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Abstract 
 

1920-talet var en tid av turbulenta förändringar i det västerländska samhället. Kvinnors rättigheter och 

möjligheter att styra över sina egna liv förändrades drastiskt. Tidigare årtionden hade i stor utsträckning 

sett på kvinnan som mamma och husmoder, men nya kvinnoroller börjar under 1920-talet bli 

accepterade. Bonniers Veckotidning var en tidskrift som publicerades på 1920-talet i Sverige. Detta 

arbete behandlar hur kvinnan som mamma och husmoder skildras i just denna veckotidning. 

Undersökningen utförs med underrubrikerna Utseendet, Moderskapet och äktenskapet och Kvinnan i 

hem och hus. Bonniers Veckotidning visar sig innehålla en röd tråd gällande hur kvinnan som mamma 

och husmoder ska vara, hon ska vara händig, ständigt närvarande, naturlig och alltid sätta familjen i 

första rummet. Kvinnor som inte prioriterar familj och hem ses som något exotiskt och inte helt 

rumsrent. Att kvinnan som läser Bonniers Veckotidning är mamma och hustru framstår i tidningen som 

helt självklart, det speglas i både artiklar och reklam. Kvinnan ska alltså vara en fokuserad hustru och 

mamma, vara naturlig och rar, vara duktig på att laga mat och ordna saker i hemmet. 
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1 Inledning 

 

1920-talet var en tid av tilltagande sociala förändringar. Första världskriget hade skakat västvärlden, 

samtidigt som nya sociala, ideologiska och kulturella mönster börjar växa fram. Nya tankar kring båda 

könen dök upp, kvinnorna i samhället började få en ny roll och nya ideal dök upp. Den gammaldags 

snörkorsetten gick ur mode, kjolarna blev kortare, det blev modernt med kort hår, kosmetika började 

användas för dagligt bruk.
1
  

 

Det har forskats en hel del om den här perioden, både generellt, om genus och mer specifikt om 

kvinnans, moderns och husmoderns roll i hem, familj och samhälle. Tidigare forskning, som Kristoffer 

Ekbergs uppsats om kvinnotidningen Charme från samma årtionde, har visat att kvinnoidealet som 

visades på i media kunde vara mångfacetterat, med inslag från både det äldre 'husmodersidealet' och de 

nya idealen som växte fram ut 1920-talets nöjeslystnad och samhällsförändringar.
2
 Det här arbetet 

kommer undersöka hur kvinnan i hemmet, som mor, husmor och hustru, har presenterats och 

framställts i tidningsmediet under 1920-talet, mer specifikt i magasinet ” Bonniers Veckotidning. 

Arbetet kommer alltså att ge sig för att tolka den kvinnobild som förs fram i just Bonniers 

Veckotidning.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka moders-, hustru- och husmodersrollen och idealen i Bonniers 

Veckotidning 1924 – 1925. Följande frågor ställs: 

 

 Hur presenteras idealet för äktenskap i tidningen? 

 Hur ska kvinnan vara som familjemedlem? 

 Hur ska kvinnan se ut och bete sig? 

 Är idealen som presenteras i undersökningen förenliga och i så fall hur? 

 

 

1.2 Avgränsning, material och metod. 

 

Den avgränsning av material som gjorts till uppsatsen har två skäl – uppsatsen anpassas efter det 

material författaren äger själv, men även det att åren 1924 – 1925 är en lämplig period för att skildra 

den ”typiska” 1920-talskulturen. Vi kliver in mitt i årtiondet. Tankar, idéer och kultur har hunnit mogna 

fram, men vi befinner oss ändå inte i slutet av tidseran ännu.  

 

Mitt material är de 19 nummer av Bonniers Veckotidning som jag har till mitt förfogande. 

Tidningsmaterialet består av 19 tidningsnummer. Dessa är fördelade som följer: 

 

1924: Nr 24, Nr 26, Nr 28, Nr 32, Nr 34, Nr 36, Nr 39, Nr 51,  

1925: Nr 1, Nr 3, Nr 9, Nr 16, Nr 23, Nr 25, Nr 31, Nr 32, Nr 34, Nr 35, Nr 39. 

 

Bonniers veckotidning är en tidning som gavs ut en gång i veckan mellan 1923 – 1929. Den är 

huvudsakligen riktad till kvinnor, med modereportage, husmoderstips, recept och krönikor om 

                                                 
1 Andersson, sid. 6 

2 Ekberg, sid. 21 - 22 
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relationen mellan mor och barn.  Den riktar sig i första hand inte till vardagsmänniskan, den är 

anpassad för en välutbildad, välbemedlad medel - och överklass.
3
  (något som ytterligare understryks 

av att tidningen bl.a innehåller 'Tips till husan', riktat till de familjer som har husa och kan tala om för 

henne hur saker ska skötas). Den reklam som finns i tidningen berör också i mångt och mycket 

lyxvaror, som olika bilmärken och skönhetsprodukter. Min egen iakttagelse är att tidningen 

huvudsakligen är riktad till kvinnor, då det mesta i den behandlar hus, hem, barn, kvinnor och mode. 

Under 1924 är tidningarna som jag äger koncentrerade kring sensommar/slutet av året, och under 1925 

finns det nummer från Januari fram till sensommar. Dessa är mina egna, införskaffade på antikvariat, 

och därför har just dessa nummer använts i undersökningen.  

 

Det finns problematiska sidor med att förlita sig på och uteslutande använda sig av dessa källor. I 

materialet är det inte kvinnor som direkt berättar om sig själva,  men ofta talas det om kvinnor och om 

händelser.  Det är alltså inte individer som berättar sina egna berättelser, vilket filtrerar och skapar ett 

visst urval. Dock hade Bonniers Veckotidning en kvinnlig redaktör och många kvinnliga skribenter, 

vilket ger materialet relevans. Man  kan säga att tidningarna ger en trovärdig, om än stiliserad, bild av 

hur just den här typen av tidningar skrev och tänkte om kvinnor och kvinnlighet – något som är av 

högsta intresse i den här studien. Vi får genom detta en intressant bild av tidens samhälle och den 

allmänna bilden av kvinnor. Skulle man enbart använda individuella primärkällor, som t.ex. 

brevväxling mellan kvinnor från tiden, blir det genast svårare att se helheter och allmänna mönster, om 

man att man inte har en stor volym brevväxlingar att ta del av. Det här arbetet vill dock undersöka en 

medialt förmedlad bild och ideal av kvinnans roll som hustru, moder och husmoder i en historiskt 

intressant brytningstid. Det som undersökningen granskar, är en idealbild av kvinnan som Bonniers 

Veckotidning presenterar. Precis som man idag kan hitta bilder på filmstjärnor och berättelser om deras 

liv, som presenterar ett ideal för hur man ”ska” vara, kan vi även göra det i dessa 90 år gamla tidningar. 

Om en välkänd och respekterad person presenteras och framställs på ett specifikt sätt, kommer detta 

sätta en norm för många människor. Denna norm eller ideal i Bonniers Veckotidning är vad som 

granskas i denna undersökning.  Det kan vara svårt att bilda sig en god överblick när tidningen faktiskt 

gavs ut varje vecka, och bara ett axplock av dessa står till författarens förfogande. Dock kan detta också 

ses som positivt, eftersom man får chansen att göra koncentrerade nedslag vid olika tidpunkter. 

 

Genom att dela in undersökningen under rubriker som behandlar aspekter i gifta kvinnors roll och 

livsideal under 1920-talet, kan man granska aspekter av kvinnoideal i förändring. Genom att 

komplettera detta med relevant litteratur kan vi även placera detta i sin samtids kontext. Om enbart 

tidningarna skulle användas, utan att kompletteras med de fönster mot tidsepoken som litteraturen 

erbjuder, skulle risken finnas att den bild som presenteras blir för snäv och svår för läsaren att förstå. 

Bonniers Veckotidning är bara en tidning av många, och presenterar en bild av omvärlden. För att 

denna ska bli relevant för forskningen krävs det att den ställs mot kompletterade uppgifter och andra 

synsätt.  

 

Det som presenteras är en kvalitativ undersökning. Undersökningen har en hermeneutisk grund och 

försöker tyda materialet som finns till hands. Den kvalitativa forskningen visar samband tydligt, och 

genom att använda denna metod kan arbetet knyta samman tiden, kvinnobilden och bakomliggande 

orsaker till dessa. Den hermeneutiska vetenskapen ger en öppning för tolkning av materialet, och den 

kvalitativa metoden ger arbetet chansen att visa sammanband mellan olika, specifika företeelser i 

texterna.  Saker i tidningarna sammanfattas för att ge en tydlig överblick, samtidigt som några specifika 

                                                 
3 http://www.samlaren.org/reklam/tidningar.htm 
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fenomen granskas för att föra fram relevanta poänger. Alla tidningar har granskats och sorterats efter 

relevans, och granskats inför varje moment. Tidningarna har tolkats utifrån genusteori där kvinnans roll 

inte bestäms av biologisk determinism, utan snarare av sociala och kulturella omständigheter.
4
 Alltså 

presenteras en undersökning som utgår ifrån att 1920-talet och dess sociala och kulturella normer 

formade kvinnorollen och hur denna skulle se ut, och därför presenteras hela tiden undersökningen i 

lämplig kontext för att ge en fullständig bild av hur dessa kvinnoideal kunnat växa fram och formas. 

