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Svensk titel: I enkelhetens tecken : En studie av modemagasinet Nyaste 

Parisermoder 1915-1918 

 

English title: In the sign of simplicity : A study of the swedish 

fashionmagazine Nyaste Parisermoder 1915-1918 

 

 

Abstract (Svenska) 
Den här uppsatsen studerar innehållet i moderevyer från det svenska 

modemagasinet Nyaste Pariser-moder från och med 1915 till och med 1918. 

Syftet med undersökningen är att belysa modet under första världskriget genom 

att studera de avtryck som de oroliga tiderna och kriget lämnar i modet och 

förklara dessa förändringar i förhållande till modets sociala funktioner och 

förutsättningar. Resultatet visar på en dualitet mellan konsumtion och 

sparsamhet samt en strävan efter att förena det enkla, praktiska och diskreta med 

det eleganta, klädsamma och förnäma. Genom teorier om konsumtion, status 

och modernitet argumenterar denna studie för att förenandet av dessa aspekter är 

ett sätt att både förhålla sig till de förutsättningar som är en del av tiden och 

samtidigt svara mot de sociala behov som finns hos konsumenten. 

 

Nyckelord: Mode, modeindustri, första världskriget,  modehistoria, 

modemagazin, modejournalism, lyx, lyxkonsumtion, konsumtion, 

lågkonjunktur, Sverige.  

 

Abstract (English) 
This essay studies the content of fashionreviews in the swedish fashion 

magazine Nyaste Pariser-moder from 1915 to the end of 1918. The purpose of 

this study is to throw light on the fashion during world war I through studying 

the imprint that is left on fashion by the worried times. To explain these changes 

they are put in relation to the social functions of fashion and the conditions of 

the time. The result shows a contradiction between consumption and thriftiness 
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as well as the current fashions strife for combining the plain, practical and 

discrete with the elegant, becoming and fashionable. Through theories of 

consumption, status, identity and modernity this study argues that these aspects 

is a way to work with the conditions of the time while remaining to the social 

needs found in the targeted consumer.  

 

Keywords: Fashion, fashion industry, WWI, World war I, fashion history, 

fashion magazines, fashion journalism, luxury, consumption, recession, Sweden, 
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1. Inledning 
1910-talets är en av de epoker vars mode inte fått särskilt stort utrymme. Efter 

att ha undersökt ämnet närmare finns det skäl att anta att epoken helt enkelt 

hamnat i skuggan av både den föregående viktorianska eran och det 

efterkommande 20-talet. Denna tid, som är så starkt präglad av första 

världskrigets omvälvande samhällsförändringar, utgör en brygga mellan La belle 

epoques konstfulla haute couture och 1920-talets flappermode. Men trots att 

denna period ligger i slutet av en era och samtidigt precis i början av en annan 

och därmed kan förstås som en övergång från den tidigare till den 

efterkommande är den inte särskilt analyserad i forskningen kring modehistoria. 

I den här studien undersöker jag därför perioden närmare genom att studera 

moderevyer i den svenska modetidningen Nyaste Pariser-moder från 1915 till 

och med 1918, alltså modet under första världskriget. Resultatet visar att modet 

går i enkelhetens tecken och i analysen sätts resultatet i relation till dess 

historiska kontext för att förklara bakgrunden till modets växlingar och få en 

inblick i hur modet anpassas efter- och påverkas av krissituationer. 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att belysa modet under första världskriget 

genom att studera några av de avtryck som de oroliga tiderna och kriget lämnar i 

modet och förklara dessa förändringar i förhållande till modets sociala 

funktioner och förutsättningar. 

 

1.1.1 Frågeställning  

Huvudfrågan för den här studien är som följer; Hur beskriver tidningen Nyaste 

Pariser-Moder att kriget och oroligheter i samhället påverkar modet mellan åren 

1915 och 1918?  

 

Delfrågor 

- Vilka förändringar i modet härleder moderevyerna till konsekvenser av 

kriget? 

- Vad skriver moderevyerna om hur modet anpassar sig efter ‘tidsandan’? 

- Vilka ideal går att utläsa i dessa sammanhang? 

- Vad kan svaren på ovanstående frågor säga oss om hur kriget påverkar 

människors möjligheter till att uttrycka status, samhörighet och  identitet 

genom mode under kristid? 
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2. Bakgrund 
För att göra en undersökning av ett historiskt fenomen krävs en hel del 

förkunskaper om tiden som undersöks. Därför följer här en sammanfattning av 

de historiska förhållandena under vilka tidningarna producerades. Inledningsvis 

kommer en sammanfattande redogörelse av modet under sekelskiftet och fram 

till och med 1910-talet. Därefter en redogörelse för modemagasinens roll och 

utformning under undersökningsperioden. Slutligen skildras tiden och dess anda 

samt hur konsumtionsmönster förändras under epoken. 

