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Förord 
 
 
Forskningsinriktningen inom historieämnet vid Linköpings universitet har en stor 
bredd vad gäller ämnes- och metodval. Något som också kommer grundutbildningen 
inom historia till del. Social-, lokal- och kulturhistoria står i centrum för 
forskningsintresset. Kollektivens vardag studeras på en rad områden, på olika nivåer 
och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl agrara som industriella 
miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- och individnivå, samt över tid som 
omspänner senmedeltid till det tidiga 2000-talets historia. Klass och genus är viktiga 
utgångspunkter. Hur identiteter skapas, tillägnas, tilldelas och förändras liksom 
socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, värderingar och mentaliteter undersöks. 
Studier av arbete och hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom medicin- och 
handikapphistoria är andra starka inslag. Hur kulturarvet skapas och förändras samt 
hur historia brukas liksom historiografi utgör en alltmer betydelsefull del av 
historieämnets forskning. 
        Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar den ovan antydda 
forskningsprofilen och vilka uttryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras 
i första hand uppsatser skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och 
doktorander förekommer. 
        I nummer 18 av socialhistoria i Linköping presenteras två C-uppsatser. Båda 
uppsatserna anlägger ett genusperspektiv. Daniel Arvidsson studerar med hjälp av 
Nordiska museets minnesberättelser från 1953 sjömäns uppfattning om manlighet och 
yrke. Jonatan Vincent undersöker reklamens bild av svenska kvinnors och mäns behov 
och värderingar på 1950- och 1960-talet. Studien är baserad på en genomgång av 
tidningen Veckojuornalen. 
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Män till sjöss 

En studie av manligheter och yrkesidentiteter bland svenska sjömän 
 

Av Daniel Arvidsson 
 

Inledning 
 

Vice statsminister Margareta Winberg går i dag till attack mot Sveriges 
nationalskald Evert Taube… Och det är ord och inga visor hon levererar i sin 
beskrivning av nationalskalden…Hon säger att Taube beskriver kvinnor som 
antingen horor eller madonnor. Men männen, de får bre ut sig - och bete sig - hur 
som helst. - Taube har egentligen en rätt förskräcklig kvinnosyn, säger Margareta 
Winberg. Hon sjunger fram exempel på exempel: "Brevet från Lillan" är 
ett…"Pappa kom hem, jag vet något som du får, nu slutar brevet från din Ellinor." 
- Och vi vet vad han ska få: nämligen Sven-Bertil, sonen. Det är ett väldigt rart 
uttryck från en dotter till sin pappa. Men vilken flicka skulle i dag skriva till sin 
pappa: kom hem nu, för du ska få ett barn till?…Fascinerande är också att Taubes 
verklighet lever kvar än i dag, menar ministern. - Ibland när jag går på dans blir 
jag undervisad av männen om olika saker i livet. Och det finns en och annan som i 
dansen lite uppfordrande säger: "skaffa mig ett jobb i din butik".1 

   Så här stod att läsa på en kvällstidnings Internetupplaga i november år 2002. 
Givetvis är detta citat präglat av kvällstidningens sensationshysteri. Winberg ville 
kanske bara göra oss mer medvetna om dagens maktförhållande mellan män och 
kvinnor och då kunde Evert Taubes visor tjäna som exempel. Det som upprör 
Winberg är pappans frånvaro från hemmet, synen på kvinnan som antingen hora 
eller madonna, samt det fascinerande faktum att problematiken lever kvar än idag, 
antagligen på fler ställen än dansbanan. Evert Taube var, utöver poet och 
visdiktare, även sjöman. Visorna väcker därmed frågor till det förflutna angående 
sjömäns liv. Kanske skulle en fördjupad kunskap om detta ge ökad förståelse 
kring dagens maktförhållande mellan kvinnor och män, samt minskad upprördhet 
över Evert Taubes visor? 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är, att utifrån minnesberättelser skrivna av sjömän, under-
söka och diskutera (I) sjömäns manlighet och (II) sjömäns yrkesidentitet. Minnesbe-
rättelserna uppmanades sjömännen att nedteckna efter ett upprop av Nordiska museet 
år 1953. Frågorna är följande: 

1. Vad kännetecknade idealbilden av hur en sjöman skulle vara? 

                                                           
1http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,226065,00.html, 2002-11-13 
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Med denna frågan vill jag ta reda på hur sjömännen ansåg att en ”äkta” sjöman 
skulle vara. Jag vill också ta reda på om det fanns olika identitetsideal kopplade 
till de olika yrkeskategorierna ombord. 

2. Hur uttrycktes manligheten/manligheterna och hur förändrades dessa? 
Med denna fråga vill jag undersöka den manliga identiteten och om det skedde 
några förändringar av denna från det att sjömännen gick till sjöss, kring år 1900, 
till nedtecknandet år 1953.2 Frågan syftar också till att undersöka om det fanns 
olika manliga ideal. 

3. Hur bemötte sjömännen de klassiska föreställningarna om bordellbesökande, 
busiga, alkoholdrickande sjömän med tatueringar? 
Genom denna fråga vill jag ta reda på hur sjömännen behandlade ”samhällets” 
stereotypa syn på sjömän. Jag vill undersöka om och eventuellt hur sjömännen 
kopplade ihop en skötsamhet i jobbet med utsvävningarna i hamnkvarteren. 

4. Varför såg sjömännens identitet(er) ut som den/de gjorde? 
Genom denna fråga vill jag försöka tränga bakom manligheten och 
yrkesidentiteten och undersöka om det fanns ett ”system”, som styrde 
sjömännens identiteter ombord. Jag vill förstå vad som producerade och 
reproducerade hierarkin ombord. 

Genom förståelse av det förflutna växer kunskapen om det nutida. Vi lever idag i ett 
samhälle där män, i större utsträckning än kvinnor, besitter makt. Genom denna 
undersökning hoppas jag väcka tankar, som kan vara applicerbara på dagens mans- 
respektive kvinnoroller. Detta är dock inget jag diskuterar explicit i min uppsats. 
Nu följer en kort bakgrund till forskningen om manlighet som sedan leder in i den 
forskning om manligheter och yrkesidentiteter som använts i min studie. 
 

Tidigare forskning 
Forskningen om manligheter kan härledas till Sigmund Freud. Genom sitt begrepp 
”det dynamiskt omedvetna” gjorde han en första kartläggning av den manliga identi-
teten. Freud hävdade att manligheten aldrig existerade i ren form, utan bestod av olika 
känslolager. Därmed hade Freud öppnat dörren för mans- och maskulinitetsforsk-
ningen.3 Denna expanderade i USA på 1970-talet. Mansforskningen lånade då femi-
nismens/kvinnoforskningens begreppsverktyg och teoretiska perspektiv. Traditionellt 
hade män ansetts mer våldsbenägna och utåtriktade än kvinnor. Den manliga normen 
identifierades sedan som en vit, vital, västerländsk och heterosexuell man. Efterhand 
växte kritiken mot detta ideal, bland annat från etniska minoriteter och homosexuella. 
Argumentet löd att manlighet inte utgör ett fenomen utan att olika grupper konstruerar 
olika versioner av manlighet. Detta ledde delvis fram till att forskningen började ana-
lysera maskuliniteter som sociala och kulturella konstruktioner. Forskarna började 
anse att det som betraktades som ”normalt” för män och kvinnor förändras av sociala 
och kulturella krafter.4 
   Det finns i dag en betydande mängd forskning med fokus på manlighet. Nedan följer 
en presentation och positionering av de böcker jag använt för denna undersökning.  
                                                           
2 Manlighet, maskulinitet och manlig identitet används som synonyma begrepp. 
3 R.W. Connell Maskuliniteter (Göteborg, 1996), s. 24 
4 Bo Nilsson Maskulinitet: Representation, ideologi och retorik (Umeå, 1999) s. 14-20 
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Sociologen R.W. Connells bok Maskuliniteter är att betrakta som en klassiker inom 
mansforskningen. I denna skapar Connell en teoretisk modell för forskningen om 
maskuliniteter. Denna teori fokuserar på relationer mellan olika manligheter, t ex ho-
mosexuella och heterosexuella. Genom denna komparation utkristalliseras sedan 
gruppens manliga ideal. De centrala begreppen för Connell är hegemoni, vilket defini-
eras som den konfiguration som för tillfället svarar på frågan om t ex mäns dominanta 
position och kvinnors underordnande. Dominans och underordning är två andra be-
grepp som Connell använder som verktyg i sin analys vilka i korthet går ut på att en 
aktör förtrycker en annan. Det fjärde begreppet som Connell bygger sin teori utifrån är 
delaktighet, vilket anses vara en ”slöare” variant av hegemonin. Connell menar att alla 
män inte rigoröst praktiserar sin dominanta position men ändå drar fördel av kvinnors 
underordnande ställning. På detta sätt blir många män delaktiga i hegemonin. Slutligen 
använder sig Connell av begreppet marginalisering, vilket snuddar vid domi-
nans/underordnande. Genom detta begrepp försöker Connell koppla manlighet/ 
kvinnlighet till andra strukturer i samhället som klass och etnicitet.5 I slutet av boken 
presenterar Connell några förslag till förändringar av manligheten, som han anser 
eftersträvansvärda för ett mer jämställt samhälle. Här ser Connell utbildning, skola och 
läroplaner som viktiga redskap.6 Jag ser Connells bok som en god inkörsport i 
maskulinitetsforskningen. Connell opererar på en väldigt bred yta där exempel dras ur 
det amerikanska och europeiska samhället. Analysen saknar dock spets och Connells 
teori är för trubbig och spretig för att falla mig i smaken. Det har därför varit viktigt att 
studera hur andra mansforskare opererat. 
   I boken Maskulinitet analyserar etnologen Bo Nilsson maskuliniteters betydelser 
inom tre olika områden, (I) scoutrörelsen kring 1900-1950, (II) inom juridikens om-
råde på 1950-talet och (III) hos ”gammpojkar” (gamla ungkarlar) på 1990-talet. Dessa 
tre undersökningsområden kan sägas företräda tre olika betydelser av manlighet: (I) 
retoriska benämningars betydelse för hur en scout skulle vara (II) maskulinitetens be-
tydelse inom ett område av samhället som står för uttalad objektivitet d v s vad en 
outtalad, normativ heterosexualitet har för betydelse i olika sexbrott och (III) hur mas-
kuliniteten ser ut bland de män som själva befinner sig utanför den normativa manlig-
heten i form av ogifta män. Nilssons slutsats blir att maskulinitetsidealet har stor bety-
delse inom alla dessa områden. Scouternas manliga ideal präglades bland annat av 
kroppslig duglighet och självdisciplin. En scout skulle härdas till man.7 
   De ovan nämna böckerna har fungerat som en introduktion till manlighetsperspek-
tivet. Övrig forskning som har använts i studien har fokus på sjömanskulturen samt 
manliga identiteter bland yrkesgrupper. Denna består företrädesvis av historisk och 
etnologisk forskning. 
   Folkloristen Marika Rosenström har i boken Fartyget, himlen och havet gjort en kul-
turanalys av svensk- och tvåspråkiga (finska) före detta sjömän under segelsjöfartens 
sista era på 1920-40-talet. Boken är en förkortad version av en avhandling i nordisk 
folkloristik.8 Rosenström har delvis använt sig av samma typ av källmaterial som jag. 
Detta består av frågelistor utskickade till sjömän. Svaren på dessa, samt intervjuer och 

                                                           
5 Connell, 1996, s. 100ff 
6 Connell, 1996, s. 229f 
7 Nilsson, 1999, s. 55ff 
8 Jag har ej hittat avhandlingen som heter Sjömannens verklighetsuppfattning (Åbo, 1991) 
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annat källmaterial, har sedan legat till grund för hennes undersökning. Hennes 
analysverktyg består av en kulturanalytisk metod inspirerad av den som Billy Ehn och 
Orvar Löfgren framlägger i boken Kulturanalyser. Rosenströms syfte är att försöka ge 
en helhetsbild av sjömanskulturen på långfartsskutorna, detta genom att granska de 
materiella och mentala strukturerna ombord. Med Ehn/Löfgrens ord söker Rosenström 
den logik som fanns bakom sjömanskulturen.9 Rosenström är medveten om att hennes 
analys av sjömannens verklighetsuppfattning indirekt är en studie om manlighet.10 
Detta utnyttjar hon, som jag ser det, inte fullt ut i sin analys. Den kulturanalytiska 
metodens signum är i första hand inte de vetenskapliga tumreglerna och 
metodologiska anvisningarna utan fantasin, inlevelseförmågan, kreativiteten, perspek-
tivväxlingen och problematiseringen av resultaten.11 Rosenström undersöker först 
sjömännens yttre förhållande på rederi- och fartygsnivå sedan boendet ombord, be-
sättningens arbetsuppgifter, kost och hygien. Därefter omvandlar hon dessa yttre 
strukturer till att förklara och komma närmare sjömännens mentaliteter. För att göra 
detta använder hon sig av olika kulturanalytiska teman och motsatspar t ex kaos - ord-
ning, individen - kollektivet, natur - kultur, manligt - kvinnligt. I detta steg övertygar 
inte Rosenströms arbete mig. Analysen blir korthuggen. Min metod blir därmed an-
norlunda jämfört med hennes. En ytterligare svaghet i Rosenströms bok är att hon 
använder sig av flera olika källmaterial, som hon inte tar upp i sin källkritik. Detta gör 
det också svårt att se hennes egna resultat i förhållande till de forskare hon åberopar. 
Jag har därför främst använt Rosenströms bok som en inkörsport i ämnet och kommer 
senare att jämföra några av mina resultat med hennes. 
   Historikern Eva Blomberg har i sin bok Män i mörker undersökt syndikalismens 
upp- och nergång inom gruvindustrin åren 1910-1940. Hennes ambition är inte att ge 
en heltäckande, utan en idealtypisk bild av detta scenario. Hennes analysmodell över 
förhållandet inom gruvindustrin bygger på politiska strategier på lokal- och bransch-
nivå. Politik, marknad, maktrelationer och manliga identiteter kan sägas vara de dri-
vande begreppen i denna analysmodell.12 Blomberg söker de orsaker till att syndika-
lismen överlevde i Sverige medan den på internationell nivå försvann under 1930-ta-
let.13 Hennes resultat blir bl a att de manliga identiteter som skapades i de organise-
rade, syndikalistiska fackföreningarna (LS14) bar på en indirekt strävan efter respekt 
och maktresurser på det lokala planet. Inom LS bildades en stark gemenskap, med 
manlig identitet som bas, kopplad till frånvaron av kvinnor i arbetet. Dessutom med-
verkade andra faktorer, som arbetsgivarnas och arbetarorganisationernas strategier, till 
SAC:s överlevnad i Sverige.15 Dessa faktorer underordnas dock den manliga identite-
tens strävan efter respekt och maktresurser.16 Jag anser att Blombergs analysmodell är 
komplex och svårövergriplig, vilket gör den knepig att använda. Det intressanta för 
                                                           
9 Billy Ehn och Orvar Löfgren, Kulturanalyser (Malmö, 2001) s. 15 
10 Marika Rosenström, Fartyget, himlen och havet: Verklighetsuppfattningen bland sjömän i långfart 
under segelsjöfartens sista era (Helsingfors, 1996) s. 13 
11 Ehn/Löfgren, 2001, s. 14 
12 Eva Blomberg, Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister – Politik och identitet i 
svensk gruvindustri 1910-1940 (Stockholm, 1995) s. 25ff 
13 Blomberg, 1995, s. 20 
14 Lokal samorganisation (för SAC- Sveriges Arbetares Centralorganisation) 
15 Blomberg, 1995, s. 300 
16 Blomberg, 1995, s. 343 
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mig är främst Blombergs sätt att använda begreppet manlig identitet och i viss mån 
hennes betoning av maktperspektivet. 
   Etnologen Ella Johansson har i boken Skogarnas fria söner undersökt skogsarbe-
tarkulturen i Norrland åren 1860-1940. Johansson har delvis använt sig av skogsarbe-
tares minnesberättelser insamlade av Nordiska museet. Hennes nyttjande av detta 
material skiljer sig dock från det sätt, som jag kommer att använda sjömännens min-
nesberättelser på. Johansson använder sig av Ehn/Löfgrens kulturanalytiska metod. I 
hennes undersökning framkommer att skogshuggare levde i en isolerad, utpräglat 
manlig gemenskap flera månader om året. Även sjömän levde i en isolerad, manlig 
gemenskap ombord på fartygen. Johansson argumenterar för en syn på skogshuggare 
som katalysatorer för modernitetens mentala aspekter med självdisciplin, marknads-
ekonomiskt agerande och utvecklandet av individualism som det främsta honnörsor-
det. Detta beläggs med bilden av skogsarbetare som fria, autonoma arbetstagare som 
endast arbetade för att tjäna pengar, d v s modernt, marknadsekonomiskt agerande.17 
Den patriarkaliska traditionen, med storbonden som bygdens fader, detroniserades 
med subtil humor och originell personlighet, vilket genererade en andens aristokrati 
där ”lägst” blev ”högst”.18 Johansson använder den breda kulturanalysen till grund för 
tolkningen av skogshuggarnas maskulinitet. 
   Historikern Lasse Kvarnström har skrivit boken Män i staten. I denna undersöks 
statsanställdas identiteter och strategier i relationen till den statliga arbetsgivaren med 
utgångspunkt i Postverket och SJ under åren 1897-1937. Aktörerna är lokala fackfö-
reningar i Linköping och riksdagens ledamöter. Kvarnströms undersökning tar av-
stamp i statens lönepolitik eftersom denna anses skapa förutsättningarna för fackens 
strategiska val.19 Kvarnström identifierar och avgränsar det spelrum som de fackföre-
ningsaktivas kollektiva identiteter befann sig i och kunde konstrueras inom. I detta 
spelrum var byråkratisering, patriarkalism och genusstrategier centrala drivkrafter. I 
analysen av de strategiska valens betydelse för identiteterna använder sig Kvarnström 
av ett bredare källmaterial än jag gör, bestående av de lokala Järnvägsmanna- och 
Postmannaförbundets protokoll samt minnes- och tidningsmaterial. Det som framhävs 
som typiskt för statsanställningen är ordinarieskapet, uniformen och manligheten, 
vilka genererade en speciell identitetskonstruktion avgränsad mot kvinnor och privat-
anställda. Inom Postverket var renlighet, skötsamhet, plikttrogenhet och uniforms-
klädsel viktiga ingredienser, medan järnvägsmännens identiteter präglades av en grov 
kroppshydda och mod i det ofta farliga, smutsiga kroppsarbetet. Kvarnström liknar den 
manligt präglade genusstrategin vid ett broderskap, vilket han anser varit tydligare 
inom Postverket än inom SJ.20 I detta ingick ett yrkeskompetent ideal präglat av en 
stängd social gemenskap med utestängningsstrategier mot kvinnor och andra utan-
förstående grupper. Det viktiga med broderskapet var dess manliga privilegium och 
det interna jämlikhetsidealet.21 Kvarnströms bok är viktig för de teoretiska verktygen i 

                                                           
17 Ella Johansson, Skogarnas fria söner: Maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete (Lund, 
1994) s. 165 
18 Johansson, 1994, s. 121f 
19 Lars Kvarnström, Män i Staten: Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-1937 
(Stockholm, 1998) s. 53-67 
20 Kvarnström, 1998, s. 182-190 
21 t ex Kvarnström, 1998, s. 162 
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denna uppsats, framförallt i operationaliseringen av identitetsbegreppet och i viss mån 
maktbegreppet. 
   Johan Dietrichson har skrivit C-uppsatsen ”Män i armén” i ämnet historia. Han un-
dersöker här yrkesidentiteten och maskuliniteten hos militära befälskårer i Linköping 
åren 1960-70. Källmaterialet består främst av muntliga intervjuer med officerare, un-
derofficerare och underbefäl samt mötesprotokoll och kårtidskrifter. Genom att foku-
sera innehållet i officerares, underofficerares och underbefäls identitet, utifrån ledor-
dern professionalitet, lojalitet och anda, kollektiv och mässliv, kan Dietrichson för-
klara den hierarkiska skillnaden som rådde inom kåren.22 Därefter undersöker han 
maskuliniteten med fokus på militär fostran och militära värderingar. Resultatet här 
blir att de värnpliktiga ”pojkarna” skulle fostras till män, klara hårda påfrestningar och 
ha en god grundfysik som klarade av krigets krav.23 Andra manlighetsattribut som 
identifieras är uniformen och dess symboliska märken som markeringar för exklusi-
vitet.24 Jag tycker Dietrichson gör en klok åtskillnad mellan yrkesidentiteten och mas-
kuliniteten. Identitetsdiskussionen baseras på Zygmunt Baumans teori om ”vi-och-de” 
samt Lasse Kvarnströms vidareutveckling av denna, vilket jag anser vara en fruktbar 
teori i identitetsundersökningar. Kritiken jag vill rikta mot uppsatsen är att undersök-
ningsdelen ibland är lite otydlig och ostrukturerad. Det är emellanåt svårt att veta om 
det är officerare, underofficerare eller underbefäl som undersöks, vilket ibland ger en 
svävande bild av dessa kategoriers identitetsinnehåll. Fler underrubriker vilka signale-
rar vad som undersöks blir min lärdom av detta. 
   Eftersom mitt källmaterial utgörs av minnesberättelser från arbetare, insamlade av 
Nordiska museet, har jag valt att fördjupa min kunskap kring detta insamlande. 
Etnologen Bo G. Nilsson har skrivit boken Folkhemmets arbetarminnen. I denna bok 
analyserar han hur det rådande ”samhällsklimatet” avspeglade sig i den etnologiska 
vetenskapen. Nilsson försöker finna orsaker till att arbetarnas minnen överhuvudtaget 
blev intressanta i folkhemmets grundideologi. Hans huvudresultat blir att Nordiska 
museet, genom sina arbetarundersökningar, hjälpte till att synliggöra och legitimera de 
lägre samhällsskikten i det pågående folkhemsbygget. Genom framlyftandet av de 
underordnades berättelser och erfarenheter gavs också folkhemsbygget en positiv in-
nebörd.25 Diskurs är ett centralt begrepp i Nilssons analys. Begreppet används som en 
beskrivning av vetandets möjlighetsvillkor där den kulturella ordningen i samhället 
formar vetenskapens gränser. Jag kommer dock inte att använda mig av diskursbe-
greppet i denna undersökning. Nilsson söker det svenska folkhemmets diskurs genom 
att studera Nordiska museets etnologiska undersökningar (E.U.) från sekelskiftet fram 
till ca 1960. Genom att studera vad som kommer med i den tryckta sammanställningen 
av yrkesgruppens minnen och jämföra detta med originalet, lyfter Nilsson fram vilka 
ämnen som var känsliga och därmed redigerades bort.26 Ur detta kan sedan slutsatser 
dras om vilka ämnen som var ”rumsrena” samt vilken ideologi som Nordiska museet 
stod för vid tiden för utgivandet. 
                                                           
22 Johan Dietrichson, ”Män i armén: En studie av befälskårerna i Linköping 1960-70”, opublicerad C-
uppsats i historia (Linköpings universitet, 2000) s. 15, 18-36 
23 Dietrichson, 2000, s. 37ff 
24 Dietrichson, 2000, s. 43 
25 Bo G. Nilsson Folkhemmets arbetarminnen: En undersökning av de historiska och diskursiva 
villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar (Stockholm, 1996) s. 152, 205 
26 Nilsson, 1996, s. 206-232 
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   Nordiska museets etnologiska undersökningar började med Statarundersökningen år 
1945 och fortsatte sedan med de yrkesgrupper som ansågs ha spelat en viktig roll vid 
industrialismens genombrott i Sverige samt några karaktäristiska stadsyrken. Un-
dersökningarna pågick mellan åren 1945 och 1960 och resulterade i sammanlagt ca 
2000 minnesberättelser och över 35 000 sidor text.27 En sammanställning av Sjöfolks-
undersökningen gjordes dock aldrig, vilket gör den extra intressant att belysa. 
 

Disposition och sammanfattning av forskningsläget 
Forskningsläget är baserat på forskning inom historia, etnologi och sociologi med 
manlighetstänkande som sammanfogande länk. Bo G. Nilssons bok hamnar vid sidan 
av dessa, men förtydligar min ambition att försöka sätta mig in i aktörernas, sjömän-
nens situation. 
   Bildligt talat har forskningsläget varit en katalysator mellan mig och källmaterialet 
vilket lett fram till den analysmodell jag använt mig av. På detta sätt har tidigare 
forskning hjälpt mig förstå och analysera de problem jag ställt upp. Innan jag redogör 
för analysmodellen presenteras källmaterialet och undersökningens avgränsningar. 
Efter analysmodellen följer undersökningsdelen. Därefter följer maktanalysen, vilken 
syftar till en djupare förståelse av hierarkin ombord. Uppsatsen avslutas sedan med en 
slutdiskussion. 
 
KÄLLMATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
I detta avsnitt kommer källmaterialet att presenteras och källkritiskt granskas. Härefter 
följer de avgränsningar jag valt för min undersökning. 
 

Nordiska museets sjöfolksundersökning från år 1953 
Sjöfolksundersökningen var ett led i Nordiska museets insamling av svenska arbetar-
minnen. Tillsammans med Svenska Sjöfolksförbundet och Svenska Maskinbefälsför-
bundet utlystes tävlingar i fackföreningarnas tidskrifter. I detta upprop formulerades 
elva ”öppna” frågor som skulle hjälpa arbetarna att strukturera sina minnen.28 
Sjömännens minneberättelser skiljer sig åt i kvalité och kvantitet. Några, ett fåtal, 
skriver fyra-fem A4-sidor medan andra sjömän är att betrakta som proletärförfattare 
med över hundra skrivna sidor. Nordiska museet har sedan skrivit av sjömännens 
handskrivna original med skrivmaskin. I min undersökning citerar jag den maskin-
skrivna texten, även då denna innehåller ”fel” som stavnings- och meningsbyggnads-
fel. 
   Antalet berättelser i undersökningen är 144 stycken med totalt 5 540 sidor text.29 
Eftersom materialet är omfattande har jag valt att begränsa mig till att läsa tolv berät-
telser.30 Urvalskriteriet för dessa har varit att välja så olika berättelser som möjligt med 
avseende på innehåll, språk samt vilken befattning sjömannen hade. Eftersom jag haft 

                                                           
27 Nilsson, 1996, s. 189f 
28 Frågeformuläret bifogas i bilaga 1. 
29 Ella Johanssons källmaterial bestod av 163 bidrag med totalt 1987 sidor text. 
30 E.U. 47401, 47402, 47404, 47405, 47408, 47415, 47416, 47417, 47418, 47419, 47420, 47425 
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tillgång till hela materialet har detta varit möjligt. Den kortaste berättelsen är fem sidor 
och den längsta är 133 sidor lång. 

Källkritik och tolkningsproblem 
Enligt min bedömning är inte sjömännen styrda av de öppna frågor som ställs till dem. 
Frågorna är tänkta som stödpunkter, inte som ramar. Dessa kan och tolkas av Bo G. 
Nilsson som museets förutfattade antagande om brister i arbetarnas intellektuella för-
måga.31 Arbetarna ansågs kanske inte kunna nedteckna sina minnen utan stödpunkter. 
De öppna frågorna resulterar delvis i att speciella ”teman” framträder i berättelserna. 
Dessa teman svarar mot frågorna i minneslistan. Sjömännen skapade också egna 
teman. Dessa teman hade speciell ”intressedominans” för sjömännen och har också 
varit viktiga för min undersökning. 
   Eftersom uppropet till sjömännen skedde i fackförbundens tidningar består de in-
samlade berättelserna av en överrepresentation från fackligt aktiva, skötsamma män. 
De flesta som skriver är också förhållandevis gamla. En tendens lutar därmed åt det 
skötsamma idealet hos materialet. Att sjömännen skriver till ett museum kan antas ge 
en tendens åt det ”rumsrena” och skötsamma. Tävlingsmomentet ger kanske en viss 
tendens åt det sensationella och dramatiska, även om vissa ser det som sekundärt.32 
Situationen påverkade alltså berättelsen, ordvalen, ämnena med mera och minnesbe-
rättelsen blev på detta sätt en version av många möjliga. 
   Skrivförmågan och sjömännens skiftande vana av att uttrycka sig i skrift var också 
något som påverkade berättelserna. De längre berättelserna präglas av ”mustighet” och 
språklig virtuositet. Det var kanske också så att de sjömän som kände att de hade en 
”dålig” skrivförmåga, valde att inte nedteckna sina minnen. Så skedde kanske inte i 
samma utsträckning hos sjömännen som kände att de hade god skrivförmåga. 
Jag kan inte kontrollera om allt sjömännen berättar har hänt i verkligheten. Det in-
tressanta för uppsatsens syfte är inte vad sjömännen berättar utan varför de väljer att 
berätta detta och hur. Berättelsen behöver inte vara sann, men den representerade nå-
got för sjömannen som gjorde den viktig att berätta. På detta sätt får även ”lögnen” en 
”sanning”. Därmed elimineras det klassiska källkritiska närhetskriteriet eftersom det i 
första hand inte handlar om händelser i det förflutna. 
   Minnesberättelserna är rekonstruktioner av det förflutna. I efterklokhetens ljus kon-
struerade berättaren en logisk berättelse. Med detta menas att händelser i det förflutna, 
som kanske inte hängde ihop, rekonstruerades och gavs logiska innebörder. När be-
rättaren nedtecknade sin berättelse så berättade denne både för museet och för sig 
själv. Berättelserna innehåller därmed så gott som inga tvetydigheter i hur situationer 
upplevdes av berättaren. Minnets logik ger berättelserna om det förflutna en rak, tyd-
lig, logisk linje. Frågeformuläret förstärker denna linje. Till detta fogas också berät-
tartekniska schabloner och dramaturgiska grepp som sensationer, hotfulla situationer 
och ”nära-döden-upplevelser”. 
   Jag tar för givet att berättarnas identiteter som sjömän syns i minnesberättelserna. 
Jag antar alltså att när sjömännen berättar om sitt förflutna yrkesliv, så berättar de om 
vilka de är vid nedtecknandet samt vilka de var i det förflutna. Jag medger att detta 
tidsperspektiv är lite knepigt. Min tanke är att identiteten som sjömannen hade vid 
                                                           
31 Nilsson, 1996, s. 201 
32 se t ex E.U. 47402 s. 36 
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nedtecknandet var påverkad av det egna förflutna. Samtidigt påverkade sjömannen vid 
nedtecknandet bilden av sin förflutna identitet. En annan sak som gör tidsperspektivet 
svårgripbart är frånvaron av specifika tidsangivelser i minnesberättelserna. ”Stora 
händelser” som världskrig får därför tjäna som tidsmarkörer i undersökningen.33 
 

Avgränsningar 
Anledningen till valet av Nordiska museets sjöfolksundersökning är att jag anser 
denna vara minst detaljstyrd. En jämförelse kan göras med Sjöhistoriska museets sjö-
folksundersökningar (1969-71) som bygger på en mall där sjömännen har svarat på 
korta, precisa frågeställningar. Dessutom bygger Sjöhistoriska museets undersökning 
på flera, olika sådana frågelistor vilket ger en komplex textmassa. Ett sådant material 
är värdefullt ur många perspektiv, t ex för statistiska undersökningar.34 Jag har dock 
valt ett mer berättelselikt källmaterial eftersom sjömännens spontanitet då framträder 
tydligare. Detta anser jag vara viktigt för att komma åt identiteten. 
   Jag kommer att kunna jämföra delar av undersökningen med finska sjömän eftersom 
deras kultur har undersökts av Marika Rosenström. Inga andra nationaliteter än 
svenska sjömän undersöks dock. Den tidsmässiga avgränsningen är skapad utifrån 
sjömännens tidigaste minnen, omkring slutet av 1800-talet, fram till år 1953. 
 
ANALYSMODELL 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa hur min teoretiska och metodologiska analys-
apparat ser ut. Denna är baserad på tidigare forskning vilket gör att vissa böcker från 
forskningsläget återkommer. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Det teoretiska perspektivet bygger på en kunskapsteoretisk grund, som anser att all 
kunskap vi äger är socialt och kulturellt skapad. Denna kallas ibland social 
konstruktivism men även (bättre) enbart konstruktionism. 

Konstruktionismen, språket och historieämnet 
I boken Maskulinitet tar Bo Nilsson upp en teori om hur manlig identitet skapas och 
reproduceras. Denna teori grundar sig på hur vi kan nå kunskap om något och synen på 
hur verkligheten skapas i vårt medvetande. Nilsson kallar denna teori för konstruk-
tionistisk, d v s skapande eller konstruerande. Utgångspunkten är att de konstruerande 
krafterna är sociala och kulturella fenomen. Forskare kan därmed inte göra anspråk på 
några fullständigt objektiva analyser och slutsatser. Kunskap blir med denna utgångs-
punkt något föränderligt.35 

                                                           
33 Givetvis skulle jag kunna ha grävt fram varje sjömans sjömanskort och där funnit tidsangivelser på 
när och var vederbörande mönstrade på respektive av fartygen. Detta har jag dock, av tidsskäl, avstått. 
34 Mig veterligen har inga fler stora sjöfolksundersökningar gjorts kring åren 1900-1970. Givetvis har 
nyfikenheten på sjömän styrt in mig på just denna yrkesgrupp. 
35 Nilsson, 1999, s. 28 
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   Följaktligen blir relationen mellan kunskapen om en händelse och händelsen i sig 
(som i absolut mening inte finns) alltid osäker. Händelsen kan upplevas på olika sätt 
beroende på vilken social och kulturell bakgrund betraktaren har, samt befinner sig i. 
Det centrala i sociokulturella fenomen36 är språket. Språket sätter gränserna för 
upplevelsen. Språket ska här förstås som kommunikation innehållande kroppsspråk, 
skriftspråk, talspråk, teckenspråk, blindskrift med mera. Språket är aldrig ”rent” utan 
är präglat av sociala och kulturella konventioner och överensstämmelser.37 
Förhållandet mellan språket och det som språket uttalar sig om (världen) blir därmed 
osäkert eftersom förhållandet är sociokulturellt färgat. Exempelvis motsvarar sjömän-
nens ”styrbord” det mer vardagliga ”höger”. 
   Den konstruktionistiska teorin menar att det inte finns någon objektivitet. Detta bety-
der dock inte att en undersökning med denna teori som utgångspunkt blir godtycklig 
eller subjektiv. Nilsson menar att ”Genom förhandlingar formas kollektiva uppfatt-
ningar om verkligheten som accepteras som sanningar.”38 Det som accepteras som 
sanning består alltså av överenskommelser mellan människor. Med detta menas, att det 
inom ett kollektiv (sjömän) finns en viss överenskommelse, där deltagarna förstår 
innebörden av ett ord eller fenomen (som babord eller revade segel). Det är när socio-
kulturella överenskommelser blivit formade till kollektiva uppfattningar som de ac-
cepteras som sanningar. Häri ligger också konstruktionismens användbarhet som 
grund för en historisk analys. Överenskommelser mellan människor kan nämligen 
förändras. Förändringsaspekten syns i språket och i kommunikationen mellan männi-
skor. För att konstruktionismen ska bli användbar behöver den operationaliseras. 
Nästa avsnitt kommer att behandla teorins första operationaliseringsfas. 

Konstruktionismen och identitetsbegreppet kopplat till undersökningens 
syfte 
Hur ska skillnaden mellan biologiskt kön och sociokulturella kön/genus förstås och hur 
ska skillnaden mellan manlighet och kvinnlighet uppfattas? 
Konstruktionismen säger att all kunskap är färgad av kulturella och sociala fenomen. 
Därmed blir det omöjligt att se ett ”rent” biologiskt kön fritt från dessa färgläggande 
aspekter. Kroppsliga fenomen är ständigt utsatta för en kulturell och social tolkning. 
Vi ser det som vår sociala och kulturella erfarenhet har lärt oss att se. Nilsson argu-
menterar för att det egentligen inte finns någon skillnad mellan biologiskt kön och 
genus: 

Om jag på grundval av fysiologiska bedömningar hävdar att män är 
annorlunda än kvinnor, så är dessa bedömningar enbart möjliga, 
begripliga och intressanta utifrån antagandet att det finns två grupper av 
människor som är jämförbara. Denna jämförbarhet grundar sig på redan 
befintliga uppfattningar om att människor (män och kvinnor) har olika 
funktioner i reproduktionen och att dessa funktioner är betydelsebärande. 
En tudelning mellan kön och genus, med den utgångspunkten att 
biologiskt kön är en oproblematisk storhet – att män och kvinnor är olika 

                                                           
36 Sociokulturella fenomen = sociala och kulturella fenomen = ett ”brett” begrepp som beskriver 
mänsklig verksamhet i allmänhet. 
37 Nilsson, 1999, s. 29ff 
38 Nilsson, 1999, s. 29 (refererar till Jeanne Marecek) 
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på grund av fysiologiska skillnader – är sålunda kulturteoretiskt 
svårbemästrad.39 

Nilsson vill hävda att biologiskt kön inte föregår genus. Detta blir ett hypotetiskt anta-
gande. Han menar att: ”Det är allmänt accepterade föreställningar som gör att genita-
lier och andra yttre könskarakteristika fungerar som vattendelare mellan människor.”40 
Det är sociokulturella föreställningar som ger de biologiska könen deras betydelse, 
även om de biologiska reproduktionsfunktionerna i sig inte kan förnekas.41 Nedan ska 
manlighetens konstitution, som alltså tolkas som ett sociokulturellt skapat kön, mer 
ingående förklaras. 
   Nilsson försöker kartlägga hur manliga identiteter ser ut med sökarljuset inriktat på 
vissa sociala och kulturella fenomenen under 1900-talet. Hur såg det manliga idealet ut 
inom scoutrörelsen från förra sekelskiftet fram 1950-talet, frågar sig Nilsson och finner 
att: 

Det är motgången och svårigheten, som härdar och skapar en man. Den 
som aldrig får känna på några motgångar, blir ryggradslös och geléaktig, 
han blir ett kräk, som aldrig kan ta karlatag.42 

Tydligare än så kan knappast ett manligt ideal formuleras. Historikerna Christer Erics-
son, Björn Horgby och Lasse Kvarnström har i en artikel jämfört manligheter mellan 
smeder vid Nyby bruk, textilarbetare i Norrköping och brevbärare i Linköping under 
första halvan av 1900-talet. I deras undersökning framkommer att dessa olika yrkes-
kategorier, beroende på kontext, yrkesrelationer och yrkesupplevelser, skapade olika 
sorters maskuliniteter. Vissa kroppsliga och visuella attribut identifieras och associeras 
till manlighet. Smederna skulle bland annat ha stora muskler och ett smutsigt ansikte, 
inom textilindustrin markerades en position bland eliten med bärandet av slips medan 
postmännens uniform innebar status och hade manliga konnotationer.43 
   Detta visar att olika yrkesgrupper skapade (och skapar) olika manligheter. Det finns 
alltså inte en bestämd definition av ideal manlighet utan detta varierar, förutom över 
tid, även inom olika sociokulturella fenomen (yrkesgrupper). Det är i direkta hand-
lingar, synliga i empirin, som manligheter kommer till uttryck. Detta gör dem möjliga 
att analysera historiskt.44 
   Hittills har fokus legat på manlighet och manlig identitet. Nu är det dags att diskutera 
den andra halvan av begreppet, nämligen identiteten. 
   Lasse Kvarnström har skrivit om identitetsbegreppet i artikeln ”Gustav Svenssons 
dilemma”. Här pekar han på identiteternas olika nivåer och förändringar beroende på 
kontexten. Kvarnström exemplifierar detta genom att visa hur Gustav Svenssons45 

                                                           
39 Nilsson, 1999, s. 30f 
40 Nilsson, 1999, s. 31 
41 Det optimala torde vara att sammankoppla biologiska och sociokulturella förklaringsverktyg. Ett 
sådant har jag dock inte funnit. 
42 Nilsson, 1999, s. 56. Nilssons citat ur Frithiof Dahlby Scouthandboken (Stockholm, 1943) s. 43 
43 Christer Eriksson, Björn Horgby och Lasse Kvarnström “Masculinities as Communicated 
Experiences in Workplace Cultures in Sweden During the First Half of the Twentieth Century” i IX 
International Oral History Conference (Göteborg, 1996) s. 535 
44 även Eva Blomberg håller med om detta i Blomberg, 1995, s. 32 
45 Sveriges mest berömda, enligt Kvarnström, brevbärare känd från komedin ”Svensson, Svensson” 
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olika identiteter som make, familjefader och yrkesarbetare varierar utifrån olika situa-
tioner.46 
   Kvarnström understödjer sitt resonemang med sociologen Zygmunt Baumans tankar 
om identitetskonstruktion. I denna konstrueras identiteten av dikotomin ”vi-och-de”, 
där ”vi” ger en positiv tillhörighetskänsla och kontrasteras mot ”de” som är en motpol. 
En sådan motpol kan till och med uppfinnas om så skulle behövas.47 Bo Nilsson 
använder de motsvarande begreppen identifikation (vi) och avgränsning eller 
marginalisering (de).48 Det är alltså kollektiva identiteter som står i fokus samt hur 
dessa skapas i profileringen mot andra yrkesgrupper. 
   Bo Nilsson menar att identitet är ett resultat av fenomen som kön, sexualitet, etni-
citet, yrke och ålder.49 Detta betyder att en människas identitet antas variera utifrån 
dessa. Adderat med Kvarnströms/Baumans syn på identitetsbegreppet betyder detta 
exempelvis att män i en viss ålder kan avgränsa sig mot män i andra åldrar, mot andra 
sexualiteter, mot andra yrken, mot andra etniciteter och mot kvinnor. På så sätt fram-
kallas den egna identiteten. Kvarnström preciserar ytterligare en viktig aspekt av 
identiteten: 

Bilden kompliceras dessutom av att upplevelsen av den egna identiteten 
alltid måste kontrasteras mot omgivningens identifikation. […] Den egna 
identiteten upplevs inte alltid som självklar av samma omgivning. Vad är 
det som säger att subjektivt upplevd och tillskriven identitet är 
densamma?50  

Kvarnström sätter fingret på den dialektik som råder mellan aktör och omgivning. 
Skapandet av identitet sker genom en subjektiv och en ”utomsubjektiv” kraft. På en 
och samma gång är sjömannen en man med manlig identitet, sjöman med yrkesiden-
titet, kanske fader eller syskon till någon, d v s identitet kopplad till ålder, kön o s v. 
Kvarnström betonar i sin artikel att människor har alla dessa identiteter inuti sig sam-
tidigt. Identitet existerar, menar Kvarnström, aldrig i singularis utan alltid i pluralis.51 
   I denna uppsats undersöks sjömäns bilder av manlighet och yrkesidentitet. Här finns 
en väsentlig problematik. En analys av sjömäns manliga identitet, där den manliga 
identiteten är beroende av yrke, social klass, etnicitet, genus, ålder och en mängd andra 
faktorer, gör det svårt att blunda för dessa olikartade aspekter och omgivningar. Inom 
ramen för en C-uppsats sker en avgränsning. Manligheten och yrkesidentiteten sätt i 
främsta rummet medan social klass och etnicitet utelämnas helt. Omgivningens bilder 
utelämnas också. Nedan ska användningen av identitetsbegreppet preciseras. 

