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Abstract

Title: Of Cabbages and Copper Shine.  The Reader as Homemaker in Swedish Domestic Magazines.

Domestic weekly magazines in Sweden are characterized by an emphasis on practical editorial material 

such as cooking recipes and knitting patterns, and also contain a comparatively large share of reader 

material. This makes it possible to study the readers through texts produced by themselves. The aim of 

this study of columns of readers' tips on domestic work is to analyze how readers embody a specific 

femininity centered around the woman as responsible for the home, in the sense of everyday 

maintenance as well as aesthetic development. The author defines this femininity as "home maker". 

The theoretical framework for the analysis is the sociological theory of Pierre Bourdieu, and Jonathan 

Potter's and Margaret Wetherell's model of interpretive repertoire is also used where modality is 

discussed. The "home maker" femininity is treated as a form of cultural capital which assumes 

symbolic status within the field of conventional femininity. The texts are seen as reproducing practices 

and systems of categorization and are also analyzed to ascertain to which level the writers feel 

confident to represent themselves as possessors of "home making" capital. 

The author concludes that the "home making" described in the texts contains elements unique to 

working class femininity. This includes specifically a relationship to the home as "one's own" and an 

arena for self-expression, but traditional ideals such as economizing, orderliness and cleanliness, 

which can be traced to the culture of the pre-industrial agrarian proletariat, are also prominent. 
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1. Inledning

 Ämnet för min uppsats är hur en viss femininitet representeras i läsarmaterial i så kallade 

"familjetidningar", alltså veckotidningar som Allers, Hemmets Veckotidning och dylikt. Denna 

tidskriftsgenre domineras av fackmaterial med anknytning till hushållsarbete (till exempel matlagning 

och handarbete) och läses till stor del av medelålders och äldre kvinnor med lägre utbildning i mindre 

städer eller på landsbygden (Bernow & Österman 1978 s 44, Orvesto Konsument 2011:2). Det finns 

flera faktorer som gör dessa tidningar forskningsvärda. En av de viktigaste för mig är att den läsekrets 

som förknippats med genren sällan framträder som subjekt i medier, forskning och samhällsdebatt. I 

familjetidningarna finns flera avdelningar där läsarna förser tidningarna med material. Det rör sig inte 

bara om en vanlig insändarsida utan också om olika typer av rådgivningsspalter och i regel en spalt dit 

läsare skickar in hushållstips. Det innebär att läsekretsen framträder i texten i högre grad än i många 

andra typer av tidskrifter. Att studera familjetidningar gör det också möjligt att studera normativ 

femininitet, särskilt de former därav som har att göra med hem och familj. Jag menar att dessa 

femininiteter genom sin traditionella karaktär har en tröghet som gör dem livskraftiga (Åström 1999 s 

148). Som jag ser det fungerar familjetidningarna inte bara som socialisering in i specifika kvinnoideal. 

I minst lika hög grad bekräftar de dessa ideals legitimitet och det legitima för läsaren i att sträva efter 

att nå idealet. Att analysera läsarmaterial ger en möjlighet att studera hur vissa av läsarna själva 

formulerar och förhåller sig till idealen.

Den normativa femininitet jag valt att studera är den där kvinnan har ansvar för hemmets skötsel, 

såväl det praktiska underhållet som den estetiska utformningen. Jag kallar i det följande denna 

femininitet "husmoderlighet". Jag kommer att analysera hur familjetidningarnas spalter med läsar-

tips för hem och hushåll redovisar husmoderliga aktiviteter men även hur skribenterna reproducerar 

sig själva som innehavare av denna femininitet.  "Husmoderligheten" kommer företrädesvis att 

undersökas utifrån ett klassperspektiv, utifrån det i tidigare forskning ofta förekommande antagandet 

att familjetidningarnas läsare till stor del hör till lägre medel- eller arbetarklass (Bernow & Österman 

1978 s 44, Sköld 1998 s 19). Mitt antagande är att om det är så bör man kunna utläsa något om den 

form "husmoderligheten" tar sig inom de klass-skiktens livsstil genom att studera texter som 

produceras av personer som lever denna livsstil, alltså i klartext arbetarklass-kvinnor. Eftersom jag 

använder klassbegreppet mer i fråga om levd vardagskultur snarare än sociala eller ekonomiska 

maktförhållanden utgår jag från utbildningsnivå som klassmarkör.

I denna uppsats används genomgående "hen" som pronomen utöver de fall där könet på den omtalade 

personen är känt, alternativt när det handlar om en helt könshomogen grupp. Detta föranleds i första 

hand av att jag tycker det är smidigare att använda i löpande text än "hon/han" eller "han/hon."

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att studera hur de läsare av familjetidningar som skickar in tips till tidskriften 

4



representerar sig själva som bärare av den femininitet jag kallar "husmoderlighet". Detta kommer att 

ske genom att hushållstips-spalter studeras utifrån antagandet att social status/klass påverkar den 

form en femininitet tar som del av olika individers identitet. 

• Hur ser husmoderligheten ut i texterna? Vilka praktiker förekommer? Vilka egenskaper 

framhävs? 

• Hur går textproducenterna till väga språkligt för att markera kompetens och reproducera sig 

själva som bärare av husmoderlighet?

• Hur förändras ovanstående över tid, och vad kan förändringarna bero på?

• Vilka uttryck för klassbunden kultur kan spåras i texterna? Hur yttrar sig denna?

2. Bakgrund och tidigare forskning

2.1. Tidigare forskning om familjetidningar

Familjetidningar är ett ämne som inte undersökts till någon större del i Sverige (Sköld 1998 s 15f). De 

undersökningar som gjort har i regel varit kvantitativa eller historiska översikter, som Bernows och 

Östermans "Svensk veckopress 1920-1975" (1978), varifrån jag tagit de enda hårddata jag hittat som 

stödjer antagandet att familjetidningarnas läsekrets till större del än genomsnittet läses av 

lågutbildade. När jag satt mig in i litteraturen är det framför allt två monografier i ämnet som varit till 

hjälp i arbetet med den här uppsatsen. Den tidigaste är journalisten Margareta Bergers "Fruar och 

damer" (1974), en historisk översikt över Husmodern och Idun mellan 1930 och 1971. Bergers ansats 

är bred, hon studerar såväl tidskrifternas innehåll som det redaktionella arbetet och även spelet 

mellan redaktion och läsare. Hon antar även ett klassperspektiv, dels i fråga om jämförelser mellan 

titlarna men även i fråga om kontakten mellan redaktion och läsare. Hennes undersökning slutar 

nästan exakt där min börjar, så direkta jämförelser har varit svåra att göra, men Bergers bok har givit 

nyttiga bakgrundskunskaper såväl i fråga om genrens publicistiska tradition som läsarhabitus under 

hennes undersökningsperiod. 

Ett senare verk är Gullan Skölds doktorsavhandling i journalistik, medier och kommunikation, "Från 

moder till samhällsvarelse"(1998). Sköld undersöker kvinnoroller i Året Runt mellan 1955 och 1995. 

Hon lägger särskild tonvikt vid artikelmaterial, men tar även upp fack- och läsar-material. Hennes 

grundliga beskrivningar har varit användbara för mig i jämförande syfte, inte minst p g a det problem 

vid materialinsamlingen jag nämner nedan i avsnitt 3.1. Tyvärr finns det problem med Skölds bok som 

gör det vanskligt att använda hennes analytiska resonemang. Exempel på detta är att hon använder 

statistik som underlag för slutsatser som om den vore korrekt, trots att hon själv noterar att den är 

missvisande och att en av hennes sekundärkällor redogjort för att den är än mer missvisande än Sköld 

redovisar. Ett annat är att hon utgår från hypoteser hon inte belägger utöver att göra antaganden 

(Sköld 1998 s 116, 166).

5



Utanför Sverige har medievetaren Joke Hermes tagit upp familjetidningar  i sin läsarstudie "Reading 

women's magazines", där hon studerar holländska kvinnors läsning av kvinnopress i en vidare 

definition utifrån Potter och Wetherells teorier om tolkningsrepertoarer. Eftersom Hermes' bok är 

centrerad på tidskrifternas användning snarare än på texterna har jag inte använt den direkt i 

samband med uppsatsen, men det är därifrån jag fick idén att använda tolkningsrepertoarer som en av 

analysmetoderna. 

2.2 Den svenska husmodern

För att förstå de praktiker som reproduceras i texterna behöver man veta något om det sammanhang 

vari praktikerna uppstått. Husmoderskap i Sverige har framför allt undersökts etnologiskt. I Lissie 

Åströms "I kvinnoled" (1999) intervjuas kvinnor ur tre generationer och olika samhällsklasser, i syfte 

att följa hur kvinnliga livsmönster överförs och förändras under 1900-talet. Enligt Åström har 

hemmafru-rollen, även om den förekommit i såväl övre medelklass som arbetarklass, haft olika 

bakgrund och olika förutsättningar, vilket lett till att de kvinnor som intagit densamma förhållit sig till 

den på ganska olika sätt och även att de positiva egenskaper och attribut den förknippats med sett 

olika ut beroende på klass.

Familjens konstruktion med tvådelat ansvar, med mannen som försörjare och kvinnan som ansvarig 

för hemmet, ofta i egenskap av arbetsledare, var enligt Åström en viktig förutsättning för 

borgerlighetens framväxt som dominerande samhällsklass under 1800-talet (Åström 1999 s 30 ff). 