2.1 Modet förändras 

2.1.1 Sekelskiftet 1900 

De stora förändringarna i kvinnligt mode under 1900-talet tar sin början i seklets 

första årtionden. Vilket inte är konstigt eftersom livet i sig förändrades mycket 

under denna period, särskilt för kvinnor. Den ökade rörelsefriheten för kvinnor 

avspeglas i modet. Vid sekelskiftet 1900 var idealet en smal midja kombinerat 

med kurviga höfter och en hög storslagen byst, axlarna skulle vara smala och 

halsen tunn. Detta ideal formades av flera lager kläder och underkläder. Det 

yttersta lagret var långärmat, höghalsat och fotsida. Kläderna garnerades med 

spets, päls, dekorativa knappar och broderi och kjolarna kom i klockform. 

Denna klädsel var inte på något sätt lämpad för en aktiv eller mobil livsstil utan 

återspeglade ett kvinnoideal präglad av passivitet och barnslighet (ett ideal som 

hörde till de arbetsfria klasserna). För de som hade råd och tid skulle klädseln 

bytas flera gånger per dag eftersom de olika aktiviteter som var en del av 

kvinnans vardag krävde olika plagg. Först runt 1910-talets början kom den här 

instängande siluetten att förändras, även om turnyren var försvunnen redan 

1890.  I början av 1900-talet utvecklades sport och fritidskläder, både för män 1

och kvinnor. För dessa kläder var funktion det viktigaste och detta var det första 

steget i en riktning mot det moderna praktiska modet. Gradvis gick siluetten mot 

en allt slankare och mindre komplicerad riktning. Denna förändring inleddes 

1 Lewenhaupt 2001 s.10-12. 
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redan 1907 när olika stora förändringar i modet kom, ett exempel är hur 

korsetten började försvinna.   2

 

2.1.2 1910-talet 

Lotta Lewenhaupt skriver i Modeboken (2001) att det först är på 1910-talet som 

man kan tala om kvinnors kroppsliga frigörelse eftersom det först är då som 

snittet på kläder går efter kroppens linjer. Redan en liten tid före 1914 blev 

kjolarna kortare och en modest ston gjorde sig gällande när pynt och 

dekorationer gradvis försvann. Inställningen till praktiska kläder blev nu mer 

positiv.  Kvinnokläderna började gå mot maskulinisering och snitt inspirerat av 3

militären. Krigsåren kom att förändra modet ytterligare med det ytterligare 

försvinnandet av pynt och överflöd, den modesta tonen tog över och ansågs både 

anständigt och propert.   4

2.2 Modemagasin 

2.2.1 Modemagasinens innehåll och målgrupp 

Utöver modenyheter, instruktioner och mönster innehöll modetidningar vid den 

här tiden även mycket annat som ansågs höra till kvinnans domän, som recept, 

mönster för barnkläder, hygien, litteratur, och moralisk vägledning.  5

Medföljande mönster var inte bara ett sätt att bredda målgruppen utan 

möjliggjorde även för kvinnor att inte bara se vad som var mode utan även 

kunna skapa och upprätthålla detta ideal.  Modemagasin kom så småningom att 6

innehålla konstruktiv information om vad som var acceptabelt, kläder som inte 

passade in i ramarna som modetidningarna skapade pekades ut som groteska, 

dålig smak eller excentriska. Just excentriskt hade tidigare varit en positiv 

bemärkning på kläder men kom mer och mer att associeras med prostituerade 

och andra kvinnor med dåligt rykte. En excentrisk klädsel associeras även med 

de som överdrev sin konsumtion av mode.   7

2 Lewenhaupt 2001, s.12-13. 
3 Lewenhaupt 2001, s.26. 
4 Lewenhaupt 2001, s.26. 
5 Nelson Best 2017, s.32. 
6 Nelson Best 2017, s.7, s.35. 
7 Nelson Best 2017. s.54. 
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Olika typer av magasin riktade till kvinnor spelade en stor roll i den 

expanderande konsumtionskulturen under andra halvan av 1800-talet. Samtidigt 

fungerade tidningarna som konsumtionsguide men innehöll också reklam för de 

oändliga antalet konsumtionsgods som fanns tillgängligt på marknaden. 

Modemagasin var en av flera källor som skapade en idealiserad bild av 

domesticity för att inspirera kvinnor.  Sedan mitten av 1800-talet var 8

modemagasin i huvudsak riktade till kvinnor ur medelklassen ända fram till 

1920-talet då modemagasin för herrar började publiceras. Modemagasinen 

förstärkte bilden av mode som en viktig del i medelklasskvinnans liv genom att 

försäkra läsarinnorna om hur illa det kunde gå om de inte satt inne på rätt 

kunskap om hur man klär sig modernt och riktigt.  Modetidningar länkade 9

medelklasskvinnans femininitet till konsumtion och vårdandet av sitt utseende.   10

 

