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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker hur kvinnlighet uttrycks visuellt i svenska kokböcker från två             

olika tidsperioder. Studien utgår från Lotta Lundgrens kokbok Om jag var din hemmafru:             

eller hur man får en vardag att smaka som en lördag (2011) och jämför den med tre separata                  

kokböcker från 40-och 50-talet. Avsikten är att ta fram de genusnormer som ligger bakom              

den stereotypiska bilden av hemmafruar, för att åskådliggöra hur detta anspelas på i             

Lundgrens kokbok. Eftersom bilderna innehåller sexuella anspelningar studeras även         

hemmafruns motsats: “könsvarelsen”. Uppsatsen tar utgångspunkt i en kvalitativ bildanalys          

där det valda bildmaterialet analyseras utifrån de semiotiska begreppen denotationer,          

konnotationer, metaforer och myter. Resultaten visar att de kvinnliga stereotyper som           

porträtteras i kokböckerna är djupt förankrade i myter om könsroller och det sätt på vilket               

kvinnor tillåts att uttrycka sig själva, vare sig det är i klädsel eller beteende. Å andra sidan                 

utmanar Lundgren kvinnlig stereotypisering genom att använda sig av stildrag från           

hemmafruepoken samtidigt som hon utstrålar sexualitet, lust och begär. Med hänsyn till            

Lundgrens bakgrund i tv-program som “Historieätarna” kan det tolkas som ett medvetet val             

att leka med hemmafrurollen.  

 

Nyckelord: genus, hemmafru, kokböcker, könsstereotyper, semiotisk bildanalys  
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1. Inledning 

Axelsson skriver i sin avhandling “Hemmafrun som försvann: övergången till lönearbete           

bland gifta kvinnor i Sverige 1968-1981” att “hemmafruepoken” i Sverige var som störst             

mellan 1930 och 1950, när mer än en miljon kvinnor var hemmafruar. Antalet hemmafruar              

minskade senare i antal i takt med att fler kvinnor började yrkesarbeta och barnomsorgen              

utvecklades. Enligt Axelsson var det endast 181.000 hemmafruar i Sverige år 1985            

(1992:21-22). Antalet hemmafruar bör idag vara ännu lägre. Men trots kvinnors intåg på             

arbetsmarknaden kvarstår bilden av hemmafruar – en tanke om att hushållsarbete är en             

traditionell kvinnosyssla. Hushållsarbete kan innefatta sysslor som tvätt, städning och          

matlagning. Att laga mat och för den delen god mat kan vara svårt för många, därför har ett                  

hjälpmedel varit kokböcker. Genom tiderna har kokböcker förändrats och vänt sig till olika             

målgrupper. Idag finns det kokböcker utan en direktadresserad tilltänkt målgrupp. Det ska            

vara lätt och roligt att laga mat utan direkta prestationskrav. 

 

En person som har gjort en karriär av att prata, äta och skriva om mat är Lotta Lundgren.                  

Hennes kokbok Om jag var din hemmafru: eller hur man får vardagen att smaka som en                

lördag (2011) är intressant att studera utifrån ett genusperspektiv. Tillsammans med titeln            

Om jag var din hemmafru utgör bilder i boken en fortsatt antydan på kvinnans plats i köket.                 

Samtidigt sker det en upplösning av normen om var i hemmet sexuella anspelningar är              

möjliga. För att analysera Lundgrens kokbok kommer vår studie jämföra den med tre äldre              

kokböcker: Kokbok för nygifta (1941), Kokbok för skola och hem (1950) och Lättlagad mat              

(1953). Tidsdokumentet som det äldre materialet utgör kan bidra med nya insikter om             

kvinnlighet, det reproduktiva arbetet och som ett hjälpmedel i att analysera om Lundgrens             

bok anspelar på ett hemmafruideal eller inte. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Lotta Lundgren 

Man kan beskriva Lundgren som en matskribent och programledare som präglas av mycket             

humor och en form av enkelhet. I en intervju i Göteborgs-Posten svarar hon på frågor om                

bland annat tv-programmet “Historieätarna”, där Lundgren fick leva i olika svenska           

tidsperioder, där hon åt och klädde sig efter historisk fakta. I programmet lånade hon “ut sin                

kropp” och åt ingenting annat än den mat som visades i tv (Lindström 2014). Av Lundgrens                
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tre utgivna kokböcker har två av dem vunnit priser. Om jag var din hemmafru: eller hur man                 

får vardagen att smaka som en lördag (2011) har fått många priser, bland annat priset Svensk                

bokkonst på grund av “hög teknisk, estetisk och hantverksmässig kvalitet” (Norstedt u.å.,).            

Hennes senaste bok Laga mig (2020) utsågs till årets kokbok 2020 av Gourmand Awards              

(Sjögren, 2020). I båda nämnda böcker finns mejlkonversationer till bokens förläggare där            

hon motsätter sig att hon har skrivit en kokbok. Oavsett hur Lundgrens tankegångar har gått               

innan hennes böcker har färdigställts så infinner de sig nu inom genren “kokböcker” och              

kommer i fortsatt studie hanteras som en.  

1.1.2 Kokböcker 

Jessamyn Neuhaus (1999) beskriver hur kokböcker gick från att vara en svåråtkomlig lyxvara             

till att bli massproducerade efter första världskriget. Kokboken gick från att vara likt en              

manual till att bli en mer mångsidigt produkt där man kan finna inspiration till sin matlagning                

(Neuhaus 1999:531). Denna mångsidiga produkt finns idag med en stor variation och kan             

innehålla vegetarisk mat, recept från andra kulturer, ha en specifik kostinriktning eller vara             

skrivet av en betydelsefull person. Samtidigt är genren komplex, eftersom den kan innehålla             

spår av misogyn retorik som samspelar med humor och identifikation, vilket kan göra             

kokböcker svåra att kritisera enligt Frost & Moeller (2016:8). Frost & Moeller påpekar att              

historiskt har kokböcker haft en retorik om könsuppdelade arbetsuppgifter och sexuella           

förtryck, något som man inte bör lämna utan avseende (ibid). 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnlighet uttrycks och reproduceras visuellt i             

svenska kokböcker från två tidsperioder. Detta kommer att göras mer specifikt genom att utgå              

från Lotta Lundbergs kokbok Om jag var din hemmafru: eller hur man får en vardag att                

smaka som en lördag som anspelar på och utmanar kvinnliga stereotyper. För att påvisa hur               

detta görs ska vi även undersöka hur kvinnor framställs på framsidan av tre äldre kokböcker.               

Avsikten är att få en ökad förståelse om de sociala konstruktioner som ligger bakom olika               

kvinnoroller och hur det porträtteras i kokböckerna. Studien tar därför utgångspunkt i två             

frågeställningar:  

 

● Vilka underliggande föreställningar om kvinnlighet uttrycks visuellt i kokböckerna? 
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● Hur används och utmanas bilden av kvinnliga stereotyper i Lotta Lundgrens kokbok            

Om jag var din hemmafru: eller hur man får vardagen att smaka som en lördag? 

2. Tidigare forskning  

Frost & Moeller (2016) undersöker i “Food Fights: Cookbook Rhetorics, Monolithic           

Constructions of Womanhood, and Field Narratives in Technical Communication” hur          

kokböcker och genus kan förstås. Genom textanalys finner de fraser i “manliga kokböcker”             

som sexualiserar mat tillsammans med den kvinnliga kroppen (2016:7). I “kvinnliga           

kokböcker” finns det tecken att en kvinna ska laga mat åt sin man eller att hon är olycklig om                   

hon som singelkvinna lagar mat åt sig själv (2016:6). Detta beror på enligt Frost & Moeller                

(2016) eftersom könsroller är djupt integrerat i kokböcker, kan det påverka hur vi ser på oss                

själva, hur vi lagar mat och hur vi pratar om matlagning (2016:8). Vidare menar Frost &                

Moeller att matlagning är en praktik där genusordningen blir unikt tydlig och genomskådlig             

(ibid). 

 

Reproduktionen av könsroller i kokböcker är även något som Matwick skriver om i             

“Language and gender in female celebrity chef cookbooks: cooking to show care for the              

family and for the self” (2017). Studien undersökte om kokböcker och språk befäster eller              

undergräver rådande diskurser om könsroller. Studien påvisade två saker, att den traditionella            

synen att kvinnor lagar mat till sin familj och vänner av omtanke existerar. Dock även att                

kvinnor hävdar sin egna kreativitet i köket samt en form av självständighet. Matwick (2017)              

menar därför att kokböcker kan avläsas som både befästande av rådande könsroller men även              

en befrielse från dem. De representerar eller omformar inte enbart könsroller, utan skapar             

även nya narrativ där de testar gränser inom den rådande genusdiskursen (2017:534).  

 

En annan studie som har bedrivits om kokböcker är “The Way to a Man's Heart: Gender                

Roles, Domestic Ideology, and Cookbooks in the 1950s” av Neuhaus (1999). Studien            

undersökte kokböcker från 1950-talet/efterkrigstiden. Enligt Neuhaus var perioden efter         

andra världskriget en ambivalent period i USA. Det fanns begränsningar i hur man kunde              

uttrycka sig politiskt eftersom man var rädd att bli stämplad som kommunist. Även             

människors vardagsliv förändrades: nya bostadsområden skapades, fler kvinnor började         

yrkesarbeta, fler ägde en TV samt bil och medborgarrättsrörelsen startade (1999:537).           

Retoriken i kokböcker från perioden visar enligt Neuhaus (1999) det rådande sociala och             
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kulturella behovet att upprätthålla könsroller i ett modernt format – som kokböcker            

(1999:531-532). Genom att benämna en viss typ av mat som feminin respektive maskulin             

kunde kokböcker bibehålla traditionella könsroller, som att grillning och tillredning av kött är             

manligt (1999:538f). Samtidigt menar Neuhaus (1999) att kokböcker från 1950-talet          

kommunicerade att matlagning kan ses som en tråkig syssla för kvinnor, men att det var ett                

viktigt steg för att uppnå en kvinnlighet (1999:536-537).  

 

Forskningsöversikten visar studier som har bedrivits inom liknande ämne som vårt           

studieområde, däremot inte utifrån en kokbok som anspelar på kvinnliga stereotyper men            

samtidigt där kvinnan är kvinnlig, sexig och imperfekt. Därför anser vi att vår studie kan               

tillföra nya perspektiv på hur kvinnlighet och matlagning kan konstrueras eller dekonstrueras            

utifrån den normativa bilden som genom tider har presenterats i kokböcker.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Hemmafrun och “könsvarelsen” 

Gullan Sköld (1998) redogör för olika kvinnoroller i sin avhandling som dels ska beteckna              

kvinnans arbetsuppgifter och samhällsfunktioner och dels kvinnans sexualitet. Både som ett           

objekt för mannens åtrå och de biologiska funktioner som yttras i sexuell frihet, frikopplad              

från barnafödandet (Sköld 1998:72). Vi ämnar att använda hennes definitioner av hemmafrun            

och det hon kallar för “könsvarelsen” i syfte att kunna beskriva i vilken roll som kvinnorna                

porträtteras. 