Detta medförde ett kvinnoideal som till viss del skiljer sig från det förmoderna samhällets religiöst 

influerade kvinnobild utifrån den lutherska hustavlan, med kvinnan som en syndfull, lägre stående 

varelse än mannen och han som hennes av gud fastställda härskare. Det borgerliga idealet som det 

framställs i till exempel uppfostringsböcker och litteratur från tiden beskriver den gifta kvinnan som 

"den goda självutplånande hustrun, som för sin civilisatoriska uppgift i hemmet offrar behovet av 

oberoende och självständig personlighetsutveckling." (Gunnar Quist enligt Åström 1999 s 25.) 

Osjälviskhet och omvårdnad sågs som centrala kvinnodygder, och att modern stod för andlig och 

moralisk resning ansågs direkt nödvändig för att barnen skulle utvecklas till bra människor. Dessa 

dygder ville man även lära ut till arbetarklassens kvinnor, i syfte att höja deras moral och civilisera 

arbetarklassen som helhet (ibid. s 154).

I borgerligheten utbildades flickor för en framtida roll som husmor, arbetsledare i hemmet och 

uppfostrare, och att "familjeflickor" skulle ges samma typ av utbildning som pojkar ur samma klass 

sågs som orätt mot flickorna, som skulle ges en kompetens de inte skulle komma att behöva på 

bekostnad av kompetenser de faktiskt skulle få användning av. Visst förekom det att gifta kvinnor 

utförde lönearbete av ekonomiskt nödtvång, men detta sågs som ett nederlag för deras män, som 

misslyckats med sin försörjarroll, och en tragedi för kvinnan, som tvingade svika sin plikt mot sin 

familj. Flera av borgerlighetens kvinnor kände dessa krav som starkt handikappande och kvävande, 

och de propagerade ofta för den gifta kvinnans rätt till arbete utifrån argument som rörde 

självförverkligande och personlighetsutveckling snarare än ekonomi. Rent praktiskt krävdes långt 
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fram i tiden en god ekonomisk situation för att en gift kvinna ur högre klass skulle kunna arbeta, 

eftersom det mer eller mindre förutsatte hemhjälp. Ännu i början av 1970-talet fick barnomsorg 

ordnas privat (ibid s 42 ff).

Inom arbetarklassen var situationen en annan. Kvinnans arbetsbörda var i praktiken större än 

mannens, i och med att hemarbetet även där var kvinnans ansvar samtidigt som lönearbete i regel var 

en nödvändighet för bägge parter i en familj (Åström 1999 s 141ff). Historikern Yvonne Hirdman 

(1992) har visat hur de socialdemokratiska kvinnorna redan tidigt kom att verka för att kvinnorna 

skulle befrias från lönearbetet snarare än att avlastas i fråga om hemarbetet. Detta sammanföll med en 

ambition hos kvinnorörelsen i de högre klasserna att höja status på hemarbetet genom att anlägga ett 

professionell synsätt på detsamma. Hirdman menar också att männen inom den tidiga arbetarrörelsen 

såg kvinnorna som ett hot mot deras egen sysselsättning. Kvinnornas extremt låga löner, ofta mindre 

än hälften av männens i motsvarande arbete, innebar enligt dem risk för lönedumpning och att 

kvinnorna så att säga stal jobben. Vidare sågs feminismen som en borgerlig rörelse som hotade att 

splittra arbetarrörelsen genom att lura kvinnorna att solidarisera sig med kvinnor i högre klasser 

snarare än männen i sin egen. Att "kvinnofrågan" var tabu inom den tidiga arbetarrörelsen bör enligt 

Hirdman ha påverkat hur den behandlades i kvinnoklubbarna. 

När det under mellankrigstiden blev ekonomiskt möjligt för flera kvinnor i arbetarklassen att stanna 

hemma, eller bara arbeta deltid, uppfattades detta av många som en befrielse, en möjlighet att ägna sig 

åt sådant hushållsarbete som skapade livskvalitet, och inte bara det allra nödvändigaste (Åström 1999 

s 142). Denna syn på hemmet som "ens eget" och en arena för kreativitet är en viktig del av hur 

etnologen Anette Rosengren (1991) menar att hennes informanter skapar femininitet ännu på 1980-

talet, och den kan även märkas i det material jag studerat. Rosengren menar att de arbetar- och lägre 

medelklass-familjer hon studerat inte uppfattar en könsindelad arbetsfördelning som begränsande, 

utan snarare som att bägge parter arbetar för familjen på olika sätt. Hon (och även Åström, op.cit.) 

menar att detta till viss del återskapar den arbetsfördelning som rådde bland småbrukare och 

lantbruksproletariat under förindustriell period och menar att den ingår i samma tanketradition. 

Gullan Sköld (1998) redovisar en liknande syn på hemmet som kvinnans domän som dominerande i 

familjetidningen Året  Runt och menar att det bygger på ett särartstänkande. 

Även om jag vill poängtera klasskillnaderna i fråga om individers attityder till husmoders-rollen, finns 

det ingen anledning att ignorera likheterna. Att borgarklassens och senare den högre medelklassens 

synsätt varit hegemoniska är svårt att ifrågasätta, och det finns många exempel på hur arbetarklassen 

övertagit dessa som ett led i en jämlikhetssträvan. Man kan förvisso se de traditionella, borgerliga 

husmodersdygder jag nämnt ovan i de texter jag studerat,  men det är inte självklart relevant att dra 

slutsatser om skribentens klasstillhörighet endast utifrån dem, just eftersom de är hegemoniska. 

Däremot kan man argumentera att arbetarklassen inte nödvändigtvis övertar de dominanta klassernas 

attityder särskilt lättvindigt, utan att strukturerna är ganska "sega" och att det finns utrymme för 

förhandling och motstånd.
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3. Material och arbetssätt

3.1. Material och urval

Det material som använts för undersökningen utgörs av läsartips från tips-spalter (de enstaka tipsen 

kallas nedan även kallade "texter" eller "tipstexter") i två familjetidningar, Allers och Hemmets 

Journal (nedan kallad HJ), årgångarna 1970, 1990 och 2010. Denna typ av spalt finns med i samtliga 

årgångar men under olika namn. Titlarna valdes utifrån att de upplagemässigt är de största 

familjetidningarna, men valet visade sig även vara lämpligt eftersom dessa är de enda titlar i genren 

som arkiveras i Umeå Universitetsbibliotek. Den tidsmässiga avgränsningen gjordes med ambitionen 

att studera eventuella förändringar i materialet i och med att färre kvinnor kommit att ha 

husmoderskapet som huvudsaklig sysselsättning. Inom varje årgång studerades samma nummer, nr 4, 

14, 24, 34 och 44. Detta urval skedde med tanke på att de praktiker som beskrivs i tipsen förväntades 

variera beroende på årstid och jag ville undvika en tematisk snedvridning. I några enstaka fall hade de 

utvalda numren ingen tipssida, och då användes närmast därpå följande nummer.

Ett oförutsett problem vid materialinsamlingen var att bara årgång 1990 och 2010 av Allers och 2010 

av HJ kunde studeras på Umeå universitetsbibliotek. Jag blev därför tvungen att förlita mig på 

fotostatkopior från Carolina Rediviva för hälften av materialet. Detta gjorde det praktiskt 

ogenomförbart att jämföra tipstexterna med såväl övrigt fackmaterial som andra insändare i samma 

tidningar, vilket ursprungligen varit min ambition.  Jag är mycket medveten om att redaktionens 

agerande i fråga om urval och textredigering är en faktor som påverkar materialet, och jag hade 

ursprungligen velat beakta det mer. Denna svårighet vid materialinsamlingen är en anledning till att 

så inte skedde.

3.2. Arbetssätt

Tipstexterna har analyserats utifrån en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Jag har 

sammanställt ett kodschema där variabler som jag funnit relevanta att studera har registrerats allt 

eftersom de uppträdde i texterna och variabelvärden har tilldelats de enskilda texterna. I efterhand har 

vissa variabler kombinerats, när jag noterade att de var lika andra variabler, eller endast förekom i 

någon enstaka text. Variabelvärdena har sedan grupperats i syfte att söka mönster och trender i 

materialet. Mönstren har sedan analyserats utifrån tidigare forskning. Samtidigt har jag ansträngt mig 

för att närläsa samtliga texter, och detta arbete har legat till grund för uppkomsten av vissa av 

analyskategorierna. Jag har ofta gått tillbaka och studerat texterna på nytt när jag funnit mönster, i 

syfte att jämföra mönstren med varandra, och funnit att de upprepade läsningarna avslöjar nya 

betydelser. Dessa mönster har sedan analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkter som skisserats 

ovan och med jämförelser och influenser från tidigare forskning om familjepress och kvinnors 

hemarbete. 

8



Vid kodningen har jag i regel bara markerat positivt värde i en variabel per enhet text.  Undantag gäller 

i fråga om variabelgrupperna "Aktiviteter" och "Egenskaper." En och samma tipstext kan handla om 

flera saker, till exempel klädvård och återanvändning (HJ 1970:24 s 8) eller klädvård och rengöring 

(Allers 2010:24 s 95). I de fall där flera "aktivitets"-kategorier framstod som jämbördiga i tipset angavs 

positivt variabelvärde i samtliga. När det gällde "egenskaper" var jag mer restriktiv, eftersom analysen 

av dessa var mer tolkande. Eftersom texterna är ytterst korta, i regel en till tre meningar, var jag mån 

om att inte läsa in mer än rimligt i dem, och jag angav därför bara ett positivt värde, undantaget de tips 

där jag verkligen inte kunde avgöra vilkendera "egenskap" som kunde antas prioriterad av skribenten.