2.2.2 Modemagasin under första världskriget 

I samband med pappersbrist kom många modetidningar att få höja sina priser 

medan andra sparade in på rapporteringen av internationellt mode för att istället 

satsa på mönster och hemarbeten. Att kvinnor gjorde sina egna kläder framhölls 

som en sund ekonomisk besparing i tider då pengar istället behövde gå till 

militära ändamål. Hur som helst fortsatte intresset för mode i de krigsdrabbade 

länder att vara starkt även under kristiderna. De skapade avledning och vissa 

tidningars försäljning till och med ökade under krigsåren.  11

2.3 Modernism, krig och ekonomi 

Redan innan kriget fanns både oro och förväntan för det stora kriget. Inom 

litteraturen går det att urskilja såväl romantiserande som orolig och kritiska 

perspektiv både innan och under kriget.  12

 

8 Sparke 2013, s.19. 
9 Nelson Best 2017. s.37-38. 
10 Nelson Best 2017. s.46. 
11 Nelson Best 2017, s.75. 
12 Ahlund 2003, s.134-135. 
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Handelskrig och blockadet blev inom kort en del av krigsföringen som en 

strategi för att försvara fiendeländernas ekonomi. Detta ledde även till 

omfattande press på skandinavien i stort. Att upprätthålla neutraliteten var inte 

särskilt enkelt.  Den svenska ekonomin var beroende av utrikeshandel och två 13

av de viktigaste handelspartnerna var Storbritannien och Tyskland, dessa 

handelsrelationer kom att sättas på prov under kriget. Sveriges handelsrelation 

till Tyskland var främst som importör av Tyska varor, medan landet främst stod 

som exportör till Storbritannien, dessutom hade Frankrike en roll i det hela som 

en källa till investerat kapital. På grund av dessa handelsrelationer var det svårt 

för Sverige att inte sträva efter en neutral roll i kriget (samtidigt fanns det många 

sympatier för Tyskland och en vilja att gå med i kriget på Tyskarnas sida).Vid 

slutet av kriget rådde en politisk instabilitet, radikalisering, och social oro som 

orsakats av kärva levnadsförhållanden och avsmaken mot kriget.  14

 
2.3.1 Förändrade Konsumtionsmönster 

I Europa byggde den så kallade ancien régime  på den feodalistiska tanken om 15

en fixerad social hierarki där varje person föds till sin plats i den sociala 

ordningen. Varje plats i hierarkin har dessutom olika privilegium, rättigheter och 

skyldigheter. I detta samhälle spelade överflödsförordningar en viktig roll i 

upprätthållandet av denna samhällshierarki genom att fungera som symbolisk 

reglering över vilka rättigheter till konsumtion olika samhällsstånd hade 

upprätthöll den fasta hierarkin. I takt med att konsumtionssamhället växte kom 

överflödsförordningarna att försvinna.   16

 

En av de största kontrasterna mellan the ancien regime och det moderna 

samhället är den sociala mobiliteten. Med det moderna samhällets framväxt kom 

den tidigare fasta hierarkiska samhällsordningen att förändras eftersom 

möjligheterna till social mobilitet både uppåt och nedåt i hierarkin öppnades. 

13 Ahlund 2012, s.9. 
14 Ahlund 2012, s.11-12. 
15 ancien régime (fr., egentligen ’den gamla regimen’), i kronologisk mening beteckning för 
tiden före den franska revolutionen 1789; i kvalitativt hänseende kan beteckningen användas om 
alla samhällstyper med verksamma feodala huvudinslag, oavsett tidsgräns.” NE, Hämtad 26 
Januari 2020. 
16 Slater 2008, s.29-30. 
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Till detta hör att tillgången till konsumtionsvaror inte längre regleras av 

förordningar och privilegium utan enbart av pengar. Ändå fortsätter varor att 

signalera social position på många kreativa sätt. och allt fler människor kunde 

genom konsumtion skaffa högre social status.  Social mobilitet som ett resultat 17

av demokratisering och de förändrade konsumtionsmönster som följer på detta 

är ett av modernitetens mest kännetecknande aspekter.  

17 Slater 2008, s.30. 
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3. Källmaterial 
Valet av tidningen Nyaste Pariser-moder grundar sig i att det gav goda 

möjligheter till en inblick i modets förändringar i samband med första 

världskriget. Av de tidningar jag hann studera inför detta arbete var innehållet i 

Nyaste Pariser-moder den lämpligaste tidningen för undersökningen. Tidningen 

gavs ut av A. Wennergrens Journalexpidition, Stockholm, från 1911 till och med 

1919. Exakt när eller varför tidningen lades ned har jag inte kunnat finna 

information om. Det finns ingen information om skribenterna för tidningen eller 

vart bilderna kommer ifrån. Kort sagt är det mycket svårt att hitta exakt 

information utöver vart och när tidningen publicerades. Beslutet om 

undersökningsår är delvis grundat i tidsramen för detta arbete men också en 

inledande inriktning på att främst studera krigsåren. Att studien inte täcker året 

1914 är helt på grund av att tidsramen för insamlandet av material inte räckte 

till. 

