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Bakgrunden till min studie är mitt intresse för heminredning. Då jag läste en artikel i

Sydsvenskan som handlade om den senaste tidens ökade intresse för heminredning, bestämde

jag mig för att studera heminredningsideal och förändringen av dessa på 1950-talet och idag.

Syftet är att åskådliggöra förändringen av olika ideal i hemmet, såsom familjeidealet,

kvinnoidealet respektive "husmors-idealet" samt hemmets estetik. Under följande rubriker

försökte jag närma mig tidningens ideal: planlösningen, färger, teknik och könstyperna.

Jag har valt att använda tidningen "Allt i hemmet" som underlag för min empiriska studie.

Framför allt Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv bildar en bra teoretisk utgångspunkt

för undersökningen.

Det visade sig i studien att bland annat familjen är ett ideal på 50-talet liksom idag. Kvinnans

roll har förändrats från att enbart vara husmoder till att ha en mer individuell framtoning. På

50-talet var tidningens "pekfinger" tydligare och man hade klarare föreställningar vad som var

"normalt" respektive "onormalt". Tidningen på 50-talet gick mer in på detaljer och

beskrivningarna om inredning. Idag verkar ett av huvudmålen vara att förmedla det "perfekta"

hemmet ur estetisk synvinkel vilket skulle kunna tolkas som dagens "pekfinger".



Innehållsförteckning: sid

Inledning och syfte               1

Metod                                                                2

Teorier   6

•  Goffmans teorier om hemmet som en scen                                                                  6
•  Gubrium/Holsteins teorier om typifieringar, normalitet och abnormalitet           11
•  Millers tankar om mytifieringen av familjen                                                            13
•  Douglas teorier kring ordning och renhet                                                                 14

Planlösningen på 1950-talet - Ett hemtrevligt boende                                                   15
Köket som kvinnans revir                                                                      20

Planlösningen idag - Det öppna hemmet                                                                         27
Köket som självklar samlingspunkt                                                                                32

Färger på 1950-talet - Att reflektera personligheten                                                     36

Färger idag - Stilutformning och estetik                                                                         41

Teknik på 1950-talet - Det förnyade köket                                                                     47

Teknik idag - Att gömma det förfulande                                                                        53

Könstyper på 1950-talet - Husmodern och den hemslöjdande mannen                      57

Könstyper idag - Sömmerskan och den matlagande mannen                                      61

Konklusion                                                                                                                        68

Litteraturförteckning

Bilagor



1

Inledning och syfte

I Sydsvenska Dagbladet stötte jag på en artikel som handlade om att en våg av tidningar om

heminredning och design hade sköljt över Sverige de senaste åren och att marknaden hade

visat sig vara enorm (Sydsvenska Dagbladet 04.04.2001). Artikeln tar upp frågan om

anledningar och bakgrunden till detta. Chefredaktörerna av olika heminredningstidningar som

intervjuats för artikeln menar att trenden beror på att intresset för kvalitet, former och

material, större estetisk kunskap respektive önskan att sätta en personlig prägel på sitt hem,

har ökat hos läsarna.

Eftersom jag själv är intresserad av heminredning kom jag på idén att i min uppsats

med utgångspunkt från en heminredningstidning åskådliggöra förändringar av

heminredningsidealet, samt synliggöra vissa värderingar och normer som tidningen förmedlar

och vad man kan utläsa av dem. Jag har tänkt att analysera heminredningstidningar i en

empirisk studie. Även tidningens roll och dess sätt att förmedla ideal ska granskas. Däremot

är det inte tänkt att återuppta Sydsvenskans fråga varför den bestående trenden om ökade

upplagor av heminredningstidningar finns idag.

För att ge perspektiv åt mitt arbete ansåg jag det vara intressant att jämföra dagens

tidningar med tidningar av en tidigare period och visa och tolka eventuella skillnader. På

biblioteket fick jag veta att det fanns en inredningstidning som för första gången hade kommit

ut 1956 och som fortfarande ges ut idag. På så vis började idén att jämföra 50-talets och

dagens heminredningspress, att ta form.
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Metod

I mina undersökningar av 50-tals respektive 2000-talspressen valde jag att titta närmare på

heminredningstidningen Allt i hemmet som gavs ut för första gången 1956. Tidningen har

lagts ner och startat om ett par gånger innan den i sin nuvarande form, kom ut på marknaden

1999. Den började komma ut med ett exemplar i månaden vilket den även gör idag. Tidningen

har idag en upplaga av cirka 90 000 exemplar (Sydsvenska Dagbladet 04.04.2001). Här är det

viktigt att påpeka att tidningen på 1950-talet inte enbart framstår som en

heminredningstidning. Även om inslag om inredning, hus och bygge stod i fokus befattade

man sig också väldigt ingående med trädgårds-, mat- och hushållsfrågor liksom familj- och

fritidsämnen där man till exempel behandlade frågor om barnuppfostran. Idag förefaller

tidningen mer än på 50-talet vara ett renodlat heminredningsmagasin även om till exempel

trädgårdsfrågor förekommer regelbundet i tidningsnumren idag.

Heminredningstidningar idag har var och en sin väldefinierade målgrupp och läsekrets,

men den drygt trettioåriga kvinnan ses som den huvudsaklige läsaren (Sydsvenska Dagbladet

04.04.2001). Angående 50-talets tidningar är det däremot tydligt att vissa artiklar mestadels

riktar sig till män (när till exempel frågor om bilar och båtar tematiseras) och vissa artiklar

mestadels till kvinnor.

Tidningen Allt i hemmet har varit lämplig som bakgrund för mina undersökningar

kring de olika idealen därför att ett inredningsmagasin i sig själv ger en uppsjö av information

och ledtrådar som lämpar sig utmärkt som bas för en sådan studie. Om man vill studera

kvinnoidealet respektive husmorsidealet som bland annat ingår i min undersökning kan det bli

mycket givande att analysera Allt i hemmet just på grund av att tidningen huvudsakligen riktar

sig till kvinnor i en ålder där de ofta har barn, har satt bo med alla praktiska bestyr som det

innebär. Tidningen definierar kvinnorollen men ger i samma veva även värdefull information

om hur det motsatta könets roll definieras och kan tolkas, liksom hur avsteg och nyanseringar

av rollerna anses kunna gå till.

Valet av tidningen Allt i hemmet visade sig vara ganska givet därför att det i dagens

läge inte finns så många andra heminredningstidningar som redan fanns för några årtionden

sedan. Anledningen att jag valde att fokusera på en enda tidning var att det i mitt tycke är just

att följa en enskild tidning i utformning och innehåll under årens gång, som är intressant. Min

empiriska studie medförde att det ofta är enbart ett fåtal artiklar, bilder och dylikt som mina

slutsatser grundar sig på. Detta tillvägagångssätt gör det förstås också lättast att spåra

eventuella skillnader och förändringar.
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Studien av Allt i hemmet genomförde jag på biblioteket där man kan få en inblick i så

gott som hela tidningens arkiv från och med år 1956. Under arbetets gång plockade jag ut de

nio befintliga tidningsnumren av årgång 1956 och alla tolv exemplar av årgång 2000. Jag

begränsade min studie till en enda årgång för vardera årtionde eftersom en årgångs

tidningsnummer ger mycket information och en bra inblick i heminredningspressen.

Parallellt med mitt arbete med tidskrifterna försökte jag sätta mig in i sociologisk litteratur om

boende, heminredning och mode. Ann-Mari Sellerbergs böcker "Moden. Sociologiska

analyser av dagens heminredning" (1979) och "Heminredning och mode från ett sociologiskt

perspektiv" (1977) innehåller undersökningar som går att tillämpa på mitt ämne. Hon jämför

exempelvis 1970-talets mode i inredningen med tidigare epokers heminredning där modet

enligt henne inte var en lika viktig faktor. Hartmut Häußermanns och Walter Siebels

"Soziologie des Wohnens" (2000) är ett bakgrundsmaterial som har en koppling till mitt

ämne. Författarna utgår ifrån att det sker en förändring av boendet när sociala strukturer

ändras. Dagens boende beskrivs som en produkt av en historisk och samhällsbunden process.

Dessa tankar kan ses som bakgrund till min studie, där jag bland annat försöker att koppla

ihop tidningsidealen med förändringar i samhället i ett historiskt perspektiv. Bourdieu

befattade sig med ämnet smak i boken "Distinction. A social critique of the judgement of

taste" (1984) då han skriver att smaken är något socialt betingat och tidsbundet, istället för

något personligt eller slumpmässigt.

Jag hade för avsikt att min studie skulle sträcka sig över en så stor tidsperiod som

möjligt med förhoppningen att eventuella skillnader på så vis skulle bli så tydliga som

möjligt. En fördel med att undersöka tidningsnumren från år 2000 är att dessa gör det möjligt

att hålla min studie så aktuell som möjligt ur dagens perspektiv.

För att först skaffa mig en inblick i materialet fortsatte jag med att selektivt plocka ut

artiklar från 1956 års tidningsnummer som antingen direkt eller indirekt behandlar de ideal

som min studie ska behandla. Dessa ideal är familjeidealet, kvinnoidealet respektive

"husmorsidealet" och hemmets estetik. Även svårgripliga ideal som kringgärdar de ovan

nämnda idealen finns med och tolkas. Dessa ideal kan kopplas till kultur, samhälle och

tidsandan i stort. Det är tidningens skildringar och definieringar som vägledde mig i min

studie och ligger till grund för dess tematiseringar.

Även annat material som bilder, annonser, teckningar, frågespalter och tidningens

tonfall i artiklarna granskades vilket gav värdefulla inblickar i tidningens innehåll och attityd.

Sedan bestämde jag under vilka rubriker jag kunde analysera tidningsidealen med. Här tog jag

hänsyn till både sociologisk relevans och mitt eget intresse. Dessutom fann jag vissa ämnen



4

iögonfallande och spontant intressanta vid närmare läsning vilket gjorde mitt val relativt lätt.

Med utgångspunkt från följande teman tänkte jag undersöka tidningens ideal: hemmets

planlösning, färger, användandet av tekniken och slutligen "könsidealet". Gemensamt för

varje tema är att jag först har beskrivit och tolkat 50-tals tidningarna och sedan har gått

tillväga likadant med nutidens tidningar. Samtidigt jämförde jag 50-talet med nutiden i de

senare delarna. I avsnittet om hemmets planlösning har jag först gjort en generell beskrivning

av planlösningen för att sedan gå närmare in på köksidealet. Könsidealet berörs i viss mån på

flera ställen men mer ingående i ett eget avsnitt. Tidningens ideal kommer tydligt fram här.

Det hade varit intressant att även närmare undersöka andra aspekter till exempel barnrummets

ställning, hemmets möblering och möblernas material i heminredningen, men det hade

sprängt uppsatsens ram.

Under tiden jag studerade tidningarna fick jag så småningom en överblick över vilka

artiklar, historier, bilder och liknade som skulle lämpa sig för en mer närgången undersökning

kring de enstaka ämnena. I tur och ordning avhandlade jag varje ämne för sig, samlade

systemastiskt in informationsmaterial och gjorde anteckningar. Efter att jag hade gått igenom

materialet och granskat det sållade jag ur relevanta och ofta återkommande inslag och började

med deras hjälp utforma en artikel om varje ämne. Några gånger har jag ändrat i citat när

tidningen gjorde stavningsfel men det rör sig här enbart om marginella förändringar.

Efter detta arbete gick jag igenom 2000 års tidningar med utgångspunkt i samma

ämnen som redan bearbetats och fortsatte därefter på samma sätt som jag hade gjort med 50-

talets tidningar. Detta tillvägagångssätt medgav följande metodologiska problem:

Framställningen av teman skiljde sig delvis avsevärt bland båda epokerna. 50-talets tidningar

reflekterade till exempel ofta kring kökets nutida och framtida funktion i artiklar som enbart

tematiserade detta ämne. I dagens tidningar stötte jag däremot inte på så många sådana

artiklar. Istället diskuteras kökets funktion nu snarare i samband med andra rums ställning,

nämligen vardagsrum och matrum. Dessa rum bildar idag en enhet som inte fanns i samma

utsträckning på 50-talet. Dessutom presenteras idag stundom flera olika utformningar av kök

tillsammans, vilka skiljer sig i stil och pris, för att läsaren ska kunna plocka ut just det kök

som passar individuellt bäst. Tendensen finns att 50-talets tidningar mest fokuserar just på

kökets ställning och funktion i hemmet medan man idag förutom detta tematiserar stil och

mode i större utsträckning än för 50 år sedan. Detta fenomen försvårar jämförelsen av

tidsåldrarna samtidigt som det kan ses som en empiriskt intressant företeelse och en utmaning

i min studie.
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Min studie har sin empiriska utgångspunkt i 50-talets heminredningstidningar. Jag har

funnit det lättare att tolka de äldre tidningarna på grund av att de ur dagens perspektiv

framstår som enklare i sitt sätt att återge värderingar och normer. Eftersom tyngdpunkten

ligger på att hitta skillnader kändes det mest lämpligt att fördjupa sig i det empiriska material

vars tidsperiod ligger lång tid tillbaka. Dagens tidningar och de värderingar de förmedlar,

verkar vara mer "självklara" och "givna" för dagens läsare även om man som sociolog inte

bör ta dem för givna. Dessutom skiljer sig de äldre tidningarna i många avseenden ganska

markant i både innehåll, tonfall och design från dagens tidningar, vilket gjorde

undersökningen kring de gamla tidningarna mer intressant.

Mitt preliminära syfte var att jämföra båda epokernas tidningar, deras ideal,

framställning och värderingar på lika villkor. På grund av de nämnda preferenserna kring de

äldre tidningarna förändrades dock syftet under arbetets gång så att man slutligen kan se mina

utläggningar kring dagens tidningsideal snarare som en relief mot vilka 50-talsidealen kan

tolkas. Detta har gjort att jag valde att fokusera mer på 50-talet och mindre på 2000-talet, än

jag ursprungligen hade tänkt mig. En konsekvens av detta är att studien å ena sidan har blivit

mindre systematisk, å andra sidan kan det ses som en "vinst" att det bedrivs historisk

sociologi där studiens teman är lättbegripliga trots tidsavståndet.
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Teorier

I min uppsats tillämpar jag teorier ifrån fyra olika sociologer. Erving Goffman har ett

dramaturgiskt perspektiv i sin syn på mänskligt beteende och använder teatern som en

metafor. Hans teori går att använda i mina tolkningar av tidskrifternas skildringar av hemmet.

Goffman menar att det finns en scen som visas upp och en region bakom scenen som döljs för

"åskådarna" vilket kan överföras på hemmet. Gubrium och Holsteins teori om att konstruera

realiteten genom att ta saker för givet, tillför ett intressant perspektiv då man ser på

tidningarnas sätt att skildra familjekonstellationer, könstyper med mera. Millers tankar om

myten om familjens harmoni tillämpas på samma område men på ett annorlunda sätt. Hon

skriver mer konkret om familjen och viljan att upprätthålla en positiv och harmonisk bild av

familjen oavsett om den är riktig eller ej. Tidningarna betonar ofta vikten av familjen.

Douglas teorier beskriver renlighet som ett viktigt instrument för att tolka de värden och

normer som finns i ett samhälle. Med städningen reorganiserar och definierar vi vår värld.

Ordning och reda respektive renodlade sociala konstellationer är ofta påtagliga i det

undersökta tidningsmaterialet och på så vis blir denna teori relevant.

•  Goffmans teorier om hemmet som en scen

I sin bok Jaget och maskerna (2000) använder sig Erving Goffman av teatern som en metafor.

Samspelet mellan människor kan jämföras med ett spel på teatern. Där finns en scen där

aktörerna uppträder och står i fokus. Här presenterar man sig själv och försöker samtidigt

kontrollera och styra det intryck av sig själv som man överför till "åskådarna". Man har för

avsikt att förmedla en bestämd bild av sig själv och försöker medvetet "manipulera" andras

intryck. Men man har också behov av ett rum bakom scenen där man kan förbereda sitt

agerande.

Den här teorin om olika regioner kan tillämpas på min uppsats. Även ett hus eller en

bostad kan indelas i olika regioner, i scener där man "uppträder" och står i centrum och där

man gärna vill förmedla en bestämd bild av sig själv samt regioner som allmänt inte är

tillgängliga för publik och besökare och som spelar en annan roll för de boende. I min uppsats

försöker jag att tolka och jämföra heminredningstidningars utformning av dessa regioner i

bostäderna både på 50-talet och idag. Jag försöker komma fram till eventuella skillnaderna

och hur dessa skillnader kan tolkas. Är det olika regioner som har varit front- respektive
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backstage på 50-talet jämfört med idag? Det blir intressant att titta närmare på dessa

teoretiska regioner som bildar en ram och bakgrund för mina tolkningar angående bostads-

och heminredningesidealet.

En region kan definieras som vilket ställe som helst som är avgränsat av

perceptions- eller varseblivningsbarriärer. Ett framträdande ges ofta i ett begränsat rum och

under begränsad tid (s.97).

Man kan använda beteckningen "främre region" eller "frontstage" om man utgår ifrån

ett speciellt framträdande som referenspunkt. Det är den plats där framträdandet äger rum.

Vardagsrummet är ett exempel på en sådan region i många hem.

Vissa sidor av aktiviteten accentueras på ett expressivt sätt medan andra aspekter, som

skulle kunna skada det intryck som har blivit skapat, undertrycks i den främre regionen. Men

det kan också finnas en bakre region eller "backstage", bakom kulisserna (s.101). Här

kommer socialt dolda fakta fram. I anknytning till ett visst bestämt framträdande bestrids det

intryck som uppammats av framträdandet. I den bakre regionen kan agerandet utformas och

förberedas. Här konstrueras illusioner och intryck fullt öppet. Rekvisita och fasaddetaljer kan

förvaras och saker hållas dolda. I hemmet skulle denna region kunna vara sovrummet, där

man har möjlighet att lägga av sin fasad och kliva ur sin rollgestalt.

Goffman påpekar att ett framträndandes bakre region ofta ligger i ena ändan av det

ställe där framträdandet försiggår och att det ofta avskiljs av en skiljevägg och en korridor.

Allmänt sett kan den agerande känna sig säker på att inga inkräktare från publiken kan tränga

sig in i denna avskiljda region. Den bakre regionen kommer att hållas stängd för åskådarna

därför att man tar på sig olika roller i de olika områdena. På så vis blir intrycksstyrning möjlig

(s.103).

Kontroll över den bakre regionen spelar en avgörande roll, enligt Goffman. I många

serviceområden, till exempel hos en skomakare, uppmanas kunden att lämna ifrån sig det

föremål som ska ses över så att yrkesmannen sedan kan arbeta med det bakom stängda dörrar

(backstage). När kunden återvänder lämnas föremålet i gott skick men det döljer en mängd

detaljer som kunden behövde veta för att kunna bedöma rimligheten av det arvode som krävs

av honom. Ofta står alltså verksamheten i den bakre regionen i motsats till det intryck man

skulle vilja uppnå (s.103f). På samma vis skulle det kunna finnas fler exklusiva föremål i

vardagsrummet som är frontstage, jämfört med sovrummet där eventuella gäster  inte ska få

tillträde.

Ett annat exempel gäller uträttandet av naturbehov. Det innebär att individen är

inbegripen i en aktivitet som inte är förenlig med rådande renlighets- och snygghetsnormer
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som uttrycks i många av våra framträdanden. Man är tvungen att lägga av sig den expressiva

masken som används vid direkt interaktion och dessutom blir det svårt att återställa den

personliga fasaden igen. Detta kan förklara varför badrummet ofta ligger i en backstage-

position. Liknande förhåller det sig enligt Goffman med sovrummet. I sömnen är det

nämligen också svårt att upprätthålla masken, likaså vid sexuella aktiviteter, vilket förklarar

varför sovrummet ofta intar en backstage-position. Avskiljning mellan frontstage och

backstage är alltså av betydelse. Ofta blir det dessutom nödvändigt att skifta fram och tillbaka

i rollerna när man byter plats till exempel från backstage till frontstage och tvärtom.

I badrum och sovrum tvättar man sig, klär på och förskönar sig för att senare visa upp

sig för vänner och bekanta i en frontstage-region. Enligt Goffman sker i köket detsamma med

maten som sker med människorna i de andra rummen, och även köket intar alltså enligt

honom en backstage-position (s.110).

Angående exteriörer i ett hus har det funnits en tendens i alla samhällsklasser att

upprätthålla skiljelinjen mellan de främre och bakre delarna, enligt Goffman. Ofta ter sig inte

baksidan lika snygg och fin som framsidan. Ofta är en "backstagekaraktär" redan inbyggd i de

bakre regionerna. Arkitekterna sköter ofta om denna uppdelning åt oss. Serviceområdena i en

bostad förses ofta med mörka färger och kala murverk medan de främre regionerna vitrappas.

Fast rekvisita bidrar till en viss konstans i indelningen. Denna rekvisita liksom de agerande

och det framträdande som ges, ger platsen ett slags aura (s.111).

Det finns många regioner som både kan uppfattas som främre och bakre region

beroende på sammanhang. Till exempel kan en familj på söndagsmorgnarna avkopplande och

"slarvigt" klädda utvidga de bakre regionerna (som egentligen utgörs av sovrum och kök) till

alla rum i bostaden. Före och efter ett uppträdande kan en scen även fungera som bakre

region. Vi talar alltså utifrån den referenspunkt som ges av ett bestämt framträdande och vi

talar om den funktion som det ena eller andra stället har vid tidpunkten för ett bestämt

framträdande (s.112f).

Ofta härskar en förtrolighet mellan individerna som tillsammans iscensätter ett

framträdande, men denna brukar bara bli synlig när inte någon publik är närvarande. Det som

sker här utgör nämligen en bild som ofta är oförenlig med den bild man avser att presentera

inför publik. Tonen i den främre regionen kan vara av mer formell karaktär. Allmänt sett

tillåter den bakre regionens beteende små handlingar som lätt kan uppfattas som symboliska

för förtrolighet och ringaktning medan den främre regionens beteende inte tillåter ett sådant

beteende (s114).
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Genom att framkalla en "bakre regions-stil" kan vilken region som helst förvandlas till

en bakre region (s.115). Om man är medveten om att de agerande uppför sig på ett mer eller

mindre informellt, förtroligt och avspänt sätt bakom kulisserna och är på sin vakt när de spelar

tillsammans inför publik får man trots detta inte dra slutsatsen att alla de behagliga inslagen i

människors samliv som värme, generositet och artighet reserveras för den bakre regionen och

att misstänksamhet och snobbighet reserveras för aktivitet i den främre regionen. Ofta

reserverar vi vårt intresse och entusiasm för de människor vi spelar en roll inför; och ett säkert

tecken för solidaritet i den bakre regionen är att man känner att man "tryggt kan försjunka i en

osällskaplig stämning av sur, tigande retlighet", skriver Goffman (s117).

Angående relationerna bakom kulisserna kan påpekas att en aktör kan bli så pass

inrotad i sin aktivitet i den främre regionen och därmed den roll han spelar att han blir

tvungen att även iscensätta sitt agerande när föreställningen är över, alltså i backstage-

området, ibland till och med ännu mer än under själva föreställningens gång (s.119).

Goffman använder också ett tredje begrepp, utsidan (s.120). Utsidan är en tredje

region som används för alla andra platser än de som kan identifieras som frontstage eller

backstage. De personer som befinner sig på utsidan kan kallas utomstående. En byggnads

ytterväggar avskärmar till exempel frontstage och backstage från just yttervärlden. Väggen

som skiljer frontstage och backstage från utsidan fyller en funktion i det framträdande som

iscensätts och framförs i de regionerna, men husets yttre dekorationer måste delvis uppfattas

som en del av en annan exponering. Goffman ger ett exempel på en engelsk by som ska

förtydliga detta: Gardinmaterialet varierade där i direkt förhållande till fönsternas synlighet.

Ju tydligare ett fönster syntes desto "finare" och av bättre kvalitet var gardinerna som

upphängdes. Att använda sig av det mest dyrbara och "eleganta" materialet så att det uppfattas

på det mest fördelaktiga sättet ses som ett typiskt knep för att vinna prestige (s.121).