Precisering och operationalisering av identitetsbegreppet 
Kvarnström har i sin bok Män i staten undersökt statstjänarnas identiteter vid SJ och 
Posten. Här återfinns tanken att identitet innehåller en sammanhållande och en sär-
skiljande komponent. För att operationalisera de kollektiva identiteterna hos stations 

                                                           
46 Lasse Kvarnström ”Gustav Svenssons dilemma: Några tentativa funderingar kring 
identitetsbegreppets teori och praktik” i Per Månsson (red.) Det goda livet (Göteborg, 2001) s. 131ff 
47 Kvarnström, 2001, s. 134 
48 se t ex Nilsson, 1999, s. 34f 
49 Nilsson, 1999, s. 34 
50 Kvarnström, 2001, s. 131f 
51 Kvarnström, 2001, s. 132-147 
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karlar och brevbärare kartlägger Kvarnström vad som var karaktäristiskt för statsan-
ställningen. Han urskiljer då olika nivåer i identiteterna: 
 

Nivå ”Vi”   ”Dom”   
4 vi-i-staten   de privatanställda 
3 vi-i-verket   de som inte tillhör verket 
2 lägre statstjänare  högre statstjänare 
1 yrket   andra yrken 
       
Källa: Kvarnström, 1998, s. 176 

 
Kvarnström förutsätter att det finns en könsdimensionell skillnad på varje nivå. På den 
fjärde nivån förutsätts en skillnad mellan statsanställdas och privatanställdas 
identiteter. På den tredje nivån framträder verksandan. Denna nivå skiljer stationskar-
lar från brevbärare. Den andra nivån urskiljer hierarkin mellan statstjänare. Den första 
nivån utgör en distinktion mellan exempelvis stationskarlar och bromsare inom SJ.52 
På detta sätt kan manlighet och yrkesidentitet analyseras. Kvarnströms operationa-
lisering är applicerbar på sjömän och deras identiteter. En sådan hjälper till att struktu-
rera undersökningen: 
 

Tablå 1: Nivåstrukturering av sjömännens identitet 
Nivå ”Vi”   ”De”   
4 vi-sjömän   de där ”landkrabborna” 
3 vi-på-fartyget/i rederiet  de på andra fartyg/i andra 

rederier 
2 vi för om masten (manskap) de akter om masten (befäl) 
1 yrkeskategorin ombord  andra yrkeskategorier ombord 
 

På den fjärde nivån undersöks sjömännens profilering mot landkrabborna. På den 
tredje nivån undersöks sjömännens profilering mot andra fartygs och rederiers besätt-
ningar. På den andra nivån kan skillnaderna i identitet mellan befäl och manskap 
analyseras. Slutligen, på den första nivån, undersöks identitetsskillnaderna mellan ex-
empelvis en eldare och en maskinist och mer specifikt vilka ideal sjömäns tänkta 
identitet innehöll i gemen. Denna tablå används för att strukturera upp analysen. Det är 
inte säkert att nivåerna fanns i ”verkligheten”. 
   Sjömännens yrkesidentitet och manlighet kommer alltså att undersökas och analy-
seras. Modellen ovan tjänar som grov disposition för undersökningen. Jag förutsätter 
alltså att manligheten och yrkesidentiteten var centrala för sjömän och att dessa 
framkommer i minneberättelserna. Denna manliga, yrkeskollektiva identitet behöver 
dock preciseras ytterligare för att bli hanterbar. Detta sker inom en tolkningsram. 

Tolkningsram 
Jag kommer att operera med begreppen avgränsning och identifikation på alla de fyra 
ovan nämnda identitetsnivåerna. Genom detta kommer t ex sjömän att profileras gent-

                                                           
52 Kvarnström, 1998, s. 173ff 
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emot landkrabbor. Nu följer en exemplifiering av hur jag avser att använda begreppen 
vid tolkandet av källmaterialet. 

Avgränsning av manligheten och yrkesidentiteten 
Genom att ”skala bort” det som inte anses vara manligt eller tillhöra yrkets ideal, 
framträder en kärna av den ideala manligheten och yrkesidentiteten. Denna avskalning 
sker successivt i hela undersökningen. De utvalda aspekterna som avgränsningen sker 
mot har i huvudsak valts på grundval av tidigare forskning men också beträffande 
källmaterialets information. Nedan presenteras några övergripande avgränsningar: 
a) Avgränsning av manlighet mot kvinnlighet 

Denna avgränsning utgår från hypotesen att det som anses kvinnligt eller feminint 
inte ingår i sjömännens manliga identitet. I källmaterialet söker jag därmed efter 
vilka egenskaper kvinnor tillskrivs eller hur sjömän avgränsar sig mot kvinnor. 

b) Avgränsning av yrkesidentiteten mot andra yrkesidentiteter 
I denna kategori kan anledningen till varför man ville bli sjöman analyseras. Här 
kan också avgränsningar mot andra yrken (yrkesidentiteter) behandlas samt övrigt 
som sjömännens yrkesidentiteter avgränsar sig mot. 

Genom dessa båda exempel vill jag visa på hur jag avser att använda begreppet av-
gränsning. Genom denna avgränsning sker en indirekt identifikation av den egna 
gruppens identitet. I nästa avsnitt exemplifieras därför begreppet identifikation. 
 

Identifikation av manligheten och yrkesidentiteten 
Identifikationsbegreppet resulterar, på samma sätt som avgränsningsbegreppet, i en 
profilering av identiteten. I källmaterialet återkommer vissa teman eller intressedomi-
nanter som sjömännen berättar om. Dessa har kontinuerligt markerats vid läsningen. 
Jag antar alltså att det som sjömännen berättar om är centrala aspekter av deras man-
lighet och yrkesidentitet. Således har även Nordiska museets frågor till sjömännen i 
viss mån medverkat till att berättelserna har styrts in på vissa ämnen. Jag hänvisar i 
notapparaten till fler exempel på de teman som jag uppmärksammar. Ett urval har se-
dan gjorts, där teman som enligt mig tydligast belyser manligheterna och yrkesidenti-
teterna fått utrymme i undersökningen. Den profilering eller självbild som framträder 
är att betrakta som en idealbild av hur sjömännen ville karaktärisera sig som individer 
och kollektiv. Nu följer några exempel på de teman med intressedominans som jag har 
noterat och hur identitetsbegreppet kopplats till dessa. 
a) Identifikation genom kroppslighet 

Kroppslig styrka var central i många yrkesidentiteter och manligheter, förmodli-
gen även hos sjömännen. Genom en undersökning av kroppens betydelse för sjö-
mäns identitet erhålls en mer nyanserad förståelse av den ideala identiteten. 

b) Identifikation genom friheten att vara sjöman 
En av de unika aspekterna med sjömansyrket bestod i friheten att få resa omkring i 
världen. En undersökning av frihetstemats betydelse för manlighetens och yr-
kesidentitetens utformning kan därför vara intressant och förtydligar sjömännens 
identiteter. 

Det skulle ta onödigt stor plats att redogöra för alla avgränsningar och identifikationer 
som görs i undersökningen. Exemplena ovan syftar till att ge läsaren förståelse för hur 
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jag använt mig av de båda begreppen. Inbyggt i begreppen finns en viktig komparativ 
aspekt. ”Vi” jämförs med ”de”. Identifikation tolkas som en slags tydlig sympatisering 
medan avgränsning mer liknar ett avståndstagande. Det finns alltså en skillnad mellan 
begreppen identitet och identifikation. Identitet utgår från en process, framväxt och 
empiriskt iakttagbara tillstånd. En identitet är aldrig något för evigt givet. Identifika-
tion däremot är att aktivt medvetandegöra identiteter.53 
   För att få en djupare förståelse för dessa identiteters utformning har jag valt att väcka 
ytterligare en tanke. Denna handlar om makt och presenteras nedan. 
 

Sjömännens identiteter kopplade till ett maktperspektiv 
Eva Blomberg menar att poängen med ett genusperspektiv är att könsidentiteten lyfts 
fram och kopplas till ett maktperspektiv.54 Bo Nilsson menar att det är ”viktigt att tala 
om maskuliniteter i pluralis och i termer av makt”55. Han liknar maskulinitet vid ett 
instabilt ”varande” som innefattar makt.56 Därmed kan det vara intressant att studera 
manligheterna och yrkesidentiteterna ur ett maktperspektiv. En förhoppning med detta 
perspektiv är att förstå den hierarkiska relationen ombord. Maktperspektivet avgränsas 
till att gälla maktrelationer och hur makt upplevdes och framträder i källmaterialet och 
bör ses som idealbilder och inte reella bilder. 
   Connell menar att relationer byggda på makt måste särskiljas för att manlighets-
analysen inte ska bli för komplex.57 Därför bör en maktanalys ske separat. I detta fall 
sker den efter undersökningsavsnittet. 
   I boken Makt och moral presenterar ett antal historiker, i uppsatser och essäer, för-
slag till operationaliseringar av maktbegreppet. Två centrala användningar av maktbe-
greppet framträder i denna bok vilka har sin utgångspunkt i begreppen maktresurs och 
maktrelation. Maktresurser, menar Lasse Kvarnström, är de konkreta möjligheter nå-
gon har att utöva makt men inte tvunget behöver utöva.58 Exempel på sådana maktre-
surser kan vara tillgång till långdistansrobotar eller kapital. Med maktresurs menas 
alltså mängden makt en aktör besitter. Makt tolkas av Kvarnström också som ett rela-
tionsbegrepp, vilket implicerar minst två aktörer. Därmed kan maktbegreppet använ-
das för att analysera och uttrycka en två- eller flerpartsrelation.59 
   Historikern Björn Horgby gör en ansats till mer användbara verktyg av begreppen 
maktrelation och maktresurs. En maktrelation kräver minst två aktörer, därmed bör 
dessa två aktörer identifieras. Horgby skiljer mellan organisations- och 
identitetsaktörer. De förstnämnda karaktäriseras av formella medlemmar som betalar   
medlemsavgifter och tar på sig medlemsåtaganden inom formaliserade regler.           
Exempel på en organisationsaktör kan ett fackförbund vara. Identitetsaktörerna är mer 
löst organiserade och kan ses som kulturella konstellationer. En etnisk grupp kan vara 
                                                           
53 Ulf Zander ”Historia och identitetsbildning” i Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson (red.) 
Historiedidaktik (Lund, 1997) s. 83ff 
54 Blomberg, 1995, s. 22 
55 Nilsson, 1999, s. 35 
56 Nilsson, 1999, s. 35f 
57 Connell, 1996, s. 97 
58 Lasse Kvarnström ”Underdånigheten som maktresurs” i Eva Blomberg, Björn Horgby och Lars 
Kvarnström (red.) Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark (Linköping, 1998) s. 29 
59 Kvarnström, i Makt och moral, 1998, s. 29 
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ett exempel på en identitetsaktör. Här finns inga tydliga ”band” som medlemsavgifter 
vilka förbinder medlemmarna. Maktrelationer, menar Horgby, kan uppstå mellan en 
organisations- respektive identitetsaktör, mellan två identitetsaktörer samt mellan två 
organisationsaktörer (förutsatt att relationen enbart består av två parter).60 
   Jag avser alltså att försöka identifiera aktörerna i maktrelationen och analysera de 
maktresurser som aktörerna använde sig av. På detta sätt kan svaret på fråga 4 nås. Jag 
ser alltså makten som den avgörande faktorn i producerandet och reproducerandet av 
hierarkin ombord. 
   Nästa steg i operationaliseringen blir att definiera innehållet i maktrelationen. Vid en 
sådan, menar Horgby, måste aktörernas formering av maktresurser analyseras.61 En 
organisationsaktör har, enligt Horgby, lättare att formera sina maktresurser än en 
identitetsaktör. Det sammanhållande kitt som skapar identiteten är hos den senare mer 
abstrakt och otydligt, jämfört med fackföreningens konkreta medlemsavgifter och 
stadgar m m. Aktörernas formeringsförmåga beror på hur tydligt det, som för aktörs-
medlemmarna är gemensamt, är konstruerat. Att ha och att skapa en tydlig kollektiv 
identitet är således centralt för aktörer/grupper som vill kunna formera sina maktresur-
ser. Att skapa tydliga gränser gentemot ”fiender” ingår i skapandet av en konkret ”vi-
bild”. I detta resonemang hänvisar Horgby, liksom Kvarnström, till sociologen Zyg-
munt Baumans idéer.62 Det är aktörernas: 

…arbete med att utforma identitetsinnehållet i form av vi-bild och 
åtskiljande gränsdragningar till andra identitetsaktörer samt till 
medlemmarnas konkurrerande identiteter [som] utgör identitetsaktörens 
sammantagna maktresurser.63 

Identiteternas utformning får alltså betydelse för förmågan att formera maktresurser. 
Analysen av dessa formeringar avgränsas till att gälla vissa av de empiriskt synliga 
formeringar som framträder i sjömännens identiteter. Det intressanta här blir hur sjö-
männen använde makt, varför dessa maktresurser användes och vilken effekt dessa 
fick. Vad är då en maktresurs? 
   Horgby skiljer mellan strukturella och kulturella maktresurser. En typ av strukturell 
maktresurs kan kapital eller lagar vara. En typ av kulturell maktresurs är hedern.64 Jag 
kommer inte att ta ställning till vilken av dessa båda typer av maktresurser som är 
effektivast. Det sista steget i maktanalysen fokuserar på maktrelationen. Horgby skiljer 
på två olika typer av maktrelationer: 

En maktrelation mellan organisations- eller mellan identitetsaktörer kan 
antingen vara hegemonisk eller antagonistisk. […] I en hegemonisk 
relation måste båda parter ta hänsyn till varandras intressen. Relationen 
bygger på formella och informella spelregler som inte får överträdas.65 

Horgby exemplifierar en typ av hegemonisk maktrelation i det sena 1800-talets patri-
arkaliska relationer mellan patronen och hans underordnade arbetare. Om inte patriar-
                                                           
60 Björn Horgby ”Rädslans regim: Kulturella mekanismers spel i maktrelationer” i Eva Blomberg, 
Björn Horgby och Lars Kvarnström (red.) Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark 
(Linköping, 1998) s. 88f 
61 Horgby, 1998, s. 90 
62 Horgby, 1998, s. 90ff 
63 Horgby, 1998, s. 92 
64 Horgby, 1998, s. 94 
65 Horgby, 1998, s. 95. ”Spelregler” förstås som en metafor från idrottens värld. 
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ken följde de uppsatta spelreglerna, så behövde inte heller arbetarna följa dessa. Den 
antagonistiska maktrelationen är, enligt Horgby, en relation som saknar spelregler där 
aktörerna förbrukar betydande maktresurser för att skapa en maktrelation till sin för-
del. Exempel på detta kan vara revolutioner och okalkylerbart agerande.66 
   I sjömännens minnesberättelser framkommer ett otal relationer, som kan analyseras 
ur ett maktrelationsperspektiv. Dessa relationer har avgränsats till att gälla den för hie-
rarkin så viktiga maktrelationen mellan manskap och befäl. Jag vill alltså undersöka 
vilken betydelse identiteterna hade i denna maktrelation. 
   Maktperspektivet är det sista teoretiska draget av analysmodellen. Undersökningens 
analysmodell har blivit påverkad av tolkningen av dels källmaterialet och dels tidigare 
forskning. Därmed är det dags att presentera metoden, vilken kan sägas vara den mer 
praktiska aspekten av modellen. 
 

Metod 
När jag läst minnesberättelserna har jag markerat olika teman. Dessa teman har delvis 
legat till grund för undersökningen och analysmodellen. Detta kan leda till en deter-
ministisk undersökning där allt är förutbestämt. Min metod kommer därför att inne-
hålla en falsifieringsambition. Genom att problematisera undersökningen och söka det 
som strider mot denna hoppas jag öppna upp för alternativa tolkningar. Denna pro-
blematisering sker i slutet av uppsatsen. 
   Användandet av källmaterialet har i stort sett gått ut på tolkningar. Dessa tolkningar 
underbyggs med utvald empiri. Ibland motiveras en tolkning med fler hänvisningar i 
fotnoten. Dessa hänvisningar rör sig om liknande teman med i stort sett samma 
innehåll, som det i sammanhanget anförda, vilka därmed kan tolkas likadant. Vid 
urvalet av specifika citat har det tydliga, korta och koncisa varit ledstjärnan. 
Analysmodellens verktyg består främst av begreppen identifikation och avgränsning. 
En väsentlig utgångspunkt är att minnesberättelserna genererar någonting mer än det 
avsedda, nämligen sjömännens identitet. Identiteten undersöks på kollektiv nivå och 
ses som relationellt och komparativt konstruerad. 
 
SJÖMANSYRKET UNDER TIDEN 1830-1950 
I detta avsnitt presenteras några strukturella förändringarna inom sjömansyrket under 
1800-talet fram till 1900-talets första hälft. Härefter följer en kort beskrivning av några 
olika yrkeskategorier ombord. Strukturella förutsättningar påverkade identiteternas 
uttryck men är inte det primära i denna undersökning. 
 

Villkor och några förändringar inom sjömansyrket 
Sjömanslivet innebar bundenhet vid samma miljö både under arbetstid och fritid. 
Fartyget var geografiskt isolerat från omvärlden under långa perioder. Med dagens 
mått mätt var dessutom standarden länge usel ombord. På 1830-talet bildades Sjö-
mannasällskapet, som satsade på att förbättra sjömäns sociala standard ombord. 1840-
års Ständer anslog medel för inrättandet av navigationsskolor vilka syftade till att ge-

                                                           
66 Horgby, 1998, s. 95 
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nom utbildning höja och stärka sjömännens situation och anseende. Annars präglades 
första halvan av 1800-talet av en kraftig nedgång för svensk sjöfart. Under denna tid 
var svenska sjömän billiga i drift och deras status var låg.67 
   Betingelserna för sjömanslivet genomgick sedan stora förändringar från mitten av 
1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Ångkraftens införande blev ett genombrott. 
Behovet av sjötransporter längs norrlandskusten ökade i samband med skogsindustrins 
framväxt. På 1870-talet började, i takt med industrialismens genombrott, storrederierna 
att växa fram. Med 1900-talets ingång kom ett statligt utredningsförslag om sjö-
mansyrket. Orsaken till denna var de svåra arbetsförhållandena, de låga lönerna, de 
långa oregelbundna arbetstiderna samt frånvaron av all inspektion från myndigheter-
nas sida. Först år 1913 tog den nybildade Socialstyrelsen hand om uppdraget. Sjö-
männens betydelse och status började öka.68 
   Viktiga drivkrafter, till förändringarna av sjömansyrkets villkor, var fackförening-
arna. Redan år 1847 bildades Maskinistförbundet (bytte namn år 1906 till Svenska 
Maskinbefälsförbundet). År 1907 bildades Sveriges Fartygsbefälsförening, till vilken 
befälhavare och styrmän tillhörde. År 1900 skapades Svenska sjömans- och eldareför-
bundet vilket delades år 1914 i Svenska sjömansunionen och Svenska eldareunionen. 
År 1921 bildades Föreningen Sjöfarande Kvinnor vilken främst värnade om kvinnor-
nas rätt att utöva yrket. Kvinnliga kockar var vid denna tid hårt kritiserade av sjöfolket. 
Det formulerades t ex ett lagförslag där det ingick ett uteslutande av kvinnor i 
skeppstjänst. Förslaget avslogs (två gånger). Sjömans- och eldareunionen, samt Före-
ningen Sjöfarande Kvinnor gick sedan år 1932 ihop i Sjöfolksförbundet.69 
   Efter första världskriget sjönk lönerna markant och snart utbröt den första större or-
ganiserade strejken efter varsel från Sjömansunionen. Denna låg delvis till grund för 
att sjömännens arbetstid blev avtalsreglerad med extrabetalning för övertidsarbete. 
Avtalet gällde fram till december 1920. 20-talet präglades av konjunkturnedgång och 
år 1925 utbröt en ny strejk, denna gång resultatlös. År 1933 utlöstes ännu en strejk, 
denna gång efter varsel från det nybildade Sjöfolksförbundet. Redarna fick då ge vika 
för sina kraftiga lönesänkningar. Dessutom genomfördes en obligatorisk lastnings-
märkning för fartyg över 100 bruttoton för att undvika överlastning. Överlastning 
kunde resultera i att fartyg ibland förliste vid kraftig sjögång.70 
   Sjölagen år 1922 var ett stort steg för manskapet som förvandlade dem från 
”livegna” till ”fria arbetare” med skyldigheter mot befälhavare/befäl och redare men 
också rättigheter, något sjömansunionen och eldareunionen länge hade kämpat för. År 
1939 utvecklades denna lag till att innehålla 12 dagars semester per år. Efter andra 
världskriget förbättrades ytterligare villkoren för sjömännen genom att ett besätt-
ningsombud skulle utses på varje fartyg. Denne skulle företräda Sjöfolksförbundet i 
tvistefrågor med befälhavare. Under 1950-talet genomfördes sedan förändringar som 
syftade till att berika fritiden ombord. Nya fartyg utrustades med mörkrum för foto, 
bordtennisrum, idrottsutrustning m m och gamla fartyg moderniserades. Under denna 

                                                           
67 Ulrika Djerw och Ingrid Kaijser (red.) Sjömansliv: berättelser från två sekel, (Stockholm, 2000) s. 
11f 
68 Sjömansliv, 2000, s. 12ff. Utredningen visade att 9, 5 % av sjömännen var kvinnor, resten män. 
69 Sjömansliv, 2000, s. 21 
70 Sjömansliv, 2000, s. 21-22 
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period började också propaganda för mer varierad kosthållning framföras med bl a mer 
färska grönsaker.71 
 

Sjömansyrkets hierarkiska modell 
Besättningen ombord uppdelades i en hierarkisk modell där manskapet utgjorde det 
lägsta och befälen/befälhavaren det högsta skiktet. Av gammal tradition var manska-
pets bostäder, både på segel- och ångfartyg, belägna förut under däck trots att detta 
medförde fara vid kollision och obehag vid sjögång.72 Nedan följer en kort, förenklad 
översikt av några benämningar som kan förekomma i undersökningsdelen.73 

Manskap: Som jungman hade man de minst ansedda jobben som att svabba däcket 
eller vaska toaletten. Lättmatrosen stod lite högre i hierarkin. Avancemanget bestod 
främst i erfarenhet och efter ytterligare mera erfarenhet kunde man avancera till 
matros. Som donkeyman skötte man ångmaskinen ombord på segelfartygen. Vid de 
maskindrivna fartygens tillkomst blev eldarna de som fick skyffla kol åt maskinis-
terna som skötte maskinerna.74 Kocken eller kockan ansvarade för matlagningen 
ombord. 
Befäl: Styrman hade det övervakande ansvaret för vakten ombord. Han kontrollerade 
så att manskapet gjorde det de skulle. Styrmanskategorin delades in i förste, andre 
och tredje styrman. Befälhavaren eller kaptenen var ansvarig för navigering och 
kontrollen över fartyget, besättningen och lasten. Han utförde sällan något 
kroppsarbete ombord. 
 

UNDERSÖKNING AV SJÖMÄNS IDENTITETER 
Dispositionen av min undersökning följer analysmodellens upplägg.75 Avgränsningar 
och identifikation är de främsta analysverktygen av de tematiska områden jag urskilt. 
 

Hur utmärkte sig sjömännen från ”landkrabborna”? 
Tanken med detta avsnitt är att identifiera sjömännen som yrkesgrupp och i stora drag 
särskilja sjömännen från folket på land. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

Varför ville man bli sjöman? 
Efter slutad skolgång år 1901 var jag först några år i plåtslagarelära men 
jag hade ingen lust för det. jag hade 7 morbröder och 6 av dem hade varit 
sjömän och dit stod också min håg…76 

Så berättar en sjömän om varför han drogs till sjömansyrket. Det var vanligt att någon 
i familjen, i släkten eller bekant hade varit sjöman och fungerade som inspirations-

                                                           
71 Sjömansliv, 2000, s. 22-25 
72 Sjömansliv, 2000, s. 18 
73 Hela avsnittet bygger på Rosenström, 1996, s. 43-47 
74 Denna mening bygger på uppgifter ur källmaterialet. 
75 Anledningen till att undersökningen struktureras utifrån analysmodellen och inte frågeställningen är 
att den sistnämnda har lett fram till analysmodellen. 
76 E.U. 47402, s. 28 

 25



källa.77 Samtidigt avgränsar sig berättaren mot plåtslagaryrket. Ibland tycks också en 
frihetslängtan och en lust att få lära nya språk ha varit drivande: 

…det var en prima arbetsplatts, och ett nog så intressant yrkesval, men det 
”låg ej för mig” … Det var meningen att komma ut i världen, komma på 
Engelska fartyg för att lära Engelska språket.78 

Sjömansyrket hade också, enligt en sjöman, högre status än andra arbeten: ”Att få jobb 
på ”Turisten” var målet för många unga karlars heta längtan. För det första ansågs det 
lite finare att vara båtgast än att arbeta hos bönder.”79 Denna längtan gällde unga 
karlar. Berättaren avgränsar sig samtidigt mot bönder. Att få arbeta med maskiner och 
behärska dem till fullo tycks också ha lockat unga karlar till sjömansyrket ”Som min 
far var hästkarl fick jag tidigt börja utnyttja hästkrafterna, men min håg stod dock till 
de mekaniska.”80 Berättaren ville syssla med mekaniska hästkrafter och avgränsar sig 
mot hästkarlens yrke. Vissa sjömän hade också en längtan efter själva seglingen. De 
engelska fyrmastade barkarna med sina väldiga segel och höga master var alla 
ungdomars håg.81 Många sjömän framhåller att de kände en stark längtan till havet och 
äventyret vilket drev dem till sjöss.82 
   När sjömännen berättar om varför de gick till sjöss sker en implicit avgränsning mot 
andra yrkesgrupper som plåtslagare, bönder och hästkarlar. Det sker också en 
identifikation av frihetslängtan, en håg till mekaniska drivkrafter och sjömännen i 
släkten. Genom denna profilering börjar sjömännens identitet utkristalliseras. Samti-
digt sker en subtil identifikation av manligheten: Det var morbröderna som hade varit 
sjömän, det var unga karlars heta längtan och det var fadern som hade sysslat med 
hästkrafter.  

Att uthärda det hårda livet ombord 
Emot midnatt uppstår ett oväsen och ett spring. En av lämparna har blivit 
sjuk och doktor som kommit ombord har konstaterat 
blindtarmsinflammation. Iland för operation och på morgonen är han död. 
Mor och Far väntar på brev, får det även, men med svarta kanter. Ja 
sådant är sjölivet, den alltid mångbesjungna.83 

Här skildras döden på ett naturalistiskt sätt. Jag menar att berättaren, genom att påvisa 
det hemska i en sjömans tillvaro, vill tona ner visdiktningens romantiska pastisch. 
Sjömanslivet var inte så romantiskt som Evert Taube besjöng det menar sjömännen.84 
Att det vardagliga livet ombord på skeppen var hårt och krävande är något som alla 
sjömännen gärna berättar om.85 Vissa sjömän tvekar till och med att nedteckna sina 
hemska minnen ”Min tveksamhet beror på att jag avsiktligt försökt, fast tyvärr endast 
delvis lyckats glömma de svåra och tråkiga händelser som ej gett några vackra 

                                                           
77 se t ex E.U. 47404, s. 16f, E.U. 47405, s. 56, E.U 47416, s. 187, E.U. 47420, s. 282 
78 E.U. 47416, s. 188, om längtan efter språk se även E.U. 47402, s. 30  
79 E.U. 47419, s. 260 
80 E.U. 47417, s. 204 
81 E.U. 47402, s. 28 
82 se t ex E.U. 47415, s. 169, E.U. 47416, s. 188, 191 och E.U. 47418, s. 227 
83 E.U. 47417, s. 214 
84 se även E.U. 47404, s. 34 
85 se t ex E.U. 47404, s. 19, E.U. 47415, s. 174, E.U. 47416, s. 189 
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minnen.”86 Samma sjöman, som varit till sjöss i fyrtio år, berättar vidare att ”Livet 
ombord i S/S ”Bergsund” blev för mig en oerhörd besvikelse, om jag då skulle ådömts 
att förtjäna mitt bröd till sjöss så många år som jag gjort hade jag troligen begått 
självmord.”87 
   Dessa vittnesskildringar tycks bära spår av dramaturgiska effekter. Genom att visa 
på vilket hårt yrkesliv han har haft som sjöman framträder också egenskapen av att ha 
uthärdat hemskheter. Den som klarar prövningar är en riktig man. Genom att koppla 
de hemska upplevelserna till just sjömansyrket framträder en identifikation av både 
manligheten och yrkesidentiteten: 

När man är ung och sliter med eldskyffel och slejs ser man fram mot den 
dag, då man klarat skolorna och blir ”mäster”. Men att vara ”mäster” är 
ingen dans på rosor. Maskinistens jobb är hårt och slitsamt och inte sällan 
mycket otrevligt. Att i hårt väder stoppa maskin för att klara av ett haveri, 
tillhör inte de saker man längtar efter.88 

När sjömannen berättar om hur han uthärdat det hårda och slitsamma livet ombord 
manifesteras hans manlighet och yrkesidentitet. 
   Sjömännen arbetade långt från hemmets härd. Förbindelserna med hemlandet och 
fastlandet var ibland minimala. Sjömän som hade fru och barn såg sällan sin familj.89 
Andra sjömän saknade vardagens aktiviteter. En del sjömän tar upp detta tema i sina 
berättelser: ”Det säges alltid då en landkrabba språkar med en sjöman, ”också får du se 
det och det”. Jag brukar säga, vad får du se när du slutar jobb på kvällen?”90 
Sjömännen deltog inte i landkrabbornas vardag. Detta utanförskap var, menar jag, en 
viktig byggsten i sjömännens identitet. Berättaren söker sympati för den utsatthet som 
sjömansyrket innebar. När sjömännen avgränsade sig mot landkrabborna markerades 
detta med ett utanförskap. När sjömännen identifierade sig med utanförskapet var detta 
mer likt en frihetskänsla. Utanförskapet var samtidigt en frihet från vardagens ansvar 
där hemma. 
   Ovan har jag visat hur sjömännen avgränsade sig mot landkrabbor genom att fram-
hålla det hårda livet ombord. Sjömanslivet var förmodligen både hårt och farligt men 
dessa hårda villkor stoppade inte sjömännen från att fortsätta med sitt yrke. 

”Navigare necesse est”91 
Trots alla farhågor som målas upp i berättelserna skulle en äkta sjöman aldrig tveka 
inför att gå till sjöss. Under världskrigen intensifierades hotbilderna.92 Sjömansyrkets 
sysslor blev då emellertid, enligt en sjöman, så mycket viktigare: 

Hela konvojer blevo sänkta såväl av över- som undervattens båtar. Så en 
dag blev det att packa min gamla vän sjösäcken. Den gången blev det en 
båt med namnet Carolus, hemmahörande i Göteborg, vilken skulle gå 
mellan England och Frankrike. Jag måste säga att denna gång var 
känslorna för hemmet av allvarligaste slaget, men ansvaret för tillvaron 

                                                           
86 E.U. 47420, s. 282 
87 E.U. 47420, s. 283 
88 E.U. 47419, s. 279 
89 E.U. 47404, s. 128ff, E.U. 47418, s. 229 och E.U. 47417, s. 205 
90 E.U. 47417, s. 214 
91 lat. = Sjöfart eller resor (till sjöss) är en nödvändighet 
92 se t ex E.U. 47404, s. 120f, E.U. 47416, s. 193 
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fick dock råda i en svår situation, som det ovillkorligen var vid det 
tillfället. Sjömännen fick ej svika såväl under första som under andra 
världskriget.93 

Sjömannen övervann de allvarliga känslorna för hemmet och begav sig till sjöss. Ge-
nom detta visar han sig stå pall för hemlängtan och rädsla. Detta kan tolkas som man-
ligt men är också en grundsats i yrkesidentiteten. Sjömannen fick inte svika, ty sjöfart 
var en nödvändighet. Så löd åtminstone idealbilden. 
   Oväder och stormar är något som alla sjömännen berättar om.94 Dessa har tendens att 
dramatiseras och uppförstoras: 

Det rasade hela resan den värsta orkan i mannaminne. Det påstods att 26 
fartyg gått förlorade på Östersjön i Finska Viken och i Bottniska havet. 
Det var fasans fullt Vi sökte nödhamn i Helsingfors, men stormen avtog 
just då vi kom in i hamnen, där för vände vi åter till sjös, och fick snart 
kämpa i Orkanen. Kom så till Reval för att kompletera lasten.[…] stormen 
var så hård att det var omöjligt gå fritt på däcket, vi fick hala oss fram 
längs relingen. Eller krypa som jag gjorde.95 

Situationer liknande denna är unika för sjömansyrket. Stormar och sjögång är därför 
viktiga för sjömännen att berätta om. Bilden av den belevade sjömannen som trotsat 
havets makt och överlevt stormen infinner sig. Genom detta sker en avgränsning mot 
landkrabborna och ett förtydligande av manligheten. 
Sjömännens hotbilder förstärktes under första världskriget. Utöver hot från u-båtar 
fanns även en stor risk att gå på minor. Det andra världskriget var, anser vissa berät-
tare, mycket hemskare och hänsynslösare, eftersom flyget då var mer utvecklat vilket 
blev ett ytterligare hot mot fartygen och sjömännen. En vanlig strategi blev då att far-
tygen reste i konvoj för att kunna rädda besättningen på de fartyg som besköts eller 
torpederades. Många hemska händelser bevittnades nästan dagligen av sjömännen. I 
hamnarna låg fartygsspillror och där hördes berättelser om fartyg och besättningar som 
förolyckats. Efter krigets slut återstod risken för minor.96 
   En del sjömän berättar att de önskade att kriget skulle ta slut och förundras i efter-
hand över hur mycket de fått bevittna och utstå. Någon finner det förunderligt att han 
fortfarande är levande. Han berättar: 

Nerverna började giva vika, varför jag beslöt att säga upp mig då lämpligt 
tillfälle kom och ett sådant erhölls …[Läkaren] ville efter undersökningen 
ej tillstyrka fortsatt arbete, utan rekommenderade mig resa hem till 
Sverige och vila. Därefter reste jag hem och gick under läkarebehandling 
en tid Så småningom blev jag frisk.97 

”Problem med nerverna” gjorde att sjömannen inte kunde fortsätta arbeta. I kombina-
tion med det ideal kallat navigare necesse est infann sig en knepig situation. Land-
backen var ingen plats för en sjöman, så: 

                                                           
93 E.U. 47417, s. 216 
94 se t ex E.U. 47402, s. 34, E.U. 47404, s. 54, E.U. 47416, s. 189, 194ff, E.U. 47417, s. 216, E.U. 
47425, s. 352 
95 E.U. 47408, s. 147 
96 E.U. 47416, s. 193, 198, E.U. 47417, s. 216, 218,  
97 E.U. 47417, s. 216f se även E.U. 47401, s. 22 och E.U. 47419, s. 268 
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Efter en längre tids ledighet sökte jag med läkare tillåtelse ånyo ut till 
sjöss och hamnade denna gång i en båt som hette Norma. Kunde dock ej 
fortsätta längre än tre månader. Måste då intagas på Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg och blev inlagd på Psykiatriska avdelningen där. Efter en tid 
blev jag förklarad frisk men skulle vara försiktig i val av båtar. Helst 
skulle jag utesluta sjön från mitt verksamhetsfält, men det var en svår 
ordination. Jag tog numera vikariat i mina anställningar då jag gärna ville 
stå i nära förbindelse med läkare.98 

Detta utspelade sig under andra världskrigets slutskede. Så snart berättaren kom till 
sjöss blev han återigen vittne till hemska händelser och måste än en gång gå i land och 
behandlas för krigsneuros. När han så blev friskförklarad var han över 65 år gammal 
men gav sig ändå ut på havet som vikarierande maskinchef. Vid 73 års ålder måste 
berättaren p g a ett olycksfall avbryta all tjänstgöring till sjöss.99 
   I fallet ovan trotsar sjömannen läkarens rekommendationer. Drivkraften att gå till 
sjöss var stark och förtydligas av berättaren. En sjöman skulle inte ge vika för varken 
fysiska eller psykiska motgångar. När berättaren beskriver hur han klarat av dessa 
motgångar framträder, enligt mig, manligheten. Sjömännens berättelser om hur de 
trotsar farorna som karaktäriserade sjömansyrket profilerar dem även gentemot andra 
yrkesgrupper med bättre förutsättningar. Sjömanslivet tycks ha varit hårt och hemskt 
men upplevdes det alltid så? 

