden). Den första annonsören som tog upp promenader var en man 1910 som
önskade sig en kvinna intresserad av promenader och ”bildande samspråk”. (Dagens Nyheter 26/4
1910). Det enda som sticker ut i materialet när det gäller typen av intresse var den annonsör som
tidigt uppmärksammade en – första förekommande gången i materialet – fritidsföreteelse och
kallade sig ”Turist 1900” (Dagens Nyheter 15/9 1900). Dessutom önskade en man 1900 en
cykelintresserad kvinna – ”bicykelturer och andra nöjen” (Dagens Nyheter 14/3 1900). 1910
beskrevs sig en en man som intresserad av ”traftäflan” (Dagens Nyheter 19/2 1910) och en annan
som ”Riksskytt”. (Dagens Nyheter 6/6 1910)
340 Resultaten tyder på att män som under första halvan av undersökningsperioden skrev om
fritidsintressen i många fall tillhörde en viss social grupp. Det är under den första delen av
undersökningsperioden som intressen används för att beskriva sin sociala och ekonomiska
tillhörighet och funktioner som kan vara eftertraktade i relation till sociala och ekonomisk
tillhörighet. Senare tiders beskrivningar av musik kopplat till en viss grupp verkar snarare handla
om att uttrycka tillgång till kulturellt kapital än ekonomiskt. År 1960 finns kvinnan som med
intresset för Bach och Vivaldi säger något mer än om vad hon gör på sin fritid. Se Dagens Nyheter
13/1 1960.

121

Karaktärsfast gentleman i god position.
Svar till ” Qui vive verra”, Dagens Nyheter, Gustav Adolfs torg. 341

Intresset för musik var som mest framträdande under åren 1890–1930 och
rörde i första hand kvinnan. En annons där en kvinna, liksom i annonsen ovan,
efterlystes för sin musikalitet är annonsen av en affärs- och industriidkare från
1920.
[…] i äktenskap. syfte lära känna bildad, förnuftig flicka med intresse för
och erfarenhet från affärslivet samt f. ö.
praktisk, huslig och ekonomisk.
Vederbörande måste vara i besittning av
arbetsglädje, pliktkänsla, ett ordningssinne
och anpassningsförmåga, ett nätt och behagligt utseende, god figur, ej vara över
160 cm. lång, kläda sig smakfullt, vara
frisk, god och glad, hava ett angenämt
sätt, kunna spela piano och hälst sjunga
något.
Vidare bör hon behärska tyska och engelska eller åtminstone ett av dessa språkEvent. kan utländska, mäktig svenska,
komma i fråga. Ålder 24–30 år.
Ben. svar med foto utbedjes till ”Many
claims”, Depeschbyrån, Malmö.342

Annonsören hade ”Many claims” och sökte en kvinna med en specifik
uppsättning egenskaper. Samtliga krav beskrev en representativ kvinna som
passade för sällskapsliv, framförallt i relation till hans arbete. Tillsammans med
önskemål om personlighetsdrag och kroppsliga egenskaper framträder en
annons nästan som vore den för en arbetssökande. Här syns tydligt hur
musikintresset under den tidiga delen av undersökningsperioden var en del i ett
företagarhustruideal och starkt kopplat till social tillhörighet. I annonsen syns
företagarens behov av hustrun och vikten för en företagare att gifta sig rätt, som
beskrivits av Tomas Nilsson med hjälp av 1800-talets textilbransch i Borås.343

341 Dagens Nyheter 28/4 1910.
342 Dagens Nyheter 28/5 1920.
343 Nilsson menar att kvinnorna var involverade i företagandet i den privata sfären och att det
sociala och kulturella kapitalet hos kvinnan var av betydelse. Nilsson 2003, s. 271-272, 297-299.
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Friluftsliv framställdes från 1910 som en passande sysselsättning för mäns
och kvinnors umgänge.344 Naturupplevelser var under en stor del av perioden
ett intresse tillgängligt för de flesta utan krav på särskilda materiella tillbehör
eller fysiska utrymmen.345 Beskrivningar som handlade om natur, friluftsliv,
skog, mark, sjö, skärgård och hav var som mest populära fritidsintressen
1950.346
Under hela undersökningsperioden var dans det enskilt viktigaste intresset
att förhålla sig till.347 Från 1930 förekom dans som en fritidssysselsättning att
vara för eller emot. Beskrivningar som handlade om dans fungerade dels som
hjälp vid sortering av människor, och dels som information om vilka
mötesplatser om föredrogs. Genom att distansera sig från dans och till exempel
skriva att man inte ville vistas i danslokaler kunde man under vissa tider också
lyfta fram att man var seriös. Dans kunde dessutom fungera som ett sätt att
signalera att det var bristen på kunskap eller intresse för dans som gjorde att
man valde att annonsera, inte några andra brister.348 Formuleringar om dans
förekom som mest 1980 – i både mäns och kvinnors annonser. Det
observationstillfället var också flest livspartnersökande positiva till dans, medan
annonser som tog ställning emot dans var som flest 1930–1950.349 1930 var ej
dans en av de vanligaste beskrivningarna av fritidsintressen. 1930 var också det
344 Olika varianter och intressen för naturupplevelser förekommer i beskrivningar av sig själv i

cirka 160 annonser och beskrivningar av den man söker i över 80.
345 Friluftsliv började bli en populär sysselsättning vid sekelskiftet, enligt Klas Sandell, och då
bildades intresseorganisationer för främjandet av friluftsliv. Sandell har skrivit om hur friluftsliv
som fritidsintresse är en kulturell konstruktion innefattande ideal såväl kring nationen och folket
som kring autencitet, skötsamhet, hälsa, stabilitet och inre värden. Se Sandell 2000, s. 213, 218.
346 I mitt material finns det ingen som skrev långa skogspromenader – ett uttryck som ofta
betraktas som karakteristiskt för genren. I materialet finns det under 10 uppgifter, av 10 000
möjliga, som på olika sätt beskrev att promenera i skogen. Förutom en flicka som 1910 var ”road
af skogsvandringar” (Dagens Nyheter 15/7 1910) förekom bland annat ”långa promenader i skog
och mark” (Dagens Nyheter 10/2 1980) – en formulering mest lik den stereotyp som
kontaktannonser ofta antas innehålla.
347 I annonsmaterialet togs dans eller icke-dans upp i närmare 200 uppgifter. Det var mest
män som skrev om dans, både rörande sig själva och rörande kvinnan, bortsett från 1980 då
ungefär lika många män som kvinnor skrev om dans. När det gäller icke-dans var det störst andel
av samtliga annonser 1930 och 1940 (mellan 10 och 15 omnämnanden), medan dans i positiv
form hade störst andel av omnämnandena efter 1950. Flest uppgifter om dans förekom det 1980,
med uppåt 40 uppgifter. En anledning till att annonsera kan ha varit att annonsören inte var
intresserad av att träffa en partner på nöjes- och dansställen. Det kan också ha funnit ett samband
mellan blyghet och ointresse för dans, till exempel valde en blyg ung man 1960 att ha signaturen
”Ej dansant”. Se Dagens Nyheter 21/1 1960.
348 Det finns inget som, under något av observationstillfällena, talar för att det fanns en
relation mellan socioekonomisk tillhörighet och beskrivningar gällande dans, vare sig i negativa
eller positiva ordalag; snarare verkar sysselsättning, klassbakgrund och ekonomi ha saknat
betydelse här. Detta gällde också de kvinnor Claire Langhamer studerat i Storbritannien 19201960. Se Langhamer 2009, s. 93.
349 Totalt sett förekommer i materialet cirka 130 uppgifter om dans.
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år då polariseringen angående nöjesliv var som tydligast.350 Troligen var
behovet av att uttrycka sin åsikt om dans och nöjesliv större om man var emot
det.351 Män skrev mer om dans än vad kvinnor gjorde, både när de beskrev sig
själva och den de sökte. År 1930 var det till exempel i stort sett bara män som
tog upp dans. Ungefär hälften av dessa omnämnanden utgjordes av ej dans. I
flera av ställningstagandena verkar det ha funnits en spänning mellan ett
modernt och ett traditionellt levnadssätt. En mycket tydlig markering gjordes
av ”Vintern 1930”, som verkade uppfatta att en omtänksam och kärleksfull
kvinna ”i god social ställning” fanns framför en brasa och inte i ”danspalatsen”.
Om det bland Eder damer
finnes en god, ädel, förstående
och av hjärtat älsklig kvinna,
som sätter större värde på en skön brasa
vid hemmets härd än jazzpalatsens negerdanser samt är ensamstående och önskar
bek. för event. äkt. med likasinnad person i
god social ställning, så ombedes Ni svara till
ned. sign. jämte utf. beskrivning och foto
”Vintern 1930”, Annonskontoret Sveavägen
94, Stockholm, f. v. b. Anonyma svar beaktas icke! 352

Beskrivningen av dansstället sorterade den sökande i förhållande till dekadens
(”palats”), främlingskap (”neger”), värme (”brasa”) och trygghet (”härd”).
Med ställningstagandena för eller emot dans ökade också polariseringen
mellan uteliv och hemliv, som märks ovan. Det skrevs generellt ungefär lika
mycket om mannen som om kvinnan när det gäller fritidsintressen i hemmet,
men män beskrev sina egna fritidsintressen i relation till hemmet något mer.
När mannen skulle beskrivas som skötsam tog det ofta uttryck i form av
beskrivningar av intressen förlagda till hemmet.353 Män verkar i högre grad än

350 Bio som fritidsintresse dök upp 1930, och förekom sedan i begränsad utsträckning i

annonserna resten av undersökningsperioden, även om det var mest populärt som enskilt intresse
1970 och 1980. Det finns omkring 55 uppgifter sammanlagt under perioden som handlar om
bio. Betydelsen av bio hos de svenska kontaktannonsörerna var inte alls lika stor i Storbritannien
utifrån de resultat som Langhamer presenterat. Se Langhamer 2009, s. 63, 88, 118, 120, 165.
351 Nöjeslysten dyker upp i annonserna 1930. Nöjeslysten finns i SAOL från 1900. Se
SAOLhist.
352 Dagens Nyheter 18/1 1930.
353 Över lag blev hemmet som fritidsintresse mer förekommande från 1960, och är allra mest
intressant var det 1970. Cirka 50 omnämnanden tog då upp hemmet i fritidssammanhang.
Generellt beskrevs intresse för både hem och hushåll som mest mellan 1930 och 1960. Mellan 15
till 20 uppgifter tog denna tid upp till exempel hemkär och hemintresserad. Utav beskrivningarna
om hemmet som en plats för fritid handlade de flesta om 1970 och 1980 års hemmakvällar –
mysiga, sköna, trevliga såväl som trivsamma. (Det handlar om 33 uppgifter 1970 respektive
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kvinnor ha skiljt på fritidsintressen som skedde i hemmet och fritidsintressen
som skedde utanför hemmet.354 Detta sammanhänger troligen med att hemmet
för män användes för att uttrycka skötsamhet.
Det finns en koppling mellan fritidsintressen och moraliska övervägande i
annonserna. Moral och skötsamhet kopplades i annonserna till hemmet kontra
nöjeslivet, och senare till förhållandet mellan yta och djup. Förekomsten av
intressen och fritidssysselsättningar kan tänkas stå för ett ideal där aktivitet och
sysselsättning betydde att annonsören var en socialt fungerande man eller
kvinna, ett sorts tecken på normalitet och skötsamhet.355 Det är i detta sken
man ska se användningen av allmänintresserad, som egentligen inte alls säger
något om annonsörens intressen men ändå används under hela perioden.356 På
liknande sätt kan det tänkas att den flitiga förekomsten av natur- och
friluftsintressen berodde på att dessa intressen ansågs vara dels ett passande
umgängessätt för ogifta män och kvinnor, och dels ett gott intresse ur
skötsamhetssynpunkt.357
Från 1930 ökade variationen av intressen i kontaktannonserna.
Uppfattningen i tidigare forskning att 1930-talet var att betrakta som en
händelserik period avseende fritid och fritidsintressen stämmer för
kontaktannonserna när det gäller upptäckten av nya fritidssysselsättningar, men
i annonserna var utrymmet för utövande av fritidssysselsättningar ungefär
detsamma.358 År 1930 är i detta avseende mer likt år 1920 och år 1910, än år
1940.359 Ett intresse som togs upp för första gången 1930 – av ”Turist” – var
”bilåkning”360.
1980.) Formuleringen mysiga hemmakvällar nämndes för övrigt endast 1970 och 1980 (och då
bara tio gånger.)
354 Detta skulle kunna indikera att denna gräns var mindre flytande för kvinnor, men jag
finner inga fler sådana indikationer som skulle kunna stärka forskningsresultat som menar att
kvinnors fritidsintressen i högre grad förlades till hemmet. Se t.ex. Deem 1986, s. 6-10, 15, 40;
Deem 1988, s. 5-6; Stanley 1988, s.18–30; Söderberg 1997, s. 202-208. Det kan också kopplas
till det Hagberg skriver om att män generellt haft lättare att acceptera förändringar där skiljelinjen
mellan hem och arbete upprätthållits. Se Hagberg 1994, s. 78.
355 När arbetstiden började regleras i början av 1900-talet det inte var tänkt att man skulle lata
sig under fritiden. Vikten att alls ha fritidsintressen kan kopplas till att fritiden skulle, som Peder
Aléx, Lena Eskilsson och Jonny Hjelm diskuterat, utnyttjas väl. Den fritid som kom med reglerad
arbetstid skulle inte användas för att lata sig. Se Aléx & Eskilsson & Hjelm 2000 s. 7; Eskilsson
2000, s. 160–166; Lewén 2001, s. 191–194.
356 Allmänintresserad förekommer i cirka 1 procent (cirka 75 uppgifter) av samtliga alter- och
egobeskrivningar.
357 Tidigare forskning av Sandell, gällande en ökad utbredning av cykling och vandring som
aktivitet i Sverige – och fotvandring och cykling i Storbritannien i Langhamers undersökning –
har ingen motsvarighet i kontaktannonsörernas beskrivningar. Se Sandell 2000, s. 218;
Langhamer 2009, s. 77-80. Typen av friluftsliv preciserades först under en senare period.
358 EX: Mattsson 1983, s. 56; Alex & Eskilsson & Hjelm 2000 s. 7; Alex 2003, s. 167-168.
359 I annonserna nämndes visserligen fritid i annonserna för första gången 1930, men sedan
dök fritid som ord inte upp igen förrän 1950 och 1980. När det gäller semester var det generellt
mycket få omnämnande, vilket kan tolkas som att annonsörerna fokuserade på vardagslivet. 1940
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Med en själsfin,
sympatisk dam, gärna religiöst anlagd,
med ett gott hjärta, icke alltför modernt,
men intr. av bilåkning och turistliv, helst
något förm. men alls icke nödv. önsk. person med god ställning bek. med i och för
äkt. Utf. svar med foto till sign. ”Turist”,
Annonsk., Odengatan 37, Stockholm. 361

Turisten som önskade ett ”icke alltför modernt” ”hjärta” sökte troligen en
partner med en syn på kärlek och relation mer åt det konservativa hållet, även
om personen ändå ville ha någon som var intresserad av nymodigheter som
bilåkning och turistliv.
År 1930 var också i viss mån en tid av förändring av fritidsintressen på ett
annat sätt. Efter 1930 handlade fritidsintressen i högre grad än tidigare om att
söka gemenskap och om att berätta hur man prioriterade sin lediga tid som
individ. Från och med 1930 gjordes en distinktion mellan fri tid och tid för
arbete. Den lediga tiden kom efter hand mer i fokus för parets relation och i
sökandet efter gemenskap. Relationens ökade avhängighet av det gemensamma
umgänget innebar samtidigt att den jämställdes mer med andra sociala
relationer. Fritidssysselsättningar blev en viktigare del i parets relation. När
fritidsintressena inte längre kopplades till en viss social och ekonomisk
tillhörighet blev fritiden i högre grad en fristående arena där tid var viktigare än
själva sysselsättningen. Det kan till och med ha varit så att livspartnerrelationen
i högre grad än tidigare konkurrerade med andra relationer om tid för fritiden,
till exempel med vänskapsrelationer. Mysiga hemmakvällar blev 1970 och
framförallt 1980 egentligen det enda intresset förbehållet livspartnerrelationen.
Utrymmesmässigt slog fritidsintressena igenom i annonserna 1950. Att
mängden uppgifter ökade innebar dock inte att typerna av intressen ökade i
särskilt hög grad. Det som skilde 1950 från tidigare år var snarare att varje
enskild livspartnersökande hade flera olika intressen, ibland presenterade i
katalogliknande form i annonsen. Nu började intressena allt oftare fungera som
ökade ytterligare antalet formuleringar där man positionerade sig med hjälp av ställningstagande
för eller emot hemliv eller nöjesliv, även om formuleringarna varierade.
360 Resa och bil var mer i högre grad än en del andra intressen kopplade till en viss period.
Även om 1930 brukar beskrivas som decenniet då svenskarna – åtminstone en exklusive skara –
började turista, så måste det sägas att det inte alls var vanligt förekommande i
kontaktannonsmaterialet, och 1930 var det endast i just denna annons turistandet förekom. Bil
beskrevs för första gången i annonserna 1930 och var i förhållande till de övriga intressena som
mest populärt 1960. Sett till antalet förekom bil mest 1980. Bil handlade i annonserna om att de
livspartnersökande var intresserade av bil som föremål och umgänge i bil, men också att de ville
ha en partner som var bilintresserad eller ägde en bil.
361 Dagens Nyheter 28/5 1930.
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ett sätt att beskriva den livspartnersökandes sätt att leva och tänka. Med detta
följde i många fall friare formuleringar och mer personliga uttryck, till exempel
som ”Minst 100 knutar” (1950) som efterlyste en ”en käck grabb med
motorcykel”.362 Annonsen ger en bild av att annonsören levde ett liv med
tempo, aktivitet och personligt förankrade fritidsintressen. Ett exempel på hur
annonsörerna kunde använda intressen för att säga något om vem denne var,
utan att egentligen säga något om själva aktiviteten finns i annonsen från 1950
av ”Anna Lisa 27 år” och ”Kajsa 18 år” som skrev att de var intresserade av ”Allt
som är vackert”.363 I annonsen av ”Konst 30/184 och Reklam 37/182” fick
själva formuleringarna ett eget utrymme när annonsörerna önskade utrycka sin
personlighet genom mycket vanligt förekommande intressen. Istället för natur
skrev de ”skogsluft” och istället för dans och hemliv skrev de ”dansrytm” och
”hematmosfär”.
AMORINENS PIL
riktas mot formgivna och glada flickor mellan 20 och 35
år av två bilägande gentlemän
med fria yrken. Vi uppskattar
skogsluft, dansrytm, teater,
konst, rödvin, och hematmosfär. Sv. gärna med foto t.
”S - Konst 30/184 och Reklam
37/182”. DN HK. 364

Fritidsintressena ”teater, konst och rödvin” uttryckte ett bohemiskt sätt att leva,
medan ”bilägande”, ”yrken” och ”gentlemän” bidrog med stabilitet.365
”Rödvin” var ett tillägg bland fritidsintressena i linje med en ökad specificering
av fritidsintressen – tidigare handlade dryckesvanor om alkohol i allmänhet.366
Denna typ av specificering och individualisering av beskrivningarna blev över
tid allt tydligare och nådde sin kulmen 1980.
362 Dagens Nyheter 27/1 1950.
363 Dagens Nyheter 29/1 1950.
364 Dagens Nyheter 21/1 1960.
365 När det gäller kulturuttryck var teater ett relativt vanligt förekommande fritidsintresse.
Både män och kvinnor skrev om teaterintresse – redan från 1920, även om teater i förhållande till
övriga fritidsintressen var som vanligast 1950. Till antalet förekom teater som mest 1980. Teater
handlade lite mer om kvinnan, och också kvinnans önskemål på mannen. Böcker och litteratur
hade ingen framträdande plats antalsmässigt. Konstintresserade livspartnersökande fanns det från
1900 till 1980, men mest 1970 och 1980. Att vara intresserad av konst kunde signalera att
annonsören tillhörde en viss samhällsgrupp.
366 Rödvin och konst kunde också uttrycka en viss social tillhörighet. Ett intresse som denna
tid var nytt var TV, som användes rörande mannen ungefär lika mycket som rörande kvinnan.
TV-intresset kunde (1960) formuleras på följande sätt: ”gillar bilturer bio TV”. Se Dagens Nyheter
3/1 1960.
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Det var år 1960 även vanligt att lista olika intressen, men beskrivningarna
kunde också uttrycka annonsörens personlighet och temperament. Tre
annonsörer från 1960 valde bort den vanligt förekommande uppräkningen av
intressen och skrev istället ”vi uppskattar”, ”som kan dela mina intressen” och –
i annonsen av ”Frånskild 44 BR” – ”Jag älskar”.
[…] Jag älskar
hemmets lugna vrå och någon
gång bio, goda böcker, ibland
äv. dans, men mera sällan. Sv.
t. ”S - Frånskild 44 BR”[…]367

Annonsen innehöll en sorts jag-är-både-ock-beskrivningar: ”älskar hemmet […]
någon gång bio […] ibland äv. dans”. Bredd i vad man kunde erbjuda i termer
av intressen blev nu mer gångbart än tidigare. Den sökta mannen eller kvinnan
skulle fungera som en partner på olika områden. Denna ökade spännvidd i de
livspartnersökandes uppsättningar av egenskaper var inte direkt relaterad till
kön, utan verkar ha handlat mer om allmänna ökade krav på att en livspartner
skulle kunna bidra på de flesta områden. Ett annat exempel på denna dubbelhet
är annonsen av norrländska ”Fröken Långben”, med arbete i modebranschen,
som var både ”odygdig och dygdig”, vilket kan tolkas som att hon var skötsam
men för den skull inte tråkig.368 Ytterligare ett sådant exempel på bredd i
intressena rörde mannen: En lärarinna önskade 1970 en ”karl” som kunde ”klä
lika bra i stövlar som ‘gå-borts’kostym, kunna hålla i ratt, yxa, bok, trådar,
penna och – MIG.”369
Under det näst sista undersökningstillfället – 1970 – tyder såväl antalet som
formuleringarna och det grafiska utrymmet på att fritidsintressen alltmer
kommit att utgöra en värdemässig gemenskap av stor betydelse för relationen.
”Viking som saknar ömhet” profilerade sig som ovanlig norrlänning.
(Uppenbarligen fanns det i hans beskrivning av sig själv en förmodad stereotyp
av norrlänningar att arbeta emot.) Han berättade om en mängd intressen, både
vanliga och allmänna såväl som mer ovanliga och preciserade.
Här är en ovanlig norrlänning
som söker med Dig en ny vår.
Jag är 42, 189 cm, ingenjör o.
kapten i reserven, i god social
o. led. befattn. Frånsk. med 3
vuxna utfl. adoptivb. Livserf.
humorist, och utåtrikt., romantisk: viril med maskulint för367 Dagens Nyheter 20/1 1960.
368 Dagens Nyheter 22/1 1960.
369 Dagens Nyheter 25/1 1970.
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delak. uts. Många intr., friluftsliv, fjällen, fiske, litt., musik,
älskar dans, djur, barn, människoproblem o. hemmakväll.
Skriver lyrik o. läser gärna för
Dig. Söker likas. livskamrat.
Hon kan vara vem som helst,
högskolad, eller autodidakt bara
hon bär på ömhet, väckt eller
helst inte. Svar till ”S–Viking
som saknar ömhet - 27”. DN HK. 370

Annonsörens intressen upptog en stor del av annonsen, medan den mer
faktabaserade informationen avhandlades relativt kort i annonsens inledning.
Som iakttagits tidigare behövdes nu mer än ordet friluftsliv för att beskriva
intresse för ”fjällen” och ”fiske”. På liknande sätt specificerades intresset för
litteratur genom ”skriver lyrik o. läser gärna för Dig”. Annonsören framhävde
dessutom genom sina intressen sin omvårdande och känslomässiga sida:
”Vikingen” var både konstnärlig (”skriver lyrik”), romantisk (”läser gärna för
dig”), fokuserade på relationen (”hemmakväll”) och kunde uttrycka stora
känslor (”älskar”).
År 1970 syns ett generellt ökat fokus på tankegods och inre värden. Filosofi
och konst var vanliga fritidsintressen detta år. Mer abstrakta fritidsintressen
beskrevs redan 1930, men det var först 1970 och 1980 som det blev tydligt att
de livspartnerssökande kunde vara intresserade av filosofi, samhällsfrågor,
samhällsdebatt, politik och psykologi. Intresset för djur började synas 1950 och
förekom som mest 1980, vilket troligen sammanhänger med ett ökat
känslomässigt intresse för djur.371 Fritidsintressen vars explicita fokus låg på
social interaktion med andra människor var, troligen på grund av annonsernas
naturliga fokus på en livspartnerrelation, ovanliga. Det var först senare
annonsörerna började ta upp sina vänner i annonserna. Detta kan tolkas som att
umgänge i sig kom att betraktas som en fritidssysselsättning.
Under den senare delen av undersökningsperioden handlade
ställningstaganden gällande fritidsintressen, då de förekom, om förhållandet
mellan yta och djup, som ”Dalmas” skrev: ”trött på uteliv bland plastmänniskor
[…] söker dig som fortfarande tror på kärlek, trohet och ömhet.” Det var
utelivets brist på det äkta och genuina som gjorde det förkastligt. Avsändaren
”Tänkvärt” ger liksom ovanstående annonser en bild av en relation bestående av
emotionell gemenskap.