Goffman påpekar att det inte bara är viktigt att upprätthålla kontroll över den bakre

regionen utan också över den främre regionen. Ibland kan det vara av fördel för den agerande

att dela upp sin publik så att de personer som ser honom i en av hans roller inte ser honom i en

annan. Badande präster till exempel brukar inte vilja dela detta nöje med församlingsbor utan

bara med deras likar därför att familjariteten på badstranden inte är förenlig med distansen

och respekten som krävs i församlingsarbetet. Att skaffa sig denna kontroll är en metod för att

åstadkomma publikåtskillnad. Tappar man denna kan det bli svårt att veta vilken roll som ska

projiceras i det aktuella läget vilket kan gå ut över en lyckad dramaturgisk framställning. Det

är alltså lämpligt att spela olika roller inför olika personer.
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Artiklar, bilder och annonser i de tidningarna jag har undersökt undervisar läsarna om

dramaturgiska gestaltningar av hem och familj. På så vis blir paralleller till Goffmans teorier

synbara. Till exempel är det mycket tydligt att artikelförfattarna ofta har en klar uppfattning

om vilka områden i ett hem som innehar respektive skall inneha en frontstage- eller

backstage-ställning. Denna uppfattning försöker man att återge till sina läsare. Man talar till

läsaren som kreatör av en scen. Det är läsaren som ses vara den som har det i sin hand att

utforma husets olika delar som frontstage eller backstage. Läsaren har möjlighet att fungera

som en koreograf i sitt hem. Ändå är det tidningen som ger tips och råd hur man bäst ska

gestalta sitt hem. Tidningen tillhandahåller materialet för läsarens kreationer.

Uttalat eller underförstått presenterar tidningen vissa "scentekniska hjälpmedel". Men

det är ändå klara föreställningar som ska förmedlas, till exempel hur ett vardagsrum ska

inredas. Här tar tidningen hänsyn till just den frontstage-ställning som man försöker förmedla

för denna region. Till exempel uppmanar man sina läsare att göra det så mysigt som möjligt i

sitt vardagsrum så att inte bara de boende skall trivas utan också eventuella gäster. Man

försöker tillgodose och respektera denna frontage-ställning och uppmanar läsarna att följa

vissa regler för en "frontstage-region".

Även om man idag ger "allmänna tips" om hur ett vardagsrum bäst ska utforma sig så

ska ändå varje läsare själv bestämma hur man vill ha det i hemmet stilmässigt. Stilen ses alltså

vara en personlig angelägenhet men ändå är det tidningen som "tillåter" denna frihet. På 50-

talet var tendenserna tydliga att Goffmans teorier överensstämde med tidningens mer

fostrande anvisningar om hur hemmet skulle utformas och hur framträdanden skulle kunna ta

form. Man kunde till exempel skriva att det var bra med en flyttbar telefon så att privata och

"hemliga" samtal inte behövde ta plats i framträdandet i mer frontstage-betonade utrymmen. I

dagens tidningar är Goffmans teorier inte lika påtagliga. Teorierna skrevs på 1950-talet vilket

kan vara en förklaring till att de är mer tillämpbara på tidningarna från denna tidsepok.

Tidningen ger fortfarande anvisningar om hemmets gestaltning i viss mån, men vad gäller

uppträdanden är tidningens roll något mer nertonad idag.

Tidningen undervisar framför allt på 50-talet sina läsare i termer av de uppträdanden

som associeras med regiontänkandet. Tidningen ser i den öppna planlösningen en möjlighet

att sammanföra familjen. Mellan vardagsrum, kök och matplats ska det inte finnas många

åtskiljande väggar. Det beskrivs som en stor fördel att denna planlösning ger större

möjligheter för en utökad familjesamvaro. Denna samvaro beskrivs vara själva anledningen

för den öppna planlösningen. På så vis "påverkar" tidningarna social samvaro; genom att ge
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förebilder "styrs" familjemedlemmarna att uppträda och utforma sitt familjeliv enligt

tidningens föreställningar kring regionerna i ett hem.

På vissa ställen i 50-tals tidningarna kunde arkitekterna snarare än "användarna"

uppfattas inneha rollen som scenograf. De beskrivs ibland som förmedlare av rätt strikta och

strama riktlinjer som arkitekterna ville genomföra. Beroende på personlig inställning beskrivs

detta antingen som positivt eller negativt av skribenterna.

Tidningen talar alltså till sina läsare som kreatör av en scen. Både på 50-talet och idag

finns det däremot protester ibland från tidningen själv, ibland från läsarnas sida mot rigida

"scenanvisningar" som förmedlas. Mitt material visade på både dessa "scenografier" och på

mer tillåtande sådana. Här blir på så vis komplexiteten i tidningarnas dramaturgiska

"anvisningar" tydlig.

I takt med att samhällsordningen har förändrats har scenanvisningarna blivit

annorlunda. På 50-talet talade man till exempel om husmodern och hennes givna plats i köket.

Denna bild är inte lika tydlig idag och sålunda har även scenen transformerats så att köket

skildras på ett mer jämställt sätt och med ett ökat utrymme för en personlig prägel.

•  Gubrium/Holsteins teorier om typifieringar, normalitet och abnormalitet

I våra försök att tolka och förstå världen konstruerar vi hela tiden realiteten. Som

tolkningsmedel använder vi oss ofta av det "typiska", karakteristiska, det vanliga och det

regelbundet förekommande. Att ta saker och ting förgivet visar sig vara effektivt när det gäller

att ge mening åt händelser och erfarenheter. Människor är tvungna att göra världen begriplig

och att konstruera ordning. Ofta drar man slutsatsen att det ligger något typiskt i saker som

händer. En erfarenhet anses orimlig så länge den inte kategoriseras som ett exempel av någon

känd typ. Detta kallas för typifiering (Schutz 1970, kapitel 5). Typifiering är alltså ett sätt att

förklara och tolka världen.

Användandet av en viss kategori eller typ innebär en konstellation av karakteristiska

delar som vi antar är förknippade med denna kategori ("äldre dam" kan associeras med

harmlöshet, till exempel). Begreppet "husmor" placeras på detta vis i en viss kategori av

artikelförfattarna i heminredningstidningarna på 50-talet. Där står "husmor" ofta beskriven

som en person som lagar mat, diskar och smyckar hemmet. I dagens tidningar däremot är man

inte lika tydlig i den kategoriseringen.
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Typifieringar vägleder och rättfärdigar handlingsmönster. Om någon händelse till

exempel är typifierad som en handling av en normalt "omogen, barnslig" tonåring drar vi

kanske slutsatsen att det som har inträffat inte "är så allvarligt". Vi skulle kanske vara

benägna att tro att tonåringen skulle lämna det barnsliga beteendet bakom sig i framtiden. På

så vis skulle vi normalisera beteendet i vårt tolkande. Om man istället skulle definiera samma

händelse som avvikande skulle det resultera i en annan slutsats. Man skulle leta efter fler

bevis som för tanken till tillskrivandet av ett avvikande beteende. Typen blir alltså mer

"synbar" när dess konkreta kännetecken är identifierade. Det går alltså att hitta flera olika

typifieringsmöjligheter beroende på valet av definition. Människor har ofta tydliga

föreställningar om vad som är typiskt för en viss kategori. Man värderar och karakteriserar

händelser olika beroende på specifika omständigheter som aktuellt läge, ort och tid.

Man "normaliserar" beteendet med hänsyn till givna aktuella omständigheter, efter vad

som anses vara normalt. Demografiska kategorier som kön, ålder och yrke används ofta för att

tolka och förklara det normala. Allmänt kulturella föreställningar fastställer en standard mot

vilken man sedan kan jämföra andra fall. Vissa beteendemönster tolkas till exempel som

"normala" för en man, men samma beteendemönster skulle uppfattas som "onormala" för en

kvinna. Dessa föreställningar är kulturellt betingade. Man konstruerar verkligheten efter till

exempel kännedomen att det rör sig om det ena eller det andra könet. I en 50-tals artikel om

båtar i mitt material riktar man sig till exempel tydligt till männen. På en bild visas en man

framför en båt. Den tillhörande artikeltexten skildrar hur arbetet kan gå till och mellan raderna

ser man vad artikelförfattaren anser vara "normalt" för den manliga respektive kvinnliga

kategorin: "Det finns skrapning, målning, slipning och massor av andra saker att göra. Dynor

behöver ses över men någon kvinnlig hand kanske gör det" (1956:7:36).

Även kontraster kan konstrueras vilket gör att man ser ett visst beteende som

avvikande eller abnormt. Om man ställer upp regler för vad som är eller anses vara "normalt"

och om någon sedan bryter mot dessa regler uppfattas beteendet som "onormalt". Har man till

exempel förväntningar att en person kommer att agera på ett speciellt sätt och denna person

sedan inte gör det, är abnormalitet ett "faktum".

Typifieringar och vad som anses vara "normalt" respektive "onormalt" styr

framställningen i tidningarnas text- och bildmaterial. Tidningarna speglar kulturellt betingade

uppfattningar och normer. Man utgår ifrån att uppfattningarna är av allmän kännedom. När till

exempel en liten pojke avbildas lekande med sin leksaksbåt i en av dagens tidningar
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"förutsätter" man också att just detta beteende är typiskt och normalt just för en liten pojke

(men inte för en flicka) och att alla vet om det. Det är nog inte någon slump att just en kille

avbildas. Pojkens beteende konstrueras mot en viss bakgrund och gällande normer.

Det blir intressant att jämföra 50-talets och dagens ideal och hur de yttrar sig i pressen.

Framför allt i 50-talets tidningar blir det tydligt att det finns både "passande" och "opassande"

beteendemönster. Man konstruerar till exempel hela tiden en bild av hur de olika könen är

respektive ska vara för att passa in i tiden.

•  Millers tankar om mytifieringen av familjen

Millers tankar om familjens mytifiering utgår ifrån förståelsen att familjen som koncept om

och om mytifieras från sina medlemmar. Man upprätthåller myten om familjens harmoni.

Detta fenomen måste ses som en kulturprodukt vilket uppstod för inte mer än två eller tre

sekler sedan. Hemmet och därmed huset har blivit scenen för familjen och familjelivet. Idealet

om den harmoniska familjen ses som ett av de mest orubbliga idealen i vår moderna kultur.

För min uppsats blir detta antagande intressant därför att jag tolkade många inslag i

tidningarna som just familjeidealiserande. Artiklarna är ofta skräddarsydda för

inredningsbehoven hos familjer, planlösningarna återspeglar en önskan om ett

familjeförenande funktionssätt och även många bilder understryker vikten av familjeidealet.

Detta antagande hjälpte mig att se materialet mot bakgrund av tankar som kastar ett intressant

ljus över familjeidealet.

Familjen ses gärna som en "haven in a heartless world". I ett exempel från en 50-tals

tidning blir detta synligt. Där betonar man vikten av att familjemedlemmarna  samlar sig på

sina bestämda platser för att åtminstone hemma få uppleva en trygg tillvaro. Världen utanför

däremot beskrivs som hetsig och bråkig.

Miller förklarar hur myten om familjens harmoni stadigt upprätthålls och

reproduceras. Hur än realiteten "objektivt" ser ut känner man sig "tvungen" att upprätthålla

myten om harmoni, även om det förekommer våld i familjen. Man normaliserar eventuellt

våldsamt beteende hos familjemedlemmar om och om igen bara för att upprätthålla

idealbilden. Man förklarar och legitimerar ett avvikande beteende genom att förneka det.

Denna sociala myt innebär att man allmänt tillskriver gatan negativa aspekter som våld

och fara, familjen däremot positiva aspekter som harmoni och säkerhet. Som ett exempel kan

nämnas att människor anses vara benägna att förknippa allvarligare våld med gatulivet.
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Händer våldet däremot i den egna familjen tenderar man att externalisera det, till gatan där

man förväntar sig det och där det inte utgör något hot mot de en gång uppställda

värdepremisserna. Myten om den lyckliga familjen bekräftas varje gång den används.

•  Douglas teorier kring ordning och renhet

Mary Douglas teorier kretsar kring ordning och renhet. Enligt henne handlar begrepp som

tabu och orenhet om allmänmänskliga sätt att tänka och att se på världen. Det vi tar avstånd

ifrån tillskriver vi gärna egenskaper som smutsigt och orent. I våra ögon är orenhet i första

hand tecken på oordning.

Ordning är något kulturskapat och vad man betraktar som orent varierar från kultur till

kultur, beroende på personliga erfarenheter och uppväxtmiljö. Det som inte passar in i den

värld vi har byggt upp omkring oss tillskriver människor dessa egenskaper. "Någon entydig

definition på smuts finns inte, utan den varierar med betraktaren" (s.10).

Orenhet förekommer när en bestående gräns har överskridits. Om man tittar på

renlighetsföreställningar i ett samhälle erfar vi på så vis mycket om det. Vi kan se var

gränserna har dragits. "Där det finns smuts finns det också ett system" (s.55). Uppkomsten av

renlighet kan betraktas som en indikation på hur ett samhälle ter sig och vilka värden och

normer som är viktiga.

Önskan att ha ett städat finrum kvar kommer fram i min granskning av 50-tals

tidningarna. En husmoder som kommer till tals ser i det städade finrummet en möjlighet för

kvinnor att klara sig undan "tristessen". "Kan ingen förstå vad det betyder för en husmor att

rädda åt sig ett stycke prydlighet och ordning i ett trångt hemmakaos" (1956:6:53). Denna

önskan tyder enligt Douglas på att man har för avsikt att återskapa ett befintligt system, en

ordning som råder i ett samhälle. Städning betyder reorganisation och definition av världen

som vi vill ha den. Den får både ett praktiskt och symboliskt värde, man visar att man vill ha

fäste i den värld man lever i.

Douglas teorier kan tillämpas då man läser både 50-talets och dagens

heminredningstidningar. På illustrationerna är en viss ordning och reda genomgående

påtaglig. Inredningstidningarna framhäver "rena ideal", det vill säga att modernitet ska

uttryckas med "raka, rena" linjer och en öppen planlösning, vilket framför allt syns i dagens

tidningar. Renodlade sociala konstellationer blir tydliga då familjer eller parförhållanden

presenteras och det framgår att de anses vara betydelsefulla, både på 1950-talet och idag.
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Planlösningen på 1950-talet - Ett hemtrevligt boende

I 50-talets ideal angående planlösningen ingick ett centralt vardagsrum. Man ger det stort

utrymme och är mestadels det största rummet i både lägenheter och hus. Vardagsrummet är

avkopplingsrummet, där sofforna och radiogrammofonen står. När tidningen rapporterar om

möbler och inredning är det oftast i det här rummet som de visas och iscensätts. Man får ett

intryck av att det är speciellt viktigt att just denna husdel är representativ och vacker vilket

tyder på en utpräglad frontstage-ställning. Det är rummet för både boende och gäster. Där

man bor och mottar gäster ska det också vara trivsamt, inte bara vackert. Aspekterna kring

boende och hemtrevlighet förknippas starkt. Det läggs stor vikt från tidningens håll på hur

man själv och andra känner sig till mods i vardagsrummet. Å ena sidan uppmanar tidningen

att man ska göra det så mysigt och pyssligt som möjligt så att alla får trivas. Man verkar ha

för avsikt att förmedla det som tidningen tror är "bäst" för läsarna, det vill säga att de trivs.

Man visar goda avsikter och ställer sig i läsarnas tjänst. På något annat ställe verkar tidningen

dock förutsätta att människorna vill ha hemtrevligheten i sina hem. I en artikel om den nya

moderna stilen med raka linjer skyndar man sig att påpeka att läsarna inte behöver vara

oroliga, även dessa nya hem hade kapaciteten att utveckla hemtrevlighet (1956:7:5). Även här

är intentionen att forma läsarna, men tidningen markerar på det här stället att den känner till

sina läsares föreställningar och "behov".

Man går också in på kapitlet "finrum". Även här blir det tydligt att skribenterna ofta

anpassar sig efter sina läsare. "Jag tror aldrig att drömmen om finrummet kan utrotas hos vårt

svenska folk" (1956:10:78). Eftersom man tror att åtminstone vissa läsare vill ha finrummet

kvar ger man det ett visst berättigande. Ändå godkänner man inte de gamla idealen helt utan

tänker göra om finrummet efter "vår tid och vettigare uppfattning" (1956:10:87). Tidningen

verkar ha "förstått" att man har gott in i en ny tid, där finrummet inte längre betraktas som helt

tidsenlig. Man bestämmer sig för en balansgång mellan gammalt och nytt och föreslår till

exempel att det kanske räcker med en finare "vrå" inom det övriga vardagsrummet. Här ska

alltså riktigt fina och dyrbara interiörer stå, de som man är rädd om. Även barn ska vara

portförbjudna. Men det betonas att det inte ska verka dött och kallt. På detta ställe visar

tidningen ytterligare en gång hur hög trivsamhetsaspekten faktiskt värderas.

"Jag tycker de vuxna har rätt till en lekvrå också, där de kan förvara sina skatter

(1956:10:78). Uttalandet visar att man inte vill neka de vuxna rätten till den intimitet som de

anses behöva. Det tyder också på att man annars förknippar intimiteten snarare med
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barndomen. Det  tycks vara tanken att det även i de vuxna finns ett barnasinne kvar. Hemmet

anses vara ett ställe där det ska vara möjligt att ha hemligheter. Själva hemmet intimiseras.

I ett samtal med en husmoder, som kommer till tals i artikeln "Mamma behöver

finrummet" (1956:6:15), blir det tydligt hur starkt vissa samhällskrafter "ovanifrån"

upplevdes, som här personifieras genom arkitekterna i största allmänhet. Arkitekterna upplevs

genomföra de nya idealen som enligt denna husmoder går i fel riktning. Hon känner sig

trakasserad: "Alltför många använder inte den lilla moderna lägenheten så som arkitekterna

tänkt sig, och så skäller man på människorna. Varför inte istället försöka planera bostaden

efter folks verkliga bovanor - och ovanor" (1956:6:15). Husmodern och i förlängningen även

tidningen vädjar i denna artikel till läsarna att man inte ska göra om människorna efter

"moderna föreställningar". Det är lägenheterna som ska anpassas efter behov istället. "Jag vill

faktiskt inte en gång till höra att om man bara kunde ta kål på "fördomen" om vardagsrummet

- finrummet så skulle allt bli som arkitekterna tänkt sig" (1956:6:15).

Husmodern berättar om realiteten och de resulterande problem som hon ser dem. Hon

menar att i smålägenheter används vardagsrummet i realiteten ofta till finrummet. Det andra

rummet fungerar som gemensamt sovrum för både barn och vuxna. Artikelförfattaren

åberopar en undersökning som visar att "många husfäder i den trånga våningen tillbringar

halva sin fritid i köket" (1956:6:15). Det lilla köket blir på så vis till otillräckligt vardagsrum.

"I debatten (...) var det en känd barnpsykolog som mitt i indignationen över hur dåligt vi med

moderna trånga böstäder fick de att fungera, häpet konstaterade, att många män tillbringar

halva sin fritid i köket. Vad gör han där, undrade hon spydigt. Täljer träskedar?" (1956:6:58).

Förutom husmoderns oförstådda vredeskänslor visar citatet dessutom en mycket tydlig

könsbild. Man kopplar inte samman mannen med vanligt hushållsarbete. När han vistas i

köket tros han följa en "typiskt manlig" hobby: Att snickra och tälja. Könsbilden som antyds

från offentligheten bekräftas även på det privata planet. Husmodern själv ger i anslutning till

denna fråga till och med ett bekräftande svar. Enligt henne drömmer mannen om en

hyvelbänk att hobbysnickra vid. Den skulle stå i köket, "där ungarna leker och mamma

knogar" (1956:6:58). Problemet är att köket upplevs för litet och vardagsrummet/finrummet

för stort. Man propagerar för motsatsen: ett större kök och ett mindre vardagsrum. Bakom

detta står den "mycket positiva önskan" (1956:6:58) att föra samman familjen i köket så att

också pappan får spendera tid med familjen, "de få timmar varje kväll han har tid över för

den" (1956:6:58). Man hör tydligt kritiken som husmodern uttrycker genom att begrepp som

modernitet och trånghet kopplas samman i citatet.
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Köket skall alltså bli till hemmets centrum där familjen ska föras samman. Man utgår

ifrån att köket är mammas revir, där hon står i centrum. Kvinnan knyts samman med det

hemtrevliga och mysiga, runt vilken alla vill samlas. Man förknippar henne med den värme

som från tidningens sida ofta förespråkas och som beskrivs vara ofrånkomlig i ett gott hem.

Det verkar finnas en bakomliggande tanke att kvinnan är hemmets hjärta såsom köket anses

vara det levande rummet. Familjen får en mycket viktig ställning.

Önskan att ha ett städat finrum kvar som man kan vara stolt över men inte skryta med

beskrivs som ett "legalt behov" (1956:6:15). Man vill ha en skyddad vrå för de vuxna där

småbarnen inte kan kladda ner och göra allting "skamfilat". "Det är trist många gånger att

vara en småbarnsbunden hemmakvinna" (1956:6:53). Det städade finrummet beskrivs vara en

möjlighet för kvinnorna att klara sig undan "tristessen". "Kan ingen förstå vad det betyder för

en husmor att rädda åt sig ett stycke prydlighet och ordning i ett trångt hemmakaos."

(1956:6:53).

Finrummet är en symbol för det skrytsamma som uppenbarligen ska förkastas i ett

modernt hem vilket arkitekterna ska genomföra. Tidningen ser ett visst berättigande i

finrumsidén, fast det ska ändå inte skrytas för mycket. I detta hänseende är tidningens linje

överensstämmande med tidsandan i stort, vilket annars inte alltid är fallet. Här tar den

människornas parti och försöker i det här fallet verka med dem emot arkitekterna och

samhällsandan. Tidningen identifierar och karaktäriserar samtidigt "tidsandan" för sina läsare.

 Husmodern som uttalar sig verkar framställas som en fånge i sin egen lägenhet.

Småbarnen hindrar henne från att lämna hemmet, hon är bunden. Varför är det då just det

städade finrummet som tröstar kvinnan i exemplet och hennes "tusentals medsystrar"

(1956:6:53) ur sin tristess? Enligt Mary Douglas teorier tyder ordningsviljan just på ett

upplevt system, som kan vara härstammande från ett samhälle som upplevs vara pressande

och strikt. Det städade finrummet är på så vis ett uttryck för ett sådant system. Det finns även

en frustration över att arkitekterna bestämmer över de boende människor när de på det

beskrivna sättet vill avgöra hur ett hem ska inredas, hur lägenheten ska utformas och dylikt.

Man har så precisa föreställningar om det nya hemmet och att det ska omformas till varje pris.

Just detta reagerar läsaren starkt emot i det här exemplet och tidningen skänker vädjan gehör

genom att ge inslaget utrymme i tidningen. Intressant nog praktiserar tidningen ofta själv det

docerande tonfallet som den här vänder sig emot.

Det finns också en debatt kring vardagsrummet och sovrummet. Då tidningen undrar

om barnen hade fått ett eget rum om föräldrarna hade sovit i vardagsrummet istället för i det

egentliga sovrummet, frågar sig husmodern varför barnen överhuvudtaget ska få en egen
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barnkammare, därför att de ändå helst vill vara och sova hos mamma (1956:6:53). Intressant

att notera är att tidningen på andra ställen ger förslag på olika sätt att placera föräldrarnas

sängar i vardagsrummet (till exempel 1956:1:21). Det är tydligt att tidningen utgår ifrån att

det fanns många små lägenheter där familjer bodde. "Finns det möjlighet bör man ha ett rum

enbart som sovrum" (1956:1: 39). Tidningen anpassar sig efter "den svenska medelfamiljen -

man, hustru och två barn" (1956:2:4) vilket på många ställen blir tydligt. Det förutsätts att

man i ett förhållande är gifta om man bor tillsammans. Man utformar sina artiklar ofta efter

antagandet att det finns barn i sådana parförhållanden. Att en familj förr eller senare bildas

framstår nästan som en självklarhet. Det är svårt att hitta artiklar som vänder sig uttryckligen

till ensamstående.

Det verkar som om husmodern i exemplet kände sig angripen och tvungen att försvara

sig mot anklagelser att inte förverkliga barnens bästa i lägenheten. Hon förespråkar alltså ett

finrum som enbart ska vara finrum och dessutom ett gemensamt sovrum för alla.  Även på

andra ställen svarar hon som om hon kände ett visst försvarsbehov vilket gör arkitekternas

ställning synlig som hon upplever den. Barnens väl och ve som går att förverkliga i hemmet

verkar ha varit föremål för den tidens debatt. Arkitekterna beskrevs indirekt som väktare av

50-talets boideal som verkar ha bestämts "ovanifrån".