Naturromantik och äventyrlighet på frivakten 
Så kom vi över polcirkeln och nu kunde man se solen gå ned mot vattnet. 
Det var rent bedårande se solen, som ett stort rött klot närma sig vattnet 
men så plötsligt höja sig igen. Det gick många tim. av frivakten ty man 
kunde inte skiljas från detta vackra skådespel.100 

Lika hotfull som naturen, människan och havet ibland kunde vara, lika oslagbart un-
derbara kunde de också upplevas. Romantiska naturupplevelser skildras för det mesta 
inte av sjömännen. En blygsel inför den egna förmågan att beskriva naturscener råder 
bland många sjömän i källmaterialet. Dessutom anses det redan finnas gott om natur-
romantiska skildringar av sjömanslivet och den egna anses inte tillföra något nytt.101 
Evert Taube och Harry Martinsson m fl var troligtvis skildrarna sjömännen jämförde 
sig med. Jag antar dock, att naturens skönhet visade sig och förgyllde sjömännens fri-
vakter till sjöss.102 
   Några sjömän beskriver däremot vad de gjorde på fritiden i fjärran hamnar. En 
sjöman kom till New York på 1920-talet och gick på biografer, teatrar eller besökte 
nöjesparken på Coney Island.103 En annan pilkar torsk och rider häst på Island.104 Nå-
gon berättar om Aten och den fina utsikten från Akropolis, samt den religiöst viktiga 

                                                           
98 E.U. 47417, s. 219 
99 E.U. 47417, s. 219f 
100 E.U. 47418, s. 228 
101 E.U. 47418, s. 227 se även E.U. 47402, s. 36, E.U 47404, s. 34, 131, E.U. 47419, s. 279f, E.U. 
47425, s. 350 
102 Med frivakt menas att sjömannen är ledig från vakt. 
103 E.U. 47416, s. 197 
104 E.U. 47404, s. 51 
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klippan Areopagen där Paulus antas ha predikat till atenarna.105 När tiden inte räckte 
till för längre utflykter kunde sjömännen besöka sjömanskyrkor som hade tidningar 
och böcker av olika slag. De spelade spel, berättade historier för varandra eller gick 
omkring i staden.106 Så gott som alla sjömännen berättar om vilka länder och hamnar 
de besökt. Några förtydligar att de korsat ekvatorn, ”linjen” och rundat Cap Horn åtta 
gånger.107 
   Äventyrligheten, friheten och naturromantiska upplevelser var viktiga inslag i sjö-
männens yrkesidentitet. De kunde berätta om sina upplevelser när de kom hem eller 
för andra sjömän och på detta sätt profilera sig. Att kunna dra en god skröna om 
äventyr till sjöss och i hamn och vara en ”berättare av guds nåde”, var centralt i sjö-
männens identitet.108 De specifikt manliga dragen i denna profilering är svårare att 
hitta. En möjlig tolkning är att det främst var män som gavs möjlighet till sjömanslivet. 
Vad menar jag då med detta? 

Miljön i skansen och dess förutsättande av manlig arbetskraft 
Arbetet var ju både varmt och smutsigt, bostaden en skans så trång, att vi 
4 st. eldare med svårighet kunde stående på durken finna utrymme nog att 
kläda på oss våra enkla kläder allt som fanns för toalett, bad och tvättning 
av kläder var en pyts och tillfälligt varmt vatten.109 

En sådan här miljö främjade, menar jag, en homosocial, enkönad arbetskraft.110 En 
kvinna som byter om, badar och tvättar sig mot bakgrund av den trångboddhet som 
beskrivs skulle förmodligen skapa en viss ”oro” bland manskapet. Mot denna bak-
grund menar jag att sjömansyrket var förbehållet män och genomsyrat av manlighet. 
Jag tolkar därmed miljön som en institutionell avgränsning mot kvinnlig arbetskraft. 
En intressant fråga är varför det var så smutsigt i skansutrymmet? Så här berättar en 
sjöman: 

Någon annan rengöring än en hastig avsopning av durken förekom inte, 
och detta gjordes i så fall inte på arbetstid. Men det var ingen som fäste 
sig vid det; våra anspråk på hygien och komfort var sannerligen inte 
stora.111 

Det fanns ingen tid avsatt för städning av hytterna och skans. Detta fick göras på fri-
vakten vilket resulterade i att det ibland endast gjordes inför de större högtiderna.112 
Städning bör vid denna tid, åtminstone i land, ha varit en typiskt kvinnlig syssla. Som 
exempel på den gällande genusordningen berättar en sjöman: ”Kvinnlig 
ekonomipersonal torde som regel betyda bättre hyttstädning, renare tallrikar på 
mässbordet och bättre renhållning i kök och penteri än när dessa sysslor sköts av 
manfolk.”113  

                                                           
105 E.U. 47418, s. 227 
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   Kvinnor skulle syssla med hyttstädning och renhållning i kök eftersom de ansågs 
vara bättre än mansfolk på detta. Ywonne Hirdman har i boken Den socialistiska 
hemmafrun undersökt kvinnors situation och strategier under 1900-talet. Poängen med 
hennes resultat är att hon visar att mannen var en könslös överlägsen norm och att 
förhållandet mellan män och kvinnor baserades på en isärhållandets logik. Kvinnan 
skulle ta hand om hemarbetet och utestängdes från förvärvsarbete.114 Att städa skansen 
kan alltså ha uppfattats som kvinnligt. Det är först när organisationen (fackföreningen) 
inför en bestämd disk- och städordning som sådana sysslor tycks ha blivit accepterade 
av besättningen: 

Småningom fick vi med organisationens hjälp … så kallade backstörnar 
d.v.s. att i tur och ordning städa och diska våra matkärl. Det senare var av 
behovet påkallat med ord sagt den allmänna hygienen blev betydligt 
förbättrad. Resultatet blev också att folket fick större trivsel och stannade 
längre kvar i båtarna…115 

Ella Johansson tar upp samma typ av undvikande av ”kvinnliga” sysslor bland skogs-
huggarna i Norrland men menar att detta hade med strategier mot hierarkier att göra. 
Ingen skulle göra mer än någon annan: ”Situationer som innebar att någon kunde bli 
utnyttjad eller överhuvudtaget fås att göra saker för andra medförde alltså en stark 
oro.”116 Givetvis medför städning av skansen ett merarbete. Det var förmodligen mer 
accepterat att hålla däcket rent än skans och hytter, eftersom städning och renhållning 
av dessa hade tydligare kvinnliga konnotationer. Att inte bry sig om hygienen blev då, 
menar jag, en strategi för att avgränsa sig mot kvinnlighet och merarbete. 
   Skildringarna av de dåliga förhållandena till sjöss antyder hur mycket en sjöman fick 
utstå. Samtidigt som dessa villkor var en del av yrkesidentiteten ”adlade” de hårda 
villkoren manligheten. Ett förtydligande av denna manlighet och den rådande 
genusordningen skedde i undvikandet av sysslor med tydliga kvinnliga konnotationer. 
Jag menar också att miljön i sig fungerade som en utestängningsstrategi mot kvinnor 
ombord. Sjömän skulle inte vara sjökvinnor. Denna ordlek föranleder en kort under-
sökning av just språket och benämnandets betydelse för identiteterna: 

Ett skepp kan inte styras utan ord som är precisa 
Yrkesgrupper har en tendens att utveckla en egen jargong och ett eget ”språk”. Detta 
gäller även för sjömansyrket. Yrkestermerna, som semantiskt utmärker sjömännens 
arbetsplats från andra, blir därmed viktiga för yrkesidentiteten. Det gällde att förstå 
och behärska språket ombord. Eftersom facktermer och begrepp kan kopplas till varje 
yrkesgrupps identitet och profilering visar jag bara på några typexempel och hur dessa 
kan tolkas.117 
   Fartygs skrymslen tycks nästan ha varit benämnda in i millimeterdetalj. Babord 
(vänster sida), styrbord (höger sida), akter (bakre delen), för (främre delen), främre 
däck, skans, durk, lejdare, greting… Orden som karaktäriserade sjömansyrket är 
                                                           
114 Ywonne Hirdman Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (Stockholm, 1992) s. 
222ff 
115 E.U. 47417, s. 211 
116 Johansson, 1994, s. 78 
117 Jag anser det inte vara nödvändigt att redovisa sjömännens totala yrkesvokabulär men att inte 
kommentera t ex ordet sjöman vore ”tjänstefel”. Jag väljer, av utrymmesskäl, att inte göra en 
etymologisk analys. 
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många. Bakgrunden till de noggranna orden var förmodligen att det av säkerhetsskäl 
var viktigt att ha benämningar på alla platser ombord så att inga missförstånd uppstod 
då faror hotade.  
   Sjömansyrkets vokabulär kan också tolkas som en avgränsning mot landkrabbor 
samtidigt som det indirekt krävde en inskolningsperiod av nybörjaren att erövra 
språket. Sjöman, jungman, donkeyman, styrman tycks genom sin semantiska form 
förutsätta manlig arbetskraft. Ylva Waldemarsson har i sin bok Kvinnor och klass 
undersökt och visat på benämningars betydelse inom LO under första halvan 1900-
talet. En benämning som LO:s kvinnoråd, eller kvinnliga arbetare tolkas av Wal-
demarsson som en språklig manifestation av kvinnan som avvikare från (den manliga) 
normen. Kvinnorådets arbete syftade därför till att förvandla kvinnliga medlemmar till 
medlemmar.118 Benämningarna sjöman, jungman, donkeyman och styrman kan alltså 
tolkas som en avgränsningsstrategi mot kvinnlig arbetskraft och som ett tecken på den 
isärhållandets logik som var kutym under den rådande genusordningen. 
   Ovan har jag försökt visa på ett antal faktorer som skiljde sjömännen och därmed 
deras identitet från landkrabbornas. Som avslutning på detta avsnitt kan det vara in-
tressant att lyfta fram några av de otal anledningar till varför man inte blev sjömän. 

Att gå eller inte gå som en surbent tupp på en sophög 
En sjöman med ett drygt fyraårigt sjömansliv bakom sig berättar om hur han upplevde 
en otäck händelse ombord: 

Några minuter senare hör vi en väldig knall nu sprang de ropar Bert och 
alla springer upp på däck, för att i det sista kämpa för sina liv. Men en 
blev kvar, det var jag som lidit så svårt av sjösjukan på resan till 
Petersburg, att jag ej hunnit hämta mig än. Jag tog täcket i min koj där jag 
låg, och svepte om huvudet, tänkte bättre dö här än därute bland isen. Men 
mina kamrater kom snart igen, det var ankarlyset som sprang sönder 
plåten i sidan sprack och vatten kom in i förpiken.119 

Sjömannen tycks ha blivit rädd, lidit av sjösjuka och inte varit beredd på att springa 
upp på däck för att eventuellt hjälpa sina kamrater. Han uthärdade inte rädslan, sjösju-
kan och offrade sig inte för sina kamrater. Detta kan vara förklaringen till att hans 
sjömansbana blev så kort. Egentligen var det bara att spy och ta nya tag när sjösjukan 
infann sig.120 Det gällde att skaffa sig s k ”sjöben”. När benen väl förvandlats till 
”sjöben” kunde det dock bli komiskt när sjömannen kom i land: ”Resan till Antwerpen 
tog en 14 dar´ och det kändes skönt vara på land som ej lutade en 20º fast man gick 
som en surbent tupp på en sophög af vanan.”121 Att vara till sjöss och lida av sjösjuka 
var säkerligen ingen trevlig upplevelse. Det var nog många sjömän som till slut 
tröttnade på sjösjukan, det hårda livet och den dåliga miljön ombord och därmed gav 
upp sjömansyrket. 
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Kort sammanfattning 
Sjömännen profilerade sig mot folket på landbacken genom att framhålla det specifika 
för sjömansyrket och den dragning de kände till detta. Uthärdandet av arbetsplatsens 
hårda villkor och faror har tolkats som en viktig del av framförallt sjömännens man-
lighet. Att segla var en nödvändighet, trots alla faror. Jag har tolkat äventyrligheten 
och berättandet om upplevelser i fjärran hamnar som ett led i profileringen mot land-
krabborna. Dessa egenskaper har tolkats som viktiga för yrkesidentiteten. Samtidigt 
har jag visat hur kvinnor, genom olika strategier, skulle hållas borta från sjömansyrket. 
Det är nu dags att lämna landkrabborna och undersöka hur sjömän såg på andra 
rederiers fartyg och besättningar. 
 

Sjömäns syn på andra rederier och andra fartygs besättningar 
I detta avsnitt diskuteras synen på olika fartygs och rederiers besättningar med ut-
gångspunkt i begreppen identifikation och avgränsningar. Tanken är att belysa sjö-
männens syn på andra sjömän och därmed inringa yrkesidentiteten och manligheten 
ytterligare. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning. 

Att göra vad man kan då nöd är å färde 
Vi hade kommit halvvägs från Kapstaden då vi upptäckte en fullriggare 
med signaler uppe. Vi gingo då ned på honom och fingo då se att han 
hade engelska flaggan och begärde hjälp efter kollision med ett isberg i 
närheten av Goda Hoppsudden…varefter vi gjorde klart för bogsering till 
närmaste hamn, vilken var Durban i Sydafrika…Det är ju en oskriven lag 
på sjön, att göra vad man kan då nöd är å färde.122 

I nödens stund hjälpte sjömän varandra, oavsett nationalitet och hur lång tid extra detta 
tog. Bogseringen i citatet tog tolv dagar och när besättningen kom in i hamn blev de, 
enligt berättaren, hyllade som hjältar ”ja riktigt ovationsartat”.123 Denna oskrivna lag 
var förmodligen den som i grund och botten styrde förhållandet mellan olika be-
sättningar på sjön. Exemplet ovan, om hur man under världskrigen reste i konvojer för 
att kunna undsätta besättningar på torpederade fartyg samt skydda varandra, tyder 
också på detta. Sjömännen höll ihop mot farorna vilket visar på en i grunden god 
gemenskap. Det tycks emellertid ha florerat rykten om vissa mer eller mindre bra 
rederier, fartyg och kaptener. 

Bland svältkassar och slavholkar 
…ja jobbet fick jag men någon bra båt var det inte. det var en av de den 
tiden ökända Radcliffe båtarne Cardiff kända som svältkassar…124 

När sjömännen talar om dåliga fartyg, svältkassar, är det främst befälen och rederierna 
som får ta emot kritiken. Det var dessa som hade det direkta bestämmandet över far-
tygets skick. Lite senare fick berättaren hyra på ett annat fartyg som visade sig ha en 

                                                           
122 E.U. 47417, s. 214f 
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stenhård kapten: ”…den tillhörde det den tiden ökända Boston lumber company. de 
hade många skutor och blad de slavholkar på haven.”125 
Eftersom befäl/rederi bar ansvaret för fartygets skick, berättade också fartygets skick 
något om befäl/rederi, nämligen hur dessa skötte sitt arbete: 

Synen var inte uppmuntrande, rost och mönjefläckar, däcket illa åtgånget 
av frätor. Jag tog enhastig titt på vinscharna, de flesta båtars styvbarn och 
alla maskinchefers sorgebarn. På några av vinscharna var cylindrarna 
inbäddade i s.k. cementkistor. Detta bådade inte gott. Det var inte heller 
gott. ”Roskär” hade åtskilliga gånger bytt namn och ägare. Det är inte bra 
för ett fartyg att gå ur hand i hand. Varje ägare tar ut det mesta möjliga 
vinst och kostar på underhållet minsta möjliga. Ett sådant fartyg kan 
liknas vid en gatflicka, som ofta byter ”beskyddare”. Det går så länge det 
går, men en dag kommer obönhörligt kollapsen.126 

Berättaren kopplar underhållet av båten till maskinchef, (vilken i sin tur var ansvarig 
mot kaptenen) och ägare (rederi). Ett dåligt skött fartyg medförde dåligt rykte för re-
deriet och de ansvariga. Fartygets skick berättade något om yrkeskunnandet hos be-
fäl/ansvariga samt hur mycket pengar rederiet satsade på underhållet. Ett väl under-
hållet fartyg resulterade förmodligen därmed i en högre status för besättning och re-
deri. Jag antar att det var mer åtråvärt att jobba på en välskött båt än en sliten ned-
gången gatflicka som ofta bytt ”beskyddare”. 
Det är när den bestämmande ”överheten” inte sköter sitt jobb som denna kritiseras. 
Mot slutet av undersökningsperioden tycks detta ansvar ha förskjutits från rederi/befäl 
till staten och den Statliga Fartygsinspektionen: 

Det finns en Statlig Fartygsinspektion och det finns 
klassificeringssällskap. Deras inspektörer inspekterar båtarna; vem 
inspekterar inspektörerna?…Rexbolagets båtar, som sanneligen är vare 
sig välhållna eller renvaskade. En rexbåt i en utländsk hamn är en 
skamfläck för folkhemmet Sverige.127 

Berättaren belyser sedan ”överhetens” oskicklighet på ett förnumstigt och avväpnande 
sätt: 

Rexbolagets skorstensmärke skall, säges det, föreställa en kompassnål. 
Eine Huhneraugepflaster, säger man i Tyskland. Ser man noga efter, så 
liknar skorstensmärket mera ett liktornsplåster än en kompassnål, 
åtminstone lika mycket.128 

Den avväpnande humor som framträder här var nog en vanlig strategi för att påvisa 
överhetens inkompetens.129 När sjömannen avgränsar sig mot denna inkompetens sker 
en identifikation av att idealet var en god yrkeskompetens. Dessutom framträder den 
kvicka humorn som en viktig ingrediens i sjömännens identitet. 

                                                           
125 E.U. 47402, s. 31 
126 E.U. 47419, s. 276 
127 E.U. 47419, s. 277f 
128 E.U. 47419, s. 278 
129 se även E.U. 47404, s. 89f, E.U. 47419, s. 279 
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Kort sammanfattning 
Den grundläggande regeln som styrde förhållandet mellan fartygsbesättningar var, 
anser jag, att sjömän hjälpte varandra då nöden så krävde. Detta tyder på en stark 
grundgemenskap bland sjömännen i gemen. När sjömännen talar om illa skötta fartyg 
riktas kritiken främst mot inkompetensen hos överheten. Denna har jag tolkat som att 
god yrkeskompetens var idealet. I undersökningsperioden tycks den bestämmande 
överheten förflyttas från befäl/rederi till statlig nivå. Ibland tog sig denna kritik uttryck 
i en avväpnande humor vilket var en viktig del i sjömännens yrkesidentitet. I nästa 
avsnitt kommer förhållandet mellan manskap och befäl att undersökas. Syftet är att 
försöka fånga de identiteter som präglade dessa båda kategorier. 
 

Manskapets och befälens syn på varandra 
Livet ombord präglades av kontinuitet. Dagen var inrutad med olika vakter och fri-
vakter. Var och en visste sina sysslor.130 Yttre omständigheter, som minor och oväder, 
kunde störa denna vardagliga rytm. Inre omständigheter kunde också störa denna lunk. 
Då uppstod oro. I detta avsnitt kommer dessa inre omständigheter, kopplade till befäl 
och manskap, att undersökas. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning och 
diskussion. 

Det idealiska förhållandet ombord 
Förhållanden ombord var idealiska. Bästa samförstånd rådde mellan befäl 
och manskap inbördes och mellan befäl och manskap. Sedan vi fått en ny 
1 st Maskinist.! Den som fick lämna missbrukade spriten i hög grad.131 

Berättaren gör en ”naturlig” uppdelning av kategorierna manskap och befäl vilket visar 
att dessa avgränsades mot varandra. I det idealiska förhållandet rådde bästa sam-
förstånd inom och mellan gruppen/kollektiven manskap och befäl. Detta idealiska för-
hållande infann sig efter det att en spritmissbrukande förste maskinist lämnat fartyget. 
När idealiska förhållanden infann sig tycks det ha bildats en stark gemenskap bland 
befälen ombord: 

Vi brukade samlas i min hytt, som råkade ha så stor fri golvyta att sex 
man kunde få plats, men då måste två man medföra sin egen fällstol. Då 
pratade vi historier eller gjorde ”musik”. Andre styrman var fin på 
munspel och jag framlockade jämmerliga toner ur en skröplig fiol, som 
jag en gång bytt till mig för ett par byxor i sista stadiet av användbarhet. 
De övriga stampade takten eller försökte sjunga. Våra soaréer var inte av 
allra högsta klass, men de fyllde det ändamålet att förkorta några annars 
tråkiga stunder.132 

Befälen i citatet umgicks för sig och avgränsade sig därmed mot manskapet. Vid dessa 
situationer kan benämningen broderskap vara belysande att använda. Stämningen 
präglades av en ”vi-känsla” och kamratskap som kan liknas vid det broderskap som 
Lars Kvarnström identifierar hos statsanställda post- och järnvägstjänstemän i boken 

                                                           
130 Rosenström, 1996, s. 53 
131 E.U. 47408, s. 156, för liknande beskrivningar se t ex E.U. 47420, s. 286 
132 E.U. 47419, s. 268 
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Män i staten.133 Intern jämställdhet rådde i befälens broderskap samtidigt som de av-
gränsade sig hierarkiskt mot manskapet. Stämningen bland manskapet var förstås 
också emellanåt god.134 Jag har dock inte funnit några lika beskrivande exempel på hur 
denna gemenskap tog sig uttryck. Broderskap tycks alltså ha varit mer vanligt inom 
befälskåren.  
   Marika Rosenström menar att kamratskapet inom sjömanskulturen var en absolut 
förutsättning för att tillvaron ombord skulle kunna fungera.135 Jag anser dock denna 
fråga vara något mer komplex. Trivseln och stämningen ombord kopplas nämligen 
också till yrkeskunnandet bland manskap och befäl. En sjöman berättar om hur han 
stortrivs på ett fartyg med glänsande besättning. Han hade aldrig tidigare sett ett fartyg 
bättre manövrerat och det ”seglades hårdt, dock ej till vansinne…”136. Utöver yrkes-
kunnandet framhåller berättaren också att han blev väl mottagen ombord, vilket bör ha 
hjälpt till att skapa, eller var ett tecken på, en god stämning ombord.137 Genom det ide-
aliska förhållandet mellan manskap och befäl framträder en bild av sjömansyrket när 
det var som mest fördelaktigt. Så skedde när den inrutade vardagen följdes och ingen 
misskötte sig. Genom att nu söka konflikterna mellan manskap och befäl hoppas jag 
öppna ytterligare en möjlighet att identifiera de idealiska egenskaperna, ty inget lär 
röja en människas karaktär tydligare än det hon finner skrattretande. 

Disharmonins orsaker och några konsekvenser 
Skepparen Bäckström var en storväxt och mycket dekorativ herre med 
embonpoint138, vilken han bättrade på med konstgjorda medel, vad det nu 
skulle vara bra för. Han ville gärna kallas kapten, men någon 
sjökaptensexamen hade han inte. Däremot hade han, förutom sitt till-
ståndsbevis att föra den här båten, någon lägre maskinistexamen. Han var 
också formellt ansvarig för maskineriet, ty maskinisten hade inga papper 
alls. Men som maskinist skulle Bäckström ha stått sig slätt, så och som 
befälhavare på större vatten än sjön Hetögeln. Skepparen Bäckström var 
på det hela taget en stor bluff.139 

Berättaren stack från fartyget så snabbt han kunde.140 Kaptensidealet präglades av att 
denne skulle var kunnig i sitt yrkesutövande. Framförallt skulle en skeppare, utan sjö-
kaptensexamen, inte överdriva sin kunskap och status genom att kalla sig kapten. 
Skepparens självbild lovade då mer än den som berättaren tillskrev skepparen. Skep-
paren blev därmed en bluff.141 
   Eftersom sjömännen arbetade tätt intill varandra, så var ensamhetsbehovet ofta stort 
på frivakten. En god bok var då skön avkoppling. Livet till sjöss kunde lätt skapa and-
lig försoffning, menar en sjöman. Alkoholen kunde då bli lätt att ta till.142 Alkoholva-
                                                           
133 Kvarnström, 1998, s. 177-192 
134 E.U. 47408, s. 156 
135 Rosenström, 1996, s. 141 
136 E.U. 47402, s. 34 
137 E.U. 47402, s. 34, se även E.U. 47417, s. 208 och E.U. 47419, s. 265 
138 gott hull, särskilt kring magen 
139 E.U. 47419, s. 261 
140 E.U. 47419, s. 276 
141 E.U. 47404, s. 89 för ex. på hur uppblåsthet hos befäl orsakade disharmoni 
142 E.U. 47404, s. 33 
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norna berättar sjömännen inte gärna om. En del sjömän menar dock att det på nästan 
varje båt fanns någon som dyrkade Bacchus med allt för stor hängivenhet.143 Proble-
met med en berusad besättning var ibland påtagligt: 

För en man i chefsställning tillkommer ett annat nog så besvärligt 
problem: folket och fyllan. Att två timmar efter avgång från hamn finna 
alla eldarna redlöst berusade, vilket jag råkat ut för, är inte angenämt. Men 
båten måste gå – Att segla är nödvändigt…144 

Alkoholproblem är här framförallt något som berättaren, ett befäl, avgränsar sig mot 
och tillskriver eldarna, vilka tillhörde manskapet. Exemplet kan alltså ses som en av-
gränsning gentemot manskapet. 
   Det var, ”enligt tidens sed”, kutym att en nykomling hade med sig sprit och bjöd det 
övriga manskapet ombord för att lättare komma med i kamratskapet.145 Det är alltså 
skillnad mellan alkoholmissbruk och förtäring av alkohol. Apotekssprit ansågs vara ett 
”universalmedel mot melankoli och annat ont.”146 En sjömans iakttagelser får 
exemplifiera alkoholens egenskap, som ”bedövningsmedel” vid påfrestande situatio-
ner: 

Angående alkohålens betydelse förefaller det som efter vardera av de båda 
världskrigen, missbruket av alkohol tilltagit oroväckande i synnerhet 
bland de yngre av manskapet då däremot alkoholmissbruk bland det äldre 
befälet numera tycks vara sällsynt.147 

Återigen tillskrivs alkoholmissbruk (det yngre) manskapet. Berättaren är här ett äldre 
befäl och menar att detta var sällsynt bland (äldre) befäl. Befälen tycks alltså vilja 
avgränsa sig mot alkoholmissbruk och tillskriva manskapet detta.148 Befälen ansåg al-
koholmissbruket bland manskapet vara ett besvärligt problem och därmed en källa till 
disharmoni. 
   Även manskap medger att alkoholmissbruk skapade oro ombord: Besättningen om-
bord var ”försupna med den rävgift som den argentinska kanjan är” och följden blev 
en resa med ”gapande och vrål, svordomar och slagsmål”, skriver en sjöman och av-
slutar med att säga att ”det var det värsta fartyg jag någonsin varit ombord i.”149 Det 
vanliga var nog att sjömännen gick i land, tog en öl på en krog, satt och skojade och 
skrattade samt att individer missbrukade alkohol medan andra aldrig drack mer än ett 
visst antal öl.150 

Delsammanfattning och diskussion 
Ett idealiskt förhållande ombord byggde på samstämmighet mellan och inom manskap 
och befäl. (Uppdelningen av besättningen i manskap och befäl tycks ha varit 
”naturlig”.) Frånvaron av alkoholmissbruk bland besättningen ökade chanserna för ett 
idealt förhållande att uppstå. Motsatsen ökade risken för disharmoni. En annan källa 
till disharmoni var befäl som överdrev sitt yrkeskunnande och sin titels befogenheter. 
                                                           
143 se t ex E.U. 47419, s. 268 
144 E.U. 47419, s. 279 
145 E.U. 47415, s. 169, E.U. 47408, s. 149 
146 E.U. 47404, s. 52 
147 E.U. 47420, s. 289 
148 se även E.U. 47419, s. 279 och 47402, s. 31 
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150 se t ex E.U. 47401, s. 22 
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Det harmoniska idealet karaktäriserades bl a av yrkeskompetenta sjömän, kvick hu-
mor, historieberättande eller musicerande vilket förkortade annars tråkiga stunder.151 
Att ha dessa egenskaper tolkas därför som viktigt för en sjömans yrkesidentitet. Det 
var främst, menar jag, hos befälen som dessa gemenskaper kom att utvecklas till det 
som kan kallas för befälens broderskap. Detta tycks uteslutande ha varit manligt 
präglad där en avgränsningsstrategi mot kvinnor ingick. 
   Manskapets kollektiva identitet är svårare att utröna. Den verkar ha varit löst sam-
mansatt där alkoholmissbruk inte var ovanligt. Ett visst bruk av alkohol tycks också ha 
fungerat som sammanhållande kitt, eftersom nykomlingen skulle bjuda övriga 
manskapet på sprit, för att då lättare komma med i kamratskapet. Frånvaron av kvinnor 
tycks ha varit given bland manskapet, delvis p g a den institutionella strategin med 
trånga skansutrymmen samt benämningarnas förutsättanden av manlig arbetskraft. I 
nästa avsnitt är tanken att undersöka yrkeskategoriernas avgränsning mot varandra. 
Några sådana avgränsningar har identifierats. Det har dock visat sig att nivå 1 från 
tablå 1 ovan flyter samman med nivå 2. Analysmodellens teori motsvarar alltså inte 
empirin. Syftet med det avsnittet nedan blir därför att ringa in de sista delarna av vad 
jag funnit vara det centrala i sjömännens yrkesidentitet och manlighet. Kanske kan en 
precisering av manskapets och befälens identiteter ske därefter? 
 

Hur identifierade sig respektive yrkeskategori ombord? 
Detta avsnitt utgör det sista steget i nedbrytandet av sjömännens identitet. Här stramas 
tolkningsramen åt i syfte att formulera tydligare identiteter som präglade sjömännen. 

Avgränsningen mot kvinnlighet och homosexualitet 
Dä ha vale ett sånt hällvitte pån hän båt´n sen en dann jänta komme 
ombord. Varenda gång je gå ne i salongen för å få mat hell drick kaffe, så 
no kom skeppar fan sättandes ätter. […] Mäster var inte ensam om den 
erfarenheten. Ingen fick vara på tu man hand med Vacker-Anna ens en 
minut. Skepparn kom som ett skott och såg till att allt var som det 
skulle.152 

Kvinnor ombord ansågs skapa oro. I citatet ovan kopplas den kvinnliga närvaron 
främst ihop med att skepparen ville kontrollera så att ingen gjorde något dumt med 
Vacker-Anna. På detta sätt inskränktes friheten ombord. Egentligen var det kanske inte 
kvinnan i sig som var problemet utan konsekvenserna av hennes närvaro, nämligen 
skepparens kontrolliver. Svaret på varför ingen fick vara ensam med ”Vacker-Anna” 
finns kanske i följande exempel: 

Jag har hört gamla sjöfarare svära ve och förbannelse över ”kärringar” 
ombord. Motivet har då alltid varit att det ofta uppstår ”kärleks”-
konflikter av i princip samma slag som ett tjäderspel uppvisar.153 

Återigen tycks kvinnlig närvaro ha resulterat i en konflikt mellan män. Detta tjäderspel 
kunde leda till oro och disharmoni och därför skulle det undvikas. Kvinnliga sjömän 
förekom dock. Dessa kvinnor tillskrivs en hård, nästan okvinnlig, karaktär: 
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Men nog är det väl så, att en kvinna som ger sig sjölivet i våld, sällan är 
av den typ som passar som kindergartenfröken. Den sjöfarande kvinnan är 
sällan en vek och ömtålig lilja, men ofta påfallande robust, något som 
också är nödvändigt för att hon skall stå ut med det hårda livet till sjöss. 
Hon känner – eller lär sig snabbt känna – sjölivets bistra verklighet, 
hennes tal är ofta mustigt och någon gång grovt.154 

Sjöfarande kvinnor ansågs inte vara ”vanliga” kvinnor utan påfallande robusta. När 
sjömännen beskriver dessa kvinnliga sjömän avgränsar de sig mot den traditionella 
kvinnligheten. På detta sätt betonas det manliga med sjömansyrket. Lärdomarna som 
kvinnorna gjorde av det bistra sjölivet samt det mustiga språk dessa ibland erövrade 
betonas av berättaren ty detta kan han själv identifiera sig med. Det tycks ha före-
kommit en allmän syn på att kvinnor inte skulle arbeta, åtminstone inte lika hårt som 
män och framförallt inte med kropps- eller grovarbete.155 Detta präglade förstås också 
sjömännens syn på kvinnliga sjömän, vilket kan tolkas som uttryck för den rådande 
genusordningen. Till denna genusordning hör också att hem och familj var kvinnors 
områden. Mötet med gemålen nämns i förbigående eller som slutkommentar.156 När en 
sjöman kom till denna frågan i formuläret konstaterar han: ”…familjeliv. En avdelning 
som inte kan kosta så mycket papper. – När jag tänker på saken så är jag mest benägen 
att hoppa över denna punkt. Där står så många besvärande frågor.”157 
Heterosexualiteten, som framträder i avgränsningen mot homosexualiteten, var central 
sjömännens manlighet. Följande citat säger också något om moralen: 

Vad sedligheten beträffar är det nog en ömtålig fråga, svår att besvara, 
men den föreställning som jag bildat mig om den saken är det troligen 
tillfälle och frestelser som är avgörande faktor, personliga moraliska 
begrepp får nog oftast ge vika, men homosexualitet torde knappast före-
komma...158 

Livet ombord upplevdes som hårt och dygnen var inrutade efter ett speciellt mönster. I 
hamnkvarteren rådde inte denna disciplin. När landgången var överskriden släpptes 
hämningarna lösa.159 Tillfällen och frestelser blev avgörande faktorer och moralen fick 
ge vika. Berättaren gör en avgränsning mot homosexualitet vilket förtydligar det hete-
rosexuella idealet. Lockelserna var kopplade till det kvinnliga könet men också till 
alkohol, utflykter och frihet. 

Avgränsningen mot yngre och mindre erfarna 
Beträffande befälskamrater har ju förekommit många olika typer, en sak 
vill jag dock framhålla, nämligen att det unga befälet då seklet var ungt, 
hade en helt annan ansvarskänsla och yrkesstolthet än senare tiders yngre 
befäl för vilka i många fall, fritid extra ledighet och andra privilegier är 
största intresset, dessutom fraterniceringen med manskapet … något som 
jag ej såg bland kamraterna i mässen före 1940...160 
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Efter år 1940 brydde sig, enligt det berättande befälet, de yngre befälen mer om fritid 
och extra ledighet än om ansvar och yrkesstolthet. Citatet tyder också på att berättaren 
avgränsar sig mot yngre befälkamraters förtroliga umgänge med manskapet. Den nya 
generationens seder föll inte berättaren på läppen. Det är här frågan om upplevda för-
ändringar och egentligen en fråga om attityd gentemot de yngre. Sjömansyrkets be-
fälsideal upplevdes emellertid, av berättaren, som olika kring år 1900 jämfört med 
efter år 1940. 
   I flera exempel ovan har jag visat att sjömän berättar om sina bravader till sjöss. Med 
detta förtydligar de utöver sin manlighet, enligt min tolkning, också sin yrkes- och 
livserfarenhet. Samtidigt gör de en avgränsning mot mindre erfarna.161 När en sjöman 
berättar om hur han upplever samma datum två dagar i rad och hur han rundat Cap 
Horn åtta gånger, sker ett framhävande av erfarenheten och en indirekt avgränsning 
mot mindre erfarna sjömän.162 En rik yrkeserfarenhet stärkte sjömännens yrkesidentitet 
och manlighet. I nästa avsnitt undersöks några aspekter som avgränsade yr-
keskategorierna ombord. 

Avgränsningar mellan yrkeskategorierna 
Vi var två eldare som bodde i en hytt midskepps och vi hade efter 4 tim. 
vakt 4 tim. vila under resor, såväl som de två Maskinisterna, åt vilka vi 
eldade och smorde maskinen på deras vakter.163 

Exemplet visar på den mentala bilden eldarna hade, nämligen att vi eldade åt de två 
maskinisterna. Berättaren gör en avgränsning mot de två maskinisterna och en identi-
fikation med eldarna. På nästa resa har berättaren avancerat och då märks en viss för-
ändring i identifikationen: 

Där var vi tre man i maskinen, Maskinisten hade 75 kr. i månaden, jag 45 
kr. och en 2 dre Eldare hade 35 kr. han eldade på Maskinistens vakter 
under resa. Jag fick både elda och sköta maskinen…164 

Nu var berättarens uppgift att både elda och sköta maskinen och då identifierar han sig 
med både eldaren och maskinisten. Lönen fungerade också som markör var i hierarkin 
berättaren befann sig. Det fanns alltså en hierarki även inom manskapets gränser. Ti-
tulaturen tycks ha bestämt vilken yrkesgrupp man identifierade sig med. Eldare eller 
jungman var vanliga yrken i början av sjömansbanan.165 För detta yrke krävdes ingen 
utbildning eller examen. Utbytbarheten blev på detta sätt hög, vilket kan ha resulterat i 
svag yrkesidentitet.166 
    Även befälen hade en hierarki inom gruppen, t ex mellan däcks- och maskinbefäl.167 
Titelbenämningarna förste, andre och tredje styrman är ytterligare exempel på detta. 
Yrkestitlarna var viktiga markörer var hierarkin sjömännen befann sig och vem som 
skulle bestämma: ”Det förstår du väl, sa han, att jag inte vill basa över en man som har 
högre examen än jag själv. Det går helt enkelt inte an. Nähä, du mönstrar chief och jag 
                                                           
161 se t ex E.U. 47404, s. 25, 91ff, E.U. 47416, s. 197 
162 E.U. 47402, s. 33, 35 
163 E.U. 47416, s. 189 
164 E.U. 47416, s. 190, min fetstilmarkering 
165 E.U. 47401, s. 21, E.U. 47402, s. 28, E.U. 47405, s. 58, E.U. 47415, s. 169 
166 jämför med Björn Horgby Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1840 
(Stockholm, 1993) s. 83ff 
167 E.U. 47419, s. 268 
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förste, det är det enda riktiga.”168 Titlarnas tyngd torde betyda mer ju högre upp i 
hierarkin man kom eftersom det då rörde sig om mer utbildning, examina och 
erfarenhet av sjölivet.169 Hög utbildning torde också ha renderat i låg utbytbarhet, 
vilket kan ha stärkt befälens yrkesidentitet i gemen. Den höga kvalificeringsgraden 
gjorde att ersättningsmöjligheten blev mindre. Emellertid finns här undantag som har 
utmärkt sig genom sin ”titelfientlighet”: 

På grund av den korta samvaron hann jag inte lära känna kamraterna 
närmare, fast nog kommer jag att minnas den mycket unga 
andremaskinisten, en purfinne vid namn Paakki, som tämligen snart efter 
det jag kommit ombord föreslog, att vi skulle lägga bort titlarna.170 

Titelgraderna fungerade som hierarkimarkörer och signalerade erfarenhet och kun-
skap. På detta sätt fungerade de som identifikations- och avgränsningsmarkörer som 
skiljde hela besättningen åt. Graderna blev på detta sätt en del av den tillskrivna iden-
titeten och det upplevdes som konstigt när någon inte ville ha kvar dessa. Då 
”försvann” en del av identiteten. Det hierarkiska systemet präglades av en nästan mi-
litärisk rangordning. Marika Rosenström menar att befälhavaren betraktades som 
”gud” något som inte framkommer lika tydligt i Nordiska museets källmaterial.171 I en 
berättelse kallas kapten antingen för ”guden” eller ”smygande giftet”, vilket får tolkas 
som ett pregnant uttryck av att berättaren antingen respekterade kaptenen eller inte.172 
Titlarnas betydelse framträdde också ovan där jag argumenterade för att åberopandet 
av en högre titel än vad skepparens examen tillät resulterade i disharmoni och att 
skepparen blev kallad för bluff. På detta sätt, avväpnades ”guden”. Sjömän kunde 
också, vilket delvis omnämnts, identifiera sig genom sin yrkeskunnighet. Detta ska nu 
undersökas mer ingående. 