Den genusteori arbetet utgår ifrån menar också att mannen i samhället har blivit den neutrala normen, 

medan det kvinnliga hela tiden står utanför och ses som avvikande.
5
 När återkommande artiklar 

undersökts har tidningarna granskats efter specifikt detta, när annonser varit intressanta har detta 

granskats och så vidare. För att lyfta fram ideal är en kvalitiativ undersökning, där man kan analysera 

mer koncentrerade områden som den mest givande vägen att gå. Den kvinna som presenteras i 

Bonniers Veckotidning, är hon enhetlig och hur presenteras hon? Vad kan vi genom dessa 

veckotidningar utläsa om 1920-talets attityder kring modern, husmodern och hustrun? Det får personlig 

relevans genom att vi får en inblick i föreställningar och uppfattningar om kvinnor och kvinnors liv 

under denna period – vi får både se delar av vad de själva tänker, och vad media tänker rörande detta.  

 

Undersökningen består av underrubrikerna ”Kvinnor i hem och hus”, ”Moderskapet och äktenskapet ” 

och ”Utseendet”. Anledningen är, förutom att de svarar mot syftets tre första frågeställningar, att de 

dessutom speglar några intressanta aspekter av förändringar vad det gällde kvinnors och i synnerhet 

gifta kvinnors roller och livsomständigheter. Kvinnor började röra sig utanför hemmet, få en synlig 

plats i samhället och vissa väljer till och med att inte gifta sig och skaffa barn, något som hade varit 

otänkbart bara några år tidigare. Därav finns det en underrubrik gällande kvinnans roll i hem och hus, 

och hur detta återspeglas i tidningen. Moderskapet och äktenskapet knyter också an till detta, som 

tidigare nämnt får kvinnor helt plötsligt nya möjligheter gällande barn och äktenskap. Därav finns det 

en rubrik som undersöker hur detta ser ut i Bonniers Veckotidning. Utseende är en rubrik, eftersom 

modet för kvinnor ändrades mycket under 1920-talet. Frisyrer blev kortare, kjolar blev kortare, och alla 

gillade inte detta, medan för många var det antagligen en enorm frihet. Så hur talas det om mode och 

utseende i tidningen? Givetvis finns det annat i Bonniers Veckotidning, men noveller, dikter och 

resereportage säger inte lika mycket om kvinnoroller som ett modereportage eller en krönika om 

moderskap kan göra.  

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning om detta kan delas in i olika delar – forskning om genusfrågor, forskning kring 

tidsperioden och forskning om kvinnoroller och ideal i kvinnotidningar vid den här tiden. Vad det 

gäller genusforskning som berör 1920-talet finns det rikligt med litteratur att ta del av.  

 

Allmän kvinnohistoria är ett område där lämplig information kunde hittas. I denna undersökning 

används Kvinnohistoria, med kortare texter om kvinnor i historien, där bland annat kvinnor på 

arbetsmarknaden under 1920-talet berörs, samt rösträttsdiskussionen som var aktuellt precis i början av 

detta årtionde.
6 

 Författaren för fram en poäng om att kvinnor många gånger har fått stå i bakgrunden i 

historien, och visar genom sina ämnesval detta. Kvinnorna och världshistorien av Rosalind Miles 

diskuterar bland annat 20-talets kvinnor och sexualiteten, och hur preventivmedel öppnade helt nya 

                                                 
4 Sky, sid. 20 

5 Sky, sid. 28 

6 Hirdman, sid. 163- 165 & sid. 176 - 177 
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dörrar för unga damer. Miles driver inte en specifik fråga, förutom att även hon poängterar att kvinnor 

knappast har stått i historiens förgrund alla gånger. Resultatet blir även här splittrat, men kommer fram 

till ungefär samma resultat som Kvinnohistoria gör. Från Sapfo till cyborg – idéer om kön och 

sexualitet i historien beskriver kvinnors rösträttskamp samt deras plats inom politiken under 

mellankrigstiden, och hur maternalistisk politik, en slags politik där kvinnas roll som moder och 

husmoder står i centrum, har utestängt kvinnor från många rum under den här perioden. Lennerhed 

försöker visa på skiftande kvinnoroller i historien, hur kvinnor har antagit enormt skiftande roller 

genom historien och i nutid. Boken visar detta på ett tydligt sätt.  

 

Litteratur som specifikt handlar om kvinnan som mor, husmor och hustru är följande böcker: Elisabeth 

Badinter har skrivit Den kärleksfulla modern – om moderskärlekens historia, som diskuterar 

moderskapet i historien. Eftersom moderskapet har varit en så central del i kvinnors liv genom 

historien, blir denna bok högst intressant för undersökningen. Badinter presenterar synen på 

moderskapet under den brytningsperiod som är 1900-talet, och att rollen som mamma har skapats och 

omskapats av både omvärlden och mödrarna själva. Annika Forssén och Gunilla Carlstedt har skrivit 

Varsågod och var stark – om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet. Precis som titeln 

beskriver så behandlar boken olika aspekter i kvinnors liv under 1900-talet, under rubriker som 

Äktenskap och samliv, Kvinnors barnafödande, Vänner, grannar och föreningsliv och Arbetet 

livsvillkoren och hälsan. Forssén och Carlstedt visar huvudsakligen kvinnors svårigheter och lidande 

under den här perioden, och presenterar bilden av en kvinna som får kämpa för det mesta hon vill 

lyckas med i livet.  

 

Claes-Göran Jönsson har skrivit Weimartyskland – löfte och tragedi som behandlar 1920-talet i 

Tyskland. Denna bok handlar huvudsakligen om 1920-talets kultur, normer och ideal. Den tyska 

kulturen under det här årtiondet satte på många sätt 'normen' för vad som blev populärt – i Berlin 

kunde man hitta en väldigt liberal attityd, där bland annat homosexuella fick en större plats i samhället. 

Jönssons bok behandlar olika aspekter av samhället i dåtidens Tyskland, hur samhället förändrades och 

stora händelser som förändrade landet, och i förlägningen också världen. Kvinnosyn och kvinnokultur 

behandlas, bland annat kvinnan i media, den nya kvinnorollen och kvinnliga konstnärer.
7
 Den tyska 

kulturen ger många exempel på den mer extrema 20-talskulturen som kanske rynkades på nästan åt av 

de konservativa, men ger en fin bakgrund till det här arbetet. 

 

Peder Alex har varit redaktör för Förbjudna njutningar – spår från konsumtionskulturens historia i 

Sverige. Denna bok innehåller ett kapitel om 1920-talet, Kampen om ytan: konsumtion och hedonism i 

Sverige 1914-1945. Detta kapitel behandlar svenskarnas nya konsumtionsmönster och utseendeideal, 

och hur detta togs emot av samhället. Den visar hur svenskarna under 1920-talet började konsumera 

mera och på ett nytt sätt, och att detta påverkade kvinnans roll, status och ideal i samhället.  

 

Moderna Människor – folkhemmet och jazzen, skriven av Johan Fornäs handlar om precis det som 

titeln beskriver, olika aspekter av jazz och hur detta har gått ihop med det svenska folkhemmet. Den tar 

också upp vissa aspekter av hur utseende och ideal förändrades för kvinnor i Sverige, och hur 

konsumtionssamhället i Sverige växer fram. 

 

Vad det gäller utseende och mode har en bok varit speciellt relevant; Röda läppar och shinglat hår av 

Johan Söderberg skildrar kosmetikakonsumtionens historia i Sverige. Den behandlar perioden 1900 – 

                                                 
7 Jönsson, sid. 272 – 274, sid. 277 
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1960, och de trender och förändringar som hänt. Söderberg visar på, bland annat, hur vardaglig 

använding av kosmetika huvudsakligen blev vanlig efter första världskriget, inställningen till 

kosmetika i sverige och på vilket sätt införandet av kosmetika till vardags påverkade kvinnor i deras 

privatliv. Han har även ett kapitel som behandlar hår, och den storm som rasade i Sverige över det 

faktum att flickor under 1920-talet började klippa av sig håret.
8
 Han visar detta med exempel ur 

tidningar, böcker och media, och även olika flickors egna insändare och brev som behandlar ämnet 

skönhetsvård. Han använder även exempel ur Bonniers Veckotidning. 

 

Uppsatsen Kvinnotyperna på modet av Kristoffer Ekberg behandlar ungefär samma tema som detta 

arbete, med skillnaden att han tar avstamp i damtidningen ”Charme” snarare än Bonniers Veckotidning. 

Här behandlas bland annat kvinnlighet i media, kvinnligt mode under 1920-talet och kvinnan i 

veckopressen. Kvinnor i media, den arbetande kvinnan, den sportande kvinnan, kvinnan och 

nationaliteten och kvinnan i utelivet delas upp i olika kategorier, och Ekberg diskuterar hur detta har 

uttryckts och presenterats i Charme under dess aktiva år. I kategorin ”den arbetande kvinnan”, skapar 

Ekberg tre kategorier, Agda-typen, Daga-typen och Greta-typen som får representera olika 

ställningstaganden och tankar kring kvinnan i arbete. Denna uppsats har varit högst intressant för detta 

arbete, då den faktiskt ligger närmast ämnet för detta arbete. 

 

2Bakgrund 

 

1920-talet kallas ofta för ”det glada 20-talet” i folkmun, och det var olika aspekter som spelade in i att 

ge årtiondet detta namn. 1920-talet refereras också till som mellankrigstiden, eftersom det var inkilat 

mellan första och andra världskriget. Första världskriget hade haft en chockerande inverkan på 

västvärlden. Sverige var förvisso inte med i kriget, men det hade varit besvärliga år även för 

svenskarna. När kriget var över presenterades vi med en hel del nya möjligheter till förströelse; 

grammofonen, radion och fram emot slutet av årtiondet även ljudfilm. Andersson beskriver det som att 

människor hade ett ”uppdämt behov” av nöjen.
9
  Man skulle alltså, på ett sätt, kunna beskriva 1920-

talet som ett något hedonistiskt årtionde – fokus skiftade kraftigt från det gamla samhället till något 

man kan likna vid vårt nuvarande nöjesinriktade konsumtionssamhälle. 