3.1 Innehåll 

Nyaste Pariser-moders innehåll och upplägg består av; en framsida, en novell 

(som fortsätter i upp till tre följande nummer), en moderevy, reklamannonser, 

fria illustrationer och sedan upp till ca.30 sidor med illustrationer av de senaste 

modet med detaljerade beskrivningar som informerar om klädtyp, snitt, lämpligt 

material, tygåtgång och ibland även lämplig kroppstyp. Det finns ingen 

information om författaren bakom modervyerna och sidnumreringen börjar först 

efter revyn. Vilket är anledningen till varför notreferenserna till revyerna inte 

innehåller vare sig författarnamn eller några sidhänvisningar. Eftersom det inte 

finns några författare angivna kommer jag att i texten hänvisa till revyn eller 

tidningen, t.ex. Revyn berättar, tidningen hävdar etc. Revyerna är i regel endast 

en sida långa med några enstaka undantag där de fortsätter en bit in på övriga 

sidor. Moderevyn kallas i ett fåtal av de tidigare numren för modebref eller 

modeberättelse men eftersom innehållet är detsamma kommer jag i texten att 

referera till alla som moderevy för enkelhetens skull. I moderevyn beskrivs i 
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stora drag hur det mest moderna ser ut, vad som är nytt, vad som förblivit 

detsamma och ibland även varför vissa moden kommer till skott eller inte fått 

genomslag. 

 

3.1.1 Benämningar och begrepp 

Eftersom källorna innehåller begrepp som inte längre är i allmänt bruk kan en 

förklaring av några ofta återkommande ord vara behjälpligt.  

 

Klädning - En klädning betyder ursprungligen en dräkt som i kvinnors fall 

bestod av en kjol och ett liv av samma tyg.  Det finns alltså en skillnad mellan 18

vad vi idag kallar för klänning och det som benämns klädning och därför 

kommer jag att använda begreppet klädning i denna undersökning.  

 

Toilette - Även stavat som toalett syftar i detta sammanhang på en elegant 

klädsel som till exempel en högtidsdräkt.  19

 

Garnera/garnityr - Att garnera ett plagg innebär att kanta det med någon 

utsmyckning (ett garnityr), till exempel band, bråder, broderi eller spets.  20

3.2 Urval 

I den här uppsatsen studeras endast innehållet i de moderevyer som följer med 

varje nummer av Nyaste Pariser-moder, detta eftersom de har ett mer kvalitativt 

beskrivande och värderande innehåll än illustrationsbeskrivningarna. Till 

exempel beskriver illustrationsbeskrivningarna sådana saker som snitt, lämpligt 

material och kroppstyp, medan moderevyerna utgör en berättande och 

värderande text om vad som är modernt och varför. Revyerna fungerar därmed 

som en överblick av modet och utgör en bra grund för att se förändringar och 

samband.  

 

18 SAOB 
19 SAOB 
20 SAOB 
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Tidningen ger ut månadsnummer och publicerade alltså 12 nummer årligen. I 

detta arbete har jag studerat moderevyer ur 38 olika nummer från och med 1915 

till och med 1918. Tillgång till materialet finns via Nordiska museets bibliotek. 

Här nedan följer en lista på de nummer som saknas i denna samling och därför 

inte heller är med i denna undersökning: 

För 1915 saknas No.6 (Juni) 

För 1916 saknas No.5 och No.6 (Maj och Juni) 

För 1917 saknas No.11 (November) 

För 1918 saknas No.2, No.9 och No.12 (Februari, September och December) 

Att de nummer som fattas kan innehålla intressanta aspekter som hade kunnat ge 

mycket för analysen är endast att beklaga. Dock anser jag att eftersom de endast 

utgör en sån liten del av helheten och är så pass utspridda är det inte särskilt 

troligt att dessa nummer skulle innehålla något som på ett drastiskt sätt skulle 

ändra resultatet eller slutanalysen.  

 

Fortsättningsvis uteslöts No.6 1915, No.7 1916 och No.8 1916 ur 

undersökningen eftersom de inte innehöll relevant information för analysen. 

Innehållet i dessa nummer liknande mer innehållet i 

illustrationsbeskrivninganra. Det omfattade ingen kvalitativt värderande 

information om modet och inte heller någon konkret information som inte 

tidigare nämnts i flertalet andra nummer. 

3.3 Målgrupp 

För att reda ut vilken målgrupp som Nyaste Pariser-Moder riktade sig till krävs 

en genomgång av de aspekter som kan säga oss något om målgruppen. Den 

vanligaste målgruppen för modemagasin vid den här tiden var som sagt kvinnor 

ur medelklassen, men att tidningarna även nådde en vidare krets är troligt. 