Mamman och barnen bildar en slags enhet. Det beskrevs som barnets naturliga behov

att vilja vara där mamman är. Man godtar detta "faktum" och vill anpassa lägenheten efter det.

Det konstrueras en speciell relation mellan mor och barn vilka oåterkalleligt knyts samman.

Som följd accepteras motvilligt moderns "plikt" att passa barnen och vara hemmakvinna.

Även andra artiklar i tidningen tyder på att barnens väl värderades mycket högt. I en

artikel har man anpassat det presenterade vardagsrummet efter barnens krav. Det ska inte

vara barnförbjudet och man föreslår motståndskraftiga möbler och tåliga väggar. Här

propageras för raka motsatsen till det tidigare beskrivna exemplet. Barnen ska få eget rum och

föräldrarna sover i vardagsrummet. "Finmöbeldrömmar" skjuts upp till framtiden. Det

påpekas att barn faktiskt också är människor med behov som "känner sig olyckliga och

utestängda av att köras ut från det rum - ofta våningens största och soligaste - som bör vara

hela familjens gemensamma, ett levande rum där alla trivs och kan känna sig hemma"

(1956:1:21). Ett lyckligt skrattande barn visas på bilden. Det här exemplet gör "normalt

familjeliv" möjligt, enligt föräldrarna (1956:1:21). "Om man har två rum och kök och vill leva

ett normalt familjeliv, så kan man inte sätta en skylt med Barnförbjudet på dörren till ena

rummet, tyckte de" (1956:1:21). Föräldrarna gör klart att de har en tydlig bild av vad den

anser vara "normalt", och vilken funktion vardagsrummet bör ha. Barnen ska i inget fall
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portförbjudas. Även detta exempel bekräftar tidningens allmänna linje att vilja sammanföra

familjen. Här är det dock vardagsrummet, och inte köket, som står i centrum för tankarna

kring gemensamhet. Men läsarens egen vilja ska respekteras vilket man ihärdigt påpekar från

tidningsskibenternas sida.

Att tidningen överhuvudtaget  tror sig behöva påpeka barnets värdighet tyder på att det

antas att barnen inte får den uppmärksamhet de anses behöva i hemmen. Man godkänner

resultatet av tidens debatt om hur barnets bästa kan förverkligas hemma. På så vis blir

tidningen återigen en aktiv förmedlare av tidens värderingar.

Det här vardagsrummet behöver inte heller vara lika fint och städat. Barnets

välmående går här före ordningen. Att en viss oordning accepteras visar i enlighet med

Douglas teorier på en önskan att befria sig från samhällets "tvång" och kontroll. Samtidigt blir

denna oordning föremål för ny kontroll från tidningens sida, där tidningen noggrant beskriver

hur ett hem ska se ut.

Angående planlösningen i hemmet ser man oftast vardagsrum, kök och matplats

respektive matrum som varsin enhet. Dessa lägenhetsdelar brukar dock alla ligga i samma del

av huset eller lägenheten. Det fanns däremot visioner att öppna upp dessa delar mot varandra

med till exempel större skjutdörrar. Man riktar till exempel kritik mot att kök och matplats i

en liten lägenhet skiljs åt av en dörr, som betraktas som onödig.

Angående var i hemmet sängarna skall stå och huruvida ett par ska ha separata

sängar eller ej finns många förslag i tidningarna (till exempel 1956:1:39; 1956:1:12/13). Som

jag redan antytt tidigare var det inte ovanligt att tidningen föreslog att föräldrarnas sängar

skulle stå i vardagsrummet om lägenheterna var små. Tidningens svar på frågor som denna

tyder återigen på att man hade bestämda föreställningar om hur de flesta delar av hemmet

skulle utformas.

Badrummet ägnas det inte mycket uppmärksamhet åt. Ofta är det ganska litet, ibland

kombinerat med tvättstugan. Ibland skiljs själva toaletten av från det övriga badrummet så att

man får två skiljda rum. Badrummet har en utpräglad backstage-ställning i hemmet. Men även

här blir en tendens att vilja ha större utrymme tydlig. "I en villa har man kanske litet mer

utrymme till förfogande än på standard-badrummets fåtaliga kvadratmeter (1956:10:22).

Badrummet kan till exempel få sin backstage-ställning genom att det ligger på ena sidan av

huset bredvid verktygsförrådet och grovköket avskilt från "bodelen" av en hall eller korridor.
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Arbetsrummet är inte föremål för funderingar i stor omfattning i tidningarna. Ibland

finns det en liten arbetshörna i hemmet, ibland ett arbetsrum. En del av sovrummet kan till

exempel fungera på det viset (1956:6:5). Där kunde antingen symaskin eller skrivmaskin stå.

Köket som kvinnans revir

Femtiotalets tidningar ger tydliga exempel på ett kök i förändringstillstånd. Många artiklar

vittnar om kökets funktion och dess utformning både före och under 50-talet, samt hur det kan

tänkas eller önskas bli i framtiden.

Man vänder sig på flera håll emot den ställning köken innehade för närvarande, det vill

säga att köken enbart var smala, trånga "laboratoriekök" (1956:9:6). I en annons upplyses det

om att det istället ingår i den moderna arkitekturens plan att låta köket utvecklas till "ett

praktiskt familjerum - trivsamt och med frisk luft" (1956:1:70). Köksfläkten ska göra det

möjligt att ta bort matos och på det viset göra det trevligare att umgås i köket. Just på grund

av att köket enbart ansågs behöva uppfylla funktionella krav tyckte man nu att det i många

hem inte var lika skönt, pyssligt och bekvämt som till exempel i vardagsrummen.

I kontrast till det enbart trånga och funktionella som enligt tidningen är så påtagligt

idag ställs det mysiga och trivsamma från förr. Man målar upp den idylliska bilden av hur det

var i äldre tider med "köket, där katten sakta spinnade med slutna ögon i soffhörnet", där

doften av nybakat bröd kunde kännas och med "sprakande ved i spisen där glöden lyser

genom dragluckans galler" (1956:10:11). Man skriver också att köket var just det rum där

familjen förr helst samlades för en gemensam samvaro. Enligt skribenten uppfattades det då

som naturligt att alla, även gäster, bjöds till köket, "hemmets naturliga medelpunkt"

(1956:2:26).

Tidningen ger inte hela tiden en enhetlig bild om sina ideal. I en annan artikel

berömmer man just det funktionella och ändamålsenliga. Det är tydligt att dessa värden

förknippas med modernitet. Här är det raka linjer som gäller. Men intressant nog betonar man

även på detta ställe att det funktionella inte behöver betyda sterilitet. Det behöver inte vara

någon motsats till ett trivsamt och mysigt hem respektive kök. Detta är man mån om att

bedyra vilket tillåter slutsatsen att man utgår ifrån att just mysighet är viktig för läsarna. Men

det är någon annan slags trivsamhet man tror sig uppnå med en mer funktionell framtoning i

hemmet.
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Längtan efter ett "gammaldags kök" i ny framtoning som utstrålar värme framstår som

mest påtaglig åtminstone när man tittar på de artiklar som enbart innefattar kökets framtida

roll. Gång på gång stöter man på stilistiska medel som författarna använder sig av för att

bildligt talat försätta sina läsare i ett slags drömmande tillstånd. Artikeln "Får vi sitta i köket"

handlar om storkökets återkomst (1956:10:11f). Även i den här artikeln jämförs de trånga och

enbart funktionella köken som finns i stadslägenheterna med de stora, trivsamma köken från

förr där man på ett behagligt sätt kunde bo. Hela artikeln handlar om trivselaspekten och

förflyttar läsaren till en drömvärld där skribenten framför sina visioner om ett stort kök som

inte bara används för matlagning och där alla familjemedlemmar (inte bara husmodern) kunde

trivas och spendera sin tid. Småbarnen ska få göra det de enligt tidningsskribentens

uppfattning helst vill: leka i köket där värmen och trivseln finns (1956:10:73). Till detta ska

det finnas skåp för leksaker.

Utan ett kök blir det inget riktigt hem, anser författaren. "Köket är ju det levande

rummet, herden" (1956:10:12). Man förespråkar alltså en mycket central ställning för köket.

Man kan gärna ta bort de andra rummen, om man gör köket stort och trivsamt med plats och

utrymme för alla. Då har man ändå ett hem. Tvärtom fungerar det inte, anses det

(1956:10:12). 

Familjen konstrueras runt det mysiga storköket. Det är inte längre bara husmodern

som förväntas vistas i köket även om det uteslutande är hon som är ansvarig för

hushållsarbeten. Nu håller mannen och barnen henne sällskap! Man ska till och med bo i

köket. Barnen leker eller gör sina läxor och pappan läser tidningen i ett hörn. Det finns alltså

en vision att omvandla köket till en stor och öppen del, att göra den mer frontstage från att ha

varit backstage. Köket ska inte vara trångt och det ska finnas ett matbord där man inte bara

äter utan också utför andra aktiviteter, som till exempel att göra läxor.

För kvinnan var köket det mest centrala rummet, där hon mest uppehåller sig

(1956:10:12). Detta visar den rådande traditionella rollfördelningen av könen i hemmet, som

den framställs av tidningen, det vill säga att könsrollerna kan tolkas som diametralt åtskiljda.

Köket verkar just nu vara uteslutande kvinnans "revir". Emot detta vänder man sig och

undrar: "Varför skall husmor stängas in i köket, då familjen har semester?" (1956:1:17). I ett

sommarhus planlösning ingår istället ett kök som är integrerat med resten av stugan och inte

ligger undangömt i ett hörn. Det skrivs att stadsfruarna ofta vantrivs och att deras åtföljande

"neuroser" till stor del beror på ett för litet kök där de känner sig som en "fånge i en cell"

(1956:10:12). Detta skulle kunna tyda på att planlösningen för stadslägenheter innebar ett
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snävt beräknat köksutrymme på 1950-talet. Här syftar man även tillbaka till de kök som

byggdes redan på 30-talet.

Det uttrycks ibland reflektioner kring att kvinnans "revir" kan uppfattas som ett

fängelse; husmodern blir en ”försummad hemslavinna” (1956:10:12). Idéerna om att göra om

köket kan kanske därmed tolkas som intimt förknippade med att åtminstone i någon mån göra

om kvinnorollen. Ändå behålls en grundläggande association mellan kök och kvinna som

begränsar denna tänkta omvandling.

Ett viktig syfte är att göra det angenämare för kvinnan. Om köket görs större och

inreds efter kvinnans egna önskemål är detta även ett tecken på en ambition att värdera

kvinnans arbete högre än tidigare. Kvinnan själv står i medelpunkten för förändringarna, det

är för henne man vill göra det enklare. Samtidigt definieras hennes arbete tydligt och bestämt,

på ett snävt sätt som begränsar den tänkta förändringen.

Också en annan aspekt blir synlig. Genom att göra köket större, centralare och öppnare

blir köket även en manlig arena. Det finns en idealbild att även mannen ska vistas mer i köket,

kanske ta mer hand om barnen och leka och prata i större utsträckning med dem. Familjen ska

föras samman i köket även om det är kvinnan som förväntas arbeta. I artikeln om det ideala

drömköket kan man se pappan som leker och pratar med ett av barnen (1956:10:12/13).

Denna aspekt ska jag närmare gå in på i artikeln om könsrollerna på 1950-talet. Tidningen

verkar med sina skriverier familjeförenande och strukturförändrande.

Med en underton av glädje berättas det i en annan artikel att en husmoder har segrat

med sina högst individuella önskemål över arkitektens strikta planer och föreställningar där

han inte vill avvika från det som standardiseringen har förutsatt. Det betonas att det är

kvinnan som ska leva och arbeta i köket, inte arkitekten (1956:6:13). Tidningen antyder alltså

indirekt att standardiseringen inte uteslutande tillför någonting bra, att den kan verka

inskränkande och strikt. Det fanns en vision om att ge brukaren ("aktören") mer makt än

arkitekten ("scenografen"). Man förväntar sig inte att man har friheten att helt och hållet själv

få bestämma över hur ens hem utformar sig. Arkitekten blir i viss mån brukarens "fiende".

 "Man kan få den bästa standarden som finns, nämligen möjligheten att få en inredning

som passar en själv." (1956:6:13). Det tyder på att det inte är en självklarhet att personliga

preferenser respekteras. Å ena sidan ska läsaren själv bestämma, den enskildes val skall stå i

fokus. Uttalandet lär ut en viss individualitet. Men å andra sidan är det ofta tidningen som

uppträder bestämmande. Uttalandet utgör sålunda ett paradoxalt budskap därför att det

kommer från tidningen som därmed tar på sig en fostrande roll.
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 Angående standardiseringen finns det också uttalanden som i motsats till det

föregående beskriver det positiva med den. Man får till exempel veta att standardiseringen av

köksenheterna har skridit fram rejält i mitten av 50-talet vilket gör det lätt att exakt räkna ut

vad det kostar att bygga ett nytt kök eller att bygga om ett gammalt, enligt skribenten

(1956:7:13).

Den förespråkade mysigheten och trivsamheten blir till en ledstjärna. De ska förena

familjen i köket och på så vis hjälpa kvinnan till en trevligare arbetsmiljö. Kvinnan beskrivs

på så vis vara beroende av familjen. Om hon bara får vara med den tros hon må bra. Kvinnan

knyts samman med sin familj. Hennes liv ska utspela sig i hemmet respektive i köket (se Bild

1). Tidningen vill göra tillvaron i köket trevligare vilket å andra sidan har en fjättrande

verkan. I tidningarna sätts trivselkänslorna som fanns i köken förr stilistiskt i motsats till hur

det ser ut nu i köken: obekvämt och motbjudande. Följdriktigt kommer det en uppmaning som

riktar sig till läsarna att göra sina kök just så inbjudande och trivsamma att det blir möjligt för

husmodern att bjuda in gäster i köket. Man påpekar som på många andra ställen att åtagandet

inte behöver bli dyrt. Man tar hänsyn till ekonomin. Det uppfattas som genant att bjuda

gästerna till ett vardagligt område med spis och diskbänk inom räckhåll (1956:2:26).

Intressant är dock att även gäster ska bjudas dit, inte bara familjen.

Det är underförstått att det går att göra ett rum mindre vardagligt och tråkigt om man

försöker att göra det mer mysigt. Man kan se var vikten läggs här. Det är uppenbarligen

viktigt att ett rum måste motsvara en viss "hemtrevlighetsfaktor" om förväntningarna på "det

goda rummet" som propageras i tidningsartikeln ska uppnås av läsaren. Där man vistas ofta

och bjuder in sina vänner ska det vara hemtrevligt. Man försöker göra om köket från ett

uppenbart vardagligt rum till ett mer välkomnande rum. Först då blir det mer accepterat att

bjuda dit sina vänner och bekanta. Det enkla och vardagliga anses som fult och generande,

först när man gömmer, täcker eller distraherar ifrån allt vardagligt bestyr går det bra att

presentera ett kök. Man skulle kunna se det som ett tecken på att kvinnans jobb i köket anses

som fult, att det nedvärderas som någonting pinsamt och motbjudande. Det ska i alla fall inte

visas upp utan snarare gömmas undan. Får en kvinna inte vara stolt över det arbetet som hon

har lagt ner? Det är åtminstone underförstått att kvinnans arbete, det vardagliga och kanske

mer triviala, inte värderas alltför högt.

En annan aspekt som intimt förknippas med den önskvärda trivselfaktorn är att det ska

finnas utrymme för avkoppling i köket. Matplatsen vid fönstret ska gärna förses med den

hederliga kökssoffan (1956:10:73). Soffan blir samlingspunkten där husmodern får vila ibland

och kurera sina "husmorskrämpor" (de kommer man ändå inte undan, skriver författaren). Där
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har far "sin tidningshörna, tonåringarna svängrum för tillkrånglade benställningar, småbarnen

god plats för speedway med plastbilar, allt detta uppdelat efter familjens speciella tidtabell"

(1956:10:73). Att kvinnan nu tillåts att vila och inte förväntas att enbart arbeta tyder också på

en vilja att förändra kvinnorollen i viss utsträckning. Man ser inte längre den uppoffrande

kvinnan som sätter hushållsplikterna först och ställer sig enbart i tjänst hos man och barn utan

nu får hon vila, tänka lite mer på sig själv och hennes individuella önskemål.

Mamman ska ha en alldeles egen privat vrå i köket bestående av en sekretärhylla med

lådor och utrymmen för det hon som husmor ofta förväntas handskas med, nämligen recept

och kokböcker. Uttalandet tyder på att man har en klar bild framför sig av hur kvinnans

vardag ter sig och vilka sysslor hon vanligtvis utövar. Radio ska också finnas, helst i närheten

av kökssoffan med fåtölj och radio, bokhylla och öppen spis. "Tänk, om vi får plats för en

särskild avkopplingsvrå med en dyscha att vila sig på (underbara tanke)" (1956:10:78). Man

kombinerar det gamla med det nya med syftet att göra köket trevligt: Den öppna spisen anses

inte vara något annat än den gamla hederliga herden fast i modern form. Köket ska göras om

efter trivsamhetens- och modernitetens krav. Det gamla och bestående ska inte helt förkastas,

det kan ju göras om efter moderna krav. Här förespråkar tidningen att det enbart funktionella

kan göras mycket mysigare med en spis där man helt efter gammaldags manér kan "steka

äpplen på eldgaffeln eller rosta kastanjer en höstkväll" (1956:10:78).

Här blir en ambivalens uppenbar. Å ena sidan vill man följa syftet att befria kvinnan

genom att man öppnar upp hennes traditionella arbetsområde och ger köket en mer central

och öppen ställning. Dessutom ska mamman få en alldeles egen vrå. Ändå ligger den i köket,

kvinnans traditionella arbetsplats. Man menar väl men stänger samtidigt in henne igen och

begränsar hennes arbetsyta ytterligare. Genom att öppna upp finns det även en insyn i hennes

arbetsområde vilket bidrar till något slags subtil och sofistikerad kontroll.

  På sekretärhyllan anser man också att telefonen borde stå. Helst ska man ha möjlighet

att flytta telefonen till en lugnare plats när samtalen är viktiga eller hemliga (1956:10:73). Här

blir det tydligt vilken slags bakomliggande kvinnobild som finns. Det tyder på att man

förknippar kvinnan med intimitet. Intimiteten som förknippas med det gamla köksidealet

bidrar ytterliggare till att kvinnans plats i hemmet begränsas. Man ger henne rätten till den

privatsfär som hon anses ha ett grundläggande behov av. Även här ser man tecken på en

anpassning av köket efter kvinnans antagna behov samtidigt som läsaren får en föreställning

om tidningens idéer angående kvinnans natur. Hennes behov pekas ut som en kringskuren

autonomitet kring matlagningen.
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Alla familjemedlemmar ska ha sin alldeles egna plats vid matbordet: Det kan vara

skönt "i allt bråk och all hets som vi är ute i om dagarna" (1956:10:73), anses det. Här

skymtar man en viss kritik mot dagens samhälle. Köket blir till ett ankare, en ort där det är

möjligt att fly från det moderna samhällets krav. Det är en ort som ska göras till en idyll där

familjen kan koppla av. Mamman ska skapa denna idyll. Men det finns en ram för denna, där

alla har sin bestämda plats. Åtminstone hemma vet man sin tillhörighet . Köket blir en plats

som skärmar av världen utanför. Återigen är det mysigheten och trivseln som gör detta

möjligt för hela familjen. "Jag tycker jag riktigt kan se oss. Pappa sitter och lagar

radiogrammofonen borta i soffhörnet, grabben läser serier (det måste erkännas) borta vid

öppna spisen, lillan kör dockvagnen med nalle i och själv tar jag ur ugnen en stor plåt med

doftande äpplekaka på vetedeg." (1956:10:78). Uttalandet betecknar på ett bra sett idealbilden

för köket som ett trivsamt familjerum.

Till skillnad från det stora köket där trivselaspekten spelar den största rollen, beskrivs

det i en annan artikel ett helt annorlunda utformat framtidskök. Här berättas det hur ett

högmoderniserat kök skulle kunna se ut någon gång i framtiden. Trivselaspekten spelar här

inte lika stor, allt överskuggande roll. Här läggs vikten mest på högteknologiska finesser.

Artikelförfattaren undrar om det gamla hederliga uttrycket "hemma i köket" kommer att

överleva "automationens frammarsch" (1956:3:19). Här är köket inte längre det mysiga

familjerummet utan det talas nu om köket i termer som "matprepareringscentrum" där

"automatiska recept-väljare", "televisionstelefoner med automatiska nummerväljare", en

diskmaskin som diskar med hjälp av ultrakorta ljudvågor, en roterande ugn med glastak och

en lång rad liknande finesser finns (1956:3:19) (se Bild 2). Allting kommer att kunna

kontrolleras med ett knapp- respektive fjärrkontrollsystem. Det talas med en enorm entusiasm

och tekniktro om framtidens kök. Det påpekas av artikelförfattaren att läsaren inte ska känna

sig skrämd av framtidsvisionerna. Bakom läsarnas eventuella rädsla står tidningens antagande

att 50-talsmänniskan egentligen bara är avundsjuk på de finesser som tyvärr fortfarande ligger

i framtiden (1956:3:19).

Även om det förväntas finnas många nyheter så blir det uppenbart att det även i det här

exemplet uteslutande förblir kvinnan som förväntas arbeta i köket. Det skrivs att "teknikens

män" har utformat ett tekniskt högavancerat kök och det framgår också att det är till för

kvinnorna. Här blir en kontrast tydlig. Kvinnan ska jobba i köket, männen är till för den

tekniska utvecklingen av hennes arbetsområde. Som i de föregående köksexemplen är målet

att underlätta kvinnans jobb i köket så mycket som möjligt både i det vanliga köksarbetet som
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disk och matlagning och med tvättbestyret. "Ingen torde väl vara mera välkommen här i

världen än den som strävar att underlätta och förenkla husmoderns arbete i köket"

(2000:3:23). Köket ska utvecklas till ett slags modernt framtida arbetscentrum där kvinnan

övervakar maskinerna som utövar hennes arbeten. Även i detta exemplet förblir kvinnan dock

"instängd" i köket.

Det läggs stor vikt vid ett lättskött kök  - där man utnyttjar alla tillgängliga moderna

finesser -  men som ändå är trivsamt (1956:3:22). Trivsamhetsaspekten är alltså även här inte

helt oviktig, även om det här menas något helt annat med begreppet "trivsamhet" än i

artiklarna om storkökets återkomst. Här är det trivsamma det tekniskt perfekta. Om färger och

material passar till varandra kommer detta att ge ett "mycket trivsamt helhetsintryck"

(1956:3:22) .

I visionerna ingick att det ska finnas en tv-mottagare i köket som är sammankopplad

med ett internt tv-nät i huset. På så vis skulle en tv-övervakning möjliggöras (se Bild 3). Man

får till exempel insyn i alla rum och man ser vem som ringer på dörren med mera. Om man

har tv-telefon blir det möjligt att prata med "en väninna, maken på kontoret eller biträdet i

speceriaffären" (1956:3:22), samtidigt som man ska kunna se dem. Köket blir ett slags

kommunikations-"högkvarter" (1956:3:22) med hjälp av ny teknik. Högtalare och mikrofon

ska finnas överallt i huset så att människan får vara flexibel var man än är.

Den viktiga ställning de högteknologiska föremålens framtid antas få och den

entusiasm som ligger i tonen när tidningen beskriver moderna tekniska framsteg, gör även

önskan att utöva och känna kontroll tydlig. Denna önskan förknippas med en känsla av

"trygghet" som man tror sig uppleva, med hjälp av modern teknik. TV:n ska i framtiden å ena

sidan underhålla och vara ett modernt boendeinslag, å andra sidan utgöra ett instrument som

ger makt att övervaka och kontrollera.

Tekniktron delas inte i alla artiklar om kök. När en husmor kommer till tals säger hon

att hon anser att en diskmaskin är överflödig (1956:6:14/51). En kontrast mellan visionären

och brukaren blir tydlig. Hon sköter sitt hushåll själv med bara "tillfällig hjälp och de

väldrillade och villiga barnen" (1956:6:51). Det nya träffar på det gamla. Denna husmoder ser

det som sin uppgift att diska och hon vill inte ens ha någon underlättande teknisk hjälp.