 

1920-talet innebar stora förändringar för kvinnor i Sverige. 1919 fick kvinnor rösträtt. 1920 blev 

kvinnor officiellt myndiga, och behövde inte längre ha sin make som förmyndare.
10

 1921 fick Sverige 

sin första kvinnliga riksdagsledamot.
11

 1927 fick flickor för första gången tillträde till läroverk.
12

 

Kvinnoidealet kom också att förändras drastiskt under denna period. Korta kjolar och kortklippt hår är 

kanske den mest tydliga förändringen rent utseendemässigt, men det pågår också en förändring i hur 

kvinnor beter sig.
13 

 Man börjar dansa vilda sällskapsdanser som charleston, preventivmedel börjar 

dyka upp fram mot slutet av årtiondet (1932 uppfinns till exempel spermiedödande gelé i Oxford)
14

 och 

kvinnor börjar dessutom ge sig in i politiken. Så plötsligt kan kvinnor visa benen, ha sex för nöjes skull 

och ha egna åsikter. Möjligheterna börjar dyka upp.  

 

                                                 
8 Söderberg, sid. 53 - 54 

9 Andersson, sid. 9 

10 Andersson, sid. 12 

11 Andersson, sid. 14 

12 Andersson, sid. 80 

13 Andersson, sid. 6 

14 Miles, sid. 13 
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Men man måste också minnas att den här kvinnorollen, som på många sätt liknar vår egen, var väldigt 

ny. Den befann sig fortfarande i sin linda under den här perioden. Man kan därför med all säkerhet inte 

säga att detta var något som gällde för alla kvinnor, utan snarare en minoritet som tog till sig de nya 

idéerna. Andersson skriver om konstrasterna i Europa under 1920-talet, å ena sidan kallar man det för 

”det glada tjugotalet”, men för gemene man var det också ett mycket dystert 1920-tal med hög 

arbetslöshet. Detta kan också appliceras på kvinnorollen under årtiondet. För en grupp kvinnor, som 

antagligen inte var i majoritet, var det en tid av frihet.. För andra kvinnor var förändringen inte stor, de 

dröjde de kvar i den husmoderliga kvinnorollen från tiden innan första världskriget. Här hittar vi många 

kvinnoideal som existerade parallellt med varandra.  

 

Bonniers Veckotidning lanseras 1923, under fanan att den ska vara ”en veckotidning av kontinentala 

mått.”
15

 Den har färgomslag och moderna reportage och Lars Erik Liljeqvist beskriver den som en 

”herrskapstidning”.
16

  Nog finns det vissa artiklar som skiljer sig från mönstret, men det mesta i 

tidningen framstår som mycket ”feminint”. Även reklamen känns mycket riktad mot det feminina, med 

ett fokus på mode och skönhet, mat, och heminredning. Tidningen ges bara ut till 1929. Den smälter 

samman med Bonniers publikation ”Vecko-journalen” istället.
17  

Det vi får i Bonniers Veckotidning är 

alltså de välbemedlades perspektiv. Vi får se vad som intresserar det rika Sverige under 1924 och 1925, 

och vad som anses vara relevant i deras värld. 

 

3 Undersökning 

 

3.1 Moderskapet och äktenskapet 

 

”Bonniers Veckotidnings porträttgalleri” är ett inslag som återfinns i flera av tidningarna. Detta inslag 

består av porträttfotografier av damer i finklänningar och uppsatt hår. I ett av inslagen hittar vi 

Grevinnan Jetten Trolle-Bonde, fru Ruth Björmström, fru Signe Nilsson, fru Elsa Bååth och fråken 

Vera Bendz.
18

 Av dessa fyra kvinnor är tre gifta. Detta mönster återkommer, den stora majoriteten av de 

kvinnor som avbildas i porträttgalleriet är gifta, välklädda och välbemedlade. Eftersom rikedom, vackra 

kläder och ett fint efternamn är något som nästan alltid har varit eftersträvansvärt, kan vi kanske anta 

att äktenskap, att vara hustru till något, också här porträtteras som något önsvärt och positivt. Detta är 

inte underligt med tanke på att den rådande uppfattningen i samhället under tidigare århundranden hade 

varit att kvinnan var underordnad mannen. Hennes enda chans att inte stå under föräldrarnas 

förmyndarskap är just att gifta sig. Äktenskapet var under dessa omständigheter önskvärt för en ung 

kvinna som ville forma sig ett eget liv. Dessa lagar är på 1920-talet ändrade, men ändrades bara ca 50 

år tidigare. Det är kanske inte allt för långsökt att tänka sig att dessa idéer är så pass djupt rotade i 

samhället att de hänger kvar även efter detta. Jönsson uttrycker det på följande sätt: ”Den nya kvinnan 

var i långa stycken ett klassbundet ideal, om en medel- eller överklasskvinna som var oberoende och 

rik nog att kunna ägna sig åt sina intressen och uppfylla sina önskningar. För den stora majoriteten var 

det fria och goda livet något man på sin höjd kunde drömma om”.
19

 Självklart kan man tolka detta som 

att äktenskap var det enda 'vettiga' för de allra flesta. De flesta kvinnor kunde inte bli ekonomiskt 

självständiga och frigjorda hur som helst, utan behövde en man för att uppnå detta. 

                                                 
15 http://www.samlaren.org/reklam/tidningar.htm 

16 http://www.samlaren.org/reklam/tidningar.htm 

17 http://www.samlaren.org/reklam/tidningar.htm 

18 BV, 21 Juni 1924, sid. 18-19 

19 Jönsson, sid. 272 - 273 
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I Forssén och Carlstedt beskrivs äktenskapet ”nästan som en livförsäkring”.
20

 Längtan efter ett eget 

hem var ofta stor hos unga kvinnor, och enligt Carlstedt och Forssén var detta svårt att uppnå för någon 

som var ensamstående. Kvinnoyrken avlönades inte väl, och en ensamstående kvinna blir ekonomiskt 

och socialt sårbar. Genom att gifta sig fick de det egna hemmet, och som författarna beskriver det, 

”livförsäkringen”.
21

  

 

För att ytterligare markera intrycket av äktenskapet som centralt, finns det också ett återkommande 

porträttgalleri med rubriken förlovade i tidningen. Vi får här se bilder på på unga damer och herrar som 

nyligen ingått förlovning, till exempel fröken Brita Gemmel, dotter till direktören Harald Gemmel och 

teknolog Ragnar av Geijerstam.
22

 Ett annat fotogalleri som förekommer i flera av tidningarna är 

”Svenska Barnporträtt”. Här får vi se porträttfotografier på barn i olika åldrar, exempelvis lilla Anne-

Marie Lindström och Margit & Birgitta von Otter.
23

 Det är svårt att inte dra paralleller till dagens 

damtidningar och deras bildgallerier med Hollywoodkändisar, deras partners och barn. Det skulle 

kunna tolkas som ett sätt att sätta standard och ideal – titta hur de här rika, vackra människorna klär sig, 

sminkar sig och klär sina barn. Så borde läsarna också göra, måhända? Man skulle kunna anta att dessa 

bilder och glimtar in i andras liv satte standard och gav läsarna något att sträva efter.  

 

Hushållsreklam riktad till mödrar och barn är en distinkt del av annonseringen i tidningarna. ”Hennes 

nya klänning – sys i hemmet på Husqvarna symaskin”, annonserar Husqvarna.
24

  På bilden ser vi en 

tidsenligt klädd kvinna med lockigt hår som provar ut en klänning på sin dotter. Denna annons utgår 

ifrån att varje husmor som skulle kunna vara en lämplig kund har barn. Samma företag annonserar 

också i ett annat nummer, där vi ser en bild på en modernt klädd kvinna som sträcker ut armarna mot 

sin lille son, som kommer mot henne med en liten segelbåtsleksak. ”Snälla mamma, sy mig ett segel”, 

står det i rubriken. Detta fortsätter som följer: ”Tusen och ett önskemål bära barnen dagligdags fram till 

mor. Hon ska ofta stå till tjänst, och ofta gäller det sömnad.”
25 

  Bonniers Veckotidning utlyser även en 

tävling, där vinnaren kan få 1200 kronor för tyginköp. Rubriken lyder: ”BVT:s och N.K:s stora 

pristävlan. Har ni redan börjat sy den bästa skolklänningen?”
26

 Denna typ av reklam dyker upp i nästan 

varenda tidning, så det är rimligt att sluta sig till att en stor del av den publik Bonniers veckotidning 

vänder sig till är mödrar som kan behöva produkterna som annonseras, och identifiera sig med de 

dilemman och situationer som presenteras. Under rubriken ”Linnedräkt för 1 – 2 års gossar” säljs 

klädmönster. ”En liten rar och trevlig dräkt enligt stående modell kan varje händig mamma sy åt sin 

unge son på 1 – 2 år”, står det i beskrivningen.
27

 ”Att borsta tänderna är ett nöje för barnen när mamma 

har Unol”, skriver Unolfabriken i sin annons, och visar en bild på en mamma som lägger tandkräm på 

sin sons tandborste.
28

 Paul U Bergströms annonserar för sina barnkläder - ”När skolan börjar, inställa 

sig åter bestyren med barnens kläder”. Hos Bergströms kan mödrar köpa kläder som är både trevliga, 

praktiska och gedigna.
29

 Hultmans fabriker annonserar kakao - ”Vid val av morgondryck till skolbarnen 

                                                 
20 Forssén och Carlstedt, sid. 55 

21 Forssén och Carlstedt, sid. 55 

22 BV, 17 Januari 1925, sid. 46 

23 BV, 28 Februari 1925, sid. 48 

24 BV, 3 Januari 1925, sid. 63 

25 BV, 8 Augusti 1925, sid. 6 

26 BV, 27 September 1924, sid. 45 

27 BV, 23 Augusti 1924, sid. 43 

28 BV, 28 Juni 1924, sid. 1 

29 BV, 29 Augusti 1925, sid. 43 
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bör alltid husmödrarna föredraga Hultmans rena cacao.” Bilden föreställer en liten flicka som sitter vid 

köksbordet och har en stor rosett i håret.
30

 ”Ärade husmödrar! Skona edra barn från att bli tvättade med 

mindervärdiga tvålsorter, varav marknade på senare tiden har översvämmats”, skriver Barnängens 