Tidningens innehåll skapar en bild av en livsstil som också hör hemma i 

medelklassen. Till exempel nämns aktiviteter som teaterbesök, 

välgörenhetstillställningar, konserter samt mindre och större festligheter. Det 

presenteras även ett stort antal olika typer av kläder anpassade för olika sociala 
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tillfällen; promenadkappor, aftonklädningar, eftermiddagsklädningar, 

supédräkter, visitdräkt etc.. Att kombinera aftonklädning med 

eftermiddagsklädning eller använda en klädning vid mer än ett tillfälle tas upp 

som exempel på hur man kan spara, vilket säger något om de vanor som tillhör 

den livsstil tidningen målar upp. Att den målgrupp som representeras i tidningen 

är densamma som den riktar sig till behöver dock inte vara hela sanningen. I 

något lägre klasser där det fanns en drivkraft att nå högre upp i den sociala 

hierarkin fanns också ett intresse av att anamma den livsstil som hörde till 

samhällsklasser. Innehållet i Nyaste Pariser-Moder skulle i denna kontext utgöra 

en hjälpsam instruktion över vad det är för något som ger social status. 

Tidningen tillhandahåller till exempel mönster, bilder och information om 

material som kommer väl till hand när det gäller att sy sina kläder själva eller sy 

om gamla kläder. 

3.4 Koppling till Frankrike och kontinenten 

Tidningens koppling till Frankrike är egentligen oklart. Att tidningen fått titeln 

Nyaste Pariser-Moder behöver inte nödvändigtvis betyda att modena den 

presenterar kommer direkt där ifrån eller att tidningen har någon kontakt med 

den franska modeindustrin. Att välja en titel med namnet Paris i var inte alls 

ovanligt utan ett sätt att kapitalisera på Paris status som modevärldens centrum. 

Samtidigt är det ett faktum att Paris var en trendsättande stad och att modet på 

många sätt kom att förändras utifrån fransk modeindustri, men även andra 

länder som USA och Tyskland hade stort inflytande på modet. Det som dock är 

mest relevant är att alla de länder som hade en internationellt inflytelserik 

modeindustri också var stormakter som deltog i kriget (Frankrike, 

Storbritannien, Tyskland och USA). Vilket betyder att även om det inte går att 

fastställa de moden som tidningen presenterar som ursprungligen franska så är 

det högst troligt att de utvecklats i någon av ovanstående länder, alltså länder 

hårt drabbade av krig. Vissa modeplanscher som används för tidningens 

framsidor har fransk text vilket skulle kunna härleda dem till Frankrike, 
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modeplanscher var en vanlig fransk exportprodukt.  Men det är minst lika 21

många bilder som inte har någon text alls och tidningen innehåller ingen 

källhänvisning för bildernas ursprung. 

  

21 Nelson Best 2017,  s.15-16. 
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4. Metod 
I den här studien har jag använt en kvalitativ metod för att studera materialet. 

Kvalitativ forskning är tolkande och tolkningen som vetenskaplig metod syftar 

till att bidra till en djupare förståelse för undersökningsfenomenet. Kvalitativ 

metod är mer intresserad av mening och innebörder än statistiskt verifierbara 

samband (kvantitativ metod). Detta innebär självfallet inte att kvalitativ metod 

inte intresserar sig för samband utan snarare att de samband som studeras i 

kvalitativ forskning ofta är mycket komplexa och ibland paradoxala. Kvalitativ 

metod innefattar dessutom ofta kvantitativa element. Om ett uttryck förekommer 

ofta är detta av intresse. Skillnaden är snarare att en kvalitativ metod, i kontrast 

till en kvantitativ, är mer fokuserad på vad de olika fenomenen kan betyda i 

olika sociala sammanhang.  För att kunna besvara min frågeställning behöver 22

jag en tolkande metod eftersom sambanden mellan mode, identitetsskapande, 

sociala samspel och samhällsförändringar är mycket komplex.  

 

 Jag gick in i materialet med ambitionen att finna hur modet relaterar till kriget 

och samhället. Efter att ha studerat material tog jag ut de återkommande ämnen 

som jag kunde hitta i texterna, dessa kunde variera stort, allt från kjolarnas 

konstant förändrade längd och argumenten bakom detta till vikten av att inte apa 

efter utan att individen bör anpassa modet efter den egna personligheten. Men i 

huvudsak var mitt intresse att undersöka hur kriget och tidens oro beskrevs ha 

påverkat modet enligt revyerna. Det var på dessa grunder som fyra huvudteman 

valdes. 

 

Huvudtemana var dessutom framträdande eftersom de innehöll motsättningar. 

Till exempel att konsumtion av kläder uppmuntras samtidigt som kvinnor hedras 

för sitt ickeintresse av mode, eller hur man direkt relaterar vissa 

modeförändringar till kriget och sedan kort därpå skriver att modet utvecklas 

helt oberoende av kriget och oroligheterna. Eftersom dessa motsättningar inte 

22 Alvehus 2019 (2013), s.20-22. 
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hade någon tydlig förklaring var det här min studie fick sin inriktning. Här följer 

de huvudsakliga teman jag hittat och arbetat utifrån:  

a)  Uppmuntran till både konsumtion och sparsamhet.  

b)  Tidens allvarsamma ton 

c)  Förenandet av det enkla, praktiska och diskreta med det eleganta, 

förnäma och klädsamma 

d) Två sorters tyger; en metod anpassad efter materialbristen.  