370 Dagens Nyheter 25/1 1970.
371 Till exempel att hundar gått från att vara bruksdjur till en fyrbent livskamrat. Se Dirke
2014. Intresset för djur rörde något oftare kvinnan och handlade, förutom om djur, om hästar
och hundar. Totalt förekom djur i ungefär 50 annonser från 1930, varav över 20 år 1980.
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TÄNK!
om Du också vägrar låta Dig
förslöas av skvalmusik o.
underhållningstrams, har intr.,
levande och är vetgirig som jag.
Vi har: böcker att läsa och
disk., mus. att spela el. lyssna
till, konst att göra el. njuta
m.m., prom., upptäcksfärd.,
djupsinniga kv., brainstorming ibl. Läs då: 31-års kultiv.
o. verkl. -älskande tok sök. kv.
på samma våglängd. Sv. m.
foto till ”S-Tänkvärt”. DN HK. 372

Annonsen ger en bild av en relation baserad på samstämmiga sätt att tycka och
tänka om livet: Mannen och kvinnan skulle vara på ”samma våglängd” och
mötas i känslomässiga upplevelser.
Beskrivningar av umgänge i hemmet låg i toppen på listan över
fritidsintressen 1970 och begreppet hemmakväll introducerades. Fortfarande
betraktades hemliv och uteliv som något att förhålla sig till. Mysiga
hemmakvällar förekom inte särskilt ofta, men signalerade från 1970 att man
prioriterade relationen och dess gemenskap. Hemmet blev parrelationens
mötesplats.373 1970 skrev en ”skötsam 45-årig norrlänning” att han ”gillar
hemmet framförf. nöjen”.374 Det verkar nu ha varit gångbart att samtidigt
omfamna såväl ett stillsammare liv som ett mer aktivt. I annonsen av ”Goodbye
looneliness” (1970) söktes en kvinna ”som tycker om mysiga hemmakvällar
men även en ”night out”.
Har många vänner, ändå ensam.
Fil. mag. 28 år sök. bek. ev.
äkt me. trevl., glad akademiker.
Finns Du som tycker om mysiga
hemmakvällar men även en
”night out”, resor, musik, lit.teratur, djur? Svar till ”SGoodbye loneliness”. DN HK. 375

372 Dagens Nyheter 25/1 1970.
373 Även 1970 användes beskrivningar av intresse för hemmet i viss utsträckning för att

uttrycka skötsamhet. Jag tolkar användningen av hemmakvällar som att annonsören ville visa att
denne prioriterade relationen och hade stillsamma drag
374 Dagens Nyheter 24/1 1970.
375 Dagens Nyheter 11/1 1970.
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Det är tydligt att det annonsörerna saknade handlade om en relation för
relationens egen skull, och inte om vänskap eller hjälp med arbetsbördan.
I kontaktannonserna märks inte någon ökad betoning på
fritidssysselsättningar som handarbete, matlagning och heminredning under de
år som har diskuterats i termer av hemmafruperiod. Det går inte heller att se att
kvinnan under denna tid i högre grad än mannen skulle ha prioriterat familjen
framför fritidsintressena. Det som syns är att hemmet alltmer blev en plats där
fokus låg på själva livspartnerrelationen. Detta ligger i linje med ett generellt
fokus på familjen och en övergång från fritid som ungdomssyssla till fritid som
familjesyssla, som till exempel Aléx och Söderberg tagit upp.376 Vad som beror
på förändring av själva fritidsintressena, och vad som handlar om en generell
förändring av när och hur många gångar man bildar familj, är dock svårt att
komma åt.
Att hemmet blev en viktig del av den lediga tiden innebar inte att aktiviteter
utanför hemmet framstod som mindre viktiga. I annonserna var såväl resor och
utflykter som hemmakvällar intressanta. I annonsen av ”our freetime together”
var det tydligt att en relation byggde på den tid man sågs utanför jobbet.
55-årig humoristisk o. gladlynt ober. dam m. många intressen : natur, språk, resor
bilutflykter, diskussioner,
musik, hemmakvällar, ja, allt
underbart livet ännu kan bjuda
sök. på detta mod. sätt en
lång, hjälpsam, praktisk,
pysslig o. öm jämnårig man,
som äv., han har svårt att finna partner i närmaste omgivningen. Sv. Helst m. foto
”S – Our freetime together”
DNHK377

År 1980 nästan exploderade uppgifterna om fritidsintressen utrymmesmässigt i
annonserna. Typen av intressen och de olika sätten att formulera sina intressen
var dock relativt lika de som beskrevs 1970. Under dessa år kunde
annonsörerna lämna fullständiga redogörelser för hur man levde sitt liv, som till
exempel i annonsen ”Allt detta och himlen därtill” från 1980.378 Utdraget ur
376 Aléx 2000, s. 125–128; Söderberg 1997, s. 207. Åmark diskuterar hemmafrusperiodens
vara eller icke-vara och 1950 som en höjdpunkt för kärnfamiljsidealet. Se Åmark 2002, s, 264266. Langhamer skriver om hur fritiden i hennes material, som innefattar både ogifta och gifta
respondenter, blev mer familjeorienterad. Se Langhamer 2009, s. 44, 174–176.
377 Dagens Nyheter 31/1 1970.
378 Stundtals jämförbart med tidigare års katalogliknande förteckningar över egendom,
inkomster och kapital.
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annonsen – med stort fokus på ”Jag” – ger en utförlig bild av vad annonsören
var intresserad av och hur hans liv såg ut. ”Resa”, ”sol”, ”bad” och ”god mat”
och dryck kopplades här till ett oberoende sätt att leva och accentuerade att
valet att leva med en partner handlade just om ett val.379
[…] Jag har haft ett s k fritt yrke.
Jag har slutat arbeta. Jag bor i
landsorten några timmars
tågresa från Stockholm. Jag
har vistats mycket utomlands
och tänker fortsätta att göra
det. Vinterhalvåret vill jag inte
gärna vara i Sverige. Jag reser
troligen snart härifrån. Jag
tycker om sol, bad, simning,
dans, god mat och dryck, natur,
barn, djur bl a. Jag behöver
någon likasinnad som vill dela
denna tillvaro med mig
periodvis eller hela året. Ur en
ringa början kan allt komma om
det vill sig väl. Den som är
ensam och redan bor
utomlands helt eller delvis är
också av intresse för mig. Skriv
gärna ihop ett utförligt svar.
Språkkunskaper är absolut
inte nödvändiga. Lägg också med
ett enkelt foto.
Svar till ”S–Allt detta och
himlen därtill” DN hk380

Även 1980 beskrevs intressen med hjälp av ställningstaganden om hur man
skulle leva, känna och tänka. I annonsen av ”S-K- ev. äktenskap” talade en man
om nöjeslivets tristess – ”33-årig man som är ensam och tröttnat på utelivet
söker […]” Detta kan också ses som ett sätt att förklara varför han sökte en
livspartner via annons.381 En annonsör som i viss mån matchade 1930 års
379 Resa och välberest är beskrivningar som i sig ger intryck av att tillhöra en världsvan och
ekonomiskt privilegierad samhällsgrupp. Resor var ett relativt vanligt intresse (främst i mitten av
undersökningsperioden). Intresset för språk beskrevs under samtliga observationstillfällen, men
aldrig i någon stor utsträckning – och vare sig mer eller mindre av kvinnor och män. (Totalt
under hela undersökningsperioden handlar det om cirka 25 omnämnanden.) Att man beskrev sig
själv eller den man sökte som berest förekom redan 1910 och ökade från 1950. Det var främst
kvinnor som skrev om resor, både när det gällde sig själv och mannen de sökte. (Under hela
undersökningsperioden handlar det om cirka 60–70 uppgifter om resor och resande.)
380 Dagens Nyheter 20/1 1980.
381 Dagens Nyheter 20/1 1980.
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förkastande av jazzpalatsen var akademikern ”Appell-80” som skrev att
”Modern extas undanb.” och ”Innetrender i begränsad utstr”.382 Kritiken kan
tänkas handla om konsumtion och samhällstempo. Bland de fritidsintressen
som annonsörerna använde för att betona autencitet och närhet förekom också
intresse för människor, samhället och världen. I ”Lågmäld gemenskap” önskade
sig en akademiker en ”kv. att umgås med känna för och älska med intr. allt
utom likgiltighet.”383 Andra exempel på intressen som fokuserade på livssyn
fanns i annonsen av ”Tillit och fantasi”, som skrev att hon var intresserad av
”samhällsintr med soc. grundsyn”.384 En annonsör som fokuserade både på de
inre värderingarna och relationen var ”Livskvalité – för Dig och mig” (1980):
[…] 38-årig naturälskande teknokrat
med seriösa intressen och
hjärtat på rätta ställe. Ej
tidigare sociala förpliktelser,
varför mitt egentliga liv börjar
nu. Ej intresserad av ytliga
kontakter. Allt ska vara
meningsfyllt. Följer Du med
mig? […]385

Mot slutet av undersökningsperioden blev ordvalen än mer varierade, mer
individuella och fungerade än tydligare som ett sätt för annonsören att profilera
sig, inte bara genom ordens innehåll utan också genom ordvalen i sig. Det
handlade om att engagera läsaren och lämna ett personligt avtryck, som till
exempel genom frågan i annonsen ovan – ”Följer du med mig?” Annonsörerna
lade stundtals mer annonsutrymme på att sticka ut i mängden och lyfta fram sin
individualitet, än att lämna den mest utförliga informationen. Det handlar
sannolikt om en självförstärkande rörelse där både behovet av att profilera sig i
själva annonssammanhanget och kraven på relationens gemenskap ökat. Ett
exempel på en profilering genom precisering är annonsen där ”Kompispappa”
efterlystes. Här söktes mannen inte bara för sportutövande och skidåkning, utan
en viss sorts skidåkning – ”Gärna slalomåkare”.386 Andra nyheter i
382 Dagens Nyheter 13/1 1980.
383 Dagens Nyheter 3/2 1980.
384 Dagens Nyheter 13/1 1980.
385 Dagens Nyheter 20/1 1980.
386 Dagens Nyheter 10/2 1980. Vad det gäller sport generellt skulle man kunna tro att det i
första hand var män som skrev om sport, men formuleringar om sport handlade lika mycket om
mannen som om kvinnan. Kvinnor tog i en något högre grad upp sport, gällande sig själv och
gällande den hon sökte. Störst andel av fritidsbeskrivningar upptog sport 1930 och 1940, och
som minst den första perioden. Uppgifter om sport förekommer cirka 90 till 100 gånger totalt i
materialet, från cirka 2 procent av tidigare periodens uppgifter om fritidsintressen, till som mest
mellan 15 och 20 procent 1930 och 1940. 1970 var det år då det till antalet förekom flest
uppgifter om sport. I annonsmaterialet inbegriper sport allt från att vara sport- och
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preciseringarna av intressen var fotografering, segling och ”Lär mig Bugg”.387
Samtidigt var intressena tvungna att uppfattas som gångbara för flera läsare då
det gällde att hålla alla dörrar öppna för en möjlig livspartner och få så många
svar som möjligt att välja bland. Trots friare formuleringar och fritidsintressen
som kan berätta om annonsörens öden och äventyr, var – som syns i annonsen
– fortfarande musik och natur de enskilt mest populära intressena.
Kontinuiteten innehållsmässigt bestod.
I kontaktannonserna var fritiden under största delen av den undersökta
perioden en plats där man sökte det gemensamma i relationen, vilket syns i
valet av de enskilda sysslorna och intressena.388 Annonsörernas beskrivningar av
kvinnans intressen, till exempel genom beskrivningar av hemmet eller explicit
intresse för handarbete, ger inte något intryck av att kvinnan ägnade sig mer än
mannen åt hemmet på fritiden.389
Hos de livspartnersökande i Dagens Nyheter fanns inga särskilda intressen för
mannen och för kvinnan.390 I kontaktannonsernas beskrivningar av den ogifta
kvinnan, framstår fritidsintressen och fritidssysselsättningar inte som
gränsdragande mellan könen. Istället tecknas en bild av att fritidsintressen i
stort sett under hela perioden – åtminstone från 1930 – fungerat som en arena
för möte mellan mannen och kvinnan, där val av intresse och plats för utövande
stod relativt fritt från könet på den som utövade dem.391 Fritidsintressenas
betydelse som sammanhållande i livspartnerrelationen och kontinuiteten i typen
av sysselsättningar är slående.

bridgeintresserad och en sportsman, till att vara sportig och att vara intresserad av sport, också
ungefär i den kronologiska ordningen.
387 Dagens Nyheter 17/2 1980.
388 Intressen där utövandet kännetecknades av en uppdelning mellan män och kvinnor är inte
framträdande i annonsörernas beskrivningar, varken när det gäller utövande eller betraktande,
vilket går emot mängden av studier inom fritidsområdet i Sverige som fokuserat på idrott och
sport. Att föreningsliv präglats av tankar kring särart och samarart är framlyft av bland andra
Petra Ulmanen. Se Ulmanen 1995:145, s. 17-19. Samtidigt kan också intressen omkodas.
Intressen som karakteriserats som kvinnliga, till exempel socialt umgänge, blir mindre
genuskodade.
389 Endast en kvinna i hela materialet uppgav att handarbete var ett intresse (1940). I
undersökningen var det ofta männen som tog upp kvinnans intressen rörande hemmet och
sysselsättningar i hemmet. Det var enbart kvinnan som nämndes i samband med vävning,
stickning och sömnad i materialet (2 annonser av män och 4 annonser av kvinnan).
390 Hur arbete i hemmet värderades påverkade idealbilderna. Beskrivningar av
fritidssysselsättningar och intressen i kontaktannonserna tecknades av dem som inte ingick i
någon livspartnerrelation och för det mesta ännu inte hade barn och hushåll att sköta. Betydelsen
av livscykeln för möjligheterna till och syftet med fritidsutövande har lyfts fram av tidigare
forskning. Se Deem 1986, s. 49,132–133; Langhamer 2009, s. ix, 2, 17, 51, 145.
Livscykelperspektivet är också diskuterat i SOU 1996:3, s. 25–26, 182.
391 De materiella attribut som nämndes i fritidssammanhang var olika fritidsboende, skidor,
golf, cykel, tennisracket, rödvin, båt, mat, motorcykel, vapen och skridskor.
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Sammanfattningsvis om fritidsmöjligheter
Fritidsintressen i annonsörernas beskrivningar framstår som könsneutrala och
uppvisar en stor kontinuitet. Förändringarna handlade mindre om skillnader
mellan mannen och kvinnan och mer om att det man gjorde på sin lediga tid
blev en större del av livspartnerrelationen, särskilt 1970 och 1980.

4.6. Ungdomlig gladlynt dam söker karaktärsfast man
– personlighetens utrymme
Betydelsen av personliga egenskaper
Annonsörerna ägnade mycket utrymme åt att beskriva de personliga
egenskaperna som helhet under hela undersökningsperioden, men variationen
och spännvidden inom huvudkategorin var mycket stor – se Diagram 20.392
Sett till de personliga egenskaperna som en huvudkategori var kategorin
ungefär lika viktig för mannen som för kvinnan. Det går att se att mannen och
kvinnan generellt blev mer lika varandra när det gäller samtliga personliga
egenskaper i slutet av undersökningsperioden. Den största olikheten mellan
könen i betydelsen av de personliga egenskaperna förelåg år 1890–1910 och
1960.393 Beskrivningarna av mannen och kvinnan liknade till antal varandra
som mest 1980. Även om förändringar var relaterade till vilket kön som
beskrevs är det är tydligt att de personliga egenskaperna generellt var viktigare
att lyfta fram i alterbeskrivningarna.
För att förstå betydelsen av de personliga egenskaperna och hur de
förändrats är kunskap om de specifika personliga egenskaperna avgörande.

392 När det gäller personliga egenskaper varierar andelen alter- och egobeskrivningar som inte
tog upp denna typ av egenskap från 40 procent till 54 procent under undersökningsperioden.
393 1890 handlade olikheten om värderingar den sociala förmågan, 1900-1910 om
värderingen av de omsorgs- och känslorelaterade egenskaperna och 1960 om egenskaper som
indikerar pålitlighet och trygghet.
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Personliga egenskapers innehåll
Vilka typer av personliga egenskaper som haft betydelse och hur de knyter an
till livsvillkor, arbetsdelning, umgänge och levnadssätt har varierat under
perioden – se Diagram 21. De mest framträdande personliga egenskaper under
undersökningsperioden var pålitlighetsindikerande egenskaper, intellektuella
egenskaper, social förmåga och omsorgs- och känslorelaterade egenskaper. En
kronlogisk genomgång visar hur de dominerat olika perioder.
Under 1890 var det extra viktig att lyfta fram egenskaper som rörde
pålitlighet och trygghet, genom uppgifter om till exempel karaktären. Den stora
betydelsen av pålitlighet påverkades säkert av att annonsörerna, när
kontaktannonser var relativt nytt, var måna om att försäkra sig om att den man
sökte var seriös.394
Åren 1900 och 1910 var de intellektuella egenskaperna särskilt
framträdande.
Under perioden 1920 till 1950 skrev de livspartnersökande mest om den
sociala förmågan.395
1960 var uttryck för pålitlighet och trygghet den mest gångbara typen av
personliga egenskaper.
Åren 1970 och 1980 var formuleringar rörande så kallade mjuka egenskaper,
som undersöks genom underkategorierna omsorgs- och känslorelaterade
egenskaper och social förmåga, mest framträdande. Detta gäller särskilt för
önskemål på den som söktes.
Under 1970 och 1980 tillkom dessutom nya typer av egenskaper, framförallt
i kvinnors beskrivningar av sig själva, som till exempel ungdomlig.396 Att
pålitlighetsintygande egenskaper var mindre framträdande i annonserna 1970
och 1980 kan ses som ett tecken på ett ökat gemensamt ansvar för det praktiskt
stabilitetsbringande i en relation; viss sorts stabilitet var inte längre avgörande i

394 Under de första observationerna var genren – trots att annonserande förekom dagligen –
inte lika etablerad. Det kan dessutom ha krävt större insatser av betryggande natur för kvinnors
deltagande i den offentliga och kommersiella annonsmarknaden denna period.
395 Hur man fungerar ihop med andra människor är av naturliga skäl en egenskap som kan
vara mer svårbedömd via brevledes kontakt och kan därför generellt ha varit särskilt viktig att
lyfta fram i annonserna.
396 Egenskaper som på andra sätt kan kopplas till ålder är till exempel ”får ej gumma till mig”
(Dagens Nyheter 8/2 1970), ”en gubbe som inte är en gubbe” (Dagens Nyheter 20/1 1980) och
mer opreciserade som ”inre stil” (Dagens Nyheter 27/1 1980), eller väldigt preciserade som
”snarkande” (Dagens Nyheter 24/2 1980.)
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sökandet efter en livspartner.397 Behovet av att kunna förlita sig på någon
annan var svagare när parterna var mer individuellt orienterade.398
Generellt blev annonserna under senare tid mer specificerade och
individuellt formulerade när det gäller de personliga egenskaperna: Istället för
att till exempel skriva intelligent, användes mer individuella formuleringar som
”god hjärna”.399
De livspartnersökande var under undersökningsperioden, sett till de enskilt
mest förekommande begreppen, framförallt bildade; trevliga och glada.400 De
vanligast orden beskrev således stabilitet, social förmåga och en livspartner som
det var lätt att skapa en fungerande relation med.
De stora skillnaderna mellan mannen och kvinnan över hela perioden
handlade om egenskaper som berör pålitlighet, social förmåga och omsorgs- och
känslorelaterade egenskaper.

Kvinnans personliga egenskaper
Den typ av personliga egenskaper kvinnan i kontaktannonserna 1890–1980
främst beskrevs med var social förmåga och omsorgs- och känslorelaterade
egenskaper. Den vanligast förekommande typen av personliga egenskaper
handlade fram till 1960 om den sociala förmågan. Åren 1970 och 1980
handlade kvinnans personliga egenskaper främst om omvårdande och
känslorelaterade egenskaper. Som framgår av Diagram 22a och Diagram 22b var
dock förändringarna av det mindre slaget.
De intellektuella egenskaperna var av stor vikt 1890–1910, men detta
förändrades relativt snabbt. De stora förändringarna av kvinnans personliga
egenskaper 1910 och 1920 handlade till stor del om att intellektuella
egenskaper fick mindre betydelse – se Diagram 22a och Diagram 22b. Jämför
man bilden av kvinnan med bilden av mannen ser man att detta var en generell
förändring.401
397 Det kan också ha varit så att annonsörerna kände sig så trygga med tillvägagångssättet att

de prioriterade det begränsade textutrymmet annorlunda.
398 Egenskaper rörande pålitlighet och trygghet kan ha påverkas av att man i
kontaktannonserna fann nya sätt att signalera förtroende på. Mannens stabilitet i relationer 1970
och 1980, och stabilitet generellt dessa observationstillfällen, uttrycktes mer som känslomässig
stabilitet mer än praktisk sådan.
399 Dagens Nyheter 13/1 1980.
400 Bildad var det absolut vanligaste ordet i kategorin 1890–1910. Trevlig var det vanligaste
ordet i kategorin 1920–1960 och 1980. Glad användes som mest 1940 och upptog störst andel
av kategorin 1970.
401 Visserligen framställdes kvinnan inte som intellektuell år 1930, helt i linje med det som
Carls skrivit om att den kvinnliga studenten under 1930-talet inte sågs som intellektuellt kapabel
för studier, däremot var i kontaktannonsmaterialet de intellektuella egenskaperna detta
observationstillfälle av minst betydelse för både mannen och kvinnan, om man ser till hela
undersökningsperioden. I kontaktannonserna sågs kvinnan inte som mer intellektuell under
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observationstillfällena 1970 och 1980, som studenttidningarna visat på. Se Carls 2004, s. 64, 96,
153, 237, 274, 284-285, 367-369, 372, 378, 499.
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Diagram 22b
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Under den första delen av undersökningsperioden efterfrågades kvinnans
intellektuella egenskaperna i högre grad än de erbjöds. Förekomsten av de
intellektuella egenskaperna som bildad och kultiverad hade troligen en koppling
till idealet om skötsamhet, men kunde också uttrycka social och ekonomisk
tillhörighet.402 Bildad innebar att den sökande tillhörde en högre samhällsklass.
I annonsen nedan av en ung flicka från 1890 beskrevs de intellektuella
egenskaperna på flera sätt.
En ung Flicka,
med fördelaktigt utseende utan förmögenhet, men
bildad och huslig, som vistats mycket utrikes och
talar flera språk, önskar i brist på bekantskap inleda sådan med en bildad, ung man mellan 25 à
30 år, för att om ömsesidigt tycke uppstår ingå
äktenskap. Svar med fotografi samt adress bedes
inlemnas å Dagens Nyheters Annonskontor, Myntgatan 1 A, märkt ›Allvar 24›, afvaktas den 10 d:s.
Allt skämt undanbedes och föraktas.403

Beskrivningen av resorna – ”vistats mycket utrikes” – kan antas syfta till att ge
intryck av att annonsören skaffat sig kunskap om världen. Annonsen är ett gott
exempel på kopplingen mellan bildning och på de föränderliga sätten att
uttrycka sin sociala tillhörighet. ”Bildning” och ”allvar” kan också kopplas till
ett skötsamhetsideal där lättsinnighet och okunskap associerades till bristande
kontroll över sig själv och ansvarslöshet, vilket givetvis var mindre attraktivt hos
en partner tänkt för resten av livet.404 ”Allvar” inskärpte dessutom annonsens
syfte.
Fram till 1960 var den sociala förmågan kvinnans viktigaste personliga
tillgång, se Diagram 23. Den sociala förmågan hade störst betydelse för kvinnan
1900. Att kvinnan kunde skapa trevnad var under större delen av
undersökningsperioden viktigare än att hon var förstående och snäll, samtidigt
som dessa typer av egenskaper hänger samman. Att den sociala förmågan hos
kvinnan var så pass framträdande indikerar att kvinnans uppgift var att stå för
trevnaden i relationen och i hemmet, vilket bland annat Ambjörnsson, Jonas

402 Se Ambjörnsson 1988, s. 9-19, 71–95. Holgersson skriver i sin undersökning av

kvinnoideal i svensk dampress i början av 1900-talet att indelningen av individer i bildade och
obildade var ett sätt att bedöma kvalitét. Bildad som begrepp blev dock mer flytande under
början av 1900-talet i och med att det kom att skifta från att beteckna boklig bildning till att
beteckna inre egenskaper där känslans intelligens var viktigare än intellektet. Se Holgersson 2005,
s. 183, 232-233. Mina resultat tyder på att begreppet bildad sedan återgår till sin mer bokliga
betydelse och att kultiverad får beteckna kulturell förfining.
403 Dagens Nyheter 5/2 1890.
404 Se diskussion om självkontroll och självinsikt i Ambjörnsson 1988, s. 12-18, 83.
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Frykman och Orvar Löfgren skrivit om.405 I förhållande till vad som erbjöds i
kvinnors annonser var det till exempel 1920 dubbelt så många män som
önskade en kvinna vilken, i likhet med flickan som söktes nedan, var älskvärd
och trevlig. Diagram 23 illustrerar förhållandet mellan mäns omnämnanden av
kvinnans sociala förmåga och kvinnors egna omnämnanden av sin sociala
förmåga. I annonsen nedan skulle den unga flickan (”17–22 år”) vara både
”älskvärd” och ”behaglig”. Troligen fanns det i mannens arbete ”inom
affärsbranschen” behov av en representativ kvinna.406
Älskvärda Flickor!
Hvem af eder skulle vilja stifta bekantskap,
för äktenskaps ingående, med en 22 års karaktärstfast Man inom affärsbranschen? Hon skall
vara liten, ung, treflig och behaglig, ålder 17–
22 år, någon förmögenhet önskvärd, dock ej nödvändig.
Den, som härå reflektera, kan förtroendefullt
sända svar, helst med fotografi, märkt ”Hem
1902”, Dagens Nyheters Annonskontor, Staden.
Skämt föraktas. 407

Egenskaper som uttrycker omsorg och känslor förekom som mest 1900,
1970 och 1980 – se Diagram 24. De omsorgsrelaterade egenskaperna handlade
under perioden 1890 till 1910 om att kvinnan skulle vara snäll.408
Annonsmaterialets utbud av snälla kvinnor matchade dock inte männens
efterfrågan.409

405 Ambjörnsson 1988, s. 16-17, 147, 194, 226; Frykman & Löfgren 1994, s. 216–219.
406 Se tidigare resonemang om arbetsuppgifter för företagarhustrun.
407 Dagens Nyheter 21/2 1900.
408 EX: Dagens Nyheter 12/1 1920.
409 Snäll användes mest om kvinnan av män, även om egenskapen generellt var viktig när man
efterlyste en livspartner. Snäll förekom som flitigast 1910
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Förstående och öm började användas av kvinnor 1930, och uttryck som rar och
god var framträdande åren 1940 och 1950.410 I en annons från 1900, det år då
ordet hjärtegod användes som mest, beskrevs kvinnans omsorgs- och
känslorelaterade egenskaper just med hjälp av detta ord.
Flickor, sen hit!
En ung man önskar på detta numera ej ovan
liga sätt inleda bekantskap med en glad, huslig
och hjärtegod flicka, för att, om tycke uppstår,
ingå äktenskap. Förmögenhet önskvärd, men ej
nödvändig. Svar jemte fotografi emottages tacksamt, märkt ”Betryggad framtid” p. r., Hallstahammar. OBS! Sträng diskretion utlofvas.411

Egenskaperna i annonsen fördelade sig så att mannen stod för ”betryggad
framtid” och kvinnan erbjöd värme, glädje och skötsel av hemmet.
De
känslorelaterade
egenskaperna
ökade
i
slutet
av
412
undersökningsperioden.
ÖNSKAS en mjuk, kelig tjej
med klor, som är intelligent,
allmänbild, en aningen busig o.
som har massor av humor.
”S-Lika barn leka bäst” DNHK. 413 (1980)

Annonsörerna kunde också (jämför med tidigare beskrivningar av kroppsliga
brister) skriva om sina mindre lyckade känslomässiga egenskaper, som till
exempel kvinnan som 1970 kallade sig ”besvärligt kvinnobarn” när hon sökte
sin ”teddybjörn”.
Besvärligt kvinnobarn 23 år
sök. varmhjärtad, naturbegåv.
teddybjörn som kan försvara
sig. Sv. t. ”S- I need some
trygghet”. DNHK414

410 I SAOL finns förstående med från 1900. Se SAOLhist. Öm finns under hela perioden i

SAOL. Se SAOLhist. Rar användes i annonserna som mest mellan 1940 och 1960, och finns i
SAOL under hela perioden. Se SAOLhist.
411 Dagens Nyheter 11/1 1900.
412 När det gäller denna typ av egenskaper fanns det 1980 cirka 65 annonser som beskrev
kvinnan som till exempel varm och mjuk. Som lägst var detta antal 1920 endast en.
413 Dagens Nyheter 6/1 1980. Annonsens kelig är ett ord som kommer in i SAOL 1973. Se
SAOLhist.
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Signaturen ”I need some trygghet” sökte en man som kunde försvara sig och
samtidigt var trygg och mjuk. I ett annat exempel från 1980 gjorde ”Tidlösa
1926-173-67” en poäng av sin sårbarhet då hon framställde sig som ”närsynt”,
”ledsen” och ”mörkrädd.415
Bortsett från 1900 innehöll mäns annonser alltid fler önskemål om omsorgsoch känslorelaterade egenskaper än vad kvinnor erbjöd. Obalansen mellan mäns
och kvinnors beskrivningar av kvinnan växte över tid – om än inte konstant –
och 1980 var avståndet mellan mäns alterkvinna och kvinnors egokvinna som
störst, se Diagram 22a och Diagram 22b.
För kvinnan hade trygghetsindikerande egenskaper en relativt konstant
betydelse. Över lag var mäns och kvinnors framställningar samstämmiga om
betydelsen av dessa egenskaper. Totalt sett hade egenskaper som uttrycker
stabilitet störst betydelse för kvinnan 1900–1910, och 1940–1950.
Betydelsen av egenskaper som handlar om humör och temperament förblev
relativt oförändrad under undersökningsperioden.416 Glad var den mest
förekommande formuleringen om kvinnan över tid totalt sett.417 Mäns och
kvinnors antal uppgifter om kvinnans humör och temperament var likartade.
Nedan var det ”Syster M” från 1960 som var ”glad”. Att herren hon sökte
främst skulle vara ”kultiverad” och gå att ”tala med” tyder på en önskan om ett
livspartnerskap som byggde på personliga egenskaper och relaterades mer till
kamratskap än till arbetsinsatser.
Jag är varken ung eller vacker
men oftast glad ändå. Jag
saknar en god vän att tala
med ibland. Är ni en kultv.
herre på 50-55 år är ett brev välkommet under sign. ”Syster
M”. Dag. Nyh. Huvudk.418

En ökad variation i de personliga egenskaperna under slutet av
undersökningsperioden berörde särskilt kvinnan. En ny egenskap var
ungdomlig.419 Framförallt 1980 beskrev sig kvinnor med hjälp av detta

414 Dagens Nyheter 21/1 1970. Som kuriosa kan dessutom nämnas att musikhiten

”Teddybjörnen Fredriksson” låg etta på svensktoppen månaden innan, vilket i sig visar på hur
materialet på olika sätt kan samspela med andra delar av samhället.
415 Dagens Nyheter 10/2 1980.
416 1890 och 1980 förekom ungefär lika många uppgifter; cirka 80.
417 Kvinnors och mäns annonser beskrev tillsammans kvinnan som glad cirka 420 gånger.
Detta kan jämföras med mannen som beskrevs på samma sätt cirka 120 gånger.
418 Dagens Nyheter 15/1 1960.
419 Sett till hela undersökningsperioden förekom dubbelt så många beskrivningar av kvinnan
som ungdomlig, jämfört med mannen.
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adjektiv.420 Partnersökande var 1980 inte längre lika kopplade till en särskild
åldersgrupp som tidigare. Åldern ställdes nu i relation till begrepp som beskrev
levnadssätt och var i livscykeln den livspartnersökande befann sig. Att det var
viktigare för kvinnan att behålla ett ungdomligt sätt färgades troligen av att män
genom ålder generellt vunnit auktoritet, medan kvinnan bedömts förlora sitt
utseende och sin reproduktiva förmåga.421 I annonsen av ”Glans över tillvaron”
(1980) förekom ungdomlig tillsammans med hälsointressen, fritidsintressen och
materiella tillgångar.
Ungdoml. fräsch tjej ca 40 intr.
av bilturer, motion, båt, skärg
m.m. saknar en rar, trevlig,
tolerant o pålitlig kille med
ordnad ekonomi, trevligt uts.
samt humor. Vi skall trivas tillsammans på fritiden samt dela
glädje o. bekymmer. ”Glans
över tillvaron”. Dag Nyh hk422

Det går inte att se att betydelsen av kvinnans kraft och kompetens skulle ha
ökat under perioden på det sättet att det kan stödja bilden av 1975 års
självständiga och 1970-talets kapabla kvinna som syns i till exempel Anja
Hirdmans tidskriftsmaterial.423
Sammanfattningsvis skulle kvinnan under perioden främst vara bildad,
trevlig och glad. Störst dissonans mellan mäns och kvinnors framställningar om
kvinnans personliga egenskaper var det 1930 och 1960. Det handlade då om de
omsorgs- och känslorelaterade egenskaperna och den sociala förmågan.