 

Hemmafrun, vars arbete det var att laga mat, städa hemmet och fostra barnen, framställdes              

som en idealkvinna under 40- och 50-talet. I detta ingår rollen som både maka och moder, där                 

hon förväntas sätta sin makes behov framför sina egna och stanna hemma med barnen (Sköld               

1998:73f). Denna definition kan ses utifrån det som kallas för essentialism, vilket betonar             

kvinnor och mäns skilda egenskaper där män och kvinnor skulle vårda sina “kvinnliga” och              

“manliga” egenskaper för att driva samhället mot harmoni och välfärd (Sköld 1998:53f).            

“Könsvarelsen” utgör sålunda hemmafruns motsats i det att hon beskrivs som kvinnan som             

lever ut sin sexualitet. Häri ingår dock benämningen hora, ett skällsord som i modern tid               

används för kvinnor man anser uppträder olämpligt. Sköld menar att detta är manssamhällets             

syn på kvinnan och utgörs i hög grad av utseenderelaterade faktorer som reducerar henne till               
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ett “vackert ansikte och fulländad kropp”. Men i begreppet innefattas också ett “frihet att              

njuta”-perspektiv, som i den västerländska feminismens kölvatten kännetecknar en modern          

kvinna som ser på sin sexualitet som ett positivt värde i sig (Sköld 1998:77).  

 

För att få en ökad förståelse av kokböcker och hemmafruar kommer studien använda sig av               

Sara Danius (2011) studie. Danius jämförde Bonniers kokböcker från åren 1960, 1983, 2002             

och 2010 för att se hur de har förändrats genom åren. Resultatet skrevs i en krönika i Dagens                  

Nyheter. Exemplet är intressant att ha med eftersom det sker i en svensk kontext samt att                

Danius studie undersöker hur valda kokböcker från respektive årtal beskriver exempelvis hur            

kötträtter ska förberedas i köket. Detta ger en förståelse till vad svenska kokböcker har              

kommunicerat genom olika tidsperioder. Vidare så har Marander-Eklund undersökt hur livet           

var för urbana hemmafruar i Finland och Sverige efter andra världskriget i Att vara hemma               

och fru (2014). Studien innehåller information som kan appliceras i analysen eftersom            

Marander-Eklunds studerade samhälleliga och kulturella förklaringar till hemmafruidealet        

under 1950-talet, via material samt återberättande av de som var hemmafruar under den             

perioden (2014:13). Marander-Eklund undersökte även svenska veckotidningar från        

1950-talet och påpekar att medieskildringar från den tiden “... torde därför berätta något om              

de kulturella mönster, normer och ideal som kvinnor ställdes inför på 1950-talet” (2014:34).  

3.2 Genus 

Det moderna genusbegreppet tar avstamp i kvinnorörelsen och den homosexuella frigörelsen           

under den andra vågens feminism på 60- och 70-talet (Connell & Pearse 2015:23). Inom              

genusvetenskapen skiljer man ofta på kön och genus. Kön används för att beskriva biologiska              

skillnader i vår anatomi medan genus betonar det föränderliga i maskulina och feminina             

attribut. Detta innebär att förståelsen av kön och genus omskapas kontinuerligt, förklaras och             

legitimeras på olika sätt i olika historiska, kulturella och sociala kontexter (Dahl 2016:16).  

 

En framträdande forskare inom ämnet genus i relation till identitet är Judith Butler som i sitt                

verk Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity skriver att kön är performativt              

skapat i form av en konstruerad identitet på ytan. Identiteten är dold av språk och bakom                

diskurser, för att det ska verka som att det är möjligt att “vara” ett kön, eller att det är ett                    

fixerat binärt system som konstitueras av manliga och kvinnliga motsatser (Butler 1999:25). I             

själva verket konstrueras det genom upprepade handlingar och gester, så kallade sociala            
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praktiker, som påstås definiera ett visst genus (Butler 1999:173). Detta perspektiv på            

genusidentitet uttrycks även i Om genus av Raewyn Connell och Rebecca Pearse (2015). De              

skriver att det som i egentlig mening är sociala genusmönster förklaras som naturliga             

skillnader mellan könen utifrån “egenskapernas dikotomi”, såsom att män är starka och            

rationella medan kvinnor är omvårdande och bra på smågöra (Connell & Pearse 2015:59f).             

Men detta grundas inte i ett förutbestämt tillstånd. Istället är genus ett blivande, där vi               

antingen uppträder inom ramen för den plats vi har blivit tilldelade, eller så konstruerar vi oss                

själva (Connell & Pearse 2015:20). Holland (2004:36) understryker detta genom att betona            

hur fler studier framhäver genus som något man gör, snarare än något man är. 

 

Inom ramen för detta konstruktivistiska synsätt används även begreppet genussystem som           

beskriver en ordningsstruktur av kön. Begreppet myntades av Yvonne Hirdman och nämns i             

Genushistoria: en historiografisk exposé där hon beskriver det i termer av två “principer”:             

dikotomi och hierarki. Y. Hirdman menar att dikotomin bygger på ett isärhållande av män              

och kvinnor och att kvinnligt är underordnat manligt inom hierarkin. Y. Hirdman betonar             

även att systemet används som argument för att vidmakthålla konstruerade skillnader och            

därmed hierarkin mellan könen, inte minst i den arbetsdelning som grundar sig i att kvinnor               

anses vara lämpade för andra sysslor än män (Y. Hirdman 2004:51f). Genusbegreppet            

kommer att användas i analysen för att studera hur kvinnlighet uttrycks i termer av              

performativitet. 

3.3 Stereotyper 

Begreppet stereotyp myntades av Lippman (1998) i Public Opinion som menar att kultur och              

uppväxt spelar roll i hur man väljer att sortera in människor i olika fack, baserat på små drag                  

som kan matchas ihop med en stereotypisk tankebild (1998:81). Lippman drar paralleller till             

mänskliga vänskapsband där man stereotypiserar främlingar, inte människor som man känner           

(1998:88). Han menar att eftersom vi får berättat om världen innan vi upplever den så               

fantiserar vi om den, vilket leder till att en förutfattad mening skapas (Lippmann 1998:90).  

 

Anja Hirdman (2015) undersöker hur representationer och stereotypa framställningar utspelas          

i medier, samt hur de reproduceras i en cirkulär rörelse mellan publik, skärm, bild och texter.                

A. Hirdman är inne på samma spår som Lippman angående hur associationer grundas i sådant               

vi har lärt oss att förstå. A. Hirdman (2015) menar att medier formar våra reaktioner och                
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upplevelser genom ord, tecken och koder som människan har lärt sig att tolka på ett visst sätt                 

(2015:63). Enligt A. Hirdman gör det att våra associationer om kön, klass och etnicitet får               

betydelser i medier och därmed även hos oss som tolkar det som gestaltas. Bilder med till                

exempel en kvinnlig kropp får en viss betydelser via redan existerande åsikter om femininitet,              

kroppar och utseende (A. Hirdman 2015:64). Även Gaye Tuchman (2000) påpekar hur            

medier bidrar till stereotypiska kvinnoroller. Hennes begrepp symbolisk utplåning syftar till           

att kvinnor är underrepresenterade i TV och reklam och om kvinnor är med – får dem spela                 

stereotypiska traditionella kvinnoroller (Tuchman 2000:150). Den symboliska utplåningen        

går tillsammans med hennes reflektionshypotes, där Tuchman menar att medier reflekterar           

dominerande samhällsvärden (ibid). De könsroller som medier porträtterar män och kvinnor i            

spelar roll för hur kvinnor ser på sig själva och kvinnors roll i samhället. Tuchman (2000)                

menar att könsstereotyper skapar ett mer begränsad utbud för hur individer kan se ut, visa               

känslor och ha ett visst beteende (2000:152). Begreppet kommer att appliceras på vår analys              

för att se hur kvinnliga stereotyper, såsom den om hemmafrun, uttrycks i kokböckerna.  

3.4 Objektifiering 

Att objektifieras är att sexualisera en kropp, att göra det till ett objekt för andras begär enligt                 

Michell Göransson (2016:39). Att titta, kommentera och ha åsikter om en annan kropp är att               

objektifiera. Just den kvinnliga kroppen, har enligt Göransson blivit objektifierad,          

exploaterad och sexualiserad människor emellan men även av medier, konst och           

populärkultur (ibid). Laura Mulvey beskriver objektifiering i “Visual Pleasure and Narrative           

Cinema” (1975), men i filmens värld. Hon menar att kvinnan är som en bild och mannen är                 

tittaren (1975:11). Mulvey menar att kvinnor har blivit formade att fylla en roll, för mannens               

öga. Hon menar att genom kvinnans utseende konnoterar hon en “to-be-looked-at-ness”           

genom att bli visualiserad som ett erotiskt spektakel (ibid). Mulvey (1975) introducerar            

begreppet the male gaze (den manliga blicken), som handlar om hur kvinnor blir             

objektifierade som sexobjekt för den hetereosexuella mannens njutning. Det finns tre olika            

perspektiv för den manliga blicken enligt Mulvey: blicken från personen som står bakom             

kameran, blicken från publiken och blicken från karaktärerna som är med i verket (Mulvey              

1975:17) Båda begreppen objektifiering och den manliga blicken gör kvinnan till objekt och             

mannen till subjekt. I analysen ämnar vi att använda the male gaze till bilder som vi redovisar                 

för under “könsvarelsen”. Detta eftersom vi anser att vissa bilder från Lundgrens kokbok             

gestaltar den kvinnliga kroppen som sexualiserad – som till för den manliga blicken.  
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En annan form av objektifiering som kvinnor utsätts för är något som Cortese (2007) kallar               

för body-chopping. Enligt Cortese är det en viss typ av beskärning av bilder, som oftast               

förekommer i reklamsammanhang. Där den kvinnliga kroppen blir reducerad till kroppsdelar,           

som att endast visa upp bilder där kvinnans nacke ner till hennes knän är det som är synliga i                   

bilden (Cortese 2007:42). Att påvisa hur kvinnor blir objektifierade finns även att hitta i språk               

och mat, som i The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory av Carol               

Adams (2010:48ff) där hon jämför den patriarkala relationen mellan män och kvinnor med             

den om män och kött. Både begrepp som body-chopping och Adams (2010) texter finner vi               

kan ge oss en bredare analys eftersom vi visuellt analyserar kokböcker där det finns bilder               

som använder sig av body-chopping men även att det finns bilder med kött i våra utvalda                

kokböcker. 