Resonemanget antyder att om tekniken tar över hennes arbeten kommer tekniken även att

"överta hennes identitet" och beröva henne hennes uppgifter. Tekniken skulle ifrågasätta

husmodersrollen och därmed husmödrarnas identitet. Exemplet tyder på en osäkerhet hos

husmodern att ta den moderna tekniken till hjälp vilket kan tolkas som ett tecken på en

skepsis för en kvinnoroll i förändring.
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På flera håll i tidningarna läggs stor vikt vid säkerhet i köket, ljusa utrymmen,

rymlighet, platsbesparing och en massa lättåtkomliga och praktiska detaljer. Man har till och

med på ett ställe infogat ett serveringsrum i köket bara för att kunna utöka skåputrymmet och

därmed den praktiska komforten (1956:6:51). Jag har stött på artiklar där ett gammalt kök

gjordes om (till exempel 1956:1:24f). Då togs en jungfrukammare från seklets början bort för

att köket inte skulle vara så krokigt. Ändå har ett serveringsrum någon åtskiljande funktion.

Köket består fortfarande av flera avdelningar.

Sammanfattningsvis kan man säga att köket på 1950-talet uppfattas som ett område

som både kan och bör göras om, som ett föremål för estetiska och livsstilsmässiga reformer.

Tidningen har för avsikt att medverka i detta åtagande. Det finns tendenser att tidningen vill

göra om kvinnorollen, men fortfarande framstår kvinnan som den ända ansvariga för

kökssysslorna. Kvinnan förblir bunden till köket.

Planlösningen idag - Det öppna hemmet

Vad gäller planlösningar av hus eller lägenheter i dagens inredningstidningar är  tendenserna

tydliga. Idealet är den mycket öppna planlösningen där det är luftigt och ljust. I varje tidning

som jag undersökte stötte jag på artiklar där det berättas om bostäder bebodda av människor

(ofta unga par med eller utan mindre barn) som har för avsikt att just förändra planlösningen i

sina hem. Det tar sig uttryck i en stor ombyggnads- och renoveringsiver i bostäderna.

Antingen får de boende hjälp av tidningens experter eller så berättas det hur folk redan hade

förändrat sina bostäder på egen hand. Läsaren förväntas identifiera sig med de

"förändringsberedda" paren.

Här visar tidningen modeller för hur den "ideala planlösningen" ser ut. Man visar en

"före" och "efter" -bild. På så vis framstår de visade planlösningarna före förändringen som

motexempel på hur ett hem helst inte ska se ut. I artikeltexterna går man också in på dessa

före/efter exempel: "Villan hade en lite opraktisk planlösning och krävde en hel del

renovering" (2000:1:6). Nu är köket är "helt omgjort. Flera väggar har tagits bort, dörrar har

flyttats och nya har tillkommit" (2000:1:8). Läsaren får veta att "husets inredning var i 70-

talsstil och rätt nedslitet när familjen flyttade in. Idag är villan nyrenoverad och helt återställd

till den ursprungliga funkisstilen" (2000:1:6).

De tidigare befintliga planlösningarna som ska göras om, upplevdes som trånga och

rummen beskrivs som små och avskilda. Särskild stor vikt läggs på vardagsrum, kök med
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matplats respektive matrum. I visningsexemplen river man antingen de befintliga

väggarna mellan dessa rum mer eller mindre, eller så omdisponeras hela planlösningen så att

det bildas en enda stor enhet där de enstaka "avdelningarna" går in i varandra. Det går nästan

inte att prata om skilda rum längre utan snarare om olika bostadsdelar. Intressant är dock att

man ibland ändå försöker markera övergången från en del till en annan. Till exempel

markeras detta genom att väggarna byter färg (2000:8:11). I det annars så önskvärda luftiga

och öppna finns det alltså ändå små avgränsande markeringar.

"Murstocken som står kvar mitt i rummet är navet som familjen samlas kring, på den

ena sidan för att laga mat, på den andra för att äta, titta på tv och läsa. - Det är här vi lever,

barnen ser mig när jag arbetar i köket och jag har hela tiden kontakt med dem, berättar

Josefina" (2000:11:12). Fördelen med det öppna beskrivs alltså vara ökade möjligheter till

kontakt mellan familjemedlemmarna. Man vill ha utrymme för att kunna umgås fritt. Å andra

sidan blir också en ökad kontroll möjlig. Det finns insyn från alla sidor. Som på 50-talet

spelar familjen en stor central roll. Trivsel är när familjen får vara tillsammans. Tidningen

förmedlar denna bild och verkar på så vis vara för en enad familj.

Även på 50-talet fanns det tendenser att vilja luckra upp planlösningarna. Skillnaden

är att man ändå uppfattade "öppna planlösningar" som något annat. Det skrevs även då om

luftighet och ljus som skulle skapas. I många av de nya husen som presenterades ligger kök,

vardagsrum och matplats/matrum intill varandra. Men skiljande väggar var mer påtagliga än

idag även om kök och matplats ibland bands ihop med någon slags öppnare och större

skjutdörr.

Både på 50-talet och idag förknippas det öppna med modernitet. Den luftiga känslan är

i båda epokerna önskvärd. Men det öppna verkade på 50-talet snarare ha varit någon

uttrycksform för framtiden, för det kommande. Idag är det öppna förverkligat och förknippas

med samtiden. Men även idag går det att utläsa viss kritik mot att de faktiska boförhållandena

är för trånga. Man hittar på 50-talet ofta en önskan från artikelskribenterna att luckra upp så

att kontakt skapas. Denna önskan delas med vår tid. Men för 45 år sedan förklarades det mer

än idag varför just den öppnare planlösningen som ett nytt ideal var värt att eftersträva.

Kontakt skulle lättare kunna skapas mellan de boende och "husmodern" skulle inte längre

behöva stängas in i köket. Det blir tydligt att tidningen får sätta sig emot arkitekter som

förutser en annan planlösning än tidningen, det vill säga mer "stängda" lösningar. Idag

"förutsätter" och godkänner tidningarna mer än då denna lösning som den "rätta" och den

ifrågasätts inte. Man tror sig inte behöva förklara och rättfärdiga varför man förändrar
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bostäderna efter sina ideal. Förr ville tidningarna hjälpa den nya stilen på traven och  i viss

mån försöka förändra människornas attityder.

Det verkar som den faktiska realiteten i hemmen på 50-talet skiljde sig avsevärt från

den tidens nya ideal. Att man då ofta verkade känna att man behövde rättfärdiga sig och

förklara varför man avvek, tyder på att man tyckte att människorna var "kvar i det gamla".

Man försökte få dem att förstå varför just tidningarnas ideal var det goda. Dessutom verkar

tidningens vädjan vara ett upprop till arkitekterna att öppna planlösningarna så snart som

möjligt.

Angående den nya planlösningen ställde sig tidningen förr ofta bakom arkitekterna.

Trots det beskrevs ofta sammanstötningar mellan arkitekter och de boende i sammanhang där

läsarna vände sig emot strikta standardiseringsplaner från arkitekternas sida. Tidningen vände

sig i dessa fall mot arkitekternas kontroll och den strikta och strama uppfattningen som dessa

hade. Även om tidningen godkänner arkitekternas planer angående planlösningen ska deras

makt att skära ned individuella önskemål inskränkas.

Det är annorlunda idag. Idag är det en självklarhet att det alltid är de boende som har

det sista ordet, det anser man sig inte behöva betona. En artikel berättar till exempel om ett

par som till och med "åtgärdade" den "alltför öppna planlösningen mellan vardagsrum och

kök" (2000:2:8) i sitt hus även om tidningen annars propagerar just för denna öppna lösning.

Här lägger man sig inte i från tidningens håll. "Vi vill inte ha ett hem som följer den senaste

modetrenden", påpekar läsaren (2000:2:12). Det fick bli just som läsarna ville, nämligen en

slät vägg som skiljer av. Det blir här mycket tydligt att detta par direkt vänder sig emot den

kontroll man uppenbarligen upplever. "Jag vill vara ifred när jag svär över grytorna!"

(2000:2:8). Man vill återskapa den avskiljande privatheten vilket tidningen  inte vänder sig

emot på något vis. Detta exempel visar väldigt påtagligt att man faktiskt känner av den

kontroll som möjliggörs i mycket  öppna planlösningar. Här är det intressant att minnas 50-

talets övertygelse att även vuxna behövde en privat vrå.

Det är också intressant att jämföra rummens ställning i hemmen förr och idag. När ett

hus eller en lägenhet nu ska formas om läggs den största vikten på kök, matplats och

vardagsrum. Det är enligt tidningen där man umgås mest och dessa rum är därför så viktiga.

Tidningen tar hänsyn till detta i inredningen och omformandet av bostäderna. Det finns en

tendens att de delar av hemmet  där man umgås med familjen har en frontstage-ställning. Man

anpassar sig efter det konkreta dagsläget och de "moderna kraven". Det finns inte någon

attityd att kämpa för någonting nytt och annorlunda, till skillnad från hur det var på 50-talet.

Då kämpade man ihärdigt för att till exempel köket skulle få en mer central ställning i
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hemmen. På 50-talet ansåg sig tidningen vara "på språng" och prospektiv, medan den idag

anser sig vara synkron, i takt med tiden.

Vardagsrummet tillskrevs även på 50-talet central betydelse. Idag beskrivs det som en

av de viktigaste platser att umgås med familj och vänner. Det verkar vara viktigt att

inredningen både är representativ och mysig men också praktisk. Tidningen har här en starkt

fostrande ton. Vardagsrummet är frontstage, här ska det både levas och "visas upp". På 50-

talet var det mer kluvet. Man talade om både vardagsrum och finrum. De nya idealen gick

ifrån finrummet till ett enda vardagsrum. De nya husen som presenteras har ett enda centralt

vardagsrum som inte skulle fungera som utpräglade "finrum". Men man tar från tidningens

sida också hänsyn till hur  människor själva vill ha det i sina hem. Det visar delvis en annan

bild. Här kommer finrummet in i bilden. Genom att man skriver artiklar om människor som

vill ha utpräglade finrum istället för ett vardagsrum ger man finrummet ändå ett visst

berättigande. Här läggs tyngdpunkten mycket mer på uppvisningsaspekten vilket man vill

göra både för sig själv och för andra. Här står alla fina, dyra och gamla möbler som man har

ärvt och här ska det vara städat. Andra typer av saker presenteras i dessa finrum än i

"normala" vardagsrum. Tidningen tror att det finns en vilja att bevara de gamla

"uppvisningstraditionerna" hos läsarna.

Detta står i motsats till undermineringsförsöken av just dessa traditioner. Men man

anpassar sig också till människornas vilja och förespråkar att folk ska kunna få göra som de

själva vill. Tidningen vill ge de boende mer makt och vänder sig återigen emot de

föreställningar som upplevdes som strikta och strama och som  arkitekterna nästan verkar

vilja tvinga fram.

En intressant fråga är vilken roll vardagsrummet har idag. Frågan om finrummet

diskuteras inte längre. "Det är inget finrum längre utan just ett - vardagsrum" (2000:1:17).

Ibland tar vardagsrummet över finrummets funktion ändå. Ofta står det till synes dyrbara och

"fina" interiörer och möbler i just vardagsrummet - kanske "finrumsdrömmarna" lever kvar

fortfarande?

När ett boende ska förändras och omformas idag läggs den största vikten  kanske på de

hitintills beskrivna rummen. Ofta är det just dessa tre delarna som utgör en hel våning i ett

hus. "Bottenvåningen fick en ny planlösning med öppna ytor" där "små trånga rum

förvandlades till öppna ytor (...) Den gamla hallen försvann och istället blev hela bottenplanet

ett enda stort rum. Från ytterdörren kliver man nu rätt in i köksdelen, vilket ger en luftig

känsla. De gamla köksväggarna revs och en ny vägg byggdes på annan plats, vilket krävde att

källartrappan flyttades (2000:8:8). Övervåningens rumsplanering (där sovrummen ligger, min
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anmärkning) bibehölls men badrummet omdisponerades totalt." (2000:8:11). Denna

beskrivning ger en bra bild på var tyngdpunkten läggs. Man omdisponerar ofta kök och

vardagsrum men övriga rum som sovrummen förändras inte i lika stor utsträckning. Jag stötte

till exempel ibland på fenomenet att mindre barn enligt tidningsexemplen sover i ett enda rum

eller i någon sovhörna (2000:10:58). Istället för att bygga enskilda rum till barnen förstorar

man snarare kök och vardagsrum. Detta blir ytterligare ett bevis på hur centrala och frontstage

dessa delar är idag. De delar av hemmet som brukas gemensamt, är alltså mest centrala idag.

Dessa delar är mest föremål för förändring.

Sovrummen blir mestadels oförändrade i planlösningen. Men man går också mycket in

på hur man kan snygga till sovrummen, både för vuxna och barn. Även här spelar utseendet

och framtoningen en allt överskuggande roll. Det ska se snyggt och trevligt ut. Atmosfären

ska anpassas till ett sovrum; "sovrumskänslan" ska uppnås genom en "stilren" och "vilsam"

framtoning i material, färger och inredning (2000:1:13). Kanske är inte sovrummen

nödvändigtvis rum att visa upp för andra men att människorna själva ska trivas i dem anses

motivera att de ska vara trevliga att se på och vara i. Liknande funderingar har man också på

50-talet. Även här går man in på hur man kan ge ett sovrum en vilsam framtoning.

Stilrenheten tycks däremot vara en egenskap som snarare förknippas med dagens inredningar

helt allmänt - den gäller alltså även för sovrummen. Man går idag inte in på frågan hur

sängarna bäst skall stå som för 45 år sedan. Det förutsätts att ett par sover i en dubbelsäng och

inte i separata sängar. Inte heller går man in på olika alternativ till var en säng står bäst i

sovrummet och beskriver inte heller de olika fördelarna med dessa olika placeringar. På 50-

talet hade man bestämda åsikter om  det mesta rörande hemmet vilket inte är fallet i lika stor

utsträckning idag. Då kunde man ofta läsa om hur saker och ting bör utformas. Idag är

individualitet mer tillåten och tidningen blir mindre upplärande och skolmästerlig.

I dagens inredningstidningar ter sig däremot badrummets ställning helt annorlunda.

Dess roll i ett hem har förändrats. Medan man bara i en enda mindre artikel på 50-talet går in

på badrummets inredning, stöter man idag på en uppsjö av artiklar enbart om badrummet.

Som man då talade om till exempel "drömkök" talar man idag även om "drömbadrummet"

(2000:11:23). Även här rivs ibland väggar för att få ett större, "luftigare" badrum. Material

och färger är mycket viktiga och ett stänk av lyx får också gärna finnas. Badrummet har ställts

i fokus. Stilrenheten som är viktig och påtaglig i tidningens framställning breder också ut sig i

badrummet. Badrummet ska stilmässigt passa ihop med det övriga hemmet (se Bild 4).

Redan på 50-talet fanns en antydan att man gärna skulle vilja ha större badrum där

man kunde bli på bra humör. Men detta rum tillägnades inte ens hälften så stort utrymme som
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idag vilket tyder på att badrummet har blivit mer frontstage. I och med denna utveckling har

också modet letat sig in i badrummet. Eftersom badrummet ges så stor uppmärksamhet och

har satts i fokus  blir det också viktigt med modeaspekten i detta sammanhang.

Snygghetsaspekten och därmed estetiken betonas i badrumsmodet.

Arbetsrummet verkar vara viktigare idag än då. Ofta inreds en arbetshörna eller ett

arbetsrum i de presenterade hemmen. Det finns plats för en arbetshörna exempelvis i

matrummet eller i hallen (2000:10:11), "både för lek och arbete" (2000:1:17). Detta citat tyder

på att tidningen i större utsträckning än på 50-talet utgår ifrån att arbete utförs även i hemmet,

i det privata. Lekaspekten är också mer påtaglig. Det roliga ägnas mer utrymme. Fritiden höjs

upp idag jämfört med förr.

Köket som självklar samlingspunkt

Som jag tidigare antytt gäller rymlighetsidealet med öppna ytor för köket också idag. I en

artikel beskrivs till exempel att en vägg till den intilliggande jungfrukammaren rivits i ett

äldre hus (2000:12:52). Även på 50-talet hittade jag en artikel om ett "omodernt kök" som

skulle renoveras på detta vis. Men uppdelningen av köket var ändå mer vanlig förr då

serveringsrum ibland ingick i kök som skulle motsvara det moderna köksidealet. Det öppna

idealet ger dubbla budskap. Å ena sidan avser man att förändra köket till det bättre genom att

öppna upp ytorna, å andra sidan ökar kontrollen på grund av den insyn som möjliggörs av

detta.

Enligt en skribent har dagens kök "på ett sätt tagit över rollen som vardagsrum"

(2000:8:14). I köket umgås man mest, enligt artikeln, både med familjen och bekanta. Det

verkar som att de sociala kontakterna har ställts mer i fokus idag än på 50-talet. Då var köket

mest familjens rum. Om bekanta kom på besök så fanns visserligen också idealet att de skulle

umgås i köket. Men mest påtaglig var drömmen om att köket återigen skulle få bli familjens

rum där alla familjemedlemmar vistas. Även bilderna koncentreras mest kring familjen. Köket

har inte bara blivit en mer manlig arena, även icke-familjemedlemmar, som gäster, finns med

på ett mer synbart sätt i tidningen idag.

En bild visar ett stort kök där den manliga ägaren umgås med några människor som

förmodligen ska föreställa hans bekanta eller vänner. De är unga människor från olika

kulturer som är moderiktigt klädda och står utspridda i rummet i mindre grupper och ser ut att

föra en lättsam diskussion (2000:7:24/25). I köket umgås man med sina vänner på ett otvunget
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sätt (se Bild 5). Men som på 50-talet tycks det vara viktigt med en viss ordning. Det ska inte

vara stökigt och fläkten ska även idag ta bort matoset vilket ska göra ett mer lättsamt

umgänge möjligt. I ett exempel ska en skärmvägg dölja kyl och mikro. Skärmväggen "ramar

också  in matplatsen" och får samtidigt köket att se mindre stökigt ut (2000:1:25). Kök och

matplats är som rum betraktat frontstage i ett boende idag. Ändå döljs vissa inventarier i

köket vilket sätter dem i ett backstage perspektiv, för att uppnå ordning. Denna ordning tyder

på att man vill ordna in sig i ett befintligt system som råder (Douglas).

I tidningarna idag koncentrerar man sig mer på matrummet än vad man gjorde på 50-

talet och är mer synligt i tidningen. Det kan vara en mathörna eller ett matrum.  "Vi ville

verkligen ha ett matrum som används dagligen, inte bara till fest, säger Anders." (2000:1:10).

Det fanns även med på 50-talet men ägnades bara lite tidningsutrymme. Köket och

vardagsrummet stod mer i centrum för tidningen då. Matbordet syntes ofta i köket vilket det

fortfarande kan göra idag. Ändå tror jag mig ha upptäckt en viss tendens att idag dela upp

matlagning och förtärande.

På 50-talet hittar man uppmaningar att göra det mysigare i köket så att man också kan

bjuda dit sina vänner. 50-talets ideal är nu ett förverkligat ideal. För mig verkar denna epok

vara en epok i förändring. Realitet och ideal möttes. Man förkastade de små och trånga "30-

tals-köken" och såg fram emot de nya rymliga och öppnare familjeköken. Visionerna fanns

alltså att förändra kökens ställning från backstage till frontstage.

Intressant är också att man idag antagligen i större utsträckning "väljer" kök ungefär

som man väljer ett hus. Detta förklaras av ett uttalande från en av tidningens inredare som

kommer till tals: "När jag letade kök ville jag att det skulle vara den ultimativa mötesplatsen

och fungera som allrum, arbetsplats och matplats (...) Köket ska kännas som min egen

affärskrog" (2000:7:24). Här förknippas alltså köket med en livlig miljö, där den som uttalar

sig avser att laga mat med sina vänner. Köket ska vara en plats för underhållning. Exemplet

understryker också vilken stark frontstage-ställning just köket har idag. Som tidigare tillskrivs

köket stor dragningskraft, det beskrivs liksom på 50-talet som "hemmets hjärta" (2000:2:45).

Upplevelsefaktorn tränger sig också in i hemmet. Man ska ha roligt, uppleva saker i köket,

kanske tillsammans med sina vänner. Hemmet ska öppnas upp för vänner och bli en

mötesplats.

I en artikel tipsar tidningen om hur man kan utforma och inreda sitt kök. Man skriver

att man först själv ska fundera vilken stil man vill ha men tidningen ger ändå förslag om vilka

stilar man skulle kunna välja emellan. Flera olika stilar tillåts (2000:8:15). Artikeln vittnar om

att läsaren å ena sidan får göra som den själv vill men å andra sidan dirigeras den in på vissa
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spår som väljs av författaren. Tidningen tar på sig rollen som en tipsare även om det ser ut

som att det är läsaren som ska bestämma det mesta själv.

Som på 50-talet spelar också den öppna spisen stor roll idag. Den förknippas med

mysighet och ett trivsamt boende. Det verkar som att den högsta prioriteten ligger på en

praktisk framtoning utöver att inredningen ska vara vacker. Köket estetiseras och det har

blivit viktigare att det ser snyggt ut. Då jag läste tidningarna  blev det klart för mig att det är

möjligt att inreda sitt kök efter många olika stilar, precis enligt egen smak. Mångfalden av

stilar har hållit sitt intåg i köken, med utrymme för individualitet. När man ska planera hur ens

kök ska se ut skall man till exempel noga fundera på hur man vill ha det, till exempel modernt

eller med gammaldags charm (2000:8:15). Tidningen agerar på ett uppmanande och

bestämmande sätt men ändå "får" läsarna utrymme för viss valfrihet.

När man läser artiklen om dagens kök ligger tyngdpunkten just på det estetiska. Det

estetiska är viktigt för både läsaren och tidningens inredningsexperter. Alec (den boende i

exemplet) vill ta fram "tegel som förhoppningsvis finns bakom diskbänken" (2000:1:25). "Det

fina kaklet ska synas" i ett presenterat kök och man har därför tagit bort bakstycket i ett skåp

(2000:2:48). I ett annat kök som presenteras upplyser tidningen om att den befintliga

laminatskivan kan måttbeställas och att den finns i ett tiotal färger, mer än vad som skulle ha

varit fallet på 50-talet. Detta tyder igen på att modet spelar en mer och mer betydande roll i

dagens kök.

Allting ska snyggas till. Stilrenhet betonas och inredningen tycks ibland utstråla en

viss lyx. Spiskåpan kan till exempel vara i "borstat stål" (2000:1:25) och "bänkskivorna i

mattslipad svart granit som omgärdar spisen ger en lite lyxig känsla" (2000:2:50). "En

dukning i japansk stil passar i det nya köket" (2000:1:27). Det blir tydligt att tidningen har

precisa föreställningar om vad som kan tänkas passa i det nyinredda köket, men det finns inga

förklaringar varför. Det verkar som att det utländska, det exotiska och annorlunda förknippas

med det moderna. Tidningen betonar på många ställen att folk har inrett sina bostäder med

interiörer som köpts på loppmarknader eller auktioner i fjärran länder. Man får läsa på många

ställen att folk har egna föreställningar, det fokuseras på individualiteten. Att det idag finns

tendenser till att man vill ha en annorlunda prägel på sitt boende och ett eget sätt att skaffa

denna tyder på ett ideal om att vilja särskilja sig.

Att kunna välja mellan olika träslag ska till exempel göra det möjligt att lätt skapa ett

alldeles eget drömkök beroende på smak, behov och ekonomi. Individualitet och stil kom inte

fram i lika stor omfattning på 1950-talet. Ett snyggt kök var visserligen att föredra men idag

betonas den aspekten mycket mer än då.
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På ett ställe presenteras tre kök då man fokuserar på prisskillnader. Det skrivs att det

finns ett modernt och prisvärt kök för alla budgetar (2000:2:45). Här tar man hänsyn till

människornas ekonomi. Där finns kök som skiljer sig åt genom storlek, inredningsrikedom,

och förstås priset. Också olika stilar presenteras. Det mest prisvärda köket är ett kök där raka

linjer dominerar, i det andra köket fokuseras på en färgglad inriktning och det tredje och

dyraste köket är "ett härligt, öppet familjekök med rymd" och en lantlig och rustik atmosfär i

allmogestil (2000:2:50). Ofta går man tillbaka till äldre epoker i inredningen. Vissa gamla

inslag verkar uppfattas som lyxiga. Det gamla bildar en egen stil som ofta är förekommande i

till synes mer påkostade hem. Frågan är om denna stil betraktas som lämplig att i viss mån

höja sig över andra.