Vid analysen av materialet har jag genomgående vinnlagt mig om att använda vad Thomas Wahl kallar 

"en deltagarorienterad kontext" (Wahl 2007 s 203), d v s låta materialet och skribenterna tala om för 

mig vad som är relevant, snarare än att i förväg bestämma analyskategorier och leta efter dessa i 

materialet. En risk med detta är naturligtvis att läsningen blir subjektiv och tolkningen till stor del 

beroende på personlig förförståelse. Jag anser dock att det faktum att jag i efterhand funnit liknande 

kategorier i tidigare forskning validerar, om inte mina resultat, så i vilket fall de metoder jag använt för 

att nå fram till dem. 

4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter

I analysarbetet har jag valt att utgå från den franske sociologen Pierre Bourdieus kultursociologiska 

teori, som tar hänsyn till de begränsningar i fråga om tillgängliga diskurser och hur man förhåller sig 

till dessa som uppstår på grund av en persons uppfostran och levnadsomständigheter.  Jag har också 

använt de brittiska socialpsykologerna Jonathan Potters och Margaret Wetherells diskurspsykologiska 

teori om "tolkningsrepertoarer" som metod vid textanalysen. Dessa redogörs för nedan.

4.1 Bourdieus kultursociologiska system - kapital, fält och habitus

Ett centralt begrepp hos Bourdieu, och även för mig i den här uppsatsen, är kapital. Med detta menar 

han olika typer av maktresurser en individ eller grupp kan ha tillgång till i varierande grad och 

använda i sin kamp om fält. Kapitalet kan vara ekonomiskt, kulturellt eller socialt. Ekonomiskt kapital 

är precis vad det låter som, alltså tillgångar i form av pengar, fastigheter och dylikt. Kulturellt kapital 

är sådant som utbildning och "god smak".  Socialt kapital är resurser som baseras på relationer, till 

exempel sociala kontakter. När en viss form av kapital kommit att inta en dominansposition, vilket 

Bourdieu kallar "legitimitet", kan det ses som symboliskt kapital. Den som innehar symboliskt kapital 

kan använda det för att förbättra sin position på ett visst fält, särskilt om kapitalet blivit 

institutionaliserat (Skeggs 1997 s 20ff). Ett påtagligt exempel är att man som student lär sig använda 

"rätt" intellektuella referenser för att positionera sig fördelaktigt på det humanistisk-vetenskapliga 

fältet. I min studie ser jag "husmoderlighet" som symboliskt kapital.
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I sin redogörelse för Bourdieus centrala begrepp betonar den brittiska etnologen Beverley Skeggs att 

kapitalets symbolvärde är kontextspecifikt, d v s att det avgörs av situationen. Det som är centralt som 

kapital på ett fält kan vara värdelöst på ett annat (Skeggs 1997 s 21). Däremot ska inte kampen om 

kapitalet självklart sammanställas med begreppet diskursiv kamp. Visserligen råder även enligt 

Bourdieu en ständig maktkamp rörande kapitalformers legitimitet, men inom ett fält finns inte plats 

för olika former av legitimt kapital samtidigt. Symboliskt kapital är något som man antingen har 

mycket, lite eller inget av. Den som vill hävda en maktposition med åberopande av kapital som inte för 

tillfället är det legitima (till exempel vill hävda behörighet till ett visst yrke utifrån yrkeserfarenhet 

snarare än examen) slår ur underläge. Den här synen på legitimitetens hegemoni är något som 

Bourdieu ibland har kritiserats för, inte minst för att den leder till att klasspecifika kulturer och 

subkulturer bara ses som strategier hos grupper som saknar "egentligt" kulturellt kapital. Jag är 

beredd att hålla med om den kritiken, och tycker att Bourdieus synsätt i just detta fall är onödigt 

enkelspårigt. Jag menar att människors och gruppers förhandlingar med det legitima är betydligt mer 

komplex än Bourdieu anser. Många av de texter jag studerat beskriver en livsstil som kan ses som mer 

framträdande hos kvinnor inom arbetar- och lägre medelklass än inom den högre och akademiska 

medelklass som reproducerar det Bourdieu menar med legitim kultur, men det betyder inte att 

skribenterna själva upplever någon "brist" på kulturellt kapital. 

När Bourdieu talar om fält avser han ett område där människor strider om materiella och symboliska 

tillgångar. Ett fält begränsas och definieras främst av dess centrala värden, som aktörerna på fältet 

eftersträvar, men också riskerar förlora. Det kännetecknas också av fält-specifika dispositioner och 

investeringar i form av olika typer av kapital som krävs för att ta plats på fältet samt av specifika 

vinster och risker som aktörerna tar (Broady 1988 s 68 f). Den "husmoderlighet" jag försöker kartlägga 

menar jag utgör en form av symboliskt kapital som har värde på den konventionella femininitetens 

fält. Man skulle givetvis kunna tolka den annorlunda. Som Skeggs påpekar är de ovanstående 

begreppen inga empiriska positioner, utan metaforiska kategoriseringar (Skeggs 1997 s 23). Detta 

medför naturligtvis att olika företeelser kan kategoriseras olika av olika forskare. Skeggs ser till 

exempel femininitet, i betydelsen konventionell "kvinnlighet", inte som ett fält utan som en 

kapitalform som definieras och ombildas, ständigt utifrån ett medelklassperspektiv. Jag ser snarare 

konventionell femininitet enligt denna definition som ett fält, där man kan inta olika positioner utifrån 

olika habitus. 

När kapital av något slag uttrycks av en individ kallas detta habitus. Jag uppehåller mig främst vid 

kulturellt kapital, men man kan även studera hur habitus uttrycker t ex ekonomiskt och socialt kapital. 

Habitus utgörs av ett system av internaliserade dispositioner (värderingar, normer och motiv för 

handlande) som avgör hur vi tolkar världen. Habitus är den kulturella dimensionen av klassbakgrund. 

Bourdieu säger att förhållandet mellan levnadsomständigheter och habitus är dialektiskt. Med det 

menar han att habitus är såväl strukturerat som strukturerande, d v s det kommer av specifika sociala 

förhållanden och bidrar också till att upprätthålla dessa.  Det innebär att individen enligt Bourdieu 

både är en produkt av sina levnadsförhållanden och en (re)producent av dessa. Reproduktionen är 

dock inte statisk, utan omförhandlingar sker ständigt, eftersom olika personer aldrig har identiska 
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levnadsförhållanden och erfarenheter. Han betonar också att klasspositioner inte intar en statisk 

hierarki, utan utgör en dynamisk struktur som definieras utifrån olikheter och motsatser (Bourdieu 

1994 s 170 ff).

Habitus uttrycks i handlingar som Bourdieu kallar "praktiker", men också i kategoriseringssystem som 

organiserar handlingarna så de blir betydelsebärande. Tillsammans bildar praktikerna och 

kategoriseringssystemen livsstilar. En och samma praktik kan alltså ha olika betydelse beroende på 

vilken grupp den utförande individen tillhör, utifrån vilken symbolik som förknippas med praktiken i 

den aktuella individens habitus.  I mitt studium av tipstexter i familjetidningar ser jag de enskilda 

texterna som återgivanden av praktiker, men även som praktiker i sig. Att skribenten skickar in till 

tidningen kan ses som en symbolhandling där skribenten markerar position på "femininitetens fält" 

genom att göra anspråk på en viss grad av "husmoderlighet", och detta anspråk kan tänkas ses som 

bekräftat av utomstående part i och med publiceringen. Skribenterna representerar sig själva i 

texterna som bärare av vissa egenskaper, och denna representation visar oss varför de praktiker de 

beskriver är "husmoderliga." "Egenskaperna" utgör alltså kategoriseringssystem som uttrycker 

dispositioner. Texterna berättar alltså om en habitus där husmoderligheten har värde som symboliskt 

kapital.

4.2 Diskursanalytiska infallsvinklar

Vid själva analysarbetet har jag influerats av Potters och Wetherells diskurspsykologiska modell om 

tolkningsrepertoarer. Jag har haft stor nytta av denna modell genom att den hjälper till att studera hur 

tipsskribenterna uttrycker sanningsanspråk och hur deras språk kan indikera var de positionerar sig 

på femininitetens fält. 

Tolkningsrepertorer definieras som "recurring systems of terms used for characterizing and evaluating 

actions, events and other phenomena." (Potter och Wetherell citerade i Hermes 1995 s 26) Potter och 

Wetherell betonar ideologi som social praktik och fokuserar på vardagligt tal/text som konstituerande 

handling genom att studera talets/textens retoriska struktur. De intresserar sig för vilken effekt 

diskursivt tal får och hur det legitimerar eller underminerar existerande strukturer (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s 114 ff). Tolkningsrepertoarer studeras vanligen i form av samtalsanalys 

eller andra vardagssituationer. Man även kan använda modellen på av skriven text, vilket jag har gjort 

framför allt i fråga om studiet av modalitet, men också när jag kartlagt kategoriseringssystem.

Bourdieu menar att en utsagas form, hur något sägs, bär betydelse likaväl som vad som sägs. Vill man 

förstå vilka dispositioner som uttrycks måste man studera såväl form som innehåll. Vill man förstå 

vilka dispositioner som uttrycks måste man studera såväl form som innehåll. (Bourdieu 1994 s 171) 

Som redskap för detta har jag använt begreppet "modalitet" i den betydelse lingvistikern Norman 

Fairclough lägger in i detta, men även som Potter använder sig av det (Wahl s 199ff) . 

Modalitetsanalyser studerar i vilken grad en talare/skribent instämmer med ett påstående, och 

därigenom förbinder sig med påståendet. Detta kallas "affinitet".  Genom att studera modalitet kan 
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man undersöka hur mycket talaren/skribenten förefaller identifiera sig med sitt påstående. 