Mannens personliga egenskaper
Mannen skulle sett till de olika typerna av personliga egenskaper främst vara
pålitlig och stabil. 1890 till 1900 skrev till exempel annonsörerna att mannen
skulle ha fast karaktär.424 År 1910 var den intellektuella kapaciteten viktigast att
420 Ett annat ord använt bara om kvinnan, speciellt 1960, var naturlig. Naturlig dök upp

1950 (11 uppgifter) och kan tänkas ha inkluderat både hur man var socialt och utseendemässigt.
421 1890–1920 handlade det om 1–2 beskrivningar; 1930–1950 om 3–6; 1940–1970 om 14–
20 och 1980 om 44 uppgifter 1980.
422 Dagens Nyheter 10/2 1980. Annonsen är en av totalt 44 annonser 1980 som beskrev den
som söktes som ungdomlig.
423 Se Hirdman, A. 2004, s. 177-187. Det går inte heller att se att beskrivningar av egenskaper
rörande kraft och kompetens ökade under perioder då kvinnorörelsen, av till exempel Qvist,
beskrivits som stark. Se Qvist. 1980, s. 45-52.
424 Mest populärt att använda beskrivningar av personens karaktär var det 1890, medan detta
sedan minskade stadigt under undersökningsperioden och inte längre användes 1980. De två
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lyfta fram. År 1950 var mannens sociala förmåga i fokus, medan både män och
kvinnor 1960 och 1970 främst lyfte fram mannens pålitlighetsegenskaper. Åren
1970 och 1980 fick, i likhet med kvinnan, mannens omvårdande och
känslorelaterade egenskaper en större plats. Förändringarna av de olika typerna
av personliga egenskaper illustreras i Diagram 25a och Diagram 25b.
Formuleringar som handlar om pålitlighet och trygghet var vanligast i
beskrivningar av mannens personliga egenskaper. Att mannen skulle stå för
stabilitet och uppfylla ett skötsamhetsideal var viktigt framförallt för kvinnorna
– se Diagram 26.425 Skötsamhetsidealet under nittonhundratalets första halva
inrymde både ordentlighet, punktlighet och nykterhet, men också moralisk
renlärighet, planering av livet och förmåga att uppfatta och värdera världen
genom bildning. Generellt kopplades detta ideal om manlig skötsamhet till
försörjningskapacitet. För mannen var skötsamheten, som Ambjörnsson skrivit
om, i mångt och mycket kopplat till just anställning och att vara en god
försörjare.426

uppgifter – 1890 och 1900 – som finns i materialet rörande pliktkänsla handlade om både
mannen och kvinnan.
425 Att tre män beskrev sig själva som ”god medborgare” (Dagens Nyheter 31/1 1890), ”redbar
medborgare” (Dagens Nyheter 26/2 1890) och ”akademisk medborgare” (Dagens Nyheter 31/8
1910) visar inte bara att medborgarskap var av värde 1890–1910, utan också att det var mannen
som var medborgare. I annonserna förekom aldrig ordet medborgarinna. Medborgare slutar
användas i annonserna 1910. I SAOL används medborgarinna mellan 1874 och 1973.
Medborgare förekommer i SAOLhist under hela undersökningsperioden. Se SAOLhist.
426 Se Ambjörnsson 1988, s. 9-19, 71–112, 203, 225–230.

150

151

5
2
7
25
4
2

Kraft & kompetens

Livsåskådning & livsföring

Omsorgs- och känslorelaterade egenskaper

Pålitlighet & trygghet

Social förmåga

Övriga beskrivningar
0

8

14

3

1

5

16

5

1900

0

7

12

1

1

0

10

3

1910

Källa: Finnes och sökes 1890–1980. Kontaktannonsdatabas 2006.

7
10

Intellektuella egenskaper

1890

Humör & temperament

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

6

17

5

4

2

8

12

1920

0

8

15

5

4

3

9

6

1930

1

4

4

14

3

2

4

4

1940

Mäns beskrivningar av sina olika typer av personliga egenskaper 1890-1980 (%)

Diagram 25a

0

5

15

0

4

0

3

6

1950

3

18

6

6

4

0

3

8

1960

2

8

10

8

3

4

3

8

1970

5

8

16

22

11

3

6

13

1980

152
42
3
2

Pålitlighet och trygghet

Social förmåga

Övriga beskrivningar
0

16

27

8

4

1

24

6

1900

3

10

18

6

2

0

32

3

1910

Källa: Finnes och sökes 1890–1980. Kontaktannonsdatabas 2006.

2
19

Omvårdnad och omsorg/Känslorelaterade egenskaper

1

Kraft och kompetens

Livsåskådning och livsföring

6
28

Intellektuella egenskaper

1890

Humör och temperament

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2

29

29

23

2

0

22

4

1920

2

31

37

37

12

0

12

8

1930

0

27

26

10

6

0

12

3

1940

1

37

24

13

3

0

20

9

1950

Kvinnors beskrivningar av mannens olika typer av personliga egenskaper 1890-1980 (%)

Diagram 25b

1

27

36

22

4

2

28

5

1960

1

20

24

22

4

2

15

14

1970

6

16

22

32

10

4

10

18

1980

153

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1900

13

24

17

1910

12

Källa: Finnes och sökes 1890–1980. Kontaktannonsdatabas 2006.

1890

22

38

1920

14

28

9

1930

32

4

1940

23

Kvinnors och mäns beskrivningar av mannens pålitlighetsindikerande egenskaper 1890-1980 (%)

Diagram 26

3

1950

24

3

1960

33

3

1970

23

6

1980

22

Pålitlighet sökes

Pålitlighet finnes

På vilket sätt mannen skulle vara någon att förlita sig på förändrades mellan
1930 och 1940: Från att ha beskrivit pålitlighet i termer av givna drag – som
karaktärsfast – använde annonsörerna, som till exempel Söderberg iakttagit för
1930-talet, egenskaper som var mer påverkbara – som skötsam.427 1890
önskade två levnadsglada bekantskap med varsin karaktärsfast man. I ett
exempel från 1960 var det istället en skötsam man som söktes.
Hvar äro de?
Två unga, snälla och lefnadsglada flickor med
fördelaktigt utseende önska härmed inleda bekantskap med två karaktärsfasta män för att, om tycke
uppstår, knyta Hymens band. Förmögenhet önskvärd men icke nödvändig. De böra dock kunna
ett handtverk eller hafva någon annan säker inkomst. Svar, åtföljda af fotografi, sändes till ›20
och 22 år, 1890›, Dagens Nyheters Annonskontor,
Myntgatan 1 A. Svaren afhemtas till den 8 januari 1890. 428
Bek. önsk. m. skötsam man
m. ordn. ekonomi, 50-55 årsåld.
av glad o. ungd. f. d. fru i
landsortsstad. Sv. t. ”S - Eg.
rörelse o. sommarstuga”, Dagens Nyheters Huvudkontor.429

Ordentlig och skötsam var de ord som främst användes för att uttrycka att
mannen skulle vara pålitlig och stabil under undersökningsperioden. Skötsam
var mest populärt under perioden 1930 till 1960.430 Skötsamhet som ett ideal
kunde också, i begränsad mån, uttryckas genom till exempel tro och
kristenhet.431 Det var vanligare att mannen beskrevs som, framförallt, troende i
alterdelarna av annonserna än i egodelarna. Kristen, kristligt sinnad och troende
var annonsörerna generellt 1890, 1940 och 1950. Diskuterar man
skötsamhetsideal utifrån tobaks- och alkoholvanor handlade rökning – och snus
– främst om mannen.432 Flest uppgifter om rökning återfinns, om både
427 Söderberg 2001a, s. 175–176; Söderberg 2001b, s. 29–38; Blomberg 2006, s. 25.
428 Dagens Nyheter 2/1 1890.
429 Dagens Nyheter 8/1 1960.
430 Skötsam fanns i annonserna ända från 1890, även om ordet var mest populärt mellan 1930
och 1960. I SAOL fördes det in 1900. Se SAOLhist.
431 Beskrivningar av tro och kristenhet förekommer i materialet i mindre än 1 procent av
alter- och egobeskrivningarna. Av dessa rör cirka 40 procent mannen.
432 Det finns ingen kvantifierbar koppling mellan annonsörernas beskrivningar av
pålitlighetsindikerande egenskaper och användning av tobak. Däremot går det att se att
beskrivningar gällande alkoholvanor relativt ofta förekom tillsammans med formuleringar av
typen skötsam, redbar, karaktärsfast, städad och ordentlig.
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mannen och kvinnan, 1980.433 Formuleringar om mannens alkoholvanor
ökade dessutom över tid, och det gäller för både mäns och kvinnors
annonser.434
En fördjupning i hur pålitlighetsegenskaperna förändrades över tid erbjuder
formuleringen redbar.435 Redbar var generellt en egenskap för mannen, särskilt
för mannen som söktes. Från att ha varit vanligt förekommande minskade
redbar i antal från 1940, och 1960 användes detta ord inte längre.436 Andra
exempel på pålitlighetsord är: Ädel, som användes i början av
undersökningsperioden om mannen, men försvann helt 1950; hederlig som var
vanligt 1890 och 1900, men inte alls förekom 1970 och 1980; ärlig, som fick
sitt genombrott 1960 och blev efter hand allt viktigare.437 Enskilda
formuleringar kunde också växla genuskodning: Präktig, som senare främst
användes om kvinnan, kunde i början av 1900-talet lika gärna användas om
mannen.438
Mannens sociala förmåga var betydelsefull under större delen av
undersökningsperioden, framförallt i form av trevlig, som förekom särskilt
frekvent under perioden 1920 till 1950. År 1950, när mannens sociala förmåga
värderades högt, användes ordet i en fjärdedel av alla alter- och
egobeskrivningar av mannen. Nedan var det en änka som sökte en trevlig herre.
JAG ÄR EN ENSAM ÄNKA
som tycker livet är trist ut. sällskap.
vill därför på det nya året på detta
så moderna sätt bli bekant med god,
kultiverad, trevl. herre, 60-65 år,
som liksom jag är ensam, har eget
företag o. hem, är ungdomlig, frisk,
glad, ordnad ekonomi för likställighet önskvärt. Ev. äkt. Sv. till Redbar affärsfru”. Dag. Nyh., Sturepl.439

433 Före 1960 skrevs överhuvudtaget väldigt lite om tobaksbruk i annonserna. Antalet
uppgifter om tobak uppgår totalt sett i materialet till cirka 50 gällande mannen och cirka 10
gällande kvinnan.
434 Både cigaretter och alkohol blev uppenbarligen över tid något att förhålla sig till, vilket i
sig antagligen förstärktes av att formuleringen rök- och spritfri etablerade sig som ett genredrag.
435 Detta sker inte i SAOL. Se SAOL. hist.
436 Bortsett från av två kvinnor om mannen 1970
437 Ädel försvann inte i SAOL. Se SAOLhist. Förändringen av förekomsten av hederlig sker
inte i SAOL. Se SAOLhist. I SAOL förekommer ärlig hela perioden. Se SAOLhist.
438 Präktig var en i viss utsträckning använd formulering mellan 1920 och 1950, och allra
mest 1920. Användningen av präktig, liksom vacker och varmhjärtad inskärptes under
undersökningsperiodens gång. Dessa tre ord är exempel på ord där genuskodningen förändrades.
Efter 1910 och 1920 användes inte längre dessa ord inte om mannen. Troligen samverkade här
förändringar i betydelser av orden med förändringarna av könskodningen.
439 Dagens Nyheter 2/2 1950.
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Det var alltid fler kvinnor som efterlyste en trevlig man än män som skrev att de
var trevliga, särskilt 1920 och 1960 var detta förhållande synligt, se Diagram 27.
Män betonade sin sociala förmåga som mest 1900 och 1970–1980. Även om
social förmåga generellt förekom oftare i texter där den önskade partnern
beskrevs, var det tydligt att denna förmåga efterlystes av kvinnor.440 Förutom
trevlig var en vanlig beskrivning sympatisk.441 Sympatisk användes oftast när
kvinnor sökte en man. Både trevlig och sympatisk var generellt egenskaper som
var viktigare att ta upp när man sökte en partner än när man beskrev sig själv,
vilket troligen hänger samman med att social förmåga av naturliga skäl var svårt
att bedöma brevledes.442 I materialet finns också ett fåtal formuleringar om
mannens charm och några män som karakteriserade sig själva som blyga.
De intellektuella egenskaperna var i högre grad mannens i annonserna, precis
som lyfts fram i tidigare forskning av bland annat Hirdman.443 De intellektuella
egenskaperna var som viktigast för mannen fram till 1920, varefter de förlorade
kontinuerligt i betydelse, se Diagram 28.
Mannens intellektuella egenskaper var olika viktiga för män och kvinnor, till
exempel söktes 1960 fler intellektuella män än vad som erbjöds. Mannen skulle
framförallt, som i exemplet författat av ”R. S” från 1910, vara bildad.
En ung, bildad, musikalisk Dam önskar
stifta bekantskap, event. äktenskap, med
bildad, förmögen herre. Svar till ”R. S.”
Dagens Nyheters Hufvudkontor, f. v. b. 444

Annonsen ovan syftade till att ”stifta bekantskap, event. äktenskap” mellan två
parter av lite högre samhällsklass. ”Damens” ”bildad” och ”musikalisk” ger ett
intryck av att hon kunde fungera väl som sällskap. Beskrivningen av herren som
”bildad” och ”förmögen” signalerade en viss social position. Kultiverad var
liksom bildad framförallt ett manligt kodat ord i kontaktannonserna. Det var
särskilt kvinnor som skrev om en kultiverad man, och särskilt 1960. Samtidigt
är det tydligt att innebörden av ordet växlat mellan att beteckna boklig bildning
och inre egenskaper.445 Under de sista undersökningstillfällena uttrycktes
440 De år det skrevs som minst om mannens sociala förmåga var 1890 och 1910. 1890 skrev 4

procent av männen något om sin sociala förmåga och 3 procent av kvinnorna något om mannens
sociala förmåga. Motsvarande siffror för 1910 är 7 procent respektive 10 procent.
441 Ordet var vanligast mellan 1920 och 1940.
442 Framförallt användes sympatisk mellan 1920 och 1940.
443 Hirdman 2003, s. 48-51, 70-74.
444 Dagens Nyheter 3/1 1910.
445 I SAOL fördes kultiverad in 1923. Se SAOLhist. Det finns inget direkt samband mellan
minskad användning av bildad och användning kultiverad, men initialt verkar de i viss mån även
rent kvantitativt ha hört samman. Kultiverad förekom i kontaktannonserna från 1920 till 1980.
Extra populärt var bildad 1890–1920. Det är möjligt att bildad under perioden ersattes av
kultiverad, då kultiverad från att endast ha förekommit någon enstaka gång 1920 och 1930 blev
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mannens intellektuella kapacitet även i termer av filosofisk, tänkande och
skärpt.
Mannens omsorgs- och känslobetonade egenskaper var särdeles viktiga i
slutet av undersökningsperioden – se Diagram 29. Vilka specifika omsorgs- och
känslorelaterade egenskaper det handlade om förändrades över tid. 1890 till
1910 var det en god och varmhjärtad man som beskrevs. Varmhjärtad var
annars i annonserna ansett som en kvinnlig egenskap.446 Från 1920 skulle
mannen enligt män vara god och ”själsfin”, och enligt kvinnorna förstående. I
annonsen från 1920 med signaturen ”Ödets lek” var det ”förståendefulla”
gentlemän som söktes.447

Gentlemän!
Ung, sympatisk fru, godhjärtad och finkänslig, som prövat livets både sidor, önskar
ett förståelsefullt sällskap mellan 28–38 år,
för event. äkt. Svar till ”Ödets lek”, Dagens Nyheters Huvudkontor.448

En snäll och rar man söktes under hela perioden oftare än vad som fanns att
tillgå.449 Störst var denna obalans mellan mäns och kvinnors beskrivningar
1920 och 1960, se Diagram 29.

mer vanligt förekommande 1950 till 1970. Begreppet kultiverad skulle kunna ses som en
inskärpning av den intellektuella delen av ordet bildad, när användningen av ordet som ett sätt att
uttrycka social position och kanske framförallt skötsamhet minskade. Jfr gärna med Holgersson
diskussion gällande sekelskiftets skifte i betydelse av bildad (från boklig bildning inre egenskaper).
Se Holgersson 2005, s. 183, 232-233.
446 Varmhjärtad användes som mest 1890–1930, och inte alls längre 1980.
447 Själsfin förekom till exempel i en annons i Dagens Nyheter 18/2 1940.
448 Dagens Nyheter 6/2 1920.
449 Men det var framförallt när det gällde kvinnan som detta skapade en stor diskrepans
mellan vad som söktes och vad som fanns.
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Från 1960 började män beskriva sig själva som ömma och förstående.450
Redan detta år fanns en man som ”tillhör ej de tuffa killar” och mannen som
kan vara ”lite besvärlig”.451 År 1980 utgjorde redogörelser som handlade om
känslor och förmågan att uttrycka dessa över hälften av samtliga omsorgs- och
känslorelaterade egenskaper i beskrivningarna av mannen.452 Detta kan
jämföras med 1920 då nästan ingen skrev om mannens känslor. Generellt
handlade beskrivningarna mer om den livspartnersökandes egna känslor än om
den sökandes, både när det gällde mannen och kvinnan. Väldigt personliga
känslor kunde ha varit svårare att ge uttryck för när de handlar om en person
annonsören ännu inte visste fanns. Att de personliga egenskaperna i både
bilderna av mannen och kvinnan kom att handla mer om känslor, och också
blev mer specifika, kan framförallt ses som ett tecken på att livspartnersökandet
kom att inrikta sig mot att hitta en emotionellt passande partner. Under 1980
byggde livspartnerskapet i högre grad än tidigare på att parterna kände samma
sak, och då var det viktigt att själv tala om vad man kände och önskade känna.
Enligt kontaktannonsernas beskrivningar påbörjades mannens emotionella
resa 1970, och 1980 slog den känslomässige mannen igenom.453 Fokus på det
emotionella för mannen kan också spåras till det, som bland andra Roger Klinth
tar upp, att fostrandet av fäder senare under undersökningsperioden handlade
om mannens personliga utveckling och självförverkligande.454 I
annonsmaterialet verkar det finnas en självförstärkande rörelse mellan ökande
beskrivningar av mannens känslor och mannens känslomässiga föräldraskap. En
annons som exemplifierar den ökade öppenheten när det gäller känslouttryck
och de livspartnersökandes erkännande av svagheter är annonsen av ”Love is all
you need” från 1970.
Man 33 år, 186 cm m. bra jobb
och utseende vill se mig själv
och ta ansvar för vad jag känner. Hjälplös, stark, bister,
förförisk, behöver bara vara
med fin, varm intell. kvinna. Sv.
”S-Love is all you need”. DNhk455

450 Rar, som användes om kvinnan, användes nästan inte alls om mannen.
451 Killen som inte hörde till de ”tuffa killar” återfinns i Dagens Nyheter 3/1 1960. Den
besvärlige mannen återfinns i Dagens Nyheter 14/1 1960.
452 1890 beskrevs mannen med hjälp av känslorelaterade egenskaper av 0,5 annonsörer,
medan motsvarande siffra 1980 var 11 procent. Detta innebär gällande mannen en ökning av
känslorelaterade egenskaper med 270 procent. Sett till både mannen och kvinnan ökade antalet
känslorelaterade egenskaper från 1890 till 1980 med 390 procent, från tre omnämnanden till
över 120.
453 Hos kvinnan var denna typ viktig redan från 1970.
454 Klinth 2002, s. 84–99.
455 Dagens Nyheter 6/1 1980.
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Livsåskådning och livsföring fick också en större plats i beskrivningarna av
mannen 1980, i såväl mäns som kvinnors annonser. I detta avseende skilde sig
mannen från kvinnan.456 Explicita beskrivningar av mannen utifrån synen på
livet, sig själv och medmänniskorna tog större plats 1980 än tidigare. De
livspartnersökande skrev till exempel ”socialistisk”, ”sund livsstil” och tog
ställning som ”ej status- och karriärsfixerad”.457 I en annons skriven av en
kvinna söktes en jämställd man, men han ”får inte vara en toffelhjälte”.458
Endast tre annonsörer tog dock explicit upp synen på jämlikhet eller
jämställdhet under hela undersökningsperioden. De var alla kvinnor och de
beskrev mannen 1980.
Egenskaper som sa något om mannens humör och temperament hade
generellt ingen stor betydelse någon gång under perioden, men av materialet
kan utläsas att denna typ av egenskaper blev vanligare ju längre fram i tiden
man kom. Beskrivningarna förändrades dock. Mannen kunde under senare
delen av perioden beskrivas som glad – eller med ”Opel-Rekord”:s ord att han
var ”ej tråkig”.459 Idealet med återhållsamhet och kontroll tappade i betydelse.
Mannen som 1890 skulle vara allvarlig skulle i slutet av undersökningsperioden
istället vara glad. Skiftet kan tolkas som en förändring från en mer auktoritär
och ansvarstagande sinnesstämning till en mjukare och öppnare sådan, där
allvarlig inte längre var motpol till lättsinnig. Den livspartnersökandes
temperament ansågs inte längre kopplas till skötsamhet, och förmågan att
kontrollera sina känslor sågs inte längre som en indikation på arbetsförmåga och
sedlighet.460 Exempel på denna förändring är nedanstående annonser av en 40årig tjänsteman 1890, som beskrev sitt temperament som allvarligt, och en av
”2 sura och torra damer” från 1980 där mannen som önskades skulle vara glad.
Ärade damer
En 40-årig, allvarlig, tjensteman (akademiskt bildad), med ett i vida kretsar aktadt namn, söker på,
detta numera så vanliga sätt till maka en yngre
eller medelålders flicka eller enka med godt sätt
och utseende samt egande någon genast disponibel
förmögenhet. Som dessa rader äro fullkomligt allvar och ingalunda tillkomna för att drifva gäck
eller att samla porträtt, så må de personer, som
ej kunna tillfredsställa här angifna fodringar,
456 Livsåskådning och livsföring förekom som mest om kvinnan 1940. Annonsörerna talade
då till exempel om ”troende”. Se t.ex. Dagens Nyheter 13/2 1940.
457 Annonsen som innehåller ordet socialistisk återfinns i Dagens Nyheter 13/1 1980.
Annonsens som berättar om en sund livsstil återfinns i Dagens Nyheter 17/2 1980. Den ej statusoch karriärsfixerade annonsören återfinns i Dagens Nyheter 24/2 1980.
458 Dagens Nyheter 1/2 1970.
459 Dagens Nyheter 1/2 1970.
460 Ambjörnsson 1988, s. 11-18.
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ingalunda göra sig besvär med att svara på annonsen. Men de, som veta sig kunna prestera hvad
ofvan är antydt, kunna med fullt förtroende sända
bref […] 461
2 sura torra damer, ej rökfria,
sök. varsin gladlynt herre, ärliga
o vårdade; Ring gärna när du
har ngt på hjärtat. […] 462

Vad som uppfattades som pålitligt och seriöst förändrades under de nittio åren
som undersökts. Den första annonsören inskärpte seriositeten, genom
”allvarlig”, ”aktad”, ”bildad” och tal om ”fullkomligt allvar”. Han ägnade en
stor del av sina textrader till att bygga förtroende genom olika intyganden. 1980
års damer skrev istället att de var ”sura torra” och bekände sitt tobaksbruk. Här
var uppriktighet istället för självkontroll ett sätt att visa seriositet. Trovärdighet
uttrycktes nu på ett nytt sätt där uppriktighet signalerades genom sanning och
äkthet. Relationen skulle vara sann och djup, och det var att föredra i motsats
till yta. Djup och genuinitet kunde också ställas mot ytliga konventioner och
gammalmodiga hierarkier. Att annonsörerna bröt med beskrivningar som
tidigare uppfattats som negativa visar att normbrott dels kunde användas för att
lämna ett personligt avtryck, dels kunde vara ett ideal i sig.463
När det gäller förekomsten av personliga egenskaper kan man konstatera att
de vanligast enskilt manligt kodade orden låg i linje med ett skötsamhetsideal.
Annonserna fokuserade på att den blivande livspartnern skulle fungera i en
relation och kunna ta hand om familjen och paret.
Sammanfattningsvis framställdes mannen i kontaktannonserna ifråga om
personliga egenskaper främst som bildad, trevlig, ordentlig och skötsam.
Kvinnor verkade under hela undersökningsperioden ha ansett att mannens
personliga egenskaper var viktigare än vad männen själva ansåg, framförallt när
det gällde den sociala förmågan.

Sammanfattningsvis om personlighetens utrymme
Det går att se att mannen i högre grad kopplades till pålitlighet och trygghet än
kvinnan och att kvinnan i högre grad än mannen kopplades till
omsorgsrelaterade egenskaper, men också att detta förändrades. De mest
eftertraktade personlighetsdragen handlade sett till hela undersökningsperioden
om intellektuell kapacitet, social förmåga, pålitlighet och omvårdande- och
461 Dagens Nyheter 19/2 1890.
462 Dagens Nyheter 24/2 1980.
463 Tidigare forskning lyft fram ifrågasättandet av hierarkier och konventioner under
perioden. Se Löfgren 1993, s. 65–70.
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känslorelaterade egenskaper. Den sociala förmågan uttryckte under vissa tider
en representativ funktion och de pålitlighetsrelaterade egenskaperna ett
skötsamhetsideal. Beskrivningar av tro, kristenhet och alkoholvanor kan tänkas
ha varit en del av denna skötsamhet. Över tid skrev annonsörerna generellt
mindre om kvinnans och mannens personliga egenskaper som handlar om
livsförutsättningar och istället mer om hur de kände och vad de tänkte.