Identifikation genom yrkeskunnigheten 
”Mäster” beundrade jag mycket. Jag såg honom stå på toppen av tekniskt 
kunnande. I fråga om praktisk duglighet är min uppfattning om mäster 
Bylund än i denna dag densamma. När det var fråga om praktiskt arbete 
var just ingenting honom främmande. Som fallet ofta är med dugliga 
människor var han försynt och fåmäld.173 

Berättaren, i detta fallet en eldare, såg upp till maskinistens kunnande och tillskrev 
honom titeln ”mäster”. Dessutom verkar egenskaperna försynt och fåmäld, vara högt 
aktade av berättaren, vilka bör tolkas som idealegenskaper. Identifikationen genom 
yrkeskunnandet genererade i en långsiktig syn på arbetet: ”Arbetet i de gamla båtarna 
var mycket hårt, men utgjorde dock en god skola för en blivande maskinist.”174 Det 
hårda arbetet blev en inskolning/fostran för ett högre mål. Eftersom källmaterialet har 
en viss överrepresentation av fackligt aktiva sjömän blir denna inskolning en del i ett 
större projekt, en karriär inom sjömansyrket. 
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Identifikation genom karriärsträvan 
För egen del var jag tidigt klar över att jag borde hitta på något annat. 
Men vad? Efter de två somrarna på ”Turisten” var valet lätt. Jag skulle bli 
”mäster”, det var inte fråga om annat. Men för att bli det, måste jag ge 
mig ut på större vatten...175 

Berättaren bestämde sig tidigt för vad han ville bli och startade därmed ett slags sköt-
samhetsprojekt. Berättaren kom från fattiga förhållanden och började sin sjömanna-
karriär genom att gå in i flottan.176 Genom utbildningen i flottan blev berättaren ma-
skinist och sedan ”mäster”.177 
Det tog ganska lång tid att klättra uppåt i hierarkin. En sjöman berättar om hur han 
försöker skaffa mekanisk erfarenhet för att komma in på Navigationsskolan. Det tycks 
ha varit hård konkurrens om platserna: 

Det var fortfarande lika svårt att få platts på ångmaskinverkstad, så jag 
fick ge mig ut igen…jag lämnade för att söka behövlig verkstadspraktik 
för att komma in på Navigationsskolan, men det lyckades ej denna gången 
heller.178 

Till sist lyckades berättaren komma in på Malmö navigationsskola och tog maskinist-
examen år 1910. Hans lön höjdes därefter från eldarelönen på 80 kr/mån till maski-
nistlön på 150 kr/mån. Berättaren gick till sjöss år 1902 och år 1913 blev han beford-
rad till förste maskinist (= maskinchef = befäl) med en lön av 325 kr.179  
   Att berättaren nämner sin lönesättning kan tolkas som att detta representerar en 
viktig del av hans identitet. Det är något han är stolt över. Jag tolkar denna långsiktiga 
syn på sjömansyrket som en del av en skötsam, facklig identitet. I denna identitet in-
gick också läsning av böcker.180 Föräldrarna var ibland helnykterister.181 Jag menar 
alltså att befälsidentiteten började etableras redan när sjömannen befann sig i man-
skapkategorin. Alla sjömän såg förmodligen inte sjömansyrket i detta långsiktiga per-
spektiv. Dessa avancerade inte heller till befälskategorin. Skötsamheten kan därför 
sägas prägla befälen i större utsträckning än manskapet. Vad var då primärt i manska-
pets identiteter? 

Identifikation genom kroppens förmåga 
Snart var man inställd på tillvaron i maskinrummet och de enformiga 
ljuden från maskinens liksom motarbetande suckar, ”ja så är det nu så 
igen”…Så plötsligt börjar ett brusande ett pösande. Rösterna höjes, den 
pumpen har stannat, den kranen är läck. Vad är att göra? Sinnet, ögat, 

                                                           
175 E.U. 47419, s. 264 
176 Ordet karriär hade förmodligen inte samma innebörd som idag utan används för att belysa ett 
intresse som strävade efter ökad yrkeskunskap och klättring i sjömännens hierarkiska modell. 
177 E.U. 47419, s. 265 
178 E.U. 47416, s. 190 
179 E.U. 47416, s. 192f 
180 se t ex E.U. 47404, s. 43, E.U. 47419, s. 232. Se även Ronny Ambjörnsson Den skötsamme 
arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 (Stockholm, 1988) och Björn 
Horgbys Egensinne och skötsamhet (Stockholm, 1993) vilka har skrivit om skötsamheten inom 
nykterhetsrörelsen och arbetarkulturen. 
181 E.U. 47420, s. 289 
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hörseln sättes på prov och spänn. Allt beror på om den lilla kranen kan 
göras duglig. I de flesta fall kan sådant ordnas.182 

Det gällde att ha kontroll över sina sinnen för att kunna ha kontroll över maskinerna. 
Kroppen var därmed central för en sjömans identitet. Denna aspekt, menar jag, präg-
lade manskapets kollektiva identitet i större utsträckning än befälens. Kroppen skulle 
ha skarpa sinnen och vara stark: 

Allt gods som inte direkt hämtades av lastmottagaren måste läggas i 
magasinet, som låg cirka femtio meter från båten. Att sextio gånger 
springa den distansen med en hundrakilossäck på ryggen var ingenting att 
gruva sig för, att rulla i land tunnor och fat var rena latmansgörat, men att 
få i land de hiskligt tunga fläsklådorna på en rimlig tid var värre…Mitt i 
ungdomligt övermod framlagda förslag att lägga lådan på bärbåren och 
bära den på två man prövades men förkastades omedelbart. Fingrarna 
raknade och benen kroknade på mina mera småväxta kamrater. Jag var 
glad för det, ty även om jag inte ville erkänna det, så var den bördan i 
tyngsta laget även för mig, som var sexton år och yngst i laget.183 

Berättaren framhäver att han, trots sin ringa ålder, hade en större kroppslig styrka än 
sina äldre medarbetare. Det var en hård, oöm kropp som idealiserades: ”Barndomens 
och ungdomens hårda arbete gjorde mig kroppsligen hård och oöm, och det är alltid 
något att vara tacksam för.”184 Berättaren är tacksam för det hårda arbete som härdade, 
den för yrkesidentiteten och manligheten så viktiga kroppen. Denna tacksamhet kan 
också tolkas som en stolthet att inte klaga. Eftersom befälen började sin sjömansbana i 
manskapskategorin torde en stark kropp varit central även i deras identitet. I själva 
arbetet som utfördes verkar dock manskapets sysslor, i större utsträckning, bestå av 
kropps- och grovarbete. Därför hade kroppen större betydelse i manskapets 
yrkesidentitet och manlighet. En eldare skulle förmodligen, precis som smederna i 
Christer Eriksson undersökning, uthärda hettan från elden. Eriksson skriver: “At Nyby 
the smelting processes were especially dangerous. Therefore the men who worked 
there were considered especially masculine. They liked to express their strength and 
fearlessness.”185 
   Identifikationen av manlighet genom kroppens förmågor framkom ovan där slitandet 
med eldskyffel och slejs kan exemplifiera denna stolthet och status som fanns i uthär-
dandet av hårda kroppsliga villkor.186 Matfrågan eller ”magfrågan” var också, tror jag, 
en viktig aspekt av sjömännens yrkesidentitet och manlighet. Även här är avklarandet 
det primära: ”…det skriks ju så ofta om att man får svälta till, sjöss det har väl hänt 
men nu fick jag värkligen erfara vad svält var...”187 Att berätta om erfarandet och 
överlevandet av svält, tolkas av mig, som ytterligare ett led i framhållandet av 
manligheten.188 Andra exempel på sådana prövningar som skulle avklaras var 
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överlevandet av svåra sjukdomar och operationer, vilket nästan alla sjömän berättar 
om.189 
   Hos kroppen fanns flera centrala aspekter för sjömännens yrkesidentitet och man-
lighet. Idealet var en kontrollerad, muskulös och manlig kropp som uthärdade hårda 
arbetsvillkor och ibland t o m svält. Jag menar att dessa ideal främst förelåg hos man-
skapets kollektiva identitet. Beskrivningarna av det hårda livet och den egna kroppens 
styrka tangerar ibland ren självhävdelse, vilket nästa avsnitt kort ska behandla. 

Identifikation genom självhävdande 
Angående uppmaningen i Sjömannen nr. 10 att nedskriva sina minnen så 
varför inte, jag har kanske litet mera än de flesta nu för tiden att komma 
med, namnet är…190 

Så här inleds en minnesberättelse och redan i detta korta anslag återfinns det självhäv-
dande drag som präglar några berättelser. Berättaren slår sig själv på bröstet och säger 
sig ha ”kanske litet mera än de flesta nu för tiden att komma med”. Jag tolkar detta 
som självhävdelse. Detta tycker jag återfinns i beskrivningen av den egna kroppsliga 
styrkan från avsnittet ovan, där berättaren, menar att det inte var något att gruva sig 
över att springa 60 gånger 50 meter med hundrakilossäckar på ryggen.191 
Självhävdandet tolkas av mig som ett framhävande av den egna fysiska förmågan samt 
yrkes- och livserfarenheten. Björn Horgby har i boken Norrköpings historia: 1900-
talet skrivit artikeln ”Identitet och vardagsliv”. Horgby analyserar här livs-
loppsintervjuer med gamla före detta textilarbetare i Norrköping. I dessa framkommer 
att pojkarna identifierade sig med fadern, som för det mesta var en man full av heder, 
med stabil, grov kropp som tålde smärta. Pappan fanns i offentlighetens ljus medan 
modern, som var underordnad maken, arbetade i hemmet. På detta sätt skapades skilda 
könsidentiteter, menar Horgby, där pojkarnas/männens ideal präglades av att vara mer 
värda än flickorna/kvinnorna, som erhöll dålig självkänsla.192 Den rådande genusord-
ningen kan alltså vara förklaringen till sjömäns ogenerade självhävdande. 
   Alla människor är olika. Sjömän är människor. Alla sjömän är olika. Med de drag 
som hittills redovisats i undersökningen avses alltså inte att avslöja varje sjömans in-
nersta identitet utan snarare i stora drag öka förståelsen för sjömäns identitetsprocess 
och kollektiva identitetskonstruktion i det förflutna. Jag har gjort detta genom att dis-
kutera och undersöka sjömännens manlighet och yrkesidentitet. I nästa avsnitt är det 
meningen att diskutera några perifera drag i sjömännens manliga yrkesidentitet. Syftet 
med detta är att påvisa identiteternas komplexa och pluralistiska struktur. 

Religionsutövande, skrock och övernaturlighet som perifera 
identifikationsattribut 
Marika Rosenström menar att kvinnor ombord ansågs medföra otur. Kvinnor tillkal-
lade oväder och drev fartygen ur kurs eller förde sjukdomar med sig. Andra oväl-
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komna personer ombord anses präster ha varit.193 Kvinnor och präster ombord löpte 
alltså stor risk att bli beskyllda för motgångarna. Ur mina exempel framgår delvis att 
dessa vidskepelser fanns kvar i en något upplöst form. Min tolkning av skrock är då 
återigen symbolisk. Kvinnor ombord skapade oreda p g a att ett ”tjäderspel” då kunde 
uppstå bland männen. Detta kunde symboliskt driva fartyget ur kurs och leda det in i 
disharmoni. Frireligiösa ombord skildras med viss ironi: 

Förstestyrman skilde sig något litet från oss andra i gänget därigenom att 
han var frireligiös och absolut bokstavstroende. Vartenda ord i bibeln var 
bokstavligen sant. (…) Allt vad vetenskapen hade att säga i slika frågor 
var ingivet av Djävulen i det genomskinliga syftet att locka människorna 
bort från bibelns sanningar. Djävulen var en kuslig realitet för 
förstestyrman, så mycket kusligare därför att han uppträdde i så många 
olika gestalter, så det var svårt att känna igen honom mellan varven.194 

I detta citat framkommer, som jag ser det, en avgränsning mot frireligiöst bokstavstro-
ende. Med ironi, som markerar ett avståndstagande, berättar sjömannen om hur oför-
nuftig den frireligiöse förstestyrmannen var. Detta visar på avgränsningen mot reli-
giösa som kanske berodde på en form av gammal vidskepelse.195 Religionsutövande 
ombord på fartygen verkar inte ha förekommit i någon nämnvärd utsträckning från 
1900-talet och framåt. En sjöman berättar dock om att det hölls andakt ombord. I fint 
väder på däck och vid dåligt väder nere i salongen. De hade en andaktsbok som kap-
tenen själv hade författat vilken var ”… i storlik och tocklik som våra testament”196. 
Marika Rosenström anser att skrock utgjorde ett stort område i sjömanskulturen men 
hävdar också att det är svårt att ta reda på vilka vidskepelser som levt kvar in på 1900-
talet.197 I källmaterialet har jag stött på den klassiska vidskepelsen: ”Bernt påstod att 
han fått brev från denna broder postat i England. Däri stod, nu är detta nog det sista du 
hör från mig, för i natt jick råttorna i land.”198 Detta fartyg gick mycket riktigt under! 
Idiomet att råttorna lämnar ett sjunkande skepp bör kanske tolkas symboliskt: De fega 
eller opålitliga drar sig undan situationer av kris. Under kriget eller när det stormade 
skulle en sjöman inte vara feg utan trotsa rädslan och segla enligt principen navigare 
necesse est. De som drogs sig undan var inte riktiga sjömän. 
   Otursförföljelse är en klassisk vidskepelse. En sjöman berättar att han en julaftons-
natt vaknade av en våldsam duns från maskin. Han slängde på sig blåbyxorna och ru-
sade ut på gretingen: 

Där stod redan chiefen i nattskjorta. Motorerna stånkade och gick som 
vanligt, men hela maskinrummet var nersmort av motorbrännolja som 
droppade och rann. När chiefen hörde mig komma, vände han sig mot mig 
och sade på sitt oefterhärmligt lugna sätt: - Här sir bra jävligt ut. Man 
skulle nästan kunna bli nervös…Det var styrbord dagtank för 
motorbrännolja, rymmande 1500 liter, som hade exploderat. När vi kom 
ner på durken fann vi tredjen liggande på knä, sysselsatt med att torka upp 
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olja, under det att tårarna rann ur hans ögon. Att på sakens dåvarande 
ståndpunkt torka upp olja med en liten trasselsudd var ju ett alldeles 
hopplöst företag, men det var väl det enda den tröstlöse tredjen kunde 
hitta på just då. 
Det är tammefan synd om grabben, sade chiefen när vi en halvtimme 
senare i hans hytt hälsade julen med ett glas genever. 
Tredjens ihållande otur var och förblev ett mysterium. Han var ambitiös 
som få, och på hans kunnande fanns intet att anmärka. Det var nog bara 
så, att han var född med otur. Vad sånt beror på kan ingen veta.199 

Om oturen var ett mysterium så var övernaturliga väsen ett större mysterium. Rosen-
ström skriver att varje fartyg, enligt gammal folktro, hade ett skeppsrå som varnade för 
faror.200 Ett sådant exempel återfinns bland sjömännens minnesberättelser. En sjöman 
berättar att han ombord på en ångare fick höra en röst befalla till honom att stänga av 
bottenkranen: 

Jag nekade först, men orden upprepades tre gånger, då går jag ner i kölen 
och stänger av bottenkranen till spolvattenventilen i pannrummet…Hade 
rösten ej kommit, eller jag ej lytt! …hade sjövattnet runnit in. Vi var djupt 
kollastade och dåligt förtöjda Trossarne hade gått av och vi gått till botten 
i Köpenhamns frihamn, 20 man hade fått sin död genom en Eldares 
dryckenskap.201 

Detta exempel visar på skeppsråets skyddande funktion, sjömannens framhållande av 
sin egen kompetens samt dryckenskapens disharmoniska effekter. Rosenström finner i 
sitt material enstaka händelser där sjömän upplevt något oförklarligt och skrämmande. 
Detta återfinns även i Nordiska museets material.202 Vid tiden för nedtecknandet, på 
1950-talet, hade förmodligen det övernaturligas roll marginaliserats till förmån för ett 
vetenskapligt, ”förnuftigt” tänkande. Med hjälp av symboliska tolkningar av gammal 
vidskepelse kan dess spår skådas, som t ex misstron mot kvinnor och frireligiösa om-
bord. Sjömäns identitet var alltså komplexa. Det är nu dags att sammanfatta väsentlig-
heterna av dessa. 
 

Sammanfattning av sjömäns identitet, yrkesidentitet och manlighet 
Sjömännens identitet präglades främst av äventyrligheten och längtan efter frihet från 
vardagen. Lusten att se främmande länder, lära nya språk var ingredienser i detta 
frihetsideal. I profileringen mot folket på landbacken blev dessa resor och erfarenheter 
viktiga. Yrkeskunnandet var också centralt både för manskap och befäl. När nöden var 
å färde var det en oskriven lag att sjömännen gjorde vad de kunde för att undsätta var-
andra. Detta tyder på att det fanns en djupliggande gemenskap mellan sjömän i gemen. 
En sjöman skulle också uthärda prövningar. 
   Befälens kollektiva yrkesidentitet präglades till stor del av titlarna som markerade 
yrkeserfarenhet, utbildning, examen men också, menar jag, en skötsamhet som 
avgränsade dem från manskapet. Hos befälen fanns, vad jag kallat, en karriärsträvan 
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som uttrycktes genom en klättring uppåt i hierarkin ombord. Vid idealiska förhållan-
den utvecklades också, vad som skulle kunna kallas för befälens broderskap vilket 
innehöll en djupare gemenskap mellan befälen, med t ex historieberättande och musi-
cerande som sammanhållande kitt. 
   Till manskapets kollektiva yrkesidentitet vill jag främst koppla identifikationen av 
kroppens förmågor. Uthärdandet av hårda villkor, tungt arbete och överlevandet av 
svårigheter som sjukdomar och stormar var mer centralt för manskap än befäl. Man-
skapets kollektiva identitet tycks också ha varit mer splittrad än befälens. Alkohol-
missbruk verkar inte ha varit sällsynt. De sjömän som inte såg långsiktigt på sitt arbete 
utan endast sökte frihet och äventyrlighet avancerade aldrig, menar jag, från man-
skapskategorin. 
   Sjömännens manlighet manifesterades bl a i avgränsningsstrategier mot kvinnor, 
homosexualitet samt identifikation genom avklarandet av prövningar. Sjömansyrket 
var genomsyrat av manliga konnotationer och titulaturen, skansutrymmet och beto-
ningen av yrkeskunnandet framförts som exempel på detta. Jag menar att sjömännens 
identitet endast kan förstås som en i grunden manlig identitet. Manlighet och yrkes-
identitet, tycks mig, emellanåt svåra att skilja åt. Jag vill dock hävda att befälens 
manlighet främst präglades av skötsamhet och karriärsträvan medan manskapets 
manlighet främst utmärktes av kroppens förmågor. Manligheten uttrycktes alltså ge-
nom de sysslor, som förknippades med yrket. 
   Identitet bör tolkas som en process och en konstruktion. Jag har visat på vissa upp-
levda förändringar av befälsidealet. De ”verkliga” förändringarna kräver dock ett mer 
omfattande källmaterial. På detta sätt hamnar den retrospektiva processanalysen i 
skymundan. Genom identifikations- och avgränsningsbegreppen har sjömännens 
identitetskonstruktion utmejslats. 
   Som läsaren nu märkt har jag kategoriserat sjömännen som antingen befäl eller 
manskap. Jag har gjort detta eftersom jag anser att skillnaden i identitet mellan en el-
dare och maskinist var marginell, jämfört med skillnaden mellan en matros och en 
styrmans. I nästa avsnitt kommer därför relationen mellan befäl och manskap att ana-
lyseras. Denna analys sker med hjälp av ett maktperspektiv. Syftet är att försöka förstå 
hur hierarkin producerades och reproducerades. Frågan som väcks blir: Hur förhöll sig 
befälens och manskapets yrkesidentiteter och manligheter i relationen till varandra? 
Jag vill alltså undersöka hur sjömännen använde makt, varför de agerade som de 
gjorde och vilken effekt detta fick. 
 
MANSKAPETS OCH BEFÄLENS RELATION TILL VARANDRA 
I detta avsnitt analyseras maktrelationen manskap - befäl. Makt tolkas som ett relatio-
nellt begrepp vilket inbegriper minst två parter. ”Maktmängden” bestäms av tillgången 
till resurser.203 Sjömännens totala maktmängd kommer inte att undersökas eftersom ett 
bredare källmaterial då skulle krävas. En hypotes som föregrips är att identiteter kan 
ses som en form av maktresurs i relationer. En stor stark kropp kan t ex vara en 
maktresurs när slagsmål uppstår. 
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Organisations- eller identitetsaktör? 
I analysmodellen skiljde jag mellan organisations- och identitetsaktörer där de först-
nämnda kunde vara en fackförening. Sjömännen ingick ibland både i en identitetsaktör 
genom att de tillhörde ett yrkeskollektiv samtidigt som de var medlemmar i en 
fackförening d v s en organisationsaktör. Jag har i denna maktanalys tolkat både man-
skapet och befälen som identitetsaktörer då det i första hand inte är fackföreningar som 
sjömännen agerar genom i relationen till varandra. Det går emellertid inte att helt 
avskriva fackföreningarnas inverkan på sjömännens identitet och därmed relationen 
manskap - befäl. Exempelvis berättar en sjöman att när fackföreningen fick igenom ett 
höjande av lönen och den sociala standarden ombord, förbättrades manskapets ställ-
ning ombord.204 Sjömannen upplevde att manskapets anseende förbättrades genom 
fackföreningens arbete.  
   En annan problematik kring huruvida sjömännen ska ses som organisations- eller 
identitetsaktör är att den skötsamma karriärsträvan som redovisats tycks innehålla drag 
av en ”facklig” identitet. Eftersom mitt källmaterial inte består av fackföre-
ningsmaterial, snarare fackföreningsaktivas minnesberättelser, ser jag manskap och 
befäl som identitetsaktörer, även om organisationsaktörens arbete hade inflytande på 
deras identiteter. 
   Hur manskapets och befälens ”vi-bild” var formerad har jag försökt redogöra för i 
undersökningsdelen. Tydligheten av ”vi-bilden” fick betydelse för aktörens former-
ingsförmåga av maktresurser. Dessa ska nu undersökas. 
 

Vilka maktresurser framkommer i relationen mellan befäl och 
manskap 
I konflikter, men också i den konfliktlösa relationen, kunde befälen mot bakgrund av 
sin grad, utbildning, erfarenhet och skötsamhet, kommendera och ge order till man-
skapet. Detta upplevdes ibland som förtryck från manskapets sida. Så länge sjömannen 
var påmönstrad på ett fartyg var han genom lagen tvungen att arbeta ombord och 
därmed lyda under befälen. Denna förordning, som försvann ur lagboken i slutet av 
1910-talet, upplevdes emellanåt som en tjänstehjonestadga av manskap.205 
   Denna maktresurs som befälen besatt kan sägas vara strukturell. Befälen hade också 
högre lön och det formella, lagstadgade ansvaret och bestämmandet över manskapet, 
vilket också är exempel på strukturella maktresurser. Manskapet tog ställning till 
huruvida befälens maktövertag skulle rättfärdigas eller ej. Antingen såg manskapet 
upp till det glänsande befälet eller så kallades befälen för bluffar, d v s maktövertaget 
ifrågasattes (utifrån manskapets maktresurser). 
   Några befäl tillskrev manskapet ett visst mått av alkoholmissbruk, vilket av mig 
tolkats som en nedvärderande syn. Detta kan ses som ett uttryck för en kulturell makt-
resurs och strategi, som gick ut på att avväpna eller förminska manskapet. 
Manskapet var i ett tydligt underläge. I bakgrunden tecknade jag några förbättringar, 
bla sjölagen från år 1922. Dessa förbättringar stärkte förmodligen manskapets ställning 
ombord och kan också tolkas som ett erövrande av en strukturell maktresurs. 
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Manskapets maktresurser får dock snarast tolkas som kulturella. Manskapet använde 
avväpnande humor för att förminska befäl men också rederier som inte skötte arbetet. 
Hur effektivt detta var är omöjligt att ta ställning till men en kvick humor höjde nog 
statusen för en sjöman inom manskapskåren. På detta sätt kan också yrkeskompeten-
sen tolkas som en kulturell maktresurs för både manskap och befäl. När båda parterna 
skötte sitt jobb ökade möjligheterna för harmoni ombord och genom god yrkeskom-
petens ökade förmodligen anseendet och statusen. 
   Jag har också nämnt att kroppen var en viktig aspekt i manskapets identiteter. En 
stark kropp medförde en högre status för en sjöman inom manskapskåren och kan 
därmed tolkas som en kulturell maktresurs. En annan kulturell maktresurs som man-
skapet kunde utnyttja var rymningen. Rymning var olagligt men vanligt när sjömän 
inte trivdes med förhållandet ombord.206 Detta tyder på den hopplöshet som manskapet 
kände inför befälens maktövertag. Rymningar torde emellertid ha blivit mindre vanliga 
i takt med ökade strukturella maktresurser som manskapet, delvis genom fackfö-
reningarnas arbete, tillskansade sig. I nästa avsnitt ska jag undersöka: 

 

Producerandet och reproducerandet av relationen mellan manskap 
och befäl 
Maktförhållandet mellan manskap och befäl kan användas för att förstå hur och varför 
manligheterna och yrkesidentiteterna bland dessa utformades som de gjorde. Att be-
fälen såg det hårda jobbet som en inskolning/fostran kan förklaras med att de såg detta 
som ett led i tillskansandet av ökad makt. En skötsam identitet blev en strategi i detta 
tillskansande som motiverade befälen att uthärda sjölivet för om masten. 
Befälens broderskap innebar att befälen såg sig som en yrkeskompetent grupp vilken 
utskiljde sig från manskapet men också andra män och kvinnor. Befälens strukturella 
maktresurser, späddes på med kulturella maktresurser som syftade till att ytterligare 
förminska manskapet. På detta sätt upprätthöll befälen sin auktoritet hela tiden, annars 
skulle de ha tappat den. 
   Manskapet hade få maktresurser och genom befälens ständiga övertag producerades 
och reproducerades hierarkin ombord. Manskapets höga utbytbarhet förminskade 
ytterligare maktresurserna. Det fanns därmed ett samband mellan makt, hierarki och 
identitet. Ett befäl hade mer makt och kunde därmed kommendera manskapet och 
skälla ut dem med bibehållen pondus och auktoritet, vilket resulterade i ett lydande 
från manskapets sida. Maktmängden fick konsekvenser för identiteternas utformning 
och vice versa. Manskapets otydliga ”vi-bild” kan också förklaras som en dålig for-
meringsförmåga av (de få) maktresurserna. 
   Jag menar att relationen mellan befäl och manskap präglades av en strävan efter det 
som Horgby kallar en hegemonisk maktrelation. Manskap och befäl ”satt i samma båt” 
och hade ett gemensamt mål, bland annat att båten skulle framföras utan att förlisa. 
Befälen hade ett tydligt (hegemoniskt) maktövertag gentemot manskapet. De normer 
inom vilka befäl och manskap skulle agera för att inte skapa disharmoni skulle åtföljas. 
När dessa s k spelregler inte följdes av endera parten hade befälen rättighet att tvinga 
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kvar sjömannen ombord som straff eller skicka dem i fängelse för myteri.207 Då 
uppstod en s k antagonistisk maktrelation. Manskapets viktigaste maktresurs när spel-
reglerna överträddes var att rymma, vilket då blir det empiriska uttrycket för hur 
maktresurser användes och effekten av detta. Om inte befälen följde spelreglerna så 
behövde inte heller manskapet göra det, tycks tanken vara. 

 

Sammanfattning och öppningar för framtida forskning 
Jag har ovan redogjort för hur befälens och manskapets maktresurser påverkade yr-
kesidentiteterna och manligheterna. Jag har sett förhållandet mellan maktresurs och 
identitet som dialektiskt. Relationen mellan manskap och befäl var den viktigaste om-
bord och därför har denna analyserats med termer av makt. 
   Det finns ytterligare relationer som skulle vara intressanta att fördjupa och analysera. 
En av dessa uppstod då sjömännen organiserade sig i fackföreningar och därmed 
skapade en organisationsaktör. Då tycks det ske många förbättringar av sjömännens 
standard som fick konsekvenser för yrkesidentiteterna och manligheterna. Exempelvis 
pekar en sjöman ut höjandet av lönen och sjömännens likställighet med arbetarnas 
levnadsstandard i land, vilket sedan stärkte manskapets ställning ombord.208 
Maskinbefälen var organiserade i Maskinbefälsförbundet. Manskapet organiserade sig 
i Sjömans och eldareförbundet vilket delades år 1914 i Svenska Eldareunionen och 
Svenska Sjömansunionen. Charles Lindley209 var, enligt en sjöman, den som startade 
manskapets organisering. Genom organiseringen formerades förmodligen nya maktre-
surser. Det framkommer inte ur källmaterialet vilka dessa maktresurser var utan endast 
vilka förändringar som genomfördes: 

Jag anslöt mig till sjömans och eldareföreningen och vi lyckades så 
småningom genomföra en del förbättringar. Arbetstiden blev ordnad så, 
att i hemhamn beviljades en del fritider. Ävenså blev lönerna så 
småningom påökta. Det blev svårt att få vederbörande att förstå huru 
bostadens standard kunde inverka på besättningen genom trivseln ombord. 
Sedan vi gjort goda framsteg på matordningen blev det att taga uti med 
ordnandet av bostäderna och här blev det att ta i med hårdhandskarna. 
Först och främst att få avskilt tid för rengöring av skansarna och befintliga 
hytter, vilket ej var så lätt.210 

När dessa förändringar genomfördes, förbättrades, enligt berättaren, manskapets ställ-
ning ombord.211 Det skulle alltså vara intressant att använda både minnesberättelser 
och fackföreningsprotokoll som källmaterial. Då skulle även en facklig identitet ut-
kristalliseras och en tydlig koppling mellan denna identitet, dess förbättringsarbete och 
manskapets status kunna undersökas. På detta sätt skulle en djupare förståelse nås och 
en bredare bild av sjömännens identiteter kunna analyseras. På ett sådant material 
skulle också förändringsperspektivet vara lättare att applicera. 
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   Andra intressanta frågor kan skapas genom att blanda in ytterligare aktörer, relevanta 
för sjömansyrket. I undersökningen framkom att staten tycktes tillskrivas ett ökat 
ansvar första halvan av 1900-talet. Vilken betydelse hade staten i relationen till 
sjömännen? Enligt en sjöman infördes en förbättring när Sjöfolkets arbetsförmedling 
tillsattes under statens översyn.212 Denna typ av förändringar präglade förmodligen 
identiteterna ombord. Statens inflytande påverkade därmed förmodligen sjömännens 
identiteter och detta skulle vara intressant att undersöka. 
   De ”fackliga” maktresurser som befälen formerade tycks i första hand inte ha an-
vänts i strategin mot manskapet utan i relationen till redarna. En sjöman berättar att 
Maskinbefälsförbundet tidigt arbetade med lönefrågan i sina avtal med redarna. Sjö-
mannen menar att organiseringens arbete ledde till att befälen skaffade sig en viss pre-
stige gentemot redarna.213 Som exempel på befälens otrygga arbetssituation berättar en 
sjöman: 

Varje månad kom det order från rederiet att befälet skulle sägas upp. 
Uppsägningstiden för befäl var ju då som nu trettio dagar, och rederiet 
ville förstås inte riskera att ha oss gå och drälla med full lön i onödan om 
båten plötsligt skulle lägga upp. Vi var alltså ständigt uppsagda, något 
som inte går för sig nu för tiden.214 

Rederiet hade ett maktövertag även gentemot befälen. Genom en analys av denna re-
lation, som skulle kunna göras genom befälens och redarnas fackföreningsmaterial kan 
också viktiga förändringar förklaras och analyseras. Minnesberättelserna skildrar bara 
upplevelserna av denna relation: 

Jämförelser som jag gjort med de tider för 50 år sedan, då jag hade börjat 
min ”bana” till sjöss, är nästan ofattbara, med de primitiva bostäder i fråga 
om skansutrymmen som uppvärmdes med en liten Kamin. Diskning och 
rengöring på fritid till sjöss, och med lång arbetstid. Mönstring för år och 
seglation på den tiden var för många svårt att uthärda, om de kom i en båt 
som de ej kunde trivas uti, av många anledningar; därför förekom också 
många rymningar i utländska hamnar … Däremot var det ej så ”jäktande” 
tillvaro, som nu för tiden ofta förekommer … Under årens lopp har ju 
allting förbättrats, mycket tack vare Sjöfolks olika Organisationer, fram 
till våra dagars tidsenliga förhållanden Sjöfolkets bästa, till sjöss och i 
hamn.215 

För att analysera dessa förändringar trovärdigt krävs tillgång till dessa organisationers 
protokollhandlingar. 
   Genom att förstå det förflutna växer kunskapen om nutiden. Kunskap om sjömän-
nens kamp för förbättringar skulle kunna resultera i ett medvetandegörande av nutiden. 
Exempelvis är strejker än i våra dagar en viktig strukturell maktresurs och strategi för 
genomdrivandet av förbättrade yrkesvillkor (d v s strukturella maktresurser). 
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SLUTDISKUSSION MED ÅTERKNYTNING TILL FRÅGORNA 
I denna uppsats har manligheter och yrkesidentiteter bland sjömän, med utgångspunkt 
i Nordiska museets sjöfolksundersökning från år 1953, undersökts och diskuterats. Det 
är nu dags att knyta ihop uppsatsen genom att svara på frågeställningarna, koppla 
resultaten till tidigare forskning samt ställa frågan om undersökningens resultat är 
rimligt. 
Vad kännetecknade idealbilden av hur en sjöman skulle vara? 
En sjöman skulle uthärda prövningar, vara fri och äventyrlig samt kunna dra skrönor 
och vara rolig. Sjömän skulle vara yrkeskompetenta och sköta sitt jobb ombord men i 
hamnkvarteren försvann denna moral till förmån för stundens ingivelser. Även Marika 
Rosenström lyfter fram sjömäns ambivalenta ansvarskänsla där arbetsmoralen ombord 
ständigt betonades medan sjömännen nästan förväntades bryta mot denna moral på 
fritiden i hamn.216 Om nöden var å färde hjälpte sjömännen varandra vilket tyder på en 
stark gemenskap som genomsyrade hela yrkeskåren. 
   De särdrag som präglade de ideala manligheterna och yrkesidentiteterna hos man-
skapet har främst tolkats som en betoning av kroppslighet och avväpnande humor. 
Befälens identiteter präglades främst av en skötsam karriärsträvan. Jag menar alltså att 
redan när de blivande befälsämnena ingick i manskapet, så hade de en strävan efter att 
bli befäl. Detta tog sig uttryck i en syn på det hårda arbetet som en inskolning eller 
fostran. Vid gynnsamma förhållanden kunde en gemenskap som liknats vid ett broder-
skap uppstå främst inom befälskåren. Lasse Kvarnström upptäcker ett broderskap, 
främst hos de statsanställda inom Posten i sin bok Män i staten. Befälens broderskap 
hade stora likheter med detta genom det interna jämlikhetsidealet som fanns (sam-
stämmighet bland befälen) samt deras position i en hierarki bestående av re-
darna/staten i toppen och manskapet i botten och befälen mittemellan.217 
Hur uttrycktes manligheten/manligheterna och hur förändrades dessa? 
Förändringarna av manligheten och yrkesidentiteten visade sig svåra att komma åt. 
”Verkliga” förändringar blev till upplevda förändringar och här åskådliggjordes några. 
Befälsidealet tycks exempelvis ha förskjutits från en ansvarskännande och yrkesstolt 
man som undvek fraternisering med manskapet, till ett ideal innehållande ett öppnare 
förhållande till manskapet. Manligheten uttrycktes olika och var kopplad till de sysslor 
sjömännen hade ombord. Detta resulterade i att manskapets manlighet hade en 
kroppslig prägel medan befälens präglades av skötsamhet och auktoritet. 
Hur bemötte sjömännen de klassiska föreställningarna om bordellbesökande, bu-
siga, alkoholdrickande sjömän med tatueringar? 
Rosenström finner i sitt material att så länge sjömannen hade pengar så besökte han 
krogar, dansplatser och bordeller därefter övergick han till att besöka sevärdheter och 
sjömanskyrkor. Hon menar också att det för många sjömän var viktigast att träffa en 
söt flicka under tiden i hamn.218 Detta framkommer inte lika tydligt i Nordiska museets 
sjöfolksundersökning. När sjömännen behandlade samhällets klassiska föreställningar 
om sjömän så avgränsade de sig mot dessa. Alkoholproblem tillskrevs andra. Det ro-
mantiska sjömanslivet avfärdades. Några sjömän förhåller sig emellertid till dessa. En 
har anmärkningsvärd kunskap om läget: 
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Före år 1930 voro bordeller allmänna i Frankrike Belgien och Tyska 
hamnstäder Spanien. Hemma trodde man att dessa lastens nästen var ett 
särskilt kärt tillhåll för sjömän. Ja, man trodde att de voro till enkom för 
sjöfolk. Aldeles fel.219 

Denne sjöman berättar sedan ganska avpersonifierat om hur det gick till på bordel-
lerna. Ölet var dyrt och uselt och ofta blev sjömannen utan allt, utom att betala. Inne 
på de spartanskt inredda rummen tog kunden av sig kläderna och tvättade sig i under-
livet med en lösning av ”övermanganiserat kali”. Synliga spår efter sjukdomar under-
söktes sedan och efter ”campagnen” tvättades det med desinfektionsvätska.220 Denna 
berättelse är ett undantag i minnesberättelserna.221 Även om sjömän inte beskriver sex-
uella eskapader så var betoningen av heterosexualitet och avgränsningen mot homo-
sexualitet, enligt mig, en viktig byggsten i sjömännens identitet och manlighet. I en 
sådan identitet kunde förmodligen sexuell aktivitet med kvinnor både från bordeller 
och annorstädes legitimeras. 
Varför såg sjömännens identiteter ut som de gjorde? 
Den sista frågan i min frågeställning kopplades till ett maktperspektiv dit även identi-
teterna länkades. Det framkom bl a att fartygen var en arena för manlig maktutövning 
mot andra män av lägre rang. Denna maktrelation producerades och reproducerades 
genom det hegemoniska maktförhållandet där befälen hade övertaget med sina struk-
turella maktresurser mot manskapets kulturella. Denna maktresurs och auktoritet var 
befälen tvungna att upprätthålla, annars förlorade de den. Genom denna maktanalys 
visade jag identiteters betydelse för maktrelationens utformning och hierarkins repro-
ducerande. Fackligt organisationsarbete tycks ha förändrat dessa maktrelationer och 
här öppnades frågor för framtida forskning. Exempelvis lyckades manskapet tillskansa 
sig vissa strukturella maktresurser (sjölagen 1922) delvis genom fackets arbete. 
Här skiljer sig Rosenströms och min tolkning åt. Hon menar att legitimeringen av (den 
närapå militära) hierarkin grundade sig på att denna gynnade avancemang.222 Det är 
sant att en sjömän kunde klättra uppåt och nedåt. Jag menar dock att hierarkin lättast 
kan förklaras och förstås genom ett maktperspektiv. Vid belysandet av dessa skilda 
tolkningar som Rosenström och jag gör, framkommer också våra skilda analysverktyg. 
Hennes är präglat av en kulturanalytisk metod medan mitt är präglat av sociologiska 
och historiska tolkningsredskap. 

Är undersökningens resultat rimliga? 
I metodavsnittet annonserade jag en falsifieringsambition. Denna har också funnits i 
bakhuvudet genom hela arbetet. Dörren för att sjömännens identiteter var betydligt 
komplexare än vad jag kommit fram till tidigare i undersökningen öppnades också. 
Det finns förstås en mängd tillvägagångssätt för att åstadkomma en mer nyanserad bild 
av identiteterna. Vad som frapperat mest är minnesberättelsernas nästan totala 
genomsyrande av manlighet och yrkesidentitet. 
   Om jag tillåts jämföra min uppsats med Lasse Kvarnströms bok Män i staten, så 
framkommer att det källmaterial han använder innehåller fackföreningsprotokoll vilket 
                                                           
219 E.U. 47404, s. 34 
220 E.U. 47404, s. 34ff 
221 se även E.U. 47408, s. 149 
222 Rosenström, 1996, s. 142 
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resulterar i att han kan lyfta fram fler aspekter av identiteterna hos statstjänarna.223 
Kvarnström pekar också ut olika styrkor i identiteterna där nivå 1 hade starkare iden-
titet än nivå 4.224 För sjömännens del skulle jag vilja hävda att situationen påverkade 
identitetsstyrkan. På land var sjömansidentiteten stark, ombord var manskapsidentite-
ten starkare än själva yrkesidentiteten. Johan Dietrichsons källmaterial består till stor 
del av intervjuer men även kårtidskrifter samt kårprotokoll. Han har valt dessa tre 
källor för att täcka upp en bred bild av de militära befälens identiteter.225 Intervjuer 
verkar vara fördelaktiga i en analys av hierarkier. Givetvis skulle en breddning av 
källmaterialet givit en trovärdigare bild av sjömännens identiteter än den jag kommit 
fram till. Intervjuer med gamla sjömän skulle kunna ha använts. Då skulle kanske 
också yngre sjömäns upplevelser av yrket vid slutet av undersökningsperioden ha 
kunnat undersökas. Nu fick äldre, fackligt aktiva sjömansbefäl en överrepresentation i 
källmaterialet. Dessutom blev tidsperspektivet aningen knepigt eftersom sjömännen 
beskriver sitt förflutna med 1953 års ögon. Samtidigt förutsatte jag att deras förflutna 
hade påverkat deras identiteter. Endast en stark yrkesidentitet kan dock sätta spår 
femtio år framåt i tiden. Detta är en svaghet i min undersökning. 
   En invändning mot identitetsperspektivet kan vara att individen har placerats i bak-
grunden och fråntagits nästan all handlingskraft. Detta ser jag som en svaghet men 
förklaringen ligger i behovet av avgränsningar samt att en undersökning av individers 
identitet kräver psykologiska analysredskap. Sjömäns kollektiva identiteter blev såle-
des undersökningsobjektet även om dessa förmodligen stod i beroendeförhållande till 
de individuella identiteterna. Detta förtydligar att känslan och upplevelsen av den 
kollektiva identiteten förmodligen inte var densamma hos alla sjömän. En ytterligare 
invändning är frånvaron av berättelser från kvinnor. Det skulle förstås vara intressant 
att undersöka hur kvinnor upplevde livet till sjöss vilket kunde förfinat sjömännens 
identiteter.  
   All forskning är en form av maktutövning. Min är inget undantag. Det är dock en 
förhoppning att läsaren förstår Evert Taubes kvinno- och faderskapssyn i national-
skaldens visor och kan acceptera den utifrån det förflutnas premisser. Jag hoppas 
också att läsaren fått en fördjupad kunskap kring mäns strategier mot kvinnor och 
andra människor vilken kan appliceras på vardagens maktrelationer mellan män och 
kvinnor. Det är eftersträvansvärt, menar både jag och Margareta Winberg, med ett mer 
jämlikt samhälle. Genom att medvetandegöra mäns agerande i det förflutna hoppas jag 
läsaren kan skåda mäns agerande av idag mer kritiskt. 
   Av intersubjektiva prövbarhetsskäl har många citat använts för att exemplifiera 
tolkningarna som gjorts. Detta öppnar möjligheten för den kritiske läsaren att göra 
egna tolkningar och detronisera mina. En tanke med detta förfarande har också varit att 
undvika det deterministiska ”träsket” där resultaten är givna på förhand. Vad som talar 
för att resultaten i undersökningen inte är deterministiska är att jag varken varit sjöman 
eller besökt bordeller. Dessutom lider jag av svår sjösjuka. 