Tvål.
31

   

 

Jönsson menar i sin bok på att kvinnor blev en slags levande reklam i sig själva. ”[...] och moderniteten 

innebär också att kvinnor används som  utställningsföremål för att bättra på kommersen.”
32

 Kvinnor 

syns alltså, det existerar i tidningarna på många olika sätt, men priset som betalas för detta är enligt 

Jönsson att de finns där snarare som stöttepelare för det gryende konsumtionssamhället än något annat. 

Moderniteten som ger kvinnor plats i samhällsrummet är alltså något de, på ett mycket tydligt sätt, 

betalar för.                          

 

Det förväntas att tidningens läsare är mammor, eller åtminstone planerar att bli mammor, så att råden 

och produkterna kan bli användbara i framtiden. Förbjudna njutningar beskriver att kvinnans roll som 

mamma och hushållare under 1920-talet sjönk i värde, eftersom deras inkomst faktiskt ofta behövdes i 

hemmet.
33

 Däremot poängteras av många samtida ett rent moralistiskt värde av att ha en kvinna i 

hemmet som huvudsakligen är mamma. Jönsson beskriver känslorna kring detta i 1920-talets Tyskland: 

 
Men bilden av en emanicpation, och särskilt av 1920-talets slanka, vältränade och frigjorda 'nya kvinna' väckte också 

instinktiva och skarpa reaktioner. […] Av alla Weimartysklands stridsäpplen var det inget som väckte så starka känslor, så 

mycket debatt och aggressioner som de frågot som rörde sexualiteten och familjen i allmänhet, och kvinnorna  - vad de 

företog sig och hur de såg ut – i synnerhet.
34 

 

En syn som går emot det maternalistiska, där kvinnan är 'frigjord' och roar sig för sin egen skull snarare 

än att kämpa för och hålla ihop en familj, är långt ifrån okontroversiell. Det skapade mycket starka 

känslor i samhället. Det som var naturligt kvinnligt var ”moralen, familjen, hemmet och 

moderskapet.”
35

 Elisabeth Badinter beskriver med exempel från Betty Friedan, hur amerikanska 

kvinnor efter andra världskriget genom omfattande presskampanjer ”programmerades” till att bli 

dedikerade mödrar och hemmafruar. Friedan menar på att det inte bara var veckotidningarna som 

uttryckte detta ideal, utan även akademiker och intellektuella, för att ge tyngd åt åsikten att modern har 

det yttersta och största ansvaret för barnen.
36

 Trots att det som Friedan beskriver ägde rum 20 år efter 

det material som presenteras i Bonniers Veckotidning kan det vara intressant att iaktta exempel på att 

ett slags liknande kampanjer bedrivits i veckotidningar för att 'skapa' hemmafruar. Denna syn på 

moderskapet tränger igenom väldigt tydligt i och med den tydliga inriktningen på moderskap i 

Bonniers Veckotidning. Det finns dock saker som pekar i annan riktning än detta. 

 

Ett återkommande kåseri är det som signaturen Vagabonde skriver.  Bakom pseudonymen Vagabonde 

dolde sig konstnären och författaren Mollie Faustman.
37

 Vagabonde skriver krönikor som handlar om 

barn, makar och hemmaliv. Kåserierna behandlar Vagabondes dotter Tuttan och hennes tankar och 

funderingar kring varför hon är just sig själv och ingen annan. Hon behandlar även sin make och hans 

                                                 
30 BV, 18 April 1925, sid. 63 

31 BV 23 Augusti 1923, sid. 53 

32 Jönsson, sid. 258 

33 Söderberg, sid. 172 

34 Jönsson, sid. 266 

35 Lennerhed, sid. 136 

36 Badinter, sid. 234 

37 http://runeberg.org/biblblad/1924/0082.html 
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barnuppfostran, han beskrivs varande av åsikten att ”all uppfostran är av ondo”.
38

 Vagabonde beskriver 

hur pappan och sonen går ut i trädgården för att leka medan hon själv och dottern stannar inne i köket 

och arbetar. ”Lillan lät sig inte locka. Ehuru diminutiv är hon kvinna. Så plikten gå framför nöjet för 

henne. […] Hon sa' heller ingenting, det finns situationer i livet då vi gör bäst i att tiga, vi kvinnor. Så 

vi inte råkar säga för mycket.”
39

 Här ser vi något av en paradox, å ena sidan driver Vagabonde med sin 

man i krönikan, hon skämtar om hur dålig han är på barnuppfostran. Å andra sidan understryker hon 

med sin skämtsamma ton en uppfattning om att kvinnan är gjort för barnafödande och hushållsarbete, 

så lika bra att männen bara håller sig borta från hela saken. ”Det är bara så att flickor ska hjälpa sina 

mammor”, heter ett avsnitt i Forssén och Carlstedt Varsågod och var stark. Kvinnosynen beskrivs där 

på följande sätt: ”Självklart var det också kvinnorna som tog hand om barnen och döttrarna om 

småsyskonen. Pojkarna kunde ta rast under dagen tillsammans med männen och använde tiden till vila 

eller lek. Flickorna skulle hela tiden hjälpa sina mödrar.”
40

  

 

I ett annat kåseri formulerar Vagabonde sig som följer: ”Jag vill inte längre kasta på mig kläderna med 

största möjliga fart, ängslig för att inte få ungarna och vällingen färdiga i tid, jag vill hädanefter klä mig 

långsam och med eftertanke, jag vill smeta salvor i ansiktet och gymnastisera minst en kvart. […] Och 

sedan, varken sopa eller diska eller sy barnkläder eller måla tavlor eller skriva kåserier, utan just sätta 

mig i all min glans i en hängmatta och i en plastisk attityd invänta dagens förströelser. Jag röker då och 

då en cigarett och läser Arnold Bennett eller någon annan ”respectable” engelsman.”
41 

 

 

Kvinnan förutsätts i Bonniers Veckotidning vara mamma och gift. Hon ska vara händig, alltid finnas 

där för sina barn och alltid ha middagen på bordet när mannen kommer hem från arbetet. Tidningen ger 

en tydlig bild av ett balanserat, lyckligt äktenskap, där mannen och kvinnan har olika roller och 

kvinnan framförallt får underordna sig. I Vagabondes krönika får lite indikationer på att längtan efter 

något annat kanske finns, men det känns fortfarande väldigt långt bort. Bonniers Veckotidning visar 

tydligt att kvinnans liv finns i hemmet med barn och man. Att inte gifta sig eller inte skaffa barn skulle 

göra att man hamnade utanför detta ideal.  

 

 

3.2 Kvinnan i hus och hem 

 

Reklam för hem och hushåll är filitgt förekommande i tidningarna.  ”Diska ej utan Maniol”, står det i 

en annons, illustrerad med en kvinna som står och diskar i köket.
42

  Direkt under denna hittar vi en 

annons med titeln ”Jag litar endast på Runa”, ett slags smörblandat margarin illustrerat med en bild på 

en kvinna med uppsatt hår, i vitt förkläde som står i ett kök med ett margarinpaket.Kockums granit-

emaljerade kokkärl annonseras med en tecknad bild på kokkärlen i fråga, och ett inklippt tecknat huvud 

tillhörande en moderiktig, modern ung dam med kortklippt hår som ler.
43

 ”En modern husmor syr på 

Singer lilla elektriska”, står det i en annons för symaskiner, också denna illustrerad med en kortklippt, 

sminkade dam med örhängen som sitter och syr.
44

 Dammsugaren Hoover annonseras som användbar 

nymodighet. Den ska man kunna använda istället för att piska mattan, och den ska dessutom vara 

                                                 
38 BV, 9 Augusti 1924, sid. 24 

39 BV, 9 Augusti 1924, sid. 24 

40 Carlstedt & Forssén, sid. 49 

41 BV, 29 Augusti 1925, sid. 27 

42 BV, 1 Augusti 1925, sid. 6 

43 BV, 29 Augusti 1925, sid. 4 

44 BV, 27 September 1924, sid. 44 
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betydligt mer effektiv. Annonsen presenteras med en tecknad bild på en moderiktig ung dam med 

kortklippt hår, elegant klänning och förkläde som står i sitt vardagsrum och dammsuger.
45

  Även 

dammsugaren Vampyr säljs med en bild på en kvinna som dammsuger.
46

”Som man bäddar får man 

ligga”, står det i en annons för Paradis Duntäcken & Madrasser. De kan enligt egen utsago ”göra 

sängkammaren till ett paradis.”
47

  Annonsen är illustrerad med en tecknad bild på ett sovrum, och en 

leende kvinna som håller på att bära ut gamla sängkläder därifrån. ”Ända sedan jag gifte mig har jag 

dagligen använt min Husqvarnamaskin, och den går lika bra nu som när den var ny”, annonserar 

Husqvarna symaskiner, illustrerat med en kortklippt, modernt klädd kvinna som står vid maskinen i 

fråga.
48

 ”En efterlängtad nyhet” annonseras i ett av tidningens Septembernummer. ”Parkettgolvet har 

för varje husmor alltid varit en anledning till både glädje och bekymmer”, och ”varje husmor som vill 

ha sina golv och korkmattor vackra och hållbara, använder endast Åtvidabergs Bonvax”.
49

 

Illustrationen till Åtvidabergs annons är en leende kvinna i modern klänning som står och bonar sitt 

parkettgolv, med huckle och förkläde.  