Därefter analyserades dessa teman utifrån de teoretiska utgångspunkterna för 

studien för att besvara studiens frågeställning. 
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5. Tidigare forskning 
Intresset för modehistoria och klädhistoria har vuxit på senare år. Från att ha 

varit ett mer eller mindre kontroversiellt ämne inom akademin är det nu ett fullt 

godtagbart studieobjekt.  Bevarade kläder, skräddarböcker, dagböcker, 23

bouppteckningar, porträtt, modeplanscher och modemagasin är de mest använda 

källorna på området. Mode har många funktioner och kopplas till bland annat 

ämnesområden som kommersialism, konsumtion, sociala relationer, 

maktmanifestation, identitetsskapande och könsnormer. Mode studeras alltså 

oftast med avsikt att lära om människors sociala, kulturella och ekonomiska 

förhållanden. Specifikt ämnet mode eller klädkultur i krigs- och kristider är inte 

ett särskilt utforskat område. Genom att se mode som ett uttryck för något annat, 

till exempel lyxkonsumtion eller maktmanifestation, blir det dock ett mer 

utforskat område. 

 

Studier som använder tidningar och magasin som sitt huvudsakliga material 

ämnar ofta besvara frågor som är relaterade till de ideal och föreställningar som 

skapas hos läsekretsen via tidningarna. Målgruppen för de modemagasin som 

studerats är näst intill alltid kvinnor och eftersom dessa tidningar innehåller en 

stor mängd information om femininitet och ideala kvinnobilder vilar flera av 

dessa studier på en genusvetenskaplig grund. Ett tydligt exempel på denna typ 

av studier är Moderna kvinnor av Emma Severinsson. Avhandlingen handlar om 

feminiteten i 1920-talets Sverige. Fokuset ligger på att undersöka hur den 

förändrade feminiteten upplevdes och hur debatten och föreställningarna om den 

moderna kvinnan såg ut. För att studera detta använder Severinsson veckopress 

från perioden 1920 till 1933. Severinson diskuterar hur resultatet kan tolkas för 

att förstå den moderna femininiteten i relation till moderna relationer, kroppar, 

sport, maskiner och självförsörjande. Hon kommer fram till att den moderna 

femininiteten var tvungen att förhålla sig mellan inte verka för maskuliniserad 

och därigenom utmana könsordningen men samtidigt inte heller stanna kvar i 

den tidigare feminiteten präglad av förtryck.  Ett annat exempel på den här 24

23 Steele 2015, s.154. 
24 Severinsson 2018, s.19. 
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typen av studie är Den eleganta cyklisten : Cykling, mode och kvinnlighet i 

sekelskiftets svenska och danska damtidningar av Emma Hilborn. Hilborn 

studerar i denna artikel hur cykeln laddades med femininitet genom nordiska 

damtidningar runt sekelskiftet.  Studien visar att kvinnornas väg till cykeln i 25

stor utsträckning gick genom modet som redan var feminint laddat. Att hitta en 

passande klädsel för kvinnor att cykla i var inte lätt men det var nödvändigt för 

att aktiviteten skulle kunna bli en accepterad sport även för kvinnor och genom 

att tydligt visa sitt modeintresse i samband med cykling riskerade kvinnan inte 

sin femininitet i denna sedan tidigare maskuliniserande sportaktivitet.Hilborns 

studie är ett tydligt exempel på hur modet spelar en oerhört stor roll i medelklass 

kvinnans liv vid sekelskiftet.  Både Hilborn och Severinsson visar på modets 26

nära koppling till sociala normer och ideal. Modetidningar utgör en god källa för 

oss att se vilka ramar som kvinnor hade att förhålla sig till i förhandlandet av 

den kvinnliga identiteten i olika tider.   27

 

Både Hilborn och Severinssons studier är genusvetenskapliga, vilket delvis 

skiljer deras teoretiska utgångspunkter från denna studie. De tidskrifter vi 

studerar riktar sig dock till samma målgrupp - kvinnor ur medelklassen. För att 

studera mode tidningarnas förhållande till tiden är det oundvikligt att ta hänsyn 

till målgruppens sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar och hur 

relationen mellan tidning och läsare såg ut eftersom detta är avgörande för hur 

tidningarna anpassar sig efter tiden i syfte att skapa attraktion och behov. En 

viktig poäng som dessa studier visar är vilken roll modemagasin hade i 

formandet av våra uppfattningar kring kvinnlighet och konsumtion. Det är till 

tidningar som många kvinnor vänder sig för att veta hur de ska förhålla sig till 

tidens ideal och inte riskera att hamna fel; i dessa fall handlar “fel” ofta om att 

uppträda för maskulint.  I den här studien kommer jag att fokusera på andra 28

uttryck för rätt och fel än just de feminina och maskulina. 

 

25 Hilborn 2018, s.3. 
26 Hilborn 2018, s.28. 
27 Severinsson 2018,  s.42. Hilborn 2018, s.15. 
28 Severinsson 2018,  s.42. Hilborn 2018, s.15. 
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En annan studie av kvinnors relation till modekonsumtion är Material women: 

The Department-Store Fashion Poster in Paris, 1880-1900 av Ruth E. Iskin. 