                                                           
223 Kvarnström, 1998, s. 172 
224 Kvarnström, 1998, s. 176 nivåerna finns även med i avsnitt 3.2.4 s. 19 i denna uppsats. 
225 Dietrichson, 2000, s. 13 

 54



BILAGA 

Minneslista för nedskrivandet av sjöfolksminnen 
 

1. Den skildrade personens födelseår, födelsesocken. Berätta om föräldrarnas namn, 
yrke, ålder, härkomst, levnadsomständigheter m.m. 

2. Den skildrade personens barndom och uppväxt, syskon, arbeten i hemmet. 
Familjens ekonomi, levnadsförhållanden, intressen. Hemlivet, släkten, grannarna, 
umgänget. Skolgången. Vid vilken ålder lämnades föräldrahemmet. 

3. Barndomshemmet. Beskriv de bostäder som familjen bebott, inredning, 
möblering, sovplatser, vardag och högtider i hemmet. 

4. Första arbetet utom hemmet. Arbetets art, arbetsplats, arbetstid, avlöningen och 
dess användning. 

5. Uppväxt och ungdomsliv. Här skildras livsföringen, sorger och glädjeämnen, 
intressen i livet m.m. under tiden före inträdet på sjömansbanan. 

6. Vad var anledningen till att vederbörande kom att gå på sjön. Vilket var det första 
jobbet. Skildra sedan i tur och ordning de olika båtarna, som vederbörande arbetat 
på. Angiv i den mån det är möjligt vilka år ni for med varje båt, vilka turer båten 
gjorde. Berätta vilken befattning ni hade på båten. Skildra båten, dess rederi, dess 
befäl, last. Berätta om arbeten ombord, om vakter, om organisation m.m. Detta är 
ett huvudavsnitt av framställningen, och ni får gärna uppehålla er länge vid allt 
som går att inrymma under denna avdelning. 

7. Miljön ombord. Beskriv livet på de båtar ni seglat med. Skildra befäl och 
kamrater, skansen och hytterna. Berätta om kosthåll, mat och dryck, vardag och 
fest m.m., vilket var karakteristiskt för varje båt. Berätta om olika kategorier av 
besättningen. Förhållandet mellan befäl och besättning samt mellan olika 
kategorier av besättningen. Behandlingen av nykomlingar. Seder och bruk, 
vidskepelse. Tatuering. – Berätta om typer bland kamrater och befäl, edra 
personliga synpunkter på olika sidor av sjölivet förr och nu. 

8. Berätta om fritiden, dels i hemorten, dels ombord samt i hamnar som båtarna 
angjort. Sysselsättningar, nöjen, alkoholens roll, sedligheten i verkligheten och 
såsom ryktena beskriver den etc. 

9. Avlöningar. Berätta vilka löner ni haft under olika perioder, vid olika båtar etc., i 
den utsträckning ni tror er komma ihåg det nu. Försök att beskriva hur mycket 
som vid olika tillfällen skickats hem till familjen e. dyl. 

10. Äktenskap och familjeliv. På vilket sätt möttes kontrahenterna. Beskriv bröllop, 
äktenskap, barn och familjeliv i den utsträckning vederbörande kunnat få tillfälle 
att ägna sig däråt. Försök att skildra sjömännens speciella korta hembesök, 
sjömansfamiljernas särpräglade liv med husfadern långt borta etc. 

11. Ideella och religiösa intressen. Vilken kontakt vederbörande haft med kyrka och 
frireligiösa, med folkrörelser såsom arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, 
folkbildning, idrott, läsning av böcker och tidskrifter. 

  
Med hjälp av denna minneslista är det vår mening att så många som möjligt skall 
kunna skriva ned sin egna SJÖFOLKSMINNEN. 
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Reklam i populärpressen 1952 och 1967 

Reklammakarnas bild av Veckojournalens läsare. 
 

Av Jonatan Vincent 
 

Inledning 
 

Hon kan köpa en hel uppsättning tvål och eau de cologne, talk 
och nagellack, tvätta sina strumpor och underkläder, stryka några 
droppar av den mystiska parfymen, som utlovar oanade sällheter, 
bakom örat, skaka sina guldskimrande och shamponerade lockar, 
borsta tänderna så den gula hinnan försvinner och leendet blir 
bländande, äta klorofyll så det luktar gott när hon öppnar 
munnen och viska: ”Jag är en Lux-flicka”. Då lägger han sin 
svettiga näve på den ljusa klänningen, som får ett minne om inte 
för livet så till nästa kemiska tvätt, och sluter henne till sin 
läderjacka, som luktar gammal tobaksrök och – ja, precis det 
som hon undvek med transpirationsmedlet, tvålen och talken. 
Ömt stryker hon honom då över det klibbiga håret, som av 
passionen hänger ner i stripor i pannan. Ty om Naturen har gett 
Mannen rakt hår, så ska han inte förgripa sig på Naturen. Det är 
bara tjejer som permanentar sig! Ibland skulle man kunna tro att 
det också är bara tjejer som tvättar håret. En Man häller 
hårvatten i det. 1 

 
Citatet ovan är från artikeln Måste män lukta illa? i Vecko–Journalen nr 22 1952. 
Artikeln är en satirisk betraktelse över hur all reklam om skönhetsprodukter enbart 
riktade sig till kvinnor. Men var det så? Vilka behov trodde reklammakarna att de 
olika könen hade och hade synen förändrats 15 år senare? Den här uppsatsen söker ta 
reda på vilka behov och värderingar som fanns i det svenska samhället efter andra 
världskriget, sett genom reklamens öga. Jag påstår inte att dessa behov var de faktiska 
behoven, men det var de behov reklammakarna trodde, eller ville få folket att tro, att 
de hade. Uppsatsen fokuserar inte på arbetarklassen, utan snarare på de bättre 
bemedlade i samhället. De med utbildning och pengar, de som hade råd att konsumera 
det som reklammakarna trodde att de ville ha. 
 
 
 
 

                                                           
1 ”Marguerite” i Vecko–Journalen Nr 22 1952 s 29 

 57



Syfte och frågeställningar 
Historieforskningen har ofta kritiserats för att skriva kungarnas och politikernas 
historia, de rikas historia och männens historia. 1900-talets historia ser dock 
annorlunda ut. Här har fokus legat, självklart på politiken, men även på ”folket”. 
”Folket” det är arbetarklassen, åtminstone utifrån det intresse det har funnits för att 
forska och skriva om dem. Arbetarklassens värderingar och behov under 1900-talet är 
således vid det här laget relativt välutforskade. I den här uppsatsen ämnar jag bidra till 
att bredda kunskapsbilden om folkets behov och värderingar genom att titta närmare 
på den värld, där det fanns lite mer pengar.  
   Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka påstådda behov och värderingar 
reklammakarna använde sig av gentemot, inte nödvändigtvis överklasshemmet, men 
hemmet med pengar; det välutbildade hemmet. Undersökningen har en klar 
genusvetenskaplig prägel. Särskilt intressanta är alltså vilka produkter som riktar sig 
till män respektive kvinnor. Den tidsperiod jag koncentrerar mig på är 1952 till 1967. 
Jag kommer att jämföra ett nedslag 1952 med ett nedslag 1967. Valet av tidsperioden 
motiveras av att det var en tid då många kvinnors livssituation förändrades kraftigt i 
och med att många började förvärvsarbeta, samtidigt som debatten om könsroller och 
jämställdhet var livlig. I och med att könsrollerna blev så pass ifrågasatta under 
tidsperioden tänker jag även studera hur reklamen har förändrats under tidsperioden. 
 
Frågeställningar: 
Vilka produkter gjordes det reklam för i Veckojournalen 1952 och 1967? 
Vilka produkter riktade sig till kvinnor respektive till män? 
Vilka argument användes i reklamen för att påverka människor att köpa produkterna? 
Hur framställs kvinnor och män i reklamen från 1952 respektive 1967? 
 

Avgränsningar 
Undersökningen har baserats på Veckojournalens2 reklamannonser. De år jag har 
undersökt och jämfört är 1952 och 1967, en tidsperiod på 15 år. Anledningen till att 
starta 1952 är att jag ville börja så pass långt efter andra världskriget att det normala 
livet, både ekonomiskt och socialt, hunnit komma igång. Jag ville alltså börja när den 
svenska välfärden stod i startgroparna och då Sverige andades tillförsikt inför 
framtiden. Anledningen till 1967 som slutår är tvådelad. För det första är 1967 året 
före det berömda året och tillika begreppet –68.3 Jag ville inte riskera att ”68–revolten” 
färgade resultatet. Den andra anledningen är rent praktiskt källmaterialrelaterad. 1967 
fanns det en klart tillfredställande mängd reklam i VJ, medan det däremot 1968 och 
senare var tunt med reklam. Orsaken till detta är okänd. Minskningen i reklamutbudet 
kan vara relaterad till den omorganisation av tidningen som skedde i samband ett 
namnbyte 1967, men jag tänker inte spekulera i den frågan. 

                                                           
2 Det finns flera stavningar beroende på tidsperiod. I början stavade man Vecko–Journalen, 1963 slogs 
tidningen ihop med Idun och hette då Idun–Veckojournalen. 1967 bytte tidningen namn igen, nu till 
Veckojournalen. I fortsättningen kommer jag att förkorta alla tre tidningsnamnen VJ. 
3 1968 genomfördes en student– och arbetarrevolt i Paris, vars efterdyningar fick en vänstervåg att 
svepa över Sverige. 
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Jag använder halva året 1952, d v s nr 1–26 och 1967 används hela året, d v s nr 1–52. 
Anledningen till att jag bara använder mig av halva året 1952 är rent praktiskt. 1952 
innehöll varje tidning så mycket mer reklam än 1967, att uppgiften att undersöka hela 
året skulle uppta mer tid än uppsatsens tidsram tillät. Kritik kan riktas mot att jag 
enbart tittar på första halvåret, och att jag i stället borde ha undersökt vartannat 
nummer. Jag började med ambitionen att undersöka alla nummer under året. Av 
naturliga skäl växte kunskap fram successivt hur många annonser varje nummer 
verkligen omfattade. Möjligen borde jag redan i ett tidigare skede ha minskat min 
ambition. Då skulle jag ha kunnat välja vartannat nummer. Ett omfattande arbete, som 
täckte flera månader, hade redan utförts. Konsekvensen av detta blev beslutet att 
enbart redovisa nr 1–26. Vad jag missar med min valda tidsperiod 1952 är hösten och 
julen. Jag undersökte därför om det fanns någon större skillnad mellan ett nummer 
strax före jul och ett genomsnittligt nummer från första halvåret. Jag kunde konstatera 
att skillnaden var ytterst marginell vad gällde de kategorier jag använde mig utav för 
att sortera de olika produkterna. Produkter som ”julgodis” fanns av förklarliga skäl 
inte med under våren, på samma sätt som ”sommarklänningar” inte fanns före jul, men 
det fanns reklam för sötsaker under våren och klänningar före jul, så enligt min 
uppfattning är skillnaden försumbar.  
 

Forskningsläge 
I Sverige har endast en större undersökning genomförts, som rör samma ämne och 
tidsperiod som denna undersökning; Kjell Nowak och Gunnar Andréns Reklam och 
samhällsförändring. Undersökningen täcker tidsperioden 1950-1975 och kom ut 1981. 
Det är denna undersökning som jag kommer att jämföra delar av mitt resultat med. 
Nowak var vid tiden för undersökningen docent i ekonomisk psykologi och 
föreståndare för Centrum för masskommunikationsforskning vid Stockholms 
universitet. Även Andrén var forskare vid Centrum för masskommunikationsforskning 
och även på Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Min undersökning 
skall inte ses som en fortsättning eller upprepning av Nowak & Andréns, utan snarare 
som ett komplement. Jag har inriktat mig på könsmönster inom en specifik 
samhällsgrupp, medan Reklam och samhällsförändring är en övergripande studie av 
ett brett material. Jag använder mig inte heller av samma metod som de gör. Deras 
metod var utvecklad för att undersöka ett brett material och med fokus på många olika 
faktorer. De hade även mycket mer resurser och tid att genomföra sin undersökning än 
vad en c-uppsats tillåter. 
   En viktig skillnad mellan våra undersökningar är att jag tittar på två olika år med 15 
års mellanrum. Nowak & Andrén undersökte däremot varje år från 1950 till 1975. En 
annan viktig skillnad är vilka annonser, som finns med i respektive undersökning. 
Nowak & Andréns urval är ”slumpmässigt draget för varje år ur en population som 
avgränsats till alla kommersiella annonser som täcker minst 1/3 sida i TS-
kontrollerade tidningar vilka av Tidningsstatistik AB klassificeras som populärpress”.4 

                                                           
4 Tidningsstatistik AB (TS) är ett företag som etablerades 1942 vars syfte är ”att ge marknaden 
opartiskt granskad och sammanställd information, fakta om upplagor, spridningsområden, 
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Detta betyder 90 annonser per år under undersökningsperioden, vilket i sin tur betyder 
att enbart ett fåtal annonser från varje tidning finns representerade. Annonserna måste 
dessutom täcka minst 1/3 av en sida eller mer, för att ha chans att komma med i 
undersökningen. I min undersökning finns samtliga annonser från 
undersökningsperioden med, oavsett storlek. Totalt 1632 annonser. 
   Vad kom då Nowak & Andrén fram till i sin undersökning? Studien hade inriktat sig 
på att ”söka belysa reklamens samband med dels välkända och betydande materiella 
förändringar i det svenska samhället under efterkrigstiden, dels mer eller mindre 
tydliga förändringar i det svenska kulturklimatet”.5 Undersökningen är, som jag 
tidigare nämnt, mycket bred. Jag kommer därför att fokusera på de resultat, som är 
intressanta för min studie.  
   Nowak & Andrén kunde bara hitta ett område, där det fanns en linjär trend i 
reklamen som överensstämde med den faktiska utvecklingen, nämligen ”jämnare 
fördelning av deklarerade inkomster”.6 Nowak & Andrén menar att detta framgick bl a 
genom att annonser, som associerar produkten med hög status eller social prestige, blir 
ovanligare. Den ökade förvärvsintensiteten hos kvinnor kunde inte påvisas i deras 
undersökning. Annonsernas samhällsbild är där oförändrad under hela perioden, trots 
verklighetens mycket påtagliga förändringar. Nowak & Andrén misstänker att det i det 
fallet rör sig om en eftersläpning av kulturklimatet.7 De skriver att: ”[…] den ringa och 
delvis avtagande delen annonser med förvärvsarbetande kvinnor [kan] tolkas som ett 
uttryck för ett i många avseenden oförändrat kulturklimat vad gäller synen på kvinnors 
förhållande till hemmet och familjen respektive förvärvsarbetet”.8  
   Under hela Nowak & Andréns undersökningsperiod fanns det åtminstone någon bild 
på en kvinna i 60 % av annonserna, medan motsvarande del för männen var 40 %.9 
Under perioden blev det allt vanligare, att annonserna inte innehöll någon person alls 
och tendensen gällde både män och kvinnor. Även i de fall där annonserna innehöll 
personer kan Nowak & Andrén inte spåra någon större förändring. De skriver: 
 

   Hur frågan om mäns/kvinnors förekomst i annonsutbudet än 
preciseras är det alltså tydligt att kvinnorna klart dominerar och 
att detta gäller i oförändrad grad under hela perioden. I den 
meningen kan man inte tala om att det föreligger symbolisk 
annihilering eller att skillnaden mellan män och kvinnor blivit 
mindre. Det faktum att kvinnornas underrepresentation i 
massmedierna är mest utpräglad i nyheter och andra seriösa 
innehållstyper medan den inte alls föreligger i annonserna är 
naturligtvis helt i linje med den faktiska könssegregationen i 
samhället. Kvinnorna dominerar den intima sfären där den 
privata konsumtionen äger rum, medan männen dominerar det 
offentliga/politiska livet. 

                                                                                                                                                                                     
hushållstäckning med mera, att användas som underlag till marknadsbeslut” www.ts.se.  Kjell Nowak 
och Gunnar Andrén, Reklam och samhällsförändring, Lund 1981, s 37 
5 Nowak & Andrén s 28 
6 Nowak & Andrén s 84 
7 Nowak & Andrén s 84f 
8 Nowak & Andrén s 85 
9 Nowak & Andrén s 63 
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   Överrepresentationen av kvinnor i just populärpressens 
annonser hänger vidare givetvis samman med att många av dessa 
tidningar har en till övervägande del kvinnlig läsekrets och att 
annonserna ofta gäller produkter som främst eller enbart används 
av kvinnor.10 

 
Nowak & Andrén har i sin undersökning tydlig statistik på vilken typ av produkter det 
gjordes reklam för.11 Vilka produkter som riktade sig specifikt till män eller specifikt 
till kvinnor har de dock inte undersökt. Jag återkommer till deras resultat i min 
diskussion, när jag ställer mina resultat mot deras.  
   Något som alltid är relevant att undersöka, när man tittar på reklam och könsroller, 
är hur annonserna anspelar på sex. Nowak & Andrén kom fram till att av alla annonser 
där det förekom någon kvinna, så var hon sexig i 10-15 % av annonserna.12 
Uppgången till 15 % skedde dock under 70-talet, annars låg andelen på ca 10 %. 
Sexiga män förekom knappt i svenska annonser. Endast ett fåtal fall noterades under 
hela perioden. Nowak & Andréns definitioner på vad som är sexigt är att: ”[personen] 
på ett erotiskt vis blottar eller framhäver någon kroppsdel som är erotiskt intressant för 
de flesta av de mottagare som är dragna till det kön som personen ifråga tillhör”; ”även 
personer med utmanande eller förföriska ansiktsuttryck eller kroppsställningar räknas 
här som sexiga”; ”att vara klädd i badbyxor eller bikini är oftast ’sexigt’; kvinnor i 
heltäckande baddräkt är inte på samma närmast automatiska vis sexiga”; ”att vara 
baraxlad och visa armhålorna är sexigt”; ”en flirtig blinkning kan vara ’sexig’, i den 
form som intresserar oss här”.13 
    Nowak & Andréns huvudintryck av just könsrollerna i reklamen är, att den var 
opåverkad av kvinnans förändrade ställning.14 Det enda de kan finna i sin 
undersökning, som pekar på kvinnans förändrade samhällsställning, är en ytterst 
marginell minskning av bilden av kvinnan som ”traditionell könsvarelse”. Denna 
slutsats bygger på ett beräknat medelvärde, hur ofta vissa uttryck för en traditionell 
kvinnosyn förekom. De skriver dock: ”[…] i annonsutbudet som helhet förekommer 
däremot flera av dessa egenskaper och sysselsättningar i stort sätt lika ofta under hela 
perioden”.15 
   En annan relevant aspekt av Nowak & Andréns undersökning är vilka 
övertalningsknep som användes. Det klart vanligaste var att varan är ny i något 
avseende eller att den är modern.16 Med ny menas att produkten inte funnits tidigare, 
medan modern betyder att produkten använde sig av den senaste forskningen/tekniken. 
Även att den är populär eller allmänt bekant är vanliga övertalningsknep. En tredje 
viktig övertalningsmetod är att säga att varan eller producenten är välkänd eller störst i 
branschen et c. En mycket vanlig övertalningsmetod i Nowak & Andréns 
undersökning är vad de vill kalla varuestetik. Det är dock ett väldigt svårt begrepp att 
använda eftersom här hamnar alla annonser, som anses speciellt framhäva produktens 
                                                           
10 Nowak & Andrén s 64 
11 Nowak & Andrén s 111ff 
12 Nowak & Andrén s 67f 
13 Nowak & Andrén s 181 
14 Nowak & Andrén s 75 
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16 Nowak & Andrén s 80 
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eller förpackningens utseende, antingen genom text- eller bildspråk. Även kosmetika 
och färg, som påverkar utseendet, samt vissa kläder och möbler skulle räknas hit 
eftersom de var ”estetikrelevanta” produkter.17 Jag har valt att bortse från denna 
kategori eftersom att jag anser den vara för svårbedömd. 
   De två ovanligaste övertalningsmetoderna i undersökningen är erotik och prestige, 
där erotik är ovanligast. Som prestige räknas annonser som antingen säger att varan 
kan ge konsumenten prestige eller bättre social position, där varan i sig har prestige 
eller en prestigefylld egenskap, eller att varan placeras in i en exklusiv eller 
prestigefylld miljö. Hit räknas inte annonser om att producenten är kunglig 
hovleverantör. Inte heller varor som i sig är prestigefyllda som exempelvis Rolls 
Royce, guld, smycken et c räknas som prestige som övertalningsknep. 
   Annan forskning som har varit användbar för mig är Roger Bernow och Torsten 
Östermans Svensk Veckopress 1920-1975. Det är en rapport från Forskningsgruppen 
för Samhälls- och Informationsstudier som kom ut 1978. Bernow & Österman har där 
gjort en systematisk undersökning av den svenska populärpressens innehåll, 
upplageutveckling m.m. De har även undersökt veckopresspublikens sammansättning, 
intressen och attityder. Mycket av informationen om vad VJ var för tidning samt om 
dess läsekrets har jag fått från deras undersökning. Jag har även utifrån Bernow & 
Östermans rapport kunnat identifiera och utvärdera möjliga förslag till alternativt 
källmaterial. 
 

Källmaterial 

Vilken typ av tidning var Vecko–Journalen? 
VJ var en tidning som började ges ut 1910 av Åhlén & Åkerlund Förlag. Som namnet 
antyder kom den ut en gång i veckan. 1952, min första undersökningsperiod, hade VJ 
en upplaga på 66 000 exemplar.18 1963 slogs VJ ihop med tidningen Idun, som det året 
köptes av Åhlén & Åkerlund Förlag. VJ bytte då namn till Idun-Veckojournalen och 
fick, i och med sammanslagningen av de båda tidningarna, en upplaga på 121 000 
exemplar, sitt bästa upplageår någonsin. Under min andra undersökningsperiod, 1967, 
hette tidningen fortfarande Idun-Veckojournalen, men från och med nummer 43 bytte 
tidningen namn igen, nu till enbart Veckojournalen. Upplagan 1967 var 74 000 
exemplar.19 
   Det är svårt att sätta in VJ i någon speciell kategori av tidningar. Det brukliga, när 
man kategoriserar populärpress, är att tidningen antingen benämns som familjetidning, 
damtidning eller herrtidning. Nowak & Andrén benämner VJ som en familjetidning.20 
Bernow & Österman däremot placerar VJ i gruppen övrig populärpress21, vilket är 
mer passande utifrån innehållet. Vilken typ av tidning var då VJ? Bernow & Österman 
har, i sin innehållsanalys av populärpressen vid den här tiden, huvudsakligen delat upp 

                                                           
17 Nowak & Andrén s 183 
18 Roger Bernow och Torsten Österman, Svensk veckopress 1920-1975, Stockholm 1979, s 186 
19 Bernow & Österman s 186 
20 Nowak & Andrén s 110 
21 Bernow & Österman s 18 
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innehållet i tre övergripande kategorier: fictionmaterial, fackmaterial samt reportage 
och artiklar.  
   Med fiction avses noveller, romaner, följetonger, bokutdrag, ”mitt livs novell” et c.22 
1955 innehöll dam- och veckotidningarna mellan ca 10 % till strax över 40 % 
fictionmaterial. VJ innehöll ca 5 %, näst lägst av alla tidningar i Bernow & Östermans 
undersökning.23 Lägst var herrtidningen Se på 0 %. 1965 hade den totala andelen 
fictionmaterial i populärpressen överlag sjunkit något. Dam- och familjetidningarna 
låg då strax över 30 % ner till 0 %. VJ hade då 0 % fictionmaterial. 
   Under fackmaterial hänförs allt material om mat, kläder, annat om hem och hushåll, 
skönhetsvård (inklusive bantning), kapitalvaror, fritids- och sportartiklar samt övrigt 
fackmaterial.24 För damtidningarna utgjorde fackmaterialet ett dominerande inslag. 
”Under hela den undersökta perioden utgör detta närmare 30 % av hela utbudet.”25 
Både familjetidningarna och VJ  hade 1955 och 1965 i genomsnitt ca 5 % 
fackmaterial.26 
   Som reportage och artiklar räknas allt material som inte klassificerats som annonser, 
fiction, fackmaterial, spalter, insändare, horoskop, tävlingar och dylikt, teckningar, 
serier, kvinnobilder eller evenemangstips och listor. 1955 bestod dam- och 
familjetidningarna av mellan 15 % och 30 % reportage och artiklar. VJ hade ca 50 %. 
1965 hade den totala andelen ökat något överlag. Dam- och familjetidningarna låg då 
mellan 15 % och 35 %, medan VJ hade ökat till 60 %.27 
   Jag skulle beskriva VJ som en politiskt medveten och samhällsmedveten tidning. 
Tidningen innehöll särskilt reportage om och intervjuer med politiker, kungligheter, 
diplomater, forskare och andra med inflytande och/eller makt i samhället. VJ hade 
också ofta reportageserier om viktiga händelser och företeelser. Exempelvis gjorde de 
1952 en lång serie om kvinnosjukdomar och cancer. 1967 hade de bl a två 
reportageserier, där den ena handlade om Vietnamkriget och den andra handlade om 
människans ursprung, människan som djur et c.  
 

Vilka läste Vecko–Journalen? 
Det var flest kvinnor som läste VJ. Den genomsnittliga könsfördelningen bland läsarna 
var 62 % kvinnor och 37 % män.28 Vad gäller andra karakteristika för VJ:s läsare finns 
det tyvärr bara information från mitten av sjuttiotalet. Jag anser dock att den 
informationen ändå ger en god bild av vilka som läste VJ, eftersom tidningen så tydligt 
har behållit den profil jag beskrev ovan. Vad gäller läsarnas utbildningsnivå så var 28 
% låg-, 27 % medel– och 45 % högutbildade.29 Detta kan jämföras med den 
genomsnittliga familjetidningens läsare, där motsvarande siffror är 49 %, 32 % och 18 
%. Den enda tidning bland populärpressen som har högre utbildningsnivå än VJ är 
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27 Bernow & Österman s 102 
28 Bernow & Österman s 45 och s 47 
29 Bernow & Österman s 54 

 63



damtidningen Femina, vars motsvarande siffror är: 23 %, 32 % och 45 %.30 VJ var den 
tidning bland populärpressen med högst ungefärlig hushållsinkomst. Här slog de även 
Feminas läsare.31 
   Bernow & Östergren har även undersökt de olika tidningsläsarnas intressen. VJ:s 
läsare var, jämfört med läsare av övrig populärpress, överlägset mest intresserade av 
politiska frågor, samhällsdebatt och samhällsplanering.32 Jag har då inte räknat med 
tidningen Vi eftersom den inte är jämförbar med VJ. Även här har damtidningen 
Femina liknande värden som VJ och t o m  högre intresse för samhällsdebatt, men 
Femina är inte representativ för den genomsnittliga damtidningen. VJ:s läsare var 
också mest intresserade av klassisk musik, teaterbesök och att läsa böcker. Här bör 
dock nämnas att damtidningarnas läsare ligger närmare VJ än i övriga punkter, som 
nämns ovan. Den typiska VJ-läsaren var alltså högutbildad och hade gott om pengar, 
var politiskt medveten och intresserad av samhälle och kultur.  
   För att, utifrån syftet med undersökningen, få svar på mina frågeställningar skulle 
damtidningen Femina ha varit ett möjligt alternativ till VJ. Fördelen med Femina hade 
då också varit att Femina hade en mycket större upplaga än VJ. Varför jag ändå väljer 
VJ som källmaterial är innehållet. Femina innehöll 1955 och –65 ca 15 % reportage 
och artiklar, medan VJ, som jag tidigare nämnt, innehöll ca 50 % respektive ca 60 %. 
Jag vet därmed att VJ:s läsare tagit del av samhällsdebatten, något som inte är 
självklart vad gäller Feminas läsare även om de påstod sig vara intresserade. Dessutom 
kan jag använda mig av VJ:s artiklar i som en del av bakgrunden till denna studie. 
Genom att göra så kan jag visa precis vilka värderingar läsarna tog del av vid 
tidpunkten för undersökningen. 
 

Teori- och metoddiskussion 

Teorier 
En grundläggande teori i reklamforskningen är den så kallade speglingshypotesen som 
Nowak & Andrén diskuterar inför sin undersökning.33 Den går ut på att reklamen ses 
som en spegel av det omgivande samhället. Det finns flera aspekter av 
speglingshypotesen, varav några presenteras nedan. 
   Dels är innebörden att reklamen är en avbildning av samhället, ett slags dokument 
som kan utgöra en kunskap om människorna och samhället under olika tider. ”Det är 
givet att reklamen, genom att den avbildar och refererar till klädsel, frisyrer och 
skönhetsideal, umgängesmönster och levnadsvanor, om värderingar och 
föreställningar osv.” har den rollen.34 
   En annan innebörd av speglingshypotesen är att reklamen spelar en passiv roll i 
samhällsutvecklingen. Genom att den tar fasta på det kända och redan accepterade så 
verkar den inte förnyande, utan återspeglar bara redan existerande förhållanden.  
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   Reklamen utgör dock i många fall en missvisande spegel och behöver därför inte alls 
antas vara en passiv aktör i samhället. Den blir missvisande just för att ”reklam är en 
form av övertalning och all övertalning bygger på att systematiskt framhäva vissa 
förhållanden och dölja andra”.35 Nowak & Andrén slår fast att ”på ett mer 
grundläggande plan har sannolikt all reklam genomgående drag vilka härrör från dess 
funktion att främja försäljningen av varor och tjänster”.36 
   Nowak & Andrén menar dock att även om reklamen ger en missvisande bild av 
samhället så är det ändå synnerligen intressant att undersöka den. Eftersom det handlar 
om en systematisk snedvridning ger den dels anledning att söka klargöra på vilket sätt 
reklamen är en missvisande bild av samhället och därmed hur den kan bidra till en 
falsk verklighetsuppfattning hos sin publik; dels kan speglingshypotesen användas för 
att reklamen återspeglar förändringar i samhället, även om bilden vid varje enskilt 
tillfälle är missvisande.37 
   Reklamen är dock inte begränsad till att enbart säga saker om de faktiska 
förhållandena i samhället utan är även intressant när man vill studera värderingar och 
åsiktsströmningar.  
 

Reklamens idévärld är uppbyggd och beroende av föreställningar 
och åsikter, värderingar och normer som finns i det omgivande 
samhället. Den är på bestämda sätt relaterad till vad som kan 
kallas kulturklimatet. Förändringar i kulturklimatet (eller 
opinionsklimatet om man så vill) betyder ändrade betingelser för 
reklamen – vissa idéer är inte längre lika lämpliga eller möjliga 
med hänsyn till reklamens syften, andra har blivit mer acceptabla 
eller önskvärda.38 

 
Nowak & Andrén menar alltså att det är viktigt för reklammakarna att ha en god 
kännedom om mottagarna. Även Angela Goddard menar att det är nödvändigt att 
reklammakaren har kunskap om den kultur och de värderingar som gäller hos 
mottagaren för reklamen. Goddard är Senior Lecturer in Language vid Centre for 
Human Communication, Manchester Metropolitan University. Har man inte kunskap 
om mottagarna och deras värderingar och kultur kan annonserna slå helt fel ut. 
Exempelvis nämner hon Volvos misslyckade annonskampanj från 1990.  
 

One example of failure for this reason was Volvo’s attempt in 
1990 to market a car in the same way across the whole of 
Europe. The campaign was soon dropped through lack of 
response, and Volvo went back to some previously accepted 
traditions—promoting the car’s safety to Swiss and UK 
audiences; its status to French audiences; for Swedish audiences, 
its economy; and for Germans, its performance. 39 
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Är det då troligt att reklammakarna gör en bra bedömning av vad som går hem hos sin 
publik? Nowak & Andrén skriver:  
 

Klart är t ex att reklamen mer än de flesta andra former av 
masskommunikation bygger på systematiskt uppbyggd kunskap 
om sin publik, de potentiella köparna. […] Anpassningen till 
mottagarna är själva kvintessensen av reklamen som 
uttrycksform liksom andra former av avsiktlig påverkan genom 
kommunikation. En grundregel är där att utgå från mottagarnas 
kunskaps- och värderingsmässiga förutsättningar, en regel som 
entydigt stöds av psykologisk-pedagogisk forskning och som 
tillämpats av framgångsrika påverkare i alla tider.40  

 
Även senare forskning pekar på nödvändigheten av att ha god kunskap om sin 
målgrupp, som Sten Albertsson och Olof Lundqvist skriver i Marknadsföring: 

 
Forskarna är långt ifrån eniga om hur masskommunikation 
fungerar. Det rör sig om frågor i gränssnittet mellan psykologi 
och sociologi vilket gör det svårare än normalt att få fram 
entydiga sanningar. Ändå accepteras följande påståenden (teser) 
av många.  
 
Selektiv exponering 
Individen tenderar att bara låta sig exponeras för (bara ta emot) 
sådana budskap som stämmer överens med de attityder och 
intressen individen har. 
 
Selektiv perception 
Individen tenderar att tolka budskapen på ett sätt som 
överensstämmer med individens åsikter (och eventuella 
fördomar). 
 
Gruppinflytande 
Såväl exponering som perceptionpåverkas starkt av de normer 
som finns i den grupp individen tillhör (eller anser sig tillhöra). 
 
Interpersonell budskapsspridning 
Masskommunicerade budskap sprids genom ”mun-till-mun-
metoden”. Särskilt effektivt sker denna spridning mellan 
individer som har liknande åsikter på det aktuella området. 
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Opinionsspridning 
Många individer får det masskommunicerade budskapet i andra 
hand. Det vill säga via så kallade opinionsledare (på jobbet, i 
föreningen, i gänget). 
 