Man ifrågasätter inte idealbilden om det stora, öppna och luftiga köket alltför mycket

och tidningen ser sig själv som en förmedlare av de just nu gällande normerna för köket. Man

ger tips och råd om hur man bäst inreder ett kök och ofta är det tidningens

"inredningsexperter" som hjälper de boende med sina problem i hemmet. På så vis försöker

tidningen samtidigt på ett fostrande sätt att förmedla dessa riktlinjer till sin läsarkrets. I

tidningen gör man om köken efter sitt inredningsideal och vidarebefordrar på så vis budskapet

om det optimala köket. Samtidigt blir trender synliga.

Man hittar idag inte någon vädjan i stil med "måtte det vara si och så i dagens kök!".

Femtiotals tidningarna propagerar för ett nytt och förändrat kök som visserligen redan

beskrivs vara under utveckling. Man beklagar sig över det gamla men ändå konkreta och

beskriver fördelarna som ses med ett annorlunda utformat och modernare kök. Det verkar som

om tidningen ville ställa sig i läsarens tjänst därför att man ville göra köket större och mer

trivsamt än det var förr.

Idag verkar det som om tidningen känner mer makt, att den är en "högre instans"

eftersom det inte finns ambitioner att behöva rättfärdiga dess synsätt. Man följer trender idag

och vill förmedla och skapa dem i läsarnas hem. På 50-talet låg tyngdpunkten mer på att

aktivt skapa nya trender vilka skulle förmedlas till läsarna. Förändringsviljan framställdes

tydligare då. Man var mer bestämd i sina åsikter och värderingar på ett mer uppenbart och

synligt sätt vilket kanske också gör 50-talets tidningar lättare att tolka.

Även om dagens tidningar vill förmedla trender på sitt sätt, låser de inte fast sig vid ett

enda lösningsalternativ. Tonen i artiklarna är fortfarande fostrande, men inte i lika tydlig

framtoning. Tidningen presenterar och urskiljer olika stilar utan att rangordna eller betygsätta

dem. Om till exempel någon läsare som får hjälp av en av tidningens inredningsexperter,

avser något annat med inredningen än att förverkliga det just nu gällande modet i sitt hem,



36

respekterar man det från tidningens håll och gör som läsaren vill. Tidningen försöker så

mycket som möjligt att respektera individuella önskemål. På 50-talet ingick det i drömmen att

läsaren skulle få "vinna" över arkitekterna som verkade ha mycket makt och deras åsikter

beskrevs som mycket strikta. Kampen mellan arkitekt och boende är inte alls synlig idag i

någon större utsträckning. På 50-talet vände man sig just emot det pressande från arkitektens

sida även om man godkände det nya och till och med förmedlade det. Idag konstaterar man

snarare hur realiteten ser ut i vissa frågor, "godkänner" den och anpassar sedan kraven och

idéer efter realiteten.

Både på 50-talet och idag ger man näring åt drömmen om det goda hemmet. Men idag

verkar tidningen vara mer självmedveten. Man ser sig som en institutionaliserande instans

som faktiskt har möjlighet att påverka och hjälpa till med tips, råd och dylikt. Tidningen gör

anspråk på att vara "användbar" i båda epokerna men 50-talet kan ses som en tid då tidningen

försökte etablera sig. Den ansåg sig inte ha en lika självklar roll som inredningstidningen har

idag, vilket då gav upphov till att den fick förtydliga sina budskap.

Färger på 1950-talet - Att reflektera personligheten

Färg beskrivs i 50-tals tidningarna som en av de mest viktiga punkterna om man vill sätta en

prägel på sitt hem. Det betonas att det går att förändra mycket med just färg. I en artikel som

befattar sig ingående och uteslutande med ämnet färg, dess kombinationsmöjligheter och

verkan på människan, skrivs det att om något känns fel hemma har det oftast med interiörens

färg att göra (1956:2:16).

Artikelförfattaren påpekar själv att det låg en hel psykologi bakom hur man tittade på

ämnet (1956:2:16). "Färgläran" tycktes utgöra en utpräglad vetenskap som man alldeles

nyligen hade kommit underfund med, enligt 1956 års tidningsnummer. Man var övertygad om

färgens förmåga att påverka en människas känslor och sinnesstämningar, såsom lugn eller

harmoni, likt en medicinsk drog. Det skiljdes till exempel på kalla färger (grönt och blått) och

varma färger (gult och rött) respektive lugna (grönt och gult) och livliga och "nervösa", aktiva

och energiska färger (blått och rött).

I artikeltexten beskrivs ingående hur man ska gå till väga om man vill skapa en viss

stämning i sitt hem. Läsaren får en praktisk och detaljerad vägledning, även med hjälp av en

medföljande färgsticka, angående färgval och hur många färger som skulle kunna anses
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lämpliga att kombinera i hemmet samt hur man blandar färgen för att skapa vissa effekter.

Ritningar och illustrationer har till uppgift att förtydliga texten.

Enligt rådande uppfattning går det alltså att känna kyla eller värme helt beroende på

vilka färger man har valt för sitt hem. Människan reagerar till exempel "aktivt" eller känner

lugn under inverkan av vissa färger. Man var övertygad om att man kunde uppnå vilken miljö

eller sinnesstämning som helst. Färgtonen "violett" tillskrevs en oerhört aktiv verkan.

Färgerna personifieras: "Den 'hoppar upp och sätter sig i knäet' på er" (1956:2:16). Väljer man

rött eller blått får man räkna med att man "aldrig kommer att få vara i fred för dem"

(1956:2:16) därför att de färgerna tros ha en ytterst aktiv verkan på människan.

Intressant i detta sammanhang är att man även tar hänsyn till enskilda människors

humör och personlighet. I motsats till övertygelsen att man kan påverka den egna

sinnesstämningen med färger står här uppfattningen att vissa färgkombinationer bara ska

användas av "relaterande människogrupper". Det vill säga att övervägande varma färger till

exempel ska användas av en glad och öppen personlighet och livliga, påträngande och

energiska färger av en energisk människa. Är man däremot en melankolisk person ska man

akta sig för "skrikiga" färger i det rödblåa färgområdet. I anslutning till detta kommer

uppmaningen att inte lura sig själv: "Kanske tror ni att ni blir mindre moloken om ni väljer

glada färger eller att ni lättare kan lugna ner ert nervösa temperament om ni färgsätter dämpat.

Men det är inte alls säkert! En melankolisk människa blir nervös av en omgivning, som är

piggare än hon själv" (1956:2:16). Det gäller alltså att hitta sitt och familjens "rätta jag"

(1956:2:16) och att välja färgområdet därefter. De här uppfattningarna vittnar om att man ser

människans "grundkaraktär" som "stel" och "given", att den ensklida människan inte har

förmågan att påverka sitt eget lynne alltför mycket, inte ens med färger som tillskrevs en stark

förmåga att påverka humöret.

Den här uppfattningen verkar här vara en central, avgörande och grundläggande faktor

i frågan om vilka färger som ska väljas åt ens hem. En människas "grundkaraktär" blir den

viktigaste utgångspunkten i det här valet, inte så mycket de önskade sinnesstämningarna,

verkar det som. Färgerna ska mest uttrycka hur en människa är respektive hur hon ser sig

själv. Mest ska personligheten uttryckas och reflekteras, inte lika mycket påverkas. Detta kan

ses som paradoxalt med tanke på att färgerna tillskrevs en så stark förmåga att påverka

humöret. Det uppstår en konflikt mellan båda övertygelserna.

Det påpekas däremot på ett annat ställe att man inte behöver hålla sig till stränga

konventioner. Följdaktligen är det inte säkert att vardagsrummet ska verka "varmt och

ombonat" och sovrummet "svalt" (1956:2:16) bara därför att "man brukar säga att det ska vara
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så". Den traditionella sovrumsfärgskalan består av blått eller grönt (1956:2:66). Det är själva

människorna som bor i hemmen som skall trivas med färgerna, anser man.

Människan ställs således i centrum för överläggningarna. I motvikt till en

förhållandevis strikt användning av färgläran i den bemärkelsen att man ska anpassa färgerna

efter den egna personligheten, får man alltså däremot förhålla sig relativt spontan angående

färgvalet i hemmets enskilda rum. Alltför strikta regler godkänns inte på detta plan.

Den här uppfattningen skulle kunna tyda på att vissa artikelskribenter har för avsikt att

vända sig mot och kanske till och med bryta vissa härskande konventioner i samhället. Man

kan säga att skriverierna om stämningsläran bara ska "gynna" den enskilda människan och

tillföra något bra genom att färgläran ska skapa en viss harmoni respektive en önskad

stämning. Hur man sedan tillämpar detta i de enstaka rummen överlåts däremot till läsaren

själv vilket tyder på att man ger och förespråkar den enskilde en viss frihet och individualitet.

Läsaren stöter också på skämt och roligheter som skribenterna använder sig av. "Men

kom ihåg att ni inte färgsätter rummet så exklusivt att det spricker om ni placerar en apelsin

på bordet - eller så att ni måste byta klänning för att gå från det ena rummet till det andra."

(1956:2:17). Med detta verkar man vilja motverka att läsarna tar de tidigare beskrivna

reglerna på alltför stort allvar. Kanske är man medveten om att dessa verkar rätt strikta och

strama, kanske vill man tona ner tidningens "pekfinger" i viss mån. Å ena sidan har man

väldigt strikta uppfattningar om hur det ska vara och hur läsaren skall göra, å andra sidan

bryts tidningens uppfostrande ton genom att  betona att läsaren trots allt ska göra som den

själv vill. Detta avsteg som bryter mönstret verkar säga: Lyssna på våra råd och inred ditt hem

efter dessa men ta det inte på alltför stort allvar! Man ska inte behöva följa tidningen slaviskt.

Ändå ger den här avvikelsen en bra bild av hur det är tänkt från tidningens sida att färgläran

ska användas i hemmen. Reflexiviteten blir tydlig.

Det betonas att det är viktigt att man måste välja färgerna. Annars riskerar man

förvirring, enligt författaren (1956:2:16). Enklast verkar det om man bara väljer en eller två

färgtoner till ett rum, anses det. Väljer man däremot mer än två färgtoner till ett rum, vilket

generellt anses som "farligt", bör man åtminstone välja färger som ligger i två angränsande

färgfält och inte färger som har sin plats för långt ifrån varandra i färgcirkeln. Att färgerna i

ett rum ska vara "besläktade" betonas på olika ställen i tidskrifterna, det är det som gör

färgerna och därmed hela rummet "behagliga att se på" (1956:1:49). Fast man påpekar att

mindre färgklickar skulle få förekomma, i form av kontrastfärger. Då färg anses bli mer

påträngande ju större yta den fyller ut bör stora ytor som exempelvis väggar hållas färgsvaga,

"på gränsen till tråkighet". Man tycker att det är "mycket roligare med de mindre ytorna"
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(1956:2:17). Samtidigt som ett fritt val betonas lägger alltså artiklarna valet till rätta med

noggranna anvisningar, övervägningar och omdömen.

I en artikel som enbart handlar om hur man skapar hemtrevlighet och värme i ett hem

är artikelskribenten mån om att betona vikten av varma färgkombinationer i rummen

(1956:1:4). Enligt författaren går detta emot dagens modefärger som består av blått, grönt,

svart och vitt (1956:1:7). En varm effekt i sovrummet skall till exempel uppnås med en

knallröd tapet och sängöverkast i samma färg därför att den varma färgen "stimulerar och

skänker glada tankar" (1956:1:8). För att inte få ett alltför mättat intryck rekommenderas vita

detaljer. Här stöter man återigen på att konventionen undermineras. Man försöker helt öppet

att påverka läsaren i en viss riktning, nämligen att ifrågasätta det traditionella, alltför strikta.

Tidningen har för avsikt att skapa nya trender. Varför ska man ha ett "kyligt" sovrum när en

varm färgskala utlovar "glada tankar" istället?, tycks resonemanget vara. Attityden är

mänsklig och varm och man kan gott förkasta det konventionella om det gynnar människan.

Att man skriver en hel artikel just om ämnet "hemtrevlighet" tyder också på att detta

ämne ges stor betydelse. Det räknas upp flera knep som ska tjäna syftet att uppnå ett mysigt

hem. Förutom varma färger och runda former spelar till exempel detaljerna och "pysslet" en

stor roll. Det är "pysslet, som ger en viss atmosfär åt ett hem" (1956:1:8). Att ha en hylla eller

ett bord att ställa grejor på värderas högt. "Gipsreliefen på väggen, skinnkudden på sängen.

De mjuka träskålarna och de rara stenbitarna på hyllan är trevliga att titta på och sköna att ta

i" (1956:1:8).

Men det är inte på alla ställen i tidningarna som pysslet värderas högt. I en artikel där

två bostäder presenteras, en gammal och en ny och modern, går man också in på detta ämne.

Här ska inredning och interiören anpassas efter rummen! Man ser det som två stilar, till det

gamla passar pysslet, men inte till det nya. I den gamla lägenheten ser man skulpturer och

prydnadssaker överallt. "Dessa månghundraåriga vrår kräver en hel del småsaker" (1956:7:4).

I motsats till detta ställs det nya: Här ska det inte vara något överflöd av prydnadssaker.

Väggarna är "rena och vita" och rummen är fyrkantiga. Alla linjer är lodräta och vågräta. Den

nya stilen som ställs mot den gamla föredras helt klart av författaren här. Modernitet

förknippas med regelbundenhet, nybyggda hus, ljus, öppenhet och "rena och lätt uppfattbara

proportioner" (1956:7:5). Förorten där den nya lägenheten ligger står för händelserikedom,

omväxling och rörlighet, enligt författaren (1956:7:7). Dessa är positiva egenskaper. Men

tidningen anpassar sig ändå efter vad den tror att läsarna vill ha. Författaren uppmärksammar

människornas förmodade fördomar och betonar att även det nya och moderna kan vara

trivsamt och att det inte behöver vara kalt och kallt som många tror, enligt tidningen. Även
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om det kanske blir någon annorlunda slags trivsamhet i dessa moderna hem. Tidningen

försöker tona ner de farhågor som den anser att dess läsare har inför det moderna, nya och

ovana. Man förespråkar entydigt moderniteten och försöker att hjälpa den "på traven", så att

den får hävda sig genom att lugna ner läsarna. Ändå behålls lite av den "gamla" aspekten som

tros vara viktigt för läsarna genom att betona att modernitet och trivsamhet inte utgör någon

motsägelse. På så vis hoppas man göra det lättare för sina läsare att anamma den nya stilen.

Femtiotalet kan ses som en brytningstid där konflikter mellan gamla och nya ideal uppstår.

 I tidningarna stöter man ofta på illustrationer som visar rum med större ytor och

interiörer där mycket kraftiga färger blandas. Ofta påträffas blå, gul eller grön väggfärg som

till exempel kombineras med en blå soffa och en ljusröd lampa etc. Ur dagens synvinkel

verkar färgvalen och kombinationerna på 50-talet ofta vara otidsenliga och gammalmodiga.

Grundfärgerna är starkt presenterade. När man i en tidning rapporterade om renoveringen

respektive moderniseringen av ett kök gick färgerna huvudsakligen i rött. Alla skåp och annan

fast inredning i köket var av samma starka röda färgton (1956:7:12). Även bordsduken är vit

med röd rand och rummet har ett röd-vitt schackgolv. Stolarna är av ljust trä och

köksgardinerna rutiga i blått och vitt. Det anses ha blivit ett "modernt kök i glada färger" till

skillnad från de "murriga färgerna" som man ofta hittade i köken förr (1956:7:13).

I en frågespalt svarar man från tidningens håll på frågan i vilken färg läsaren bör måla

sitt grammofonskåp därhemma. Rött, oranget eller gulgrönt skulle passa bra i kombination

med den blåa soffan, den schackmönstrade fåtöljen och de beigefärgade svagt mönstrade

tapeterna, svarar tidningen. Man föreslår att en matta införskaffas i en varm röd eller en milt

grå färg (1956:1:78). Detta exempel ger en bild av hur kraftigt färgresultatet kunde se ut. De

färgglada rummen finns kanske till för att följa upp "färgpsykologin" och man har goda

avsikter att förändra människornas humör till det positiva.

Det som också förespråkas på några ställen i tidningarna är "blonda och ljusa" färger

som ska kunna ge ett rum en luftigare och rymligare karaktär (1956:3:12). På vissa ställen

vänder man sig här emot "alltför starka färger" (1956:7:8). Man propagerar för att alltid utgå

ifrån vitt som sedan kan blandas med naturfärger för att ge kontrast och karaktär åt rummet.

Ett mer färglöst rum förknippas också med "renhet" och modernitet. Färgerna ska här snarare

fungera som "färgklickar": "Från det vita kan man också gå över till turkosgrönt, som vi med

några få orangeröda inslag kan ge en underbar effekt" (1956:3:12).

 Enligt "färgernas psykologi" anser man och hoppas man att barn som växer upp i en

hemmamiljö med ljusa och vänliga färger får ett "ljust och glatt lynne" (1956:3:12). Trots att

tidningen anser att man inte kan förändra sin personlighet genom att välja vissa
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färgkombinationer i sitt hem, uppmanar den ändå läsaren att försöka påverka barnens lynne

med ljusa färger hemma. Tidningen är alltså inte konsekvent i sina uttalanden och

förmaningar, vilket ofta ger ett motsägelsefullt intryck.

Färg kan enligt 50-talets tidningar å ena sidan tolkas som instrument -  kapabelt att

skapa stämningar hos människorna som bor i ett hem. Färgens roll är enorm. Den tillskrivs en

stark förmåga att verka människoskapande och tros kunna fungera som humörgivare. Det

anses lättare att må bra bara man har de högst individuellt rätta färgerna omkring sig. På så vis

utgör färgläran en mycket viktig del i utformningen och inredningen av ett hem. Å andra

sidan blir färgerna ett uttrycksmedel kring reflektionen av den egna personligheten vilket

också inskränker och begränsar färgvalet avsevärt. Färg är inte bara ett medel att estetisera ett

hem med och forma det i en viss riktning. Tidningen vill styra användningen av färg på ett

fostrande sätt. Dessutom tillskrivs färgerna förmågan att uttrycka den moderna tiden.

Färger idag - Stilutformning och estetik

Även i dagens heminredningstidningar tillskrivs färgen stor betydelse. Tidningen ser sig själv

som en rådgivare. En inredningsexpert ger till exempel i en artikel allmänna tips hur man

skall gå till väga om man vill inreda sitt vardagsrum. Sedan följer tre olika exempel på hur

man inreder och färgsätter ett rum på olika sätt - i tre stilar. Här går man inte bara in på olika

färgexempel, som man gjorde på 50-talet utan här förknippas också färgen med rummets

inredning. Tillsammans kan de skapa olika stilar.

I artikeln där det ges allmänna tips och råd om inredning framgår det att trivsamheten

är en betydande aspekt när det gäller vardagsrumsinredningar. Även på 1950-talet lades stor

vikt vid denna aspekt. Det skrivs att textilier är viktiga för att få en "varm och ombonad

känsla" (2000:1:17). Men ibland verkar det vara viktigare att något är mer lättplacerat än att

det är mysigt: Det medges att hörnsoffan är mysig när familjen ska titta på tv - men en

sittgrupp är mer lättplacerad, enligt tidningen. Här blir det också tydligt att vardagsrummet är

familjerummet som skall vara trivsamt, som tidningen ser det. Vardagsrum, trivsamhet och

familj knyts fortfarande nära samman precis som på 50-talet. Dessutom förutsätter man,

liksom på 50-talet, från tidningens håll att det finns en familj som sitter hemma på soffan och

tittar på tv.

Det ska vara vackert. Genom färg går det att estetisera sitt hem. Man anser att det är

bra om både stil och färger är genomtänkta då de förknippas med varandra. Den inredande

läsaren ska bestämma sig för en utgångspunkt i överläggningarna angående färgsättningen, till
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exempel väggfärgen eller färgen på soffan som beskrivs som ofta dominerande i ett rum

(2000:1:17). Det skrivs att det blir enklast att välja en enfärgad soffa i en färg som gör den

lättplacerad och smälter in i den övriga inredningen.

Tidningen lär ut hur ett vardagsrum ska se ut. Inredningsexperten beskriver hur man

får vardagsrummet att kännas "luftigt och rymligt" (2000:1:17). På de följande sidorna i

tidningen följer råd om hur man uppnår detta och vad man ska göra för att undvika att rummet

verkar vara "förminskat". Tidningen ger inte bara tips om hur ett rum ska se ut, den ger också

klara besked och motexempel på hur ett rum inte ska vara: stelt och uppsträckt. Detta ska

undgås genom att inte ställa alla möbler längs med väggarna. Stora och mörka möbler ska

också undvikas i detta hänseende. Det ges tips om hur man får rummet och fönstret att se

större ut. Det trånga förkastas alltså, idealet är det luftiga och lätta. Jämfört med 50-talet blir

samma tendens synlig: Det rymliga förknippas med modernitet.

Läsaren får veta att allting inte behöver ha samma färg. Man kan ha två nyanser också

men det framställs som viktigast att proportionerna och stilen ska stämma överens: till

exempel att endast moderna möbler ska stå tillsammans. En gammal udda fåtölj kan bli en

mysig läsplats - i ett hörn. Vikten av stilrenhet betonas ofta numera från tidningens sida. Att

var och en ska ha möjlighet att hitta sin egen stil tyder på att individualiteten spelar en större

roll idag. Tanken om individualitet ingår i själva utformningen av stil som sådan. På 50-talet

förknippades inte färgerna lika mycket med olika stilar. 1950-tals färgsättningsideal tar inte

hänsyn till detta, de visar precis likadana inredningar i till exempel "varma" eller "energiska"

färger.

Färg anses kunna fungera som ett stilbildande inslag i hemmet. De tre följande

inredningsföresIagen från tidningen (2000:1:18-23), speglar rum som alla är inredda på "helt

olika sätt - så du kan hitta den stil som passar dig" (2000:1:17). Vardagsrummen är inte bara

inredda med olika "stilar" utan även olika färger är dominerande i varje rum och till varje

"stil". Färg ingår alltså i stilutformningen.

Nu fokuseras på olika stilar i tidningen vilket framställs som en ökad möjlighet för

läsaren att hitta just den egna personliga stilen. Man vill inte neka någon dennes "rätt till en

egen stil", men det blir i viss mån ändå begränsande eftersom det bara är tre olika stilar som

presenteras. Är det tänkt att läsaren ska välja ett av de visade exemplen och ta det som en

förebild när han själv gör om sitt rum efter just detta exempel? Eller är det bara ett försök att

ge inspiration? Förmodligen en kombination av båda delar.

Tidningen visar att man har möjlighet att understryka sin egen stil med färg. De tre

förslagen i tidningen visar med färg som utgångspunkt hur varje rum "känns" och upplevs
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annorlunda. Färger tillskrivs som på 1950-talet förmågan att i allra högsta grad påverka en

människas sinnesstämning och humör. Man skall utgå ifrån vilken stämning man faktiskt vill

uppnå i sina överläggningar om vilka färger som ska prioriteras. På 1950-talet utgick man

också ifrån att färg kunde påverka de boendes stämningar, men framtoningen var ändå en

annan. Då skulle läsaren mest utgå ifrån vilken "grundkaraktär" han hade. Denna karaktär

uppfattades som relativ stel och given, vilket man inte gör idag. Man koncentrerar sig enbart

på hur färgerna ska påverka humöret.

Intressant är också vilka tre stilar som valts ut. Dessa ger ett bra intryck av vilken bild

tidningen själv har av sina läsare och tidsandan i stort. Den första stilen är den "ombonade och

varma stilen", den andra den "ljusa och lugnande" stilen som bildar en stark kontrast till det

första exemplet. Sist presenteras det "färgstarka och energigivande" vardagsrummet. Dessa

beteckningar hade också kunnat härstamma från 1950-talets tidningar. Skillnaden är som jag

tidigare nämt samknytningen av färg med själva inredningen och stilen.

"Olika känslostämningar" har alltså varit utgångspunkt för presentationen av de olika

rummen (2000:1:17). Det första exemplet visar ett rum där "mustiga färger och orientalisk

mönstermix" gör att rummet "känns varmt och ombonat" (2000:1:16). "Vill du att ditt

vardagsrum ska kännas som en omfamning i vintermörkret? Då är det här rätt stil för dig"

(2000:1:18). Intrycket blir väldigt viktigt, just känslan man får när man går in i ett rum.