 

I samband med dessa annonser för husliga ting, mat, matlagning, städning, heminredning – finner vi 

nästan alltid en leende kvinna. Kvinnan förknippas med hushållet, och hon gör det med ett leende. Vi 

hittare henne och gärna finklädd – men med huckle och förkläde på sig. De gamla och de nya idealen 

bryts här i illustrerad form med varandra. 

 

I varje tidning hittar vi två eller tre sidor med recept, menyer och matlagningstips. Vi har ”Varje dags 

meny” med Jenny Åkerströms husmodersskola, Bonniers kokbok och lite allmänna tips som varierar 

från tidning till tidning. Man kan till exempel hitta tips inför svampsäsongen
,
 med recept på 

inläggningar, såser, pureér och annat gott.
50

 Det finns även recept på hur man kokar sin egen 

marmelad.
51

 I julnumret 1924 kan man även hitta instruktioner gällande hur köket ska ordnas inför 

högtiden. ”Klart är, att varje husmor med en smula uppfinningsförmåga kan ordna och pynta sitt kök på 

många andra trevliga sätt.”
52

  

 

På det här sättet är tidningen alltså mycket huslig i sin framtoning, och lyfter fram att vara husmoder 

som något eftersträvansvärt. Motsatsen till detta skulle vara ”Londonbrev i svart och vitt.” Detta är en 

återkommande krönika av Einar Nerman där han beskriver det flärdfulla livet i Englands huvudstad 

med mode, filmstjärnor och restaurangliv. Krönikan har fått sitt namn från de svartvita teckningar som 

författaren illustrerar med. Nerman var en känd konstnär som bland annat skapade bilden på 

solstickepojken.
53

  ”En promenaddräkt ska även ha en anstrykning av vilt.  Gladys Cooper, den 

Londonska scenens modedrottning gav, eller rättare sagt berövade sina medsystrar håret. Nu är det även 

hon som har infört leoparden på modets arena.”
54

 Trots att Nerman har en relativt nedlåtande och 

spydig ton i sina krönikor, skymtar det här inga husmödrar. Illustrationerna till krönikorna föreställer 

unga flickor i moderna klänningar och skor som dansar, dricker champagne och flirtar.  

                                                 
45 BV, 29 Augusti 1925 

46 BV, 6 Juni 1925, sid. 6 

47 BV, 9 Augusti 1924, sid. 4 

48 BV, 27 September 1924, sid. 63 

49 BV, 6 September 1924, sid. 43 

50 BV, 6 September 1924, sid. 52 

51 BV, 6 September 1924, sid. 54 

52 BV, 20 December 1924, sid. 55 

53 http://www.solstickan.se/om-stiftelsen/Solstickepojken/ 

54 BV, 17 Januari 1925, sid. 31 
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Signaturen ”Bris” har skrivit en artikel på tidningens modesidor med titeln ”Modern kvinnlighet och 

gammaldags grovsysslor.”
55  

 Pseudonymen Bris är med all sannorlikhet journalisten Célie Brunius.
56

 

Bris menar att ”moderna kvinnor” ses som 'okvinnliga' av många i samhället. ”Jag är bara inte riktigt 

säker på vad folk menar med kvinnlighet och okvinnlighet och hur eller i vilken utsträckning det 

dagliga sysslandets art inverkar på kvinnligheten. […] Ligger det något särskilt kvinnligt i arbete med 

att dra en mangel, tvätta fönster, arbeta en tung deg?”
57

 Bris menar också att 1880-talets 

krinolinbärande kvinnor skydde hushållsarbete som pesten, men ändå hyllas som någon slags förebilder 

när det kommer till kvinnlighet. Nej, enligt Bris är den moderna kvinnan kvinnlig nog att ”förstå vad 

som klär henne bäst.”
58

 Detta står i konstrast till Bonniers Veckotidnings husmoderliga inriktning. 

 

Söderberg skriver om ett inlägg i just Bonniers Veckotidning där skribenten beskriver det ”nya 

kvinnoidealet.” Den kvinnliga skribenten menar att hon ”målar sig, pudrar sig, dricker för mycket 

cocktails, lägger ned för mycket pengar på sina kläder, går på för mycket biografer och talar för mycket 

slang.”
59

 Trots detta försöker hon föra fram att detta är en förbättring om man jämför det med förra 

århundradets typiska kvinnoideal. Detta, menar hon, var en flicka utan andra ambitioner än att hitta en 

man att snärja och gifta sig med. Säga vad man vill om den 'nya tidens kvinna', men hon tar för sig och 

går sin egen väg, åtminstone.
60

  Jönsson beskriver det som följer: 

 
Gårdagens kvinna levde för sin man och sina barn och offrade sig för familjen. Den nya kvinnan ville vara jämlik och 

strävade efter att bli ekonomiskt oberoende. […] Detta är naturligtvis en idealiserad bild som endast ett fåtal kvinnor, till 

och med i Berlin, faktiskt levde upp till. Få kvinnor kunde hänge sig åt Hollywoodglamour eller uppnå ekonomiskt 

oberoende.
61 

 

3.3 Utseendet 

 

Bonniers Veckotidning innehåller mycket annonser gällande utseende och skönhetsartiklar. Någonting 

återkommande är annonser för olika hudkrämer. Överallt betonas vikten av att ha en vacker, frisk hy – 

man hittar bland annat ”Oatine”, en tvål som ska ge ansiktet ”[...] en långt friskare och sundare färg.”
62

 

Också YvY-tvålen annonseras, och denna ska ge ungdom och hälsa åt anletsdragen.
63

 Divi Hudcême-

tvål ger ”en hy som männen beundrar.”
64

 ”Den mest bedårande kvinna mister sin charm och sitt 

utseende, då fräknarna begynna framkomma”, skriver Parfyrmeri Barlach.
65

 Botemedlet mot detta ska 

vara deras Generaldepôtens fräkenpomada.
 
Florodol tvål ”står i en klass för sig” och kan ”[...]förläna 

ungdomlig, smidig och vacker hy, göra hals och händer vita och mjuka.”
66

 Florodol återkommer även 

senare med en annons där de menar att alla Sveriges vackra kvinnor har den vackra hyn som gemensam 

                                                 
55 BV, 29 Augusti 1925, sid. 38 - 39 
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faktor, och att detta visar på stil, smak och kultur.
67

 F. Paulis Liljemjölk créme ska vara svalkande och 

förläna ”smidighet och ungdomlig friskhet.”
68

  

 

Det som presenteras här är ett ideal där man ska se ung, blek och vacker ut. Huden ska vara mjuk och 

len och se frisk ut. Friskheten i hyn var en reaktion till tidigare seklers ideal. I Förbjudna Njutningar 

beskrivs från 1920-talets horisont hur 1800-talets dam som en kvinna som hade ”[...] sylfidliknande 

bräcklighet, mjölkvit blekhet och benägenhet att dåna i tid och otid.”
69

 Friskhet och hälsa var något 

som verkligen var i ropet under 1920-talet, kan man läsa i samma bok.
70

 Man ska ha vacker hy för att 

bli beundrad av män. Melbas créme berättar för oss att hemligheten är att ”behandla hyn så att 

skönhetsvården ser ut som ett naturens verk.”
71

 Alltså ska hyn inte bara vara ungdomlig, smidig och 

frisk, den ska också se naturligt ut. Man ska inte se ut som att man är sminkad. Här presenteras ett ideal 

som även hade sin motsats i 20-talets samhälle.  