4. Metod 

Avsnittet inleds med en kort beskrivning av materialet vi valt ut och som ligger till grund för                 

analysen. Detta följs av en redogörelse för vårt metodval samt de analytiska begrepp som vi               

tar stöd i. Slutligen reflekterar vi kritiskt över såväl urval som metod genom att titta närmare                

på vilka potentiella konsekvenser vårt tillvägagångssätt har för resultatet.  

4.1 Urval och avgränsning 

Materialet omfattas av totalt fyra kokböcker från två tidsperioder som vi anser vara relevanta              

för studiens syfte: 40-och 50-talen respektive 2010-talet. I vår urvalsprocess har vi först utgått              

från Lotta Lundgrens kokbok, men för att kunna besvara hur den framstår som normbrytande              

valde vi att göra en komparativ studie. Eftersom vi tolkar det som att hon anspelar på                

hemmafrun i såväl bokens titel som delar av innehållet, resulterade i att vi sökte efter               

kokböcker som gavs ut under en tid när hemmafrun var ett kvinnoideal. Efter en              

google-sökning på “husmor kokbok” kunde ett urval av totalt tre kokböcker göras, med             

kravet att framsidan föreställer en husmor eller hemmafru samt att den var utgiven runt              

perioden 1940-1950. På grund av att det inte var lika vanligt med bilder i kokböcker på den                 

tiden, har vi därmed fått avgränsa oss till att analysera framsidan. Vad gäller Lotta Lundgrens               

kokbok har vi valt ut de bilder som går väl ihop med syftet och som kan besvara våra                  

frågeställningar, det vill säga där hon anspelar på kvinnliga stereotyper. I detta inkluderas             

fyra bilder, varav två är framsidan respektive baksidan som vi anser hör ihop. Resterande två               

bilder återfinns inuti kokboken. 
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4.2 Kvalitativ bildanalys 

Likt språket inrymmer den visuella kommunikationen tecken och symboler som tillsammans           

skapar mening och ger uttryck för konventioner och rådande sociala normer. En bild kan              

därför inte ses som blott en avbildning eller illustration av något “i verkligheten” eftersom              

den både produceras och tolkas i ett specifikt sammanhang och med en viss inramning, vilket               

gör att de betydelser som utläses kan skilja sig åt markant i olika kulturella, sociala och                

historiska kontexter (Fogde 2010:179f). Mot bakgrund av detta och med hänsyn till            

uppsatsens syfte att studera hur kvinnor visuellt representeras i kokböcker, har en bildanalys             

med utgångspunkt i semiotiken valts som metod. Ett alternativ till detta hade varit att göra en                

diskursanalys som också är en typ av kvalitativ textanalys, men där man belyser hur makt               

utövas genom text (Ledin & Moberg 2010:155). Då hade vi kunnat titta närmare på hur               

kokböcker specifikt bidrar till en maktordning vad gäller könsroller, däremot bedömer vi att             

den ingången inte ger samma relevans till våra frågeställningar. Vårt val av metod grundas              

därmed i den selektion av bilder vi har gjort där avsikten är att studera de kvinnliga uttryck vi                  

ser i kokböckerna. 

 

Enligt Marinette Fogde (2010:181) omfattar en analys av detta slag att man noga betraktar              

alla komponenter i bilden och hur dessa i sin helhet skapar mening, vilket gör en semiotisk                

ingång lämplig. Vad gör det lämpligt är det man inom semiotiken kallar för ett teckensystem,               

relationen mellan tecken där tecken är allt tolkningsbart och betydelsefullt. Som Daniel            

Chandler (2017:21) skriver existerar inte betydelsen i tecknet själv, utan i relationsmönster av             

likhet och kontrast med andra tecken inom systemet. Till exempel används färgerna rosa och              

blått som kontraster för att beteckna kvinnligt och manligt. Ett tecken är kombinationen av              

formen som det antar, till exempel en bild, och den underliggande meningen som går att               

utläsa “bortom formen”. Enligt Daniel Chandler kan därför studiet av tecken hjälpa oss att              

förstå hur de bidrar till att konstruera vår värld och att vi uppfattar saker på ett visst sätt                  

(Chandler 2017:8f). För att exempelvis kunna analysera hur ett förkläde och en kastrull i              

handen genererar en viss föreställning om kvinnlighet, har vi därför använt semiotiken som             

ett genomgående analytiskt verktyg. I en bildanalys tar man därutöver hänsyn till de             

kulturella associationer som bilden ger upphov till (Fogde 2010:181), vilket lämpar sig i vår              

analys eftersom vi ämnar att undersöka hur synen på kvinnlighet har skiftat i takt med tiden                

och att kulturen förändras för att påvisa hur det uttrycks visuellt i kokböcker från olika               

tidsperioder.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

I kartläggningen av vårt material tar vi stöd i en semiotisk analysmetod där vi tolkar bildernas                

beståndsdelar, det vill säga tecken, utifrån fyra begrepp som vi anser är relevanta till våra               

frågeställningar: denotation, konnotation, metaforer och myter. De tecken som analyseras är           

det som går att finna i samtliga bilder och omfattar framförallt mat, föremål och klädesplagg               

men även den sammansättning av ord som har använts till titeln på kokböckernas framsidor.  

 

För att ta fram de betydelsebärande elementen i materialet har vi utgått från Roland Barthes               

modell som tar avstamp i Fredrik de Saussures teckensystem och delar upp ett tecken i två                

nivåer, bestående av begreppsparet denotation och konnotation (Chandler 2017:14). Eftersom          

vår avsikt är att studera de implicita betydelser som ligger bakom uttrycken i bilderna, har vi                

främst förhållit oss vid den andra, konnotativa nivån i analysen. Däremot har denotation varit              

användbart som begrepp för att först bryta ned ett tecken i dess beståndsdelar och beskriva               

det som syns och är uppenbart – tecknets grundläggande betydelse. Men bortom detta ligger              

konnotationen som består av kulturellt betingade betydelser, till exempel att en bild har             

sexuella konnotationer utifrån tecken som vi känner igen (Chandler 2017:162f). Här kunde vi             

då ta fram de kulturella konstruktioner som skapar en viss betydelse om kvinnlighet i ett               

tecken. I detta har vi tagit hänsyn till kontexten och analyserat tecken tillsammans med andra               

tecken, för att visa på relationsmönster av likhet och kontrast.  

 

När vi tagit fram de konnotationer som går att utläsa i materialet kunde vi därmed studera de                 

myter som uppstår, men även hur metaforer uttrycks visuellt. Vad gäller metaforer kan dessa              

ses som kombinationen av betydelsen i två separata tecken, som tillsammans skapar ett helt              

nytt tecken. Man anspelar på en liknelse mellan två skilda saker där “a står för b”. Dominanta                 

metaforer reflekterar våra kulturella värderingar, och är precis som konnotationer inbakade i            

språket (Chandler 2017:151f). Begreppet användes framförallt i analysen av Lotta Lundgrens           

kokbok, för att förklara hur hon anspelar på hemmafrurollen. Myter i sin tur har en ideologisk                

funktion, vilket enligt Roland Barthes är att neutralisera det kulturella genom att dölja             

tecknets ideologiska betydelse. Ett exempel är den om maskulinitet och femininitet som gör             

att vi tänker på saker som “naturligt kvinnliga” (Chandler 2017:173). Detta gjordes med hjälp              

av ett kodschema där vi skrev in de semiotiska resurser vi kunde se i bilderna. För att kunna                  

föra relevanta resonemang applicerades slutligen våra teoretiska utgångspunkter på resultaten          

från den semiotiska analysen, vilket gav oss större insikt om den kvinnlighet som uttrycks. 
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4.4 Kritisk reflektion 

Det vi framförallt måste ställa oss kritiska till i analysen av materialet är att vi tar stöd i en                   

metod som bygger på tolkning. Som Ledin & Moberg (2010:153) skriver utgår man från sina               

egna referensramar för att skapa mening av ett innehåll, vilket innebär att våra synsätt och               

kulturella förförståelser inom ämnet kan ha influerat resultaten. Detta gäller i synnerhet våra             

tolkningar av de äldre kokböckerna som gavs ut under 40-och 50-talet, eftersom vi båda har               

växt upp under helt andra tider och därför påverkas av ett modernt förhållningssätt till              

könsroller och kvinnlighet. Vi kan heller inte bortse från faktumet att en intervju med Lotta               

Lundgren hade erbjudit studien nya synvinklar som potentiellt hade gått stick i stäv med våra               

tolkningar av hennes bilder. För att motarbeta den bristande objektiviteten är           

intersubjektivitet ett nyckelord inom den tolkande vetenskapen. Detta kräver att flera forskare            

kan göra liknande tolkningar av materialet (Ekström & Larsson 2010:15). Även detta utgör             

ett problem eftersom vi studerar svenska kokböcker som forskare med andra kulturella            

referensramar eventuellt hade tolkat annorlunda. Å andra sidan erbjuder en kvalitativ           

analysmetod av detta slag möjligheten att visa på det föränderliga i genus och hur det döljs av                 

språk i olika historiska och kulturella kontexter. 

 

Enligt Ekström & Larsson (2010:17-18) ska inte resultaten endast ge kunskap om materialet i              

fråga, utan det är lika viktigt att man som forskare kan göra teoretiska generaliseringar utifrån               

sin fallstudie. Då vi inte hade god kännedom om äldre kokböcker vid tiden för insamling och                

fick förlita oss på det som gick att finna i en google-sökning, kan det ge skeva resultat om                  

porträtteringen av hemmafrun i en historisk kontext. Däremot har vi säkerställt att vi är              

pålästa inom ämnet inför analysen och har utgått från ett flertal vetenskapliga studier som ger               

oss en bra grund att bygga vidare på, för att därmed kunna uttrycka oss kring vad vårt                 

material säger om de mer generella förhållandena. 

5. Analys 

Analysen av vårt material tar utgångspunkt i de två kvinnoroller som vi ämnar att undersöka i                

kokböckerna: hemmafrun och “könsvarelsen”, som också utgör våra två övergripande teman.           

Till detta har vi tagit fram fyra mindre teman där vi bryter ned bildernas beståndsdelar och                

applicerar de valda begreppen från semiotiken, våra teoretiska utgångspunkter och tidigare           

forskning. Under temat “hemmafru” har vi först tittat närmare på specifikt vilka traditionella             

kvinnoroller som synliggörs i materialet, medan vi fokuserar på hur kvinnokroppen framställs            
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under “könsvarelsen”. Resterande två teman utgörs av mat och matlagning som vi applicerar             

under hemmafrun, och utseende och kläder som vi applicerar under könsvarelsen.  