Modalitetsmarkörer kan ha olika "styrka", från rena sanningsanspråk, som har "hög affinitet", till vad 

Fairclough kallar en "hedge", en teknik varigenom skribenten skapar distans till sitt påstående och 

skapar utrymme för tvivel. Detta orsakar "låg affinitet" (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 87ff).

5. Resultat och analys

I följande kapitel redogörs för tipstexternas innehåll i fråga om beskrivna aktiviteter, uttalade eller 

antydda syften med dessa och de egenskaper de kan tänkas uttrycka. Jag går även in på vilken fysisk 

miljö som anses som husmoderns och vilka begränsningar den har. Det jag vill ta reda på här är vilka 

de husmoderliga praktikerna är, och vilka personliga "dygder" som ses som önskvärda, alltså hurdan 

den livsstil är som skribenterna anser uttrycka ett innehav av husmoderligt kapital. Därefter studeras 

faktorer som kan påverka läsarens intryck av skribentens auktoritet, som layout, språkbruk och 

uttryck av modalitet. 

Resultaten presenteras även i tabellform i bilaga 1. Exempel på hur tipsspalterna sett ut i tryck återges 

i bilaga 2.

5.1. Vad gör en "husmor"? Aktiviteter i tipstexterna

5.1.1. Vilka är praktikerna?

I detta avsnitt studeras de teman i form av beskrivna arbetsmoment som förekommer i tipstexterna.1 

Jag har här utgått från Bourdieus antagande att praktiker är såväl ett uttryck för habitus som 

konstituerar detsamma. Övergripande kan sägas att de tips som syftar till någon form av 

effektivisering, förenkling eller förbättring, som behandlar hemarbetet utifrån en semi-professionell 

synvinkel, dominerar genom hela den undersökta perioden. Men även tips som syftar till vad jag vill 

kalla höjd livskvalitet, till exempel skönhetsvård, vacker inredning, godare mat, förekommer i 

tipstexterna, och andelen av denna typ av tips ökar stadigt genom hela perioden. Detta är en av de 

iakttagelser som gör att jag menar att det sker en förändring i de kriterier varigenom 

"husmoderligheten" legitimeras. 

De absolut vanligast förekommande aktiviteterna är matlagning och rengöring. I årgång 1970 är 

rengöring (vilket avser städning, disk och dylikt) den vanligaste och matlagning den näst vanligaste, 

medan förhållandena är ombytta i de båda senare årgångarna. Min uppfattning är att detta till viss del 

beror på den standardhöjning som under de mellanliggande åren skedde i hemmen i fråga om större 

och mer effektiv maskinpark och mer effektiva rengöringsmedel. En tendens inom de tips som handlar 

om rengöring är också att det över tid blir vanligare att tipsen motiveras utifrån att kanske redan rena 

saker behandlas för att se rena ut, till exempel att missfärgningar tas bort, snarare än att arbetets syfte 

1 Resultaten redovisas numerärt i bilaga 1, tabell A.
12



är att smutsiga saker ska bli rena - även om tips som motiveras utifrån hygien fortfarande är vanligast. 

Ett exempel på den tendensen är detta tips: 

"Den rostfria diskbänken blir gnistrande ren om du efter rengöring putsar den med 

fönsterputs." (Allers 1990:44 s 88)

I samtliga årgångar förekommer kategorin "hålla ordning". Därmed menar jag att säkerställa att var 

sak hålls på sin plats, förebyggande städning så att säga. Ett typiskt exempel på sådana tips är detta:

Märk barnens pussel Barnens olika pussel märker jag på baksidan med symboler 

lika för ett pussel. Ex =/+ och så vidare. Då blandar man inte ihop pusslen. Man kan 

också märka med färg. (HJ 1990:24 s 55)

Matlagningstipsen är dominerande inom uppdelningen efter aktivitet sett till den undersökta tiden i 

stort. Det rör sig här inte om recept, på sin höjd ibland tips om bättre smak och utseende på enstaka 

rätter, men i regel tipsas det om effektivisering av enskilda arbetsmoment. I den här kategorin är det 

framför allt tids- och arbetsbesparing som lyfts fram, som i detta fall:

Kärnfritt Håll en tesil under citronen när du pressar ur saften så slipper du få med 

kärnorna. (Allers 2010:4)

Det rationella dominerar starkare inom matlagningstipsen än någon annan kategori, och inga 

skillnader i fråga om detta sker över tiden. (Se vidare avsnitt 5.2.3. om rationalitet.)  Däremot 

förekommer fler tips om ekonomisk besparing i den första årgången, och fler tips om smakförhöjning i 

den sista. 

Kategorin "förvaring" utgör även den ett exempel på en aktivitet där man märker av 

standardhöjningen i hemmen. Den har en av de största andelarna i årgång 1970 års tips, men en 

betydligt mindre i de båda senare. 1970 finns i denna kategori flera tips för förvaring och 

omhändertagande av matvaror, där den självklara lösningen år 2011 skulle vara att frysa in dem. I 

2010 års årgång, där förvaringstipsen åter igen har en ganska framträdande plats, nämner nästan alla 

tipsen frysen som förvaringsplats.

Även andra aspekter av ordning och trevnad i hemmet än renhållning utgör vanliga aktiviteter i 

texterna. Tips om krukväxter är ett exempel på sådana som förekommer i samtliga årgångar, om än 

inte särskilt framträdande. 

Det finns även andra mönster i fråga om aktiviteters förekomst. En viss typ av aktivitet kan vara vanlig 

i en av titlarna under en specifik årgång, men inte i andra. Detta gäller till exempel kroppsvård, som i 

form av huskurer för hudvård får ett tillfälligt uppsving i HJ 1990. Samma år förekommer flera tips om 

hemdekorering i bägge titlarna, men sådana tips saknas helt i kringliggande årgångar. Jag tänker mig 

att det här rör sig om att skribenter som tipsat om en aktivitet inspirerar andra att tipsa om liknande 

saker. 
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5.1.2. Avvikelser  och deras tänkta orsaker

Det finns även aktiviteter som har en oväntat liten plats i tipsmaterialet. Relativt få tips, 12 av 178, 

refererar till barn, och endast ett av dem handlar direkt om barnavård, mer specifikt vård av sjukt barn 

(Allers 1970:44 s 14). I övrigt rör tipsen barnsäkerhet, lagning av kläder och att hålla ordning bland 

barnens leksaker. Endast ett tips, om att lära barn duka, berör någon form av pedagogik eller 

uppfostran. Utifrån Gullan Skölds undersökning, där hon lyfter fram mödraskap som en central 

femininitet i Året Runt (Sköld 1998:334ff), kan detta tyckas märkligt, men jag tolkar det som att 

skribenterna tänker på föräldrarollen som något som i daglig praktik är separat från husmorsrollen 

med ett annat kulturellt kapital - även om båda dessa kapital är centrala för att hävda en 

auktoritetsposition på den konventionella femininitetens fält. Detta kan styrkas utifrån Rosengrens 

redogörelse för att barnuppfostran för hennes informanter snarare är ett praktiskt än ett pedagogiskt 

ansvar, och att barnen förutsätts roa sig själva och varandra medan modern ägnar sig åt hushållsarbete 

(Rosengren 1991 s 86).

En annan aktivitet där undersökningen gav ett oväntat utfall rör återanvändning, vilket jag här 

definierar som att man använder gamla saker på nya sätt. Att en mindre del av 1990 års tips tog upp 

detta jämfört med  årgång 1970 var väntat, men jag hade förväntat mig en ökning i 2010 års material 

utifrån att återvinning av olika slag lyfts fram mer som ett eftersträvansvärt beteende inom den 

dominerande kulturen, inte minst med miljöhänsyn som argument. Men i årgång 2010 finns inte ett 

enda tips om någon form av återanvändning. Lissie Åström betonar en strävan hos hennes 

arbetarklass-informanter efter det nya och moderna och avståndstagande från sådant som har 

"fattigstämpel" som ett led i ett arbete för att markera ett ekonomiskt och socialt uppåtstigande såväl 

för individ som för samhällsklass. Hon tar också upp också en misstänksamhet inom arbetarklassen 

mot utifrån kommande expertsystem och hur dessa ofta möts med motstånd (Åström 1999 s 139, 

145f). Det kan tänkas att återvinningsaktiviteter inom arbetarklassen associeras med en tidigare 

påtvingad sparsamhet och att man gör motstånd mot ideal som pådyvlas "uppifrån", men som har 

negativt kapitalvärde inom en arbetarklasshabitus. Rent allmänt minskar mångfalden av praktiker 

ganska markant mellan 1970 års årgång och de bägge senare. Det är framför allt aktiviteter som på 

något sätt kan anknytas till självhushållning som försvinner, exempelvis hemsömnad och lagning. Det 

är troligt att detta hör ihop med dels att kvinnor under de mellanliggande 20 åren börjat arbeta mer 

utanför hemmet och följaktligen har mindre tid till hushållsarbete, och även att självhushållning blivit 

ekonomiskt mindre lönsamt.

5.1.3. Husmoderlighetens arena

En iögonenfallande egenskap hos tipstexterna är den skarpa avgränsningen i fråga om miljöer där de 

tänks äga rum. Hemarbetet dominerar totalt. Ingen av texterna nämner på något sätt yrkesarbete, 

trots att detta kommit att ta en ständigt större plats i kvinnors liv under den undersökta perioden. Inte 

heller nämns dubbelarbete på något sätt, till exempel som argument för tidsbesparande åtgärder. 

Sådana förekommer för övrigt ytterst sparsamt i materialet som helhet. Om man endast utgår från 
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texterna skulle man kunna dra slutsatsen att alla skribenter är hemarbetande - och det är svårt att tro 

att så är fallet, åtminstone i den senaste årgången. 