 

Om än Bonniers Veckotidnings annonser försöker föra fram ett naturligt ideal vad det gäller smink, så 

brukar ändå 1920-talets sminktrender beskrivas som mörka ögon och rött läppstift.
72

 Kritiker av detta 

menade att för mycket smink ”avpersonifierar” kvinnan. ”Läpparna äro skarpt målade, så att man 

knappast kan gissa sig till längre, var den egna naturliga munnens konturer börja och sluta. Det är 

fulländade praktmunnar, varenda en. [...] dessa unga flickor likna robots. De ha inga personligheter.”
73

 

Runt förra sekelskiftet förknippades smink huvudsakligen med prostitution. Prostitution började mot 

slutet av 1800-talet att motverkas och kritiseras. För att förstå oron hos ärbara kvinnor för att 

förknippas med prostitution , kan man komma ihåg att prostituerade förknippades med könssjukdomar 

som t.ex. syfilis.
74

 Detta gjorde att make up fick en mycket dåligt rykte för de flesta kvinnor, och det 

var  inget som började ändras förrän vid 1920-talets början.
75

  

 

Ett exempel som används av Söderberg är författarinnan Thora Dardel. Dardel reste från Sverige till 

Paris år 1919 och blir först mycket skärrad av allt smink som parisiskorna använder. Hon tycker att det 

ser opassande och sluskigt ut. Snart börjar hon dock ändra uppfattning, och vill också klippa av sig 

håret och sminka sig. Hon beskriver det själv som följer:  

 
En morgon satte jag mig upp i min säng och räknade beslutsamt alla flaskor, burkar, tuber, penslar m.m. På mitt toalettbord 

och kom till den imponerande siffran sextio. Jag lade mig lungt igen och tänkte att något hade jag i alla fall lärt mig av 

parislivet. På den tiden begagnade skandinaviskor så gott som aldrig något smink, och hotellets många svenska, norska och 

danska gäster tittade närgånget på mig och gjorde högt sina utlåtanden.
76 

 

Om vi jämför de två synsätten på kosmetika, kan man säga att Bonniers Veckotidning verkar gå på den 

”naturliga linjen”. Det finns så vitt jag kunnat konstatera inga rikliga mängder annonser annonser eller 

liknande för make up i tidningen. Det kan på sina ställen vara insprängt i modeartiklar, där det nämns i 

förbifarten, men fokus ligger inte på smink. Fokus i Bonniers Veckotidning ligger på hudkrämer och 
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liknande. Detta kan möjligtvis gå hand i hand med att Bonniers Veckotidning verkar ha ett relativt 

utpräglat familjeperspektiv. Även om de flesta artiklar och annonser är riktade till kvinnor så finns det 

inslag riktade till barn och makar också, och det finns ett starkt fokus på att huvuddelen av läskretsen är 

gifta mödrar. Kanske var det mer lämpligt att rikta in sig på 'naturlig' skönhetsvård istället för att 

annonsera för den, bland vissa, ganska kontroversiella tunga make-upen. 

 

Underkläder annonserades också flitigt i tidningarna, Äkta spets & sidendepot på Sturegatan 6 

annonserar underkläder ”i särskilt goda tyger med handbroderi och spetsar i smakfulla mönster.”
77

 

Moderna engelska brösthållare säljs på Buttericks mönsteraffär.
78

 På Buttericks kan man även köpa 

höfthållare för 7 kronor, eftersom modet 1924 fordrar ”en naturlig, slank och ledig figur”.
79

 Bland 

annat NK annonserar Kleinert's ”Miracle Reducers” som ska göra både din haka, byst, mage, dina 

höfter, ben och dina vrister mindre.
80

 Twilfit annonserar världsberömda korsetter utan snörning, 

eftersom ”det sista Parisermodet är slank figur.”
81

   

 

Jönsson beskriver 1920-talets idealkvinna som ”slank, vältränad, erotisk och icke-moderlig.”
82

 Icke-

moderligheten, att inte ha fött barn, är något som vi också kan förknippa med en slank figur och brist 

på kurvor.  Hos Marks Korsetter kan man köpa korsetter utan snörning, som ger dig den ”nya linjen” 

och ”fullständig rörelsefrihet.”
83 

Det dyker även upp en annons för hårborttagningskräm. ”Låt icke 

missprydande hårväxt fördärva Edert vackra utseende [...]”, där damer uppmanas att inte använda 

rakhyvel, utan istället Veets hårborttagningskräm.
84

 Det vi kan skymta i de här annonserna är att 

tidningens läsare idealt sett ska vara slanka och hårlösa på kroppen. Krämer, korsetter och underkläder 

ska hjälpa dem uppnå detta ideal. Vita tänder är också något eftersträvansvärt för Bonniers 

Veckotidnings läsare. Pepsodent annonserar att deras tandkräm rekommenderas av tandläkare och 

kommer göra dina tänder vita.
85

 Gahnelit annonserar helt enkelt ”friska vita tänder” om man använder 

deras produkt dagligen.
86

  

 

Modereportagen är något återkommande i Bonniers Veckotidning. Det handlar om kläder, smink och 

hår, mycket som våra veckotidningar gör idag. Under rubriken ”Hygien och skönhetsvård diskuteras 

ben. 
87

 Författaren Dagny Öhman betonar att det är svårt att fastställa vad det ”perfekta” benet innebär, 

men kobenthet döms mycket bestämt ut. Det viktiga är att benet är rakt, eftersom korta kjolar nu är så 

på modet. En annan artikel behandlar hur romantiska téklänningar har bytts ut mot pyjamasar.
88

 

Kvinnor i Amerika, England och Paris dyker upp till eftermiddagstéet i broderad sidenpyjamas, något 

som för vissa kan uppleves som lite chockerande. Téklänningen var ju ”[...] mera kvinnlig än alla 

andra, gjord för förtroligt samspråk vid en kopp té och brasa”.
89

 Nej, nu är det pyjamas som gäller, och 
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denna ska kombineras med ”en cigarett och femton modernistiska kuddar”.
90

 Språket kring detta kan 

tolkas som både lätt ironiskt och entusiastiskt. Téklänningen höjs ju till skyarna, men ändå ska man inte 

ha den längre. I artikeln ”Den inre flärden”, skriver författaren följande:  

 
Det tjänar ingenting till att längre förfasa oss över vad våra mormödrar skulle tänka, om de såge en elegant dams eller bara 

en välklädd ung flickas av år 1924 underkläder. Metamorfosen har gått såsmåningom: varje säsong har plockats bort några 

gram av underklädernas soliditet, och vad som nu återstår skulle till och med under imperietiden – ty mormors mormor hade 

kanske inte så stadiga underkläder som mormor – ha kunnat göra anspråk på lättviktsrekordet.
91

  
 

Underkläderna har krympt, detta menar författaren är mycket tydligt, men verkar inte speciellt upprörd 

över detta. Det poängteras också att ”en händig ung dam med smak och välförsedda förråd av lappar, 

stuvar och rester av därtill behagliga slag kan utan stora kostnader sy sig själv ungefär vad hon behöver 

av dessa små moderna lyxunderkläder.” 
92

 

Självklart är dessa reportage menade att locka läsaren att själv ta del av dessa kläder. Fornäs beskriver 

det som att ”De nya konsumtionssammanhangen gav uttryck för drömmar där människor gjorde sig till 

subjekt och fantiserade om en bättre framtid.”
93

 

 

Håret är ett ständigt återkommande samtalsämne på modesidorna i tidningen. I en artikel med titeln 

”Hur man döljer det korta håret”, beskriver författaren hur ”vad som är chic på förmiddagen till tailleur 

är tråkigt på kvällen till toaletter av guld- och silverlamé.”
94

 Det som föreslås råda bot på detta dilemma 

är turbaner, diadem och lösa hårlänkar som kan fästas i håret. I en annan tidning hittar vi en liten artikel 

med namnet ”Ert kortklippta hår.” ”Så nytt och roligt när ni raskt vandrar fram i korta kjolar eller sitter 

flickaktigt ihopkrupen i ert lilla rum, kan ibland fylla ert sinne med förtvivlan.”
95

 Det poängteras i 

artikeln hur svårt det är att få ett kort hår att se elegant ur – hur ska man få det att passa ihop med 

aftonklänningar och vackra smycken? Författaren rekommenderar precis som den tidigare artikeln 

olika hårprydnader för att få den önskade elegansen. Här förknippas tydligt det korta håret med 

”flickighet” och ungdom, snarare än världsvan elegans. ”Fyra kortklippta frisyrer – avväpnande 

motståndarna till 'shinglat' och 'bobbat', är rubriken på en annan artikel gällande hår. ”Om jag hade en 

fru skulle hon aldrig få klippa sitt hår”, citeras en 'känd stockholmare'.
96

 ”Lika väl som en gift kvinna 

inte får belåna sina värdepapper – om hon till äventyrs har några – eller sätta sin livförsäkring i pant 

utan att förete det äktenskapliga samtycket i form av mannens namnteckning, lika litet borde hon 

tillåtas att decimera de personliga behag, dem en välvillig och högra makt låtit växa på henne huvud i 

form av svarta, bruna, askblonda, lingula eller skära lockar, utan att förete det synliga beviset att den 

som de huvudsakligen äro avsedda att glädja går in på att försaka deras åsyn.”
97

 Det artikelförfattaren 

menar, är att det är grymt att beröva sin man åsynen av det långa, vackra håret om han önskar att 

kvinnan ska behålla det. Lösningen som föreslås, är att man helt enkelt ska skaffa sig en så elegant och 

vacker klippning att mannen inte ens märker att håret är kortklippt! Då slipper man en diskussion, som 

man enligt artikeln tveklöst kommer förlora som hustru och kvinna.  

 

Enligt Johan Söderberg kritiserades det korta håret mycket i pressen. Han beskriver de mest högljudda 
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kritikerna som varande män under signaturer som ”Beundrare av kvinnlighet” och ”Familjefader”.
98

 

Det fanns också djupt seriösa spekulationer i om kvinnor skulle börja bli flintskalliga ifall de fortsatte 

att klippa sig korta.
99

 Det uppstod också en oro kring klasstillhörighet, eftersom det korta håret inte 

direkt 'tillhörde' överklassen eller underklassen. Fruktan för ren anarki hängde i luften.
100

 Söderberg 

menade att en förändring började märkas under 1926. Vid den punkten hade så pass många kvinnor 

klippt håret kort att jargongen ändrades och folk började vänja sig, så samt att man i pressen börjar 

märka en mer välvillig inställning.
101

 Detta innebär att de nummer av Bonniers veckotidning som 

används här ligger precis i en brytningspunkt. Ilskan på det korta håret har börjat klinga av. Det är inte 

längre lika upprört som något år tidigare, men stämningen är inte ännu helt lugn. Majoriteten av 

kvinnorna har inte klippt håret kort ännu, och motståndare ser fortfarande ett slut på trenden. 