5.1 Hemmafrun 

5.1.1 Traditionella kvinnoroller 

På framsidan av Lotta Lundgrens kokbok är titeln Om jag var din hemmafru: eller hur man                

får en vardag att smaka som en lördag1 skrivet med stora bokstäver i guld, vilket skapar en                 

kommunikativ ledtråd om att det är kroppen på bilden som kommunicerar titeln till läsaren              

(se bilaga 1). Att vara en hemmafru är något som konnoterar till en tidsepok där kvinnans                

identitet och yrkesroll var att vara hemmafru. Marander-Eklund refererar till Markkola (1994)            

som menar att historiskt har synen om att vara en hemmafru varit en dröm för många. En                 

form av societetsdam, helt befriad från arbete utanför hemmet. I borgerliga kretsar ansågs det              

att en framtid för en ung kvinna som hemmafru var något eftersträvansvärt. Men detta ideal               

kunde även hittas hos människor från alla samhällsklasser (Marander-Eklund 2014:18). Detta           

kan förstås eftersom man slapp slita ut sin kropp med tungt arbete. Kroppen i framsidan är                

klädd en blå kjol med tillhörande tygrosor i liknande färg samt en svart topp och lila                

strumpbyxor. Det finns även tydliga klassmarkörer i bilden eftersom armar som fingrar pryds             

med guldiga pärlsmycken. Kläder samt smycken gör att kroppen konnoterar en kvinnlig            

kropp. Både den historiska och nutida mediebilden av hur en hemmafru var eller är klädd               

stämmer inte överens med den klädstil som kvinnan på framsidan har. Konnotationer som             

uppstår blir istället en elegant dam, från 1900-talet. Bilden förmedlar samtidigt en känsla av              

lyx, genom klädvalet och smycken. Här kan man därför argumentera för att framsidan av              

Lundgrens kokbok (2011) kan spegla en slags hemmafruroll, men inte den hemmafrurollen            

som man är van att se, ståendes i köket iklädd förkläden (som vi ser i våra tre äldre                  

kokböcker). Utan istället kan framsidan återge en form av societetsdam, som drömmer om ett              

liv som hemmafru och som därmed kan befria henne från hårt utslitande arbete.  

 

I såväl Kokbok för nygifta som Lättlagad mat porträtteras kvinnorna tillsammans med en             

man, vilka vi tolkar ska föreställa deras makar. När det gäller den förstnämnda boken ger               

framförallt titeln en kommunikativ ledtråd om att framsidan ska föreställa ett nygift par, men              

det går att dra samma slutsats vid en konnotativ läsning av bilden (se bilaga 5). Kvinnan, som                 

1 Om jag var din hemmafru: eller hur man får vardagen att smaka som en lördag är i fortsättningen                   
förkortat till Om jag var din hemmafru. 
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håller fram en matsked i ena handen, låter mannen vid sin sida provsmaka maten som hon har                 

lagat med hänvisning till kastrullen som hon håller i andra handen. Deras blickar möts i               

stunden och han tittar kärleksfullt på henne när hon matar honom, vilket konnoterar en intim               

handling mellan äkta makar. Detta gäller i synnerhet ett nygift par som anses vara i               

“smekmånadsfasen” enligt kulturella definitioner av ett äktenskap, med förutsättningen att          

kvinnan håller romantiken vid liv. Sålunda kan denna iscensättning ses som ett uttryck för              

sexualiseringen av matlagning i kokböcker, vilket var en följd av rådande genusnormer där en              

kvinna skulle vinna mannens hjärta genom att laga mat åt honom, men även för att behålla                

honom (Neuhaus 1999:538). Likaså antyder titeln Kokbok för nygifta att ett äktenskap var             

avhängigt en kvinnas kulinariska färdigheter, det vill säga att hon förutsattes kunna laga mat              

åt sin nyblivna make med kokboken som ett hjälpmedel för att hålla romantiken vid liv. 

 

På liknande sätt framställer omslaget av Lättlagad mat kvinnan som den goda hustrun vars              

uppgift det är att tillfredsställa sin makes behov med mat, illustrerat av förklädet hon har på                

sig och mängden mat som har satts fram på bordet (se bilaga 6). En viktig aspekt i detta var                   

att hon hade förberett maten inför sin makes hemkomst från jobbet som hushållets försörjare,              

vilket under 40- och 50-talet var normen vad gäller arbetsdelningen mellan män och kvinnor.              

Denna genusordning är något som Marander-Eklund uppmärksammar i sin studie, där hon            

menar att männen under 1950-talet “[. . .] inte deltog i hushållssysslorna och förväntade sig               

uppassning” (2014:115). Däremot poängterar Marander-Eklund att den mediebild som         

reproduceras i veckotidningar eller annonser visar de rådande samhälleliga normerna och att            

genusordningen i de vardagliga praktikerna kunde se annorlunda ut (2014:117). I Kokbok för             

nygifta gestaltas en genusordning med mannens utstyrsel, med en knäppt kavaj med slips på              

sig, vilket konnoterar att han arbetar på ett kontor och därmed precis har kommit hem från                

jobbet. Här går det därför utläsa en implicit betydelse om att kvinnan i bilden följer denna                

konvention. En liknelse återfinns på framsidan av Lättlagad mat där mannen som syns i bild               

med kvinnan avbildas i en kortärmad skjorta och svarta byxor, något som konnoterar en mer               

avslappnad stil men likväl implicerar att han är hemkommen från ett jobb. Mot bakgrund av               

detta uppstår myten om hustrun, hon som spelar “makarollen” till förmån för mannens behov              

genom att uppvakta honom med god mat efter en lång arbetsdag.  

 

Omslaget av samtliga äldre kokböcker visar kvinnor med ett förkläde på sig ovanpå kläderna              

(se bilaga 5, 6 & 7). Ett förkläde kan ses som praktiskt vid matlagning, eftersom det skyddar                 

kläder från matstänk. Men samtidigt så konnoterar de inte liknande elegans eller uppkläddhet             
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som kan ses i Lundgrens kokbok. Under förklädet syns att samtliga tre kvinnor har en blus på                 

sig, som i Kokbok för nygifta och Lättlagad mat är uppknäppt vid halsen. I Kokbok för                

nygifta är hennes blus dessutom långärmad. Detta konnoterar ett mer konservativt sätt att klä              

sig på, vilket kan härledas till ett kulturellt synsätt om kvinnan inte ska visa alltför mycket                

hud då det anses vara olämpligt. Detta gäller i synnerhet om hon är en hemmafru och har en                  

make. 

 

Till skillnad från det nygifta paret i Kokbok för nygifta avslöjar även framsidan av Lättlagad               

mat att mannen och kvinnan har varit gifta i ett antal år eftersom det finns ett ungt barn med i                    

bilden, avbildad mellan dem. Kvinnan tar därmed på sig ytterligare en roll: modern, som              

förväntas svara för barnets vård och fostran i enlighet med dåtida genusnormer. Detta kan ses               

utifrån det som Connell & Pearse (2015:20) kallar för “egenskapernas dikotomi” där kvinnor             

anses vara mer omvårdande än män, vilket härrör från biologiska skillnader mellan män och              

kvinnor (Lundberg & Werner 2016:16). Därmed förknippas vad som är konstruerade           

kvinnliga attribut med barnafödande, det vill säga att kvinnans förmåga till att föda barn              

påstås ge henne “mjuka” egenskaper. Genom att inkludera barnet på framsidan reproducerar            

kokboken myten kring den goda modern som stannar hemma med barnet och ser till att det                

finns mat på bordet för familjen. Moderskapet var med andra ord ännu ett sätt att begränsa                

kvinnans roll till hemmets vrå (Sköld 1998:73). Häri kan man därför även utläsa hur bilder               

som används till framsidan på kokböckerna bidrar till en stereotypisering av kvinnor som             

hemmafruar, hustrur och mödrar i det som Tuchman (2000:150) kallar för symbolisk            

utplåning av kvinnors verkliga liv. 

 

Moderskapet är även någonting som gestaltas i bilden “Kalkonbarnet” i Om jag var din              

hemmafru (se bilaga 2). Bilden visar hur Lundgren sitter på en trästol med en kalkon i                

famnen, iklädd en beige klänning med en fjäder. På liknande sätt som på “Framsidan” av               

Lundgrens kokbok ger “Kalkonbarnet” en känsla av elegans, på grund av klädvalet men även              

att bakgrunden i bilden är ljust grå. Eftersom bilden har en kal bakgrund hamnar Lundgren i                

fokus. Den kalkon som finns i hennes knä verkar vara en metafor för ett spädbarn, eftersom                

hon håller varsamt om kalkonen samt tittar ömt ner på den – likt ett barn. Användningen av                 

att likställa en kalkon med ett spädbarn kan ses som något gränslöst. Att jämställa ett dött                

djur, med avhugget huvud och utplockade fjädrar med ett levande spädbarn skapar en             

förvriden bild av moderskapet. Trots den groteska skapelsen som ligger i Lundgrens knä tittar              

hon kärleksfullt och ömt ner på det – vilket kan ses utifrån myten om modern som älskar sina                  
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barn, oavsett vad. Eftersom kvinnan på bilden är Lundgren kan det tolkas som att hon               

försöker symbolisera ett moderskap till mat eller matlagning, att hon älskar mat lika mycket              

som en moder kan älska sitt barn.  

 

I Om jag var din hemmafru är bilderna stiliserade i det att de har enfärgade bakgrunder (se                 

bilaga 1, 2, 3 & 4). Detta gör att bilder i Lundgrens kokböcker visar för betraktaren vad som                  

är i fokus. Till skillnad från detta är bilderna i de äldre kokböckerna iscensatta i miljöer som                 

konnoterar ett kök utifrån det som går att urskilja i bakgrunden: köksskåp, spis och matbord               

(se bilaga 5, 6 & 7). Köket, som utgör en väsentlig del av den privata sfären, blir därmed en                   

metafor för “kvinnans plats” i samhället och de genusnormer som dominerade 40- och             

50-talet. Detta kan ses utifrån genussystemet som Hirdman (2004:51f) menar bygger på ett             

isärhållande av manligt och kvinnligt. I detta upprätthålls den begränsade rollen som kvinnan             

hade där hon inte var delaktig i samhällets ekonomiska produktion (Tuchman 2000:160).            

Därtill kan köket ses som en visuell analogi till gemenskap, gemytlighet och omtanke –              

termer som i sin tur inrymmer kvinnliga associationer (Connell & Pearse 2015:20). Utifrån             

det (Sköld 1998:58f) skriver om att män och kvinnor förväntades vårda sina respektive             

egenskaper för att driva samhället mot harmoni och välfärd, kan köket även ses som en               

metafor för essentialismen där den offentliga sfären tillhörde mannen och den privata sfären             

var kvinnans.  