4.7. Sammanfattning av undersökningen av de
livspartnersökandes beskrivningar
Det var de olika personliga egenskaperna som på ett övergripande plan hade
störst betydelse i annonsernas beskrivningar av mannen och kvinnan under de
studerade åren – se Diagram 30. När det gäller mannen var dock
försörjningsförmåga viktigare än personliga egenskaper under den första halvan
av undersökningsperioden.
Egenskaper som handlar om försörjningsförmåga tappade markant i
betydelse två gånger under undersökningsperioden; 1890–1920 och 1970–
1980. Förändringen var dock inte entydig: Medan beskrivningar av mannens
titel och position – i arbetslivet och socialt – förekom mer sällan, blev uppgifter
om förvärvsarbete viktigare för kvinnan.
Intresse och kunskap för hemmet och hushållet var framförallt kopplade till
kvinnan. När det gäller beskrivningar som rör ansvaret för hemmet och
hushållet kom dessa efter 1910 jämfört med tidigare att handla om området
som ett intresse mer än som ett arbete. Efter 1960 saknade hem- och
hushållsegenskaper betydelse för hur annonsörerna såg på mannen och kvinnan.
Föräldraegenskaper blev viktigare från 1960. Det handlade främst om att
annonsörerna uppgav att de hade barn sedan tidigare, men barnen var
överhuvudtaget mer synliga i annonserna. Föräldraskapet ändrade karaktär.
Annonserna visar att föräldraskapet blev än viktigare för kvinnan, även om det
fick ökad betydelse för båda könen.
Kroppsliga egenskaper var av betydelse under hela den undersökta perioden,
men fungerade mer som ett bakgrundsfilter än som ett urvalskriterium.
Annonsernas beskrivningar kom dessutom att handla mindre om utseendet och
mer om längdmått som en del av genren.
Beskrivningarna av fritidsmöjligheterna genomgick tre större förändringar
under perioden: Mellan 1910 och 1940 blev fritidsintressen synliga i materialet,
1950–1960 blev de allt mer framträdande, och 1970–1980 dominerade
fritidsintressena utrymmesmässigt i annonserna. Vilka fritidssysselsättningar och
intressen mannen och kvinnan skulle ägna sig åt var däremot relativt
könsneutralt och konstant.
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Personliga egenskaper lämnades ett stort utrymme i annonserna under hela
undersökningsperioden. Generellt handlade beskrivningarna särskilt om att
livspartnern skulle vara pålitlig och social. I annonserna beskrevs också de
livspartnersökandes humör och temperament. Betydelsen av omsorgs- och
känslorelaterade egenskaper ökade observationstillfällena 1970 och 1980 och
blev över tid mindre relaterade till kön. Personliga egenskaper som uttryckte
religiositet och kraft och kompetens var mindre vanliga att ta upp. Annonsernas
man var i hög grad pålitlig och stabil och kvinnan socialt kompetent och
omvårdande.
Under hela perioden förelåg relativt stora skillnader i hur män och kvinnor
såg på mannen och kvinnan. När det gäller kvinnan var mäns och kvinnors egooch alterbeskrivningar som minst överensstämmande 1910, 1930 och 1960,
och då handlade olikheterna främst om synen på kvinnans egenskaper som
försörjare och om betydelsen av kvinnors kroppsliga egenskaper. Mest
samstämmiga om hur en kvinna skulle vara var mäns och kvinnors annonser
1940 och 1950.
När det gäller mannen var kvinnors och mäns ego- och alterbeskrivningar
som minst överensstämmande 1890, 1950 och 1960, och då handlade det om
synen på mannen som försörjare och på betydelsen av hans personliga
egenskaper, som pålitlighet, social förmåga och intellektuell kapacitet. När det
gäller mannen var ego- och alterbeskrivningar som mest överensstämmande
1910 och 1970.
Kontaktannonsörernas man och kvinna kom under undersökningsperioden
att likna varandra alltmer i fråga om personliga egenskaper, kroppsliga
egenskaper, fritidsintressen och hem- och hushållsegenskaper. Däremot beskrevs
kvinnan och mannen ifråga om försörjningsförmåga och föräldraskap som mer
olika varandra i slutet av undersökningsperioden än i början.
Kvinnor beskrev generellt könen mer likartat än vad män gjorde. Visserligen
innebär jämförelsen av egobilder och alterbilder att två olika beskrivningar ställs
mot varandra – beskrivningen av annonsförfattaren själv och beskrivning av den
imaginära partner som söktes, men trots detta är tidsmässig variation när det
gäller annonsörernas syn på mannen respektive kvinnan tydliga.
Sammanfattningsvis kom bilderna av kvinnan och mannen över tid allt mer att
likna varandra, samtidigt som män och kvinnor konstant hade olika
uppfattningar om hur en man och en kvinna skulle vara.
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5. Könsideal i kontaktannonser

I detta femte kapitel ligger fokus på förändring av könsidealen och hur
förändringarna i kontaktannonsörernas framställningar kan förstås i förhållande
till tidigare genomförd forskning. Kapitlet inleds med en beskrivning av
förändringarna av könsidealen baserad på kontaktannonsörernas framställningar
utifrån samtliga undersökningsområden, presenterad som resultatbaserad
kronologisk fasindelning. Därefter följer en tematisk diskussion av de frågor
som varit centrala i tidigare forskning. Perspektiv på när och hur
uppfattningarna om könen förändrats under nittonhundratalet är sedan
utgångspunkt
för
följande
del
där
resultaten
från
denna
avhandlingsundersökning sätts i relation till det vi vet sedan tidigare. Kapitlet
avslutas med en sammanfattning.

5.1. Förändringar av livspartnersökandes könsideal
1890–1980
Relationen mellan den livspartnersökande kvinnan och mannen förändrades
under undersökningsperioden från att främst beskrivits i termer av materiella
villkor till att beskrivas som känslomässiga val. Mannen och kvinnan
förändrades dock varken på samma sätt eller i samma takt, och framförallt var
varken bilden av mannen eller bilden av kvinnan entydig. Det fanns inte en bild
av mannen och en bild av kvinnan.
Med detta sagt kommer kontaktannonsörernas idealbilder av pedagogiska
skäl att analyseras i form av en kronologisk fasindelning. Utgångspunkten för
fasindelningen är förändringar i annonsörernas framställningar av kvinnan och
mannen. Analysen är inte tänkt som en alternativ periodisering – det har
forskningsläget inte behov av – utan som ett ramverk för att komplicera och
nyansera vår bild av synen på könsideal och samhällets förändring 1890–1980.
Utifrån en analys av brott och kontinuitet baserad på kontaktannonsörernas
framställning framträder en periodisering av tiden i följande perioder: 1890–
1900; 1910; 1920–1940; 1950–1960; 1970–1980.
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I de livspartnersökandes idealbilder 1890 och 1900 var de ekonomiska
villkoren viktigare än de flesta andra faktorer.464 I kontaktannonserna framhölls
främst kapital och egendom. I sökandet efter en livspartner var det mycket
viktigt att den som söktes var rätt när det gällde de ekonomiska övervägandena.
Att annonsörerna 1890 och 1900 valde en partner utifrån ekonomiska
hänsynstaganden är synligt på flera sätt. Det tydligaste är annonsörernas
redogörelser för sina och den sökta livspartnerns ekonomiska tillgångar. Dessa
redogörelser fick ibland nästan formen av egendomsförteckningar. Det var
framförallt män som lyfte fram sina nuvarande och förväntade ekonomiska
tillgångar, men även kvinnor gjorde det. Att både mannens och kvinnans
tillgångar stod i centrum i annonstexterna förstärker bilden av ekonomins
betydelse för parbildningen. De materiella förhållandenas var så pass
betydelsefulla att annonsörerna även redovisade bristande ekonomiska
tillgångar. Äktenskapets ekonomiska funktion syns också genom att kvinnan
beskrevs i förhållande till sina resurser i form av kontanter – framförallt hemgift
– och att mannen beskrevs som ekonomiskt ansvarig för hushållet, det vill säga
som hustruns förmyndare. Äktenskapet var avgörande även för mannens
ekonomiska villkor.
Den ekonomiska situationen dikterade den samhällsställning en man eller
kvinna hade, samtidigt som beskrivningarna av den ekonomiska situationen var
ett sätt att uttrycka denna samhällsställning på.465 Denna kunde också beskrivas
med hjälp av familjebakgrund eller att genom att annonsören skrev att denne
var bildad.466 I de mer välsituerade annonsörernas beskrivningar framhölls ofta
representativa funktioner, som till exempel ett fördelaktigt utseende, att kunna
föra sig i sociala sammanhang och att kunna underhålla gäster.
Åren 1890 och 1900 var de enda år som huslighet hade en avgörande
betydelse för synen på livspartnern. Det var kvinnan som beskrevs i relation till
tillredning av mat, familjeförhållanden, trevnad och omsorg. I hushållets
ekonomi var det betydelsefullt hur den som var ansvarig för den vardagliga
skötseln av hemmet hushöll med de materiella resurserna. Hushållningens plats
förändrades till viss del redan mellan 1890 och 1900. År 1890 var det enda år
då ett större antal lantbrukare annonserade efter en hustrus arbetsinsatser.
Kvinnan beskrevs dock dessa år också med hjälp av klassiskt manligt kodade
områden som tillgång till kapital, lönearbete, trygghet och intellektuell
kapacitet. Detta medan mannen enbart beskrevs med hjälp av traditionellt
manligt kodade områden.
464 Det finns märkbart många kvinnor bland annonsörerna som beskrev sig som välbeställda
under de första observationstillfällena, vilket innebär att egendom och kapital framstår som extra
betydelsefulla.
465 Till exempel handlade formuleringar som klanderfri vandel inte bara om levnadssätt utan
också om att påtala att annonsören hade god kreditvärdighet.
466 Bildning handlade under större delen av undersökningsperioden inte om utbildningsnivå,
utan var en typ av klassmarkör.
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Att de ekonomiska förutsättningarna hade en avgörande roll i sökandet efter
en livspartner innebar dock inte att män och kvinnor hade samma
uppfattningar om vad som var kvinnans respektive mannens uppgift. Dessa
motsägelser mellan mäns och kvinnors annonser handlade 1890 och 1900
särskilt om mannen. Män framställde gärna sig själva som ägare av kapital och
egendom, medan kvinnorna i sina alterbeskrivningar sökte en man som var
bildad och karaktärsfast, och dessutom hade ett godkänt utseende. 1890 var ett
av de år då bilderna av mannen var som mest mångtydiga i annonsörernas
framställningar.467
Livspartnersökandet 1910 fokuserade mindre på ekonomiskt partnerskap
jämfört med den tidigare perioden. I annonserna blev det mindre viktigt vad för
typ av kapital och egendomar som fanns. Istället handlade det om hur och av
vem de materiella livsvillkoren skulle säkras.
De materiella villkoren var fortfarande viktiga i annonserna 1910, men de
framställdes inte längre som lika avgörande. Detta går att se genom att
beskrivningarna av hur annonsörerna försörjde sig saknade tidigare redogörelser
för inkomster och besparingar. Att tala om vilket socialt skikt man tillhörde
genom att redovisa kontanta tillgångar och egendom i förteckningsliknande
form tappade också i betydelse. Att annonserna 1910 handlade mindre om att
sammanföra två ekonomiska enheter n, syns också genom att mannen och
kvinnan inte längre beskrevs med hänvisning till hemgift och förmyndarskap.
I och med att kvinnan förlorade sin betydelse som ekonomisk partner blev
paret 1910 mindre jämlikt sett till försörjningsaspekten. Detta år handlade
kvinnans resurser på äktenskapsmarknaden mindre om inkomster, egendom
och kapital än tidigare. Kvinnans roll som ägare av till exempel en affärsrörelse
eller kontanter var nu mindre framträdande, även om lagstiftningen rörande
kvinnors äganderätt inte hade förändrats mellan 1900 och 1910. Ansvaret för
försörjningen blev detta år tydligare mannens än under observationstillfällena
1890 och 1900. Detta innebar dock inte att kvinnan i annonserna gavs större
ansvar för hemmet, hushållet och barnen – tvärtom. Det husliga arbetets
betydelse var inte längre detsamma. Att idealet med en manlig försörjare
framträdde tydligare 1910 påverkade inte synen på kvinnors deltagande på
arbetsmarknaden negativt.
Mannens uppgift var 1910 tydligare definierad än tidigare, bland annat
genom att han oftare relaterades till ett yrke än kvinnan. Gränserna för vad som
gjorde en man framstod nu som hårdare. Mannen framställdes heller inte lika
ofta som tidigare – eller senare heller för den delen – i relation till egenskaper
467 När det gäller bilderna av kvinnan sökte män 1890 och 1900 först och främst en förmögen
kvinna. Hon skulle också helst fungera väl i sociala sammanhang och vara omtänksam. Som
nummer tre på sin prioritetslista satte annonsernas män kvinnans utseende. Kvinnor själva
framställde sig själva som förmögna först i andra hand. I först hand lyfte de istället fram den
sociala förmågan.
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som handlar om omsorg, trevnad och utseende. Kvinnans roll däremot var mer
otydlig än mannens. Under år 1910, och också 1920, rådde det mycket olika
uppfattningar mellan män och kvinnor om hur en kvinna i en
livspartnerrelation skulle vara. Medan kvinnor i sina egobeskrivningar lyfte fram
sin pålitlighet och sin kapacitet att försörja sig ger mäns beskrivningar uttryck
för uppfattningen att detta var en mans uppgift. Männen betonade i sina
alterbeskrivningar istället kvinnans bildning och hennes sociala och omvårdande
drag.468
Bilderna av mannen och bilderna av kvinnan under perioden 1920–1940
skilde sig ifrån föregående period på så vis att förvärvsarbete framställdes som
mer betydelsefullt för både mannen och kvinnan. En ökad betoning på känslor
och livssyn i annonserna gav samtidigt uttryck för förändringar i synen på varför
en livspartnerrelation alls söktes.
Inom perioden 1920–1940 skedde det minst förändringar av de
livspartnersökandes könsideal, sett till hela undersökningsperioden.
Kontinuiteten mellan dessa tre observationstillfällen är slående, särskilt när det
gäller hur försörjningsbördan och arbetet i hemmet fördelades mellan könen.
Från att det under den allra första delen av undersökningsperioden skett
tämligen radikala förändringar i hur annonsörerna framställt ekonomins och
hushållsarbetet roll, syns mellan 1920 och 1940 istället en sammanhållen linje i
hur arbetsfördelningen beskrevs: Mannen var lika mycket ansvarig för
försörjningen under alla tre åren och kvinnan var lika mycket ansvarig för
hemmet och hushållet. I förhållande till förändringstakten de övriga åren skulle
denna period kunna beskrivas som en frysning av könsidealen. Det var bilderna
av mannen som var mest konstanta, och särskilt då de som formulerades av
kvinnor.469 De delade meningarna var tydligast 1920 och gällde hur
betydelsefullt kvinnans utseende var. Det allra mest anmärkningsvärda när det
gäller mäns kontra kvinnors idealbilder 1920–1940 var dock hur väl mäns och
kvinnors egobeskrivningar och alterbeskrivningar överensstämde år 1940.
Under perioden ändrades annonsörernas sätt att beskriva sin försörjning.
Kontinuiteten gällde således inte alla delar av ansvaret för försörjningen. Det
avlönade arbetet fick i förhållande till tidigare en större betydelse för både
mannen och kvinnan: Fler män och fler kvinnor lyfte fram yrkesarbetet i sina
annonser. Kvinnan hade under dessa år en tydligare plats på arbetsmarknaden
än tidigare, framförallt i kvinnornas egna framställningar.
Skiftet när det gäller hur och vem som försörjde paret innebar förändringar i
hur annonsörerna framställde mannens och kvinnans sociala tillhörighet.
468 Det är tydligt att de ekonomiska förutsättningar poängterades i egotexterna. När det gäller
mannen är denna skillnad mellan egobeskrivningar och alterbeskrivningar dock mindre märkbar.
469 Viktigast för kvinnor under perioden när det gäller mannen var hans personlighet, som att
han var bildad och fungerade socialt. För män var det istället viktigast att lyfta fram sin
försörjningsförmåga.
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Användningen av titlar och andra markeringar av social position, som till
exempel god ställning, försvann nästan helt från och med 1920. Beskrivningar
av mannens och kvinnans samhällsställning i termer av bildad blev också färre.
Att de första frånskilda kvinnorna dök upp i materialet visar dessutom på en
viss ökad rörlighet i familjebildningen. Dragen av social rörlighet förstärks av
generella förändringar i annonsörernas uttryckssätt när det gäller synen på livet.
Under föregående period fanns det annonsörer som talade om
livspartnerrelationen och livet i termer av ett lotteri. De skrev också om att
förenas i ödet och beskrev ödet som styrande. Efter 1920 formulerade de
sökande sig inte om livet i dessa termer. Att det var få som efter 1930 talade om
den rätte/rätta kan också tyda på att annonsörernas syn på livets och relationens
formbarhet hade förändrats.470 Annonsörernas formuleringar om livet, i de fall
sådana förekom, tog under 1890–1910 ofta formen av livet som ett objekt,
medan livet under 1920, 1930 och 1940 mer beskrevs som en process. I med
ovanstående kan det tolkas som att annonsörerna upplevde att livet gick ifrån
att vara något fast till att bli något föränderligt.471 Framtiden med livspartnern
gick från att vara ett öde till att bli en möjlighet.
Under åren 1920, 1930 och 1940 blev de ekonomiska övervägandena
mindre viktiga. Periodens annonser ger vad man skulle kunna beskriva som en
harmonisk bild av relationen, bland annat därför att mannen och kvinnan inte
kopplades till separata områden på samma sätt som tidigare. Tillsammans med
att annonsörerna uttryckligen efterfrågade ömsesidighet och umgänge kan det
tolkas som att det hade vuxit fram en ny syn på hur och varför man lever
tillsammans, där de sociala och känslomässiga bindningarna förstärkts. Dessa år
började annonsörerna också mer än tidigare tala om partnern som en kamrat.
Perioden var den tid då flest annonsörer sökte likställighet.472 Studerar man
särskilt år 1940 ser man dessutom att beskrivningar av de sökandes
livsåskådning detta år var viktigare än någonsin tidigare. Att hitta en livspartner
handlade under perioden ofta om att skapa ett hem, och ordet harmoni hade en
särskild plats i annonserna år 1920.
470 Formuleringar om den rätte och den rätta var aldrig vidare vanliga.
471 Sett över tid skrev män mer än kvinnor om livet, både som objekt och som erfarenhet.
Även om det handlar om enstaka annonser är det också intressant att notera att annonsörer före
1930 gärna skrev om att bygga, till exempel ett hem, och efter 1930 om att bryta för att
tillsammans skapa något nytt. Explicita beskrivningar av reflektioner kring tiden i form av
modernitet var få, och de berörde inte kvinnan mer än de rörde mannen. Den moderna kvinnan
var inte mer framträdande i annonserna än den moderne mannen. Till detta kan man lägga en
övergång från mer statiska personlighetsdrag, som karaktärsfast, till mer påverkbara, som skötsam.
Att bilden av livet som ett lotteri var vanlig har också Holgersson sett i sin undersökning av
dampress i början av nittonhundratalet. Förutom att uttrycket implicerar en viss godtycklighet
gällande livssituationen, ser hon också i sitt material att det kunde uppfattas som lönlöst gå emot
denna lott. Se Holgersson 2005, s. 164.
472 Detta kan i och för sig handla om att det blev viktigare att försäkra sig om liknande
ekonomisk bakgrund beroende på ny äktenskapslagstiftning (1920).
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Bilderna av mannen och bilderna av kvinnan var på många sätt långt ifrån
varandra åren 1950 och 1960. Hur annonsörerna framställde mannen och
kvinnan dessa år skilde sig från åren före. Medan 1920–1940 kännetecknades
av ett närmande mellan könen, så hade förhållandet mellan mannen och
kvinnan 1950 och 1960 vissa drag av det man brukar tala om som en manlig
försörjarnorm eller ett husmoderskontrakt, men dessa var inte tillräckligt starka
för att man ska kunna tala om vare sig ett male breadwinner ideal eller ett
utpräglat husmoderskontrakt. Samtidigt visar 1950 och 1960 på en komplexitet
då dessa inslag av arbetsdelning var ifrågasatta.
I annonserna axlade mannen det största ansvaret för inkomster och
tillgångar, även om också kvinnan arbetade och ägde saker. Mannen knöts
närmare till områden som brukar betraktas som manliga – som stabilitet,
bildning och kroppsbyggnad – medan kvinnan i sin tur knöts närmare till
områden som brukar betraktas som kvinnliga – som omsorg, framförallt om
barnen, och utseende. Trots att gemensamma hobbies och intressen fick en allt
större plats i mannens och kvinnans relation från 1950, kännetecknades det
gemensamma livet under den här tiden av att könen framställdes som
åtskilda.473 Det går dock att se flera motstridiga rörelser under dessa år. Både
mannen och kvinnan påverkades till exempel av en ökad betoning av
föräldrarollen och ett tydligare sökande efter känslomässig närhet.
En viktig del av det som skilde bilderna av könen åt från 1960 handlar om
att den livspartnersökande kvinnan och mannen ofta hade erfarenheter och
barn från tidigare relationer. Barnen och familjen hade en ny och starkare roll.
Dessa förändringar påverkade kvinnan och mannen olika; det var främst
kvinnan som enligt annonsörerna kom att sköta omvårdnaden om barnen.474
Åren 1950 och 1960 – och särskilt 1960 – rådde en stor spännvidd mellan
mäns uppfattningar och kvinnors uppfattningar om hur könen skulle leva ihop.
Inte under något annat undersökningsår skilde sig idealbilder i mäns och
kvinnors ego- respektive alterbeskrivningar åt så mycket som 1960.475
473 Att män och kvinnor lade större fokus på att beskriva vad de ville göra och hur de ville leva
kan också beror på livspartnerrelationen behövde definieras mer tydligt efter 1950. Efter 1950
skrev man nämligen inte längre att man sökte någon för ev. äkt. De uttryckliga formuleringarna
att relationen ska leda till äktenskap minskade med nästan 90 procent mellan 1950 och 1960,
oavsett i fall det var män eller kvinnor som författat annonserna, vilket starkt indikerar att det
fanns mer eller mindre informella regler för publicering av annonser. (Några publicistiska regler
gällande detta har dock inte gått att uppbringa.) Sambo skriver man inte förrän 1980.
474 Män lyfte däremot mer uttalat fram familjen, till exempel i sammanhanget bilda familj.
Efter 1940 blev det generellt vanligare att tala om att bilda familj i förhållande till tidigare, då
annonsörerna istället skrev om att skapa ett hem. Detta indikerar en förändring i etablerandet av
ett livspartnerskap från bildandet av ett hushåll till bildadet av en familj.
475Störst kontrast mellan mäns och kvinnors idealbilder av varandra var det sett 1890 och
1960. Gällande bilderna av kvinnan var kontrasterna som störst 1910 och 1920, och gällande
mannen 1890, 1930, 1950, 1960 och 1980. Bilden av mannen och bilden av kvinnan liknade
varandra oftare i annonser författade av kvinnor. Män beskrev en jämnare fördelning av könens
egenskaper och uppgifter de två sista observationerna, i förhållande till tidigare.
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Motstridigheterna handlade främst om mannen och betydelsen av hans
personliga egenskaper, som till exempel hans sociala förmåga i form av trevlig.
För kvinnor var detta högt prioriterat, medan män istället prioriterade att skriva
om hur de försörjde sig. Män lade inte alls någon särskild vikt vid kvinnans
arbete, medan kvinnor tecknade en mer likartad bild av hur mannen och
kvinnan försörjde sig, och lyfte fram sitt arbete mer än tidigare. Männen
framstår i och med detta som bevakare av en tidigare ordning, medan
kvinnornas uppfattningar om vad som var idealt, för både mannen och
kvinnan, förändrades. När det gäller mannen ger kvinnors och mäns annonser
olika bilder. Kvinnorna beskrev åter en mer jämlik fördelning av olika typer av
egenskaper, denna gång när det gällde personliga egenskaper, exempelvis hur de
sökande skulle fungerade socialt. De framställde sig själva som glada, ordentliga
och trevliga och mannen som ordentlig, bildad, trevlig och snäll.476
Åren 1950 och 1960 skedde stora förändringarna i både bilderna av mannen
och i bilderna av kvinnan. Dessa nya ideal delades inte alltid av män och
kvinnor. År 1960 var kulmen för såväl olikhet i framställningarna av mannen
och kvinnan som för motstridighet mellan mäns respektive och kvinnors egooch alterbeskrivningar. Att en tid med mer strikta ideal också kunde innehålla
stora spänningarna mellan män och kvinnor är intressant med tanke på
Hirdmans teori om genuskonflikten, som hävdar det motsatta.477 Att stor
olikhet mellan bilden av mannen och bilden av kvinnan sammanfaller med en
stor brist på samstämmighet mellan mäns och kvinnors uppfattningar om
könen antyder ett samband – om än inte direkt – mellan motstridiga könsideal
och förändring.478 Motstridigheterna mellan mäns och kvinnors bilder av
varandra är också intressanta med tanke på att Hirdman beskrivit 1950-talet
som en tid då kvinnan stod mitt i korselden av motstridiga budskap och
krav.479
Sökandet efter en partner präglades 1970 och 1980 av en längtan efter
emotionell och social gemenskap. Detta var en skillnad i förhållande till 1950
och 1960 där arbetsdelningen hade större betydelse och annonsörerna i sina
framställningar av mannen och kvinnan kopplade dem till mer skilda områden.
Medan åren 1950 och 1960 utmärktes av stora förändringar också mellan de
båda åren, så var förändringarna mellan 1970 och 1980 mindre. Däremot
framträder en omdefinition av mannens och kvinnans samlevnad under
perioden i annonserna.
476 När det gäller bilderna av kvinnan prioriterade män hennes pålitlighet, hennes

omvårdande drag och hennes sociala förmåga främst, medan kvinnor lyfte fram att de var glada
och att de försörjde sig, bland annat genom att arbeta.
477 Hirdman 1987b, s. 11-12; Hirdman 1988, s. 57; Hirdman 1990, s. 82–84; Hirdman
2003, s. 107–109.
478 Stereotypers hårdhet är i annonserna inte generellt länkad till förändring. Däremot går det
att se ett visst samband mellan motstridigheter och förändringstakt.
479 Hirdman 1987a, s. 295; Hirdman 1994, s. 25.
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Män och kvinnor sökte 1970 och 1980 någon som liknade dem själva.
Sökandet efter likhet går att se i beskrivningarna av mannens och kvinnans
uppgifter och egenskaper.480 Det handlade dock inte som tidigare främst om
hur arbetet skulle fördelas eller om att den ekonomiska situationen skulle vara
likartad, utan istället om att ha liknande erfarenheter och liknande livsmål.481
Beskrivningar av hur annonsörerna tyckte och tänkte fick ett nytt utrymme i
annonserna, särskilt 1980. Livspartnerrelationens innehåll var mer öppet och de
individuella valmöjligheter fler; förväntningar och önskemål, till exempel när
det gäller familjebildning, kunde skilja sig mycket åt. Livspartnerrelationen
behövde därför beskrivas tydligare. Det var viktigt att precisera hur man ville
leva, vad man ville göra och hur man kände inför andra, varandra och sig själv.
Det förutsattes nämligen att mannen och kvinnan skulle ha gjort och vilja göra
samma val; deras sätt att tänka och leva skulle överensstämma. I och med detta
blev det 1970 och 1980 viktigare för annonsören att skriva om sig själv;
beskrivningen av den som söktes låg på detta sätt implicit i beskrivningen av
annonsören själv. Likhet emotionellt och intressemässigt var nu det som gjorde
en partner passande. Behovet av att tala om vad relationen skulle bestå av
förstärktes av de ökade möjligheterna att sysselsätta sig med olika
fritidsintressen. Fritiden i sig blev en viktig arena för parets möte.
Observationstillfället 1980, då intressen och fritidssysselsättningar var särskilt
viktiga, blev också annonsernas generella beskrivningar av hur parets relation
skulle se ut och vad de skulle göra tillsammans än mer framträdande.482
Det var 1970 och 1980 tydligare än tidigare att det var en individ, med
individuella perspektiv på det befintliga livet och på livet i framtiden, som
skulle matchas med en annan individ.483 Könens olikheter tonades i och med
480 Endast 1940 hade tidigare bilderna av könen beskrivits så likartat, och aldrig i mäns
annonser. Kvinnornas alter- och egobeskrivningar var som mest lika varandra 1920, 1940 och
1950, och mäns som mest 1940, 1970 och 1980. Annonsörerna beskrev i mycket få fall
livspartnerrelationen i termer av jämställdhet, och endast 1980.
481 Att beskriva sig själv och den man sökte genom verbet leva var vanligast 1980. Detta var
troligen ett resultat av ökade valmöjligheter i hur man kunde leva. Det fanns ett behov av att säga
att man alls ville leva med någon, och nästan förklara varför.
482 De två tidigaste observationerna låg betoningen på vänskap, kamratskap, hemmet, glädje,
sällskap och tankeutbyte, medan betoningen det sista observationstillfället låg på kamratskap och
umgänge. Explicita beskrivningar om vad livspartnerrelationen skulle bestå av och hur paret
skulle leva ihop förekommer detta tillfälle oftare än vad det gjort sedan 1940. Minst av dessa var
det 1890. När de livspartnersökande valde en relation för gemensamt umgänge ökade också
formuleringar som njuta (Ex. Dagens Nyheter 25/1 1970) och uppleva (Ex. Dagens Nyheter 20/1
1980). Älska (Ex. Dagens Nyheter 17/1 1970) och gilla (Ex Dagens Nyheter 20/1 1980) och andra
emotionella uttryck i samband med beskrivningar av fritidsintressen hörde främst till 1980.
Överhuvudtaget blev annonsernas beskrivningar mer värderande i samband med vad paret skulle
göra ihop – till exempel tycker (Ex. Dagens Nyheter 4/1 1970), och uppskatta (Dagens Nyheter
27/1 1980) de senare observationstillfällena.
483 Redan från 1960 syns i annonsörernas texter ett ökat fokus på annonsören själv,
framförallt i mäns annonser.
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detta ned. Matchningen var viktig samtidigt som det individuella hos
annonsörerna lyftes fram, genom till exempel variationsrikedom i
beskrivningarna och genom att fler benämnde sig som ”jag”. Det
individualistiska och sökandet efter det gemensamma hörde på detta sätt
paradoxalt nog ihop.
Områden som tidigare kopplades mest till ett specifikt kön, som arbete,
kapital, egendom och hem- och hushållsarbete, var 1970 och 1980 inte längre
lika betydelsefulla. Att hushållsarbetet framställdes som irrelevant behövde inte
betyda att hushållsarbetet försvunnit. Det handlar snarare om att denna typ av
arbete inte upplevdes som sammanhållande i en livspartnerrelation och att
fritidssysselsättningar, intressen och föräldraskapet – oavsett vems barn var –
istället blivit ett allt viktigare kitt.484 Att ägna sig åt arbete i hemmet och
hushållet sågs inte längre som idealt – för något kön. Istället syns att aktiviteter i
hemmet, föräldraskap och tiden utanför arbetet hade fått en större plats. Ser
man till hur könsidealen tidigare tecknats, så kopplades nu både mannen och
kvinnan starkare till tidigare kvinnligt kodade område som omsorg, omvårdnad,
känslor och utseende. Det som under perioden 1890–1960 framställts som
kvinnliga drag blev således mer eftertraktade för både mannen och kvinnan.
Konflikterna mellan mäns idealbilder och kvinnors idealbilder var inte
anmärkningsvärda dessa sista undersökningsår. De få motstridigheter som fanns
berörde – 1980 – beskrivningar av mannen och hans personliga drag, bland
annat de mer omvårdande egenskaperna och hans sociala kompetens. Den man
kvinnornas beskrev var framförallt snäll, medan män visserligen också
framställde sig som snälla, men lade mer kraft på att genom sitt arbete och sina
ägodelar framställa sig som försörjare. I den mån kvinnors och mäns bilder av
kvinnan skilde sig från varandra handlade det om att bilden av kvinnan i
egotexterna i högre grad föreställde en yrkesarbetande kvinna.
Att söka en livspartner handlade 1970 och 1980 inte som tidigare om en lika
oproblematiskt blandning av olika sorters behov och drömmar. Relationens
sammanhållande grund skulle nu vara fri från materiella behov och de sökande
lyfte fram emtionell autencitet. Relationen söktes för relationens egen skull. Det
var viktigt för annonsören att lyfta fram att relationen var prioriterad.485