 

Skådespelerskan Agnes Ayre poserar på bild i lång klänning och parasoll, och beskrivs som ”en liten 

söt ingenue.” 
102

 Under rubriken ”Berömda filmstorheter fira midsommar i Sverige” finns en artikel om 

dåtidens superstjärnor Mary Pickford och Douglas Fairbanks som besöker Stockholm. Enligt artikeln 

gjorde de båda ”det mest sympatiska intryck” och deras beteende ska ha varit ”ytterst flärdfritt, enkelt 

och naturligt”. Men ”lilla Mary”, som hon benämns, beskrivs som trött och medtagen.
103

 

Skådespelerskan Lois Wilson omnämns i en artikel om filmen The covered wagon. Hon spelar 

huvudrollen mycket ”rart, graciöst och äkta.”
104

 Skådespelerksan Andrée Pascal omnämns i 

”Parisbrevet för Juni”, en krönika som behandlar Paris teaterliv. ”Den kvinnliga huvudrollen, 

bankdirektörens hustru, spelas av Andrée Pascal, som i de femton akterna har tillfälle att visa 

åtminstone tolv underbara toaletter från Jeanne Lanvin.”
105

 Detta följs av en beskrivning av den 

manliga huvudrollen, spelad av Marcel Herrand. Han beskrivs som att  han utför rollen med ”stor 

skicklighet och elegans.” Hur fröken Pascal presterat i sin roll omnämns inte. Författaren (vars kön ej 

går att fastställa då han/hon inte ens använder sig av pseudonym) finner det fullt tillfredställande att 

skriva om hennes garderob.  

 

I vilka ordalag beskrivs då kvinnorna och kläderna som visas i modereportagen? Under en bild på 

skådespelerskan Pola Negri hittar vi följande beskrivning: ”Den pärlbroderade klänningen är ett mod 

som för varje år förnyas, därför att intet material kan ha en så tungt, förnämt och ändå smidigt fall som 

matt, fin georgette, tyngd av små glittrande glasdroppar i ett graciöst eller bisarrt mönster.”
106

 Här hittar 

vi alltså de beskrivande orden graciös, liten, smidig och förnäm. Under rubriken ”I staden om 

sommaren” hittar vi en kappa i svart chameuse som beskrivs som ”lätt och elegant”. 
107

 Vi får se två 

”parisermodeller” i klänningar med klänningar som är ”flickaktigt enkla i linjen”.
108

 Klänningen 

beskrivs som ”tunn och ljus”, något som knyter an till det slanka ideal vi har iakttagit i tidningens 

skönhetsspalter. Vi kan även knyta an till hårmodet, hur den korta, enkla pagen anses vara ”flickaktig” 

och inte fungera i mer eleganta sammanhang. På samma sätt ses det enkla, raka snittet på klänningar 
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som ungdomligt och ”flickaktigt”. ”Den mjuka smidiga aftonklänningen utan glittrande broderier är 

helt beroende av snittet och materialet. […] Allt kommer an på nyansen och linjen, som när de äro de 

rätta ge en ungdomlig grace och smidighet [...]”
109  

I reklam för Nordiska Kompaniets 

sommarkollektion beskrivs klänningarna som ”bedårande” och ”eleganta”. 
110

 ”Lätt och luftigt” är 

också något eftersträvansvärt enligt artikeln ”Stilklänningen i olika gestalter.”
111

 Klänningarna ska vara 

delikata och ”som gjord till en vacker debutant.” Damen som bär dessa klänningar ska bli ”tjusande” 

men också ”en smula originell”. Strax efter detta hittar vi en annons för en ”tunn lätt och blommig” 

sommarklänning som tillhör det nya, graciösa modet.
112 

 

Återkommande ord i modereportagen är alltså smidigt, graciöst och tunt. Flickaktigt och enkelt är 

ledord. När skådespelerskor och andra kändisar beskrivs, är de gärna små, rara och nätta. Kläderna och 

kvinnan ska också gärna vara äkta, detta är något som återkommer.  Äkta blir lite ironiskt när det ställs 

mot alla råd om hur man ska förbättra sig själv i kvinnorollen på olika sätt. Vad det gäller håret är 

meningarna mycket delade – å enda sidan är det modernt med kort hår, och man bör klippa det i en 

kort, chic bob eller liknande. Å andra sidan kan det ju hända att omgivningen tycker man har förlorat 

sin ljuva kvinnlighet i och med detta, så Bonniers Veckotidning förespråkar en balansgång där man ska 

ha kort hår för att vara modern, men fortfarande inte ska skylta tydligt med det.  

 

4 Resultatdiskussion 

 

Vilket kvinnoideal presenteras för mödrar och husmödrar i Bonniers Veckotidning? Självklart är det en 

månfacetterad fråga, men tidningen har ändå bidragit med en del svar. Kvinnan som hustru och mor tar 

stor plats i tidningens presentation av kvinnans roll och idealen i hem och hushåll. Att ha en make 

beskrivs som helt naturligt och i stort framställs kvinnan som underordnad mannen i förhållandet. 

Forssén och Carlstedt pratar om äktenskapet som kvinnans livförsäkring – hon får någon som försörjer 

henne, hon får sitt eget hem genom mannen. Antagligen bidrar detta till kvinnans underlägsenhet, som  

att hon t.ex. måste foga sig efter makens åsikter om hennes frisyr. Hon är ju beroende av honom för att 

få behålla sin s.k. livförsäkring. Allt material om moderskap, huslighet och äktenskap som finns i 

tidningen, ger en bild av en kvinna som ska befinna sig i hemmet. Alla kanske inte gör det, men den 

lämpligaste platsen skulle kunna tolkas vara hemmet enligt Bonniers Veckotidning. Vissa kvinnliga 

skribenter, som t.ex. krönikören Vagabonde, gör smått syrliga invändningar mot den hem och 

familjecentrerade kvinnobilden, men cementerar den på andra sätt. Hon, om någon, är ett utmärkt 

exempel på Bonniers Veckotidnings 'typiska' kvinna, som står med ena foten i det gamla och den andra 

i det moderna. Hon drömmer sig bort med moderna romaner, cigaretter och stereotypen av hur den nya 

typens kvinna ska leva, medan hon i själva verket är gift, har barn, och står i köket och lagar mat. Hon 

ser det som helt naturligt att dottern ska följa i hennes husliga fotspår. Det verkar vara den verklighet 

hon är förankrad i. Att ha barn är ju ett annat sammanhang där ett äktenskap krävs, och väldigt mycket 

av Bonniers Veckotidning fokuserad på moderskapet.  

 

Moderskapet är något som går som en röd tråd genom tidningen. Bonniers Veckotidning riktar sig  till 

kvinnor med barn. I många texter framställs detta som något helt naturligt att varje kvinna har barn att 

ta hand om, så självklart kommer hon att ha nytta av annonser för olika produkter eller de tips som ges. 
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Elisabeth Badinter skriver om hur det på 1940-talet bedrevs så kallade presskampanjer för att skapa en 

positiv känsla kring moderskap, för att föra fram en maternalistisk världssyn där kvinnans främsta 

uppgift var att föda barn och uppfostra dem. Att detta i någon utsträckning kan iakttas 20 år tidigare 

märks i Bonniers Veckotidning. Det är tydligt utmanade med rapporterna om självständiga kvinnor med 

egna liv, för hur kan man hinna ha ett eget liv mellan blöjbyten och vällingkokning? Det finns också en 

spänning gällande det utseendeideal som presenteras i tidningen, att man ska vara slank med smal figur.  

 

Kvinnor som fött barn får bredare höfter, ofta går de upp i vikt och rent allmänt blir de kurvigare. Detta 

barnafödandet, som beskrivs som en så självklar del av en kvinna och hustrus liv, bryts emot det 

utseendeideal som presenteras. Ett modernt utseendeideal bryts mot ett gammalt. Detta är inte något 

nytt, i olika tider (inklusive vår egen), har kvinnor uppmuntrats att manipulera och förändra sina 

kroppar på olika sätt för att bli mer attraktiva. Här ser vi dock ett ideal, som tydligt drar åt olika håll. En 

kvinna ska inte välja, hon ska tvärtom leva upp till båda. Kanske skulle man kunna säga att Bonniers 

Veckotidning förespråkar en hustru som står med fötterna i olika positioner, precis som Vagabonde. 

Hon ska vara moderiktig, men absolut inte så radikal att hon chockerar sin man. Till varje pris måste 

hon hålla sin man nöjd och glad.  

 

Gällande utseende och presentation m.m., ligger det bland annat ett väldigt stort fokus vid fin hy, fina 

tänder och naturlighet. Man ska även vara smal, slank och tunn, och det erbjuds alla möjliga 

hjälpmedel för att uppnå detta. Den tunga make-up som bland många blev populär under 1920-talet 

diskuteras inte mycket. Tvärtom ska det vackra utseendet framstå som ”ett naturens verk”. Kortklippt 

hår diskuteras också flitigt, bland annat i den artikel som har fått ge namn åt detta arbete, ”Hur man 

döljer det korta håret”. Kortklippt hår kan gå an i de flesta artiklar men man ska ständigt hitta nya sätt 

att få det att se roligt och elegant ut. I just den ovannämnda artikeln går man ett steg längre, och menar 

på att det inte alls ska synas att håret är kort. Här ges ett dubbelt budskap i tidningen, för i alla 

modereportage visas kvinnor med kort hår, men som kvinna ska man dölja klippningen för sin man? 

Johan Söderberg skriver om viss panik under den här perioden, om att det korta håret skulle kunna 

komma att skapa ren anarki i samhället, för att klasstillhörigheten inte längre skulle komma att vara 

tydligt.  