Iskin studerar modeplanscher i varuhus under 1800-talets sista 20 år. Målet med 

studien är att förstå hur planshernas ikonografiska design motiverades av 

varuhusens reklamändamål. Därmed fokuserar Iskin på de innovativa strategier 

som ligger bakom den attraktion planscherna skapade hos sin målgrupp. Hon 

argumenterar för att modeplansherna skapades med hjälp av en formula som 

utvecklat modern modereklam. Teoretiskt bygger studien på Veblens teorier om 

iögonfallande konsumtion och Simmels filosofi om mode för att besvara frågan 

om varför kvinnor vid den här tiden konsumerade mode och därigenom 

frågeställningen om hur modeplansherna skapar attraktion.  Vemblens 29

perspektiv på kvinnans relation till mode utgick från att kvinnan konsumerade 

för att visa sin mans status, inte sin egen. Detta perspektiv har fått mycket kritik 

och Iskin tar upp två exempel på studier som tydligt visar hur kvinnors 

spenderande utvecklades för att i första hand hävda deras egen klass och 

identitet genom att betona den stil, smak och rikedom som tillhörde den 

borgerliga kvinnans utseende. Veblen studerade inte heller den roll som den 

omfattande reklamen hade på ämnet. Iskin påpekar att om Veblen studerat detta 

närmare hade han kanske kunnat se hur modeplansherna fungerar som modeller 

för kvinnor att efterlikna och att reklamen stimulerade den iögonfallande 

konsumtion som hans teori ämnade förklara. För att komplettera de delar där 

Veblens teori inte stämmer använder Iskin iställer Georg Simmels som till 

skillnad från Veblen ansåg att kvinnors konsumtionsvanor var ett sätt att 

etablera sin egen identitet och status. Simmel ansåg att kvinnans konsumtion av 

mode främst drevs av ett behov att tillhöra en gemensamhet och på samma gång 

särskilja sig som en individ, ett behov som på grund av att de traditionellt varit 

socialt begränsade, inte hade samma möjligheter som män att uppfylla. Att 

hänga med i modet var alltså ett sätt att vara med i en grupp samtidigt som 

mode, (till skillnad från uniform) gav möjlighet att särskilja sig som individ.  30

29 Iskin 2009, s.33-35. 
30 Iskin 2009, s.35-36. 
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Iskin argumenterar att det den nya formulan för modeplanscherna gjorde var att 

på ett effektivt sätt tillfredsställa detta behov. Genom att framställa kvinnan i en 

stadsmiljö kopplas medelklasskvinnans status och identitet till en urband 

atmosfär och shopping. Genom att avbilda kvinnan med en dotter skapas 

dessutom en respektabel identitet eftersom kvinnan blir en mor i en scen där hon 

fostrar sin dotter in i en feminin identitet.  En annan ikonografisk del av 31

formulan, som var mycket mer revolutionerande, var att placera priset intill det 

objekt som avseddes. Detta konnoterade till ett överkomligt pris, till skillnad 

från tidigare kataloger där priset snarare varit rent informativt. Det överkomliga 

priset skadade dessutom inte klädernas anspråk på status eftersom kontexten i 

övrigt var så präglat av prakt och grandios.  32

 

Iskins studie visar att modeplanscher förmedlar en bild av verkligheten som 

skapar ett behov av de produkter som den marknadsför.  En princip som även 33

går att applicera på materialet för min studie, den främsta skillnaden är att 

materialet för denna studie är skriftligt och att bilden som målas upp skapas 

genom text (i samspel med bild men det har inte denna studie rum att utforska 

närmare) istället för genom en konkret avbildning. Innehållsmässigt finns det 

dock tydliga likheter; kvinnorna sätts i ett sammanhang som konnoterar till 

medelklassens livsstil och status vilket därigenom får modellerna att 

förkroppsliga denna status. De kläder som presenteras av modeplansherna i 

Iskins studie är huvudsakligen readymades vilket var mer åtkomliga för en 

större publik än de skräddarsydda plagg som istället var vanligare i de högre 

klasserna. Men genom att placera ready-mades i en kontext som kopplas till 

medelklassen skapas en idé om att kunna nå den sociala status som hör till 

genom ready-mades.  Innehållet i moderevyerna för Nyaste Pariser-Moder 34

nämner sällan hur kläderna kommit till men varuhus omtalas vid flera tillfällen 

som en plats för modeintresserade från alla klasser att komma och beskåda och 

31 Iskin 2009, s.39-44. 
32 Iskin 2009, s.45-48. 
33 Iskin 2009, s.48-49. 
34 Iskin 2009, s.39. 
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kritiskt bedöma de nya modellerna. Moderevyerna förespråkar både 

skräddarsytt, hemsytt och att handla på varuhus.  