484 Av att döma av hur beskrivningar av kvinnan som förälder och kvinnan som ansvarig för
hemmet och hushållet förhåller sig till varandra, kan det ha varit så, även om det inte finns något
direkt samband, att hushållsarbetets uppgifter till viss del kom att ingå i skötseln av barnen.
485 I annonserna syns detta explicit bland annat genom att partnern i sig kunde vara ett
intresse. ”Mörkblå med guldkant” skrev 1980 om sina intressen: ”[…] böcker, heminredning,
livet och kanske dig.” (Dagens Nyheter 3/2 1980.) Att den sökande skrev om hemmakvällar
uppfattas också som ett sätt att betona att man prioriterade relationen, då sådana var förbehållna
just livspartnerrelationen. Som ett exempel på explicita formuleringar gällande relationens
egenvärde kan nämnas mannen som 1980 skrev att det inte saknades några andra ”puzzelbitar” i
livet och att han ”redan på annat plan upplevt ett och annat som många ser som orealistiska
drömmar”. Redan i den inledande presentationen av sig själv skrev han att han hade allt och var
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Hårddraget hade relationen gått från att vara ett medel till att bli ett mål i sig. I
och med detta ställdes det högre krav på den. Åren 1970 och 1980 var en tid av
små förändringar, men det var förändringar som hade betydelse för synen på
livspartnerrelationen. Av det som beskrivits ovan skulle perioden 1970–1980
kunna sägas fullborda en rörelse från materialitet till emotionalitet, och från
grupp till individ.

5.2. Arbete, kropp, fritid och föräldraskap
Forskare som studerat synen på könen under nittonhundratalet har ringat in
och belyst vissa frågor som varit viktiga för förståelsen. I följande avsnitt ägnas
utrymme åt att särskilt diskutera dessa och de frågor avhandlingens
undersökning kan ge perspektiv på. De frågor som kommer att belysas är: 1)
Den manliga försörjarnormens genomslag; 2) Kvinnans möjlighet till fritid; 3)
Konsumtion och samhällsförändring; 4) Förändringar i synen på
familjebildning.

Den manliga försörjarnormens genomslag
Som framkommit i diskussionen av mina resultat går det inte att med
kontaktannonserna som källmaterial att tala om ett manligt försörjarideal för
svenskt nittonhundratal. Detta gäller inte bara tiden som förknippats med ett
husmoderskontrakt 1920–1960, utan för hela undersökningsperioden. Åmark,
som har diskuterat hur begreppen familjeförsörjare och tvåförsörjarfamilj
förhåller sig till den ”sociala verkligheten”, menar att gifta kvinnor ofta har
förvärvsarbetat, men att vår kunskap om det är begränsad.486
Kontaktannonserna ger oss en bild av hur kvinnans och mannens
försörjningsansvar betraktats av de människor det direkt berört. Visserligen
beskrev alltid minst över hälften av männen sin försörjningsförmåga, men
samtidigt var mannens egenskaper som försörjare oväsentliga för 50–75 procent
av kvinnorna. Dessutom lyftes kvinnans försörjningsförmåga fram under hela
undersökningsperioden och var alltid mer betydelsefull än hennes ansvar för
hemmet, hushållet och barnen.487 Detta visar på dubbelheter, variationer och
nyanser i sätten att försörja sig.

lycklig; han ”sitter här nöjd, självgod och bortskämd med det mesta.” Se Dagens Nyheter 13/1
1980.
486 Åmark 2002, s. 237.
487 Kvinnors kvinna var alltid i högre grad försörjare än ansvarig för hem, hushåll och barn

och mäns kvinna alltid i högre grad försörjare än ansvarig för hemmet och hushållet. Från 1960
var dock kvinnans roll som förälder mer betydelse för männen än hennes roll som försörjare.
Detta visar tydligt att det inte fanns ett kvinnoideal.
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Annonsernas idealbilder visar också att det inte finns något direkt samband
mellan ideal där mannen är försörjare, ideal där kvinnan är ansvarig för
försörjningen och ideal där kvinnan sköter hemmet och hushållet. Det finns i
kontaktannonsmaterialet inte heller någon koppling mellan kvinnans insatser i
hemmet och hennes insatser som försörjare. Arbetsdelningen mellan män och
kvinnor var inte ett nollsummespel.
Försörjningsförmåga har dock varit ett viktigt område i konstruktionen av
manlighet i kontaktannonserna. Undersökningen visar visserligen att
personligheten på olika sätt alltid varit det viktigaste, men att olika typer av
försörjningkapacitet för mannen fram till 1950 var ungefär lika betydelsefulla.
Om äldre forskning underskattat kvinnors arbete och därmed deras kapacitet
till försörjning, så har senare överskattat den skriver Åmark.488 I
kontaktannonserna är det tydligt att frågan om hur försörjningen ska ordnas
även gällt kvinnan, och att skötsel och omsorg om barn och hem inte utgjort
den enda eller ens den viktigaste beståndsdelen i konstruktionen av kvinnlighet.
Detta utesluter dock inte att försörjningskapacitet varit en viktig del i
konstruktionen av manlighet. Kontaktannonsernas ideal var främst
stadsmiljöbaserade och, precis som Åmark skriver, kan man förvänta sig att det
fanns skillnader när det gäller stad och land med tanke på olika möjligheter till
försörjning och olika behov av penninginkomster och arbetsinsatser.489
Begreppen enförsörjarmodell och tvåförsörjarmodell beskriver inte den
arbetsdelningen som kontaktannonsörerna i den stockholmsbaserade Dagens
Nyheter tecknade: Mannens och kvinnans förvärvsarbete var inte på ett givet sätt
kopplade till de övriga av områdena i modellerna.

Kvinnans möjlighet till fritid
Motsatsen till arbete brukar betraktas som fritid. Feministiska fritidsforskare,
som bland andra Deem, Hendersen, Jarlöv, Langhamer, Liz Stanley och Davies,
har lyft fram att begreppet fritid är ett manligt begrepp avhängigt just mannens
förvärvsarbete och att det därför lämpar sig dåligt för studier av kvinnors lediga
tid. De har också påpekat att det arbete kvinnor utfört i hemmen begränsat det
tidsmässiga utrymmet för fritid, i betydelsen av fritid som belöning för utfört
avlönat arbete.490 Denna obalans gällde inte kontaktannonsernas man och
kvinna. I kontaktannonsernas beskrivningar framstår i stort sett under hela
perioden – i alla fall från 1930 – intressen och fritidssysselsättningar som en
arena för möte mellan mannen och kvinnan, där val av intresse, plats för
488 Åmark 2002, s. 243.
489 Åmark 2002, s. 238.
490 Jarlöv 1982, s. 162–163; Deem 1986, s. 6–10, 15–19, 40; Deem 1988, s. 5–6; Stanley

1988, s. 18–30; Davies 1992, s.171; Henderson 1995, s. 31–33, 45–46, 57–60; Henderson &
Juniu 2001, s. 3–9.
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utövande och materiella tillbehör inte påverkades särskilt mycket av kön.
Intressen och fritidssysselsättningar framstår i sig som en plats för den sökta
relationen. Det är med tanke på internationell forskning intressant att denna
studie av fritidsintressen på svensk botten inte ger en bild av en uppdelning
mellan könen när det gäller ledig tid och betald tid. I förhållande till den
internationella forskningen verkar fritidsmöjligheterna för de livspartnersökande
kvinnorna i Sverige inte överensstämma med de för kvinnor i USA och
Storbritannien.491 Det är rimligt att tänka sig att detta skulle kunna ha en viss
grund i de svenska kvinnornas relativt aktiva försörjningsinsatser och att
mannen och kvinnan i Sverige varit mer jämlika i fördelningen av
fritidsmöjligheterna. Det skulle kunna innebära att andra europeiska länders
kontaktannonser skulle kunna ge en annorlunda bild av fritidutövande och
genus.
I den tidigare forskningen har det också framkommit att det finns skillnader
i vad mannen och kvinnan sysselsätter sig med på fritiden.492 Det har talats om
att kvinnors lediga tid användes till exempelvis stickning och sömnad.493 I
kontaktannonsernas idealbilder där ogifta män och kvinnor sökte en livspartner
fanns dock inga särskilda intressen för mannen respektive kvinnan.
Beskrivningar av till exempel inredning av hemmet och handarbete saknas i
stort sett.494
Undersökningen av fritiden visar också att fritidsintressen under vissa tider
av svenskt nittonhundratal kunde ha en bredare betydelse och inte enbart vara
kopplade till förvärvsarbete. Kvinnans intressen var i början av
undersökningsperioden sammankopplade med social tillhörighet och personlig
karaktär. I slutet av undersökningsperioden handlade fritidens sysselsättningar
och intressen delvis om att påtala ideal när det gällde hur den sökande tänkte
och levde.

491 Den tidigare forskningen rörande fritid och genus har visat på skillnader mellan mannens
och kvinnans möjlighet till fritid och att det också skulle kunna finnas skillnader i vad mannen
och kvinnan sysselsätter sig med på fritiden, framförallt relaterat till tidsmässiga resurser. Se Deem
1986, s. 5-10, 15, 18-19, 40; Deem 1988, s. 5-6; Stanley 1988, s. 18–30; Davies 1992, s.171;
Henderson 1995, s. 31-33; SOU 1996:3, s. 15-18, 21; Henderson & Juniu 2001, s. 3–9;
Langhamer 2009, s. ix, 1–4, 7, 16-18, 25, 29-30, 44, 134, 145, 163-164, 180, 187-189.
492 Forskning har skrivit om att kvinnors fritid varit tid för handarbete och sömnad. Den har
också beskrivit hur det varit mannens fritidsintressen som upplevdes som hotet mot parets
gemensamma tid. Se Söderberg 1997, s. 202–208.
493 Söderberg 1997, s. 202.
494 I min undersökning är det i mäns beskrivningar av kvinnans fritidsintresse, inte i kvinnors
egna annonser, som hemmet och hemrelaterade sysselsättningar är mer framträdande. Endast en
kvinna uppgav – i hela materialet – att handarbete var ett intresse (1940). Detta hänger i viss mån
säkert samman med att det är män och kvinnor som ännu inte var i en relation, och ännu inte
hade något gemensamt hem och hushåll att som beskrev sina ideal gällande intressen och fritid.
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Konsumtion och samhällsförändring
Tidigare forskning, av till exempel Eva Blomberg, Söderberg och Elisabeth
Wilson, har diskuterat huruvida mode och skönhetsvård har en djupare roll i
samhällsförändring och genusordning. Här har till exempel kvinnors
ekonomiska möjligheter och kvinnors inflytande över konsumtionen tagits
upp.495
Kontaktannonsmaterialet tyder inte på att större förändringar i könsidealen
var direkt sammankopplade med större förändringar i synen på kroppen. Det är
utifrån kontaktannonsmaterialet svårt att se att en förändrad konsumtion av
skönhetsprodukter bidrog till en nedbrytning av husmoderskontraktet, som
Söderberg diskuterat.496 Kontaktannonsörernas beskrivningar går också på tvärs
mot den förskjutning från fokus på kroppen till ansiktet, som bland annat
Söderberg talat om för tiden efter första världskriget.497
Annonserna uttrycker under första delen av undersökningsperioden inte
heller ett agrart samhälles behov av en stark och välväxt kropp, som till exempel
Lena Sommestad, Hedenborg och Wikander, Lena Milton och Karin
Johannisson lyft fram.498
De kroppsliga egenskaperna var viktiga, men inte så viktiga att synen på
livspartnerrelationen påverkades av dem.499 Istället var det viktigare att
utseendet och kroppen inte inverkade på relationen och att den sökande, utifrån
ett skötsamhetsideal, var hel och ren och inte hängav sig åt extravaganser.
Ödmjukhet och att inte stoltsera med högmod kan betraktas som en del av det
svenska skötsamhetsidealet. Den sökande skulle ”se ut som folk gör mest”500.
Enligt tidigare forskning betonades under 1980-talet mannens och kvinnans
biologiska särart.501 Avhandlingens tidsmässiga avgränsning – januari 1980 –
kan inte sägas vara representativ för 1980-talets som helhet, så att den
495 Wilson 1989, s. 53; Söderberg 1997, s. 216; Husz & Lagerkvist 2001, s. 12–16; Söderberg

2001b, s. 11–13, 39–67, 92.
496 Söderberg 1997, s. 216.
497 Söderberg 2001a, s. 149. I kontaktannonsmaterialet ökar 1920 istället betydelsen av
kroppen, medan betydelsen av ansiktets utseende minskade. Det går inte heller att se några
skillnader mellan beskrivningar av mannens hälsa och av kvinnans hälsa i materialet.
498 Johannisson 1995, s. 14; Frangeur 1998, s. 61; Milton 2001, s. 54–55; Sommestad 2001,
s. 249–251, 264–269; Hedenborg & Wikander 2003, s. 29. Ett av de enstaka ord av den typen
som förekom under denna period var dock just ”kraftfull kroppskonstitution” (se exempel i
Dagens Nyheter 9/1 1890). Andra relaterade beskrivningar var ”välväxt” (se exempel i Dagens
Nyheter 22/3 1910), ”välskapade” (se exempel i Dagens Nyheter 16/1 1890) och ”välbildad gestalt”
(se exempel i Dagens Nyheter 16/4 1890).
499 Som en lantbrukare 1890 skrev: ”[…] Svar, ej anonymt, helst med fotografi, ehuru de inre
egenskaperna blir gradmätaren […]” Se Dagens Nyheter 26/2 1890.
500 Dagens Nyheter 19/1 1970. Se också resonemang om värdighet och affektkontroll inom
fackföreningsrörelsen i Ambjörnsson 1988, s. 112.
501 Hedenborg & Wikander 2003, s. 111–114, 177–179; Hill 2003, s. 54, 58; Hirdman
2003, s. 179–195; Nordberg 2003, s. 80–83.
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biologisering och ökade fokusering på framförallt kvinnors utseende och
kroppar som diskuterats för 1980-talet inte framträder i kontaktannonserna är
inte förvånande. Däremot kan kontaktannonsmaterialet fram till 1980
användas för att säga något om hur plötsliga sådana förändringar skulle vara. En
förändring mot en biologisering under 1980-talet bör ha skett under åren efter
år 1980. Dock, i annonserna 1980 var kvinnans utseende och kropp inte mer
betydelsefulla, tvärtom. Kvinnan framställdes alltmer likartat i detta
avseende.502 Dessutom blev män och kvinnor alltmer samstämmiga rörande
kvinnan.

Förändringar i synen på familjebildning
Den ökade betoningen på föräldraskap i kontaktannonserna hänger sannolikt
samman med dels antalet ombildningar av familjer, dels synen på i vilken ålder
man ansågs kunna vara livspartnersökande. Att det överhuvudtaget fanns ett
behov under den senare delen av undersökningsperioden av att uttrycka en
önskan om att bli förälder, något som i stort sett saknats tidigare under
undersökningsperioden, var ett uttryck för att föräldraskap inte längre var lika
självklart inkluderat i en relation. Detta var en följd av att sökande annonserade
högre upp i åldrarna, men också av att föräldraskap under den sista delen av
undersökningsperioden var mer valfritt och att det fanns flera olika sätt att leva
sitt liv på, särskilt för kvinnan. Samtidigt som föräldraskapet fick en större plats
i relationen, blev det alltså också mindre självskrivet.
Samhälleliga förändringar när det gäller familjelagstiftning, äktenskapet som
institution och synen på relationers föränderlighet spelade roll för
kontaktannonsörernas syn på föräldraskapet. Livspartnerrelationens
gemensamma grund behövde inte vara hushållets försörjning, men inte heller
reproduktionen var det väsentligaste med relationen, då samlevnad inte var
direkt sammankopplat med föräldraskapet.503 Istället framstår själva livet med
barn, oavsett vems de var, som det centrala. På detta sätt fick föräldraskapet en
starkare roll som ett kitt i relationen mellan den man och den kvinna som valde
att leva ihop. Ansvaret för barnen var individuellt baserat, men fördelades
samtidigt på fler än föräldrarna. Som en indirekt följd av att man kunde
komma att fungera ihop som föräldrar även om man inte hade gemensamma
barn, och kunde fortsätta vara föräldrar oavsett om man levde ihop eller inte,
fick föräldraskapet en ökad betydelse i valet av livspartner. Både annonsörernas
beskrivningar och i vilken ålder de livspartnersökande var, uttrycker en
förändrad syn på föräldraskap och familjebildning. Familjekonstellationen
502 Åren 1970 och 1980 var kvinnans utseende mindre framlyft än 1950 och 1960. de första
tre observationerna och att längdmått blev en del av genren från 1950 och 1960.
503 Diskussion om i vilken omfattning kvinnan blev mer oberoende av reformen eller inte
finnas att läsa i Klinth 2002, s. 301–305.

181

behövde inte vara livslång, men föräldraskapet var det.504 Föräldraskap för paret
gick under perioden sammanfattningsvis från att handla om livsvillkor där barn
var en del av en situation, till att handla om barnen som parets gemensamma
mötesplats i ett individualiserat samhälle.
Kontaktannonsernas beskrivningar visar att det med tiden oftare fanns barn i
bagaget när man sökte en ny relation, och dessutom att synen på barnen som
ett bagage förändrats. Föräldrarollens allt större plats handlade också om en
ökad fokusering på barn och omsorg om barn. På detta sätt syns i materialet
från 1950 det ökade fokus på kärnfamiljen, som Åmark med flera talat om.505 I
tidigare forskning, gjord av till exempel Åmark och Söderberg, tas de ökade
kraven på omsorg om barnen upp. Åmark skriver att föräldrarnas
försörjningsbörda ökade från 1950-talet, trots att antalet barn var färre, på
grund av barnens förlängda utbildningstid. Föräldraansvaret sträckte sig i alla
fall ekonomiskt längre.506 Söderberg skriver om hur en generell
standardhöjning i skötsel av barnen från 1950-talet ökat kraven på modern.507 I
kontaktannonserna framställdes det som att det främst var kvinnan som hade
barn och kunskap om barn, medan mannen mer var intresserad av barn. Att
kvinnor i jämförelse med män oftare tog upp barn från tidigare förhållanden
tolkar jag som att kvinnorna i högre grad såg barnen som del av den nya
relationen och tog ett större ansvar för barnen efter en separation. Detta innebär
inte att mannens föräldraskap inte förändrades. År 1980 framställdes mannen
oftare än tidigare som pappa.508
I kontaktannonserna framstår det inte som att ett intensifierat faderskap
innebar ett minder aktivt moderskap. Berglund har i diskussionen av 1960 och
1970-talen pekat på hur föräldraskapet felaktigt betraktades som ett
nollsummespel.509 Min studie av kontaktannonserna styrker denna tolkning.
Mannen klev in i föräldrarollen, men ändå kopplades kvinnan nästan dubbelt så
ofta som mannen till barnen. Detta stärker också forskning, av bland andra
Klinth och Charlotte Tornbjer, där mannens föräldraskap setts mer frivilligt
och att nittonhundratalets föräldraskap, som Arnlaug Leira uttryckt det, inte
kännetecknades av ett båda föräldrarna tog hand om barnen.510

504 Dahlström 1994, s. 30–34.
505 Åmark 2002, s. 264–266.
506 Åmark 2002, s. 266.
507 Söderberg 1997, s. 211–213
508 Hånandet av så kallade velourpappor, som tidigare forskning skrivit om, var inte utbrett
detta år. Se till exempel Hill 2003, s. 54, 58.
509 Berglund 2007, s. 45–47.
510 Leira 1993, s. 67–68; Klinth 2002, s. 171–205, 301–305, 342–362; Tornbjer 2002, s.
118, 164.
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5.3. Periodiseringar i tidigare forskning och
förhållandet till de livspartnersökandes man och
kvinna
Förändringar i kontaktannonsörernas idealbilder är intressanta att diskutera i
förhållande till mer eller mindre explicit formulerade periodiseringar i tidigare
forskning. I följande avsnitt analyseras förhållandet mellan denna undersöknings
resultat och periodiseringar i tidigare forskning, som togs upp under avsnittet
Undersökningsperioden. De periodiseringar som togs upp var: Sekelskiftet (1890–
1920), mellankrigstiden (1930–1940), tiden för ett husmoderskontrakt (1930–
1960), reformtid och övergång till ett jämlikhetskontrakt (1960–1975) och
tiden för ett jämställdhetskontrakt (1976–).
Decennierna runt sekelskiftet (1890–1920) har betraktats som en
övergångsperiod. Forskare som Göransson, Ida Blom, Inger Elisabeth Haavet
och Angelique Janssens har beskrivit en förändring från ett jordbrukssamhälle
till ett industrikapitalistiskt samhälle, där både arbetsuppgifterna och hur de
fördelades mellan mannen och kvinnan förändrades. Bland annat Janssens och
Helena Bergman menar att tiden kännetecknades av ett könskomplementärt
tänkande, där mannen allt tydligare fick rollen som försörjare.
I annonserna förändrades framställningarna av de sökandes försörjningssätt,
bland annat genom att antalet män som beskrev sig som lantbrukare minskade
mellan 1890 och 1900. Däremot syns inte en ökad betydelse för lönearbete i
beskrivningarna av mannen. Att kvinnans roll som lönearbetskraft skulle ha
underminerats framträder inte i materialet, vare sig i mäns eller i kvinnors
annonser.511 Mannens ansvar för försörjningen i förhållande till kvinnan
förstärktes visserligen 1910, men då handlade det inte om försörjning genom
lönearbete utan genom kapital och egendom. Det går inte att tala om en modell
med en manlig försörjare från 1910 då kvinnans roll som lönearbetare
förstärktes och hennes roll som ansvarig för arbetet i hemmet försvagades.
Kriterierna för ett male breadwinner ideal uppfylls inte under denna tid.
I kontaktannonsernas beskrivningar ändras hushållsarbetet dessa år; helt i
enlighet med det Janssens skriver om att arbetet under perioden fick en mer
marknadsinriktad än hushållsbaserad karaktär.512 Kvinnan i annonserna
definierades mest med hjälp av sin husliga kapacitet år 1890, men det ändrades
mycket tydligt 1900 och 1910. Förändringarna i hur annonsörerna framställde
kvinnan i förhållande till hushållsarbete var snabba.513 När det gäller
511 Janssens 1997, s. 2, 29; Blom & Haavet 2000, s. 26–27; Göransson 2000, s. 106–107,
112–113; Bergman 2003, s. 22, 174.
512 Janssens 1997, s. 2.
513 Mängden beskrivningar av kvinnans egenskaper kopplade till hemmet och hushållet var
inte enorm vare sig 1890 eller 1900. Förändringen mellan dessa år var snarare radikal sett till
förändringarnas tempo: Omkring 70 procent av annonsörerna ansåg 1890 att kvinnans hem- och
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hushållsarbetet innebar perioden på detta sätt ett brott. Förändringarna i
kvinnans arbetsuppgifter avspeglades dock inte i beskrivningar av kvinnans
fysiska styrka. Det går inte i annonserna av de livspartnersökande –
huvudsakligen från Stockholm – att se någon övergång från ett agrart kvinnligt
kroppsideal till ett nättare, mer stadslivsrelaterat sådant, som till exempel
Milton, Söderberg samt Hedenborg och Wikander beskrivit.514
Kontaktannonsmaterialet stärker den bild som Åmark tecknat med hjälp av
begreppet patriarkalt dominerad flerförsörjarmodell. I denna var mannen
visserligen huvudansvarig för försörjningen och kvinnan för hushållsarbetet och
barnomsorgen, men alla i familjen hjälptes åt att säkra försörjningen.515
Kvinnan i annonserna idealiserades inte som moder, som i tidigare forskning av
till exempel Tornbjer, Josefin Rönnbäck och Bergman beskrivit, vare sig åren
1890, 1900 eller 1910.516
Enligt till exempel Hedenborg och Wikander ledde förändringen från
jordbruk som huvudnäring till ett ifrågasättande av maktrelationer vad gällde
social och ekonomisk tillhörighet.517 I kontaktannonserna 1920 var social
ställning relaterad till familjebakgrund, kreditvärdighet och titel mindre viktigt
att lyfta fram än tidigare.518 Att döma av annonsörernas framställningar från
detta observationsår utgjorde de ekonomiska förutsättningarna inte längre
utgångspunkten för vem man var, vilket förändrade äktenskapets roll som en
ekonomisk institution, framförallt jämfört med 1890 och 1900.
Det går inte att tala om 1890–1920 som en generell konfliktperiod, som den
beskrivits av Hirdman: Motstridigheterna i kontaktannonsörernas idealbilder är
visserligen synliga när det gäller kvinnan och synen på hennes
försörjningsförmåga, men detsamma gäller inte för mannen – och inte heller för
samtliga undersökta områden.519
Hedenborg och Wikander har också iakttagit en kris under perioden; de har
talat om en manlighetskris förlagd till 1910-talet.520 Om det är så att
stereotyper förstärks i kristider, så skulle det faktum att kontaktannonsernas

hushållsegenskaper inte var väsentliga att nämna, medan motsvarande siffra 1900 och 1910 var
80–85 procent.
514 Milton 2001, s. 58–61; Söderberg 2001b, s. 39–67; Hedenborg & Wikander 2003, s. 29.
515 Åmark 2002, s. 254; Åmark 2005, s. 228–229. Florin & Nilsson har använt begreppet
mångförsörjarmodell. Se Florin & Nilsson 2000, s. 21, 37.
516 Rönnbäck 2002, s. 102; Tornbjer 2002, s. 14–15; Bergman 2003, s. 53–65. Det enda
specifika i annonserna i detta avseende är att män och kvinnor var mycket samstämmiga gällande
betydelsen av kvinnans omvårdande egenskaper år 1900.
517 Hedenborg & Wikander 2003, s. 148–149.
518 Beskrivningar av adlighet försvann i annonserna 1910. Den ende man som lyfte fram sin
adlighet annonserade 1910. Kvinnor som skrev att de var adliga fanns endast 1890–1910.
519 Hirdman 1987b, s. 13–24.
520 Hedenborg & Wikander 2003, s. 148.
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man definierades särskilt tydligt 1910 kunna tyda på en sådan kris.521 Ser man
till hur arbetet fördelades mellan mannen och kvinnan i kontaktannonserna
under den här perioden, som i tidigare forskning beskrivits som en
övergångstid, blev mannens roll mer avgränsad och kvinnans mer mångsidig.
Huruvida det verkligen var en omskakande tid för bilderna av mannen
kompliceras dock av att det inte rådde några större konflikter gällande mannen
under perioden. Istället var 1910 mäns och kvinnors annonser som mest
samstämmiga i detta avseende.522
Hur revolutionerande förändringarna var under övergången från ett agrart
samhälle till ett industriellt har diskuterats, framförallt när det gäller
arbetsdelning. Till exempel menar Wikander att bondesamhällets arbetsdelning
visserligen förändrades, men att det inte var tal om ett brott utan mer handlade
om att befästa den rådande genusordningen.523 I kontaktannonserna var
förändringarna fram till 1920 radikala, och särskilt stora var förändringarna
1910 och 1920. År 1910 framstår som en mer avgörande skiljelinje när det
gäller arbetsdelning och försörjningssätt än vad som lyfts fram i tidigare
forskning, även för de män och kvinnor som saknade förmögenhet.
Forskningen om tiden mellan första och andra världskriget, 1920–1940, har
präglats av diskussioner om krigens betydelse, synen på kvinnans arbete och
konsumtionssamhället genomslag. I tidigare forskning ges uttryck för olika
uppfattningar om vad första världskriget och mellankrigstiden betydde för
idealet om den manlige försörjaren. Madeleine Lidestad menar att första
världskriget på sikt inte ledde till någonting nytt, medan Hirdman och Berger
skriver att synen på arbetsfördelningen verkligen förändrades.524 De forskare
som anser att saker och ting förändrades i och med världskriget har diskuterat
på vilket sätt detta påverkade kvinnans och mannens görande. Sainsbury och
Renée Frangeur menar att den manliga försörjarmodellen försvagades under
1930- och 1940-talen, medan till exempel Lena Eriksson ser en mer eller
mindre motsatt utveckling.525 Hedenborg och Wikander skriver att medan det
521 Diskussioner om samband mellan konflikter och stereotyper har förts av bland andra