Tidningen "leker" lite med läsarnas inlevelsekänslor. Man får nästan intrycket av att läsaren

ska uppleva någonting helt annat än just vardagsrummet när man kliver in genom dörren.

Speciella mattor sägs påverka känslan väldigt mycket. "Vi har lagt tre kelimmattor lite över

varandra - som i ett nomadtält" (2000:1:18). Det verkar vara meningen att den som bor i ett

sådant rum får glömma vintertristessen för en stund och förflytta sig känslomässigt till ett

nomadtält - mitt i det egna vardagsrummet, som kanske annars snarare förknippas med det

vanliga snarare än det extraordinära. Man fokuserar mycket på läsarnas känslor vilket också

tyder på att färgerna liksom på 50-talet förknippas med stämningar. Man ska känna sig väl till

mods i sitt vardagsrum.

Detta exempel ställs både emot det ljusa och lugnande rummet med en "meditativ,

minimalistisk inredning i svala nordiska toner" (2000:1:20) och det "uppiggande

vardagsrummet i starka färger" - en "ren vitamininjektion" (2000:1:22). Färger och mönster

beskrivs som på 50-talet helt efter kombination kunna verka på många olika sätt. Tillsammans

hjälper de till att skapa just den önskade stämningen. Men för varje rum ska man gå tillväga

olika. Detta är också ett nytt inslag i dagens tidningar, dessa överläggningar fanns inte för 45

år sedan. För att uppnå känslan utlovar en roströd färgton det varma och ombonade intrycket.
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En modern soffa i lila lär skapa kontraster. I det här fallet bör man vara försiktig med att

blanda alltför många färger och mönster med varandra. "Att matcha in absurdum blir sällan

snyggt" (2000:1:18). Det ska vara en bra avvägning mellan kombinationen av enfärgat och

mönstrat i detta fall. Att mixa olika mönster däremot blir vackert, anser skribenten, "man

behöver inte vara så rädd för att blanda" (2000:1:18).

Däremot föreslås ett annorlunda tillvägagångssätt när man vill uppnå den lugna

känslan i det andra exemplet. Här "bör man undvika alltför många olika mönster, men det får

inte bli helt livlöst" (2000:1:20). Det föreslås en lösning med "ljusa och lätta" färger, en vägg

med "vårtonerna" lila och gulgrönt och gardiner och kuddar i samma färger. En rutig gardin

och soffkudde ska ge "lagom kontrast och spänning".

Angående det tredje rummet undrar man hur man ska få trånghet, mycket saker och en

massa olika kulörer att "hålla ihop och kännas som en helhet" (2000:1:22). Svaret blir att

färgerna ungefär ska ha samma intensitet, annars skulle en färg riskera att försvinna. Det

anses också att det behövs en neutral bas, här i form av en naturfärgad vassmatta eller ett

trägolv. Det ges också ett motexempel: "En färgstark matta i det här rummet hade gett en

känsla av lustiga huset" (2000:1:22). Rummet ska alltså vara färgstarkt men för mycket färg

är icke önskvärt. Det ska inte gå till överdrift vilket detta motexempel tyder på. Tidningen

förmedlar klara föreställningar genom att ge motexempel.

Man behöver enligt tidningen däremot inte vara rädd att leka fritt med färgerna. Färg

är billig och man kan måla över om det inte blir bra, anses det här (2000:1:22). Att

ekonomiaspekten kom fram var annars betydligt vanligare på 50-talet då man ofta hänvisade

till att saker och ting inte behövde bli så dyra och att ekonomin skulle räcka till för att

anskaffa dem. Man tror sig idag inte behöva ta så stor hänsyn till prisaspekten. Antingen utgår

man ifrån att folks ekonomi är bättre än på 50-talet eller så är aspekten att alla ska ha råd med

de visade föreslagen inte lika viktig idag. Detta skulle kunna tyda på en önskan om mer

extravagans från tidningarnas sida idag. För 45 år sedan var ett exempel på ett visat hem

anpassat efter "den svenska medelinkomsten".

Intressant blir också rollen av prydnadsföremålen i de tre rummen. För det andra och

tredje rummet betonas det explicit i artiklarna att man ska vara sparsam med dem. Här

betonas det att alla saker ska ha en funktion. Detaljerna och utsmyckningarna blir tillsammans

med färgerna stilbildande. Även här ska man alltså gå olika tillväga för varje rum och önskad

stämning. Medan man betonar att de hela och rena ytorna i det "lugna, nordiska rummet" ska

bevaras, betonas det att det ombonade intrycket i det första rummet accentueras just genom

detaljerna. Här går det lite mer lekfullt till medan det lugna rummet ska vara avskalat, med "få
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saker som 'stör' det enhetliga intrycket". "En vacker snittblomma i en stram vas räcker som

utsmyckning" (2000:1:20). Å andra sidan ska sedan soffan "mjukas upp" med kuddar så att

man kan sitta skönt och bekvämt. Alltför stramt bör det alltså ändå inte vara. Man vill försöka

luckra upp. Men även dessa kuddar har flera funktioner. De ska både mjuka upp de strama

linjerna och göra det möjligt att kunna sitta skönt i soffan. Även i det "uppiggande

vardagsrummet" ska allt "plotter" minimeras och saker ska inte endast vara vackra utan också

fylla en funktion istället för att bara vara "oanvändbar utsmyckning och konst" (2000:1:22).

På 1950-talet träffar man på olika inställningar till "prylarna". I vissa inlägg

symboliserar de garanter för värmen, mysigheten och hemtrevnaden, i andra inlägg som andas

framtidstro och begeistring över allt det moderna, strama och rena förkastas de som opassande

motsägelser till det nya, moderna. Som på 50-talet går en av trenderna idag mot det rena och

strama och där ges prylarna inte mycket utrymme i inredningen. Hemtrevligheten och

värmen, som förr delvis förknippades med prylarna, är även idag viktig i hemmen, anser

tidningarna. Men idag ska den inte  uppnås med prylar i samma utsträckning utan mest med

några få dekorativa detaljer. "Vänner och bekanta brukar säga att vårt hem känns härligt

befriat från onödiga prylar, säger Monica" (2000:1:13). På 50-talet betonades det att det nya

och raka också kan vara trivsamt och att det inte behöver utgöra någon motsägelse. Men det

faktum att man ansåg sig behöva poängtera detta visar att det ändå fanns en diskussion kring

denna fråga. Intressant är att det idag finns små antydningar att det moderna, strama står i viss

motsats till det ombonade och hemtrevliga. För det lugna rummet rekommenderas enbart

moderna former vilket står i kontrast till det ombonade rummet där det står små lampor och

levande ljus. Detta utlovar en "stämningsfull belysning" (2000:1:18). Ett stort indiskt träskåp

finns också bakom vars dörrar man ska gömma tv:n och andra tekniska apparater. Det verkar

som om man anser att tekniken inte riktigt passar till den ombonade, mysiga stilen och att den

måste gömmas i skåpet.

På en bild som tillhör en annan artikel om vardagsrumsinredning finns det högtalare

till en stereo som finns att köpa i olika färger. Man ska få välja mellan "rött, blått, grönt eller

grått efter humör" (2000:1:22). Även på detta ställe blir det tydligt att man inte har en stel

"grundkaraktär" att utgå ifrån som förr utan att färgvalet ska bestämmas mycket spontant.

Man ska anpassa sitt val efter den i detta ögonblick aktuella stämningen. Detta tyder också på

att man inte ser någon slags given grundkaraktär utan tvärtom att färgerna ska väljas efter

skiftande humör och att de kan förändras. Det finns också många färger att välja emellan. Här

kommer modet in i bilden. Det omfattar nu flera områden än på 50-talet. Att valmöjligheter

för högtalarnas färg utökas kan tolkas som ett tecken på modets större tillämpbarhet idag.
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Angående färgvalet i nutidens hem finns det flera inriktningar. Ofta visas hus eller

lägenheter där färgskalan går i naturfärger, svart och vitt i alla möjliga schatteringar, skiftande

alltifrån mörkare till ljusare grånyanser. Ljusa träslag och svart järn respektive stål är ofta

förekommande. I ett förslag på köksinredning och dess färgsättning är väggarna hållna i en

ljus grå nyans och taket i vitt. Det är det ljusa som verkar andas modernitet som det gjorde

redan för 45 år sedan. Det enhetliga intrycket betonas mycket i tidningarna. Inte alltför

skrikiga färger verkar bidra till ett mer sofistikerat intryck. Detta intryck ska vara

genomgående och heltäckande för hela huset. Allt ska passa ihop med vartannat för den

enhetliga övergripande känslans skull. Detta gäller till och med för badrummet. Det

exkluderas inte. I ett tidningsexempel håller badrummet samma färgskala som huset i övrigt,

nämligen svart och vitt (2000:1:12). Det i badrummet förekommande schackmönstret

påminner till och med om 1950-talets badrum- och köksinredningar där just detta mönster ofta

var förekommande. Allmänt sett betonas det ofta i artiklarna av de boende att de "raka och

rena linjer" som de själva förknippar med 1950-talet passar utmärkt till den stil som den

boende vill uppnå i sitt hem (2000:1:1012). Den stilen upplevs som passande till den egna

stilen som uppfattas som modern respektive den egna personligheten. Raka linjer prioriterades

då som idag. Man har idag en klar bild av hur inrednings- och arkitekturidealen såg ut just

under det decenniet min undersökning också gäller. Men detta är inte genomgående. Man

träffar på reportage om boende som fördömer den "hopplöst föråldrade 50-tals-

inredningsstilen" till exempel i sina kök. Som följd renoveras köket, ny inredning skaffas och

väggar rivs etc.

I detta sammanhang blir det även intressant hur man i dagens läge till exempel ser på

färgsättningen under 60-eller 70-talen. Ett tidningsinslag berättar om en ung man som har för

avsikt att göra om sitt gamla, slitna kök. Det i artikeln utpekade problemet är att köket senast

målades på 60-talet i en "trist grön färg" (2000:1:24). Även det "vinröda kaklet är inte så kul".

Inredningsexperten som skriver artikeln konstaterar att köket är nergånget och att det

verkligen skulle behöva en "ansiktslyftning". Läsaren ser på ett litet foto att den boende och

inredningsexperten gemensamt väljer färg till köket. "Vi enas om en modern men ändå sober

och ganska neutral färgskala: grå köksluckor, resten vitt med en färgklick" (2000:1:25).

Även här blir det tydligt att man har väldigt bestämda åsikter om de olika färgernas

verkan. I det här köket ska det bli en turkos fondvägg, en röd vägg däremot skulle "döda"

sjöstensplattorna helt men turkos färg "lyfter istället fram rosttonen i sjöstenen och passar till

grått" (2000:1:25). I den här stilen fungerar färger mestadels som "färgklickar" i en annars

ganska färgfattig inredning vilket gör starka paralleller till 50-talet tydliga. Färger ska
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iscensätta och ska "målinriktat" sättas in där de "behövs" och förstärka vissa intryck.

Visserligen har man för avsikt att påverka sinnesstämingar men man verkar ofta nöja sig med

en färgstark kudde som "vitaminkick" här (2000:1:5). Djupröda badrumsdetaljer som

handdukar och mattor kan också förekomma i ett annars ganska färglöst badrum inrett i svart

och vitt.

Det finns även en annan inriktning vad gäller färgerna. Ofta hittar man mycket

färgglada rum. Kanske man väljer annorlunda färger idag än på 50-talet men det kan vara

modeförändringar som ligger bakom detta. Båda tidsepokerna har gemensamt att övertygelsen

om färgernas verkan på människan finns och man är mån om att uttrycka detta med rum och

interiörer i särskilda färger. Tidningen går däremot mycket mer ingående in på färgläran på

50-talet och man vill verkligen förmedla den utförligt till sina läsare. Tidsepokerna ter sig

väldigt lika i hänseendet att den avskalade och strama stilen tycks vara förknippad med

modernitet. Färgglad  inredning finns i både de nya och de gamla inslagen troligen därför att

man tror på färgernas specifika verkan på människan.

Färgerna idag ska ge ett fräscht, ljust och klart intryck liksom på 50-talet. Detta blir

också tydligt när dessa färger ställs i motsats till annorlunda färgtoner. Med färg kan man

enligt tidningen förvandla möbler och ge dem en helt annan framtoning: "Även den fulaste

möbel kan bli fin med ny färg. Kasta inte bort din brunmurriga 70-talsbyrå - den kan bli en söt

och färgglad möbel till barnrummet" (2000:1:5). Intressant här är också att man även på 50-

talet ansåg att gångna tiders färgskalor var "murriga" vilket skulle kunna tyda på liknande

preferenser angående färgidealet. I båda epokerna propagerades det för "glada" färger.

Teknik på 1950-talet - Det förnyade köket

I artiklar som befattar sig uteslutande med elektriska redskap som ska underlätta i hemmen

framförs funderingar kring hushållsarbetet i stort men också kring högst praktiska problem.

Dessa överläggningar ger en viss inblick i hur värderingarna kring användningen av elektriska

föremål kunde tänkas utforma sig från tidningens håll.

Ett inslag som behandlar frågan om lönsamheten att köpa en tvättmaskin eller inte går

framför allt in på praktiska detaljer. Man beskriver ur en praktisk synvinkel hur

tvättförhållanden därhemma utformar sig och utgår ifrån vissa faktiska tillstånd. Ingående

jämförs sedan flera typer av tvättmaskiner i olika prisklasser vilka dessutom sätts i relation till
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hushållets storlek, dess tvättmöjligheter, läge och ekonomi. Enligt artikeln var

tvättmaskinerna mycket dyra och lönade sig bara att köpa under vissa förutsättningar.

Det målas upp en bild där kvinnan som ensam ansvarar för tvätten själv sliter utan

någon påtaglig hjälp framför badkaret och tvättar den smutsiga veckotvätten. Men den

stackars kvinnan sliter förgäves: Det kommer ändå inte att bli riktigt rent! (1956:9.23). Här

skymtar man en viss kritik angående tvättmöjligheterna.

Man beskriver inte bara ingående för- och nackdelar utan artikeln värderar också. En

viss resignation uttrycks. Mellan raderna kan man ana en uppgivenhet och en trötthet över hur

krångligt och svårt dagens tvättande fortfarande är. Tvättmaskinerna tycks inte uppnå målet

att underlätta fullt ut.

En artikel om strykmaskiner utformar sig på ett liknande sätt. Även här sätts kriterier

som ekonomi, husutrymme, praktiska synpunkter och föremålets vikt och tyngd i relation till

lönsamheten. Artikeln framstår som individuellt tillämpbar för varje potentiell användare tack

vare dess exakta och närgångna exempel och beskrivningssätt.

De stora och tunga strykmaskinerna rekommenderas till exempel inte om man är

trångbodd. På ett åskådligt sätt behandlas eventuellt uppkommande problem från förvaring till

transportering i lägenheten. Strykmaskinen beskrivs nästan kärleksfullt som någonting mycket

dyrbart som man ger stort utrymme och en egen ostörd plats: "den fordrar en speciell plats,

där den får stå i lugn och ro. En behaglig plats i rumstemperatur dessutom - tro inte att det går

att ställa den i en kall skrubb, om det är mitt i vintern!", annars riskerar man nämligen att den

går sönder (1956:10:40). Man tar hänsyn till både strykjärnets och kvinnans "väl och ve". På

detta ställe blir det också tydligt att tidningen ibland har en "överbeskyddande" ton till sina

läsare. Här uppmanar den sina läsare till exempel att vara försiktiga när man bär en mycket

tung strykmaskin: "se upp så ni inte halkar på mattan!" (1956:10:40).

Kvinnorna som tidningen uttryckligen vänder sig till uppmanas att "ta för sig" och ge

strykjobbet just den plats och det utrymme som är nödvändigt eller som det är värt. Man ska

inte sitta på en "trång och ogästvänlig plats" (1956:10:40), istället ska man ha en ostörd vrå,

bra belysning, en höj- och sänkbar arbetsstol, inte sitta på kuddar för att komma i lagom höjd

och inte sitta för lågt eller för högt. Man ska inte heller stryka på det "opraktiska" köksbordet.

Kritik riktas också i det här inslaget emot arkitekterna därför att de har börjat tänka på tvätten

men inte på strykningen, som man ser det. Ofta har de inte tilldelat strykningen en extra plats.

Som en följd av detta anser man att kvinnor stryker i köket istället vilket visar sig vara

opraktiskt därför att köksdörren ofta inte är bred nog åt en tvättkorg.
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Man börjar en mening med konstaterandet att "det är roligt för husmor att fylla

linneskåpet med nystrukna, fräscha och väldoftande plagg" (1956:10:40). Genom detta

resonemang bekräftas den traditionella husmodersrollen. Tidningen beskriver glädjen och

husmorsstoltheten som alla kvinnor förväntas känna när de ser sina egna husmorsplikter

framgångsrikt fullgjorda. Det impliceras att en kvinna i hennes uppgift som husmoder känner

på ett specifikt sätt.

Man hittar på vissa ställen reklamannonser om elektriska hjälpmedel i hemmet som

kylskåp, tvättmaskiner och dylikt. Man vänder sig med annonsen till mannen som förväntas

ha den största delen i beslutet om att köpa till exempel ett kylskåp: "Ge henne en hemhjälp i

julklapp" (1956:10:59) som hon "får glädje av och lindrigare arbete med i åratal framåt"

(1956:10:59). Men liknande produkter återspeglar sig inte lika mycket i varken artiklar eller

på illustrationer i tidningen. Det verkade inte vara så många som hade avancerade elektriska

köksredskap på den tiden om man utgår ifrån vad tidningen framställer respektive inte

framställer. Ändå ansåg tidningen att standarden på elektriska hjälpmedel i hemmen redan var

god. Förutom kylskåp och elspis verkar dessa redskap inte ha hävdat sig inför en allmän

användarkrets i mitten av 1950-talet. Det verkar som att just kylskåp är det enda redskap som

ingår i de i stor utsträckning standardiserade köken. Det finns regelbundet med på

illustrationer och i text (till exempel 1956:1:25). Om man utgår ifrån illustrationer med

dammsugare (1956:1:12) skulle detta kunna tillåta slutsatsen att även dammsugare var

någorlunda vedertagna i hemmen. Men jag såg bara en enda gång en brödrost på en bild

tillhörande en artikel om kök (1956:10:13), annars fanns ytterst få elektriska redskap med.

Kvinnor verkade fortfarande knåda kakdegen för hand och koka kaffet i kaffepannor

(1956:10:33).

Tidningen tar ofta hänsyn till läsarnas ekonomi. På ett ställe i tidningen uppmanas den

som annonsen riktar sig till att inte köpa en alltför speciell köksmaskin, som till exempel en

pommes frites-gryta med hänvisning till att det kunde bli för dyrt för en maskin som används

relativt sällan. Det skulle istället gå mycket bra att satsa på mindre speciella (och billigare)

redskap som signalur eller ugnstermometer (1956:10:32).

Året 1956 skulle kunna ses som ett år där användningen av frysboxar eller frysskåp får

sitt intåg i köken. Endast somliga hade redan satsat på den investeringen, är intrycket i

tidningens artiklar. Inslagen om frysboxar liknar tidningsartiklarna om andra hjälpmedel i

hemmet. Det beskrivs även här ytterst ingående och detaljerat hur en frysbox fungerar, vilka

produkter man kan och bör frysa in och vad som inte är lämpligt för infrysning. Man går till
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och med in på om och i så fall när och hur man ska skriva listor respektive etiketter på

produkterna (1956:1:58).

Här är tonen i artikeln, hur man talar om redskapen väldigt positiv och man verkar

värdera de nya hjälpmedlen väldigt högt. Det praktiska står väldigt högt på önskelistan. Gång

på gång stöter man på stilistiska medel som författarna använder sig av för att bildligt talat

försätta sina läsare i ett slags drömmande tillstånd. Ofta får man läsa meningar som verkar

vilja uttrycka: "Tänk hur bra det skulle vara att ha en sådan underlättande maskin". Ibland

verkar det nästan som om det var avsikten att göra reklam för alla möjliga produktkategorier

från tidningens håll.

Alla beskrivningar som jag stötte på i artiklar om elektroniska husredskap vittnar om

ett "husmorsskolinspirerat" tankesätt. Här blir det tydligt att tidningen har klara uppfattningar

om hur ett "bra redskap" ska se ut och vilka krav det ska uppfylla. Sedan viker man inte av

från dessa föreställningar och förväntar sig förmodligen att läsarna ska ta intryck av

tidningens "vetande". Det ska vara på ett bestämt sätt och "goda råd kan man aldrig få för

många av" (1956:1:58). Tidningen ser sig själv som en rådgivare, testare och granskare av

tekniska redskap.

I en artikel om "framtidens kök" (1956:3:19f) uttalar sig tidningen med stor entusiasm

om ett kök där "matlagning på kallmarmorplatta", en "mekanisk hjärna som väger upp

mjölet", ett "inbyggt strykjärn i smutsmagasinbänken" och liknade högteknologiska detaljer

blir realitet. Dessa förväntas bli tillgängliga för allmänheten kanske redan på 70-talet.

I detta moderna kök förväntas fortfarande husmodern utföra alla arbeten i köket. Med

hjälp av ny teknik ska dessa underlättas och göras angenämare. Här blir det tydligt att

tidningen brottas med att förena svårförenliga ideal: modernitet och traditionalitet, det nya och

det gamla, teknikdrömmar och drömmar om att bevara husmodern.

Samtidigt frammanas en fascination kring allt det nya. Genom teknologin skall allt det

som anses vara besvärligt bli bra medan de traditionella rollerna inte hotas. Tekniken ska

förnya i köken men förnyelsen beskrivs som praktisk snarare än social.

Anledningen till att man så ytterst ingående beskriver hushållsredskapens sätt att

fungera, deras lönsamhet i förhållande till hushållets storlek etc skulle kunna vara att de

elektriska redskapen är både nya och dyra. Tidningen väger alltså in läsarnas ekonomi i sina

artiklar. Man skulle också kunna anta att tidningen har för avsikt att ställa sig i kvinnornas

tjänst genom att hjälpa dem att köpa just det individuellt "rätta" redskapet som ska underlätta.

Fast här kan en viss ambivalens observeras. Det viktigaste i detta sammanhanget är nämligen



51

att redskapen är intimt förknippade med kvinnorollen. Artiklarna verkar rikta sig uteslutande

till kvinnorna och man bekräftar den traditionella husmodersrollen. Syftet med alla de här

praktiska råden är att själva strykningen ska spara tid, bli mer lustbetonad och rolig, vilket

som en bieffekt ska gynna ett bättre arbetsresultat. Bildligt talat "binder man" dock fast

kvinnorna vid strykjärnet genom att vädja till deras stolthet som de kan uppnå efter att ha

utfört sina traditionella uppgifter på ett tillfredställande sätt.

Genom att vara ytterst utförlig ger man intrycket av att problematiken respektive

svaren på de behandlade frågorna är av mycket stor vikt. Det förmedlas alltså därmed indirekt

till läsarinnorna att deras jobb anses som viktigt och legitimt vilket i sin tur indirekt mynnar ut

i en fortsatt polarisering av könsrollerna.

I motsats till att det både skrevs ofta och ingående om elektriska hjälpmedel i form av

rådgivande artiklar går man förhållandevis sällan in på frågor angående apparater som finns

för att underhålla och nöja. Det finns till exempel inte lika mycket artiklar som tar sig an

frågan vilken radioapparat man ska köpa, om det lönar sig att investera i en sådan

överhuvudtaget med mera.

Jag har bara hittat en artikel om ämnet var man fördelaktigt ska ställa sin radio. "Man

tycker kanske att radion är en så liten 'möbel' att dess placering knappast kan påverka

möbleringen i vardagsrummet. Men med enkla medel kan vi få mycket större utbyte båda av

radioapparaten - och möbleringen" (1956:9:47). Närheten till radion verkar vara viktig. Man

ska både göra det enkelt för sig själv och samtidigt anses närheten gynna ett mer harmoniskt

familjeliv och till och med ostörda grannar. Genom att ha nära till radion blir det enklare att

anpassa och reglera volymen efter behov, anser man. Har man däremot lite längre väg dit låter

man av bekvämlighet ofta bli att göra detta vilket i sin tur gör att grannarna störs.

Resonemanget präglas av stor omtänksamhet.