Kort sagt är individen när det gäller att ta emot 
masskommunicerade budskap ett mer eller mindre hjälplöst offer 
för sina attityder, intressen eller fördomar. Men också ett offer 
för diverse gruppnormer. Den som inte följer gruppens blir 
mobbad och/eller utesluten ur gruppen. I värsta fall.41 

 
Enligt Albertsson och Lundqvist skulle alltså inte informationen gå fram om inte 
reklammakarna hade god kunskap om sin målgrupp och utifrån den kunskapen 
använde sig av dess normer, värderingar och behov i reklamen.  
   En relevant fråga är då om reklammakarna hade kunskap om detta 1952 och 1968. 
Det går naturligtvis inte att veta huruvida varje enskild reklamfirma hade den 
kunskapen, men det kan dock slås fast att kunskap om dessa processer fanns 
tillgängliga. I History of psychology – an overview av Henryk Misiak och Virginia 
Staudt Sexton, båda professorer i psykologi vid amerikanska universitet, från 1968 kan 
man läsa följande: 
 

Functionalist perceptual theories of various types have been 
developed. The functionalists maintain that perception helps the 
organism adjust to its environment. The individual develops 
certain perceptual constancies and on the basis of these he 
interacts with his environment. Egon Brunswik (1903-1955), 
Karl Bühler’s student, proposed a probabilistic functionalism 
which holds that we set up certain hypotheses or probabilities 
which we bring to perception unconsciously. We never have 
perfect representations of the physical world, and we never 
achieve perfect constancy. The transactional functionalism  of 
A. Ames, Jr. and William H. Ittelson (b. 1920) maintains that 
perception is based on learning. Experience and interactions 
between the organism and the stimuli are important in enabling 
the individual to make instantaneous, though unconscious, 
inferences in future actions. Thus perceptual constancies that 
have been helpful in the past become automatic and are useful in 
the future.42 

 
Eftersom Brunswik dog 1955 så torde hans teorier ha varit kända 1952. Vidare kan 
man i Misiak och Sextons bok läsa följande: ”In general, the tendency over two 
decades from 1945 to 1965 has been in the direction of a functionalist approach to 
perception. Perception is gradually being acknowledged as basic to man’s interaction 
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with the world about him.”43 Det är alltså klart att teorierna var kända vid tiden för min 
undersökning. 
   Ännu en aktör har sitt att säga till om reklamens utformning och det är beställaren. 
Det är föga troligt att reklam utformas så den går stick i stäv med de värderingar och 
åsikter beställaren har. En viktig uppgift för reklammakaren är dock att upprätthålla 
bilden av ett konfliktfritt förhållande mellan säljare och köpare. Skulle beställaren av 
reklamen ha värderingar eller åsikter som inte stämmer överens med mottagarnas 
skulle de antagligen inte synas. 
   Det har också framkommit kritik mot speglingshypotesen. I en rapport från 
konsumentverket 1995 tar Kari Andén-Papadopoulos, forskare i medie- och 
kommunikationsvetenskap på Institutionen för Journalistik, medier och 
kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet, upp en alternativ bild av hur man 
ska se reklamens roll i samhället. Andén-Papadopoulos skriver att speglingshypotesen 
antingen tänker sig att reklamen ”passivt speglar rådande värderingar i samhället, eller 
att speglingen är behäftad med vissa brytningsfel, då reklamen i övertalningssyfte 
systematiskt framhåller vissa förhållanden och döljer andra”.44 I den senare varianten 
spelar alltså reklamen en mer aktiv roll. Felet är dock enligt Andén-Papadopoulos att 
man i båda fallen gör en principiell åtskillnad mellan reklamen och den riktiga världen. 
”Reklamen kan inte betraktas som ett fenomen skiljt från den sociala verkligheten; den 
utgör ett symbolsystem som i högsta grad bidrar till att konstituera denna 
verklighet.”45 Författaren anser att ”[i] stället för att ställa den ’materiella’ och 
’symboliska’ verkligheten mot varandra, där den senare alltså definieras som mindre 
reell och i högre eller mindre grad bestämd av den förra, förefaller det mer fruktbart att 
betrakta dem som olika diskurser som båda bidrar till att skapa det vi kallar 
verklighet”.46  
   Eftersom uppsatsen behandlar reklammakarnas bild av de behov och värderingar 
som fanns 1952 respektive 1967 och inte gör anspråk på att teckna hur den faktiska 
verkligheten såg ut så tar jag inte ställning för eller emot dessa två teorier. Ska man 
däremot diskutera huruvida mina resultat är applicerbara på hur samhället faktiskt såg 
ut, bör man dock föra en resonemang vilket förhållande reklamen egentligen har till 
”verkligheten”. 
   Det är även relevant att ta upp några teorier om genus. Är det överhuvudtaget 
relevant att undersöka reklam utifrån ett manligt/kvinnligt perspektiv? Ordet genus är 
en utveckling av det engelska ordet gender som ofta översätts som socialt konstruerat 
kön. Redan den tanken, att vårt kön, eller genus, konstrueras av vår sociala omgivning 
gör det intressant att studera reklamen, eftersom den ju är en del av denna sociala 
omgivning. Genusbegreppet är dock mer än så och jag tänker därför ta upp lite om det.  
   En av de mer välkända genusforskarna i Sverige är historikern Yvonne Hirdman. 
Hon utarbetade ett genussystem i samband med att hon satt med i den statliga 
maktutredningen i slutet av 1980-talet. Detta system, som är uppbyggt kring 
maktrelationer mellan män och kvinnor har inspirerat många svenska genusforskare. 
Hirdmans genussystem kan kort beskrivas som att det finns två rådande principer i 
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samhället; isärhållandet mellan män och kvinnor samt mannen som norm. Dessa två 
principer är grunden för spelet och maktförhållandena mellan könen menar Hirdman. 
Hennes teorier har väckt mycket uppmärksamhet, men även fått utstå kritik. I Häften 
för kritiska studier nr 2 2000 ägnas hela numret åt att diskutera hennes genusteori och i 
synnerhet hennes begrepp genuskontrakt.47 
   Just begreppet genuskontrakt och är troligen mer relevant för den här uppsatsen än 
Hirdmans mer abstrakta teorier om makt.48 En del av den kritik som riktats mot 
Hirdmans teoribygge, av bl a Christina Carlsson Wetterberg, är att Hirdman har varit 
för abstrakt.49 Med genuskontraktsteorin försöker Hirdman förklara hur 
genusordningen varierat under 1900-talet och genom att använda begreppet kontrakt 
menar hon att båda könen är delaktiga. Man och kvinna har en överenskommelse 
sinsemellan. Det kontrakt som gällde från början av 1900-talet kallar Hirdman för 
husmoderskontraktet eller hushållskontraktet, och det gick i korta drag ut på att 
kvinnan ansvarade för hemmet medan mannen stod för den ekonomiska 
försörjningen.50 Det var alltså det kontrakt som gällde vid tidpunkten för mitt första 
undersökningstillfälle, 1952. Under 1960-talet ”omförhandlades” kontraktet och byttes 
ut mot jämlikhetskontraktet. Hirdman skriver: 

 
Diskursens nya ordning innebar onekligen en total kovändning: 
genuskontraktets intima plats, äktenskapet, definierades som ett 
fängelse, kvinnan som fånge, mannen som ofrivillig slavägare, 
läget som outhärdligt. Bort sopades harmoniska berättelser om 
att ”kvinnan” hade ”valfrihet”: att välja det bästa av de två 
världar som stod henne till buds. Valfriheten sågs nu som en 
grov förförelse och kvinnors dubbelarbete i hem och på 
lönearbetsmarknaden började framställas som en social skam.51 

 
Det var alltså ett nytt kontrakt och en ny syn på kvinnor och män som etablerades 
under 60-talet. 1967, tidpunkten för mitt andra undersökningstillfälle, var detta 
kontrakt etablerat. Det var ett kontrakt som sa att både kvinnan och mannen skulle 
försörja familjen och hemmet var inte längre enbart kvinnans ansvar. 
   Min teoretiska bakgrund har jag dock tagit från historikern Karin Janssons 
avhandling Kvinnofrid i tidigmodern tid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av 
genus, ca 1600-1800, som hon doktorerade med vid Historiska institutionen vid 
Uppsala universitet. Jansson har kombinerat Hirdmans teorier med teorier av Joan 
Scott och med äldrehistorikern Dag Lindströms normsystem. Joan Scott är amerikansk 
genushistoriker och professor vid Brown University. Dag Lindström är docent vid 
Tema Historia vid Linköpings universitet och i hans normsystem kopplas normer och 
föreställningar till begreppet ära. I Janssons genusteori har hon utgått ifrån normer och 
värderingar kopplade till könet, där genusuppfattningen är socialt och kulturellt 
                                                           
47 Yvonne Hirdman, Gro Hagemann & Klas Åmark, m.fl., Häften för kritiska studier Nr 2 2000 
48 I och för sig handlar även genuskontraktet om ett maktförhållande, men just för tiden 50- och 60-
talet använder sig Hirdman av kontraktsbegreppet för att förklara skeenden som hände då. 
49 Christina Carlsson Wetterberg, ”Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan?”, i: 
Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr 3 1992 
50 Yvonne Hirdman Genus – om det stabilas föränderliga former, Lund 2001, s 147ff 
51 Hirdman Genus, s 163 
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skapade uppfattningar om kvinnor och män.52 Dessa uppfattningar är då beroende av 
normer, föreställningar, idealbilder och värderingar. ”Normer är föreskrivande medan 
föreställningar är beskrivande. Föreställningar bär upp normer samtidigt som normer 
skapar föreställningar.”53 Det finns även något hon kallar genusordning, dvs. hur 
genus är kopplat till organiseringen av samhället på olika plan.54 Detta kan t.ex. gälla 
lagstiftning, rättsväsende, hushåll med mera – en samhällsordning där vissa 
genusuppfattningar finns inbyggda. Dessa båda begrepp hör intimt samman, eftersom 
organisationen av samhället efter kön är beroende av de rådande uppfattningarna om 
könen. Genusordning och genusuppfattning är beroende av varandra och påverkar 
varandra. 
   Jansson menar att det bakom varje norm och föreställning finns en konflikt, en 
maktkamp. Normer och föreställningar är alltså inte givna en gång för alla utan i 
ständig utveckling och förändring. Fördelen med Janssons modell, jämfört med t.ex. 
Hirdmans, är att genom att Jansson tagit in normsystemet och plockat ner maktkampen 
till din praktiska vardagen från Hirdmans abstrakta, strukturalistiska nivå. Jansson 
skriver att hon inriktar sig främst på praktiken i sig; vad människor gjorde och vilka 
genusuppfattningar som låg bakom deras ageranden.55 
   Janssons modell utarbetades för att användas till studier av bl.a. rättsprocesser längre 
tillbaka i tiden, men jag menar att den även fungerar utmärkt som teoretisk 
utgångspunkt för studier av reklam och andra mer moderna samhällsföreteelser, 
eftersom reklamen är en del av människors kulturella omgivning och definitivt en 
aktör, när det gäller att påverka normer och föreställningar. Uppsatsen har inte som 
syfte att utröna hur reklamen påverkade människor och hur människor påverkade 
reklamen, men den teoretiska utgångspunkten är relevant eftersom den förklarar varför 
det överhuvudtaget är meningsfullt att studera reklamen för att nå större förståelse om 
människor, samhället och vår historia.  
 

Metod 
Data till undersökningen insamlades genom att studera VJ nr 1-26 1952 och VJ nr 1-
52 1967. Information från varje reklamannons skrevs ned på förtryckta formulär.56 Jag 
noterade i vilken tidning annonsen fanns, sidnummer, namn på produkten, vilken 
produktkategori den tillhörde, om det var en bild på en man, en kvinna eller båda i 
annonsen, om reklamen riktade sig till män, kvinnor eller om annonsen var neutral, 
samt en stor kategori som hette blandat. I kategorin blandat hamnade eventuell slogan, 
exakt vilken sorts produkt det handlade om, intressanta detaljer i bilden eller texten 
mm. Informationen i formulären förde jag sedan in i datorn för att kunna bearbeta 
statistiken. 
   Jag arbetade i huvudsak kvantitativt för att svara på den första frågeställningen; vilka 
produkter det gjordes reklam för i Veckojournalen 1952 och 1967. Alla annonser 

                                                           
52 Karin Jansson, ”Kvinnofrid och genuskonstruktion i det tidigmoderna Sverige”, i Gudrun Andersson 
(red), Bedrägliga begrepp – Kön och genus i humanistisk forskning, Uppsala 2000, s 159ff 
53 Jansson s 160 
54 Jansson s 162f 
55 Jansson s 165 
56 Se bilaga 1 
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sorterades i kategorier, produkter samt i alfabetisk ordning. Därefter räknade jag ut hur 
vanliga de olika kategorierna och produkterna var 1952 och 1967 samt jämförde åren 
med varandra. Jag analyserade även varje kategori för sig genom att undersöka vilka 
produkter kategorin innehöll. Denna analys genomfördes för att upptäcka information 
som inte syntes och inte kunde synas i den kvantitativa statistiken. 
 
För att besvara den andra frågeställningen, vilka produkter som riktade sig till kvinnor 
respektive till män, använde jag även här en kvantitativ metod till att börja med. Jag 
räknade ut hur många annonser inom varje kategori och produkt som riktade sig till 
kvinnor respektive till män samt hur många som var neutrala. Här utgick jag från de 
kriterier som presenteras nedan. Därefter undersökte jag varje kategori närmare på 
samma sätt som i frågeställning ett, men nu med utgångspunkt från vilket kön som 
reklamen riktade sig till samt vilka produkter det egentligen rörde sig om. Jag trängde 
nu betydligt djupare in i materialet och specialstuderade särskilt de produkter där det 
var vanligare att reklamen riktade sig direkt till något kön snarare än att ha neutrala 
annonser. Även här jämfördes de båda åren, först det kvantitativa resultatet och sedan 
den djupare analysen. 
   På frågeställningen; vilka argument som användes i reklamen för att påverka 
människor att köpa produkterna, använde jag mig av resultaten från de två tidigare 
frågeställningarna som utgångspunkt. Jag visste alltså vilka produkter som det gjordes 
reklam för och i hur stor utsträckning samt vilka produkter som riktade sig till vilket 
kön och i vilken utsträckning. Den kunskapen använde jag mig av för att ringa in de 
produkter där det var mest troligt att jag skulle hitta karakteristiska argument. 
Eftersom jag redan när jag samlade in mitt råmaterial skrev ner en eventuell slogan 
samt annan viktig information, så hade jag redan de flesta argument på min dator. De 
var dessutom sorterade på det sätt jag beskrev ovan, vilket medförde att det var lätt att 
hitta de relevanta annonserna. Jag följde sedan upp varje annons, som bedömdes vara 
intressant, en gång till i tidningen för att säkerställa att jag inte missade något viktigt 
eller hade missuppfattat reklamen när jag samlade in råmaterialet. På det sättet gick jag 
igenom båda åren metodiskt, kategori för kategori. Jag undersökte varje produkt 
närmare och gjorde även en helhetsbedömning, om det fanns övergripande argument 
för hela kategorin eller produkten. Slutligen gjorde jag även en jämförelse för att se 
vad som hade förändrats från 1952 till 1967. 
   Den sista frågeställningen, hur kvinnor och män framställdes i reklamen år 1952 
respektive år 1967, besvarade jag genom att göra en helhetsbedömning huvudsakligen 
utifrån frågeställning två och tre. Jag analyserade först vilka produkter vars reklam 
riktade sig till kvinnor 1952 samt i hur stor utsträckning, om de bara riktade sig till 
kvinnor eller även riktade sig till män och avslutningsvis vilka argument som användes 
för att sälja dessa produkter. Till detta lades en helhetsbedömning utifrån det totala 
reklamutbudet, t ex hur man använde bilder på kvinnor, män och barn; mängden 
reklam i olika kategorier et c. Utifrån detta skrev jag ner det helhetsintryck som 
reklamen gav av kvinnan och mannen 1952 och 1967. 
   Mina tolkningskriterier för vilket kön reklamen riktade sig till var följande: 

• Om produkten entydigt används av ett visst kön anses reklamen rikta sig till det 
könet.  
Exempel: Raklödder riktar sig till män, bysthållare riktar sig till kvinnor. 
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• Om texten entydigt riktar sig till ett visst kön anses reklamen rikta sig till det 
könet. 

• Om mannen/kvinnan på bilden inte är något läsaren skulle associera sig själv 
med utan snarare är en representant för produkten, där produkten är neutral (d v 
s kan användas av båda könen) anses reklamen vara neutral. 
Exempel: En korvgubbe som uttalar sig om att just den senapen är godast. 

• Om produkten är neutral och texten enbart informativ anses reklamen vara 
neutral. 

• Om produkten är neutral, men mannen/kvinnan på bilden som använder eller 
uttalar sig om produkten är någon läsaren skulle kunna associera sig med anses 
reklamen rikta sig till det könet. Är det både en man och en kvinna på bilden 
och läsare skulle kunna associera sig med båda anses reklamen vara neutral. 

• Innehåller reklamen en bild på någonting som entydigt associeras med ett visst 
kön anses reklamen rikta sig till det könet. 
Exempel: Slips/fluga eller höga klackar. 

• Om produkten är neutral och det finns en man/kvinna på bilden som läsaren 
skulle kunna associera sig med, men personen är enbart en dekoration av 
produkten så anses reklamen vara neutral. 
Exempel: En helsida på blandade möbler, i en av sofforna sitter en kvinna och 
läser. 

   Jag tycker att mina kriterier har fungerat bra. Det är egentligen bara inför en produkt 
som det har uppstått tvivel hur jag skulle bedöma och det är reklam för Mibis.57 
Reklamen handlar om att man ska köpa en pool att ha i trädgården. På bilden är det en 
bild på poolen och en kvinna som badar tillsammans med två barn. Det är ingen liten 
bild där kvinnan finns lite i ena hörnet utan hon syns klart och tydligt. Frågan är, om 
det är meningen att kvinnan är dekoration till poolen och reklamen är neutral eller är 
det en reklam som riktar sig till kvinnor därför att kvinnor associerar sig med kvinnan i 
poolen? Svaret är inte helt enkelt. För att krångla till det ytterligare så skulle reklamen 
till och med kunna vara en reklam riktad till en man, eftersom det enligt vissa 
värderingar skulle vara han som jobbade och som höll i pengarna. Frun däremot skulle 
vara hemma och ta hand om barnen. Därför skulle reklamen kunna rikta sig till en man 
som vill köpa en pool till sin fru och sina barn. Detta var dock den enda reklam där jag 
hade problem att följa mina uppställda kriterier. 
   De tidningar jag hämtat mitt material från var välbehållna. Inget nummer fattades 
under perioden, men tyvärr var åtta sidor på de 77 nummer jag undersökte 
bortklippta/sönderrivna helt eller delvis.58 Jag kan därför ha missat några enstaka 
reklamannonser. Min bedömning är dock att detta är helt försumbart eftersom 
skadorna var jämt utspridda över hela undersökningsperioden. Några av de skadade 
sidorna fanns dessutom i delar av tidningen där det, efter jämförelse med näraliggande 
nummer, kan antas att det inte skulle finnas någon reklam. Reklamen fanns nämligen 
mest i början och i slutet av tidningen, medan mitten enbart innehöll artiklar och 
liknande. 

                                                           
57 T ex  Idun–Veckojournalen Nr 35 1967 s 51 och Idun–Veckojournalen Nr 50/51 1967 s 4 
58 Anledningen till att det är 77 och inte 78 nummer är att Veckojournalen Nr 50/51 1967 är ett 
dubbelnummer. 

 72



   För att kategorisera och analysera min undersökning har jag använt mig av samma 
uppdelning som Nowak & Andrén gjorde i sin undersökning. Det är därför nödvändigt 
att definiera följande två begrepp: produktkategori och produkt. 
   Produktkategori.59 Produktkategorier är en övergripande benämning på grupper av 
produkter. Nowak & Andrén använder uttrycket i sin undersökning och jag använder 
mig av samma upplägg för att kunna jämföra mina resultat med deras. Ett exempel på 
en produktkategori är Livsmedel, njutningsmedel. Produkter som ingår i den kategorin 
är: tobak, alkohol och livsmedel. Jag använder mig av följande kategorier: 

• Livsmedel, njutningsmedel 
• Kläder 
• Hygien och kemisk-, tekniska produkter 
• Hushåll och hem 
• Rekreation och fritid 
• Tjänster 
• Diverse 

   Produkt. Med produkt menar jag den benämning man sätter på varor och tjänster för 
att tala om vad det är. Exempel på produkter är: tobak, alkohol, rengöringsmedel, 
möbler, försäkringar etc. Produkterna består i sin tur av olika sorter. Exempelvis är 
whisky, likör och öl olika sorters alkohol. Det finns dessutom olika märken inom de 
olika sorterna, t ex är Grant’s och Glenfiddich olika whiskymärken. I undersökningen 
kommer jag att oftast att ligga på produktnivån. Det kommer dock ibland att finnas 
anledning att titta närmare på olika sorter och märken. 
 

Avgränsningar 
Som reklamannonser räknas alla delar av tidningen där det är tydligt att någon utanför 
tidningen betalat för att annonsen ska tryckas. Jag har därför inte räknat med så kallade 
modereportage som var vanliga 1952. Ett modereportage bestod av ett antal sidor med 
foton på kvinnor i olika klänningar, smycken och liknande samt korta kommenterande 
texter. Till varje foto stod det vad kvinnan hade på sig och vilket märke det var på 
klänningen. Dessa sidor är alltså inte med i min undersökning. En annan sak som inte 
är med i undersökningen kan hittas alldeles i slutet av vissa tidningar från 1967. Det 
var oftast en helsida, som var upplagd på samma sätt som bilderna från 
modereportagen, nämligen en kvinna i modekläder med en liten text längst ner vilket 
märke det var på kläderna. På alla dessa bilder rökte dock kvinnan och hon höll 
cigarettpaketet klart och tydligt, så att man såg vilket märke det var på cigaretterna. På 
samma sätt som det stod vilket klädmärke det var stod det också en liten text om 
vilken sorts cigaretter det var. Detta var ett gränsfall av smygreklam som jag länge 
funderade på om jag skulle ha med eller inte. Anledningen att jag slutligen inte tog 
med dem var att dessa smygreklambilder var så pass annorlunda jämfört med all annan 
reklam, att de hade fått bilda en helt egen kategori, samt att det inte fanns någon slogan 
eller något i den stilen utan det enda som gjorde det till reklam var att man såg 
logotypen på cigarettpaketet. 
 

                                                           
59 Eller enbart kategori. 
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Bakgrund 
Hur såg det svenska samhället ut vid tiden för min undersökning? Under andra 
världskriget gick Sverige på halvfart. Ransoneringar och låg produktivitet präglade 
vardagen, men efter kriget började hjulen så sakteliga snurra igen. Ransoneringarna 
låg kvar som ett arv efter kriget, men släpptes en efter en. 1951 togs den sista 
ransoneringen bort, den på kaffe. Sverige kunde helt och fullt sikta framåt.  
   Tiden kring 1950 var husmoderns tid i det svenska samhället. 1950 fanns det ca 2,5 
miljoner kvinnor som var 20 år eller äldre. Av dessa lönearbetade 800 000.60 Det går 
dock inte att helt enkelt säga att resterande 1,7 miljoner var hemmafruar på heltid. 
Statistiken bortsåg nämligen ifrån om kvinnan arbetade i sin mans företag. Detta gör 
att alla lantbrukares fruar faller bort. En lantbrukarhustru togs inte med i statistiken 
över förvärvsarbetande kvinnor förrän 1965.61 Inte heller gifta kvinnor som jobbade i 
hemmet åt andra med t ex sömnadsarbeten, tvätt, et c går att spåra i statistiken.  
   De många hemmafruarnas uppgift var att sköta hemmet. En gift kvinna skulle inte 
arbeta eftersom det var mannens uppgift att sköta familjeförsörjningen. Särskilt i 
borgerliga hem syntes idealet tydligt.  

 
Enligt den borgerliga idealbilden var kvinnan maka och mor, en 
hemmets beskyddarinna som klokt och förståndigt organiserade 
hemmet så att det gav mannen välbehövlig vila och avkoppling 
från arbetet och barnen en harmonisk uppväxtmiljö. Det var den 
gifta borgerliga kvinnans livsuppgift och gav inte utrymme för 
något yrkesarbete, eftersom det var självklart att hon skulle sköta 
hem och barn utan hjälp från mannen.62 

 
Att kvinnan var ansvarig för hemmet var dock inte enbart ett borgerligt ideal. Det var 
den syn som hela samhället hade. I betänkandet från arbetsmarknadskommitténs 
kvinnoutredning från 1951 kan man läsa följande: 

 
[Man kan] karaktärisera ’medelkvinnan’ såsom gift med 1-2 
barn. Hon stiger upp kl 5.30 på morgonen och utför göromål i 
hemmet under närmare 1 timmes tid. Efter yrkesarbetets 
avslutande för dagen vidtager hemarbete under cirka 4 timmar 
och 20 minuter. Fritiden inskränker sig till 48 minuter och 
nattvilan börjar strax före kl 22. Detta innebär att nattvilans 
längd utgör 7 ½ timmar.63 

 
En arbetsvecka innehållande fem arbetsdagar gav således 26 timmar hushållsarbete, 
utöver yrkesarbetet. Då är inte helgens hushållsarbete inräknat i kvinnornas 
arbetsvecka. I statistiskt material benämns gifta kvinnor som arbetar som 
yrkesarbetande husmödrar. Bara genom att analysera den titeln kommer man en god 

                                                           
60 Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm 1992, s 200 
61 Ann-Sofie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, Stockholm 1997, s 159 
62 Ohlander & Strömberg s 159f 
63 Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning. Stockholm 1951, s 68 
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bit på väg för att förstå den rådande inställningen. Husmödrar är vad de är, 
yrkesarbetar är vad de gör vid sidan om. Hemmet var helt enkelt kvinnans domän. 
   Någonting hände dock i det svenska medvetandet. Under 50- och 60-talet 
aktualiserades könsrollerna och kraven på jämställdhet kom upp på den politiska 
agendan. Inte minst viktig är debattartikeln Kvinnans villkorliga frigivning av Eva 
Moberg, i vilken hon myntar begreppet jämställdhet och krävde att kvinnan och 
mannen skulle dela på ansvaret för hemmet och barnen.64 Detta var enligt Moberg 
nämligen inte enbart en kvinnofråga, utan även en mansfråga. Exempelvis borde även 
fadern kunna vara ledig i samband med att det kom ett barn till familjen, menade 
Moberg. Detta startade en het debatt, både bland politiker och i media, och ledde 
slutligen fram till föräldraförsäkringen 1974. Hirdman menar att Mobergs artikel var 
en viktig del i att husmoderskontraktet förändrades till jämlikhetskontraktet.65 
   Under 60-talet bildades många kvinnoorganisationer som kämpade för kvinnors 
rättigheter. Den kanske mest kända och även den som fick störst genomslagskraft i 
Sverige var Grupp 8, som bildades 1968 och snabbt fick underavdelningar över hela 
landet. Även om 1968 ligger precis utanför mitt undersökningsområde så tycker jag 
ändå att den snabba spridningen pekar på, dels ett missnöje, men även en stor 
medvetenhet och vilja att förändra bland Sveriges kvinnor.  
   Men hur var då de stämningar och värderingar som rådde bland VJ:s läsare? För att 
besvara den frågan använder jag mig av några artiklar tagna från VJ 1952 och 1967. 
En artikel som tar upp kvinnor och arbetsmarknadssituationen är från VJ nr 5 1952 och 
heter Den långa vägen till diskbaljan.66 Det är en kvinna som heter Barbro Josephson 
som har skrivit den och där tar hon upp problemet för en gift kvinna att ha ett yrke 
utanför hemmet. Josephson inleder såhär:  

 
Jag tog studenten 1939. Jag läste vidare och fick en rad kamrater, 
duktiga, ambitiösa flickor så gott som allesammans. Alla 
skaffade sig en verkligt god utbildning och tog examen för 8-10 
år sen – och den dag som idag är utövar praktiskt taget ingen av 
hela skaran ett yrke utanför hemmet. 

 
Vad som hände dessa kvinnor var att de gifte sig och skaffade barn. Då upptäckte de 
snabbt att det inte var möjligt att kombinera att både yrkesarbeta och ta ansvar för hem 
och barn. Josephson är full av beundran av föregångskvinnorna som hon kallar dem, d 
v s  hennes mors generation, som ”rev ner muren av fördomar och allmän opinion åt 
oss”. Hon kan dock inte låta bli att tänka om det var ”så här de menade”. Hon sätter 
tydligt ord på problemet. 

 
 […] med hemhjälp av acceptabel kvalitet, med rum åt hemhjälp, 
katastrofhjälp från barnsköterskebyrån när ordinarie hemhjälp är 
sjuk, sambeskattning och hela den kända visan blir nettot av 
förvärvsarbetet för en mor med småbarn även med en hygglig 

                                                           
64 Eva Moberg, ”Kvinnans villkorliga frigivning”, i Unga liberaler. Nio inlägg i idédebatten 1961 
65 Hirdman, Genus s 162ff 
66 Hela avsnittet baserar sig på Barbro Josephson, Den långa vägen till diskbaljan, Vecko–Journalen 
Nr 5 1952 s 17 och s 9. 
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lön cirka en femtilapp i månaden. Plus skuldkänslorna var gång 
hon hör predikas om betydelsen av små barns obrutna kontakt 
med modern. Plus känslor av försumlighet som ständigt växer ju 
mer det för var vecka ordas om en kunnig husmors enorma, inte 
minst ekonomiska, värde för ett hem. Plus osäkerheten som 
ligger i att man står och faller med sitt hembiträde. 

 
Josephson menar i artikeln att de som kallades föregångskvinnor egentligen borde 
kallas engångskvinnor, att det var en engångsföreteelse att kvinnor kunde gå ut på 
arbetsmarknaden och arbeta. Anledningen att de lyckades var låg skatt och låga 
hembiträdeslöner, möjligheter som inte existerade 1952 enligt artikelförfattaren. De 
kvinnor som kombinerat ett fullt och krävande yrkesarbete med aktivt husmorsskap 
har, enligt Josephson, blivit ”sönderjäktade och nervslitna i en utsträckning som vi inte 
vill vara med om annat än i ekonomiskt nödfall”. 
   Daghemmen ger inte Josephson särskilt mycket för. Dels är inte kvaliteten bra, 
menar hon, och dels vet man ”att det bara är ett ytterst litet fåtal barn som trivs med 
daghem lika bra som med en vanlig miljö”.  
   Även männens roll tas upp i artikeln. Bildtexten, som jag dock inte vet om det är 
artikelförfattaren eller någon annan på VJ som har skrivit, lyder: ”DET ÄR all right att 
männen hjälper till att sköta ungar och torka disk på sin fritid – men det löser inte alla 
problem för hustrun som försöker kombinera husmorsjobbet med arbete utom 
hemmet.”. Josephson skriver i artikeln att kvinnorna inte vågar tro på männen som 
någon större huslig arbetskraftsreserv. ”De bästa, klokaste och mest samarbetsvilliga 
av dem, har tyvärr sällan så värst mycket sofflockstid att ta av.” Vad gör då männen 
med all sin tid? Enligt Josephson går den åt för att ta sig framåt i sitt yrke, genom 
kvällskurser, extra uppdrag och dylikt.  
 

 Naturligtvis låter det sig säga, att eftersom jag, kvinnan, får 
offra av min karriär för hemmets och barnens skull, så skall han 
också offra litet grann av sin. Men de flesta av oss resonerar nog 
inte så logiskt-matematiskt, utan känner det snarare som så, att 
har jag inte kunnat få möjligheterna att gå till höjderna så skall 
åtminstone han få det. Om inte för annat, så för att han inte skall 
bli bitter och förgrämd. 

 
Josephson är glad åt sin utbildning, men kan ändå inte med att säga att alla kvinnor 
borde skaffa sig en utbildning eftersom ”hela resultatet av pluggandet i nio fall av tio 
skulle bli en inflationssäker försäkring att falla ut vid skilsmässa och änkeskap”. Visst 
är det viktigt med utbildning menar hon, men säger också att det knappast är sporrande 
eller mödan värt med allt pluggande, om det är det enda man får ut av det.  
   En lösning som Josephson ser är deltidsarbetet. Hon själv jobbar numera deltid och 
är väldigt nöjd. Tyvärr, menar hon, finns det många hinder, t.ex. att deltidsarbetande 
kvinnor inte får fast anställning, ålderstillägg, förmåner vid sjukdom eller pension. 
Hon menar att samhället hade allt att vinna på att underlätta för kvinnor att jobba 
deltid. Så här avslutar hon sin artikel: 
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Men det vore ljusblått att se deltiden som utvägen för alla. Man 
kan inte vara läkare på deltid, man kan inte vara hovrättsjurist på 
deltid och det är föga sannolikt att någon kan bli byråchef efter 
en karriär på deltid. Skall dessa banor alltså stängas för en 
kvinna i och med att hon skaffat man och barn? (Såvida hon inte 
är övermänniska eller tämligen känslosval inför familjen.) 
Tanken är otäck. Så otäck att man vill ställa sig upp och ropa: 
Samhället måste göra något! I dess eget intresse! Tänk bara på 
vad vår utbildning har kostat staten! 
   Men det allra otäckaste är, att jag inte för mitt liv kan räkna ut, 
vad jag vill att samhället skall göra! 

 
Artikeln visar tydligt på vilka praktiska och värderingsmässiga problem kvinnorna 
hade 1952. De förväntades ansvara för hem och barn. Samtidigt sades det att kvinnor 
hade möjligheter till utbildning och karriär. Verkligheten visade sig dock vara en 
annan. För att nå upp till vad som förväntades av henne kunde inte en kvinna satsa på 
sitt yrke. Artikeln ger även en bild av vad som förväntades av mannen. Hans enda 
uppgift i livet var att försörja familjen. Karriären, att skaffa sig bättre inkomst, och att 
ge ekonomiska förutsättningar till mat på bordet var högsta prioritet. Barnen och 
hemmet skulle han inte bry sig om annat än om hans fru bad honom. Det är även 
tydligt att detta är en artikel som riktar sig till kvinnor i hem där det fanns pengar, inte 
till alla Sveriges kvinnor. Josephson tycker att det är tråkigt att hembiträdeslönerna har 
gått upp, så att det inte blir mer pengar över för den arbetande kvinnan. Att det är bra 
att de underbetalda hembiträdena fått bättre lön nämner hon inte. Inte heller reflekterar 
hon över att hembiträden är just yrkesarbetande kvinnor. 
   Den andra artikeln som jag valt från 1952 har en betydligt lättsammare ton men ger 
ändå en tydlig bild av hur man såg på kvinnor och män. Artikeln, som är skriven av 
signaturen Marguerite, har en satirisk, nästan cynisk, ton och heter Måste män lukta 
illa?.67 Den handlar om varför reklam för skönhetsprodukter alltid riktade sig till 
kvinnor. Kvinnor ska köpa alla möjliga skönhetsprodukter medan män inte behöver 
vara rena och fräscha. ”Varför slösa med tvål och vällukter och tandpasta på en karl, 
om man kan inbilla kvinnorna att det är mer virilt och åtråvärt att han sticks och luktar 
svett”, frågar sig Marguerite, och skriver en hypotetisk betraktelse över allt en kvinna 
ska göra innan hon går på träff. Betraktelsen kan läsas på första sidan i denna uppsats. 
Kvinnan är fräsch, ren och väldoftande. Varenda detalj är perfekt, men hennes träff är 
smutsig och ofräsch. Varför är det så, undrar Marguerite vidare och skyller på att ”all 
reklam som gäller hygien, skönhetsvård, hårvård och kroppsvård vänder sig enbart till 
kvinnor”. 
   Hon skriver vidare att ”känsliga personer dra sig för att åka spårvagn eller buss” och 
konstaterar att ”[d]et finns yrkessmuts som luktar, men den luktar på ett annat sätt än 
den genanta lukten av välklädda karlar som anser att de inte behöver tvätta sig”. Det 
enda skönhetsmedel som det görs reklam för till män är rakvatten, menar hon, men då 
är det en stor skillnad i reklamen mellan kvinnor och män. Kvinnor ska köpa 
skönhetsmedel för att göra intryck på mannen, medan mannen däremot köper det för 
sin egen skull. Rakvattnet ska t ex stärka skäggbottnen och lindra sveda och klåda. 
                                                           
67 Hela avsnittet baserar sig på Vecko–Journalen 1952 Nr 22 s 29 
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Artikeln är dels en kritik mot reklamen, men även en kritik av de rådande 
värderingarna i samhället 1952, nämligen att en kvinna skulle vara ren och fräsch, 
medan det räckte för en man att vara välklädd.  
   Artiklar från 1967 visar tydligt två förhållanden. Det ena är att 1967 är ett år, när 
debatten om kvinnans roll i samhället är het och diskrimineringen lyfts fram i ljuset. 
Det andra är att VJ var en tidning som var aktiv i samhällsdebatten och skrev för en 
medveten läsekrets. I nr 9 –67 kunde man som ledare läsa Carl–Adam Nycops 
betraktelse över en upplysningsskrift som hette ”Våra sociala förmåner”, utgiven av 
livförsäkringsbolaget Framtiden, samt hur männen på Framtiden såg på framtiden för 
Sveriges män och kvinnor.68 Nycop räknar upp en massa män i olika yrkessituationer 
och skriver vidare: 
  

I Framtidens vision finns det tydligen dåligt med plats för 
kvinnor i detta sammanhang. Det finns däremot god plats för 
kvinnor när det gäller husmorsgöra. En stor bild av en kvinna 
som kryper omkring på golvet och skurar för hand! Det är den 
enda arbetsbilden i husmoderns värld enligt herrarna på 
Framtidens försäkringsbolag. 

 
Nycop menar att eftersom det är män som utformar broschyrerna, män som gör 
illustrationerna och män som producerar informationen så kommer de inte ifrån att 
män tänker på kvinnor som något annorlunda och främmande, ”något som håller till 
därhemma, liggande på alla fyra och skurande golv för att det skall vara fint och blankt 
när Mannen kommer hem”.  
   Det är svidande samhällskritik som Nycop levererar. Att den svenska kvinnan 
framställs så tycker han är ”ett dystert konstaterande av att längre har vi inte kommit, 
djupare har det alltså inte trängt. Trots könsrollsdebatter, upplysning och vackra löften 
under valkampanjerna.”. Vidare skriver han att ”kvinnorna är gruppdiskriminerade, 
och diskrimineringen sitter djupt rotad i själva statsmaskineriet, trots att vi högtidligen 
skrivit på internationella konventioner om likaberättigande”. 
   Jag kan dock inte undgå att se att trots att Nycop är en medveten skribent som anser 
sig avslöja dessa ojämlika förhållanden så är han ändå ett barn av sin tid, som även han 
har sin samtids bild av kvinnan. I en djupare analys av artikeln framkommer nämligen 
att det Nycop är mest uppretad över, är inte att kvinnan framställs som att enbart duga 
till husmorsgöra, utan att hon just kryper på alla fyra och skurar för hand. Gång på 
gång återkommer han till att hon kryper omkring på golvet, men han kommenterar 
knappt att det är just kvinnan som städar. Så här skriver han på ett ställe: 
 

Ändå trodde man att vi åtminstone år 1967 nått därhän att 
kvinnorna fått något så när rimliga tekniska hjälpmedel för rena 
grovgörat i hemmet och i varje fall inte levde kvar på klappträets 
och handskurandets nivå. Att just detta skulle plockas fram i en 
halvofficiell upplysningsbroschyr som särskilt typiskt för 
kvinnan i socialstaten anno 1967 är väl ändå minst sagt genant. 

                                                           
68 Hela avsnittet baserar sig på Carl–Adam Nycop, Kvinnans plats är på golvet?, Idun–Veckojournalen 
Nr 9 1967 s 5 
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Även 1967 levde alltså synen kvar att hemmet var kvinnans ansvar, även om hon även 
borde ta sig ut på arbetsmarknaden. 
   I samma nummer av VJ, nr 9 –67 finns en artikel om kvinnors situation på 
arbetsmarknaden. Här syns det tydligt att VJ:s läsare var medvetna om den rådande 
situationen. Artikeln heter Kvinnorna – arbetsmarknadens negrer och syftar på det 
som i USA kallades ”negeryrken”, d v s låglöneyrken, samt de mest underbetalda 
sysslorna i sektorer där både vita och svarta arbetade. Artikelförfattaren Erik 
Norlander slår fast att ”kvinnorna är den svenska arbetsmarknadens negrer”.69 Det är 
skrämmande läsning Norlander presenterar. Enligt folkräkningen 1960 fanns det ett 
par hundra någorlunda stora yrken att välja mellan för männen, men endast ett tjugotal 
yrken som sysselsatte över 10 000 kvinnor. De tre största yrkena för kvinnor 1960 var: 

1. Kontorspersonal. 157 000 kvinnor 
2. Butikspersonal 120 000 kvinnor 
3. Hembiträden/barnsköterskor 72 000 

Vidare skriver Norlander att ”[l]önenivån för de två första grupperna anses inte räcka 
för en vuxen och två barns uppehälle med mindre än att kommunala bostadsbidrag 
sätts in”. Standarden skulle ändå bli extremt låg.  
   Artikeln presenterar tydliga siffror på obalansen mellan männen och kvinnorna. 
Norlander menar slutligen att ”de avgörande hindren är djupt förankrade i samhällets 
konventionella uppfattning om könsrollerna”. Han avslutar med att citera Fil. Kand. 
Gunnel Thörnander. 
 

Ytterst få män skulle acceptera de villkor som en stor del av den 
kvinnliga arbetskraften är underställd. Som sekreterare börjar 
man med en sämre lön än manliga kamrater med motsvarande 
utbildning. Man får alltid en underordnad position, som 
traditionellt kräver vissa förödmjukande och underdåniga 
attityder… Men framför allt finns få eller inga möjligheter att 
avancera. Man sitter där man sitter! 

 
Även andra artiklar det här året, bl a Nu har kvinnorna över fyrtio sin chans: Gör som 
vi – börja med något nytt!,70 om kvinnor som utbildar sig eller omskolar sig när barnen 
blivit äldre, och Könstänkandet tycks härska i det blå71, om att arbeta som 
flygvärdinna, tar tydligt upp problematiken med vilken roll kvinnan har i familjen och 
i samhället, samt den skeva lönesättning mellan män och kvinnor 
   Det är alltså klart och tydligt att VJ:s läsare var bekanta med, och väl insatta i 
könsrollsproblematiken och jämställdhetsdebatten.  
 
 
 
 

                                                           
69 Hela avsnittet baserar sig på Erik Norlander, Kvinnorna – arbetsmarknadens negrer,  Idun–
Veckojournalen Nr 9 1967 s 31f 
70 Idun–Veckojournalen Nr 36 1967 s 33 och s 47f 
71 Idun–Veckojournalen Nr 37 1967 s 36f 
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UNDERSÖKNING 
 

Vilka produkter gjordes det reklam för i Veckojournalen 1952 och 
1967? 

1952 
Tabellen nedan visar de olika kategorier som det gjordes reklam för i VJ nr 1–26 1952. 
Den är sorterad efter hur vanligt det var med reklam för produkter från de olika 
kategorierna. Tabellen visar dels hur många annonser det fanns från vardera kategori, 
dels hur många procent av det totala antalet annonser kategorin utgjorde. 
 
 
Kategorier i reklamen 1952 Annonser:  
 Absoluta talProcent 
Hygien och kemisk-tekniska produkter 238 27% 
Kläder 212 24% 
Rekreation, fritid 162 19% 
Livsmedel, njutningsmedel  129 15% 
Hushåll och hem 65 7% 
Tjänster 51 6% 
Diverse 15 2% 
Totalt 872 100% 
Tabell 1 Källa: Vecko–Journalen Nr 1–26 
 
I VJ nr 1-26 1952 fanns det sammanlagt 872 reklamannonser.  
Den vanligaste produktkategorin att göra reklam för var hygien och kemisk-tekniska 
produkter. I den kategorin ingår:  

• Hälsorelaterade produkter, såsom läkemedel, vitaminer, medel mot mjäll, 
sanitetsbindor, et c. 

• Skönhetsmedel, såsom smink, schampo, parfym, rakningsprodukter, 
plastikkirurgi, elektrolysbehandling, bantningsmedel, et c. 

• Rengöringsmedel och diskmedel 
• Tandkräm 

Totalt 238 annonser, eller 27 % av annonsutbudet 1952, var reklam för hygien och 
kemisk-tekniska produkter. 
 
   Den näst vanligaste produktkategorin var kläder. Som kläder räknas: 

• Kläder 
• Skor 
• Tyg att sy kläder av 
• Diverse klädrelaterat, såsom sytråd och läder som material i skor och väskor 

Totalt 212 annonser, eller 24 % av annonsutbudet, var reklam för kläder i någon form. 
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   På tredje plats kom rekreation, fritid. Det är den bredaste produktkategorin och 
innehåller: 

• Litteratur, d v s böcker 
• Tidningar, både populärpress och dagstidningar 
• Bilar 
• Cyklar 
• Fotoutrustning 
• Instrument 
• Armbandsur 
• Spel 
• Diverse, en samlingsgrupp med bl a glasögonglas, olika gåvor, pennor, och 

smycken. 
Totalt var 162 annonser, eller 19 %, reklam för rekreation, fritid. 
 