 

Detta isärhållande kvinnligt och manligt är även någonting som Marander-Eklund påpekar           

men i det rumsliga, hon menar att rum kan ses som könskodade. Där Marander-Eklund menar               

att köket kan ses som hemmafruns arbetsplats och vardagsrummet för maken (2014:19-20). I             

såväl Kokbok för nygifta som Lättlagad mat skapas konnotationen att de står i sitt egna hem                

eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk förmedlar att de är bekväma och glada. Enligt            

Marander-Eklund var drömmen om ett eget hem starkt hos många kvinnor, men även             

drömmen om ett äktenskap. Genom att ingå ett äktenskap kunde därmed drömmen om ett              

eget hem förverkligas och därmed ett hemmafruideal (2014:94). Marander-Eklund menar att i            

såväl Finland som Sverige utarbetades det under sent 1940-tal en standardisering av köken             

där man utgick från kvinnors medellängd för att skapa en lagom arbetshöjd, men även det att                

hushållsmaskiner introducerades – faktorer som skulle göra det mer bekvämt för kvinnan            

(2014:95f). Av våra äldre kokböcker är det endast i Lättlagad mat som man kan skymta               

någon form av maskin som kan underlätta arbetet där man på omslaget ser ett barn använda                

sig av en konservburksöppnare som är fäst på väggen (se bilaga 7). 
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5.1.2 Mat och matlagning 

På omslaget av samtliga tre äldre kokböcker figurerar kvinnor i förkläden med något föremål              

i händerna. I Kokbok för nygifta håller kvinnan en matsked i ena handen och en liten, silver                 

kastrull med ett svart handtag i den andra (se bilaga 5). Inuti kastrullen går det att urskilja en                  

genomskinlig vätska som vi förutsätter är vatten, med hänsyn till kontexten. Eftersom hon             

även står vid en spis som är placerad till höger om henne i bilden kan en tolkning göras att                   

hon har avlägsnat kastrullen därifrån, vilket kan ses som att hon antingen precis kokat färdigt               

maten eller är mitt uppe i det. Vad gäller kokböckerna Lättlagad mat och Kokbok för skola                

och hem kan vi se en liknelse i hur respektive kvinna skildras på framsidan, nämligen att                

bägge avbildas med en salladsskål på bordet framför sig där de står (se bilaga 6 & 7). I den                   

sistnämnda boken håller kvinnan i en grönsakskniv som hon skär en tomat med, medan              

kvinnan som porträtteras i Lättlagad mat häller en flaska med dressing över salladen. Med              

hänsyn till detta denoterar alla tre bilder föremål som tillsammans med förklädena betecknar             

matlagning, vilket i sin tur bär på betydelser förknippat med hemmafrun. Utifrån de kulturella              

normer som formar feminina och maskulina attribut, blir matlagning en kvinnlig syssla som             

utgör ett exempel på definitionen av genus som en upprepning av handlingar, så kallade              

sociala praktiker (Butler 1999:173).  

 

Att genus är något man gör, istället för är (Holland 2004:36) blir väldigt tydligt när det sätts                 

likhetstecken mellan matlagning och kvinnlighet, det vill säga att matlagning är något som             

anses ha kvinnliga konnotationer utifrån myten om hemmafrun. På baksidan boken Om jag             

var din hemmafru illustreras detta med en kavel i händerna och ett förkläde, knutet i en rosett                 

runt midjan (se bilaga 4). Vad gäller kaveln kan den likställas med grönsakskniven som              

kvinnan på framsidan av Kokbok för skola och hem skär en tomat med, detta eftersom båda                

konnoterar ett köksredskap som används i samband med matlagning på olika sätt. Ett annat              

sätt som detta uttrycks på är att båda föremål inrymmer specifikt feminina koder, att en               

grönsakskniv är ett “finare” verktyg som inte kan användas till att stycka kött, medan kaveln               

används i syfte att platta ut deg för att till exempel baka kakor, bullar, muffins och annat sött                  

bakverk. På så sätt behöver inte bilden på baksidan av Lotta Lundgrens kokbok explicit visa               

en kvinna som kavlar deg för att vi ska anknyta det till matlagning. I bildens beståndsdelar                

inryms de specifika kännetecken som är kulturellt förankrade till kvinnlighet, vilka hänsyftar            

på en hemmafru.  
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Ytterligare ett exempel på hur etablerade genusnormer manifesterar sig i kokböcker utgörs av             

maten som syns i bild. I Lättlagad mat och Kokbok för skola och hem uttrycks detta i att både                   

kvinnor avbildas med salladsblad och tomater, vilket konnoterar kvinnlighet då det är            

“lättare” och därmed nyttigare mat (se bilaga 6 & 7). Detta kan ses mot bakgrund av att                 

kvinnor förväntas vara slanka och därför inte bör äta mycket mat. Kött, som istället bär på                

maskulina betydelser, syns inte på framsidan av Kokbok för skola och hem trots att boken               

innehåller åtskilliga recept på kötträtter, som köttbullar och mald biff. En tolkning av detta är               

att kvinnor förväntades kunna tillaga goda kötträtter åt sina män (Neuhaus 1999:541), men att              

det ansågs strida mot normen att avbilda en kvinna med maskulint kodad mat. På omslaget av                

Lättlagad mat illustreras denna distinktion mellan manligt och kvinnligt istället genom att            

maken avbildas med kotletter, medan kvinnan förbereder sallad till maten. Här kan man göra              

tolkningen att det är han som har tillagat köttet när han håller i en stekpanna med de                 

färdiglagade kotletterna, men även för att 50-talets kokböcker uppmuntrade män att hjälpa till             

i köket om måltiden involverade köttberedning (ibid).  

 

Vidare går det på framsidan av Lättlagad mat att urskilja konservburkar med innehåll av frukt               

eller mat på bordet (se bilaga 7). Bokens undertitel Hur man lagar god mat fort och lätt samt                  

serverar den trevligt och omväxlande, kan ge en ledtråd till varför konservburkar har syns i               

bild med avbildningen av en kärnfamilj. Konserver var enligt Marander-Eklund ett sätt att             

förenkla vardagslivet för hemmafrun, men även att kunna introducera utländska varor.           

Däremot var det fortfarande kvinnans uppgift att ansvara för mat och matlagningen            

(2014:107). På så sätt konnoterar undertiteln två saker: att kvinnor nu kunde använda sig av               

konserver för att underlätta tillagningsprocessen, men att de fortfarande skulle se till att det              

fanns gott om god mat på bordet och att den serverades trevligt. 

 

Den kulturella betydelsen i att kött inrymmer maskulina koder kan även ses utifrån det att               

män associeras med egenskapen stark (Connell & Pearse 2015:59f). Med hänsyn till detta kan              

därmed en tolkning göras att “lätt” och nyttig mat förknippas med mjuka, kvinnliga             

egenskaper, medan mat som kött kännetecknar styrka och manlighet. Den uppdelning av            

könsroller inom matlagning som påvisas i Lättlagad mat visas däremot inte på framsidan av              

Om jag var din hemmafru där Lundgren håller i ett rått köttstycke, vilket går emot vad som                 

konnoterar kvinnlighet respektive manlighet (se bilaga 1). Eftersom kött har betraktas som            

maskulin mat blir det en krock i vad bilden försöker kommunicera, eftersom kläderna som              

kroppen bär är “typiskt” kvinnligt kodade kläder – som kjol och strumpbyxor. Det råa              
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köttstycket kan även ses som en metafor för vapen – ett slagträ eller en köttklubba. Bland                

barnfilmer som anspelar från en förhistorisk period kan karaktärer ibland ha ett vapen som              

påminner om en köttbit, såsom karaktärer i “Familjen Flinta” eller “Captain Caveman”.            

Även våld är något som förknippas med det maskulina, vilket här blir ytterligare en krock               

med de annars kvinnliga uttrycken i bilden, som kläder och smycken. 

 

Vidare så kan framsidan av Om jag var din hemmafru anspela på vissa stereotyper om               

hemmafrun mot bakgrund av Danius krönika (2011) där hon beskriver en hare ska tillagas              

med hjälp av kokböcker från olika perioder. Danius menar att år 1960 beskrevs det i detalj                

hur en hare skulle flås på bästa sätt, med hjälp av bilder och instruktiv text. Kokboken från år                  

1983 beskriver det fortfarande men bilderna är närgångna att Haren reduceras till en köttbit,              

istället för ett dött djur som 1960-års kokbok. För de mer senare kokböckerna skriver Danius:  

 
2002 års kokbok erbjuder ingen handledning alls i konsten att flå hare. Ingen text, ingen               

bild. Bara ett ynkligt harrecept återstår, en anrättning med det prosaiska namnet Hargryta.             

Husmor har för länge sedan gått till andra jaktmarker. I 2010 års kokbok är tendensen               

permanentad. Ingen skulle komma på tanken att flå hare. Det flås ingenting över huvud              

taget.  (Danius 2011). 

 

Husmor är död konstaterar Sara Danius (2011), om Danius med husmor menar konsten att              

stycka och flå djur i vardera hushåll kan hennes hypotes stämma. I dagens samhälle erbjuder               

alla mataffärer ett stort utbud av produkter som redan är färdigpaketerade. Att flå och stycka               

djur är kunskaper som majoriteten i Sverige inte behöver eller kanske för den delen inte har.                

Här kan man därför utläsa att framsidan av Lotta Lundgrens kokbok med hjälp av det råa                

köttstycket och titeln på kokboken anspelar på vissa kunskaper som den traditionella            

hemmafrun hade, såsom styckning av kött (se bilaga 1). 

5.2 Könsvarelsen 

5.2.1 Kvinnokroppen 

Det som syns i bilden “Hummerbuketten” från Lundgrens kokbok är delar av en kvinnokropp              

som porträtterar kvinnlig sexualitet såsom läppar, nyckelben, bröst, midja och höfter (se            

bilaga 3). Anja Hirdman menar att den kvinnliga kroppen länge varit kopplad till ett              

spektakel där framställningen är menad att skapa reaktioner hos betraktaren där kroppsliga            
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attribut neutraliserar en viss typ av femininitet (2015:57-58). Bilden är beskuren, och visar             

endast Lundgrens läppar ner till hennes lår. Denna form av beskärning av bilder är något som                

sociologen Cortese (2008) menar är en form av body chopping, vilket är vanligt inom              

reklambranschen i hur man gestaltar den kvinnliga kroppen – till skillnad i hur den manliga               

kroppen blir gestaltad. Cortese menar att när den kvinnliga kroppen är uppdelad i delar blir de                

inte sedda i sin helhet, det vill säga som en hel person. Enligt Cortese möjliggör detta en                 

fortsatt tanke om kvinnan som ett objekt, där kroppen inte är sammankopplad med hennes              

sinne, själ och känslor. Vidare menar Cortese att genom att skapa bilder av kvinnor utan               

ansikte, huvud och fötter implementerar man att det viktiga med kvinnor, är det som existerar               

mellan deras nacke och knän. Cortese fortsätter och menar “The lack of a head symbolizes a                

woman without a brain. A faceless woman has no individuality.” (Cortese 2008:42). Denna             

form av body chopping finns även på framsidan och baksidan av Om jag var din hemmafru,                

där bilden är beskuren vid bröstkorgen på kroppen samt vid ner till kroppens vader (se bilaga                

1 & 4). 