Tidningen verkar behovsanpassa sitt resonemang i sina överläggningar och går efter

förutsatta tillstånd i hemmen. Man går ut ifrån att folk är "lata" och att de inte orkar gå upp

och reglera volymen när radion står i ett hörn långt ifrån den bekväma fåtöljen. På grund av

det ska alltså möbleringen vara praktisk, radion ska ställas nära sittplatsen till exempel inne i

bokhyllan så att man har litteratur till hands ifall det skulle behövas.

Harmonin värderas högt. Det ska bli lite mer bekvämt och enkelt för läsarna vilket

gynnar både familjesamvaron och grannarna, enligt tidningen. "Det är många gånger de små

detaljerna i ett rum som avgör möbleringens trivsamhet" (1956:9:47). Man verkar föreställa
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sig att familjen på lediga stunder sitter tillsammans i vardagsrummets soffhörn och

underhåller sig med att lyssna på radio. Familjesamvaron ska inte i något fall störas.

Man går bara in på radion stående i vardagsrummet. Radioapparaten verkar vara

förknippad med ett ställe att koppla av på. En annan artikelskribent däremot som själv verkar

vara husmoder önskar sig dessutom en radio till köket. I hennes fantasi ska köket även mer

och mer utvecklas till ett ställe att bo i och inte längre vara avsett uteslutande för arbete.

Radion har uppgiften att nöja och underhålla vilket man i fortsättningen alltså mer och mer

önskar sig även för kökets del.

På ett annat ställe i tidningen får radion nästan uppgiften att trösta. En radio stående i

köket muntrar upp och distraherar en kvinna i viss mån från ensamheten och tråkigheten som

hennes jobb i köket innebär, enligt tidningen. "När radion sagt godnatt står husmor kvar vid

pepparkaksdegen" (1956:10:32). Citatet är taget ur en artikel som ger tips och råd om vilka

underlättande redskap en kvinna skulle kunna tänkas önska sig till köket.

För antagandet att en trevlig och god familjesamvaro värderas högt talar också en

annan åsikt. Man bör inte ställa radion "uppe under taket". Den ska stå på ett mindre bord i

vardagsrummet istället så att man kan lära barnen att använda rattarna med syftet att göra ett

harmoniskt familjeliv möjligt (1956:1:21).

Telefonens roll är också att underlätta. På en teckning ser man en telefon stående på

nattduksbordet (1956:1:39) vilket förmodligen ska föreställa "andra-telefonen". Å ena sidan är

det ju kanske "bra" och fördelaktigt att göra det bekvämt för sig, å andra sidan har önskemålet

återigen en fjättrande verkan. Kvinnans autonomi i köket är säkrad men just detta reducerar

henne samtidigt till ensam "köksansvarig". Hennes bindning till köket förstärks genom att

"underlätta" hennes situation. På samma sätt förhåller det sig med den önskade radion i köket.

Författarna ifrågasätter inte kvinnans roll utan köket representerar hennes självklara plats.

På ritningarna eller avbildningarna som ska illustrera artiklarna i tidningen finns det

sällan en tv med vilket förstås skulle kunna förklaras med att den inte har hävdat sig i någon

större utsträckning i läsarskarans hem i mitten av 1950-talet. Men det finns ändå en indikation

på att även tv, likt radio och radiogrammofon, förknippas med vardagsrummet. En tv avbildas

i samband med en bild på ett amerika-inspirerat "drömkök". Enligt tidningen ingår tv:n på ett

naturligt sätt i köksinredningen i Amerika. Köket kallas för ett mycket rymligt "family-room".

Ett skåp ska finnas "för leksakerna och naturligtvis för tv-apparaten" (1956:10:11). Det är

mysigt inrett och ska skapa ett trevligt boende och en mysig stämning. Tv:n sammanlänkas på

så vis med familjeidealet därför att idealet är att köket, där tv:n i det här fallet ska stå, ska

utvecklas till ett hemtrevligt familjekök.
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Men dessa bilder verkar vara förknippade med framtiden, med föreställningar om hur

ett kök förhoppningsvis kommer att se ut någon gång. Att tv:n i stor utsträckning förknippas

med framtiden visar även artikeln om "framtidens kök" som enbart är fokuserat på modern

teknik. Där är tv-mottagaren i köket också kopplad till ett internt nät i huset som gör tv-

övervakning möjlig. Man får insyn i alla rum och ser vem som ringer på dörren etc. Högtalare

och mikrofon ska finnas överallt i huset.

Önskan att utöva och känna kontroll blir tydlig. Denna önskan förknippas med en

känsla av "trygghet" som man tror sig uppleva. Det hela ska bli möjligt med hjälp av den

moderna tekniken. Tv:n ska å ena sidan underhålla och vara ett modernt boendeinslag, men

också utgöra ett instrument som ger makt att övervaka och kontrollera. En spänning mellan

underhållning och kontroll blir synlig.

Teknik idag - Att gömma det förfulande

I dagens tidningar som jag undersökte blev en tendens tydlig: att gömma tekniska redskap

som tv, video, stereo och deras tillbehör som fjärrkontroll och cd-skivor och videoband. En

artikel handlar till exempel uteslutande om detta ämne och uppmanar läsarna att "trolla bort

tekniken i vardagsrummet" (2000:10:41). "Har du också tröttnat på alla elektroniska prylar

och sladdar som ofta tar över vardagsrummet och förfular? Vi har inrett två vardagsrum med

praktiska och fyndiga lösningar. Här får du smarta tips på hur du kan gömma stereon och tv-

apparaten. Och hur du slipper snubbla över sladdarna" (2000:10:41).

Därefter presenteras två vardagsrum där alla elektriska redskap mer eller mindre göms

undan i olika vitriner, skåp och dylikt. Även om dessa rum är olika utformade angående

färgval så är det ändå slående att de föreslagna förvaringssystemen för tekniska apparater

skall gå i samma stil som resten av rummen. Här stöter man återigen på den ofta förhärskande

attityden att helhetsintrycket ska bli så harmoniskt som möjligt. Tekniken ses som ett störande

inslag här som förstör helhetsintrycket. Tekniken ska döljas och förvaringssystemen ska

smälta in i omgivningen.

Tidningen föreslår till det första rummet där det mesta går i vitt bland annat en

väggfast hylla med skåp för att "stoppa in stereon och andra prylar i". Ett blixtlåsförsett

bomullsöverdrag över lagerhyllan gömmer en "skrymmande tv" (2000:10:42). Det viktigaste

verkar vara att tekniken inte skall "dominera" rummet. Därför föreslås handgjorda högtalare

("vackert i vitt") som utlovar ett "sobert" intryck (2000:10:43) och flera stycken andra vita
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detaljer för förvaring. Till och med för fjärrkontrollförvaring föreslås en ficka att hänga över

soffan och en kabelsamlare fungerar som en "suverän sladdgömma" (2000:10:44).

För det andra presenterade rummet visas liknande förvaringssystem, bara de

förhärskande färgerna i rummet är annorlunda, svart och silvergrått. Här visas bland annat en

stereo i miniformat som är "lätt att stoppa undan" (2000:10:45). "Den ordningsamme med

minimalistiska böjelser behöver ett vardagsrum med gott om skåp för tv, video, CD och

skivor" (2000:10:44). Att gömma tekniken (och i detta fall även böcker och tidningar) går

alltså hand i hand med det minimalistiska. Förutom en rad gömmor för bland annat kablar och

skivor syns till exempel "fuskfrostade vitrindörrar" för att dölja tv:n i ett skåp med hjul som

gör det lätt flyttbart.

På det här stället verkar det som om tidningen inte direkt själv förespråkar det

minimalistiska. Den säger sig istället ställa sig i läsarens tjänst genom att behovsanpassa

rummet efter läsarens "minimalistiska böjelser", som tidningen i viss mån gör sig lustig över.

Ändå sprider tidningen ut den minimalistiska stilen som är mode idag på det här viset och

träder aktivt in för den. Det syns i många exempel relativt genomgående i tidningarna.

"Överflödiga" ting och "prylar" syns inte ofta, det är en mycket "ren" stil som gäller och

uppfattas som snygg och kanske en aning sofistikerad. Även på 50-talet förespråkade

tidningen en mycket "ren" stil som förknippades med modernitet.

Det är uppenbart att specialtillverkade produkter som handgjorda högtalare i vitt och

fuskfrostade vitrindörrar också kostar extra och på så vis blir dyrare än vanliga

standardmöbler. Det förutsätts från tidningens håll att det antingen finns gott om pengar hos

läsarna eller att läsarkretsen är beredd att lägga ut extraslantar på ett så minimalistiskt boende

som möjligt. Kanske tidningen förmodar att läsarna vill sträva efter en viss extravagans eller

en vilja att urskilja sig från andra. På så vis anpassar sig tidningen efter läsarnas vilja och

förmedlar denna extravagans. Under 50-talet var en sådan strävan inte lika synlig utan man

anpassade sina råd efter genomsnittsinkomsten hos sina läsare.

Även i andra tidningsartiklar syns strävandet att dölja tekniken. Till exempel ska en

skärmvägg dölja kyl och mikro så att köket ska se mindre stökigt ut och matplatsen inramas

(2000:1:25). Utrymmet där tvättmaskinen står snyggas till genom att man sätter för en list

som ramar in (2000:1:25). Att gömma elektroniska apparater syftar till att uppnå ett så

estetiskt boende som möjligt.

Tekniken uppfattas idag som förfulande, någonting som borde gömmas. Den intar idag

snarare en backstage-ställning i hemmen. Här blir det intressant att jämföra tidningens

uppfattning angående tekniken på 50-talet. Då syntes inte några strävanden efter att gömma
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det tekniska. Det talades med en enorm tilltro om ämnet teknik. I artikeln om det

"högmoderna framtida köket" framstår tekniken snarare som det som syns mest på de

tillhörande bilderna. Då ställdes den i fokus och presenterades med stolthet medan den idag

ska undangömmas. På 50-talet förknippades tekniken med löften om en bättre och lättare

framtid. Tekniken skulle underlätta för husmodern och göra det enklare för henne att sätta

fokus mera på individuella mål. I någon mån skulle kanske även kvinnorollen göras om och

kvinnan skulle få mer tid över för personliga intressen.

Men är det då så att tekniktron är mindre påfallande idag än vad fallet var på 50-talet?

Eller utformar den sig bara på ett annat sätt idag? På 50-talet utlovade tekniken mer än nu att

vara ett framtida hjälpmedel, ett hopp. Ur dagens synvinkel verkade de presenterade hemmen

i tidningarna inte vara lika väl utrustade med teknik som idag, även om man då ansåg att

hemmen faktiskt var det. Hemteknik var en nyare företeelse, en framtidsvision. Enligt

tidningen hade inte alla tillgång till den och apparaterna kanske var dyra. Möjligen är det så

att man idag uppfattar tekniken som någonting mer självklart som inte längre utgör något nytt.

Man har blivit van och de flesta har tillgång till den. De förbättringar framtida teknik utlovar

idag är kanske av en mer marginell art, där tekniken är rekvisita för "scenen" snarare än att

utgöra själva scenen. Tekniken ska förstås fortfarande underlätta men är inte i samma

utsträckning förknippad med hoppet att förändra människors framtid och konkreta roll i

hemmen.

Beskrivningen av hur olika hushållsmaskiner och apparater fungerade präglades på 50-

talet av stor detaljrikedom. Man testade och granskade hushållsmaskiner. Idag däremot bildar

sådana inlägg inte ett återkommande tidningsinslag. Man låter hushållsmaskinerna "stå för sig

själv" och det verkar inte behövas någon vidare förklaring varken om deras funktionssätt eller

position i hemmet. Detta skulle kunna styrka tesen om en bakomliggande föreställning att

tekniken i stort inte längre utgör något nytt eller märkvärdigt i hemmen och att den inte fyller

någon större samhällelig funktion som till exempel att bidra till kvinnors ökade framtida frihet

och individualitet.

Men tekniken syns ändå inte enbart i det dolda. Tv och stereo utgör annars fullt

synliga inslag i andra presenterade rum. I en artikel där tidningen rapporterar om ett lite

"udda" pars boende fungerar "stereohörnan" med stereo och skivspelare snarare som en av

många "eyecatcher" genom en självdesignad stereomöbel i betong och plexiglas (2000:4:59).

Detta iögonfallande intryck förstärks ytterligare genom en lampa i hjärtform. Men det här

inslaget är bara ett av många ifrån ett par som har för avsikt att iscensätta det egna boendet så

mycket som möjligt genom en hel rad udda detaljer.



56

När tidningen presenterar vardagsrum är tv:n inte alltid med på bild. Tv:n och andra

tekniska apparater är dock i större utsträckning en självklarhet idag. Man ser ibland en extra-

tv i både sovrum och kök (till exempel 2000:4:55), datorer och stereo finns lite här och var.

En artikel från en 50-tals-tidning tog sig an ämnet var radion helst skulle stå för att

komma ett harmoniskt familjeliv så nära som möjligt. Den egna familjen var utgångspunkten

för överläggningarna. I ett väldigt utförligt resonemang togs till och med hänsyn till att

grannarna inte skulle störas genom att man med ett litet avstånd till radion enklare skulle

kunna sänka volymen.

Tidningens roll har förändrats i detta avseende. Idag präglas tidningen inte av lika stor

omtanke angående tv:ns eller radions konkreta betydelse för familjen. På 50-talet fungerade

radion som ett familjeförenande element och den skulle vara lätt att nå till och med för

barnen. Men ett hem ska även idag fungera familjeförenande och här spelar den öppna

planlösningen den största rollen.

På ett ställe fungerar stereon som en viktig detalj i ett rum som bara är till för

avslappning (2000:4:16). Stereon utlovar "skön musik" som tillsammans med mjuka mattor,

levande ljus och sköna kuddar bidrar till en "extra avstressande" miljö i rummet, enligt

tidningen. Här avbildas en yngre kvinna tillsammans med en flicka som förmodligen ska

föreställa hennes dotter. Stereon skall alltså bidra till en mer avslappnad och harmonisk fritid

och även verka humörhöjande vilket i sin tur kan tänkas gynna familjelivet. På så vis framstår

stereon i detta fall ändå som ett indirekt familjeförenande element.

På 50-talet var det viktigt att få stort utbyte både av radioapparaten i sig och

möbleringen. Idag styrs resonemanget nästan enbart utifrån frågor som rör möbleringen, det

vill säga utifrån estetiska synvinklar. I en frågespalt föreslår tidningen ett vardagsrum, som en

skiss ska förtydliga. "Med den här möbleringen känns rummet luftigt och rymligt", lyder

underrubriken (2000:6:78). Kraven på rymlighet och luftighet är inslag som tidningen ofta

kommer tillbaka till. Tv-hyllan ingår här som ett synligt inslag bland några få andra möbler.

Det ter sig idag inte lika viktigt att påpeka hur man kan se till att familjen och grannarna är

tillfreds ifrågan om  teknikens placering. Idag är det viktigt att rummet förefaller så positivt

som möjligt angående inredningsidealets krav som tidningen ser sig vara en förmedlare av.
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Könstyper på 1950-talet - Husmodern och den hemslöjdande mannen

Tidningarna förmedlar en till synes bestämd uppfattning om vad som anses vara "kvinnligt"

respektive "manligt". Man verkar utgå ifrån att könen är olika och att man och kvinna i sin

natur skiljer sig åt på ett grundläggnade sätt. Som en följd av detta delas hemmets sysslor upp

med hänsyn till tidningens syn på vad som är specifikt manligt eller kvinligt. Beträffande

hushållsarbetet avbildas nästan enbart kvinnor i hemmet ofta matlagande, dammsugande eller

strykande (1956:10:41) (se Bild 6). Det verkar som om man förutsatte könens olika

identifikationstyper men ändå hela tiden konstruerade olikheterna mellan könen som om man

hade "förstått" att identifikationerna hade satts i rörelse, det vill säga att rollerna i realiteten

inte alltid längre stämde överens med tidningens skildring. Det följande exemplet förmedlar

en bra bild av detta.

Artikeln "Vågar ni öppna garderoben?" (1956:2:24f) riktar sig intressant nog

uteslutande till kvinnor i deras funktion som husmödrar. Man tilltalar "alla" husmödrar: "Vi

svenska husmödrar är lyckliga som har så många fasta förvaringsutrymmen och slipper stora

skrymmande lösa möbler, som man har t. ex. i Danmark och England" (1956:2:24). Sådana

uttalanden verkar gemenskapsstärkande, varje husmoder kan känna sig "träffad": Man

utesluter alla kvinnor som inte passar in, "icke-husmödrar", alltså kvinnor med en annan

självbild, skulle känna sig utanför. På så vis konstruerar man en viss identifikationstyp, vilken

framställs som naturlig och given. Samtidigt förtingligas kvinnan, man ser henne som ett

enhetligt objekt. Men exemplet visar att denna identifikation är långt ifrån självklar. Att man

överhuvudtaget tror sig behöva skapa denna identifiktionsbild visar att den inte är given.

Genom att visa hur kvinnor "normalt är" beskriver man samtidigt idealbilden av hur en

kvinna ska vara. Detta visar att det finns klara föreställningar och strukturer. Det blir

uppenbart att det samtidigt finns klara föreställningar om hur en kvinna inte ska vara. Det

"normala" ställs mot det "onormala".

Männen syns istället när det gäller att snickra, slöjda, reparera eller bygga hus, (till

exempel 1956:5:14,15). Det testas hobbymaskiner i tidningen och det ges råd om maskinerna

är lämpliga att köpa eller ej. Men i motsats till att man vänder sig till kvinnor när det gäller att

testa till exempel kylskåp eller tvättmaskiner riktar man sig här tydligt till männen. En ganska

stor bild visar en ung man som med inlevelse arbetar med hobbymaskinen (se Bild 7). Hans

påtagliga iver är betecknande för bildens verkan. "Ni får ett prospekt i handen. Ja, inte sant,

det är fantastiskt vad en hobbymaskin kan uträtta!" (1956:2:52). Man tilltalar den läsande
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mannen direkt och vill väcka hans lust att jobba med maskinen. Genom detta bekräftas

mannens identifikation med den traditionella manliga rollen.

Männen framställs vara på ett visst sätt, det anses ligga i deras natur att exempelvis

tycka om att snickra eller bygga hus. Genom att visa hur en "normal" man är skapar man

samtidigt bilden av att en "normal" kvinna är annorlunda och har en annan natur. Mannen blir

"normal" genom att han åtskiljer sig från kvinnan. Han blir det genom att snickra. En kvinna

som gör samma sak skulle däremot kanske betraktas med viss förvåning. Det rapporteras om

en familjefar som byggde ett eget hus till sig och familjen. Mannen visar stolt sitt byggverk

medans hans hustru beundrar sina nya saker i det nya huset. "I ett skinande kök går hustrun

Lilli-Ann och stökar. Det är fortfarande något av en fest att ta i de härliga dörrarna, att

handskas med de nya skinande tingen - som alla är hennes egna nu" (1956:3:6).

Tidningen skapar skillnader mellan könen. Städ- och köksuppgifter och liknande

tillhör kvinnans arbete i hemmet. Männen behöver inte bry sig om sådana sysslor. De visas

när de tar hand om bilen, reparerar radiogrammofonen eller klipper gräsmattan.

Ambivalenser blir ändå tydliga. Å ena sidan avgränsar man mannen från kvinnan

genom att indirekt påpeka vad som är "normalt". Det uppstår en viss spänning när tidningen

pekar i en annan riktning. Man vänder sig ibland till kvinnorna när det gäller till exempel

tyngre trädgårdsarbete. Det är uppenbart att man inte räknar med att den typen av jobb ingår i

kvinnans "vanliga" sysslor. Ändå framstår en viss förändringsvilja. Man försöker få kvinnorna

att göra någonting de "egentligen" inte förknippas med. Detta gör å andra sidan den

bakomliggande könsbilden och strukturen bakom denna synbar.

"Som man, är Ni naturligtvis tekniskt intresserad" (1956:10:44). Citatet ur en

reklamannons förtydligar att det är mannen som förknippas med teknik i stort. En man som

inte skulle vara intresserad av teknik framställs på så vis som "onormal". Här ser man samma

fenomen som blev uppenbart när man ville framställa husmödrarna som ensamma förvaltare

av garderoben i hemmet. Man tror sig behöva skapa identifikationer och man konstruerar

genom att polarisera könstyperna. Å andra sidan presenterar man könstyperna som naturliga

och självklara. Mannen förväntas inte veta speciellt mycket om hur det går till i köket och

vilka problem kvinnor har med sina hushållssysslor. Enligt annonsen har en man det svårt att

förstå att frun har det jobbigt med tvätten. Könen skiljs åt.

På ett liknande sätt förhåller det sig med antagandet att pappan i huset skulle vara den

som fattar bland annat ekonomiska beslut. Man framställer det som att det ligger i hans hand

att bestämma om till exempel barnet ska få ett husdjur eller inte. Här blir det också tydligt att

tidningen ofta har precisa föreställningar om vad som är "normalt" eller "onormalt". "Varje
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normalt funtat barn vill förr eller senare ha en egen hund" (1956:2:47). Återigen blir

tidningens fostrande attityd påtaglig.

Genom att hela tiden indirekt eller direkt betona könens olikhet bekräftar tidningen de

traditionella könstyperna och bidrar till en förstärkt identifikation med dem. Tidningen bidrar

till en tidig polarisering genom att tipsa föräldrarna om att på en lång bilfärd ge den lilla

dottern bilens mascot medans pojken däremot får en skiftnyckel i handen (1956:2:43).

I artikeln "Mamma vill göra uppror" berättar tidningen om en ung trebarnsmamma

som talar om hennes verkliga liv som husmoder och mamma. Hon som bor med sin familj i

en "sovstadsförort" tycker ofta att hennes liv är tråkigt och att hon inte tror sig kunna stå ut.

Hon berättar om ensamheten hon upplever, om att yrkesutbildningen inte blev till någon nytta

och flickdrömmarna förvandlades till tråkiga husmorsplikter. Kvinnan "beklagar" sig nästan i

hela artikeln hur enformigt hennes liv utformar sig.

Tidningen värderar hennes artikel. I slutet av artiklen undrar författaren hur en kvinna

som upplever sin situation på det beskrivna sättet, orkar stå ut. Som svar ges följande: "Det

finns alltså någonting som väger upp det, någonting som gör att de personliga problemen kan

vänta eller hanka sig fram på en tillfällig lösning. Och det är familjen. Den som gör att man i

den tristaste vardag kan se regnbågskaskader av färger, den som från början var bara du och

jag, sedan blev vi och våra barn (...) Man har trots allt fördelen att få vara hemma hos sina

ungar, man får varje dag bevis för att man behövs, att man betyder något för någon"

(1956:2:21) (fet stil från originalet).

Tidningen värnar om husmorsrollen och legitimerar den. Det verkar som ett försök att

vädja till läsarinnorna att "hålla ut" i sin roll. Det framställs som om det inte finns något bättre

och mer tillfredställande för en kvinna än att uppleva familjelyckan även om den egna

individualiteten får lida av det.

Husmodersrollen verkar vara oerhört positivt värderad. Artikeln vittnar om den

rollbild som en kvinna blir uppfostrad till. Här blir också reflexivitet synlig. Husmodern

reflekterar över de "krav" som ställs på henne. Samtidigt berättar detta mycket om just

kraven, hur de är utformade och hur de upplevs. Trots att hon beklagar sig över

förväntningarna som ställs på henne i sin egenskap som husmor och mor blir identifikationen

med rollen tydlig.

Den här kvinnans "annorlunda" önskemål framställs som anomalier. De passar inte in i

bilden om vad som ur tidningens perspektiv är "normalt". Kvinnlighet förknippas med att

finna lyckan i hemmet med familjen, till skillnad från manlighet. Vissa värden verkar vara
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lyckobringande bara för kvinnor. Även om tidningen framställer detta fall som anomali så

verkar man från tidningens sida ändå inte tro att husmodern som kommer till tals är den enda

med liknande inställning, med tanke på det utrymme som artikeln får i tidningen. Det tyder

samtidigt på att man antar en eventuell förskjutning av identifikationer bland könen.