   På fjärde plats kom livsmedel, njutningsmedel. I den kategorin ingår: 

• Tobak 
• Alkohol 
• Livsmedel 

Totalt 129 annonser, eller 15 %, var reklam för livsmedel, njutningsmedel. 
 
   Hushåll och hem, tjänster och diverse är de sista produktkategorierna och de stod för 
7 % (65 annonser), 6 % (51 annonser) respektive 2 % (15 annonser) av annonsutbudet. 
Som hushåll och hem räknas: 

• Möbler 
• Sängar 
• Tyg för heminredning 
• Maskiner och el-produkter, såsom radio, frys, tvättmaskin et c. 
• Diverse, såsom serveringsfat, porslin, servetter, hushållsvåg et c. 

Som tjänster räknas: 
• Utbildningar 
• Resor 
• Politik 
• Försäkringar 
• Diverse, såsom blommogram och reselån 

   I kategorin diverse finns sådana produkter, som inte passar in i de andra 
kategorierna, såsom stämplar, gravstenar, et c. 
 
Av de mer specificerade produkterna var reklam för kläder vanligast (18 % av det 
totala antalet annonser) följt av skönhetsmedel (14 %), hälsoprodukter (11 %), 
livsmedel (8 %) och alkohol (6 %). 
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1967 
Tabellen nedan visar, på samma sätt som tabellen ovan, de olika kategorier som det 
gjordes reklam för i VJ nr 1–52 1967. Även den är sorterad efter hur vanlig reklam 
från de olika kategorierna var och visar dels hur många annonser det fanns från 
vardera kategori, dels hur många procent av det totala antalet annonser kategorin 
utgjorde. 
 
 
Kategorier i reklamen 1967 Annonser:  
 Absoluta talProcent 
Livsmedel, njutningsmedel 226 30% 
Rekreation, fritid  197 26% 
Tjänster  99 13% 
Hygien och kemisk-tekniska produkter87 11% 
Hushåll och hem 71 9% 
Kläder 71 9% 
Diverse 9 1% 
Totalt 760 100% 
Tabell 2 Källa: Idun–Veckojournalen Nr 1–42 och Veckojournalen Nr 43–52 
 
I VJ nr 1–52 1967 fanns det sammanlagt 760 reklamannonser. 
1967 var livsmedel, njutningsmedel den vanligaste produktkategorin i 
reklamannonserna med sammanlagt 226 annonser (30 % av det totala annonsutbudet). 
Näst vanligast var rekreation, fritid med 197 annonser (26 %). Tredje vanligast var 
tjänster med 99 annonser (13 %), följt av hygien och kemisk-tekniska produkter med 
87 annonser (11 %). Hushåll och hem och kläder kom på delad femte plats med 71 
annonser (9 %) vardera. 9 (1 %) annonser kunde jag inte placera i någon av de övriga 
kategorierna. Här fanns t ex reklam för stängsel och lättbetong som byggnadsmaterial. 
   Av de mer specifika produkterna var alkohol den vanligaste produkten (19 % av det 
totala annonsutbudet), därefter kommer i fallande ordning resor (10 %), tidningar (9 
%), livsmedel (8 %) och kläder (7 %). 

Jämförelse mellan 1952 och 1967 
Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan hur vanligt det var med reklam för de 
olika kategorierna. Varje kategori har två staplar, 1952 och 1967, som representerar 
hur många procent av det totala antalet annonser som fanns inom respektive kategori 
vid de två åren. 

 82



Jämförelse av det totala annonsutbudet mellan 1952 och 1967
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Diagram 1 Källa: Vecko–Journalen Nr 1–26, Idun–Veckojournalen Nr 1–42 och Veckojournalen 
Nr 43–52 
 
Diagrammet visar hur reklamen för Livsmedel, njutningsmedel, Rekreation, fritid, och 
Tjänster har ökat, medan reklam för Kläder och Hygien och kemisk-, tekniska 
produkter har minskat från 1952 till 1967. 
   Den största skillnaden mellan 1952 och 1967 är att reklamen för alkohol har ökat 
från 6 % till 19 % av det totala annonsutbudet. 1952 var den överlägset vanligaste 
alkoholreklamen reklam för sherry följt av olika likörer. Även olika viner var vanliga. 
Den enda reklamen för starksprit var en annons för gin och en annons för konjak.1967 
hade reklamen för starksprit ökat. Överlägset vanligast var nu reklam för whisky eller 
whiskey72 (42 annonser). Därefter kom reklam för portvin, champagne och martini 
(vardera 17 annonser). Även reklam för likörer och konjak var vanliga 1967.  1952 års 
modedryck sherry fanns det bara 4 annonser för. 
   1952 års två vanligaste produkter, kläder och skönhetsmedel, hade till 1967 minskat 
kraftigt, från 18 % respektive 14 % av det totala annonsutbudet, till att båda stå för 7 
% vardera. Även reklamen för hälsoprodukter hade minskat från 11 % till 4 %. 1952 
var utbudet för hälsoprodukter minst sagt blandat, allt från medel mot hemorrojder till 
vitamintillskott. 1967 däremot utgjorde reklam för Purex73 ¾ av all hälsoreklam. 
   Till 1967 hade reklam för resor skjutit i höjden. 1952 utgjorde resereklamen 3 % av 
det totala utbudet. 1967 däremot utgjorde den 10 % och var därmed den näst största 
produkten. 1952 kan man överlag urskilja tre olika sorters resereklam; reklam för resor 
med olika bolag mellan Sverige och USA/Storbritannien, reklam från olika europeiska 
länders turistbyråer, exempelvis Franska turistbyrån som ville att man skulle 
bilsemestra i Frankrike, samt en reklam för en tysk kurort. 1967 var resereklamen av 
en helt annan karaktär. De europeiska turistbyråerna fanns kvar, liksom reklam för flyg 

                                                           
72 Whisky kommer i huvudsak från Skottland, medan whiskey kommer från Irland eller USA. 
73 Ett laxermedel. 

 83



mellan Sverige och USA, men i princip hela ökningen av reklamutbudet stod de 
utpräglade turistresorna för. Charterresor samt reklam för Bahamasöarna och Air India 
var tydliga nya inslag i VJ:s reklamflora. 
   Även bilannonserna hade ökat 1967. 1952 fanns det 19 annonser för bilar, medan det 
1967 fanns 44 annonser, d v s mer än dubbelt så många.  
   1952 fanns det mellan 10 och 20 annonser vardera för rengöringsmedel, tandkräm 
och tyg, både att sy kläder av och till heminredning. 1967 fanns det inte en enda 
annons för dessa produkter.  
   Även där statistiken inte indikerar något speciellt hade det dock skett vissa 
förändringar. Exempel på sådana områden är produktkategorin hushåll och hem, och 
produkten utbildning. Reklamen för hushåll och hem hade 1967 blivit mer exklusiv. 
1952 gjordes det t ex inom produkten möbler reklam för i huvudsak trädgårdsmöbler 
samt ett företag som sålde stolar att användas i foajéer och väntrum. 1967 var 
reklamen mer inriktad mot finare vardagsrumsmöbler. Som jag tidigare nämnt hade 
inredningstygerna försvunnit ur reklamen 1967. Däremot hittar man reklam för 
specialdesignade och skräddarsydda rumsinredningar. 1967 hittade man även reklam 
för olika sorters glas från Kosta/Boda och serviser från Rörstrand. Dock var inte allt 
exklusivt 1967, utan man kunde även hitta reklam för bordsdukar av papper och 
engångsserviser.  
   Reklamen för utbildning hade också ändrat karaktär. 1952 gjordes det reklam för: en 
flickskola i Schweiz, Lunds privata elementarskola, Viggbyholmsskolan, som var en 
internatskola för pojkar och flickor, samt för Flottans sjöofficersutbilding. 1967 
däremot gjordes det reklam för yrkesutbildningar, såsom husmodersskola och 
sjuksköterskeutbildning, samt språkresor. 
   Även reklamen för tidningar hade tydligt ändrat karaktär. 1952 fanns det tre 
huvudgrupper av tidningsreklam. Reklam för olika tidningar om hur man syr och 
stickar kläder till sig själv och sina barn, reklam om att läsa tidningen 
Månadstidningen samt att annonsera i tidningen Barometern efter hushållspersonal 
såsom kokerskor, husor, privatchaufförer et c. 1967 fanns det nästan dubbelt så många 
reklamannonser för olika tidningar. Det fanns då bara 1 annons av 65 som talade om 
att tidningen var bra att annonsera i. Att man kan hitta hushållspersonal hade helt 
försvunnit. Övriga 64 annonser handlade om att läsa eller prenumerera på olika 
tidningar och tidskrifter, exempelvis Allt i hemmet, Bonniers månadstidning, 
Böckernas värld, Konstrevy och Natur och teknik. 
   Ännu en kategori som skiftat karaktär var livsmedelsreklamen. 1952 var utbudet 
tämligen varierat, allt från dessertchoklad till margarin och majonnäs. 1967 låg fokus 
klart och tydligt på ”bjudvaror” istället för varor till det dagliga hushållet. Snacks, 
godis och dessertost var vanliga, liksom kaffe och te. Kaffe var den vanligaste enskilda 
produkten inom kategorin både 1952 och 1967. 
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Vilka produkter riktade sig till kvinnor respektive till män? 
Jag har här kategoriserat reklamen enligt de kriterier som togs upp i metodkapitlet.  
Tabellen nedan visar hur många av det totala antalet annonser som riktade sig till män, 
kvinnor eller var neutrala.  
 
Andelen reklam som riktade sig till kvinnor, män eller var neutral 1952 och 1967. 
 Reklam som riktade sig till:     
År Män Kvinnor Neutral Totalt 
1952 10 % (86 annonser) 35 % (303 annonser)55 % (483 annonser) 872 annonser 
1967 11 % (80 annonser) 18 % (135 annonser)72 % (545 annonser) 760 annonser 
Tabell 3 Källa: Vecko–Journalen Nr 1–26, Idun–Veckojournalen Nr 1–42 och Veckojournalen 
Nr 43–52 
 
Båda åren var det mer reklam som riktade sig direkt till kvinnor än till män. Andelen 
annonser som riktade sig till män var procentuellt sett i det närmaste lika 1952 som 
1967 medan de som riktade sig direkt till kvinnor hade 1967 sjunkit till ungefär 
hälften. 
   Vad gäller specifika produkter finns det tre som är lite speciella jämfört med de 
övriga och det är kläder, skor och skönhetsmedel. Det som är speciellt med dessa är att 
produkten i sig är ämnad åt det ena eller det andra könet. Det finns kvinnokläder och 
manskläder, det finns damskor och herrskor, och situationen är liknande för 
skönhetsmedel. Kvinnor använder make-up medan män inte gör det, det finns parfym 
för kvinnor och parfym för män. Av dessa tre produkter använder alltså inte kvinnor 
och män samma saker. Dock använder både kvinnor och män kläder, skor och 
skönhetsmedel, så det är ändå intressant att studera produkterna närmare. 
 

1952 
Livsmedel, njutningsmedel. 
För tobak fanns det två annonser, en cigarreklam och en annons för piptobak, som 
riktade sig till män och tre annonser för cigaretter till kvinnor. Vad gällde alkohol var 
alla annonser neutrala. Av reklam för livsmedel var merparten neutral reklam, några 
annonser riktade sig till kvinnor och endast en annons riktade sig till män. 
 
Kläder. 
Det fanns 21 annonser för kläder till män, 121 annonser för kläder till kvinnor och 18 
annonser som var neutrala.74 Männens klädesannonser var i huvudsak för kostymer, 
kavajer och överrockar, men det fanns även tre annonser för underkläder, och tre 
annonser för ”krympfria” skjortor och arbetskläder. Av annonserna som riktade sig till 
kvinnor var 43 % reklam för underkläder, d v s BH, korsett, et c. Räknar man även in 
nylonstrumpor som underkläder blir motsvarande siffra 53 %. Övriga kläder som 
riktade sig till kvinnor var huvudsakligen klänningar, dräkter och kappor. 

                                                           
74 Neutrala klädannonser var antingen annonser för barnkläder eller ett klädesmärke som hade kläder 
för både män och kvinnor i samma annons. 
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Reklamen för skor riktade sig ganska lika till kvinnor och män. 13 annonser för 
herrskor och 16 för damskor.  
    Reklamen för tyg riktades i princip enbart till kvinnor. 11 av 13 annonser var reklam 
för tyg till klänningar och dräkter. De övriga två var neutrala annonser som bestod av 
en bild på olika ylletyger.  
 
Hygien och kemisk-, tekniska produkter.  
I princip all reklam för hälsoprodukter var neutral (82 av 95 annonser). Fyra annonser 
riktade sig till män och nio till kvinnor, men det var, förutom två annonser för 
sanitetsbindor, ingen skillnad vilka produkter det rörde sig om. Produkterna var 
nämligen Tulo halstabletter och Purex laxermedel, och båda märkena hade alltså 
reklam som ömsom riktade sig till män och ömsom till kvinnor. 
    Reklam för skönhetsmedel riktade sig i huvudsak till kvinnor. 92 annonser för 
skönhetsmedel riktade sig till kvinnor, bara fem till män och 21 var neutrala. De fem 
annonser som riktade sig till män var en annons för schampo, en annons för hårvatten 
och tre annonser för Hega rakningsprodukter. Skönhetsannonserna som riktade sig till 
kvinnor var reklam för alla de vanliga skönhetsprodukterna, såsom parfym, smink, 
nagellack, hårvårdsprodukter, skönhetscremer och skönhetstvålar, men även sex 
annonser för plastikkirurgi, såsom ansiktsföryngringar och bystkirurgi et c, samt sex 
annonser för elektrolysbehandling mot missprydande hårväxt. 
    Även reklam för rengöringsmedel riktade sig huvudsakligen till kvinnor. Tio av elva 
annonser riktade sig till kvinnor, ingen annons riktade sig till män och en annons var 
neutral. Annonserna var för Clin diskmedel och Tomik wc-pulver. 
Reklam för tandkräm var i huvudsak neutral.  
 
Hushåll och hem. 
I princip alla produkter i kategorin bestod mestadels av neutral reklam. Den enda 
produktgrupp som det är värt att ta upp närmare är maskiner och hemelektronik. En 
annons riktade sig till män, nio annonser till kvinnor och elva var neutrala. Annonsen 
till män var en rakapparat, medan annonserna till kvinnor var tvättmaskiner, 
symaskiner, en frys och en radio. Bland de neutrala annonserna fanns gräsklippare, 
radioapparater och tvättmaskiner. 
 
Rekreation, fritid 
Litteratur, bilar, foto och instrument var övervägande neutrala reklamområden. Bara 
någon enstaka annons var till män eller kvinnor. Även tidningar var övervägande 
neutral reklam, men två tidningar, Stickat och Stilmönsterjournalen, riktade sig 
entydigt till kvinnor.75 Cyklar och spel riktade sig övervägande till män. Sex av 
annonserna för armbandsur riktade sig till män, inga riktade sig till kvinnor och 14 var 
neutrala. 
 
Tjänster 
Även de flesta produkter i tjänstekategorin var neutrala, men försäkringarna riktade sig 
övervägande till män. De var annonser för Allmänna änke- och pupillkassan, som var 
                                                           
75 Stickat handlade om hur man stickar kläder och Stilmönsterjournalen innehöll mönster för att sy 
sina egna kläder. 
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en försäkring som skulle falla ut till hustru och barn i händelse av försäkringstagarens 
bortgång. 
 

1967 
Livsmedel, njutningsmedel. 
De flesta annonser för tobak var neutrala. Alla annonser för cigarrer riktade sig dock 
till män. Även alkoholen var övervägande neutral (141 annonser). En annons riktade 
sig till kvinnor och tre till män. Livsmedelannonserna var även de neutrala. Endast ett 
märke profilerade sig enbart mot ett visst kön och det var Classic kaffe som i alla sina 
annonser riktade sig till kvinnor.  
 
Kläder. 
Reklamen för kläder riktade sig övervägande till kvinnor (41 annonser). Fem 
klädannonser riktade sig till män och åtta var neutrala. Reklam för underkläder till 
kvinnor var fortfarande vanliga 1967. 30 % av annonserna som riktade sig till kvinnor 
var reklam för bysthållare eller korsetter. De annonserna märks dock mycket mindre 
när man läser tidningarna från 1967 jämfört med de från 1952, men detta beror i stor 
utsträckning på att den totala mängden annonser för kläder har minskat så mycket 
jämfört med 1952 (160 annonser 1952, 54 annonser 1967).  
   Ett nytt inslag i klädreklamen var minkpälsen. Sammanlagt fanns det nio annonser 
för pälsar.76 Att dessa saknades 1952 kan dock bero på att jag bara har undersökt halva 
året. Jag tog mig därför friheten att bläddra igenom höstens tidningar från 1952 och 
leta efter just ytterplagg för kvinnor för att kunna jämföra de båda åren. Jag hittade 
inga minkpälsar, men däremot några få annonser för andra pälskappor. Klart är dock 
att det både 1952 och 1967 överlag handlade om exklusiva kappor/pälsar. Den 
minkpäls det stod prisuppgift på 1967 kostade 9900 kr, medan en perserkappa från 
1952 kostade 3500 kr. Jag har inte räknat om dessa priser till dagens penningvärde, 
men som jämförelse kan sägas att en Renault 16 (en lite mindre bil) kostade 15 000 kr 
1967 och en allroundkappa i ylle kostade 230 kr.  
 
Hygien och kemisk-, tekniska produkter. 
I den här kategorin var hälsoreklamen fortfarande neutral. Reklam för skönhetsmedel 
riktade sig nästan 50/50 till kvinnor och män (25 annonser till män och 28 till 
kvinnor). Skönhetsprodukterna till kvinnor var parfymer, hårinpackningar, crémer, 
smink och permanentfärg för ögonbrynen, medan motsvarande för männen var 
aftershave, deodorant och olika doftserier. 
 
Hushåll och hem. 
Hela kategorin bestod, med några få undantag, av neutral reklam. 
 
Rekreation, fritid 
30 % av annonserna för tidningar riktade sig till kvinnor och 12 % till män. De 
tidningar som riktade sig till kvinnor var främst Bonniers månadstidning och 
Damernas värld. Till männen var det i huvudsak Natur & teknik. 
                                                           
76 Alla dessa var dock inte minkpälsar. 

 87



   Av bilannonserna riktade sig tolv till män, sju till kvinnor och 25 var neutrala. De 
som riktade sig till män var reklam där bilarna ofta var större eller sportigare än 
standardbilen.  
   Fotoreklamen vände sig oftast till kvinnor.  
 
Tjänster 
Utbildningsreklamen var antingen neutral eller riktade sig till kvinnor. Reklam för 
språkskolor var neutral, medan den kvinnliga reklamen rörde sjuksköterskeutbildning 
och en husmorsskola. 
   Resereklamen var i huvudsak neutral, men Air India riktade sig i flera annonser till 
män, men även i några till kvinnor.  
   Det fanns en annons för arbete och det var Stockholms stads sjukvårdsförvaltning 
som sökte sjuksköterskor, vårdbiträden, et c. 
 

Jämförelse mellan 1952 och 1967 
Den största förändringen skedde inom skönhetsreklamen. 1952 riktade sig 92 annonser 
till kvinnor och fem till män. 1967 var motsvarande siffror 28 och 25. Annonserna till 
kvinnor hade inte ändrat karaktär, men det hade däremot annonserna till männen. 1952 
rörde annonserna rakning, mjäll samt ett vanligt schampo, d v s grundläggande 
renlighetsvaror. 1967 däremot handlade annonserna om att dofta gott och fräscht. 
   Kläder ämnade för kvinnor hade ändrat karaktär. 1952 var underkläder klart 
vanligast följt av klänningar och dräkter. 1967 var det däremot kappor och pälsar som 
dominerade. Detta kan dock, som nämndes ovan, bero på att jag inte har med hösten 
1952 i min undersökning. Därför ska denna skillnad inte tillskrivas alltför stort värde. 
Vad som däremot kan sägas klart är att annonser för underkläder var betydligt 
vanligare 1952 än 1967, även om det fortfarande fanns en betydande del 
underklädesannonser 1967 
   Klädreklamen som riktade sig till män hade klart ändrat karaktär jämfört med 1952. 
1952 var huvudparten av klädannonserna reklam för kostymer och överrockar. 1967 
var bara en annons reklam för kostymer, övriga var för jeans och andra byxor. Detta 
blir ännu tydligare om man räknar in den neutrala reklamen. 
   Rengöringsmedel och tyg för heminredning och att sy kläder av var produkter som 
1952 enbart riktade sig till kvinnor. 1967 fanns det ingen sån reklam i VJ.  
   1952 fanns det en hel del annonser för hushållsapparater, såsom symaskiner och 
tvättmaskiner, som riktade sig till kvinnor. 1967 har fokus för reklamen flyttats in i 
köket. Spisar, mikrovågsugnar och köksinredning dominerar, men det mesta är neutral 
reklam. Enbart två annonser för mikrovågsugnar var reklam som riktade sig till 
kvinnor. 
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Vilka argument användes i reklamen för att påverka människor att 
köpa produkterna? 
De produkter där det inte används några speciella argument eller argumenten är 
ointressanta har jag utelämnat ur denna redovisning. Jag har dock undersökt alla 
produkter. Fotnoterna är exempel på var man kan hitta den reklam som citatet är taget 
från eller ett exempel på en annons som stödjer mitt påstående.  
 

1952 
Tobak 
Cigarettreklamen som riktade sig till kvinnor använde sig av ”Fairfax – exklusiv 
blendcigarett av amerikansk typ” som slogan. På bilden är det en uppklädd vacker ung 
kvinna med pärlhalsband. Fairfax ger ”en extra angenäm ’kick’”.77 Tobak till män 
hävdade att det är ”en tobak för distingerad smak”78 eller att i cigarröken ”finner den 
jäktade affärsmannen likaväl som politikern den stimulans som ger kraft till nya tag”79 
 
Alkohol 
De flesta alkoholreklamer var enbart en bild på flaskan och märkets logotyp. Ofta hade 
de en kort slogan som exempelvis ”den danska likören med världsrykte”80 eller 
”glädjens vin – tecknet på god smak”.81 Det var vanligt att tala om varifrån alkoholen 
kom. Sherry, som var den klart vanligaste reklamen anspelade på Spanien och hade 
bilder på tjurfäktningar och tangodansöser. Att alkoholen var av högsta kvalitet och 
just att det var ett tecken på god smak var de vanligaste argumenten. Det var även 
vanligt att tala om att drycken passade när som helst, överallt. 
 
Livsmedel 
I princip all livsmedelsreklam antydde hur gott det var eller hur god maten blev om 
man använde sig av just den produkten. Detta gällde även i de fall där det reklamen 
bestod av en bild som skulle förmedla en känsla. Känslan var då att det var gott eller 
att personerna njöt av produkten. Just att det handlade om något alldeles extra för de 
som förstod sig på god mat bättre än andra påtalades av många reklamer, exempelvis 
”Izal mocca – Kaffet för finsmakaren”82 eller ”Pommeransmarmelad – En specialitet 
för finsmakaren”.83 Många reklamer bestod av en bild på produkten samt några recept 
där produkten ingick. Ett annat vanligt argument var att tala om att produkten var 
nyttig och bra för barnen eller att barnen tyckte att produkten var god. Reklam som 
använde just barnargumentet riktade sig alltid till kvinnor. Andra reklamer som riktade 
sig till kvinnor riktade sig specifikt till ”husmodern”. Ett exempel är en reklam för 
smör som säger: ”Mat skall lagas med kärlek och smör. […] Smöret är husmoderns 

                                                           
77 Vecko–Journalen Nr 13 1952 s 2 
78 Vecko–Journalen Nr 24 1952 s 6 
79 Vecko–Journalen Nr 1 1952 s 8 
80 Vecko–Journalen Nr 5 1952 s 9 
81 Vecko–Journalen Nr 1 1952 s 6 
82 Vecko–Journalen Nr 18 1952 s 42 
83 Vecko–Journalen Nr 23 1952 s 8 
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bästa hjälpreda.”.84 Ett annat exempel på reklam som riktade sig just till kvinnor är 
reklam för Ekströms kakmix under parollen ”En ledig halvtimme i ett paket!”.85 Där 
sitter en kvinna i en fåtölj och säger: ”Jag kan ta’ igen mig för EKSTRÖMS gör mesta 
arbetet.”.86 
 
Kläder 
Ett genomgående tema i klädesannonserna var att just den produkten var ett tecken på 
att man hade smak och att man var välklädd i just de kläderna. Särskilt reklam som 
vände sig till män använde det argumentet. Det var också vanligt med reklam som 
påstod att om man använde produkten så var det ett tecken på att man var någon att 
räkna med. Några exempel: ”De välklädda herrarnas märke”87, ”För herrar med 
pretentioner”88 och att ”…en välklädd herre alltid klär sig med omsorg” och därför 
valde just det märket.89 
   Det vanligaste argumentet för kvinnokläder var att det var det senaste modet, gärna 
med anspelning på Frankrike eller USA. Även i reklam till kvinnor var det vanligt att 
tala om att det var ett tecken på att vara välklädd att använda just deras produkt, t ex 
”vacker, välklädd, välsedd”.90 Den sloganen visar även på en skillnad mellan reklam 
som riktade sig till män och som riktade sig till kvinnor. Kvinnor skulle köpa kläderna 
för att bli beundrade för sitt utseende, män skulle köpa kläderna för att det var ett 
tecken på deras personliga kvalitéer och att de var lyckade. Utseendet blir ännu mer 
påtagligt när det gäller underkläder. I varenda annons för kvinnliga underkläder med 
en bild på en kvinna så faller bilden under Nowak & Andréns definition på vad som är 
en sexig kvinna.91 Av alla annonser för underkläder till kvinnor så var det bara två som 
inte hade en kvinna på bilden. Underkläderna var inte heller, enligt reklamen, till för 
att ge stöd åt brösten, utan enbart för att framhäva och korrigera figuren så att kvinnan 
fick en vackrare kropp, t ex ”Fröja-figur skänker komplimanger”.92 
Underklädesmärket Spirella sticker ut genom att framhäva sitt ”vetenskapliga 
måttagningssystem” för att man ska få den perfekta figuren.93 
 
Hälsa 
Hälsoannonserna var i de allra flesta fall små med en liten informativ text om vad 
produkten hette och vad den var bra för. Lite större annonser kunde man hitta för t ex 
Tulo. Tulo var en halstablettsreklam som riktade sig till ömsom kvinnor och ömsom 
män. Reklamen till kvinnor var för att slippa pinsam hosta när man var på teater.94 

                                                           
84 Vecko–Journalen Nr 18 1952 s 2 
85 Vecko–Journalen Nr 4 1952 s 36 
86 Vecko–Journalen Nr 4 1952 s 36 
87 Vecko–Journalen Nr 16 1952 s 44 
88 Vecko–Journalen Nr 16 1952 s 31 
89 Vecko–Journalen Nr 18 1952 s 35 
90 Vecko–Journalen Nr 14 1952 s 4 
91 Nowak och Andrén s 181 
92 Vecko–Journalen Nr 20 1952 s 3 
93 Vecko–Journalen Nr 16 1952 s 3 
94 Vecko–Journalen Nr 5 1952 s 5 
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Reklam till män var för att slippa ha ont i halsen när de rökte cigarr på sammanträden 
och representationer.95 
 
Skönhet 
Skönhetsmedlen riktade sig i princip enbart till kvinnor. Även här var det vanligt att 
tala om att produkten var exklusiv, t ex ”Orlane, de exklusiva kvinnornas 
favoritmärke”.96 Att just bli vacker och beundrad var det vanligaste argumentet. Några 
exempel är: ”skönhet skapar självförtroende och gör livet rikt på fantastiska 
möjligheter”97, ”ger skönhet som varar”98 och ”bli vackrare med Lux toalettvål”.99 Just 
Lux använde sig av en slogan som är en av de mer kända från den här tiden, nämligen 
att nio av tio filmstjärnor använde Lux och påstod därmed att ”ni får hy som en 
filmstjärna”.100 De skrev också att ”blir ni Lux-flicka blir ni också beundrad”.101 Just 
att man blev beundrad var något som många annonser antydde, både i text och bild, 
även om inte alla sa det så rakt ut som Lux. Ett annat vanligt argument var att det var 
en nyhet ifrån USA och att många i Amerika använde produkten. 
   De få skönhetsannonser som riktade sig till män sa bara vad produkten hette och att 
den t ex ”lenar skönt” efter rakningen.102 
 
Rengöringsmedel 
Rengöringsmedelsreklamen riktade sig enbart till kvinnor. Argumenten för att använda 
just deras rengöringsmedel var att de var lätta att använda och effektiva. Tomik var 
väldigt tydliga med att de riktade sig till yrkesarbetande husmödrar. Bilden på deras 
annons var en kvinna som var delad mitt itu. På ena sidan av kroppen hade hon en 
dräkt och på andra sidan ett förkläde. Deras slogan var: ”Dubbel arbetstid? 
Förenkla!”.103 I texten kunde man läsa: ”Ni måste förenkla och rationalisera om Ni ska 
orka med att sköta arbetet både i hemmet och på kontoret…”.104 
 
Tandkräm 
De två tandkrämsmärken som fanns i reklamen använde olika metoder. Radiolit talade 
om att den tandkrämen innehöll klorofyll som skulle motverka bakterier.105 Stomatol 
däremot antydde att den var så populär att det kunde bli bråk i badrummet mellan 
familjemedlemmarna om alla inte fick varsin tub.106  
 
 
 

                                                           
95 Vecko–Journalen Nr 10 1952 s 35 
96 Vecko–Journalen Nr 7 1952 s 36 
97 Vecko–Journalen Nr 7 1952 s 6 
98 Vecko–Journalen Nr 14 1952 s 38 
99 Vecko–Journalen Nr 8 1952 s 42 
100 Vecko–Journalen Nr 16 1952 s 2 
101 Vecko–Journalen Nr 22 1952 s 35 
102 Vecko–Journalen Nr 12 1952 s 7 
103 Vecko–Journalen Nr 5 1952 s 6 
104 Vecko–Journalen Nr 5 1952 s 6 
105 Vecko–Journalen Nr 8 1952 s 8 
106 Vecko–Journalen Nr 10 1952 s 38 
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Möbler 
Möbelreklamen var oftast små annonser med en bild på möblerna och en text som 
talade om vad det var för sorts möbler. Inga speciella argument användes förutom ett 
företag som påstod sig ha ”moderna möbler för moderna människor”.107 
 
Maskiner och hemelektronik 
En karakteristisk slogan kommer från reklamen för Bergsbolagen tvättmaskiner. En 
kvinna säger: ”Den skonar både mig och tvätten.”.108 I en annan reklam, nu för en 
diskmaskin, säger en kvinna: ”jag fick det som jag ville”, angående att de köpte 
diskmaskinen.109 En tredje reklam, den här gången för en radio, spinner vidare på 
samma tema genom texten: ”husmor är väl värd den förströelse en radio i köket 
ger”.110 De neutrala annonserna var enbart informativa om prestanda och liknande. 
 
Litteratur 
De flesta reklamer för böcker var små kortfattade annonser som talade om bokens titel 
och författare, vad den handlade om lite kort samt vilket förlag det var. Det fanns dock 
en reklam med en bild på far och son som läser i en världsatlas och texten ”Vi 
två…”.111 
 
Tidningar 
Även tidningsreklamen var vanligtvis små kortfattade annonser. En lite speciell 
annons som var relativt vanlig var reklam för att man skulle annonsera i tidningen 
Barometern för att hitta ”kokerska, husa, privatchaufför, trädgårdsmästare eller annan 
kvalificerad hushållspersonal”. En av de få tidningsannonser som täckte en helsida var 
reklam för Sundsvalls Tidning. Den riktade sig till män och använde argumentet att 
den kom ut även på söndagar och på söndagar har man det lite lugnare och ger sig 
själv lite mer tid att läsa dagstidningen.112 
 
Bil 
Bilreklamen framhävde köregenskaper, komfort och driftsäkerhet som sina 
huvudsakliga argument.113 Reklam för bensinmackar framhävde sin goda service och 
att de var pålitliga.114 Bildäcket U S Royal använde sig av “Först i Amerika, först i 
Sverige” som slogan.115 
 
 
 
 
 
                                                           
107 Vecko–Journalen Nr 7 1952 s 41 
108 Vecko–Journalen Nr 7 1952 s 8 
109 Vecko–Journalen Nr 6 1952 s 4 
110 Vecko–Journalen Nr 12 1952 s 17 
111 Vecko–Journalen Nr 13 1952 s 37 
112 Vecko–Journalen Nr 3 1952 s 5 
113 T ex Peugeot 203 Vecko–Journalen Nr 21 1952 s 7 
114 T ex Caltex Vecko–Journalen Nr 21 1952 s 10 
115 Vecko–Journalen Nr 15 1952 s 40 

 92



Klocka 
Det fanns två framträdande strategier att framhäva klockor. Antingen talade man om 
dess status, t ex ”äldst – bäst”116 eller så framhävde man hur tålig och tillförlitlig 
klockan var.117 
 
Resor 
Reklamen för europeiska turistbyråer och för den tyska kurorten var små, korta, 
informativa annonser. När det gällde de stora flygbolagen var reklamen större. SAS 
skrev på en stor annons: ”Han är en ryktbar arkitekt. Han flyger Douglas DC-6”.118 
Även PAA och BEA hade stora annonser där de framhävde dels priset, men även hur 
bekvämt det var att flyga med just dem. 
 
Politik 
Det fanns två reklamannonser om politik. Båda var folkpartiets och den ena riktade sig 
till ”Husmödrar! Arbetskvinnor!”119 medan den andra annonsen talar om att folkpartiet 
vill möjliggöra ”avdrag för förvärvsarbetande kvinnor”.120 
 
Försäkringar 
Den vanligaste försäkringsreklamen var för Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige 
och den hade argumentet att mannen skulle ”trygga Eder hustrus och Edra barns 
framtid genom en försäkring”. 
 

1967 
Tobak 
Den vanligaste tobaksreklamen var för Rothmans cigaretter, som hade ”Över hela 
världen byter man till Rothmans” som slogan.121 De skrev även att cigaretten såldes i 
mer än 120 länder, på 90 stora flyglinjer och på 150 rederier. En annan reklam var för 
en holländsk cigarr och hade som slogan att ”go’ middag avslutas bäst med ONES”.122 
Bilden var på en man i äldre medelåldern i kostym och skjorta med manschettknappar 
som efter sitt kaffe med avec tände sin cigarr.  
 
Alkohol 
Ett vanligt argument var att tala om hur stora och omtyckta de var. Några exempel: 
”Say Johnnie Walker – the world’s largest selling scotch whisky”,123 ”Storbritanniens 
mest köpta whisky”, 124 ”säljer fyra gånger så mycket som skotsk whisky i USA”.125 
Ett annat vanligt inslag i alkoholreklamen var att skriva något om tillverkningslandets 
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traditioner kring alkoholtillverkningen i t ex Frankrike och Skottland, eller att helt 
enkelt bara ha en bild på flaskan, produktnamnet och exempelvis en cowboy på sin 
häst om reklamen nu gällde amerikansk whiskey.126 Även märkets gamla anor och 
stolta historia lyftes ofta fram. Att tala om konsumentens smak användes i många 
annonser, t ex ”Henkell Trocken. Ett tecken på er säkra smak.”,127 eller ”Martini - att 
leva är att välja”, underförstått att man kan välja rätt och man kan välja fel.128 Även att 
drycken var av högsta kvalitet påtalades i de flesta annonser med lite mer text. 
 
Livsmedel 
Livsmedelsreklamen anspelade mycket på fest och hemmakvällar.129 Snacks och 
bjudgodis utgjorde en stor del av reklamen. Estrella använde sig även av flera 
tävlingar, t ex att man skulle samla tomma chipspåsar och rösta vilken smak som var 
godast.130 Det fanns bara en slogan som riktade sig direkt till ett bestämt kön och det 
var Tre Ess bordsmargarin med ”Moderna värdinnor väljer Tre Ess”.131 Även 1967 
lyftes smak och kvalitet fram i nästan alla annonser. 
 
Kläder 
De flesta klädreklamer innehöll lite eller ingen text. Det var vanligt med enbart en bild 
på en kvinna som hade plagget på sig, kanske med en liten text där det stod något om 
mode, passform eller kvalitet.132 Ord som passform och att plaggen var bekväma var 
relativt vanligt förekommande. Reklam för jeans var vanliga och reklamen anspelade 
på att cowboys i Amerika hade använt jeans och att de därför var praktiska och 
slitstarka.  
 
Läkemedel 
I princip alla läkemedel använde sig av argumentet att produkten var lätt att använda 
och var effektiv. 
 
Skönhetsmedel 
Skönhetsmedel använde sig av olika argument beroende på om de var riktade till 
kvinnor eller till män. Männens reklam anspelade antingen på sportighet133 eller 
kvalitet, smak och att mannen ifråga är någonting, t ex ”Tabac Original After Shave 
Lotion är skapad för män, som Ni, på väg uppåt…”.134 Reklam till kvinnor använde 
sig oftast inte av någon speciell slogan utan spelade mer på känslan i bilden, t ex en 
vacker ung kvinna i en utmanande pose med produktens logotyp som enda text,135 eller 
helt enkelt bara en bild på parfymflaskan och namnet.136 En vanlig reklam var för 
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permanent ögonbrynsfärg och där var argumentet hur skönt det skulle vara att slippa 
lägga på make–up varje dag.137 
 
Maskiner 
Volta hade en reklam för dammsugare som gick ut på att det var en hund som talade 
med läsaren. Som slogan hade de: ”Husse bara dammsuger och dammsuger och 
dammsuger med nya VOLTA.”138. Hunden berättade vidare att ”Ja, husse är så förtjust 
i familjens NYA VOLTA, han riktigt njuter av att gå omkring i rummen med VOLTA 
efter sig som en hund i ett koppel. […] Han säger att VOLTA har så många bra 
finesser, som gör det lätt och roligt att dammsuga –även för en karl…” Övriga 
maskiner hade ingen speciell slogan. 
 
Hem–el och inredning 
Dessa produkter hade en tydlig profilering till de med pengar och de som kan betala 
för att få det bästa. Skräddarsydd heminredning och, det kanske tydligaste exemplet, 
B&O:s annonser för stereo och TV med texten ”B&O – för Er som diskuterar smak 
och kvalitet före priset”.139 En annan sorts annons är de för Husqvarnas 
mikrovågsugnar, ”den första mikrovågsugnen för hemmabruk”, som använde parollen 
”Värdinnans plats är vid bordet – inte i köket.”.140 
 
Tidningar 
Varje enskild tidning hade sin egen slogan som ofta tillsammans med titeln talar om 
vad det är för sorts tidning och vilka den riktar sig till. Några exempel: ”Har Ni 
kamera? Då ska Ni läsa Foto & Filmteknik.”,141 ”Damernas Värld – För den moderna 
kvinnan.”,142 ”Far & son läser Natur & Teknik.”.143 
 
Bilar 
Bilannonserna hade olika inriktningar beroende på vilket bilmärke det var. Varje 
bilmärke försökte profilera sig på sitt sätt. Chrysler var sportiga, Mercedes var en stor 
och säker bil för män i karriären, Volvo använde ”kvalitet istället för mode”144 som 
slogan et c.  
   Ett bilmärke som det är värt att studera närmare är Renault. De hade två sorters 
annonser för samma bil, nämligen Renault 4, en för män och en för kvinnor. Dessa 
annonser lämpar sig därför extra väl för en jämförelse hur könen framställs. Bilen 
presenterades som ”Skrytbilen?” och en man och en kvinna får berätta varför den var 
så bra.  Annonsen för män består av en text som friherre Rutger von Essen skulle ha 
skrivit samt en bild på friherren framför sin Renault. I texten kan man läsa bland annat 
att han köpte den för att den passade på de mycket dåliga vägarna mellan Stockholm 
och Skokloster, och tar sig fram överallt. ”Jag är jägare. Med Safarivagnen, som jag 
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kallar min första Renault 4, kommer man ända fram till jaktpasset.”145 Han ansåg 
vidare att den borde hamna på museum när den var färdiganvänd därför att den hade 
slutet kylsystem, var en rationell transportapparat, tog sig fram överallt och var 
bensinsnål. Den passade både för vardagstransporter och finkörning menade han. 
Annonsen som riktade sig till kvinnor hade exakt samma upplägg som den förra, men 
denna gång hade enligt annonsen Marianne Höök skrivit texten och var på bild. Enligt 
Höök var det bästa med bilen att den var så rymlig och lätt att lasta i och ur när man 
hade shoppat. Även hon tog upp det slutna kylsystemet som var praktiskt taget 
underhållsfritt och det var bra för hon hade alltid haft svårt för den regelbundna 
vården. ”Vill man ha en shoppingkasse på hjul, ett regnskydd, skall man inte behöva 
tänka för mycket på dess hälsovård.”146 En annan sak hon tyckte om var sikten. 
”Sikten är fri och det finns inte några vinklar, där stora stygga bilar kan gömma sig, för 
att plötsligt ge till ilskna signaler när jag byter fil.” Dessutom var den lätt att parkera. 
 