Florin, Carls och Lars M. Andersson. M. Andersson skriver att samhällsomvandlingar och sociala
konflikter kan förstärka stereotyper. Florin skriver att stereotyper kan vara ett sätt att hålla kvar
den gamla diskursen. Carls ger motbilderna en kraft och frågar om inte ifrågasättande av en
diskurs till sist borde generera förändring, men påtalar också hur seglivade könsstereotyper är. Se
Andersson 2000, s. 20, 23; Carls 2004, s. 20–21, 30–31; Florin 2006 s. 851, 857. Se Andersson
2000, s. 20, 23; Carls 2004, s. 20–21, 30–31; Florin 2006 s. 851, 857.
522 Att observationstillfället 1910 kännetecknas av såväl ett striktare manligt ideal som enighet
mellan män och kvinnor stödjer Hirdmans tanke om genuskonfliktens dynamik. De flesta andra
observationstillfällen är dock detta inte fallet, och till exempel 1960 är det istället tvärtom. Se
Hirdman om genuskonflikten i t. ex Hirdman 1987b, s. 11–12; Hirdman 1990, s. 82; Hirdman
2003, s. 107–109.
523 Karlsson & Wikander 1986, s. 9–10.
524 Lidestad 2005, s, 183–191.
525 Sainsbury 1996, s. 147; Frangeur 1998, s. 367; Eriksson 2002, s. 80–81.
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vid sekelskiftet rådde viss osäkerhet om vilka arbeten som var för kvinnor och
vilka som var för män, så upplevdes skiljelinjen mellan manliga och kvinnliga
arbeten som tydligare under senare delen av mellankrigstiden.526 Britta
Lövgren, Hatje, Frangeur och Johanna Overud, som skrivit om
beredskapstidens syn på arbete, menar att det under 1930- och 1940-talen
rådde ett hemmafruideal och att kvinnan inte sågs som arbetskraft.527 Leif
Wegerman och Kjell Östberg menar att bilden var mindre entydig och det
beror på vilken nivå man studerar; Wegerman skriver att ett manligt
försörjarideal visserligen existerade, men att det var just ett ideal, som inte
behövde få avgörande betydelse i praktiken.528
I kontaktannonserna var bilden av mannen som försörjare konstant under
tiden 1920–1940, sett till alla olika sätt att genom inkomster, kapital och
egendom säkerställa hushållets försörjning. Synen på kvinnors förvärvsarbete var
relativt oförändrad; det var högt värderat hela perioden 1920–1970.529 Dessa
resultat överensstämmer i stort sett med det Åmark skrivit om att mäns
yrkesintensitet sjönk något 1920 till 1940, medan kvinnors steg något.530 I
kontaktannonserna skedde en uppvärdering av manligt förvärvsarbete just
1940, tiden efter depressionen och nedröstningen av kvinnligt yrkesförbud.531
Detta innebar dock inte att kvinnans förvärvsarbete nedvärderades under
samma period. Kontaktannonsmaterialet visar att kvinnans roll som arbetskraft
kunde stärkas utan att det påverkade det manliga försörjaridealet, och tvärtom.
Könens deltagande på arbetsmarknaden var inte att betrakta som något sorts
nollsummespel – som jag kommer att återkomma till i kapitel 6 – vilket pekar
på det problematiska med att utgå ifrån ett idealkontrakt när man studerar
förändringsmekanismer. En förändrad syn på kvinnan behöver inte innebära en
förändrad syn på mannen, och omvänt.
Kontaktannonsmaterialet visar på skillnader när det gäller just synen på
försörjningskapaciteten under den tid som brukar benämnas mellankrigstiden.
När det gäller idealet med den manlige försörjaren var åren 1930 och 1940
mindre lika i kontaktannonserna än vad som getts uttryck för i tidigare
526 Hedenborg & Wikander 2003, s. 104.
527 Hatje 1974, s. 75, 188, 199, 228–231; Lövgren 1994, s. 59–60; Frangeur 1998, s. 104;
Overud 2005, s. 218–222.
528 Östberg 1997, s. 102; Wegerman 2004, s. 196.
529 Just observationstillfället 1950 var det visserligen färre annonser som framställde kvinnan
som förvärvsarbetande, men fortfarande var det jämfört med tiden före 1920 många annonsörer
som beskrev kvinnan som delaktig på arbetsmarknaden.
530 Åmark påpekar att det faktum att män inte registrerade sitt yrke i högre utsträckning dessa
år inte handlar om arbetslöshet – yrke kan man ha även om man är arbetslös – utan om att allt
fler män började utbilda sig. Att kvinnors förvärvsarbete ökade berodde på att kvinnor hade färre
barn att stanna hemma och ta hand om. Se Åmark 2002, s. 258–259.
531 1939 togs alltså ett riksdagsbeslut emot en lag som förbjöd gifta kvinnor att yrkesarbeta. Se
t.ex. Frangeur 1998.
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forskning. Medan 1930 var ett av de år då mannens och kvinnans betalda
arbete värderades mer likvärdigt, var det större skillnad mellan könen i detta
avseende 1940. Kontaktannonsernas beskrivningar visar en generell
uppvärdering av arbete i olika former 1940, vilket skulle kunna förklaras med
hjälp av det Åmark beskriver som 1930-talets trendbrott då antalet barn per
kvinna minskade och det blev färre barn att ta hand om.532
Tidigare forskning, gjord av Hatje, har i studier av 1930- och 1940-talens
utredningar kring Kris i befolkningsfrågan konstaterat att barnafödandet hade en
hög status för kvinnan, men också att det förekom motreaktioner.533 I
kontaktannonserna var moderskapet, tvärtemot vad som framkommit i tidigare
forskning, inte viktigt att lyfta fram under under denna tid. Det finns inte
något i de ogifta livspartnersökandes annonser som tyder på ett ökat intresse för
barn under denna tid, och det var inte fler som skrev att de hade barn. Fram till
1960 beskrevs varken kvinnan eller mannen i annonserna i särskilt hög grad
som förälder, vilket med all sannolikhet hänger samman med att barn tidigare
inte var något man hade som ogift. Inte heller kvinnans omvårdande drag var
särskilt framträdande i annonserna dessa år. När det gäller de kroppsliga idealen
finns det inte något som tyder på att kvinnans kropp betraktades som ett
reproduktivt verktyg.
Undersökningen av kontaktannonsörernas kroppsliga ideal under perioden
1920–1930 visar inte på några genomgripande förändringarna, som bland
andra Söderberg, Blomberg, Milton och Hedenborg och Wikander beskrivit.534
Något nytt kvinnoideal av typen ”den nya kvinnan” – som yrkesarbetade, hade
kort hår, klädde sig elegantare och var käckare – framträder inte i
annonsörernas beskrivningar.535 Det går inte att se ett skifte till den mer
eleganta kvinna Hedenborg och Wikander skrev om, även om kvinnan
möjligtvis från 1920 lite oftare än tidigare var chic och ordval som vårdad och

532 Åmark 2002, s. 261. Det stora trendbrottet han ser handlar om antalet barn per kvinna

och behovet av kvinnors beskattningsbara inkomster. Se Åmark 2002, s. 261.
533 Hatje 1974, s. 55–56, 75, 188–189, 190, 199, 205, 228–231.
534 Milton 2001, s. 58–61; Söderberg 2001b, s. 39–67; Hedenborg & Wikander 2003, s. 29.
När det gäller kvinnan var det istället över 90 procent av kvinnorna som valde att inte skriva
något om sitt utseende, och 97–99 procent som valde att inte skriva om sin klädsel eller yttre stil.
535 Den nye mannen är mindre diskuterad än Den nya kvinnan i tidigare forskning, och i
kontaktannonserna skedde heller inte någon större förändring under perioden när det gäller
mannens kropp eller utseende. Söderberg har skrivit om rädslan för feminisering av mannen
modemässigt 1920. Se Söderberg 2001b, s. 144–148. Detta syns inte i annonsernas uppgifter om
mode och kläder då antalet uppgifter om mannens kläder och stil istället var relativt konstanta
ända fram till 1960. I annonserna avspeglas det däremot att kvinnans klädkonsumtion, som
beskrivits av Blomberg och Söderberg, gick om mannens efter andra världskriget. Se Söderberg
1997, s. 199; Söderberg 2001b, s. 148–150; Blomberg 2006, s. 196–197.
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elegant dök upp i materialet 1940.536 Den enda uppgift i hela annonsmaterialet
om shinglat hår förekom dessutom just 1930. I kontaktannonsernas bilder av
kvinnan fick de nya konsumtionsmönster och populärkulturella fenomen, vars
genombrott i tidigare forskning förlagts till 1920- och 1930-talen, endast plats i
marginalen, trots att annonserna trycktes i en storstad. Uppenbarligen hade
annonsörerna iakttagit nyheter inom konsumtion och nöjesliv, men för den
stora massan annonsörer – även i en främst stockholmsbaserad grupp – var det
inte något att förhålla sig till.537 Det går inte med grund i kontaktannonserna,
att med Söderbergs ord, tala om någon förkosmetisk period för tiden 1890–
1920. En ny genusordning utifrån kroppsliga egenskaper framträder inte.
Något ytterligare skifte under 1930-talets depressionsår, som Söderberg
iakttagit, syns inte heller.538
Inte heller den förskjutning av intresse från kroppen till ansiktet efter första
världskriget, som bland annat Söderberg också talat om, är synlig i
kontaktannonsernas beskrivningar av kroppsliga egenskaper.539 I
kontaktannonsmaterialet är det istället snarare tvärtom: Inga större förändringar
skedde under denna tid när det gäller kroppsideal, förutom att längdmått blev
ett genredrag.540
Genusrelationer i äktenskapslagstiftningen under mellankrigstidens 1930och 1940-tal har, förutom i termer av husmoderskontrakt, också diskuterats
med hjälp av begreppet likställighet. Melby, Pylkkänen, Carlsson Wetterberg
och Rosenbeck skriver att husmodersnormen inte överskuggade alla
genuskontrakt under perioden – de talar om en likställighetsnorm.541 Dessa
536 Hedenborg & Wikander 2003, s. 29. Exempel på chic förekommer i Dagens Nyheter 5/1

1920. I SAOL dyker chic upp 1874. I SAOL förekommer vårdad från 1900. I SAOL
förekommer elegant från 1900. Se SAOLhist.
537 Det handlar endast om fyra annonser där intresset för jazz togs upp angående kvinnan och
om två annonser rörande mannen om jazz. Alla dessa annonser var författade av män. Den
”hoppiga” jazzflickan som brukar betraktas som synonym med 1920 och 1930 omnämndes alltså,
men endast ett fåtal gånger. Se Dagens Nyheter 18/1 1930; Dagens Nyheter 2/2 1930; Dagens
Nyheter 2/4 1930.
538 Söderberg 2001b, s. 66–67, 98. 1930 års kvinna är också känd för att börja röka. Se
Söderberg 2001b, s. 47–48; Söderberg 2001a, s. 161–163; Torell 2002, s. 132. Visserligen finns
det i materialet 1930 ett omnämnande av en kvinnans nikotinpinne, men kvinnor och rökning är
inte framträdande i kontaktannonsmaterialet förrän 1960. Före 1960 förekom endast enstaka
beskrivningar av rökfria kvinnor; två 1950 och en kvinna 1930 som inte skulle vara
nikotinförgiftad. Det stod ingenting 1940 och 1950 om kvinnor och rökning i annonserna.
539 Söderberg 2001a, s. 149.
540 Den enda beskrivningen överhuvudtaget av en i ansiktet sminkad kvinna förekom dock
just 1930 då en man sökte en kvinna som inte fick vara ”målad.” (Dagens Nyheter 2/2 1930.) Det
fanns tendenser när det gällde ett ökat intresse för kvinnans klädsel 1940, men precis som för hela
perioden och samtliga referenser till kvinnans kropp handlade det om marginalnoteringar.
541 I boken Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930 skriver
författarna om hur tiden för husmoderskontraktet karakteriserades av både likställighet och
husmoderns erkännande, men att likställighetsdraget i östa norden och i Sverige var starkt. Se
Melby & Pylkkänen & Rosenbeck & Carlsson Wetterberg 2006, s. 288–297.
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drag av likställighet och närmande mellan könen syns i
kontaktannonsmaterialet, och de är mer framträdande än de drag som
representerar husmoderskontraktet. Perioden 1920–1940 var den tid då flest
annonsörer talade om likställighet, vilket kan tolkas som att tidens diskussion
om likställighet och kamratskap påverkat annonsörerna.542 Annonsörernas
betoning av likhet, ömsesidighet och kamratskap bidrar till bilden av perioden
1920–1940 som en tid av viss harmoni, precis såsom Hirdman beskrivit hela
perioden 1920–1960.543 Däremot kännetecknas tiden 1920–1940 inte av drag
typiska för ett husmoderskontrakt.
Perioden 1930–1960 har i tidigare forskning främst diskuterats utifrån
huruvida kvinnan huvudsakligen betraktades som en husmoder med ansvar för
hemmet, hushållet och barnen, medan mannen ansvarade för familjens
försörjning. I kontaktannonserna var kvinnans roll som försörjare alltid synlig.
Dessutom var under perioden för husmoderskontraktet kvinnans egenskaper
kopplade till hemmet och hushållet ointressanta för 90 procent av
annonsörerna.544 Hennes omvårdande drag var inte heller särskilt omvårdande
synliga. Kvinnan som kontrakterad för hem och hushåll, som Hirdman sett
uttryck för i till exempel statliga utredningar och arbetsmarknadsmaterial,
dominerande aldrig i kontaktannonserna.545 Mannen å sin sida var i hög grad
definierad som försörjare under denna period: Fler annonsörer än senare, men
färre än tidigare, ansåg att en uppdelning med en försörjare var ett ideal. Detta
stämmer väl med bland andra Åmarks tolkning att 1950-talet inte var en
hemmafrutid på den sociala praktikens nivå.546
Under perioden 1930–1950 skedde enligt kontaktannonsörernas
beskrivningar inga stora förändringar. Den bild av arbetsdelningen mellan
könen där förändringen av rådande arbetsdelning tillfälligt bröts stämmer
överens med det Gro Hagemann talat om när hon beskrivit
husmoderskontraktet som en parentes. Hagemanns beskrivning av hur andra
542 Möjligen blev det viktigare att försäkra sig om lika ekonomisk bakgrund i förhållande till
den nya äktenskapslagstiftningen. Beskrivningar av livspartnern som kamrat förekommer under
hela undersökningsperioden, förutom 1890, även om mest fram från 1940 till 1980. Mest
populär är formuleringen 1940, 1960 och 1980.
543 Hirdman 1987b, s. 25–40.
544 Den enda period när egenskaper kopplade till hemmet och hushållet hade ett stort
utrymme i annonserna var 1890–1900, och då handlade det inte om en arbetsdelning enligt ett
husmoderskontrakt där kvinnans roll som ansvarig för hemmet och hushållet uteslöt deltagande i
försörjningen, utan snarare om att det i kvinnorollen rymdes ett extra område i förhållande till
mannen.
545 Hirdman 1990, s. 84–89. Som tagits upp i tidigare kapitel så minskade betydelsen av
mannens försörjning i förhållande till hans personliga egenskaper 1950 och istället syns att
mannens intresse för hemmet (marginellt) ökade. Perioden 1920–1970 var den period då
kvinnans yrkesidentitet var som starkast framlyft.
546 Åmark 2002, s. 264–266. Flera forskare har diskuterat problemen med statistiken över
förvärvsarbetande kvinnor under perioden, bland annat Frangeur 1998 och Neunsinger 2005.
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världskriget påverkade har bäring här, i alla fall för de observationer som gjorts
från 1940 till 1960.547 Det politiska världsläget verkar i alla fall inte ha
uppmuntrat till radikala förändringar för de kvinnor och män som annonserade
dessa år. Just 1940 var också redogörelser om livsåskådning, till exempel
troende, framträdande, vilket skulle kunna tolkas som att annonsörerna
reagerade på världskriget.548
År 1960 kan man i kontaktannonserna se att beskrivningar av kvinnan som
ansvarig för hemmets och hushållets skötsel helt försvann, vilket stöder de
iakttagelser Hirdman tolkat som slutet för husmoderskontraktet.549 Kvinnans
obetalda arbete i hemmen hade dock inte haft någon större betydelse i
annonsörernas idealbilder från 1910 och framåt; istället var den
förvärvsarbetande kvinnan mer framträdande.550
Hirdmans tanke att husmoderskontraktet bleknade bort är inte riktigt
applicerbar
på
kontaktannonsmaterialet.551
Eftersom
mönstren
i
kontaktannonserna när det gäller husligt arbete och förvärvsarbete misstämmer
med ett tänkt husmoderskontrakt kan man inte heller tala om ett under 1960-talet
bortbleknande husmoderskontrakt, eller, som Östberg talar om, en viss kontinuitet
i husmoderskontraktet.552 Däremot går det, när det gäller kvinnans insatser i
hemmet och i prioriteringen av mannens egenskaper, i vissa avseenden att – i
enlighet med Hirdman, Wikander och Florin – tala om en brytpunkt mellan åren
1960 och 1970.553 Efter 1960 framträdde mannen mindre som försörjare, och
kvinnans kopplingar till hemmet och hushållet försvann nästan helt.
Decennierna 1960 och 1970 har i tidigare forskning, av till exempel
Axelsson, Hirdman, Klinth, Qvist, Åmark, samt Florin och Nilsson betraktats
som en reformtid och som en tid för ett jämlikhetskontrakt. Epoken har bland
annat beskrivits som en tid för kvinnors uttåg i arbetslivet, ökade krav från
kvinnorörelsen, kroppslig frigörelse, rasering av den traditionella familjen och

547 Hagemann 2005, s. 21–23, 43–48. Även Christina Florin & Bengt Nilsson har talat om
husmoderkontraktet som en parantes. Se Florin & Nilsson 2000, s. 21, 37.
548 15 av de 86 uttrycken rörande tro och kristenhet i samtliga alter- och egobeskrivningarna
förekom 1940. Generellt är dock beskrivningar av religiös livsåskådning inte vanligt i annonserna.
55 av samtliga 86 beskrivningar av tro och kristenhet under hela perioden 1890–1980 handlade
om kvinnan. Kvinnan var troende, kristen och kristligt sinnad framförallt i alterbeskrivningarna.
Troende och kristen var vanligast förekommande 1940 och 1950. Kristligt sinnad förekom endast
1890. 1970 visar ett visst uppsving för referenser till tro.
549 Hirdman 1990, s. 87–89, Hirdman 1993a, s. 214–215; Hirdman 2001, s. 158, Hirdman
2003, s. 162.
550 Kontaktannonsernas kvinna började arbeta i ökad utsträckning från 1920, och generellt
fick både mannens och kvinnans uppgifter som försörjare en allt mindre plats i deras relation.
551 Hirdman 1990, s. 87–89; Hirdman 2001, s. 157–162, 180–183, 195–196; Hirdman
2003, s. 162–168.
552 Östberg 2004, s. 158.
553 Wikander 1999, s. 218–221; Hirdman 2003, s. 162–163; Florin 2004, s. 120–131.
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belysning av jämlikhets- och jämställdhetsfrågan.554 Löfgren skriver att
jämlikhetstanken fick ett stort genomslag i såväl offentlig ideologi som
vardagsnorm, men pekar också på växelverkan mellan ideal och praxis.555 I
kontaktannonserna framställdes kvinnan i högre grad 1960 och 1970 i relation
till förvärvsarbete än tidigare – 1960 var det år annonsernas kvinna
förvärvsarbetade som allra mest. Samtidigt var det mannen som beskrevs i
förhållande till pengar, ägodelar och ett specifikt yrke. Kvinnans yrken i
annonsernas beskrivningar kopplades dessutom ofta till omvårdande och
relationsinriktade yrken. Det framstår som att kvinnor hade mer ospecificerade
arbeten, inte gjorde karriär och var tilldelade ett separat område som
förvärvsarbetande, vilket är i linje med det bland annat Hirdman, Milton och
Leira skrivit om arbetsmarknadens segregering och kvinnors deltidsarbete.556
Utifrån kontaktannonsmaterialet går det inte att tala om en jämn fördelning
av försörjningsbördan, även om båda könen bidrog till försörjningen. Synen på
kvinnans förvärvsarbete var inte heller entydig. Män och kvinnor hade inte
samma uppfattningar om hur en kvinna skulle vara. År 1960 framstår på detta
sätt som en tid av ifrågasättande av könsidealen. Observationsåret därefter –
1970 – syns inga spår av förändring eller diskussion om kvinnan, vilket kan
tolkas som att konflikterna var mindre påtagliga och att skillnaderna mellan
mäns och kvinnors idealbilder börjat jämkas samman. Kontaktannonsernas
idealbilder ger intryck av att frågorna om kön var som störst under 1960-talet.
En tolkning av detta är att idealbilderna återspeglar diskussioner kring
könsrollerna. Å andra sidan menar till exempel Carls och Kleberg att det var
först senare som till exempel kvinnans dubbla roller började
uppmärksammas.557
Den dubbla emancipation, som innebär att kvinnan förvärvsarbetade i högre
grad och att mannen i högre grad tog ansvar för barnen, som bland annat
Klinth har beskrivit som dåtidens syn på jämställdhet, syns inte i
kontaktannonsörernas beskrivningar. Snarare tydliggörs det som Klinth skrivit
om när han lyfter fram disharmonin mellan ideal och verklighet.558 Synen på
livspartnerrelationens beständighet och syftet med relationen under dessa
decennier påverkades visserligen av att fler och fler sökande hade barn och
erfarenheter från tidigare förhållanden. Kontaktannonsernas kvinna tog dock
554 Qvist 1980, s. 45–52; Axelsson 1992, s. 28–48, 88–109; Florin & Nilsson 2000, s. 10,
17–18, 28–29, 49, 54–55, 76, 84–89; Klinth 2002, s. 13–15; Hirdman ex 2003, s. 162–171;
Åmark 2005, s. 231.
555 Löfgren 1993, s. 68–69.
556 Hirdman 1990, s. 100–104; Leira 1993, s. 62–63; Hirdman 1994, s. 33; Hirdman 2001,
s. 289–315, 329; Milton 2001, s. 41. Även Florin & Nilsson och Hedenborg & Wikander har
diskuterat den segregerade arbetsmarknaden under perioden. Se Florin & Nilsson 2000, s. 87;
Hedenborg & Wikander 2003, s. 110.
557 Kleberg 1999, s. 120–121, 193, 200, 208, 269, 298–306; Carls 2004, s. 215–234.
558 Klinth 2002, s. 13–14, 32, 237–238.
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fortfarande ett större ansvar för barnen än vad mannen gjorde. Det handlade
om, som Leira beskrivit, brist på delat föräldraskap.559 I detta var mäns och
kvinnors framställningar eniga; annonsernas kvinnor formulerade inte starkare
krav på att mannen skulle ta ansvar för barnen. Föräldraförsäkringen som
sammankopplad med jämställdhetskontraktet, som Hirdman skrivit om, syns
inte i kontaktannonsmaterialet gällande perioden 1960–1980.560
Att decennierna 1960 och 1970 framstått som reformdecennier i tidigare
forskning handlar också mycket om förändringar i synen på sexualiteten. Den
intensiva sexualdebatt under 1960-talet, som bland annat Lena Lennerhed lyft
fram, framträder dock inte i kontaktannonsmaterialet vare sig 1960 eller
1970.561 Visserligen var det 1970 första gången sex nämndes explicit i de
livspartnersökandes annonser, men det handlar endast om ett fåtal annonser.
Själva omnämnandet i sig av sex 1970 (och 1980) pekar dock på att något trots
allt hade förändrats i synen på sexualiteten. Medan det sexuella tidigare
antagligen ingått som en varken ifrågasatt eller diskuterad del av att leva ihop,
kan man nu ana att sex var något de livspartnersökande i viss mån både
behövde och kunde förhålla sig till. Med hjälp av det mycket begränsade antal
annonser som tog upp sex kan man vidare gissa sig till att sexualitet i viss mån
kom att ses i kontrast till annan typ av ömhet, och också blev en mer
självständig och självvald del. Möjligen skildes sexualitet och livspartnerskap åt
vid denna tid, men det är inte möjligt att bekräfta i den här undersökningen.
Det finns goda skäl att misstänka att annonser med explicit sexuellt innehåll
sorterades bort av annonsredaktionen då annonser med explicita sexuella
önskemål inte förekom i tidningen före 1960, oavsett vilket kön som söktes och
för vilket ändamål.562 När det gäller sex och beskrivningar av sexualitet är de
559 Leira 1993, s. 67–68.
560 Hirdman 1994, s. 35–36.
561 Lennerhed 1994.
562 Förekomsten av sex på kontaktannonssidorna ökade 1970 och 1980 i förhållande till 1960,