Avgränsningen kan i 1970 års årgång förklaras utifrån ingresserna till tipsspalterna. Där exemplifieras 

i båda titlarna med ämnen som rör hem och hushåll. Sådana "riktlinjer" saknas dock helt i de bägge 

senare årgångarna. Att hem-inriktningens dominans trots detta är så total kan heller inte förklaras helt 

med att familjetidningarnas ämnen främst är inriktade på hemmen. Som Sköld har visat (1998) 

förekommer kvinnor som yrkesarbetande under hela den av mig undersökta perioden i Året Runts 

reportagematerial, och diskussioner om kvinnors arbete utom och i hemmen förekommer även i 

insändarspalterna. Utifrån hennes redogörelse kan man hävda att läsarnas attityd till dessa roller och 

fördelningen dem emellan växlar över tid, men att de genom hela hennes  undersökta period (som 

avslutas 1995) särskilt framhäver traditionella kvinnoroller som positiva för såväl kvinnan som resten 

av familjen. Den bild av skribenterna som framträder i tipstexterna är att de är personer som verkligen 

engagerar sig i hemmet och dess skötsel, och i och med att majoriteten av texterna tar formen av ett 

direkt tilltal till läsaren förutsätts även hen ha ett sådant engagemang. Åström och Rosengren redogör 

också för hur ett sådant engagemang anses för självklart av deras lågutbildade informanter (Åström 

1999 s  152, Rosengren s s 53 ff), och jag vill mena att det engagemanget är helt centralt för 

"husmoderligheten" som arbetarklass-femininitet. 

Hemarbetet verkar i de allra flesta tipsen ske inomhus. Totalt 151 av de 178 tipstexterna berör 

aktiviteter eller sägs uttryckligen äga rum inomhus. Vissa tips handlar om till exempel trädgård, 

shopping och friluftsliv, men de är få och uppträder företrädesvis i de senare årgångarna. På så vis kan 

man säga att den tänkta arenan för husmoderligheten breddas över tid, och att "husmoderns" rörlighet 

blir större. Detta styrks av de mycket få texter i materialet som handlar om bilar. I 1970 års tips finns 

ett enda tips som berör bilar. Det handlar om hur man får en bilpläd att ligga "på sin plats" och 

signaturen är "baksätespassagerare" (Allers 1970:4 s 52). I 1990 års årgång finns tre tips som rör bilar, 

och de behandlar underhåll och rengöring från ett perspektiv, i ett fall uttalat utifrån ett 

förarperspektiv. Man kan tänka sig att det är mer självklart för 1990 års husmor att själv sitta bakom 

ratten. I HJ från 1990 finns även några exempel på tips som rör lättare renoveringsarbeten i hemmet, 

vilket traditionellt setts som en del av den manliga verksamhetssfären (Rosengren s 145). Men detta är 

sällsynta undantag. 

5.1.4 Husmoderliga praktiker - historiska aspekter

Såväl Åström som Hirdman har redogjort för hur politiska aktörer med olika bakgrund under 

mellankrigstiden började tala om husmödraskap som ett yrke och verka för ökad professionalisering 

inom detta yrke, som en del i ett opinionsbildande arbete för att höja statusen på hemarbete - att göra 

det legitimt, för att använda Bourdieus terminologi. Detta berodde dels på en strävan att motivera 

kvinnor att avstå från lönearbete, inte minst i tider av arbetslöshet, men inom arbetarrörelsens 

kvinnoförbund höjdes också röster för att utverka någon form av ekonomisk ersättning till de 

hemarbetande kvinnorna och flera av de socialdemokratiska kvinnorna använde fackliga termer för att 

15



tala om hemarbetet (Hirdman 1992 s 78ff, Åström 1999 s154f). Samma argument för att försvara 

hemarbetet som essentiellt kvinnligt förekommer långt fram i tiden, och Sköld har redogjort för deras 

förekomst i familjetidningarnas insändare så sent som 1995 (Sköld 1998 s 186, 271). Att denna 

tolkning av husmoderlighet lätt orsakar en inre konflikt med åtföljande dåligt samvete för 

yrkesarbetande kvinnor kan man förstå, och jag tror en av anledningarna till att en tolkningsmodell 

som betonar husmorsarbete för personlig tillfredsställelse blir mer förekommande i de senare 

årgångarna av mitt material är att den kan fungera som en kraft som återupprättar hegemonin. (Jfr 

Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 55)

Men den professionaliserande repertoaren har aldrig varit hegemonisk i tipsmaterialet. För många 

arbetarklasskvinnor som blev hemmafruar under samma period innebar det, som nämnts i avsnitt 2.2, 

en lättnad och en möjlighet att lägga tid och energi på lustbetonade aktiviteter som också kunde höja 

familjens prestige i närområdet (Åström 1999 s 142). Rosengrens deltidsarbetande arbetarklass-

informanter ser hemmet som "sitt eget", ett område där de kan utveckla sin kreativitet och 

autonomitet (Rosengren 1991 s 68 f). Ett av flera exempel på sådant kreativt hemarbete i mitt material 

är detta tips:

Enhetlig fönsterprydnad För att få ett trevligt och enhetligt fönsterarrangemang 

gör jag som följer: Köper nya ytterkrukor till mina växter. Samtidigt köper jag två 

extrakrukor i samma design och monterar dem som fönsterlampor. OBS, det måste 

vara hål i botten på krukorna! Elaffären hjälper dig med lämpliga 

belysningsarmaturer. (HJ 1990:4 s 67)

Att lyfta fram lustfyllda husmoders-aktiviteter kan alltså handla om att man använder 

kategoriseringssystem som ingår i en arbetarklasshabitus där husmoderligheten är mycket mer värd 

som kulturellt kapital än i till exempel akademiska medelklasskretsar, där jämställdhet har större 

symbolvärde. Om man utgår från att många av familjetidningarnas läsare, och därmed även tips-

skribenter socialt tillhör arbetar- och lägre medelklass finner jag det högst troligt. Att lust fått en mer 

positiv position inom den dominerande kulturen på bekostnad av till exempel plikt och uppoffring, 

som Åström menar är centrala kvinnodygder inom traditionell femininitet (Åström 1999 s 25f), bör 

rimligen också medföra att skribenterna är mer bekväma med att lyfta fram lustbetonade aktiviteter i 

de senare årgångarna. 

Det finns tydliga skillnader i fråga om praktiker mellan 1970 och 1990 års tipstexter, medan 

skillnaderna i regel är försumbara mellan 1990 och 2010. Många av de förändringar som sker över tid i 

fråga om aktiviteterna kan förklaras med ovan nämnda standardhöjdningar, samt även den minskade 

tid för hushållsarbete som följt med att kvinnor i större utsträckning lönearbetar utanför hemmet. 

Denna typ av mönster gör att jag tycker mig kunna påstå att tipsen verkligen avspeglar verkliga 

levnadsomständigheter som kan antas kännas igen av läsarna. 
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5.2. Hurdan är en "husmor"? Legitima egenskaper

Kategoriseringssystem som bildats ur specifika habiti organiserar praktikerna så de får betydelse, eller 

för att uttrycka det på ett annat sätt: handlingarna blir tecken. Jag kommer nu att redogöra för ideala 

egenskaper som jag menar utgör den ideologiska grunden för "husmoderlighet" och som uttrycks i 

tipstexterna.2 Det handlar om hur praktikerna motiveras, alltså hur skribenterna artikulerar sitt 

kapitalanspråk utifrån vad som är norm i deras livsvärld. I den tidigaste årgången får de vägledning i 

fråga om normer av ingresserna till tipsspalterna. I Allers efterfrågas "allt som sparar tid och pengar" , 

d v s de egenskaper jag kallar "rationalitet" och "sparsamhet". HJ vill ha "tips, som som underlättar i 

hem- och hushållsarbetet", d v s nämner "rationalitet." Det är mycket möjligt att det hade betydelse för 

vad läsarna valde att skicka in till redaktionen, vilket bör beaktas när man gör tidsmässiga jämförelser. 

5.2.1. Klassbunden husmorshabitus

Vid analysarbetet har jag använt tio kategorier för "egenskap." Dessa redovisas nedan, grupperade som 

traditionell, modernistisk och estetisk husmoderlighet. Som nämnts i avsnitt 2.2 kom 

husmoderligheten under mellankrigstiden att tolkas utifrån den diskurs om social ingenjörskonst som 

blev dominant under folkhemsbygget. Åström menar att det tidigare idealet om plikt och uppoffring 

levde kvar, men nu kompletterades med krav på  professionalitet. Hennes resonemang handlar mest 

uttalat om borgerlighetens kvinnor, men eftersom det som dominerar inom en tongivande påverkar 

även "lägre" klasser är det inte förvånande att liknande upplevelser noteras även i fråga om hennes 

informanter inom arbetarklassen, inte minst med tanke på de välmenande uppfostringstendenser som 

spreds i bl a familjepress (Åström 1999 s 96, 154). När jag läste Åströms bok kände jag igen flera 

kategoriseringar hon formulerar för såväl traditionell som modernistisk husmoderlighet från det 

material jag redan hade börjat studera. Jag har därför använt hennes beteckningar på dessa 

kategorier. Åström talar om dessa kategorier som typiska för 1800-talets borgerliga femininitet, men 

jag vill betona den svenska arbetarklasskulturens täta anknytning till den förindustriella, agrara 

kulturen. Att strävan efter renlighet, sparsamhet och ordning sågs som centralt feminina egenskaper 

inom landsbygdsproletariatet är väl känt, inte minst från de skönlitterära proletärförfattarna. 