 

På framsidan, baksidan och “Hummerbuketten” kan det tolkas som att bilderna använder sig             

av den manliga blicken. I såväl framsidan och baksidan drar Lundgren upp sin kjol och visar                

benen, vilket blir en form av sexualiserad blick som hamnar på hennes kropp (se bilaga 1, 2                 

& 4). På baksidan trycker hon en kavel mot sin bakdel, vilket skapar en interdiskursivitet till                

reklambilder där kvinnor blir passiviserade och sexualiserade. I “Hummerbuketten” hamnar          

Lundgrens urringning i fokus, som ramas in med hjälp av hummerklorna, vilket kan vara ett               

medvetet val av fotografen. Enligt Mulvey (1975) finns det tre olika perspektiv av den              

manliga blicken, där ett perspektiv är från den som står bakom kameran (1975:17). I              

Lundgrens kokbok Om jag var din hemmafru (2011:2) har såväl fotograf som fotoassistent             

varit av det manliga könet, genom vår tolkning av namnen Pelle Bergström och Magnus              

Torsne. Även detta kan därför härledas till en interdiskursivitet inom reklamsammanhang där            

kvinnliga modeller blir fotograferade av en manlig fotograf, som väljer vinklar och sätter             

kroppen i fokus.  

 

I den beskurna bilden med Lundgrens avbildade kropp håller hennes händer i hummerklor             

som är sammanbundna med ett snöre, vilket kan tolkas som en visuell metafor för en               

blombukett med rosor (se bilaga 2). Detta utgör ett exempel på den heterosexuella relationen              

där blombuketten symboliserar kärlek och är något som en kvinna får av en man, vanligtvis i                

romantiska sammanhang. Att “Hummerbuketten” innehar en hummer som en metafor för en            
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blombukett är nog ingen slump, utan en medveten handling. Enligt etnologen Simon Ekström             

(2017) finns det en “hummersemiotik” (2017:94) där en hummer kan ses som både ett marint               

djur men också en mänsklig kulturprodukt då den har använts i flertalet olika verk - såsom av                 

Salvador Dalí (2017:96). Ekström skriver att “ [. . .] erbjuder den klarröda hummern en               

mental genväg till Salvador Dalí. Den är så att säga ett signaturobjekt för Dalí som               

varumärke eller koncept [. . .] (2017:106, kurs. i originalet). Genom att Lundgren använder              

en hummer som en metafor för en blombukett skapas därför en interdiskursivitet, det vill säga               

att den lånar stildrag från andra kända verk (Fogde 2010:181). Detta då även Dalí använde en                

hummer som en metafor i sitt konstverk “Lobster Telephone” från 1936. Hummer blir en              

symbol som skapar något oväntat och överraskande. Hummern får även ytterligare en            

referens i vad den förmedlar eftersom tillsammans med bildens sexuella konnotationer ger ett             

sexualiserat bildspråk. Ekström menar att det finns en mångfald av exempel, i såväl historiska              

som i nyare populärkulturella och konstnärliga framställningar, där humrar får representera           

en mänsklig sexualiserad drift (2017:112f). Hummern blir en metafor för manligt begär            

genom att klorna kan anses föreställa händer som nyper sig fast i kvinnors bröstvårtor eller               

kläder (2017:114). Hummern som Lundgren håller i kan därmed ses som att det leker med det                

mystiska som finns kodat i en hummer, såsom lyx, konst och sex. Ytterligare en bild från                

Lundgrens kokbok där ett djur figurerar på bilden är på framsidan, där hon håller i ett rått                 

köttstycke, vilket ger en konnotation åt begreppet “köttsliga lustar”. I kombination med att             

hon drar upp sin kjol och visar benen, kan det ses som en sexuell inbjudan (se bilaga 1). Här                   

passar begreppet “a piece of meat” in, vilket enligt Carol Adams (2010) i västerländsk kultur               

används som en metafor för kvinnors förtryck (2010:75). Detta utgör därmed en form av              

objektifiering av den kvinnliga kroppen, som att likna hennes kropp vid en köttbit där              

kroppen är någonting som man kan göra vad som helst med.  

 

Sköld (1998) beskriver hur kvinnor kan sorteras in i olika fack, antingen som en “hora” eller                

en “madonna”, där “horan” blir den oskuldsfulle “madonnans” motsats – en prostituerad som             

lever ut sin sexualitet på männens villkor (Sköld 1998:76). Just hur en kvinna ska klä eller                

bete sig har förändrats och diskuterats genom tiderna enligt Anja Hirdman. Kvinnokroppen            

ska antingen vara täckt, osynliggöras eller ständigt visas upp (A. Hirdman 2015:57) Myten             

om “horan” som finns i “Hummerbuketten” kan jämföras med bilden “Kalkonbarnet”, där            

sådana sexuella anspelningar inte finns (se bilaga 2 & 3). Här porträtteras Lundgren som en               

moder, vilket kan kopplas till Madonnan, Jesu Moder eller Maria – den rena och obefläckade               

kvinnan där kyskheten blir personifierad (Sköld 1998:76). I “Kalkonbarnet” är Lundgren           
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barfota, klädd i beige sidenklänning med grå bakgrund. Det dominerande färgerna är matta             

och stillsamma, vilket ger bilden ett lugn. Att hon är barfota ger även en känsla av renhet –                  

det oskuldsfulla. Konnotationerna som uppstår i “Hummerbuketten” och “Kalkonbarnet”         

grundas i de kvinnliga stereotyper som Lundgren anspelar på. Stereotypiseringen gör det            

möjligt att sortera in bilderna i fack såsom “moder”, “hora”, “madonna”, vilket kan tolkas              

som ett medvetet val av Lundgren.  

5.2.2 Utseende och kläder 

Bilden “Hummerbuketten” ger erotiska, sexuella konnotationer eftersom Lundgren är klädd i           

en åtsittande svart klänning med urringning (se bilaga 3). Bilden använder sig av             

body-chopping där endast hennes läppar ner till låren är synliga i bilden. Bildens bakgrund är               

svart, vilket gör att man inte ser vilken miljö som hon befinner sig i. Men klädvalet ser ut som                   

ett sensuellt nattlinne, vilket ger konnotationer till ett sovrum. Den svarta färgen ger             

associationer till sexuella anspelningar, som en form av förförelse.  

 

På såväl framsidan som baksidan av Om jag var din hemmafru avbildas Lundgren i samma               

kläder: blå kjol, lila strumpbyxor, svart överdel och pärlsmycken (se bilaga 1 & 4).              

Framsidan visar henne framifrån och baksidan avbildar henne bakifrån, men i båda bilder             

drar hon upp sin kjol. På framsidan drar hon upp den med sin ena hand och på baksidan med                   

hjälp av en bakkavel. Konnotationer som uppstår i båda bilderna blir en förförisk gest, att               

visa upp vad som gömmer sig under den långa kjolen. I båda bilderna ser man ett vitt tyg av                   

kjolens underkjol, vilket skapar en känsla att man får se något som andra inte får se – något                  

som framhäver det förföriska och sensuella. Vad som skiljer de båda bilderna åt, förutom att               

de visar olika sidor av en kvinnas kropp, är att Lundgren håller i olika saker i sina händer.                  

Framsidan avbildar henne med ett köttstycke, vilket kan ses som en metafor för ett vapen –                

något att slå med (se bilaga 1). Ifall köttstycket är en metafor för det våldsamma och det                 

maskulina, kan den uppdragna kjolen betyda “redo att springa”, “rusa fram” – att gå till               

handling. På baksidan håller Lundgren istället i en kavel med sina smyckesbeklädda händer,             

som hon trycker upp mot sin bakdel (se bilaga 4). Att ha smycken på sina fingrar i samband                  

med bakning som kaveln kopplas ihop med kan ses som ytterst opraktiskt och ohygieniskt.              

Detta kan därför ses som att baksidan inte försöker instruera läsaren hur man ska använda en                

kavel, utan att den istället här kan likställas med ett sexuellt begär – likt det som hummerklor                 

representerar. Därmed uppstår på baksidan inte konnotationer av den handlingskraftiga          

kvinnan som återfinns på framsidan, utan istället en hemmafru. Det förstärks av att Lundgren              
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har ett förkläde knutet kring midjan, något som samtliga kvinnor avbildas med på framsidan              

av de äldre kokböckerna. De betydelsebärande elementen på baksidan som konnoterar åt            

hemmafruidealet – kaveln och förklädet, skapar å andra sidan inte bilden av den stereotypiska              

hemmafrurollen. Detta eftersom den uppdragna kjolen istället skapar ett förföriskt moment,           

något som inte kopplas ihop med den traditionsenliga hemmafrun. De gränsöverskridande           

elementen på baksidan producerar därmed en blandning av olika kvinnliga stereotyper.  

 

Vad gäller utseende i de äldre kokböckerna avger sminket som kvinnan bär på framsidan av               

Kokbok för nygifta andra konnotationer än hennes mer konservativa klädnad av ett förkläde             

ovanpå en långärmad, uppknäppt blus (se bilaga 5). Likt bilden i Lotta Lundgrens kokbok              

som inrymmer sexuella konnotationer, är hennes läppar och naglar målade i en matchande             

röd färg som kan sägas symbolisera kärlek, åtrå och passion. Därtill är hon sminkad i en                

skimrande, rödbrun ögonskugga och rouge som ger henne rosiga kinder och framhäver            

kindbenen. Smink kan uttrycka makt och individualitet, men inom västerländska samhällen           

och i modern tid har det framförallt representaterat femininitet genom att det accentuerar             

kvinnans ansiktsdrag och gör henne “mer attraktiv”. Enligt Marander-Eklund var det flertalet            

svenska och finska veckotidningar under 1950-talet som påpekade vikten av ett vårdat yttre.             

För att hålla ett äktenskap vid liv gällde det att inte vara en “[. . .] en grinig, övertrött,                   

sömnlös och utarbetad mamma och hustru [. . .]” (Marander-Eklund 2014:159). Kvinnorna            

skulle besöka frisören, ha en perfekt hygien, fina händer (trots städning), hålla vikten, sminka              

sig och inte försöka se yngre ut än vad de var (ibid). I Marander-Eklund studie fann hon även                  

att män hade en önskan att sin egna hustru skulle bete sig, medan han gärna ville flirta med                  

andra högljudda och sminkade kvinnor (2014:162). Likt Sköld (1998:76) drar          

Marander-Eklund paralleller till hora-madonna komplexet, det vill säga att man som kvinna            

blir värderad som antingen det ena eller andra (Marander-Eklund 2014:162). Mot bakgrund            

av detta och med hänsyn till kokbokens titeln framställs kvinnan i Kokbok för nygifta därmed               

som en åtråvärd hustru, någon som ser till så att hon har ett vårdat yttre inför sin makes                  

hemkomst. 