då misstankar om att det var sex som söktes nästan helt saknas. Vid observationstillfället 1970 faller
cirka 20 annonser bort p.g.a. misstanke om att det var en sexuell relation som söktes. För 1980
handlar det om närmare 30 annonser och år 1960 endast ett par annonser. Bristen på
omnämnande av sex i annonserna före 1970 tyder på att dessa sorterades bort. Annonser där inte
en heterosexuell livspartnerrelation söktes faller utanför denna avhandlings undersökning, men
genom att studera dessa ges en inblick i hur synen på sex på annonssidorna förändrats. Från 1970
publicerades annonser där sex och sexuell läggning explicit uttrycktes, t.ex. annonserande då en
”transexuell” (5/1 1970); ”lesbisk” (14/1 1970); ”HS” (6/1 1980); ”BS” (13/1 1980); ”sträng”
”BS” (20/1 1980). 1990 ökar de annonserna med explicit sexuellt innehåll och det förekommer
också att man beskriver sina sexuella preferenser även när man söker någon för äktenskap.
Annonserande efter sexpartner förekom inte före 1960 medan det till exempel 1990 annonserades
tydligt och klart både att man söker en (framförallt) älskarinna och att man annonserar för att
man har speciella sexuella preferenser. För resultat gällande 1990 har en särskild undersökning av
kontaktannonser i Dagens Nyheter under 1940, 1960 och 1980 genomförts. Se Nilsson 2005.
Michael Dahlén, som undersökt privata annonser där en sexuell relation eller ett sexuellt möte
söktes 1960, 1965, 1970 och 1975, menar att det mellan 1965 och 1970 skedde en ökning av
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enstaka beläggen i de livspartnersökandes annonser 1970 inte heller tillräckligt
många för att bekräfta resultat från tidigare forskning.563
I den mån jämlikhetstanken, till exempel i form av ett jämlikhetskontrakt,
kan kopplas till jämn fördelning av insatser och egenskaper på olika områden, så
betraktades mannen och kvinnan trots allt som mer lika år 1970 jämfört med
1960, av både män och kvinnor.564 Förändringarna handlade dock mer om en
förändrad syn på individens valmöjligheter och relationen i sig, än om explicita
jämlikhetssträvanden mellan könen.565
En sådan förändring som påverkade genusrelationerna, men som omfattade
mer än relationen mellan könen, var det som skulle kunna beskrivas som en
feminisering
av
könsidealen.
Egenskaper
som
tidigare
under
undersökningsperioden främst tillskrivits kvinnan, tillskrevs nu både mannen
och kvinnan. Mannen framställdes bland annat i högre grad utifrån egenskaper
och uppgifter som har med känslor och omvårdnad att göra. I
kontaktannonserna påbörjades mannens emotionella resa 1970 och tog fart
1980. Detta stämmer med den stundtals sårbara, vilsna och lidande man som
bland annat A. Hirdman, Klinth, Kleberg och Berger iakttagit i sina studier.566
Frågan om när de största förändringarna av könens jämställdhet skedde har
diskuterats i tidigare forskning. De livspartnersökandes annonser tyder på att det
skedde flera viktiga förändringar mellan 1960 och 1970. Däremot gäller detta
inte för åren mellan 1970 och 1980 – som i tidigare forskning ansetts innehålla
ytterligare ett skifte i synen på könens relation – ett skifte till ett
jämställdhetskontrakt. Bland annat Hirdman har talat om jämställdhet från 1976,
och även Klinth, Wikander samt Florin och Nilsson ser tiden och begreppet som
början på något nytt.567 Kontaktannonsmaterialet visar inte på ett skifte i

annonser med sexuellt innehåll. Från att annonser med sexuellt innehåll saknades 1960 och 1965,
förekom det under en månad 1970 och 1975 i genomsnitt mer än 1 annons per dag. Vilken typ
av sexuellt innehåll annonsen hade spelade dock roll för hur annonsen kategoriserades och
placerades. Se Dahlén 2018.
563 Blomberg menar att den nya sexualmoralen i Filmjournalen syntes redan 1960 och Berger
att det intima samlivet blev rättframt beskrivet i Husmodern på 1970-talet. Se Berger 1974, s.
219–223; Blomberg 2006, s. 75, 194. I de nummer av VeckoRevyn och FIBaktuellt A. Hirdman
undersökt syns diskussion om översexualisering så tidigt som 1965. Se Hirdman, A. 2004, s. 99.
564 Generellt beskrev kvinnor under större delen av undersökningsperioden i högre grad än
männen könen som lika varandra och lyfte också i högre grad fram gemenskapen mellan mannen
och kvinnan. Denna obalans förändras i viss mån 1970 och 1980.
565 Sett till relationen mellan mannen och kvinnan när det gäller hur män och kvinnor såg på
mannens och kvinnans utseende och klädsel syns inga större förändringar i
kontaktannonsmaterialet.
566 Berger 1974, s. 222–223; Kleberg 1999, s. 185; Klinth 2002, s. 106–108; Hirdman, A.
2004, s. 162–163, 177–181.
567 Hirdman 1990, s. 89–96; Wikander 1999, s. 228; Florin & Nilsson 2000, s. 10; Hirdman
2001, s. 349–352; Klinth 2002, s. 13–15; Hirdman 2003, s. 168–173.
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mannens och kvinnans relation mellan 1970 och 1980.568 Kontaktannonserna
uppvisar istället stor kontinuitet mellan de perioder som kopplats till ett
jämlikhetskontrakt respektive till ett jämställdhetskontrakt, det vill säga mellan
1970 och 1980.569 I relation till hela undersökningsperioden går det inte att
beskriva perioden 1960–1980 som en konfliktperiod, som Hirdman gjort.570
Däremot rådde det året 1960 stora motstridigheter i bilderna av både mannen
och kvinnan och mellan året 1960 och året 1970 skedde flera förändringar.

5.4. Sammanfattningsvis om livspartnersökandes
könsideal
De flesta av resultaten ifrån tidigare forskning har någon form av bäring för de
livspartnersökandes idealbilder, även om jämförelsen mellan bilderna av
mannen och bilderna av kvinnan genererat en lite annan syn på sambanden
mellan könen och olika typer av områden. Avhandlingens undersökning
bekräftar den forskning som lyft fram variation, mångfald och komplexitet, som
till exempel Åmarks analyser av statistik, och i viss utsträckning också
Hagemanns studie av kvinnopolitiskt material samt Melby, Pylkkänen,
Wetterberg Carlsson och Rosenbecks diskussion av äktenskapslagar. Även Leiras
förklaringar gällande arbetsmarknaden i relation till de skandinaviska
välfärdsmodellerna passar in i detta sammanhang. Det är tydligt, som Thurén
skriver, att genusordningens gränser kan se olika ut i olika samhällen och tider,
och att periodiseringar kan göras olika.571 Dessa olikheter är i sig intressanta.
Att beskrivningarna av mannen och kvinnan på olika sätt på flera områden
överensstämmer med tidigare forsknings resultat ska dock inte överskugga de
stora skillnader som finns mellan mäns och kvinnors idealbilder. När både män
och kvinnor kommer till tals om både mannen och kvinnan, blir variationen av
idealbilder mycket större. Visserligen föreligger skillnader emellan alter- och
egobeskrivningar, men samtidigt är det tydligt att motstridigheterna mellan
beskrivningarna ser olika ut beroende på vilket kön det handlade om.

568 Reformer som under 1970-talet genomfördes för att öka jämställdheten mellan könen var

till exempel särbeskattning, valfrihet gällande föräldraledighet, förändrad abortlagstiftning och
jämställdhetslagar i arbetslivet.
569 Ser man till tidigare forsknings bild av 1970 och hur de livspartnersökande explicit tänkte
kring jämställdhet och jämlikhet kan man konstatera att dessa begrepp förekom för första gången
i annonsmaterialet 1970, men i mycket begränsad omfattning
570 Hirdman 1987b, s. 40–55.
571 Thurén 1996, s. 82.
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6. Mot nya bilder av genusrelationerna

I tidigare forskning har det efterlysts fler empiriska undersökningar av vardagen
för att studera hur mönster i genusrelationer förändras eller inte förändras.
Avhandlingen är ett svar på denna efterlysning. Fokus i avhandlingen har varit
kortfattade biografiska beskrivningar formulerade av en heterogen samling av
livspartnersökande män och kvinnor. När tusentals män och kvinnor beskriver
sina drömmar och behov utifrån de liv de lever, till skillnad mot till exempel
statliga utredningar, framträder en mångfald av bilder av nittonhundratalets
man och kvinna. En komplex bild av ideal bildas.
Perioden 1890–1980 har studerats i ett källmaterial bestående av 5 000
annonser hämtade från Dagens Nyheter. Att det är Dagens Nyheter som fått bidra
med materialet beror på att tidningen under den undersökta tiden varit det
främsta småannonsorganet i Sverige. Möjligheterna för män och kvinnor att
annonsera i tidningen har inte visat sig begränsats av ett avskräckande
annonspris. Observationer av annonser har gjorts var tionde år och fokus har
legat på egenskaper som rör försörjningsförmåga, föräldraskap, husligt arbete,
kroppsliga egenskaper, fritidsintressen och personliga egenskaper. Tidigare
kapitel har undersökt annonsörernas beskrivningar och analyserat de könsideal
som framträder ur dessa. Kapitlen har handlat om hur mannen och kvinnan
beskrivits av män och kvinnor, och om hur bilderna av mannen och kvinnan
förändrats.
Detta avslutande kapitel innehåller tre delar. I den första delen fokuseras på
ett kön i taget. Först presenteras hur bilderna av mannen respektive bilderna av
kvinnan förändrades i stora drag under de nittio undersökta åren. I
genomgången jämförs idealbilderna från undersökningsperiodens början med
dem vid undersökningsperiodens slut. Resultaten rörande förändring och
kontinuitet diskuteras i förhållande till tidigare forskningsresultat. Avsnittet om
mannen är något kortare än avsnittet om kvinnan, då resultaten som handlar
om kvinnan i flera fall kräver utförligare diskussioner. I andra delen av detta
kapitel diskuteras förändringarna av könsideal på en mer generell nivå, och i
den tredje diskuteras de livspartnersökandes idealbilder i förhållande till
dominerande teorier på området.
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6.1. Bilderna av kvinnan och mannen 1890 och 1980
Mannen
I början av undersökningsperioden dominerades beskrivningarna av mannen av
egenskaper som handlar om försörjningkapacitet. Mannen framställdes av de
livspartnersökande männen och kvinnorna som någon att förlita sig på vad
gällde hushållets försörjning och hemmets stabilitet. Annonsörerna redogjorde
omsorgsfullt för mannens kontanta tillgångar, egendom och yrkestitlar, vilket
visar att rollen som försörjare var en avgörande del av bilderna av mannen. Att
mannen skulle stå för trygghet och stabilitet syns i annonsörernas betoning av
egenskaper som handlar om pålitlighet. Annonsörerna beskrev mannen som
karaktärsfast, ordentlig och nykter.
Vid slutet av undersökningsperioden var mannens känslor, temperament och
syn på livet viktigare än hans roll som garant för försörjningen, även om det
fortfarande var av betydelse att han arbetade, var skötsam och att ekonomin var
stabil. De personliga egenskaperna framställdes som viktigare än egenskaper
som handlat om försörjningsförmåga. Annonsörerna beskrev en man som var
glad, öm och förstående, samt förmögen att uttrycka mer personliga känslor och
idéer. Mannen framstod nu som en man som uttryckte sinnesstämningar och
tankar om sig själv, andra människor och livet. Frågor om hur livet skulle levas
handlade främst om tiden utanför arbetet. Intressen och fritidssysselsättningar
utgjorde en viktig del av vad en man ansågs vara under denna tid. Mannen
ägnade sin fritid åt umgänge hemma, i naturen och på lokal.
Sett över tid var det särskilt i mäns annonser mannens styrka som försörjare
och garant för materiell trygghet lyftes fram. Det var också i mäns annonser
som skötsamhetsidealet levde kvar längst. För kvinnorna var skötsamheten hos
mannen mer eftertraktad än hans ekonomiska tillgångar. Det var viktigt att
mannen kunde hantera parets ekonomi. Detta fann dessutom ett bokstavligt
stöd i lagen under den perioden så mannen blev kvinnans förmyndare vid
ingående av äktenskap – fram till 1921. Männens och kvinnornas bilder av
mannen som försörjare förändrades relativt abrupt vid två tillfällen under
undersökningsperioden: I början och i slutet av seklet. Bilderna av mannen gick
under perioden från att baseras på försörjningsförmåga och ansvar för den
materiella tryggheten till att bygga på individualitet och relationer.
I tidigare forskning har mannen i flera avseenden tilldelats en försörjarroll.
Denna beskrivning stämmer inte med mina resultat. Beskrivningar av stabilitet
och pålitlighet, som går i linje med det skötsamhetsideal Ambjörnsson beskrivit,
förstärker bilden av mannen som försörjare. Idealet med en manlig försörjare
framstår dock inte som lika starkt och långvarigt som tidigare gjord forskning,
bland annat av Hirdman, gett uttryck för.
Det manliga försörjaridealet slog enligt resultat från tidigare forskning
igenom perioden 1890–1910. Däremot skedde, i linje med vad som
197

framkommit i tidigare forskning, en generell förskjutning från försörjning
baserad på egendom och kapital mot försörjning baserad på arbete och inkomst.
Förändringen av synen på mannens känslomässiga egenskaper framstår som
mer komplex än vad som generellt framträtt i forskning på annat material.
Mannens personliga egenskaper har ofta diskuterats utifrån en hård och stark
man som ideal, och mindre utifrån en variation av olika personliga egenskaper.
För första halvan av undersökningsperioden fungerar denna beskrivning relativt
bra. För andra halvan av undersökningsperioden är bilden mindre entydig.
Variationen av olika sorters egenskaper förstärktes då, och egenskaper som
enligt tidigare genomförd forskning betecknat en svag man framträdde som ett
ideal i annonserna. I denna avhandlings material framstår inte dessa drag som
lika avhängiga föräldraskapet, som forskning på annat material ibland gett
intryck av. A. Hirdman har iakttagit en ökad betoning av emotionella drag
kopplade till känslor av otillräcklighet och osäkerhet under 1970- och 1980talen. Det var denna typ av känslor och traditionellt feminint kodade
egenskaper som lyftes fram som ett ideal även för kontaktannonsörernas man
under sista delen av undersökningsperioden.

Kvinnan
I början av undersökningsperioden beskrevs kvinnan som en viktig ekonomisk
partner i både mäns och kvinnors annonser. Kvinnans förmögenhet och
eventuella egendom var väsentlig för en man som sökte en partner. Det hände
att kvinnan explicit söktes som kompanjon eller investerare. Kvinnan medförde
dock inte bara ekonomiska möjligheter, utan också ett ekonomiskt ansvar för
mannen. Den gifta kvinnan blev inte myndig förrän 1921. Att kvinnan blev
omyndig i och med giftermålet innebar sannolikt att mannen verkligen behövde
tänka på relationen i termer av ett eget ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska
utbytet syns i annonsörernas påpekanden om hemgift och beskrivning av
förmyndares ansvar för kvinnans försörjning och förmögenhet. Även om
kvinnan saknade ekonomiska tillgångar var kapital och egendom viktigt att ta
upp. Under den första delen av undersökningsperioden lyfte annonsörerna
också fram kvinnans sociala och ekonomiska ställning genom att bland annat
beskriva henne som bildad.
Att kvinnan fungerade väl i sociala sammanhang, hade ett gott humör och
besatt egenskaper av omhändertagande och omvårdande art var en lika viktig
del i bilderna av kvinnan som hennes ekonomiska situation. Annonsörerna
beskrev kvinnan som trevlig, glad, snäll och rar. Detta kan tolkas som att
kvinnan skulle vara lätt att samarbeta med och att hon skulle stå för den
känslomässiga och praktiska omvårdnaden i relationen. En ideal kvinna var
dessutom en huslig kvinna fram till 1930. I huslighet ingick både
hushållssysslor och ansvar för hushållets resurser.
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I slutet av undersökningsperioden var kvinnans sociala förmåga, hennes
humör och hennes omvårdande drag fortsatt mycket betydelsefulla. Från 1970
var omsorgs- och känslorelaterade egenskaper särskilt viktiga. Kvinnan beskrevs
med formuleringar som handlade om hjärta, glädje och värme. Annonsörerna
uttryckte också mer specifika egenskaper då kvinnan beskrevs med tanke på vad
hon kände, tänkte och tyckte, samt hur hon ville leva sitt liv. Men även
försörjningsmässiga resurser var en betydelsefull del i bilderna av kvinnan i
slutet av undersökningsperioden. Däremot saknade de kontanta tillgångarna
numera en avgörande betydelse; i stället definerades kvinnan i högre grad
utifrån sitt yrkesarbete.
Att kvinnans uppgift som försörjare framträdde tydligare i slutet av
undersökningsperioden innebar dock inte att hennes roll som förälder
försvagades. Det är tydligt att kvinnan kunde framställas i högre grad både som
förälder och försörjare. I beskrivningarna av kvinnan stod inte dessa områden i
motsats till varandra. Rollen som förälder och uppgiften som försörjare
förändrades oavhängigt av varandra och av olika skäl; till exempel låg
förändringarna av kvinnans emotionella föräldraroll i linje med en generell
ökning av egenskaper som handlade om känslor och omsorg.
Den minskande betydelsen av kvinnans förmögenhet och egendom var
under den första delen av seklet som tydligast 1910 och 1920. Det var
framförallt i annonserna författade av män som kvinnans ekonomi förlorade i
betydelse; till exempel talade inte längre männen om den önskade kvinnan i
termer av kompanjon. Från 1920 eftersöktes inte längre bildade kvinnor och
kvinnor själva poängterade inte i samma utsträckning som tidigare sin sociala
förmåga. Detta tolkas här som att egenskaper relaterade till en viss social och
ekonomisk tillhörighet inte längre var lika eftertraktade. Detsamma gäller
troligen betydelsen av formuleringarna om fördelaktigt utseende. Kvinnans
utseende blev nämligen mindre viktigt ungefär samtidigt som social tillhörighet
och ekonomiska villkor fick en mindre avgörande plats i bilderna av kvinnan.
Över tid betonades det specifika allt mer i annonserna. Såväl kvinnans
intressen och fritidssysselsättningar som hennes egenskaper som förälder
preciseras och specificeras. Den ökade variationen av familjekonstellationer från
1950, där frånskilda med barn utgjorde en mycket större del av de
livspartnersökande än tidigare, gjorde det viktigare för kvinnan att tala om hur
hennes individuella situation såg ut. Kvinnorna lät dessutom annonsdelen som
handlade om dem själva ta allt större del av annonsens utrymme under senare
delen av undersökningsperioden, då också i förhållande till män.
Beskrivningarna av arbetet i hushållet och intresset för hemmet blev däremot
mindre specificerade från 1910. Istället för att följa trenden där individuella,
personliga och specifika uttryck kom att uppfattas som gångbara, skrev
annonsörerna om en kvinna som intresserade sig för hemmet i största
allmänhet. Arbete och intresse för hemmet och hushållet var inget som
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värderades högt i annonserna under allra sista delen av undersökningsperioden,
vare sig av män eller av kvinnor. Beskrivningar av hemmet och hushållet var
inget som attraherade de livspartnersökande.
Sett över tid prioriterades främst kvinnans goda humör och hennes omsorg
och omtanke om andra. Dessa egenskaper lyfte kvinnorna själva fram i lika hög
grad som männen. Det var dock främst männen som stod för ökningen av
omsorgs- och känslorelaterade egenskaper i beskrivningarna av kvinnan i slutet
av undersökningsperioden.
I tidigare forskning har den allra första delen av nittonhundratalet beskrivits
som en övergångsperiod från ett hushållsbaserat arbete till ett mer
marknadsinriktat. För annonsernas kvinna förändrades arbetsuppgifterna under
denna tid på ett sätt som överensstämmer med denna beskrivning. Från 1920
framstår arbetet i hemmet inte längre som idealt för annonsörernas kvinna, och
från 1920 beskrevs hon dessutom i allt högre grad som förvärvsarbetande.
Den hirdmanska bilden av en kvinna som kontrakterats som husmoder
stämmer inte med de bilder kontaktannonsörernas ger för åren 1930–1960.
Hemmet som plats och hushållet som uppgift framstår inte som avgörande
delar i konstruktionen av kvinnlighet, och kvinnans kunskap i hushållsskötsel
var endast aktuell perioden före 1930. Visserligen lyftes också kvinnans omsorg
och omvårdnad fram, men hon var också skötsam, glad och bildad.
Kontaktannonsörernas kvinna verkar mer ha präglats av skötsamhetsidealet än
av husmodersidealet. De omvårdande och omsorgsrelaterade dragens allt mer
framträdande plats i bilderna av kvinnan verkar dessutom snarare sammanhänga
med en generellt ökad betoning av emotionalitet som gällde båda könen.
Inte heller fritidsintressen kopplade till kvinnan stödjer tanken på ett
hemmafruideal. I tidigare forskning har det hävdats att kvinnans
fritidssysselsättningar varit begränsad på grund av hennes arbete i hemmet och
med familjen. Fritid har i internationell fritidsforskning beskrivits som ett icke
fungerande begrepp för kvinnor, då fritid har förutsatts vara en motsats till
manligt förvärvsarbete, som exkluderat kvinnan. Att kvinnor skulle ha haft
mindre möjligheter att utöva sina fritidsintressen syns dock inte i
kontaktannonsmaterialet. I kontaktannonsörernas beskrivningar framträder inte
några särskilda intressen för kvinnor, till exempel i form av kvinnligt kodade
sysselsättningar som handarbete. Detta tolkar jag som ett uttryck för att den
ogifta svenska idealkvinnan inte stått utanför arbetsmarknaden.
Intrycket av att kvinnan i högre grad deltog i förvärvsarbetet än sysselsatte sig
med hushållsarbetet förstärks också av det svaga avtryck övergången till en
individuell beskattning gör i avhandlingens empiri. En allmän individualisering
är synlig, men den handlade mindre om försörjningskapacitet och mer om
känslor och sättet att leva. Bilden av ett motsatsförhållande mellan kvinnans
arbete och hennes ansvar som förälder, som framkommit i tidigare forskning,
saknas. Snarare rådde det förhållande som beskrivits som ett tvåförsörjarsystem
200

men inte tvåomhändertagandesystem. Tanken på ett husmoderskontrakt i
betydelsen ett genuskontrakt baserat på mönster av isärhållande anvisat av
staten och imiterat som det dominerande genusinnehållet på samhällets alla
nivåer styrks inte av kontaktannonsmaterialet.

6.2. Könsideal och historisk förändring
Synen på könens egenskaper och tänkta uppgifter i en livspartnerrelation
förändrades under 1900-talet. Studerar man genusrelationerna och historisk
förändring framkommer att män och kvinnor föreställde sig könen som olika
och diffentierade i början av 1900-talet, men att detta efter hand förändrades
mot en mer likartad syn på mannen och kvinnan. Att mannen och kvinnan i
kontaktannonserna liknande varandra allt mer under nittonhundratalet
stämmer överens med det som Åmark kommit fram till när han skriver att mäns
och kvinnors livscykler blir alltmer lika.572
Både bilderna av mannen och bilderna av kvinnan visar på en förskjutning
bort från materiella och försörjningsmässiga villkor och mot ett ökat fokus på
tankar och känslor. Att redogöra för sin försörjning blev över tid mindre viktigt,
och istället betonades umgänge och vad man tänkte och tyckte. När det gäller
beskrivningarna av känslolivet var förändringarna mer plötsliga i bilderna av
mannen än i bilderna av kvinnan.
Förskjutningen bort från det materiella syns också i beskrivningarna av den
sociala och ekonomiska tillhörigheten; de blev generellt mindre vanliga från
1890 fram till 1950 och 1960. Det går att se två större skiften i hur och i vilken
utsträckning annonsörerna uttryckte social och ekonomisk tillhörighet. Det
första skedde 1920 – då vi ser en utfasning av betoning på egendom och
förmögenhet. Den andra skedde 1970 och kan troligtvis kopplas till
genomslaget för välfärdssamhällets reformer, som innebar att alla män och
kvinnor i princip gavs en viss ekonomisk grundtrygghet. Skillnaden mellan
mannen och kvinnan när det gällde betoningen av den sociala och ekonomiska
tillhörigheten minskade i stort sett under hela perioden.
Betydelsen av försörjningsförmågan och förändringen av på vilket sätt
annonsörerna försörjde sig innebar en förändring av synen på vad en
livspartnerrelation
skulle
vara.
Livspartnerskap
blev
under
undersökningsperioden ett val, och ett mer eller mindre beständigt sådant,
vilket syns i könsidealen. Livspartnerrelationen handlade i slutet av
undersökningsperioden om känslomässig närhet och umgänge med en
likasinnad. Om relationen tidigare setts som ett medel sågs den nu mer som ett
mål i sig. Barnen och familjen som enhet fick större betydelse, även om familjen
572 Åmark 2002, s. 274.
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i slutet av undersökningsperioden allt oftare bestod av andra än föräldrarna till
samma barn. Samtidigt som livspartnerrelationen var mindre avhängig
reproduktionen fick barnen en större social och känslomässig roll i
livspartnerrelationen.
De livspartnersökande som individer och det individuella i deras sätt att leva
och tänka framträder allt tydligare över tid, särskilt under den allra sista delen av
undersökningsperioden. Den sociala och ekonomiska grupptillhörigheten
förlorade mycket av sin betydelse och uttrycktes också på ett mer varierat och
individuellt sätt. God familj och vandel är exempel på typer av beskrivningar
som försvann och istället beskrevs idealen utifrån individuella värderingar och
livsmål. Även när det gäller familjebildning blev de individuella variationerna
fler. Detta syns särskilt i beskrivningar av kvinnan. I och med att
ombildningarna av familjer ökade, då skilsmässor blev vanligare,
individualiserades föräldraskapet, både känslomässigt, ekonomiskt och juridiskt.
Intressant nog innebar detta att, samtidigt som de känslomässiga relationerna
till barnen framträdde tydligare, accentuerades det ekonomiska ansvaret för
dem. Även annonsernas form och innehåll blev alltmer varierat och
individualiserat och det går att se ett ökat fokus på den egna personen.
Den stabilitet och trygghet som stod högt i kurs hos de livspartnersökande i
början av undersökningsperioden lämnade efter hand plats för beskrivningar
som uttryckte rörlighet, möjlighet och förändring. Rent språkligt skedde ett
skifte från att bygga till att bryta någon gång mellan år 1930 och år 1940. Det
var vid denna tid formuleringar som skötsam tappade i betydelse. Att vara
pålitlig var särskilt viktigt fram till 1960. Den förändrade betydelsen av
egenskaper relaterade till pålitlighet var synlig både när det handlande om
mannen och kvinnan. Förändringarna var generella. Redan under
nittonhundratalets första decennier syntes en förändring i ordval hos männen
och kvinnorna, och i slutet av undersökningsperioden är det tydligt att de
betraktade livet och relationen mindre som ett öde eller ett lotteri och mer som
ett val och en möjlighet. Den ökade rörligheten och valfriheten syns även när
det gällde familjebildningen.
Mannen och kvinnan beskrevs båda över tid i högre grad utifrån de
egenskaper som i tidigare forskning karakteriserats som kvinnligt kodade.
Beskrivningar av mannen i traditionellt kvinnliga termer, som till exempel
mjuk, liten och omvårdande, blev allt vanligare under undersökningsperioden,
och var som mest framträdande 1970 och 1980. Både kvinnan och mannen
feminiserades i den betydelsen att tidigare kvinnligt kodade egenskaper
successivt allt oftare dök upp i beskrivningar av mannen. Generellt var manligt
kodade egenskaper i allmänhet mer konstanta fram till 1970 och 1980 i
förhållande till de kvinnliga egenskaperna, vars popularitet varierade mer. Den
polaritet som enligt till exempel Hirdman funnits mellan egenskaper som
ansetts höra till mannen respektive kvinnan framträder inte i annonsörernas
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beskrivningar. Bilderna av kvinnan bestod under hela perioden av en blandning
av det som vanligen setts som manligt och kvinnligt kodade egenskaper i högre
grad än vad beskrivningarna av mannen gjorde. Hur stereotypt de olika
egenskaperna fördelats mellan könen över tid sammanhänger inte med
förändringstakten av könsidealen.
Att idealbilderna kom att likna varandra allt mer gäller inte samtliga
områden. De områden där beskrivningarna av mannen och kvinnan kom att
skilja sig mer åt handlade om försörjningsförmåga och föräldraskap. Mannen
kopplades hårdare än kvinnan till försörjningsförmåga i termer av kapital,
egendom och samhällsställning. Detta gäller däremot inte förvärvsarbetet, vilket
i enlighet med annonsernas yrkesbeskrivningar kan tolkas som att kvinnan
arbetar men att överskottet och statusen av insatserna på arbetsmarknaden
tillskrivs mannen. När det gäller föräldraskap och ansvar för barn förstärktes
skillnaderna mellan könen efter 1960. Trots att både mannen och kvinnan
oftare framställdes som föräldrar så framställdes kvinnan än mer som förälder.
Kontaktannonsörernas beskrivningar visar dock inte på något
motsatsförhållande mellan föräldraskap och förvärvsarbete, vare sig i bilderna av
mannen eller i bilderna av kvinnan. Konstruktionen av genus följer i detta
avseende inte reglerna för ett nollsummespel.