I mitt material förekommer också en grupp egenskaper som anknyter till den lustrepertoar som 

Rosengren betonar och som jag tidigare diskuterat i avsnitt 5.1.4. Att det ses som legitimt och 

legitimerande för kvinnor att använda hemarbetet som kreativ arena är enligt mig något som är 

utmärkande för arbetar- och lägre medelklass-habitus. Jag menar på inget sätt att inte medel- och 

överklasskvinnor skulle tycka om att göra fint och trevligt hemma, men i den mån det utgör symboliskt 

kapital i dessa samhällsskikt är det utifrån att man uppvisar kunskaper som tyder på "god smak" 

snarare än en förmåga att skapa trevnad. Rosengren redovisar också liknande tankegångar (Rosengren 

1991 s 15ff). Även om det finns vissa kopplingar mellan specifika aktivitetstyper och egenskaper i 

materialet handlar det inte om en självklar överensstämmelse, utan liknande praktiker kan ges olika 

2 Resultaten redovisas numerärt i bilaga 1, tabell B
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betydelser beroende på person och tillfälle. Det tydligaste exemplet på detta är två tipstexter som 

beskriver samma praktik, men motiverar den med olika argument.

Det går lättare att dela en varm mjuk kaka med en tråd än en kniv. (HJ 1970:44 s 46)

Perfekta skivor Det är svårt att skära nygräddad, varm sockerkaka snyggt med 

kniv. Med hjälp av en sytråd som man lägger runt det tänkta snittet och sedan sakta 

"sågar" sig igenom kakan går det lätt och blir snyggt. (Allers 2010:13-14 s 118)

I det första fallet har jag kategoriserat den motiverande egenskapen som "rationalitet", i det andra som 

"skönhet". Vi kan alltså se att även om praktiken förblir den samma så ger skribenten i det senare fallet 

mer utifrån en lustrepertoar. Detta är det mest talande av flera exempel på att liknande handlingar får 

olika betydelse, rimligen utifrån tidsanda och skribentens levnadsomständigheter. 

5.2.2, Traditionell husmoderlighet

De variabler jag definierat som uttryck för en husmoderlighet med rötterna i det förindustriella Sverige 

är "ordning", "planering", "sparsamhet" "renlighet" och "ansvar". Begreppen renlighet och sparsamhet 

bör i detta sammanhang tolkas bokstavligt, men min definition av de övriga kan kräva viss förklaring. 

"Ordning" handlar ofta om att hålla var sak på sin plats, men det kan också handla om ordning i vidare 

mening, som att man har kontroll över arbetet, exempelvis 

Spagetti under kontroll När jag kokar spagetti tar jag en sked olja i 

kokvattnet, spagettin kokar inte över då och klibbar inte heller samman." 

(Allers 1990:24 s 78) 

Planering handlar om att på ett eller annat sätt förbereda sig för framtida situationer, vare sig det 

handlar om att förhindra att etiketterna ramlar av syltburkarna (Allers 2010:34) eller att komma 

lättare fram med barnvagnen i trängsel (HJ 2010:14 s 39). "Ansvar" handlar i regel om att visa ansvar 

för andra, såväl människor (denna egenskap är den vanligast uttryckta i de tips där aktiviteten rör 

barn) som till exempel djur och natur, och är den egenskapskategori som tydligast uttrycker den 

osjälviskhet och plikttrogenhet som Åström menar dominerade det borgerliga modersidealet. (Åström 

1999 s 38f)

De "egenskaper" som uttrycker traditionell husmoderlighet har genomgående en stark position i 

materialet. Sammanslagna utgör den otvivelaktigt största av de tre övergripande kategorier jag 

redogör för i detta kapitel. "Ordning" och "renlighet" hör i samtliga årgångar till de tre mest frekvent 

förekommande "egenskaperna" i tipstexterna. (Den tredje är rationalitet, som beskrivs närmare i nästa 

avsnitt.) Detta kanske inte är så märkligt, med tanke på att rengöring är en så vanligt förekommande 

aktivitet, och den hör ofta ihop med renlighet. En tendens jag finner intressant är att såväl "ordning", 

"sparsamhet" som "ansvar" samtliga förekommer i en större andel av tipsen i 2010 års årgång jämfört 

18



med 1990. Det är dock stor skillnad i fråga om vilken form dessa "egenskaper" tar sig. I 1970 års tips 

kan "sparsamhet" yttra sig i att använda gamla nylonstrumpor som skoputstrasor (HJ 1970:24 s 8), 

medan det år 2010 kan handla om att förlänga livstiden på mascaran (Allers 2010:34). Denna ”come-

back” tycker jag är anmärkningsvärd med tanke på vad som diskuterades i avsnitt 5.1.1. angående 

frånvaron av återanvändnings-tips i årgång 2010. Kanske det är så att dessa äldre ideal återkommer 

just som ideal i en tid av lågkonjunktur, även om de inte omsätts i medveten handling? Sammantaget 

tycker jag dessa båda tendenser visar att de traditionella "egenskaperna" verkar vara centrala för 

skribenterna konstruerar dispositioner utifrån "husmoderligt" kapital.

5.2.3. Modernistisk husmoderlighet

 Anledningen till beteckningen "modernistiska egenskaper" är att dessa "egenskaper" är typiska för 

hur husmoderlighetens mål beskrevs som en del i den sociala ingenjörskonstens projekt, d v s 

uppbyggnaden av folkhemmet under mellan- och tidig efterkrigstid (Åström s 96). Denna tid brukar 

betecknas som modernitetens genombrott i Sverige.

Med "rationalitet" avser jag tids- och arbetsbesparande åtgärder, men också sådana som förebygger 

problem. Ett exempel på samtliga dessa är följande tips: 

Så lossnar bladen lätt När jag ska laga kåldolmar fäster jag en korkskruv i 

rotstocken och sätter ner hela kålhuvudet i kokande vatten. Efter en stund lossar jag 

bladen varv för varv - lätt och fort." (Allers 2010: 44 s 101) 

Det kan också handla om kvalitetstänkande, till exempel:

När man driver hyacintlökar i glas bör man lägga en tändsticka mellan löken och 

glasets öppning. Luftcirkulationen blir bättre och därmed resultatet." (HJ 1970:44 s 

46) 

"Sundhet" visar upp skribenten som en person verkar för hygien i såväl hemmet som den egna 

kroppen, men kan även ha vidare betydelse. Följande tips kombinerar bäggedera: 

Jag använder vitpeppar istället för malmedel. Lika effektivt och dessutom giftfritt! 

(Allers 1990:34)

"Rationalitet" är den enskilda "egenskap" som i samtliga årgångar förekommer i störst antal tips, 

medan "sundhet" är mindre vanlig. Sammantaget är den modernistiska husmoderligheten näst mest 

framträdande i de två första årgångarna, men minst framträdande i den senaste. Denna nedgång beror 

på att det är färre tips som representerar "sundhet" i 2010 års tips. "Rationalitetens" förstaplats är 

ohotad. 
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5.2.4. Estetisk husmoderlighet

Med "estetisk husmoderlighet" avser jag den koppling mellan å ena sidan lust och estetiskt 

självförverkligande, å andra sidan hushållsarbete, som jag nämnt tidigare i uppsatsen som specifik för 

arbetarklassens husmorshabitus. De kategorier för "egenskap" jag använt här är "trevnad", "skönhet" 

och "lust." I likhet med kategorien "rationalitet" kan tips i denna grupp av "egenskaper" handla om en 

strävan efter kvalitet, men då efter någon form av livskvalitet snarare än funktionskvalitet. "Trevnad", 

gruppens vanligaste kategori, syftar på tips där skribenten reproducerar sig som en person som gör 

hemmet mysigt och/eller representativt. Påfallande ofta faller tips om vård av krukväxter eller 

aktiviteter för barnen in i denna kategori.  "Skönhet" är den något otympliga beteckningen på tips där 

en strävan efter estetik lyfts fram som mål med arbetet. Det kan till exempel handla om att lägga upp 

mat vackert, fräscha upp trädgårdsmöblerna och göra fint i linneskåpet, men också om personlig 

hudvård. Egenskapen "lust", slutligen, betecknar tips där personlig tillfredsställelse är viktigare för 

skribenten än till exempel tidsbesparing, exempelvis detta: 

Goda skorpor Jag brukar köpa korvbröd när det är extrapris, dela dem mitt itu och 

torka till skorpor. De blir mycket godare än köpta skorpor." (Allers 1910:13-14 s 118). 

Vanligare är dock att tipsen i denna kategori handlar om att undvika något olustigt, till exempel där 

skribenten tipsar om en metod att slippa tårar när man hackar lök. 

Gruppen estetiska "egenskaper" är minst vanlig i samtliga årgångar, men tar mer plats för var årgång. 

Det är svårt att säga vad detta kan bero på, men en trolig anledning bör kunna vara den 

standardhöjdning i fråga om maskiner och andra hjälpmedel, som underlättat med de tråkigaste 

jobben och rimligen lämnat mer tid och energi för de uppgifter skribenterna ser som roliga. En annan 

anledning skulle kunna vara att det rent allmänt blivit mer legitimt i samhället att sträva mot lust och 

bort från tråkighet.