6. Slutsats och diskussion 

Under analysen av vårt material har vi kunnat synliggöra hur de sociala konstruktioner som              

finns inbäddade i olika tecken används för att skapa en viss bild av kvinnlighet i relation till                 

matlagning. För vår frågeställning “vilka underliggande föreställningar om kvinnlighet         
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uttrycks visuellt i kokböcker från två olika tidsperioder?” påvisar analysen att det är             

framförallt påtagligt att de genusnormer som dominerade 40-och 1950-talet influerade valet           

av framsidor hos de äldre kokböckerna. Inte minst i den könsuppdelning som existerade             

mellan privat och offentlig sfär. Detta särskiljande på manligt och kvinnligt syns delvis i de               

kläder som kvinnorna bär och delvis i det de gör i bilderna, som att förbereda mat och                 

porträtteras med mat som inrymmer feminina konnotationer Utifrån de normer som rådde när             

kokböckerna gavs ut har avbildningen av kvinnorna därmed reproducerat en slags normativ            

femininitet. Med bakgrund av detta kan det därför sägas att kokböcker på den tiden              

reflekterade ett kulturellt behov av att befästa “kvinnans roll” i samhället till hemmet.  

 

När vi likställer de äldre kokböckerna med bilder från Lundgrens kokbok kan vi tydligt se hur                

hon anspelar på en 40-och 50-talets hemmafru. Samtidigt är det en stereotypisk bild av              

kvinnor som inte enbart syns på framsidor av gamla kokböcker, med hänvisning till det som               

Tuchman (2000:150) skriver om att kvinnor utplånas symboliskt genom att porträtteras som            

hemmafruar. Det som Lundgren anspelar på kan därför vara den bekymmerslösa och            

gladlynta hemmafrun som vi är vana att se i populärkultur och etermedia, inte en återspegling               

av verkligheten för hemmafruar på den tiden.  

 

Avseende vår andra frågeställning “hur används och utmanas bilden av kvinnliga stereotyper            

i Lotta Lundgrens kokbok Om jag var din hemmafru: eller hur man får vardagen att smaka                

som en lördag”, visar analysen att Lundgren utmanar könsstereotyper genom att sudda ut             

gränsen mellan köket (matlagning) och sovrummet (sexliv). Hon förhåller sig med andra ord             

varken till ett konventionellt format eller normen om vad kvinnor får eller inte får göra i vissa                 

kontexter. Detta kan härledas till det Matwick (2017) påpekar i sin studie, nämligen att              

kokböcker inte enbart är en samling recept, utan att de förändras över tid, de visar hur man                 

kan leva sitt liv, skapar nya narrativ och testar gränserna för vad som är möjligt inom                

genusdiskursen (2017:534). En annan tolkning är att Lotta Lundgren avviker från det så             

kallade hora-madonna komplexet där kvinnor definieras som antingen det ena eller andra            

(Marander-Eklund 2014:162). På såväl framsidan som baksidan av kokboken tar hon på sig             

båda roller genom att klä sig i traditionellt kvinnligt kodade kläder samtidigt som hon håller               

upp kjolen och visar benen. Genom att hålla i en rå köttbit som ett vapen kan det även påvisas                   

att hon tar på sig traditionellt maskulina egenskaper. Trots att hon anspelar på hemmafrun              

uppstår därmed flera betydelser som går emot den normativa femininiteten.  
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Lundgren avbildas inte heller med en man trots att hon anspelar på hemmafrun. Detta med               

hänvisning till att två av de äldre kokböckerna avbildar kvinnor med sina makar, eller män               

som ska föreställa deras makar. Vad gäller de äldre kokböckerna kan det ses som ett sätt att                 

etablera kvinnor som hemmafruar, vars uppgift är tillfredsställa sina mäns behov genom att             

uppvakta de med mat. Därmed kan titeln på Lundgrens kokbok Om jag var din hemmafru               

tolkas som att det syftar på det rakt motsatta, det vill säga att hon inte är någons “hemmafru”.                  

Ett annat sätt som detta uppenbarar sig på är att de bilder (se bilaga 1, 2 & 3) från Lundgrens                    

kokbok som inrymmer sexuella konnotationer inte indikerar samma sak som kvinnans           

sminkade ansikte på framsidan av Kokbok för nygifta. Genom att hon framställs som åtråvärd              

för sin make antyder det att hennes kropp tillhör mannen. Till skillnad från detta är bilderna i                 

Lundgrens kokbok mer på kvinnans eget villkor, det Sköld kallar för ett “frihet-att-njuta”             

perspektiv där sexualitet betecknar ett positivt värde i sig. Å andra sidan bjuder det in den                

“manliga blicken” på grund av hur bilden är tagen. Detta kan ses utifrån faktumet att bilderna                

till kokboken är tagna av en manlig fotograf eller att det är en medveten lek av Lundgren.  

 

Eftersom Lundgren har en bakgrund i tv-programmet “Historieätarna”, där hon “lånade ut sin             

kropp” till olika tidsperioder, kan det vara ett resultat av hur hon i Om jag var din hemmafru                  

väljer att anspela på vissa traditionella kvinnoroller. Detta eftersom det är hon själv som              

figurerar i samtliga bilder i kokboken. Därför kan vi anta att det är ett medvetet val hos                 

Lundgren hur bilder ser ut, samt vilka konnotationer det ska skapa hos betraktaren. Eftersom              

Lundgren själv är intresserad av mat kan hennes anspelningar på ett hemmafruideal handla             

mer om kunskaper man hade om mat under perioden. Som att laga mat från grunden eller                

inneha kunskap om styckning av djur. 

 

Sammantaget kan vi dra slutsatsen att matlagning framställs som en “kvinnlig kompetens” i             

de äldre kokböckerna. Kokboken skulle instruera kvinnan och utveckla hennes kulinariska           

färdigheter i syfte att kunna uppvakta sin make med mat. Till skillnad från detta framstår               

matlagning i Lotta Lundgrens kokbok som något man gör för sin egna njutning.  

 

Då denna studie har fokuserat på det visuella i en nutida kokbok samt äldre kokböcker kan ett                 

förslag på vidare forskning vara att undersöka text/språk i kokböcker tillsammans med det             

visuella. Detta på grund av att kokböcker inte enbart innehåller ingredienslistor utan även             

presentationstexter till maträtter som kan understödja vad en kokbok kan kommunicera till            

läsaren. Eftersom analysen präglas av ett genusperspektiv hade det även varit intressant att             
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jämföra resultaten med en kokbok som porträtterar en manlig kock, företrädesvis ett annat             

känt ansikte. Genom att ta in begreppet maskulinitet på detta vis får man ett större perspektiv                

på hur könsroller konstrueras i det reproduktiva arbetet. Med en kritisk diskursanalys som             

metod kan man därmed undersöka hur underliggande maktstrukturer kommer till uttryck i            

kokböcker skriva av kvinnor kontra män.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilder 

Bilaga 1. Framsidan 

 

 

Bilaga 2. “Kalkonbarnet” 
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Bilaga 3. “Hummerbuketten” 

 

 

Bilaga 4. Baksidan 
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Bilaga 5. Framsidan av Kokbok för nygifta 

 

 

Bilaga 6. Framsidan av Kokbok för skola och hem 
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Bilaga 7. Framsidan av Lättlagad mat 
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8.2. Kodschema 

Framsidan 
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 Denotation Konnotation Myter Metaforer 

Utseende/Kläder En svart tröja med en 
blank blå volangkjol. 
På höger sida, vid 
midjan finns det tre 
tygrosor i samma färg 
som kjolen. Benen är 
klädda i lila 
strumpbyxor. Runt 
handlederna på båda 
händerna finns det 
vita och guldiga 
pärlsmycken. På båda 
händerna finns det 
guldringar. Naglarna 
är målade i brun lila 
färg 

Kvinna då kläderna 
är kodade som 
feminina.  
 
Kläderna känns 
eleganta 
 
Sexighet, visar sina 
ben, vad finns under 
kjolen. 
 
Stereotypen av en 
hemmafru, 
tillsammans med 
köttet, kläder och 
titeln på boken 

  

Bildens 
utformning 

Bilden visar en 
underdel av en kropp, 
från midjan ner till 
vaderna. Svart 
bakgrund. Titeln 
“Om jag var din 
hemmafru: eller hur 
man får en vardag att 
smaka som en 
lördag” är centrerat 
och placerat på 
bokens nedersta 
del.Skrivet i guld. 

Kvinnan som sex 
objekt pga beskärning 
av bild 
 
Bildens färger känns 
kalla och hårda 

  

Mat Handen håller i ett 
rått köttstycke 

Blir krock pga kött 
=manligt men kläder 
och titeln = kvinnligt 

Myten om att män 
har anspråk om 
våldet? 

Köttet som ett slagträ, 
“köttklubba”. Kött 
som den “manliga 
maten”, den manliga 
kocken 

Kroppsspråk 
Kroppens ena hand 
drar upp kjolen som 
visar ett beige 
undertyg och 
kroppens ben. Den 
högra handen håller i 
en rå köttbit 

 Myten om madonnan 
eller horan? 
Kvinnliga roller.  

 



Kalkonbarnet 
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 Denotation Konnotation Myter Metaforer 

Utseende/Kläder Kvinnan är klädd i en 
lång ljus-beige 
sidenklänning. 
Klänningen är 
v-skuren och ärmlös 
med breda axelband. 
På handleden har hon 
ett brett, ljusrosa 
armband. Håret är 
svart, vågigt och är 
lite längre än axlarna. 
I håret vid örat finns 
det en ljusrosa fjäder 
med en pärla. 
Kvinnan har mörkrött 
läppstift, ljusrosa 
ögonskugga, mascara 
och målade 
ögonbryn. Hon är 
barfota med mörkrött 
nagellack, samma 
färg på 
fingernaglarna 

Kvinnans kläder, 
frisyr och smink 
påminner om 
1940-50 talet.  
 
Moderskap 
 
 

Oskuldsfull - som en 
Madonna 

 

Bildens 
utformning 

Bilden visar en 
Kvinna sittandes på 
stol i beige klänning. 
Grå bakgrund. 

Moderskap 
 
Färgerna känns rena 
och lugnande 

  

Mat Kalkon Barn Myten om att modern 
ska älska sitt barn, 
oavsett vad 

Metafor för ett 
spädbarn 
 
Maten blir Lotta 
Lundgrens “barn”. 
Lotta älskar mat 

Kroppsspråk En kvinna sitter ner 
på en en trästol med 
korsade ben och 
håller i en rå kalkon. 
Hon tittar ner på den. 

Hon ger intrycket av 
att vara någon från 
överklassen, då hon 
passivt sitter ner och 
tittar ner på sitt barn. 
Det kan vara så att 
hon har ett 
hembiträde och 
barnskötare som 
sköter om hemmet. 
Hennes korsade ben 
är kan tolkas som ett 
kvinnligt 
kroppsspråk. 