6.3. Variationsrika bilder av kön och genusordning
under nittonhundratalet
Kontaktannonsörernas kvinna och man skiljer sig delvis från de ideal som
beskrivits i statligt och institutionellt material och som i hög grad präglat bilden
av nittonhundratalets genusrelationer. Vissa mer eller mindre centrala könsideal
som syns i annonserna syns inte i till exempel statliga utredningar, och tvärtom.
En del av dessa skillnader går att sammanfatta i termer av imitation kontra
förhandling, och mönster kontra variation.
Att ”staten skapar förutsättningar för en individuell imitation av det
idealtypiska kontraktet”, som Hirdman menar, är svårt att se i
annonsmaterialet. Min analys visar istället att männen och kvinnorna i
annonserna, liksom Haavind uttryckt det, i sin vardag kontinuerligt
förhandlade om när, var och hur kön skulle spela roll. Resonemang i termer av
imitation framträder därmed inte som bästa sättet att förstå hur könsideal
skapas. Att den bild av kvinnan och mannen som tecknas på en given nivå inte
behöver vara giltig i andra sammanhang stödjer Hagemanns och Åmarks
ifrågasättande av att det på samtliga nivåer under en viss tid existerar en viss
relation mellan könen. Individerna kan, som Åmark skriver, gå egna vägar.
Könsidealen i kontaktannonserna förändrades dessutom på ett sätt som gör
det missvisande att beskriva det manliga och det kvinnliga som varandras
motsatser, som till exempel Göransson och Hirdman gör på en teoretisk nivå.
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Den här studien av kontaktannonser har visat att motsatsförhållandet mellan
könen inte är konstant. De mönstereffekter och regelbundenheter som till
exempel Hirdman beskrivit i form av isärhållande och underordning framträder
inte i min analys av kontaktannonserna. Begrepp som genuslogiker och
idealtypiska kontrakt är inte analysverktyg som på bästa sätt begreppsliggör
förändringen av könsideal i kontaktannonsmaterialet. De förändringar som
tecknas i avhandlingen går inte att beskriva och generalisera utifrån teorier om
isärhållande och konflikt. Det går inte att se, som teorin om genuskonflikt
föreslagit, att ju mer lika bilden av mannen och kvinnan blev, desto mer
kolliderade mäns och kvinnors uppfattningar med varandra. I
kontaktannonsmaterialet syns istället det Carlsson Wetterberg talar om när hon
skriver att variationer och motsättningar framträder på de flesta nivåer när det
gäller relationen mellan könen.
I det empiriska materialet går det inte att se, som Hirdman uttryckt det, att
varje tid formulerar ett dominerande kontrakt baserat på mönster av
motsatsförhållande som bestämmer vad som är manligt och kvinnligt.
Idealbilderna baserade på studier av flera olika områden ger inte en bild av
samband i form av ett idealtypiskt kontrakt där kvinnans förvärvsarbete
motsäger och omöjliggör kvinnans roll som förälder och där mannens
förvärvsarbete förutsätter att kvinnan arbetar i hemmet. Annonsmaterialet visar
att ideal inte kan förstås som nollsummespel; till exempel utesluter inte en ökad
betoning av kvinnans försörjningsarbete att mannens försörjningsarbete var
viktigt. Resultaten från undersökningen stödjer därmed Sainsburys och Åmarks
ifrågasättande av teoretiska uppdelningar av mäns och kvinnors arbete.
Kontraktsbegreppet ger ingen bra beskrivning av de livspartnersökandes
idealbilder. Relationerna mellan mannen och kvinnan är med tanke på
avhandlingens empiri svåra att begreppsfästa på detta sätt.
Kontaktannonsörernas små berättelser visar att det funnits paket med
genusinnehåll för män och kvinnor att förhålla sig till, men att det funnits flera
sådana och att innehållet inte varit givet, samt inte alltid det som primärt
format bilderna av könen. De har heller inte levererats uppifrån och vid tydliga
tidpunkter, vilket är i linje med den skepsis Hagemann och Åmark uttryckt när
det gäller övergångar mellan olika genuskontrakt. Gränserna för vad som
betraktats som manligt och kvinnligt har varit mer otydliga och variationen
inom var tid och över tid för stor för att det ska gå att tala om kontrakt.
De mångfasetterade könsideal som framträder i avhandlingen är inte
förvånande med tanke på att så många olika män och kvinnor fått komma till
tals. Genom att utnyttja variationen i de tusentals olika rösterna som beskriver
relationerna mellan könen, mellan olika områden och mellan olika perioder
komplicerar avhandlingen bilden av relationen mellan könen under
nittonhundratalet. Männen och kvinnorna som var som folk är mest ger oss nya
bilder av hur könsideal skapas och förändras.
204

Summary

The transition from an agrarian society to the welfare state, and from a
household-based division of labour into the more market-orientation of the late
nineteenth and early twentieth century, affected, and was affected by, ideas
about sex and gender. Previous research on twentieth-century gender, such as
Yvonne Hirdman’s work, is mostly based on institutional or political source
material, such as governmental investigations and parliamentary debates.
Several researchers have recognized the need of other types of studies to clarify
how gender specific ideals alter or remain static, and to address the differences
between institutional levels, political forces, and social reality. Klas Åmark, for
instance, discussed the differences between institutional levels, political power,
and social reality. This study contributes to this research field by introducing
personal advertisements as historical material and by showing how gender
specific ideals are constructed and how they change, or persist, over time. This
also facilitates a discussion of more general and theoretical questions regarding
gender relations.
This dissertation investigates how gender ideals were expressed by men and
women in twentieth-century Sweden. By analysing five thousand personal
advertisements written by men and women in search of a life partner of the
opposite sex, published in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter between
1890 and 1980, this dissertation investigates how men and women depicted
themselves and their desired life partner, and how these descriptions relate to
earlier research results and theory. The personal advertisements provide a
window into the hopes and expectations that everyday people had for their
intimate relationships and can therefore be used to study twentieth-century
gender ideals.

Theoretical framework and methodologies
This dissertation begins with the notion that there may exist gender ideals on
different levels of society and that these do not necessarily shift in a
corresponding way in relation to one another. Changes do not need to be
initiated on public or political levels and then imitated on other levels: for
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example, changes may come from everyday men and women living in life-long
partnerships. Another important starting point for the dissertation is the
contention that ideal gender images must be studied in relation to one another.
These relationships do not have to be viewed as dichotomous or as being
controlled by gender segregation. It is argued in this dissertation that changes in
different areas do not need to occur at the same time or follow corresponding
patterns. For example, men’s paid work is not necessarily linked to women’s
paid work. Neither should women’s earning capabilities and women’s work in
the household be viewed as two corresponding variables.
Five thousand personal advertisements were selected for analysis each tenth
year between 1890 and 1980, with an equal number of men and women
advertisers. The first two hundred and fifty advertisements in Dagens Nyheter
for each sex, in every observation year, were selected. The bipartite structure of
personal advertisements was used methodologically to differentiate between socalled “ego-descriptions” and “alter-descriptions”—what the advertiser had to
offer and what the advertiser wanted. Men's descriptions of themselves—ego
descriptions—were compared to women's descriptions of their desired men—
alter description—and women’s descriptions of themselves—ego-descriptions—
were compared to men’s descriptions of their desired women—alter
descriptions. This method provides a unique opportunity to compare both the
ideal man and ideal women against one another, as well as comparing men and
women’s images of the opposite sex.
Six categories were created to capture the content of the personal
advertisements:
1) Breadwinner characteristics
2) Parenting qualifications
3) Homemaker qualifications
4) Bodily aspects
5) Leisure
6) Personal interests and qualifications.
These categories build on previous research on gender ideals.
Breadwinner characteristics are central when analysing the construction of
gender. The view of men as providers and the role of this ideal has been
described in previous studies.
Research on the division of labour has presented parenting qualifications as
essential – this includes childbearing and caregiving.
Home-making qualifications allow the study of the relations between public
and private, individual and family, as well as leisure and consumption, and
discuss the home as a crossroad for political ambitions.
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The category bodily aspects facilitates a discussion of the aesthetical ideal,
the body as manpower, the body’s reproductive status, and the role of health,
sexuality, and consumption.
An investigation of interests and leisure activities indirectly explores the
division of labour, and to some degree the allocation of economic resources and
how these changed over time. There has been little gender-focused research that
considers leisure time in Sweden, but international research has shown that the
opportunity for leisure time was gendered.
The category personal interests and personal qualifications are important to
capturing the part of the relationship that does not deal with work and
provision, even though the personal characteristics may be connected to a
division of labour. This category is the category that captures open and wideranging descriptions. Earlier research has presented this category as
dichotomous, where characteristics such as gentle and weak have been
attributed to women and characteristics such as tough and strong have been
associated with men.

Sources and observations
Dagens Nyheter was a key source for this dissertation because of its role as a
forum for classified advertisements. During the period under investigation, it
was the largest forum for personal advertisements in Sweden. It was an
important part of the business model for newspapers, such as Dagens Nyheter, to
function as reliable advertisement agencies. The large-scale of the edition is also
important for this study. No other daily newspaper had that large a scope
during the period in question. The continuity of the paper is just as important
as the volume of advertisements, the edition, and its readership. Dagens Nyheter
hosted personal advertisements throughout the entire period under
investigation.
It is difficult to ascertain whether any advertisements were rejected by the
newspaper. There does not seem to have been any general publishing
regulations relating to the personal advertisements. The retractions made in
practice do not seem to have been guided by any written rules. Since the
newspapers reputation as a reliable agency, there is little reason to believe that
significant editing of the advertisements was common, even though it may have
occurred.
During the period in question, Dagens Nyheter was a Stockholm-based
newspaper. With regard to the geographical dispersion of the advertisements,
they predominantly originated from Stockholm, although there are examples
from other cities and rural areas. Additionally, the material gives the impression
that the advertisers in many ways formed a relatively heterogeneous group.
During the ninety-year period covered by this dissertation, Dagens Nyheter was
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generally a relatively politically impartial, middle-class newspaper. The
opportunity of placing an advertisement was not limited by the cost of
advertising. Even so, it should be highlighted that it was probably quite daring
to place a classified advertisement in Sweden, particularly during the earlier
period covered in this dissertation. To discuss how potential changes in the
material may be related to changes in the composition of advertisers, the
advertisers are analysed by age, marital status, geographic location, ethnicity,
and descriptions of social and economic standing.
The genre of the advertisements constituted a frame that limited the amount
of text concerning both language and content. The advertisers had to make
priorities in their descriptions. In this way, the genre contributes to clarifying
the images of the ideal man and ideal woman.

Results and conclusions
The study of gender relations shows that men and women imagined the genders
as more distinct at the beginning of the twentieth century than they did at the
end. Men and women were increasingly described on the grounds of similar
qualifications. By the latter part of the twentieth century, both men and women
were described with qualities that had previously been exclusively attributed to
women: for instance, soft, small, and caring. Throughout the period in
question, the ideal images of women consisted of a mix of male and female
coded characteristics – to a higher degree than the descriptions of men.
Although the ideal images of men and women correlated to a greater degree
over time, this does not apply to all areas. In both breadwinner characteristics
and parenting, the descriptions of the ideal man and ideal woman remained
distinct. Men were more strictly linked to breadwinner characteristics than
women in terms of capital, property, and social status. However, this does not
refer to paid employment, which, according to professional descriptions written
by the advertisers, may be interpreted as women working, but the
corresponding profit and status was ascribed to men. The differences between
the genders were strengthened after 1960 in relation to parenting and the
responsibility for children. Despite both men and women being presented as
parents, it was more common for women. The descriptions provided by
advertisers do not show any contradiction between parenting and paid work, in
regard to images of the ideal man or woman.
While stability and security were highly sought after in the beginning of the
period, values such as mobility, change, and opportunity emerged as desirable
characteristics in the late 1900s. Furthermore, it seems that generally
characteristics linked to religion and faith, which are scarce in the personal
advertisements in Sweden, were connected to notions of reliability rather than
being presentations of beliefs. Both women and men shifted from favouring
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advantageous material conditions to an increased focus on feelings and
thoughts, and by the end of the period relationships were defined by emotional
closeness and the desire for the company of like-minded individuals. The
difference between men and women regarding the emphasis on social and
economic standing generally decreased over time. Social and economic status
declined in importance during the twentieth century, and this is particularly
evident in the 1920s and 1970s.
During the period in question, life partnership became an individual choice.
Belonging to a social and economic group diminished in importance and was
expressed in a more varied, individualised fashion. References to family and
credit are examples of types of descriptions that disappeared and were replaced
by descriptions based on individual values and life goals. A life partner
relationship was at first perceived as a means to an end, but later came to be
viewed as an end in itself.
At the same time, children and the family as a unit increased in importance,
even though in later years the life partner relationship became less dependent on
reproduction, when the family often consisted of others beyond the parents of
the same children. Due to the increase in divorce and the reconstruction of the
family, parenting became more individualised; legally, economically, and
emotionally.
The individual characteristics of men and women and their individual ways
of living become more apparent over time, particularly during the final years
under consideration. Both the content and structure of the advertisements
became more varied and individualised during the second half of the twentieth
century. At the same time, women and men thinking and feeling the same thing
gradually became an important foundation for a relationship. Here, couples’
spare time came into focus. The investigation of those seeking relationships in
Sweden does not show any difference in leisure and leisure activities. This
contradicts results from international research.
The advertisers' ideal women and men differed in part from the ideals
described in state and political material, which largely characterized the image
of gender relations of the nineteenth century. Some common gender ideals that
appear in the advertisements are not visible in, for example, government
investigations, and vice versa. This project has confirmed research that
emphasizes variety, diversity, and complexity.
That the descriptions of ideal men and women correspond in several ways to
previous research results, however, should not overshadow the major differences
that existed between the idealised images of men and women during the period
in question. When both men's and women's perceptions of the ideal man and
woman are analysed, the variation of ideal images becomes much greater. The
analysis of the personal advertisements demonstrates that men and women did
not share the same ideal gender images.
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The multifaceted gender ideals that emerge in the dissertation are not
surprising given the variety of voices that are represented in the advertisements.
Even so, by analysing the varied voices of everyday men and women that appear
in the advertisements, this dissertation complicates the picture of gender ideals,
and the relationship between men and women in the twentieth century.
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I undersökningen ingår även annonser och delar av annonser där kategorierna
saknas. I de enskilda annonserna kan antingen alterdelen eller egodelen, eller
båda, sakna beskrivningar som kan kategoriseras enligt undersökningens
metod. Diagrammet visar hur många procent av var typ av beskrivning som
saknas vart observationstillfälle under perioden 1890-1980.

Bilaga 1

Bilaga 2. Förteckning gällande metodiska avvägningar
Social och ekonomisk tillhörighet
Affärsdamer, affärsman, köpman: Kategoriseras som företagare. Se också under
försörjningskapacitet.
Aktad, ansedd, aktningsvärd: Indikerar börd och social position. Begreppen kan i viss mån under
vissa observationstillfällen uttrycka kreditvärdighet, men generellt kategoriseras de som ett sätt att
beskriva social tillhörighet.
Bättre, högre, respektabel: Ger information om social tillhörighet. De diskuteras också i anslutning
till försörjningskapacitet.
Eget hem: Se under försörjningskapacitet.
Enkel: Se personliga egenskaper.
Framstående: Kategoriseras generellt som ett sätt att uttrycka social tillhörighet.
Från god familj, gott hem, lantbrukardotter: Kategoriseras som ett sätt att uttrycka social och
ekonomisk bakgrund, men inte som en försörjningstillgång. Däremot diskuteras beskrivningarna
i undersökningen av försörjningskapacitet, särskilt i förhållande till kvinnan.
God social ställning: Kategoriseras i undersökningen som ett uttryck för social position och
bördstillhörighet. God ställning kategoriseras inte självklart som en försörjningstillgång.
Godsägare: Se under försörjningskapacitet.
Högt anseende: Se god samhällsställning.
Klanderfri vandel: Anses säga något om en livspartnersökandes rykte och kreditvärdighet, och på
så sätt om social och ekonomisk tillhörighet, men behöver inte innebär att man kan bidra till
försörjning och räknas därför ingen inte som en försörjaregenskap.
Lantbrukare: Kategoriseras i yrkeskategoriseringen som lantbrukare. Lantbrukare behöver inte
med nödvändighet ha materiella tillgångar.
Respektabel: Intygar pålitlighet och hederlighet i förhållande till den sociala positionen. Uttrycket
diskuteras både i samband med personliga egenskaper, försörjningskapacitet och social
tillhörighet.
Yrkesarbetande, yrkesman, yrkeskvinna: Se under försörjningskapacitet.

Försörjarkapacitet
Affärsdamer, affärsman, köpman: Kategoriseras både utifrån yrkestillhörigheten och utifrån
företaget som en materiell tillgång.
Affärsintresserad: Räknas inte som ett sätt att uttrycka försörjarkapacitet, men diskuteras i
anslutning till arbete och anställning, särskilt i anslutning till kvinnors arbete.
Aktad, ansedd, aktningsvärd: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Bättre, högre, respektabel: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Eget hem, trevligt hem: Betraktas generellt som en beskrivning av en materiell tillgång.
Enkel: Begreppet kan under vissa nedslag användas för att skilja folk socialt. Kan säga något om

213

personens sociala tillhörighet, men också betyda rejäl. I undersökningen kategoriseras det som en
personlig egenskap.
Framstående: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Från god familj, Gott hem, Lantbrukardotter: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Förtidspensionär: Kategoriseras inte som en materiell tillgång eller som ett yrke eller arbete, men
diskuteras i förhållande till försörjningskategorin. Pensionär ses som en åldersindikator.
Gentlemän: Se under personliga egenskaper.
God social ställning: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Godsägare: Kategoriseras som en beskrivning av yrkeskategorin företagare och som att man äger
materiella tillgångar.
Högt anseende: Se god samhällsställning under social och ekonomisk tillhörighet.
Klanderfri vandel: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Lantbrukare: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Oberoende: Betyder olika saker under undersökningsperioden. Oberoende kategoriseras generellt
som ekonomiskt oberoende, men med förbehåll.
Självständig: Se oberoende. Det kan innefatta personliga egenskaper.
Självförsörjande: Kategoriseras som arbete.
Respektabel: Se under social och ekonomisk tillhörighet.
Solid: Betraktas som att de ekonomiska förhållandena är stabila. Stabil och ordnade förhållande kan
användas för att beskriva känslomässig och familjerättslig ordning.
Stadgad: Se under solid.
Säker/tryggad/god framtid: Ordnade förhållande ekonomiskt, och om fler indikationer som
arbete/anställning.
Tjänsteman: Kategoriseras som yrke i försörjningsegenskaperna.
Yrkesarbetande, yrkesman, yrkeskvinna: Kategoriseras som att den livspartnersökande har ett
arbete. Formuleringarna jämställs inte givet med till exempel hantverkare eller yrkesutbildad.

Hem- och hushållsegenskaper
Hemliv: Intresse för hemliv kategoriseras som intresse för hem och hushåll (jfr hemkär).
Mysiga hemmakvällar: Se under intressen och fritidssysselsättningar.
Praktisk: Se under personliga egenskaper.
Vackert hem, Trevligt hem: Ingår inte som en hem- och hushållsegenskap i undersökningen, men
diskuteras i anslutning till ansvaret för hemmet och hushållet.

Kroppsliga egenskaper
Distingerad: Se under personliga egenskaper.
Pigg, rask: Se personliga egenskaper.
Snygg: Kategoriseras som en kroppslig egenskaper, men går under undersökningsperioden från
betydelsen städad och prydlig, till att mer beskriva utseende som hår, ansiktsdrag och liknande.
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Ståtlig: Kategoriseras som kroppsbyggnad. Ståtlig kan också syfta på klädedräkt och utseende och
diskuteras både när det gäller kroppsbyggnad, klädedräkt och utseende.

Intressen och fritidssysselsättningar
Berest, Dansant, Musikalisk, Ägande av språkkunskaper: Kategoriseras som intressen och färdighet.
Intresse kan förutsätta en viss personlig läggning, men för att inte hamna i diskussioner om ren
grammatik jämförs dessa beskrivningar med musikintresserad, dansintresserad och språkintresserad.
Körkort: Hanteras inte som ett intresse eller en färdighet, utan diskuteras som en livsstilsmarkör.
Mysiga hemmakvällar: Betraktas som en fritidsaktivitet, men diskuteras i anslutning till hem- och
hushållsegenskaper.

Personliga egenskaper
Allmänbildad: Jämförs med bildad. Båda uttrycken kategoriseras som personliga egenskaper, men
diskuteras också utifrån social och ekonomisk tillhörighet.
Distingerad: Är under större delen av undersökningsperioden lika med inre och yttre stil, som
används mer under senare delen av undersökningsperioden, medan det förstnämnda används mer
under den tidigare. I undersökningen betecknar begreppet generellt inre och yttre stil och
kategoriseras som såväl en personlig egenskap som en kroppslig.
Ekonomisk: Kategoriseras som en färdighet under personliga egenskaper.
Fördomsfri, vidsynt: Betyder och berör olika saker under undersökningsperioden. Under första
halvan handlar det om annonsförfarandet, och under senare halvan om vad annonsen syftar till.
Fördomsfri kategoriseras som en personlig egenskap. Om det bedöms att fördomsfri i ett visst
sammanhang betecknar sexuellt fördomsfri, så faller annonsen utanför min undersökning.
Generös, skämma bort: Förekommer i stort sett inte alls under undersökningsperioden, men
diskuteras när det gör det, eftersom det kan indikera att det är tal om någon form av sexuell
byteshandel. Är det uppenbart eller misstänks handla om sådan ingår inte annonsen i
undersökningen.
Gentleman: Har en skiftande innebörd 1890-1980. Det kan vara en man som inte arbetar, en
man som har ett visst beteende och bara en beteckning på man. Gentleman ingår inte i någon av
kategorierna.
Pigg, rask: Kan sammanhöra med annonsörens ålder. I undersökningen kategoriseras
formuleringarna generellt som personlig egenskap, men diskuteras i berörda fall i samband med
kroppsliga egenskaper.
Praktisk: Kategoriseras som en färdighet under personliga egenskaper, men diskuteras i anslutning
till huslighet.
Respektabel: Se rubriken social och ekonomisk tillhörighet.
Troende: Kategoriseras som livsåskådning och personliga egenskaper.
Vegetarian: Anses syfta på en livsinställning och hanteras som en personlig egenskap.
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Bilaga 3. Kortfattad historik över Dagens Nyheter573
Dagens Nyheter startades efter utländsk förebild 1864 av Rudolf Wall. Tanken
var att skapa en billig småfolklig och lättillgänglig tidning med en snabb
nyhetstjänst. Förutom en ny typ av journalistik och billigare pris, så satsade
man också på bättre distribution, snabbare nyheter, enklare språk, välblandat
innehåll och klarare disposition. Genom prenumeration på TT:s
telegramsservice, användning av kommissionärer i landet, satsning på
abonnemangsrekrytering, utbärning av tidningen och morgonutgivning vann
man nya läsargrupper.
Redaktionella nyheter under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
var bland annat en söndagstidning 1897, avdelningen ”Namn och Nytt”, mer
personjournalistik och ökad informationsjournalistik, samt en ökad
rapportering om mord, olyckor och sport. Dagens Nyheter satsade också på
familj- och kvinnosidan.
Under åren mellan första och andra världskriget blev Dagens Nyheter ett
industriföretag. 1929 blev tidningen för första gången Sveriges största
dagstidning. Tack vare en upplageökning på nära 50 procent under andra
världskriget blev 1942 Dagens Nyheter Stockholms och hela landets största
morgontidning. Tidningen fortsatte ha material som var anpassat för en bred
stockholmspublik och behöll också sin position som nyhetstidning.
Att tidningen utkom i rikets huvudstad innebar att stor del av tidningarnas
nyhetsmaterial var av intresse för hela landet. På grund av sin höga upplaga och
köpstarka läsekrets kom Dagens Nyheter att bli det naturliga annonsorganet för
flera viktiga annonskategorier. Som största tidning fick Dagens Nyheter naturligt
en stor plats i opinionsbildningen.
Under 1960-talet befäste Dagens Nyheter sin position, medan 1970-talet
kännetecknades av ekonomisk krisen. Tidningens upplaga och annonsintäkter
sjönk då samtidigt som tekniken behövde moderniseras. Detta resulterade i
höjda priser på både prenumeration, lösnummer och annonser.

573

Furhoff & Hederberg 1969, s. 74, 190–193; Jonsson 1977, s. 45; Gustafsson & Rydén
2002, s. 67, 154-159, 262-265, 289; Hadenius 2002, s. 14, 18–19, 23, 60, 88, 98, 155, 217,
220, 350–351, 360-361, 392, 446–449; Hadenius, & Weibull & Wadbring 2008, s. 59–6.
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Bilaga 4. Uppgifter gällande annonsörernas
sammansättning
Diagram A

Mäns beskrivningar av sin ekonomiska situation 1890-1980 (%)

Diagram B

Kvinnors beskrivningar av sin ekonomiska situation 1890-1980 (%)

Diagram C

Socioekonomisk kategorisering av mäns beskrivningar av arbete/yrke 1890-1980
(%)

Diagram D

Socioekonomisk kategorisering av kvinnors beskrivningar av arbete/yrke 18901980 (%)

Diagram E

Kvinnors beskrivningar av sin sociala ställning 1890-1980 (%)

Diagram F

Mäns beskrivningar av sin sociala ställning 1890-1980 (%)

Diagram G

Män indelade efter beskrivningar av åldersgrupp 1890-1980 (%)

Diagram H

Kvinnor indelade efter beskrivningar av åldersgrupp 1890-1980 (%)

Diagram I

Medelålder kvinnor och män 1890-1980

Diagram J

Medianålder kvinnor och män 1890-1980

Diagram K

Yngsta och äldsta kvinnan och mannen 1890-1980

Diagram L

Åldersuttryck gällande kvinna av kvinnor 1890-1980 (%)

Diagram M

Åldersuttryck gällande man av män 1890-1980 (%)

Diagram N

Kvinnors beskrivningar av den ideale mannens ålder i en livspartnerrelation
1890-1980 (%)

Diagram O

Mäns beskrivningar av den ideala kvinnans ålder i en livspartnerrelation 18901980 (%)

Diagram P

Fördelning av beskrivningar av mäns och kvinnors geografiska bakgrund 18901980 (%)

Diagram Q

Annonsörernas beskrivningar av etnicitet 1890-1980 (%)

Diagram R

Mäns och kvinnors beskrivningar gällande civilstånd 1890-1980 (%)

Diagram S

Mäns och kvinnors uppgifter om barn 1980-1980 (%)
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