 

En röd tråd i Bonniers Veckotidning är att ingenting ska synas – det ska inte synas att man har klippt 

håret, det ska inte synas att man är sminkad, och man ska dölja alla bitar av dig själv som man inte 

tycker om med korsetter, höfthållare och liknande. Här märks en krock mellan nya och det gamla 

utseendeideal. Man ska se ut som gamla tiders kvinnor, samtidigt som man ska använda sig av den nya 

tidens ideal, annars är man omodern. Det tyder på att detta måste ha varit en svår balansgång för tidens 

kvinnor. Missprydande hårväxt är något som diskuteras och där vi kan dra paralleller till vår tid. Att 

kroppshår ska avlägsnas på kvinnor är fortfarande det allmänt rådande idealet. Samma sak med 

diskussionen kring vikt.  

 

Kläder beskrivs också i specifika ordalag, de ska gärna vara ”lätta”, ”smidiga” och ”eleganta”. Många 

av de adjektiv som används i samband med kvinnokläder spelar an på 'slankhetsidealet' som 

genomsyrar hela tidningen. Tunt, slankt, lätt och smidigt är ledorden för Bonniers veckotidnings 

idealkvinna. Bonniers Veckotidnings idealkvinna ska alltså, enligt det som presenteras i tidningen, vara 

slank, inte ha någon kroppsbehåring, ha fin hy, fina naglar och fina tänder. Framför allt ska hon se 

naturlig ut. Kanske kan vi knyta samman detta med vilken målgrupp Bonniers Veckotidning vänder sig 

till. Redan i inledningen beskrivs den som en ”Herrskapstidning”, som vänder sig till de mer 

välbeställda. Det är stor omsättning på artiklar om moderskap, så man kan också sluta sig till att 
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tidningen inte vänder sig till en ung läskrets. Eftersom smink och kortklippt hår var något nytt var det 

antagligen också något som huvudsakligen tillskrevs de unga flickorna i samhället. Äldre kvinnor, gifta 

husmödrar, ansågs knappas lämpliga för att klippa av sig håret, ha mörkgrå ögonskugga och äta 

bakelser hela dagarna. Så kanske är det utseendeideal som visas upp det som passar sig för en 

”herrskapsdam”?   

Är bilden av kvinnan i hemmet enhetlig i Bonniers Veckotidning? Man kan enkelt se en röd tråd i 

tidningen, som pekar på hur den kvinnliga läsaren antas vara. En välbeställd, gift kvinna med barn, 

gärna hyfsat välutbildad för att förstå allt innehåll, duktig på matlagning, händig, och gärna med 

tjänstefolk som kan ta hand om grovgörat hemma. Hon ska ha modern frisyr och klä sig i det senaste 

modet. Hon ska vara slank, se naturlig ut men absolut inte ha fräknar. Hon ska ha vacker hy, vackra 

naglar och lukta gott. Hon ska verka naturlig fast hon egentligen spenderar timmar framför 

sminkbordet för att vara så 'naturligt vacker' som möjligt. Samtidigt ska hon vara modern som alltid 

finns till hand för barnen, syr deras kläder, lagar deras leksaker och tar med dem ut på spännande 

promenader. Och självklart ska middagen vara klar när hennes hårt arbetande man kommer hem från 

jobbet.  

 

Samtidigt finns i bakgrunden en annan diskussion, om än med något sarkastisk ton, om en annan sorts 

kvinna. Hon bor gärna i en storstad, Paris, Berlin eller Stockholm. Hon jobbar ihop sina egna pengar, 

hon vill inte gifta sig eller skaffa barn. Hon tänker på sig själv i första hand, roar sig varje kväll med att 

gå ut och dansa, gå på teater och dricka cocktails. Hon är inte sådär ljuvt kvinnlig som den kvinna som 

finns i Bonniers Veckotidning. Hon vill inte stanna hemma och offra sig för man och barn. Hon vill bo 

själv och ha kort hår och spendera sina pengar på sig själv. Men sättet Bonniers Veckotidning 

rapporterar på om detta, framhåller att detta inte är kvinnan man ska vara. Hon är nästan som ett 

exotiskt djur i bur, som man kan betrakta på avstånd, ha åsikter om och läsa om. Men den kvinna man 

ska vara, är kvinnan som beskrivs i stycket innan. Det är idealet, medan den andra kvinnan är lite 

omogen, lite ung, och inte riktigt har förstått livets realiteter ännu.  

 

På detta sätt presenteras två kvinnotyper eller ideal i tidningen, men bara ett av dem lyfts fram som 

eftersträvansvärd. Hushållsannonserna i tidningarna visar på en väldigt splittrad bild av kvinnans roll. I 

undersökningen visas att de allra flesta hushållsartiklar och liknande annonseras med en kvinna som ler 

i förkläde och huckle, men samtidigt modernt klädd, sminkad och klippt. Det Bonniers Veckotidning 

visar är alltså en bild av en kvinna som är 'med' i tiden. Hon har nya fina kläder och har fixat till sig 

efter konstens alla regler. Samtidigt signalerar leendet att hon är nöjd och glad i sin roll som husmor, 

hon trivs i köket, hon trivs med moppen i högsta hugg. Bonniers Veckotidnings idealkvinna står alltså 

med fötterna i båda roller, och hon gör det på ett lyckat sätt! Hon är ingen tråkig skurgumma, men 

samtidigt skulle hon aldrig försumma sina hustruliga och moderliga plikter. Samma bild framkommer i 

de annonser som riktar sig till mödrar. De är alltid välklädda och vackra, och i annonser som kantar 

artiklar om kvinnor som skrivit romaner, blivit skådespelare och rest runt hela världen, är Bonniers 

Veckotidnings mödrar alltid närvarande. De finns alltid där för att sy en ny dräkt till sina små när 

skolan börjar, de finns alltid där för att laga leksaker som gått sönder, och laga en kopp choklad när 

småttingarna har varit ute och lekt i höstvädret. På ett sätt kan man se bilden av kvinnan i hemmet som 

enhetlig, medan man å andra sidan får en presentation av en annan sorts kvinnoideal. Idealen för 

kvinnan i hemmet slits mellan dessa, och kvinnan ska leva upp till väldigt mycket för att möta den nya 

tidens krav. 

 

5 Sammanfattning 
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1920-talet var en förändringarnas tid, när social status förändrades för många människor, inklusive 

kvinnor. Många kvinnor började ha korta kjolar, sminka sig och roa sig på ett självständigt sätt som 

tidigare varit reserverat för män. Under detta årtionde, närmare bestämt mellan 1923 – 1929, började 

Bonniers Veckotidning publiceras. Det var en tidning med färgomslag, riktad huvudsakligen till medel- 

och övre medelklassen, som tog upp allt mellan resor till skönhetstips. Frågeställningen för det här 

arbetet är vilken kvinnobild som presenteras, vilka ideal som lyfts fram, och om det är en enhetlig bild 

eller äldre ideal blandas med nya?  

 

Tidningen innehåller mycket reklam, majoriteten riktad till just kvinnor. Av de annonser som finns för 

skönhetsprodukter och saker för att förändra sitt utseende, kan vi konstatera att Bonniers Veckotidnings 

läsare ska vara slanka, ha vacker hy, vackra tänder och inga fräknar. Man ska inte heller ha någon 

kroppsbehåring.  

 

Reklam för hushållsprodukter och reklam riktad till mödrar är en annan stor del av annonserna. 

Hushållsannonserna har en tydlig inriktning. Det kan vara en bakmaskin, en dammsugare eller en 

innovativ möbel, men nästan varenda produkt presenteras med en modernt klädd, kortklippt kvinna 

med förkläde och huckle. Hon ler alltid på bilden. Här krockar 'det nya' och 'det gamla', man ska se ut 

som en modern kvinna men ändå vara som en gammaldags husmoder. Det finns artiklar där vi tydligt 

ser hur det 'nya' och det 'gamla' krockar, som t.ex. i artikeln ”Hur man döljer det korta håret”. Den 

behandlar hur man ska klippa av sig håret, eftersom det är modernt, men samtidigt hur man ska dölja 

det från omvärlden som kan anse att man har förlorat sin kvinnlighet. Man ser ett tydligt gap mellan 

den nya, självständiga kvinnan, och den maternalistiska synen på en kvinna, där hon ska offra allt för 

barn och familj. På många ställen talas det lite lätt sarkastiskt om den nya tidens kvinna, som att hon är 

barnslig, omogen och inte har kommit underfund med livets realiteter ännu.  

 

I undersökningen kan man sammantaget se både en enhetlig och bitvis ett spänningsfyllt 

förhållningssätt till kvinnorollen och idealen i samtiden. Bonniers Veckotidning presenterar en specifik 

kvinnobild av en mamma och husmoder som är händig och ser naturlig ut. Detta ser man på nästan alla 

ställen i tidningen, i krönikor, i annonser och i artiklar. Samtidigt syns en bild av en annan sorts kvinna, 

som inte har barn, försörjer sig själv och klär sig hur hon vill. Denna bild exotiserar dock, och beskrivs 

som något som finns utanför det normala. Det görs klart att det inte är Bonniers Veckotidnings läsare. 

Därför kan man säga att bilden av kvinnan i tidningen på ett sätt är enhetlig. Den presenterar en 

enhetlig rolltyp eller idealbild som den kvinnliga läsaren antas inta och upprätthålla. Samtidigt 

presenteras också ett annat framväxande kvinnoideal som kvinnor bör förhålla sig till och kanske i 

delar anamma. 
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