5.2.5. Övergripande tendenser

Ett intressant fenomen är att de stilbrott mellan årgång 1970 och de senare årgångarna som tidigare 

rapporterats i fråga om form och praktiker inte återfinns i fråga om "egenskaperna." Det finns 

skillnader mellan årgångarna, men de är mer subtila. Man kan se att de estetiska "egenskaperna" 

betonas mer över tid, men det är inte på bekostnad av de traditionella. Snarare försvagas 

modernitetsrepertoarens ställning, även om rationalitet förblir den andelsmässigt dominanta 

"egenskapen" genom hela perioden. Det här ser jag som att de från en annan klass pålagda 

modernistiska idealen har lägre grad av kapitalvärde i arbetarklass-läsarnas habitus, och därmed inte 

"överlever" i samma grad som de ideal som har en historisk förankring och/eller ursprung i 

arbetarklassens livsförhållanden. 
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5.3 Form och presentation

I detta avsnitt diskuteras vilken betydelse texternas retoriska utformning och spalternas typografiska 

framtoning kan tänkas ha för hur tipsen uppfattas av läsarna. Här försöker jag utröna vilket intryck 

texterna ger av skribenten och hur pass eftertryckligt denna hävdar sin auktoritet som "husmor."

5.3.1 Formgivning och språkdräkt

När vi nu går in på antaganden om texternas upphovsmän är det på sin plats att ta upp frågan om vilka 

som läser familjetidningarna. Att läsekretsen till största del utgörs av kvinnor är väl inte helt 

förvånande. Enligt Sifos undersökning Orvesto Konsument 2011:2 är 76 procent av både Allers och 

HJs läsare av kvinnligt kön. De största åldersgrupperna i samma undersökning är 55-64 och 64-79 år, 

och ca 75 procent av läsarna är bosatta i vad som betecknas som "ej stor stad." Vad gäller utbildning 

eller andra markörer av samhällsklass har jag inte kunnat hitta några aktuella uppgifter. Enligt 

Bernow & Österman (1978 s 44) var familjetidningsläsare 1975 lågutbildade till större del än 

riksgenomsnittet. Gullan Sköld nämner på ett par håll till läsarundersökningar som utförts av 

tidningarnas utgivare, som tydligen visar att så ännu var fallet 1995.(Sköld 1998 s 19). Tyvärr 

presenterar hon inte denna statistik närmare och anger heller inte källa, varför påståendet inte kan 

verifieras. Vid resultatanalysen har jag dock utgått från att det stämmer.

En viktig anledning till den tidsavgränsning jag gjort var, som nämnts ovan, att jag ville undersöka om 

några förändringar skett över tid. Resultaten visar att så är fallet, och att de mest iögonenfallande 

förändringarna inte rör vilka praktiker som presenteras utan hur de presenteras. Man kan se ett tydligt 

stilbrott mellan 1970 och 1990 års årgångar, medan skillnaderna mellan 1990 och 2010 är mer subtila. 

Layouten i exemplaren från 1970 är betydligt mer kompakt än i senare årgångar, och illustrationer 

saknas helt i tipsspalten till skillnad från senare år. Däremot förblir spaltutrymmet konstant, ungefär 

en halv sida i Allers och en halv till en spalt i HJ. Detta medför givetvis att antalet tips minskar över 

tid. I senare årgångar blir layouten betydligt mer omväxlande och fler illustrationer förekommer, såväl 

foton som skämttecknings-liknande teckningar. Som mest, i Allers från 2010, utgör illustrationer ca en 

tredjedel av spaltutrymmet. Det kan lätt tänkas att de tips som kombinerats med illustrationer 

uppmärksammas mer av läsarna, men jag får intrycket att detta urval gjorts framför allt utifrån vilka 

tips som är konkreta och därför lätta att illustrera. Den kompakta layouten i årgång 1970 ger ett 

stramt, "seriöst" intryck jämfört med senare årgångar, vilket förstärks av det mer formella språk som 

används. Ett exempel på det senare är att i de tips där skribenten direkt tilltalar en tänkt läsare 

används genomgående tilltalet "ni", vilket i senare årgångar i samtliga fall ersatts av "du." Denna typ 

av direkt tilltal eller uppmaning blir också vanligare i de senare årgångarna. Rent allmänt blir språket 

ledigare  ju längre fram i tiden man kommer och jag får intrycket att skribenterna i 2010 års exemplar 

är betydligt mer bekväma med att uttrycka sig i skrift än skribenterna i de tidigare årgångarna. 

Texterna i 1970 års årgång framstår i större utsträckning än de senare som skrivna av personer som 

inte vanligen uttrycker sig i skrift. Detta gör att jag håller det för möjligt att utsäga något om 
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skribenterna utifrån lingvistisk analys av texterna, men jag är medveten om att redaktionell redigering 

kan ha påverkat utformningen.

En annan tendens över tid är att skribenterna gör sig själva synligare i texterna. Nästan samtliga tips 

är undertecknade med någon form av signatur, men signaturernas utformning ändras över tid. I 1970 

års årgångar är bara ca en tredjedel av tipsen undertecknade med namn eller smeknamn. De flesta 

tipsen i denna årgång har signaturer i form av initialer, är relaterade till tipset, till exempel "Vackrare 

blommor", "Diskande äkta man", eller till en roll, exempelvis "Barnflicka." Denna typ av signaturer 

återkommer även i senare årgångar, men i dessa är mer än hälften av tipsen undertecknade med namn 

i någon form, i regel förnamn eller förnamnsbaserade smeknamn. Ett närliggande fenomen är att de 

tips som undertecknats med mansnamn utgör en andel som växer över tid. Den totala mängden tips 

som insänts av män är dock så liten och utgör en så liten andel av tipsmängden som helhet att det i 

princip är omöjligt att dra några slutsatser utifrån den.3

5.3.2 Hur etablerar skribenterna trovärdighet?

Vi ska nu gå in på hur skribenternas formuleringar kan tänkas avspegla deras förhållande till 

husmoderligheten som symboliskt kapital och sig själva som innehavare av detsamma. Något som 

tidigt utkristalliserade sig vid materialbearbetningen var de former skribenterna använde för att 

synlig- eller osynliggöra sig själva samt hur de i förekommande fall appellerade läsaren. Detta kallar 

jag i det följande "samtalsformer."  Som jag ser det utgör dessa "samtalsformer" markörer av 

modalitet. Genom att studera modalitet kan man undersöka i vilken grad en talare eller skribent 

instämmer med en sats (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 87f). I det här fallet kan man utläsa 

något om hur trygga skribenterna känner sig i den roll som rådgivare de intar i och med att de sänder 

in sitt tips till tidningen, och i förlängningen hur trygga de känner sig som innehavare av 

"husmoderlighet". "Samtalsformerna" har grupperats utifrån affinitetssgrad i vad jag uppfattar som 

fallande ordning. 4

Den högsta affiniteten återfinns i de tips där inga aktörer återfinns i texten (ibid. s 88), till exempel 

Russin behåller sin saftighet om de förvaras i frysen" (HJ 2010 nr 34 s 123)

Silver- och kopparsaker med ornament går lätt att putsa med hjälp av en kasserad 

tandborste (nagelborste) och flytande putsmedel. (Allers 1970 nr 14 s 66) 

Denna grad av affinitet förekommer i samtliga årgångar, men är ovanlig. Betydligt vanligare är att 

skribenten formulerar tipset som en uppmaning till läsaren. Exempel på detta är 

Använd dammsugaren att blåsa upp luftmadrassen med. Sätt slangen i 

3 Den könsmässiga uppdelningen av signaturerna redovisas som tabell i bilaga 1, tabell C.
4 Fördelningen mellan ”samtalsformer” redovisas numerärt i bilaga 1, tabell D.
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utblåsningsröret! HJ 1970 nr 34 s 70) 

Kärnfritt Håll en tesil under citronen när du pressar ur saften så slipper du få med 

kärnorna." (Allers 2010 nr 4) 

Jag uppfattar uppmaningsformen som en markör av hög affinitet och även en tydlig appellation av 

läsaren som "husmoder".  Denna samtalsform är mindre vanlig i såväl 1970 som 1990 års tipsspalter, 

men är den dominerande i 2010 års.  

Besläktat med uppmaningarna är användandet av  "man", som jag i regel tolkar som att skribenten gör 

anspråk på en förhållandevis hög grad av affinitet, men ibland kan den även innehålla uttryck som 

signalerar en s k "hedge" (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 88). Ett exempel på denna 

svårtydlighet är till exempel 

Kula mot äggsprickning Om man lägger en vanlig stenkula i vattnet när man 

kokar ägg, brukar inte dessa spricka så lätt" (HJ 1990 nr 24 s 55) 

där jag menar att kombinationen av "om" och "brukar" resulterar i en hedge. Mer myndigt 

formulerade tips förekommer också, i stil med 

Mask i blomkruksjorden får man bort genom att lägga äppleskivor överst i krukan. 

Masken kryper då in i äppleskivorna." (HJ 1970: 44 s 46)

Denna samtalform hör till de dominerande i årgång 1970 för att sedan avta, och det är också i 1970 års 

årgång som formuleringarna är lättast att tolka som ett tecken på  högre affinitet. 

Att läsaren tilltalas direkt är vanligt förekommande i samtliga årgångar. I 1990 års tips är det den 

vanligaste samtalsformen.  Jag är ambivalent till hur detta tilltal ska tolkas i modalitetshänseende. 

Tipset utformas ofta som en del av ett avspänt samtal, vilket signalerar en informalitet som kan tyda 

på självförtroende hos skribenten. Ett exempel på detta är  detta tips:

Kedjetrassel Om du har fått en knut på din halskedja så ta lite potatismjöl i 

handflatan och gnugga kedjan försiktigt så får du lättare upp knuten." (HJ 

2010:4 s 109.) 