Klockor 
Det argument som användes i överlägset flest annonser var precision. Att klockan gick 
exakt var viktigt. Dessutom var elegans och utseende viktiga argument.147 
 
Diverse 
En annons som kan vara värd att nämna är reklam för Chryslers utombordmotor. Den 
riktade sig till kvinnor och profilerade sig genom att den hade el-start så den var lätt att 
sköta för kvinnor. Läsaren fick även rådet att ”Tala med Er man. Han vet vad Chrysler 
betyder.”148 
 
Resor 
Resereklamens vanligaste argument var att det var bekvämt och gick snabbt. Även 
priset var ett vanligt argument. 
   Även här finns det intressanta reklamer som riktar sig dels till män, dels till kvinnor. 
BEA hade två annonser för sin familjerabatt till London. I annonsen som riktar sig till 
kvinnor stod det: ”Låt Er man ta Er med till London […] Tänk så härligt för Er med en 
extra semester, tänk så härligt för honom med en affärsresa i Ert sällskap. Och så 
sparar han ju stora pengar när han tar Er med på BEA:s familjerabatt. […] Låt honom 
få visa Er Londons sevärdheter, butiker, nöjesliv och attraktioner.”.149 
   Annonsen som riktade sig till män var nästan helt identisk. Där stod det: ”Tag Er fru 
med till London. […] Kombinera Er affärsresa med hennes nöjesresa och njut av en 
underbar semester tillsammans.”150 
   Även Air India hade flera olika reklamer. De som var neutrala och riktade sig till 
män tog upp hur bekvämt det var att flyga, hur fort det gick, om Indiens mystik, och 
hur det skulle vara att bli behandlad som en maharadja. Reklamen som riktade sig till 
kvinnor handlade enbart hur tråkigt det hade blivit att shoppa i Europa och hur roligt 
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det var att shoppa i Indien, gå i basarer och pruta, samt hur billigt man kunde 
handla.151 
 
Försäkring 
Argumenten som lyftes fram i försäkringsreklamen var att allt inte borde handla om 
pengar utan att försäkringsbolagen var för vanligt folk, att människovärdet lyftes fram. 
 

Jämförelse mellan 1952 och 1967. 
En tydlig sak är att världen hade blivit mindre. 1952 var omvärlden begränsad till i 
huvudsak USA och Frankrike vad gällde referenser till omvärlden, medan resorna 
även gick till England. 1967 använde många reklamer hela världen i sina annonser. 
Resorna gick längre bort, det gjordes reklam för språkresor för att konsumenten ville 
lära sig språk, och alkohol och tobak talade gärna om hur stora produkterna var i resten 
av världen.  
   En annan tydlig sak är att husmodersrollen hade blivit omodern. Reklam riktade sig 
inte till husmodern 1967.  
   Annonserna för kläder hade ändrat karaktär, särskilt för männen. 1952 fanns det i 
princip enbart reklam för kostymer, 1967 däremot var det jeans och byxor som gällde. 
Även kvinnornas kläder var mer inriktade på att de skulle vara bekväma än enbart 
senaste mode.  
   Sportighet var ett gångbart argument 1967, något som bara nämndes någon enstaka 
gång 1952 och då i samband med kläder för yngre flickor och pojkar. 1967 var det 
däremot männen som skulle vara sportiga. 
   Bilreklamen hade förändrats på så sätt att varje bilmärke hade sin egen nisch. 1952 
talade alla bilreklamer om samma saker. 1967 däremot lyfte varje bilmärke fram de 
som ansågs karakteristiskt för just det märket och spelade på det i reklamen. 
   Hemreklamen hade förändrats från att ha argumenterat för arbetsbesparande 
produkter, särskilt för kvinnan, till att tala om att hade man bara pengar kunde man få 
precis det man vill ha och eftersom man hade god smak ville man ha just den 
produkten. 
   Smak, elegans, prestige och exklusivitet är dock lika gångbart 1952 som 1967. 
Överlag är de de vanligaste argumenten i all reklam från båda åren. 
   En sak som kanske inte är ett argument, men ändå var viktigt i reklamen var 
användandet av bilder. 1952 använde reklammakarna bilder på män eller kvinnor i 423 
av de 872 annonserna, d v s nästan 50 %. Det var vanligast med bilder på kvinnor. 335 
annonser hade en bild på minst en kvinna, medan 151 annonser innehöll en bild på 
minst en man. I 63 av annonserna fanns det både män och kvinnor på bilden. 
   1967 hade användandet av människor på bild i reklamen minskat. 268 av de 760 
annonserna hade en bild på en människa. 192 av annonserna innehöll en bild på minst 
en kvinna, medan annonserna med bild på män var 151. I 75 av annonserna fanns det 
både män och kvinnor på bilden. Mängden kvinnor i annonserna hade alltså minskat, 
medan männens procentuella andel snarare ökat något. 
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Hur framställs kvinnor och män i reklamen från 1952 respektive 
1967? 

1952 
1952 framställdes kvinnan som den som var ansvarig för hem och barn. Tvätt, disk, 
matlagning och att se till att barnen fick det de behövde var hennes uppgift. Några 
livsmedelsreklamer riktade sig direkt till husmodern och alla reklamer med ett barn 
som skulle ha mat eller tas om hand på annat sätt var riktade till kvinnor. All reklam 
för rengöringsmedel riktade sig också till kvinnor och en av reklamerna slog tydligt 
fast att både hemmet och kontoret var kvinnans jobb. Kvinnan skulle också vara 
händig genom att sy och sticka kläder, både åt sig själv och åt sina barn. 
   Kvinnan fick gärna förvärvsarbeta så länge hon skötte sina husliga plikter. Enligt den 
reklam som visade en bild på kvinnan på sin arbetsplats var hon nöjd och glad med att 
sköta enklare sysslor. Kvinnans arbetsplats utanför hemmet var enligt reklamen på 
kontoret, som sekreterare och allt-i-allo till männen på arbetsplatsen. 
   Den kanske viktigaste uppgiften för en kvinna var att vara vacker. Alla kvinnor på 
reklambilderna var vackra och unga. Det fanns bara en bild på en kvinna som inte 
passade in i mönstret och det var en reklam för Purex där bilden var på en gammal 
kvinna och texten löd ”mormor är på dåligt humör idag – hon behöver nog en 
Purex”.152 Förutom bilderna är det uppenbart när man läser texterna till alla 
underklädes- och skönhetsreklamer att kvinnans viktigaste uppgift var att vara vacker 
och att lukta gott. Det var genom utseendet som kvinnan kunde nå uppskattning och 
framgång. Var man inte vacker av naturen så kunde det korrigeras. Korsetter, 
plastikkirurgi och elektrolysbehandling lovade att råda bot på skavankerna.  
Kvinnan rökte cigaretter och drack sherry eller likörer. 
   Mannens viktigaste uppgift 1952 var att göra karriär. Det skulle dessutom synas att 
man var lyckad och detta lyckades man med genom att klä sig i rätt kostym. Att vara 
välklädd och ha god smak var en mans viktigaste egenskaper. I hemmet hade mannen 
ingenting att göra förutom när han satte sig och åt god mat tillsammans med sin familj 
eller när han läste tidningen i fåtöljen. Enda gången en man syns ensam med sitt barn i 
reklamen är en annons när han sitter och läser en världsatlas med sin son.153 Mannen 
behövde inte hålla sig ren eller lukta gott. Huvudsaken var att han borstade tänderna 
och behandlade sitt mjäll med hårvatten. En god man såg även till att trygga sin familjs 
framtid vid hans eventuella bortgång genom en försäkring. På jobbet var han ofta 
stressad och behövde koppla av med kaffe eller tobak. När han väl kopplade av var det 
en kvinna som serverade honom kaffe.154 En man rökte cigarr eller pipa och drack 
sherry eller likörer.  
 

1967 
Kvinnan var inte längre husmor och hemmet var inte längre hennes primära uppgift. 
Hon behövde inte längre sy eller ta hand om matlagningen och barnen. Hennes stora 
intresse var att shoppa, både i Sverige och utomlands. Ett viktigt inslag i kvinnans liv 
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var att vara värdinna. Korsetten och bysthållaren var inte längre hennes viktigaste 
plagg och hon kunde kanske klä sig i byxor istället för klänning eller kjol. Hon körde 
gärna bil så länge de var små och lättkörda. Hon rökte också cigaretter och drack 
kopiösa mängder alkohol. Helst drack hon whisky, men även champagne och portvin. 
Kaffe var även det en populär dryck. 
   Vad som var mannens viktigaste uppgift är svårt att tyda. Klart är dock att han skulle 
ta lite mer ansvar i sitt hem, men bara om hjälpmedlen var tillräckligt roliga att hantera 
för en karl. Han skulle också vara ren, fräsch och ge ett sportigt intryck med after-
shave och jeans istället för kostym och hårvatten. Hade han något i håret skulle det 
höra till någon exklusiv herrserie. Han skulle köra en stor eller sportig bil och jobbade 
som ingenjör eller något annat med hög lön där han inte behövde smutsa ner sig. Han 
hade god och exklusiv smak, drack om möjligt ännu mer alkohol än kvinnan, gärna 
whisky eller portvin, och rökte cigarr. 
   Både mannen och kvinnan brydde sig mer om att de köpte ”rätt” vara än vad varan 
kostade. Reklam som lockade med lågt pris var sällsynt, medan reklam för dyra 
produkter var relativt vanliga och oftast antydde att ”smakar det så kostar det”. Det var 
viktigt att visa att man hade god smak, både när det gällde alkohol, kläder, möbler eller 
heminredningen. Priset var viktigt när det gällde resor och bilar. Att köpa en dyr 
minkpäls var dock inget större problem. 
   Män begrep sig på stora saker som bilkörning och motorer. Det var även han som 
var världsvan och kunde ta med sin fru till London och Indien. Mannen uppmanas att 
”ta med Er fru och provkör Mercedes-Benz 250, så får hon också känna hur lättkörd en 
stor bil kan vara”.155 Mannen begrep såna saker och var tvungen att visa och tala om 
för sin fru hur saker och ting fungerade. Den enda annons jag hittat där en kvinna 
förstår någonting bättre än en man är en reklam för Parker pennor. Texten säger: 
 

Titta bara på min chef. ”I karriären” som dom säger (fastän han 
har väl inte hunnit så många steg än). Klart han tänker på sitt 
yttre. Snyggt och prydligt klädd, välklippt, välrakad, luktar gott. 
Ung, klipsk och framåt, det säger alla. Men tänk, karln äger inte 
ens en riktig penna! Häromdagen, när jag kom in med hans brev, 
skulle Ni sett vad han tänkte skriva under med… Nå, det var ju 
kvickt tillrättat. Han fick låna min Parker 75. Och så sa jag rent 
ut, att han verkligen behöver en riktig penna. Vad ska hans 
kunder få för intryck annars! Att jag vågade. Men det fungerade. 
Idag har han en egen Parker 75.156 
 

Kvinnor förstod sig alltså på småsaker, men de var rädda att påpeka detta för männen 
som antogs veta bättre. Texten ger intrycket att hon nästan tycker att det är lite genant 
att hon visste bättre än honom. Kvinnorna uppmanades därför ofta att fråga sin man 
hur det låg till. 
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DISKUSSION 
 
Jag tänker här diskutera varje frågeställning för sig, samt ställa dem mot den forskning 
jag presenterade tidigare. Vissa saker, som skulle kunna diskuteras på många ställen, 
sparar jag dock till slutet för att kunna ta med resultat från alla frågeställningar. 
 

Vilka produkter gjordes det reklam för i Veckojournalen 1952 och 
1967? 
Till att börja med jämför jag mina resultat med resultaten från Nowak & Andréns 
undersökning i Reklam och samhällsförändring.157  
1952   
 Min undersökningNowak & Andrén
Livsmedel, njutningsmedel 15% 19% 
Kläder 24% 25% 
Hygien och kemisk-tekniska produkter27% 26% 
Hushåll och hem 7% 5% 
Rekreation, fritid 19% 21% 
Tjänster 6% X 158 
Diverse 2% 4% 
Totalt 100% 100% 
Tabell 4 Källa: Vecko–Journalen Nr 1–26 och Nowak & Andrén s 111 
 
Resultatet för 1952 från min undersökning respektive Nowak & Andréns var närmast 
identiska. Det skiljde inte mer än ett par procent på de olika kategorierna. Tyvärr går 
det inte undersöka deras kategorier närmare år för år för att urskilja vilka produkter 
som var vanligast inom kategorin. Jag får därför på produktnivå nöja mig med att 
jämföra mina resultat mot ett medelvärde från hela deras undersökning som sträckte 
sig från 1950 till 1975. 
 
1967   
 Min undersökningNowak & Andrén
Livsmedel, njutningsmedel 30% 30% 
Kläder 9% 1% 
Hygien och kemisk-tekniska produkter11% 32% 
Hushåll och hem 9% 10% 
Rekreation, fritid 26% 16% 
Tjänster 13% X 
Diverse 1% 11% 
Totalt 760 100% 
Tabell 5 Källa: Idun-Veckojournalen Nr 1–42, Veckojournalen Nr 43–52 och Nowak & Andrén 
s 111 
                                                           
157 Nowak och Andrén s 111 
158 I Nowak och Andréns undersökning har de tyvärr gjort en bredare övrigt-grupp just i denna 
jämförelse där kategorin tjänster ingår. 
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  1967 var det större skillnad mellan våra undersökningar. Hygien och kemisk-, 
tekniska produkter var betydligt vanligare i Nowak & Andréns undersökning, medan 
det i VJ fanns betydligt mer annonser för kläder samt för rekreation, fritid. Den största 
kategorin i båda undersökningarna var livsmedel, njutningsmedel. I VJ stod 
alkoholreklamen för den största delen reklam i den kategorin. Hur det låg till i Nowak 
& Andréns undersökning går inte att utläsa. 
   Tittar man närmare på Nowak & Andréns sammanlagda resultat av produkterna kan 
man som sagt inte utläsa något om enskilda årtal, men det ger ändå vissa intressanta 
resultat att diskutera.  
   Inom kategorin livsmedel, njutningsmedel motsvarade alkoholreklamen ca 5 % i 
Nowak & Andréns undersökning; 27 annonser av sammanlagt 532 inom kategorin var 
reklam för vin, sprit eller öl. I det totala utbudet motsvarade alkoholreklamen 1,2 %, 
eller 27 av 2310 annonser.159  
   I min undersökning motsvarade alkoholreklamen 64 % av annonserna i kategorin 
och 19 % av det totala annonsutbudet för året. Även 1952 upptog alkoholen en stor del 
av annonsutrymmet, 40 % i kategorin och 6 % av de totala annonserna. Det är alltså 
klart och tydligt att alkoholen tog upp mycket större plats i VJ än i medeltidningen. Jag 
tror att detta beror på det faktum att VJ riktade sig till en läsarkrets med mycket pengar 
som därmed hade råd att köpa dyra sorter. Det skedde alltså en tydlig glorifiering av 
alkohol i VJ. Reklammakarna målade upp en tydlig bild av att för att du skulle ”vara 
någon” var det viktigt att du hade många sorters sprit hemma. De skulle även vara 
”rätt” sorter. Man kunde alltså bedöma en person utifrån vilka spritsorter som stod i 
barskåpet. 
   En annan tydlig skillnad mellan VJ och medeltidningen hittar vi inom kategorin 
hygien, kemisk-, tekniska varor. I medeltidningen var produkten kosmetika lika stor 
som rengöringsmedel (150 respektive 154 annonser). I min undersökning var 
skönhetsmedel en av de klart vanligaste produkterna medan jag enbart hittade elva 
annonser för rengöringsmedel 1952 och inte en enda 1967.  
   Inom kategorin motsvarade skönhetsmedel 19 % i medeltidningen, resten var mer 
hushållsrelaterade produkter. I min undersökning motsvarade skönhetsmedel 50 % 
1952 och 61 % 1967. En möjlig förklaring till varför skönhet var så mycket viktigare i 
VJ än i medeltidningen återkommer jag till nedan när jag diskuterar kvinnorollen. 
   Överlag tycker jag mig se att annonserna i VJ har ändrat karaktär från att 1952 haft 
en dragning åt plikt och ansvar, medan 1967 års annonser ger ett större utrymme för 
fritid, både för män och kvinnor. Resereklamen har ökat kraftigt, männens kläder har 
förändrats till en ledigare klädsel, reklamen för tidningar, särskilt med inriktning åt 
något specialintresse har dubblerats och livsmedelsreklamen har en klar karaktär av 
fest och avkoppling, snarare än 1952 års mer vardagsinriktade reklam. Jag är 
övertygad om att detta har att göra med de ökade inkomsterna i samhället. Det gick bra 
för Sverige 1967. Självförtroendet var på topp för den svenska ekonomin. Detta 
återspeglades självklart i reklamen. Exklusiva varor samt varor för de som kan unna 
sig att ta ledigt och bara ägna sig åt det de tycker är kul har ökat. 
   Att reklam för att anställa hushållspersonal försvann menar jag beror på förändrade 
värderingar i samhället. 1967 var det inte längre lika accepterat att ha husa, kokerska 
och barnflicka. Jämställdhet var ledordet i samhällsdebatten och detta gällde inte bara 
                                                           
159 Nowak & Andrén s 113 
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män/kvinnor utan också klasserna. En annan orsak kan vara just att det gick bra för 
Sverige. Det fanns jobb att ta och lönerna trissades upp. Man hade helt enkelt inte råd 
att anställa tjänstefolk i lika hög grad som 1952. 
 

Vilka produkter riktade sig till kvinnor respektive till män? 
Det mest intressanta i den här frågeställningen tycker jag är skönhetsprodukterna. 1952 
riktade sig 92 annonser till kvinnor och 5 till män, medan det 1967 fanns 28 annonser 
till kvinnor och 25 till män. Jag kan nu med min undersökning i handen konstatera att 
signaturen Marguerite, som skrev artikeln Måste män lukta illa? som nämndes ovan, 
hade alldeles rätt i sin satiriska betraktelse av reklamklimatet. Alla hennes iakttagelser 
kan verifieras i denna studie. Hon påstod att fanns det någon reklam som riktade sig 
till män så var det om rakvatten. Av de fem annonser som riktade sig till män 1952 var 
tre för rakningsartiklar från Hega.  
   Jag kan alltså konstatera att det i reklamen inte ansågs viktigt att mannen höll sig 
fräsch. Annat var det då 1967, när hälften av skönhetsprodukterna riktade sig till män. 
Hur kan det komma sig att det skett en sån påtaglig förändring? Jag menar att det hela 
har att göra med kvinnans sexuella frigörelse. Kvinnans sexualitet har alltid varit 
kontrollerad av mannen, men under det senaste århundradets kvinnokamp har även 
kvinnans rätt till sin kropp och sin egen sexualitet påverkats. En avgörande detalj inom 
denna frigörelse har med p–pillret att göra. I och med p–pillret kunde kvinnan själv 
skydda sig mot en oönskad graviditet. Under sextiotalet växte också en mer liberal 
inställning till sex fram. Man skulle få ha sex med vem man ville, när man ville. I och 
med ett, från statens sida, alltmer utbyggt socialt skydd var det inte längre nödvändigt 
att gifta sig och det var inte längre en skam- och nödsituation för kvinnan att vara 
ensamstående mamma. Från 1956 kunde tillexempel bidragsförskott lämnas till barn, 
födda inom eller utom äktenskap, i fall där antingen fadern eller modern genom dom 
eller avtal förpliktats att betala underhållsbidrag till barnet, men där underhållsbidraget 
inte betalades.160 Barn, för vilka faderskapet inte blivit fastställt, var ursprungligen 
utestängda från rätten till bidragsförskott. Lagen förutsatte nämligen att förskott skulle 
lämnas i förhållande till en känd far och som ersättning för ett fastställt 
underhållsbidrag som inte betalades. Genom 1964 års lag om bidragsförskott ändrades 
förutsättningarna för rätt till bidragsförskott så att förskott kunde lämnas redan från 
födelsen till barn för vilka faderskapet inte blivit fastställt.  
   Jag menar att allt detta ledde till att kvinnor i allt högre grad själva kunde välja vilka 
de ville ha sex med, och gjorde det också. Därmed skapades en marknad för 
skönhetsmedel för männen. Även om skönhetsmedel för män fanns redan tidigare 
skapades nu ett behov. Kort uttryckt: ville män ha sex var de tvungna att fräscha upp 
sig. Enligt grundläggande ekonomisk teori om utbud och efterfrågan ökade därför 
mängden reklam för skönhetsmedlen. 
   Reklam för kläder riktade sig huvudsakligen till kvinnor. Särskilt vanlig var alltså 
underklädesreklamen, som upptar närmare hälften av klädreklamen som riktar sig till 
kvinnor. Även riktigt dyra klädesplagg gjordes det reklam för. En minkpäls kostade 
9900 kronor 1967. Det var alltså många exklusiva plagg som riktades särskilt till 
kvinnor. Jag har svårt att tänka mig att man kunde hitta reklam för minkpälsar i särskilt 
                                                           
160 Betänkande av underhållsstödsutredningen. SOU 2003:42 

 102



många andra tidningar. Möjligtvis skulle det kunna finnas i någon av de mer exklusiva 
damtidningarna. Även andra exklusiva produkter såsom specialdesignad och 
skräddarsydd heminredning samt en swimmingpool att ha i trädgården pekar på att VJ 
verkligen var en tidning som riktade sig till folk med pengar. 
 

Vilka argument användes i reklamen för att påverka människor att 
köpa produkterna? 
Det klart vanligaste argumentet i VJ var någon form av prestigerelaterad anledning, 
såsom smak eller exklusivitet. Just att ha god smak verkade vara något som enligt 
reklamen var ytterst viktigt, både 1952 och 1967. Det var viktigt att genom sin 
konsumtion markera sin status. Rätt kläder, rätt alkohol och rätt inredning skulle 
inhandlas oavsett pris. Detta går tvärt emot Nowak & Andréns undersökning. De kom 
fram till att prestigeargumentet var det näst mest ovanliga. Bara att använda sig av 
erotik i reklamen var ovanligare. Nowak & Andrén tyckte sig dessutom se att 
prestigeargumentet blev mindre vanligt under undersökningsperioden. Mina resultat 
pekar inte entydigt åt något håll. För hem-, och hushållsreklamen ökade användandet 
av just ”prestigeknepet” medan det för t ex herrkläder minskade. Att prestige var ett 
vanligt försäljningstrick menar jag bero på att VJ var just en tidning för den mer 
välbärgade delen av samhället. Bristen på sådana argument i Nowak & Andréns 
undersökning tolkar jag som att reklammakarna tror att status och smak är viktigare 
bland överklassen än bland underklassen. VJ hade dessutom en stor del av sin läsekrets 
bland de som stadigt fick det bättre. För dem var det antagligen viktigt att visa att man 
kunde föra sig och passa in i sin nyvunna position i samhället.  
   Argument om sportighet hade ökat till 1967. Detta sätter jag klart i samband med 
den förändrade bilden från plikt till fritid som jag nämnde ovan.  
   Nowak & Andrén kom i sin undersökning fram till att kvinnor på bild var sexiga i 10 
% av alla bilder i medeltidningen under min undersökningsperiod. Detta att leta efter 
just sexighet ingick inte i min primärundersökning. Jag har alltså inte undersökt alla 
bilder med kvinnor på, men däremot kan jag slå fast att i alla underklädesannonser 
som använde sig av bild på en kvinna så framställdes kvinnan sexig enligt Nowak & 
Andréns definition av sexighet som nämndes ovan. Detta betyder att kvinnan var sexig 
på minst 15 % av alla bilder på kvinnor 1952. Då har jag alltså inte räknat med några 
andra bilder än underklädesreklamen. Jag kan dock se att särskilt inom 
skönhetsmedelsreklamen fanns det åtskilliga bilder som skulle höja det värdet 
ytterligare. Användandet av sexiga kvinnor på bild var alltså mycket vanligare i VJ än 
i medeltidningen. 
   Användandet av bilder överlag på kvinnor hade minskat från 1952 till 1967, vilket 
även ledde till att det totala användandet av människor på bild minskade. Detta 
stämmer överens med de resultat Nowak & Andrén fick. De kunde dock även 
konstatera att det inte skedde någon förändring i andelen bilder på män och kvinnor. I 
min undersökning däremot minskar andelen bilder på kvinnor från att vara ungefär 
dubbelt så många som bilder på män till ungefär lika många. Den mest troliga 
förklaringen till detta är att andelen annonser för kläder och skönhetsprodukter hade 
minskat 1967 jämfört med 1952, snarare än ett annorlunda sätt att använda bilder på 
människor.  
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Hur framställs kvinnor och män i reklamen från 1952 respektive 
1967? 
Denna frågeställning är kanske den mest intressanta att diskutera eftersom den bygger 
på resultat från alla de andra frågeställningarna.  
   Bilden av mannen 1952 var att han skulle göra karriär. Hans exklusiva kostym skulle 
visa för alla som såg honom att där gick en man som hade ett bra arbete och således 
kunde försörja sin familj. Försörjningen var mannens huvudsakliga uppgift. När 
arbetsdagen var över kunde den stackars utarbetade mannen komma hem till sitt hem, 
sätta sig ner med ett glas av en väl vald alkoholsort i handen, slappna av och samla 
krafter för nästa arbetsdag. På det stora hela tycktes mannen fullgjort sin uppgift om 
han försörjde sin familj ekonomiskt. 
   1967 gavs en lite annorlunda bild av mannen. Han skulle fortfarande arbeta med 
något prestigefyllt och välbetalt, men 1967 års man skulle även vara en 
fritidsmänniska. Han skulle inte längre klä sig i enbart kostym, utan kunde nu med 
fördel bära jeans på fritiden. Han skulle även dofta sportigt av något exklusiv 
doftserie. Budskapet att mannen ska värdera sin fritid är tydligt. Men varför hade 
denna förändring skett? Hade männen tröttnat på att enbart arbeta och börjat kräva mer 
fritid än männen 1952, hade männen alltid uppskattat sin fritid, men reklammakarna 
inte insett detta eller hade reklammakarna helt enkelt upptäckt att en man som både 
arbetar och uppskattar sin fritid är en bättre konsument än en man som enbart arbetar? 
Frågan är omöjlig att svara på utifrån det resultat studien fått. Det finns dessutom ännu 
en faktor som påverkar bilden av mannen och det är bilden av kvinnan. Även om det 
inte går att förklara varför förändringen skett, så kan studien dock slå fast att bilden av 
mannen förändrats, från att 1952 visa på den arbetande mannen vars enda uppgift var 
att försörja sin familj, till att 1967 visa på en man som både arbetade och var 
fritidsmänniska. Till fritiden hade även delar av hushållsarbetet bakats in, även om det 
inte tog någon större plats för mannen. 
   1952 var bilden av kvinnan den att hon hade två uppgifter i livet; hon skulle ansvara 
för hemmet och hon skulle vara vacker. Hirdmans husmoderskontrakt är påtagligt i 
reklamen från 1952. Viss reklam slår tydligt fast kvinnans husmodersansvar, och även 
om inte all reklam för livsmedel och övriga hushållsprodukter riktar sig direkt till 
kvinnan så finns det inte en enda reklam som utmanar bilden genom att ens antyda att 
mannen hade ett delansvar. De flesta livsmedelsreklamer var faktiskt neutrala eftersom 
de helt enkelt bestod av en bild på produkten och en informativ text. Detta innebär 
dock inte att de i verkligheten var reklam som inte riktade sig till kvinnan. En 
väletablerad teori inom psykologin, som nämndes ovan, är selektiv perception, som går 
ut på att man ser det man är intresserad av och det man kan relatera till, men inte det 
andra. Jag ber därför läsaren göra ett tankeexperiment.  
   En man och en kvinna delar på ansvaret enligt 1950-talets normer, nämligen att 
mannen står för den ekonomiska försörjningen medan kvinnan sköter de husliga 
sysslorna. När mannen är på jobbet handlar, städar, diskar och tvättar kvinnan och när 
mannen kommer hem står maten färdig på bordet. Efter maten sätter sig båda och läser 
varsitt nummer av VJ. Vem av dessa kommer att se den neutrala reklamen om 
champinjoner, margarin, kaffe och marsansås? 
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   Om det enbart är kvinnan som har ansvaret för hemmet är det alltså mycket troligare 
att den ”neutrala reklamen” är ämnad för henne. Jag skulle dock inte kunna ta med 
sådant i min bedömning när jag kategoriserar materialet eftersom jag då skulle 
kategorisera utifrån min personliga tolkning och uppfattning om ”hur det troligen var”. 
På samma sätt kan man diskutera utifrån alkoholreklamen. Whisky och konjak ses som 
typiskt manliga drycker, men reklamen var inte nödvändigtvis riktad till män för det. 
Det kan mycket väl ha varit så att det var kvinnans uppgift att se till att det alltid fanns 
whisky hemma eftersom det var hon som hade ansvaret för hemmet.  
   Kvinnans andra livsuppgift, att vara vacker, knyter jag starkt till att VJ var en tidning 
för välbärgade, samt att det alltid har varit kvinnans uppgift att tänka på sitt yttre. 
Större delen av VJ:s läsare var kvinnor, vilket delvis förklarar varför det skrevs mer 
om kvinnors yttre än om mäns, men det förklarar inte varför reklamen i VJ antydde att 
utseendet var det viktigaste i livet.  
   Kvinnan bedömdes utifrån två saker, hennes utseende och hur lyckad hennes man 
var. När jag läste VJ från 1952 tänkte jag särskilt på kvinnornas titlar. Det hade titlar 
som ”professorska” och ”friherrinna” eller att det stod ”Fröken X, dotter till Majoren 
A.A”. Ett alternativ var att det stod ”Fru X, gift med doktor A A”.  Kvinnorna 
relaterades alltså utifrån männen. Vad gällde då för männen? Jo, de skulle självklart 
vara framgångsrika, men de skulle även ha en vacker fru eller dotter. Frun var 
värdinna när paret hade bjudning, syntes frun på kort i någon tidning stod det alltså 
”Fru X, gift med A A”, och när frun syntes i offentligheten visste alla att hon var hans 
fru. Det var alltså även viktigt för mannen att kvinnan tänkte på sitt yttre. En vacker 
fru höjde statusen på mannen. Det är, menar jag, förklaringen till varför det fanns så 
mycket mer skönhetsrelaterat material i VJ jämfört med medeltidningen. VJ:s läsare 
rörde sig i finare kretsar än läsaren av medeltidningen och hade därför mer status att 
slå vakt om. 
   1967 har husmodersrollen i reklamen påtagligt minskat. Det fanns fortfarande inte 
någon bild av att hemmet även var mannens ansvar, men tanken var inte helt 
främmande. Ett exempel är Voltas dammsugarreklam. Där slås det dock fast att för att 
mannen ska klara av att dammsuga måste dammsugaren vara lättskött och han ska 
tycka att det är roligt att sköta den. Så att påstå att mannen skulle kunna ta över 
hushållsarbetet verkade snarare vara en komisk tanke. Snarare kan han få hjälpa till 
ibland, men man måste ha överseende med honom eftersom han inte skulle klara det 
särskilt bra. 
   Bilden av kvinnan som husmoder hade 1967 bytts ut mot bilden av kvinnan som 
”den shoppande värdinnan”. Kvinnans ansvar i hemmet var i huvudsak att se till att 
gäster hade trevligt. När det finns något skrivet om vad kvinnan ”är” i hemmet så är 
det just värdinna. Kvinnan hade, liksom mannen, även fått mer fritid och den 
spenderade hon i huvudsak på shoppingstråken. Det finns dock en mer 
friluftsintresserad kvinna som presenteras i vissa annonser, nämligen kvinnan som 
åker på utflykt i bilen tillsammans med sin väninna eller tar båten själv till 
sommarhuset i skärgården, när hennes man måste jobba. Nowak & Andrén kunde i sin 
undersökning inte hitta någon förändring i könsrollerna. Att man kan hitta det i just VJ 
menar jag återigen beror på att Sverige överlag hade fått det bättre. De som redan hade 
mycket pengar hade 1967 fått det ännu bättre. De kvinnor som jobbade tjänade egna 
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pengar och i de familjer där kvinnan inte jobbade fanns det ökade ekonomiska resurser 
samt ett bredare utbud av aktiviteter för den lediga kvinnan.  
   Det var dock inte bara husmodersrollen som minskat i reklamen, utan även själva 
hushållsarbetet i sig hade osynliggjorts. 1952 var det tydligt att hushållsarbetet var 
kvinnans ansvar. Till 1967 hade inte bara bilden av vem som egentligen hade ansvaret 
minskat, utan även bilden av att hushållets grovarbete överhuvudtaget existerade. 
Lättskötta dammsugare och mikrovågsugnar för att värma redan färdig mat fanns, men 
rengöringsmedel och stora delar av de dagliga livsmedlen hade helt försvunnit från 
reklamen. Bilden reklamen gav av hushållet var alltså att det lilla jobb som fanns gick 
snabbt och lätt med de nya, moderna hjälpmedlen. Därefter kunde både kvinnan och 
mannen ägna sig åt sina fritidsintressen. 
   Den här utvecklingen från husmoder till en mer ”ledig” kvinna som jag kan spåra i 
reklamen stödjer Hirdmans bild av husmoderskontraktets upplösande. Hirdmans 
tolkning av skeendet är att det först råder ett husmoderskontrakt, som går ut på 
kvinnan ansvarar för hemmet, medan mannen ansvarar för den ekonomiska biten. 
Detta byts sedan ut mot ett tvådelat jämlikhetskontrakt, där båda är ansvariga för 
hemmets försörjning. Detta byts senare ut ännu en gång till det nu rådande 
jämställdhetskontraktet. Hirdman skriver att hon i sin forskning: 
 

kunnat visa på hur dominanta de stereotypa kontraktstankarna är, 
hur de bryts i början av 1960-talet, hur de normfästs i slutet av 
1960-talet, hur ett nytt genuskontrakt slår igenom under 1970-
talet och dramatiskt formar om samhällets vardagsliv – och hur 
det institutionaliseras under begreppet jämställdhet.161 

 
Just det där mellanledet, hur husmoderskontraktet bryts i början på 60-talet och ersätts 
av ett annat kontrakt, är vad jag kunnat identifiera i mina resultat. Husmodersrollen har 
i reklamen minskat påtagligt, för att bytas ut mot en kvinna som på samma sätt som 
mannen har fritid utanför och i hemmet. 
   Jansson, som jag utgått ifrån i min genusteori, finner jag användbar när det gäller att 
gå vidare i min forskning. Eftersom jag funnit så tydliga normer och värderingar i 
reklamen borde dessa kunna återfinnas i mans- och kvinnorollen från samma tid. Det 
vore intressant att undersöka detta konkret, t ex genom intervjuer, dagboksanalyser etc. 
   Ett fenomen jag inte riktigt kan förklara är hur man på så många ställen 1967 kan 
hitta antydningar om att hon ska fråga sin man och att männen kan och förstår saker så 
mycket bättre än kvinnor. Med tanke på den ökande utbildningsnivån för kvinnor 
under hela 60-talet skulle man kunna tycka att det tvärtom borde vara färre sådana 
argument 1967 än 1952. 1952 har jag dock inte hittat ett enda liknande argument. 
Vissa skulle kanske tolka det som en ”patriarkatets sammansvärjning” mot kvinnorna 
och se det som att männen är hotade av de nya kunniga kvinnorna och därför måste 
trycka ner dem. Jag menar att det inte alls beror på det, utan min teori är; att det var 
först under 60-talet som kvinnor började få ett eget kapital och hade möjlighet att 
själva köpa dyrare varor (förutom kläder). Den allmänna inställningen i reklamen var 
dock att kvinnor inte visste något om omvärlden, bilar eller konsumentvaror och att det 
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därför vore bättre om de talade med någon man, innan de bestämde sig för att köpa 
något. 
 

Avslutning 
Jag tycker att min metod har fungerat bra. VJ som tidning uppfyller alla krav som 
ställs i syftet. Hade jag skrivit uppsatsen med de kunskaper jag har nu skulle jag dock 
ha använt mig av vartannat nummer 1952. Ett tips till andra som vill göra en liknande 
undersökning är att om man inte vet exakt hur materialet ser ut så kan det vara klokt 
att börja mer blygsamt, t ex att börja med en tidning per månad, för att därför bättre 
kunna bedöma vad som är en rimlig mängd. 
   Att arbeta kvantitativt med råmaterialet och bearbeta det i datorn har fallit ut väl. 
Datorn är ett utmärkt redskap för att sortera och räkna ut statistik. Jag kunde också 
snabbt och lätt hålla ordning på alla tidningsnummer från olika årgångar, olika 
kategorier, produkter, m m. Den kvantitativa grundbearbetningen blev sedan en 
utmärkt ingång för djupare analyser av mer specifik karaktär. Att jag dessutom la ner 
mycket möda på att samla in ett gediget råmaterial underlättade senare arbetet att hitta 
relevanta analysingångar i materialet. 
   Jag har tre förslag på fortsatt forskning. Det ena är att göra en kompletterande 
undersökning i någon annan tidning, förslagsvis en familjetidning som riktade sig till 
undre medelklassen och arbetarklassen, med samma fokus på genus. De skulle då 
möjliggöra en jämförelse mellan olika klasser hur marknadskrafterna, genom sina 
representanter reklammakarna, försöker påverka olika värderingar och attityder kring 
könsroller och människors behov. Det andra förslaget är att jämföra min undersökning 
om reklam med de faktiska förhållandena 1952 och 1967, utifrån Janssons teori om 
hur normer och värderingar kan kopplas till genusprocessen. Där skulle man till 
exempel kunna göra en intervjuundersökning för att komma fram till hur folk såg på 
de saker reklamen påstår, samt även jämföra detta med officiell statistik om arbete, 
studier, handel et c. Man skulle då även kunna ge sig på att söka klarlägga vilket 
förhållande reklamen egentligen hade till verkligheten genom att sätta t ex 
speglingshypotesen på prov. Det tredje förslaget är att studera huruvida grovarbetet i 
hushållet osynliggjorts även i övrig populärpress. Eftersom denna undersökning visar 
saker som inte gick att upptäcka i Nowak & Andréns undersökning menar jag att 
framtida forskning bör inrikta sig på en specifik tidning eller en specifik målgrupp. 
Nowak & Andréns undersökning visar att det är svårt att hitta tecken på förändrade 
normer genom ett brett anslag och användande av medelvärden. 
   Att min undersökning inte gör anspråk på att vara en bild av verkligheten bör sägas 
igen. Jag har med den här uppsatsen visat reklamens bild av människors behov, liv och 
värderingar 1952 och 1967. Såhär avslutningsvis kan jag dock inte låta bli att 
spekulera. Hur väl stämde reklambilden med verkligheten? Var det så att smak och 
utseende var det viktigaste som fanns och kvinnan tyckte att det var bäst att fråga sin 
man till råds om alla de saker som han såklart förstod bättre än henne? Tvättade sig 
inte femtiotalets karlar och var shopping det bästa sextiotalets kvinna visste? Jag kan 
tyvärr inte ge några svar på dessa frågor. Jag låter signaturen Marguerite, hon som 
skrev den satiriska artikeln om att skönhetsreklam inte riktade sig till män och där 
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hade en 100 % korrekt analys, få ge sin bild av hur väl reklambilden och verkligheten 
korresponderade. 

 
En riktig karl luktar svett, smutsigt hår, gammal tobaksrök, 
strumpor som han glömde kvar på fötterna förra lördagen och i 
vissa fall också sprit och otvättade kalsonger, stall eller 
hundkoja. Inget klorofyll, ingen tvål, ingen eau de cologne och 
inget shamponeringsmedel för honom inte! Han är ju Man.162 

 

                                                           
162 Vecko–Journalen 1952 Nr 22 s 29 
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