Ibland verkar däremot tidningen komma i konflikt med sig själv. Å ena sidan verkar

det som om man försöker värna om den traditionella kvinnotypen. Å andra sidan försöker

man ju också aktivt att förändra den. Man önskar till exempel att kvinnan i framtidsköket

skulle ha en egen plats som är avsedd bara för vila. Att  medge kvinnan behovet att vila skulle

kunna antyda en vilja att i viss mån förändra kvinnorollen. Kvinnan förväntas inte bara gå in

på sin husmodersroll och uppoffra sig, hon ska få vila ifrån det också utan att känna dåligt

samvete. I artikeln om det högteknologiska "framtidsköket" avbildas inte en arbetande kvinna,

utan här är det två kvinnor som pratar lättsamt med varandra (1956:3:20).

En artikelskribent skriver: "Vi (husmödrarna, min anmärkning) sitter alltid i köket. Vi

stickar och vi virkar och vi syr i köket" (1956:10:12). Genom att påpeka hur det "alltid"

brukar gå till skapar och konstruerar man identifikation. Idealet är att husmödrarna är där med

sina barn som beroende på ålder antingen leker, hjälper till eller gör sina läxor och att

husmodern inte är ensam i köket. Man förknippar barnen och mamman starkt.

En bra bild av hur tidningen manifesterar kvinnans identifikation med sin roll ger

följande exempel. En husmor beskriver hur hon drömmande sitter och målar av "spisen eller

kryddhyllans brokiga blandning" tillsammans med de yngsta barnen och de är helt inne i sitt

arbete tills de äldre barnen kommer in och undrar "om det aldrig ska bli någon mat".

Författarinnan menar att "ett kök består av stilleben var man tittar. Alla de vanda föremålen

har en form och en färg som man är förtrogen med, och ibland känner man ett behov att fästa

sina intryck på papper" (1956:10:12). Kökstillvaron knyts samman med en idyll som

kvinnorna får uppleva i köket, kanske tillsammans med sina barn. Bilden som målas kan här

symboliskt likställas med den bild man försöker måla upp av kvinnan i köket.

Även om den ursprungliga associationen mellan kök och kvinna bibehålls ska köket

nu öppnas för mannen. Könsbilderna förändras på det viset. Köket är inte enbart kvinnans

huvudområde längre. Man önskar till exempel att pappan umgås mer med barnen i köket

vilket framgår av ett fotografi av det ideala köket där han avbildas när han umgås med ett av

barnen. Men ändå avbildas han ofta avspänt läsande en tidning eller bok i soffan (1956:9:41)

eller pysslande med bilen vilket däremot snarare bekräftar de gamla rollföreställningarna som

tidningen å andra sidan vänder sig emot.



61

Det finns inte någon entydig bild som bara pekar i en riktning. Både kvinnan och

mannen får vila hemma och man går delvis ifrån den "aktiva" mansbilden liksom man går

ifrån bilden av den uppoffrande kvinnan i hemmet. Tidningen skildrar inte heller enbart

kvinnan som leker med barnen. Läsaren ser också pappan på en bild helt inne i sitt lekande

med barnen i vardagsrummet. Ändå försöker tidningen ofta att konstruera den "typiska"

bilden av en "normal" kvinna respektive man vilket gör synligt att det finns tydliga strukturer

och dessutom hur de utformar sig. Man värderar könen med olika måttstock; vad som är bra

och "normalt" för en kvinna gäller oftast inte för en man. Det görs ändå försök att luckra upp

den traditionella bilden i viss mån. På så vis förmedlar tidningen olika budskap som ibland

kan ses som motstridiga vilket gör tidningens värderingar och normer svåra att tolka.

Könstyper idag - Sömmerskan och den matlagande mannen

Vid första ögonkastet syns det inte någon lika iögonfallande och uppenbar konstruktion av

könstypsbilderna som var fallet på 50-talet. Det syns inte någon stereotyp uppdelning av

hemmet i kvinnliga respektive manliga områden. Kvinnor och män visas båda i liknande

situationer och delar av hemmet.

Även män visas till exempel i köket. Detta gjordes också på 50-talet, men då kunde

mannen som lekte med småbarnen i köket snarare förknippas med ett visst önsketänkande.

Det framgår dock tydligt av texterna att tidningen utgår ifrån att denna bild inte var särskilt

representativ. Man skriver att husmor för närvarande stängs in i ett trångt kök där hon till och

med kan få "neuroser". Idag verkar det vara en mer självklar företeelse att mannen vistas i

köket.

Till skillnad från dåtidens tidningar förekommer mannen i köket mer frekvent både i text och

på bilder. Då riktade sig artiklarna om kök mest till kvinnor medans även män idag kommer

till tals i artiklar om hur denna del av hemmet ska inredas och utformas. Familjen är viktig

och mannen ingår förstås i den bilden. På en större illustration ser man till exempel en pappa

som läser sagor för sin sin lilla dotter som sitter i knäet. I bakgrunden brinner brasan i den

öppna spisen (se Bild 8). Inredningen själv kommer i skymundan medan människorna på

bilden, här alltså pappan och lilla dottern, onekligen står i fokus. Tidningen verkar med denna

bild vilja visa "trevligt familjeliv" och på så vis propagera för konceptet familj. Både i

dåtidens och dagens tidningar som jag undersökte utstrålar liknande bilder ett slags romantiskt
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skimmer. Idealföreställningen att mannen ägnar tid åt barnen respektive familjen framgår

tydligt av dessa bilder.

Både män och kvinnor syns i "arbetshörnan" idag. Här är det mest datorn som är

iögonfallande i dagens illustrationer (2000:7:31). Det är underförstått att det är en plats för

båda könen. På 50-talet syntes ofta hushållsmaskiner som stryk- eller symaskiner i speciella

arbetsvrår. Helt klart fokuserar de äldre tidningarna på arbetsplatsen som förknippas med

traditionellt kvinnligt arbete: det praktiska manuella arbetet i hemmet. De arbetsplatser som är

utrustade med skrivbord eller sekretär skrev man inte lika mycket om. Man skulle kunna dra

slutsatsen att tidningen då anpassade sina skildringar till traditionella kvinnliga

sysselsättningar och satte dem i fokus. Men även idag förekommer på bild arbetsplatser

avsedda för arbete vid symaskinen vilket i detta fall som på 50-talet mest verkar förknippas

med kvinnligt arbete. "Någon vill sy, en annan vill rita och en tredje vill sitta vid datorn (...)

Här finns plats för husets sömmerska att breda ut sig, medan någon annan i familjen surfar på

Internet" (2000:12:44).

 Kvinnor och män syns alltså i relativ jämn fördelning på bilderna i tidningen idag.

Ändå går det att spåra subtila antydningar och tendenser som skildrar en mer traditionell syn

på könen. I en artikel om ett hus vid havet avbildas en pojke, son i familjen, tittande ut på

havet med en kikare (2000:5:56). I nästa uppslag ser man honom lekande med sin leksaksbåt.

Här tecknas bilden av den lille, äventyrslystna pojken, egenskaper som traditionellt (även på

50-talet) förknippades med det manliga könet. Här målas en bild upp av den "typiske" pojken,

äventyrslusta anses vara förknippat med killens natur. Egenskapen verkar framstå som

"normal" i detta sammanhang. Pojkens egenskaper värderas mot bakgrund av att han är just

pojke, mot bakgrund av vad som inte skulle lämpa sig för honom just i sin egenskap som

kille.

På ett liknande sätt förhåller det sig med följande kommentar som en boende uttalar

om en kvinnlig arkitektvän: "Som en god vän, en kvinnlig arkitekt, brukar säga: Det är att

bygga boet som är det roliga." (2000:12:52) (min kursivering). Bobygget förknippas med det

kvinnliga. Att man framhäver att det rör sig om en kvinnlig arkitekt tillåter tolkningen att det

är underförstått att man ser det som ett "typiskt kvinnligt" intresse, att bygga bo. På grund av

de tekniska- matematiska inslagen i yrkesbilden skulle arkitektyrket däremot snarare kunna

väcka associationer till det motsatta könet, det manliga. Här blir ett visst avsteg synligt. När

det gäller bobygget, som ju enligt min citattolkning associeras med det kvinnliga, bortser man

ifrån det strikt tekniska. Även inom yrkesgruppen som allmänt skulle kunna förknippas med

det manliga könet görs alltså skillnad mellan manligt och kvinnligt.
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Men det går också att hitta tendenser som pekar i en annan riktning. I en artikel som

berättar om hur en enskild familj bor påpekar kvinnan i huset att det är hennes man som är

den som är bäst på att sy och "fixa". Han samlar saker och har "prylmani" (2000:5:8). Här

framstår och beskrivs mannen som en samlare av prylar och andra "onödiga" saker vilket man

kanske vanligtvis snarare förknippar med kvinnlighet. Associationen till ett visst "pysslande"

ligger också nära vilket inte precis ingår i inredningsidealet idag: "Man ska ju helst begränsa

sig till få och stora ting (...), erkänner My och skrattar" (2000:5:8)". Förutom ett visst ideal

visar uttalandet även att det upplevs en viss kontroll. Man är medveten om att det finns ett

visst boideal (som tidningen också är en förmedlare av) och det försöker man att leva upp till.

Denna läsare vet hur idealet ser ut och även hur det inte ska se ut. Det blir inte bara tydligt att

det finns vissa ramar utan det blir även uppenbart hur och på vilket sätt de gör sig gällande.

Genom avgränsningar blir vissa strukturer tydliga.

Annars förekommer ofta mannen som aktiv vid husombyggnader eller renoveringar.

Han berättas bidra med byggande, målande och snickrande: "Det mesta av arbetet har Anders

(...) gjort själv" (2000:1:8). Allmänt sett är det slående att det inte förekommer speciellt

många kvinnor som uppges vara sysselsatta med sådana uppgifter. Kvinnan avbildas däremot

till exempel handskandes med en blomsterbukett eller berättas det i förbigående att det var

hon som hade sytt sängöverkasten till sovrummet. När det gäller instruktioner om hur man

själv kan bygga diverse föremål för hemmet (som för övrigt bildar ett återkommande inslag i

tidningarna) riktar man sig inte till ett visst kön med konkreta ord. På 50-talet vände  man sig

snarare till männen när det gällde liknande uppgifter.

Tidningen konstruerar idag inte i lika stor omfattning könsrollerna som man gjorde på

50-talet. Antydningarna är mer subtila. Beteckningen "kocken" i "köket där kocken kan

husera fritt" (2000:8:16) hade på 50-talet kanske istället ersatts med ordet "husmodern".

Termen "kock" implicerar däremot en yrkesverksamhet, vilken man könsmässigt låter vara

odefinierad. "Husmodern" däremot som självklart kopplas tillsammans med det kvinnliga

könet, knyts samman med hemmet. När mannen gör entré i köket förefaller matlagningen

"professionaliserad".

Ett relativt omfattande tidningsuppslag handlar till exempel om en ung man som har

för avsikt att göra om sitt "gamla och slitna" kök. Han framställs som glödande intresserad av

att snygga till sitt kök. Även på 1950-talet fanns det  liknande artiklar som befattade sig med

kökets nygestaltning. Den största uppenbara skillnaden utgörs inte av inslagets innehåll utan

att det nu är en ung man som står i fokus, till skillnad från hängivna husmödrar på 50-talet.

"Jag älskar mitt nya kök (...) Jag trivs jättebra och jag lagar mycket mat nu sedan jag fått ett
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nytt kök (...) Nu är det roligt att bjuda på middag, säger Alec" (2000:1:24/25). Mannen

presenteras som självklar medelpunkt på den tillhörande bilden. Han hamnar i blickfånget

med stekpannan i handen på illustrationens mitt - den unga kvinnan, som förmodligen ska

föreställa hans gäst, sitter tillbakalutad och avslappnad med ett glas vin (se Bild 9). Nu är det

alltså mannen som presenteras som självklar i köket, han förekommer både vid matlagning

och servering. Könsbilden konstrueras på så vis. Att mannen numera syns utföra

sysselsättningar som traditionellt förknippas med kvinnlighet inbjuder till identifikation. Man

skulle kunna tro att bilden skall framställa en given självklarhet idag, mannen vid spisen. Men

jag tror att det också finns annorlunda tolkningsalternativ. Man skulle kunna tänka sig att

artikeln skall bidra till en ökad identifikation av männen (och kvinnorna) med just den

förändrade och modernare könsbilden genom att den just framställs som vanlig och "normal".

På 50-talet skulle köket bli en manlig arena, fast mannen inte förknippades med

matlagningen. Idag lagar mannen mat, men tidningen verkar ändå vara angelägen om att

styrka mannens nya roll än mer i hemmets kök.

Tidningen återkommer med regelbundna inslag om människors konkreta

boendeformer. Deras boende respektive omgjorda boende presenteras. Det är iögonfallande

att mestadels unga familjer presenteras, bestående av mamma, pappa och ett eller några barn.

Detta tolkar jag som ett tecken på att familjen som koncept fortfarande är viktig och

fortfarande ingår i dagens ideal. Familjen idylliseras med tanke på att familjen ofta avbildas

tillsammans i tidningen. Det är ofta "fina familjebilder" med till exempel föräldrarna bredvid

varandra sittande på vardagsrumssoffan med deras lilla barn lekande framför dem och hunden

som ligger på golvet till vänster (2000:2:62). Sådana bilder som presenterar en idyll stärker

familjeidealet.

Ibland presenteras flera olika inredningsalternativ för bostadens olika rum eller delar

av huset. Ofta är dessa skräddarsydda för familjer med barn. När det till exempel visas tre

olika alternativ för hallinredningen koncentrerar sig det första exemplet helt och hållet på en

barnfamilj. Det ges olika tips på hur man kan göra hallen barnvänlig och hur man bäst skapar

ordning genom att varje familjemedlem får sitt eget skåp (2000:3:15). Det andra exemplet

visar i kontrast till det föregående en hall i en trång lägenhet där en ung kvinna bor ensam.

Det sista exemplet låter visserligen familjefrågan vara odefinierad; här visas den "homogena,

stilrena" hallen. Men här avbildas återigen en kvinna med ett barn.

Det finns också tydliga föreställningar om hur ett hus eller en lägenhet skall vara för

att det ska bli så bra som möjligt för barnen. "Den öppna spisen är det enda som skiljer köket
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från vardagsrummet. En idealisk planlösning för en barnfamilj som tycker om att vara mycket

tillsammans" (2000:4:6).

Även om det mest presenteras unga familjer så händer det också att det presenteras par

och ensamstående då och då som gärna skulle vilja ha sin bostad omgjord. På samma sätt som

det finns föreställningar om det ideala boendet med barn finns det också föreställningar om

det ideala boendet om man inte har några barn. "Kompisar hade tipsat om just det här huset,

som de tyckte passade ett par utan barn, med kök och vardagsrum på övre plan och sovrum på

bottenplanet (2000:2:6). När det här paret presenteras med ett litet foto visas kvinnan med sin

hund i famnen. Kontaktkänslan verkar vara viktig. Även på andra foton tillhörande den här

eller andra artiklar är hunden en viktig och central del av fotografierna, den kanske bidrar till

"familjekänslan".

Här beskrivs alltså bostaden av ett par bestående av kvinnan och mannen som för

närvarande inte vistas i hemmet. Det sägs att de inte har barn, men i artikeln presenteras ändå

en bild som visar att hon har en guddotter som är bjuden med sin mamma på middag hos

henne. På ett lite annorlunda sätt ingår alltså ändå ett barn i hennes umgänge vilket tidningen

visar. Varför visar nu tidningen en bild av kvinnan med hennes guddotter, när bara

inredningen "egentligen" skulle vara det intressanta att fotografera? Man "behöver" ju inte

bjuda in sitt gudbarn till fototillfället. Tidningen har kanske för avsikt att hålla familjeidealen

eller ideal som kommer familjen nära, vid liv. Om det inte finns en "riktig" familj kan man

kanske skapa något liknande om man bjuder in ett annat barn som inte hör till det

presenterade paret "på riktigt".

Att det så ofta visas familjer med barn eller par som bor i de visade bostäderna tyder

också på att tvåsamheten bildar ett viktigt inslag i dagens ideal. Man skall vara (minst) två,

blir budskapet. Men även andra alternativa boendeformer visas. Tidningen presenterar till

exempel en ung man som skulle vilja ha sitt sovrum omgjort. Det berättas lite om hans liv i

övrigt. Han bor ensam, jobbar och reser mycket under veckorna, men helgerna tilbringar han

med sin lilla dotter.

Det är också intressant att observera att det avbildas många fler människor i

tidningarna idag än vad som hade varit fallet på 50-talet. Idag visas det också då och då

människor som uppenbarligen har en anknytning till en annan kultur än den svenska. Det

visas till exempel en svart man vid skrivbordet framför datorn eller ett litet asiatiskt barn, som

heter Molly, och som skulle kunna föreställa ett adoptivbarn (2000:1:52). Tidningen anpassar

sig efter moderna förhållanden och avbildar människor i ett mer multikulturellt sammanhang.
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Iögonfallande är också att mannen ibland fattas på den introducerande bilden som

skall föreställa den familj som skulle vilja göra om eller renovera sitt hem. Ofta avbildas alltså

bara mamman med sina barn och inredaren som tidningen skickat. Man skulle kunna tro att

tidningen uppfattar heminredning som mest förknippad med kvinnlighet. I många artiklar

beskrivs de vuxna i ett hem (oavsett kön) vara extraordinärt heminredningsintresserade. Men

när inredningshjälpen, som i så gott som alla fall är en kvinnlig inredare, kommer hem till

familjen för konsultation, fattas mannen ibland, men aldrig kvinnan.

I ett tidningsnummer presenteras tre olika sovrum, inredda i olika stilar. Intressant är

att det första sovrummet är inrett i en "tuff och modern stil" (2000:4:20) där "kalla gråtoner"

blandas med varmt brunt trä. Här avbildas en ung man som umgås med sitt lilla barn. På nästa

uppslag ser man ett kontrasterande sovrum. Det "romantiska sovrummet" avbildas med en

uppsjö av "romantiska detaljer" i mjuka färger. Här är det en ung kvinna som avbildas i sin

säng. Det här rummet är någonting för dem som inte har glömt "flickdrömmarna", påpekar

tidningen (2000:4:22).

På så vis visar tidningen att den utgår ifrån vissa stereotyper, den tuffa killen som ändå

är mjuk och tar hand om sitt barn och den romantiska stora flickan som inte har glömt de

gamla flickdrömmarna. Tidningen visar i stort sett lite endimensionella bilder, stilar och

boendeformer.

Det kan ses som ett stort avsteg från de väl representerade unga människorna eller

familjerna att det till exempel avbildas en äldre kvinna, som skulle kunna personifiera en

mormor (2000:10:48), när hon sitter framför ett stort bord med förkläde och rensar körsbär.

Det tycks vara mer "tillåtet" att avbilda en gammal kvinna utförande en syssla som tillåter

kopplingen till ett mycket traditionellt "kvinnoarbete". Kanske man uppfattar och förknippar

liknande sysslor som att safta, sylta och dylikt med mycket traditionellt kvinnoarbete som inte

bör illustreras med en yngre kvinna. Det skulle kunna implicera att tidningen ser kvinnorollen

som förändrad jämfört med tidigare epoker. På 1950-talet hade det inte utgjort ett problem att

visa en "vanlig husmor" utförande en sådan syssla.

Mer eller mindre "avvikande" är också ett bidrag som presenterar ett äldre pars boende

som skulle kunna uppfattas som lite "udda". Deras yttre skulle kunna beskrivas som

"punkstilsinfluerad". De beskrivs vara "sakletare" som inreder sin lägenhet med en blandning

av upphittade, designade, gamla och nya saker. Ändå verkar lägenheten som presenteras inte

vara alltför "udda" om man bortser från vissa detaljer och "roliga containerfynd" (2000:4:56).

"Udda" personligheter verkar genast likställas med "intressanta" och "starka" personligheter.

"Möbleringen ger också den ett intryck av starka personligheter, inget rum är det andra likt"
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(2000:4:56). Tidningen verkar ha förutfattade meningar och anpassar sin tolkning efter dessa.

"Udda" människor förväntas även ha "udda" bostäder som utstrålar deras "individualitet" i

heminredningen.

Man beskriver deras stil som mycket individuell men den passar fortfarande in i

tidningens ram för inredning. Det ska vara individuellt men ändå inte för mycket. "Det är lätt

att imponeras av parets energi och viljan att skapa det ideala boendet", skriver

artikelskribenten (2000:4:56). Paret eftersträvar det som tidningen anser vara det "ideala

boendet". På så vis relativeras deras individualitet i viss mån. Samtidigt gör citatet i högsta

grad tydligt att det faktiskt finns ett väldefinierat inredningsideal idag, som tidningen ser sig

vara förmedlare av.
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Konklusion

Mitt syfte i denna uppsats har varit att åskådliggöra olika ideal, värderingar och normer som

en viss heminredningstidning förmedlar på 1950-talet och hur de har förändrats. Ytterligare

skulle jag visa tidningens roll då den identifierar och förmedlar dessa ideal. Jag tycker att mitt

sätt att arbeta på, har fungerat på ett tillfredställande sätt. Heminredningstidningarna har

används som ett "titthål" för att få syn på kulturella föreställningar och deras reproduktion.

Både på 50-talet och idag var idealet att öppna upp planlösningen och köket så att

familjen lättare kunde umgås. Renodlade sociala konstellationer såsom till exempel familj och

parförhållanden intar en viktig ställning i båda tidsepokerna. På 50-talet fick köket en mer

central ställning dels för att ge husmoderns arbetsplats en positivare prägel, dels för att ge

köket en mer frontstage-betonad utformning där hela familjen kunde vistas. Då var denna

trend under uppbyggnad, idag är den ett förverkligat ideal. Idag har köket en ännu starkare

frontstage-ställning och har blivit en självklar plats för vänner och bekanta.

Tekniken var på 50-talet ett medel för att å ena sidan göra om kvinnorollen genom att

underlätta arbetet, å andra sidan begränsas omvandlingen eftersom det fortfarande är kvinnan

som förväntas arbeta där. I dagens tidningar riktar sig inte artikelförfattarna enbart mot

kvinnor eller enbart män. En artikel om köket var på 50-talet tydligt skriven för kvinnor och

om man skrev om att snickra var både bild och text riktat till män.  På så vis understödde

tidningen de traditionella könsrollerna. Dagens tidningar tycks brottas med problematiken att

dels vilja främja jämdställdhetsprocessen men samtidigt inte helt och hållet överge de

traditionella könsrollerna.

Att göra det mysigt i hemmet var viktigt redan på 50-talet, men att sätta en individuell

prägel på sitt hem, med till exempel färger, är mycket mer påtagligt i dagens tidningar. Både

på 50-talet och idag förknippas ljusa färger med modernitet även om också färgglada

inredningar förekommer. En rymlig och luftig stil är viktig idag liksom på 50-talet, men man

betonar vikten av att det ska vara vackert mer idag. Därmed blir det tydligt att estetiken är ett

viktigare ideal idag. På 50-talet krockade föreställningar om att man skulle välja färger efter

sin "grundkaraktär" och dessutom påverka sitt humör med sitt färgval. Även idag finns

föreställningen om att kunna påverka humöret med valet av färg. Urvalet av stilar i

inredningen har blivit större idag. Varje inredningsstil förknippas idag med en viss färg, till

skillnad från 50-talet.
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Vad gäller tidningens roll har den för avsikt att vidarebefordra det egna "kunnandet"

till läsarkretsen. Tidningen tar på sig viss auktoritet och lär ut sitt kunnande. Man vill vara

förebild och inspirationskälla, tidningen ska vara användbar. Det är tydligt att det finns en

norm, ideal och antiideal vad gäller boendet. Tidningen ger förslag men dessa förslag är ändå

normbildande.

Jag har fått intrycket att tidningen hela tiden tar sig själv på ganska stort allvar men

tonen i tidningen är mer lättsam idag. På 50-talet var tidningens "pekfinger" tydligare och

man hade klarare föreställningar vad som var "normalt" respektive "onormalt". Tidningen på

50-talet gick mer in på detaljer och beskrivningarna om inredning. Dess skämt användes för

att distrahera från tidningens mycket uppfostrande ton. Idag verkar ett av huvudmålen vara att

förmedla det "perfekta" hemmet ur estetisk synvinkel vilket skulle kunna tolkas som dagens

"pekfinger". Det aktas mycket på design, hemmet ska verka lite exklusivt och sofistikerat.

Sammanfattningsvis kan man säga att det gick att identifiera förändrade ideal och värderingar,

liksom ett förändrat sätt att förmedla dessa ideal i tidningarna, i min studie.
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