Men i regel har tipset också en övertalande eller resonerande ton och använder satser med "om" oftare 

än de tips som använder modalitetsmarkören "man", till exempel:

Om du blandar Karlssons klister med lite gips så får du ett bra lim att laga 

trasiga porslinssaker med." (Allers 1990 nr 48 s 88) 

Detta gör att jag tolkar du/ni-tilltalet som en indikator på en lägre grad av affinitet.
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Den lägsta affinitetsgraden har jag tillskrivit de tips som använder "jag" som samtalsform. Bland dessa 

återfinns bl a det enda tips i materialet som artikulerar att hushållsarbete kan vara tråkigt: 

Stryk tvätten framför TV:n Att stryka tvätt är för mig väldigt tråkigt och 

tidskrävande. För att underlätta jobbet brukar jag ställa mig framför TV:n eller sätta 

på radion med något bra program på gång. Då går det lättare och tiden känns inte så 

lång. (HJ 1990 nr 43 s 103) 

Det är vanligt att tipsen motiveras med förenkling, arbetsbesparing och dylikt, men detta är det enda 

där skribenten rent ut säger att syftet är att göra ett tråkigt arbete lite roligare. Även det enda exemplet 

på ett tips där skribenten verkar näst intill be om ursäkt för vissa egenskaper hos tipset (en huskur) 

har jag-form: 

Förkylningslindring I förkylningstider kanske någon har användning för detta tips: 

Pressa en vitlöksklyfta och en hel citron i en temugg. Tillsätt hett vatten och rör ner 

en tesked honung. Drick detta så hett du kan. Även om alla inte tycker om doften och 

smaken garanterar jag att kuren är mycket effektiv." (HJ 1990 nr 14 s 79) 

Denna typ av blygsamhet lyser med sin frånvaro i tips med andra "samtalsformer", och utgör en tydlig 

"hedge." Ibland redogör tipsen för ett specifikt händelseförlopp. Över huvud framstår användandet av 

"jag" som samtalsform som ett tecken på att skribenten inte tillskriver sitt tips någon mer generell 

användbarhet, utan vill dela med sig av något som fungerat för henom. Jag tolkar detta som att de 

skribenter som använder denna "samtalsform" uttrycker en personlig osäkerhet.

Sammanställer man "samtalsformernas" användande över tid kan man se att de former som imiterar 

inlägg i en dialog blir vanligare ju längre fram i tiden man kommer. Det sker alltså så att säga en 

riktning mot mitten, i och med att såväl de starkaste som svagaste modalitetsmarkörerna blir 

ovanligare i det senare materialet. Över lag verkar affiniteten indikera hur säker skribenten känner sig 

som innehavare av husmoderlighet, snarare än aktiviteten. Det förekommer inga större skillnader i 

fråga om vilka aktiviteter som beskrivs med vilken "samtalsform", men däremot i några fall i fråga om 

attityder till aktiviteterna. 

Rent generellt framstår de tips som använder "man" eller saknar aktörer mer som att de reproducerar 

en fastställd regel om "rätt" sätt att utföra aktiviteten.  Den typen av tips är vanligast i 1970 års årgång, 

men det är också den årgång som har största andelen tips i jag-form, d v s den lägsta graden av 

affinitet.  En slutsats man kan dra är att detta dominansförhållande avspeglar den syn på hemarbete 

som profession som jag beskrev i avsnitt 2.2 som typisk för det moderna projektet och att skribenterna 

har internaliserat åsikten att det finns ”rätt” och ”fel” sätt att utföra husmorsarbetet. Detta skulle då 

leda till att de skribenter som upplever sig besitta en stor mängd husmoderligt kapital artikulerar 

starkare sanningsanspråk, medan de som är osäkra på legitimiteten i de det kapital de besitter är mer 

benägna att använda "hedges." Att tipsen kommit att mer allmänt presenteras som användbara, men 

inte därför nödvändigtvis som det bästa eller det rätta, kan tänkas vara en indikation på att senare 
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tiders skribenter är öppna för att det kan finnas andra sätt att utföra husmoderlighet som också kan 

vara "rätt".  Detta betyder inte att de egenskaper som bygger upp denna femininitet ifrågasätts till 

någon större grad. Det anses fortfarande självklart att man vill ha glänsande kopparkärl hemma. Men 

2010 kan man få köra dem i diskmaskinen. 

6. Slutdiskussion

Den "husmoderlighet" jag skisserat kan ses som ett kulturellt kapital bestående av kunskaper, 

erfarenhet och attityder. Men texterna ger oss också kunskap om den habitus där husmoderligheten 

levs. Denna består av såväl praktiker i form av olika typer av aktiviteter som kategoriseringssystem i 

form av egenskaper, och den levda husmoderligheten genererar dispositioner. De husmoderliga 

praktikerna centreras kring och utövas framför allt i hemmiljö, och rör ofta tillagning och förvaring av 

mat, städning men även kroppsvård och t ex krukväxter. När det gäller kategoriseringssystem har vi 

sett att den dominerande modernistiska husmoderligheten, som med dess anknytning till social 

ingenjörskonst och professionalisering av hushållsarbete har tydliga drag av medelklass-kultur, har en 

mer sårbar position över tid än den traditionella, med dess anknytning till agrar proletärkultur, och 

den estetiska, som uttrycker ett förhållande till hemmet som arena för självförverkligande som kan 

anses specifikt för arbetarklass-kulturer. Detta stödjer mitt inledande antagande, att klass-specifik 

kultur påverkar den form husmoderligheten tar sig i familjetidningarnas läsartips. 

Såväl i fråga om aktiviteter som egenskaper sker förändringar över tid. Detta är tydligare i fråga om 

aktiviteterna, där höjd levnadsstandard avspeglas tydligt. Man kan också se att vissa aktiviteter blir 

betydligt mindre frekventa och vissa försvinner helt. Dessa har ofta en karaktär av självhushållning. 

Detta utgör materialets enda antydningar på att skribenterna fått mindre tid till hushållsarbete i och 

med att kvinnors lönearbete ökat i omfång under undersökningsperioden. I fråga om egenskaper finns 

en större tröghet, men man kan se att skribenterna över tid blir mer benägna att uttrycka en syn på 

hemarbetet som en möjlighet till estetiskt arbete och en form av självförverkligande. En annan 

förändring över tid är en större ledighet angående hur skribenterna formulerar sig i skrift och hur de 

förhåller sig till sig själva som rådgivare i fråga om husmoderlighet. Jag ser detta som ett tecken på en 

förändring i fråga om hur man ser på husmoderlighet som normerande system, där jag menar att det 

sker en rörelse från en auktoritär syn på husmoderligheten, mot större öppenhet för att det inte 

nödvändigtvis handlar om att göra på "rätt" sätt. 

För mig har det här arbetet väckt många frågor, och det finns flera möjligheter att arbeta vidare utifrån 

de resultat jag nått. Själv blir jag nyfiken på familjetidningarnas läsare, som ju skrivit texterna, och hur 

de förhåller sig till sina tidningar och fackmaterialet däri. Ses de som experter, rådgivande väninnor, 

eller bara underhållning? I vilken utsträckning används tips, annat fackmaterial och information från 

artiklar? En sådan studie saknas enligt vad jag förstår på det svenska området. Det skulle också kunna 

vara intressant att studera andra typer av insändare, t ex i dagstidningar, utifrån liknande teoretiska 

frågeställningar som använts i denna studie. Ett annat sätt att använda mina resultat skulle kunna 
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vara att studera hur medelklassen förhåller sig till "husmoderlighet", t ex genom att studera hur 

bloggare som "Underbara Klara" producerar en traditionell, agrar husmoderlighet utifrån ett urbant 

medelklassperspektiv. Möjligheterna är många. 
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Bilaga 1 Resultat av kodning som diagram

Tabell A Aktiviteter

Kroppsvård inkluderar även hälsovård, sårvård
Utomhusliv inkluderar camping, sommarstuga
Sömnad inkluderar även handarbete

Tabell B Egenskaper

Årtal Säkerhet Rengöring Hålla ordning Förvaring Matlagning Krukväxter Trädgård Klädvård Djur Kroppsvård Utomhusliv Skadedjur Barn o familj Skönhetsvård Sömnad Återanvändning Dekoration Bil Bostad
1970 2 15 5 9 11 4 1 8 1 2 1 2 6 3 2 8 0 1 2
1990 0 10 4 2 14 2 0 4 0 7 0 1 4 0 1 2 5 3 4
2010 3 11 3 5 12 2 2 4 3 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0

Årtal Praktiskt Livskvalitet
1970 58 15
1990 38 19
2010 31 17

Årtal Ordning Planering Sparsamhet Renlighet Ansvar Rationalitet Sundhet Trevnad Skönhet Lust
1970 13 7 19 21 5 23 4 5 3 4
1990 8 1 2 8 4 15 7 7 8 2
2010 4 4 6 7 5 9 4 8 3 4

SUMMA 25 12 27 36 14 47 15 20 14 10



Tabell C Skribenternas kön

Tabell D "Samtalsformer"

Tabell E Antal texter totalt

Kvinna Man Okänt Totalt Namn utskrivet
1970 33 3 37 73 26
1990 33 5 19 61 35
2010 30 6 12 48 36

SUMMA 92 14 68 174 97

Årtal Passivt ”Man” Uppmaning Du/ni Jag
1970 5 22 10 14 22
1990 2 8 3 29 14
2010 2 5 19 16 6

SUMMA 9 35 32 59 41

1970Allers 49
HJ 24
Totalt 73

1990Allers 41
HJ 16
Totalt 57

2010Allers 35
HJ 13
Totalt 48
SUMMA 178





Bilaga 2 - tipsspalter
Allers 1970:4 s 66

HJ 1970:13 s 44



Allers 1990:4 s 80 HJ 1990:24 s 55



Allers 2010:44 s 101 HJ 2010:4 s 109