  



Baksidan 
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 Denotation Konnotation Myter Metaforer 

Utseende/Kläder Blå kjol, svart topp, 
rosett knuten i 
ryggen. Pärlsmycken 
på handleder och 
fingrar 

 
Hemmafru 
 
Elegans  

  

Bildens 
utformning 

En kropp bakifrån. I 
guldig kursiv text står 
det “En pratsjuk 
hemmafru, en 
försvunnen 
vigselring, en 
österrikisk sexolog, 
ett borttrollat 
fläskberg, futurister 
på krigsstigen, 
rotfrukter i motljus, 
frigörande övningar, 
dansmaskiner och 
kölhalning, 
matlagning i 
högklackat och 
sexiosex enkla recept 
som får din vardag att 
smaka som en 
lördag”. 

Texten till baksidan 
låter som inledning 
till en novell 
 
 
Baksidan av bok - 
baksidan av en kropp 
- bakkavel- bakdel = 
en ordlek? 

  

Mat kavel Matlagning , 
hemmafru 

  

Kroppsspråk Två händer som 
håller i en kavel som 
trycker upp den mot 
rumpan, samtidigt 
dras kjolen upp.  

Sex   



Hummerbuketten 
 

 
 
 

  

36 

 Denotation Konnotation Myter Metaforer 

Utseende/Kläder Kvinnan har på sig en 
tight svart ärmlös 
klänning med spets 
vid urringningen. 
Under klänningens 
spets syns vit BH. 
Kvinnans läppar är 
målat med rött 
glansigt läppstift. 
Hennes mun är lite 
öppen, där man kan 
se se framtänderna 

Bilden ger erotiska, 
sensuella 
associationer 
eftersom kvinnan är 
lättklädd, i något som 
ser ut som ett 
nattlinne. Sovrum 
 
Prostituerad  
 

Myten om 
“madonnan” 
(könsvarelsen) som 
promiskuös, blir ett 
objekt för den 
manliga blicken 

 

Bildens 
utformning 

Bilden är avskuren 
ovanför hennes 
läppar och slutar vid 
hennes lår. 
Bakgrunden till 
bilden är svart. 

Det som syns i bilden 
är delar på en 
kvinnokropp som 
porträtterar kvinnlig 
sexualitet. Såsom 
läppar, nyckelben, 
bröst, midja och 
höfter. Erotik 

  

Mat Hummerklor, de är 
bundna med ett brunt 
snöre och hålls 
framför kvinnans 
kropp, rakt upp.  

Lyx  Metafor för en 
blombukett. Kvinnor 
får blommor, män 
ger. 

Kroppsspråk En stående kvinna 
som med höger hand 
håller i hummerklor. 
Hennes andra hand 
syns inte, enbart 
armen. 

Passiv   



Framsidan av Lättlagad Mat  
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 Denotation Konnotation Myter Metaforer 

Utseende/Kläder Kvinnan har på sig ett 
blått förkläde med 
vita ränder, breda 
axelband och mörka 
knappar. Under 
förklädet har hon på 
sig en vit blus med en 
vit krage. Hon har 
kort vågigt blond hår. 
Mannen har på sig 
svarta byxor och en 
instoppad senapsgul 
skjorta.Han har 
mörkbrunt kort hår. 
Barnet är klädd i en 
kortärmad vit skjorta 
med blåa och röda 
ränder. Håret är 
mörkbrunt och 
kortklippt med en 
lugg. 

Familj  
 
Könsrollerna är 
fortfarande befästa i 
att kvinnan är den 
enda som har på sig 
ett förkläde  

Myten om 
kärnfamiljen, 
folkhemmet 
(kvinnlighet)  

 

Bildens 
utformning 

Två vuxna och ett 
barn står i ett kök. 
Skåpsluckorna och 
köket är blågrönt. På 
väggen ovanför den 
lilla pojken finns det 
en vit kryddhylla. 
Bordet är vitt med 
bruna ben. På bordet 
finns det tre 
konservburkar, ett 
stort fat med 
grönsaker. Det finns 
ett fat med tre öppna 
konserver. Det finns 
en glasskål med 
orange innehåll. Två 
tomater ligger direkt 
på bordet. Det står en 
blå stol bredvid 
bordet. 
 
Bokens titel 
“Lättlagad mat” är 
höger centrerat i övre 
delen av bokens 
omslag med svart text 
med gul bakgrund. 
Under titeln står en 
mindre text i rött 
“Hur man lagar god 
mat fort och lätt samt 
serverar den trevligt 
och omväxlande” i 
kursiv text med gul 
bakgrund. I bokens 
nedersta del, står det 
“ICA-förlagets 
köksbibliotek” höger 

Titeln “lättlagad mat” 
gör att alla kan hjälpa 
till, med hjälp av 
konserver. 
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centrerat med svart 
text mot gul 
bakgrund. 

Mat Kvinnan håller i en 
skål med sallad. I 
andra handen håller 
hon i en liten flaska 
över salladen. 
Mannen står vid 
långsidan av bordet 
och håller i en 
stekpanna med två 
kotletter. I andra 
handen håller han i 
ett redskap över en 
tallrik med två 
kotletter. 

Kvinnan verkar ha 
planerat vad som ska 
ätas, men mannen har 
hjälpt till genom att 
steka kotletter. Det 
ser ut som att mannen 
har gått in i “bild” 
med stekpannan i 
handen, då det inte 
finns någon plats på 
matbordet där 
stekpannan kan ha 
stått innan 
 
Alla hjälper till , lite 
mer jämställt  
 
Sallad = kvinnligt 
Kött = manligt  

Kokboken innehåller 
recept som ska vara 
lättlagade (konserver) 
och på så sätt 
“motivera” kvinnan 
att laga mat. 

. 

Kroppsspråk Kvinnan tittar ner på 
maten med ett leende 
på läpparna. Han 
tittar ner mot bordet, 
mot kvinnans 
riktning, neutralt 
ansiktsuttryck. 
Barnets blick är vänd 
mot kameran och har 
ett leende på 
läpparna.  

Passiv   



Framsidan av Kokbok för nygifta  
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 Denotation Konnotation Myter Metaforer 

Utseende/Kläder Kvinnan har ett 
ljusblått förkläde med 
ett rött mönster över 
en vit skjorta på sig. 
Hon tittar på mannen 
med halvöppen mun. 
Hon har mörkrött 
läppstift, rödbrun 
ögonskugga, rouge 
och målade tunna 
ögonbryn. Hon har 
även mörkrött 
nagellack. Håret är 
vattenkammat bakåt 
och vågigt i rödbrun 
färg som går bakom 
kvinnans axlar. 
Mannen är klädd i en 
mörk kostym med 
vita ränder.  

Har maken kommit 
hem från jobbet? Då 
han har på sig en 
kritstrecksrandig 
kostym, som vi 
associerar med en 
man som jobbar på 
ett kontor. Detta 
eftersom han inte har 
på sig yrkeskläder 
utan är “uppklädd” 
 
Hon har piffat upp sig 
för hans hemkomst 

Kvinnan som 
omhändertagande och 
mannen som 
kunskapsbärande. 

 

Bildens 
utformning 

En kvinna matar en 
man ståendes i ett 
kök. Köket är 
vitmålat med vita 
köksluckor och lister.  
 
Bokens titel “Kokbok 
för nygifta” är 
placerad i nedersta 
delen av bilden. Det 
är en vit text med röd 
bakgrund, skrivet i 
stora bokstäver och 
med stort mellanrum. 
I bildens översta del 
står “Flitiga händers 
presentbibliotek” i vit 
text mot blå 
bakgrund. Det står 
även en text “Alla 
kvinnors” i svart text 
och röd bakgrund” 
som ligger över ordet 
“Flitiga”.  

Eftersom boken är 
från 1940-talet så 
associerar vi att 
kvinnan är en 
hemmafru, då hon är 
klädd i ett förkläde 
och står i ett kök. 
Hon har lagat maten 
och vill nu att hennes 
make ska smaka på 
hennes mat. Bokens 
titel “kokbok för 
nygifta” ger oss en 
konnotation att de är 
man och fru, men 
även tillsammans 
med deras blickar 
mot varandra.  

Myten om den goda 
hustrun och det 
heteronormativa 
äktenskapet. 

 

Mat Kastrull  Kvinnan har förberett 
maten till mannens 
hemkomst. 

 . 

Kroppsspråk En kvinna håller i ena 
handen en silvrig 
kastrull i handtaget 
och i andra en 
matsked som hon 
matar en man med. 
Mannen blir matad 
med en matsked 
samtidigt som han 
håller i en tidning 

Att en hustru matar 
sin make 

  



Framsidan av Kokbok för skola och hem  
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 Denotation Konnotation Myter Metaforer 

Utseende/Kläder Kvinnan har på sig en 
blå kortärmad skjorta 
med vit skjortkrage. 
Skjortan är 
uppknäppt vid halsen. 
Över den har hon på 
sig ett vitt förkläde 
med tunna axelband. 

Hon ser ganska 
naturlig ut, i att hon 
har en lite mer robust 
kroppsform och 
äldre. Men i tidens 
kontext så tänker vi 
ändå att hon är en 
hemmafru och gift. 
Kvinnan ser ut som 
en kvinna som kan 
jobba som mattant. 
Hennes leende ser ut 
att vara krystat 

Den oskuldsfulla, 
rediga kvinnan som 
är en ordentlig 
hemmafru.  

 

Bildens 
utformning 

En äldre kvinna sitter 
ner och skär i en 
orange tomat med en 
kniv. Bakom kvinnan 
kan man se två 
träbord, en spis och 
något kaklat. 
Kvinnan sitter vid ett 
bord med vit duk 

I samband med 
kokbokens titel och 
kvinnans ålder ger 
det ett 
förtroendegivande 
intryck av kvinnan. 
Tillsammans med 
kontexten att boken 
innehåller även 
näringslära, 
heminredning, 
klädvård, ekonomi 
och hygien så ges 
kvinnan ett högre 
kunskapsvärde.  

  

Mat Skär i orange tomat 
med kniv. På bordet 
finns det ett glasfat 
med tomater och en 
glasskål med sallad 
med tomater i. Det 
ligger en uppskuren 
citron på bordet samt 
två röda glansiga 
tomater. Det ligger en 
skärbräda av trä 
under tomaten som 
kvinnan skär i. 
Bokens titel “Kokbok 
för skola och hem” 
ligger i nedersta 
delen av omslaget 
och “kokbok” är 
skrivet i svart” och 
“för skola och hem” 
är skrivet i röd kursiv 
text. Bakgrunden till 
texten är gul. 
 

  . 

Kroppsspråk Sittande kvinna. Hon 
tittar in i kameran och 
ler. 

Hennes leende ser ut 
att vara krystat.  

  