 

Belinda Davis skriver i “Food Scarcity and the Empowerment of the Female 

Consumer in World War I Berlin” om hur tankar kring kvinnan som konsument 

i Berlin påverkades av första världskriget. Davis studie fokuserar på konsumtion 

av mat och de främsta parallellen med min studie ligger i den tid som studeras 

och hur kriget påverkar konsumtionsmönster. Davis kommer fram till att synen 

på den kvinnliga konsumenten ändrades under krigsåren som ett resultat av de 

ekonomiska stridigheter som utspelades inom landet.  35

 

Det är främst två perspektiv på den kvinnliga konsumenten som står i kontrast 

till varandra under kriget. Vid 1915 fanns en etablerad syn på den kvinnliga 

konsumenten som irrationell. För att uppmuntra till ransonering använde den 

tyska regeringen en propagandateknik där de varnade för att de som inte 

begränsade sina konsumtionsvanor är likställda med landsförrädare. Den typen 

av retorik återspeglade spänningen mellan två olika perspektiv på den kvinnliga 

konsumenten; den ansvarsmedvetna anskaffaren av förnödenheter till sin familj 

och den fåfänga extravaganta konsumenten av onödiga varor. Genom 

propagandan skapade man en bild av hur kvinnan kunde bidra till landets bästa 

och kriget genom att delta i det ekonomiska kriget på hemmaplan och 

därigenom visa sig patriotisk. I det ekonomiska kriget stod överkonsumtion 

liksom vinst i konflikt med patriotism och därför kunde skulden förflyttas från 

den överkonsumerande kvinnan till den giriga försäljaren. En mer sympatiska 

bild av den kvinnliga konsumenten växte fram; den utsatta kvinnan som på 

grund av böndernas brist på kärlek till fosterlandet och sina medmänniskor blir 

utnyttjad och inte kan ta sitt ansvar som försörjare.  Det uppstod flera uppror 36

där kvinna stod som politisk aktör och genom dessa omständigheter kom 

kvinnorna att tillskrivas en rationell politisk röst och detta utmanade tidigare 

tankar om kvinnan som irrationell.  37

35 Davis 1996, s.287-288. 
36 Davis 1996, s.290-295. 
37 Davis 1996, s.298. 
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Det Davis studie tillför för den här studien är ett perspektiv på hur 

omständigheterna skapade av kriget förändrade perspektiv på konsumenten – 

från en osympatisk till en sympatisk bild. Vidare visar studien hur propaganda 

förstärker de negativa perspektiven på överkonsumtion genom att koppla det till 

ansvarslöshet och ett irrationellt beteende som direkt strider mot nationens bästa. 

 En relevant skillnad mellan Davis studie och den här är att Davis är baserade 38

på Berlin 1915-1916. Till skillnad från Stockholm, där Nyaste Pariser-Moder 

gavs ut, var Berlin huvudstad i en stormakt som var direkt drabbat av kriget. Det 

finns två argument för varför de delar av Davis studieresultat som presenterats 

här kan appliceras även på min studie; det första är att modet som förekom i 

Sverige i stort tog efter kontinentala förlagor, varav Tyskland var ett 

inflytelserikt land vars konsumtionsvanor påverkar modet.  Det andra är att 39

hushållning av materiella resurser även var allmänt i Sverige och att det därför 

inte är svårt att föreställa sig att liknande inställningar till konsumtion förekom 

här. 

  

38 Iskin 2009, s.290. 
39  Nelson Best 2017,  s.15-16. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna för den här studien behöver besvara två olika 

men sammankopplade frågor; varför förändras mode och varför förändras modet 

på de sätt det gör? Skillnaden här är alltså att den första frågan bara handlar om 

varför mode förändras över huvud taget, medan den andra fokuserar på vilka 

förändringar som sker och vad som ligger bakom dem. För att besvara dessa 

frågor kommer jag utgå från modets sociala funktioner och ekonomiska 

förutsättningar och hur dessa binds samman genom den moderna erans 

konsumtionsmönster.  

6.1 Det moderna samhället, mode och konsumtionsmönster 

Mode har ofta diskuterats utifrån dess nära koppling till lyx och konsumtion och 

det är i denna kontext som de första teoribildningar kring mode skapades. En av 

de mest inflytelserika teoretikerna på detta område är Thorstein Veblen. Han 

menade att konsumtion hade både ett ekonomiskt och ett symboliskt värde, vi 

skaffar oss status genom att konsumera i ett visst mönster. Detta kallar han för 

iögonfallande konsumtion (conspicious consumption). Att konkurrera om status 

genom konsumtion är enligt Veblen en av det moderna samhällets främsta 

kännetecken. Veblens teorier växte fram i slutet av 1800-talet när han tyckte sig 

se en koppling mellan en växande arbetsfria samhällsklass och den 

iögonfallande konsumtionen. Genom konsumtion synliggjorde man sin 

ekonomiska framgång, något som kopplades till värdighet och heder.  Status 40

kopplas i sin tur till olika privilegier, vilket gör mode (som ett sätt att nå social 

status) till ett verktyg för att komma åt vissa privilegier genom att efterlikna den 

övre samhällsklassen. Detta resulterar i att de lägre samhällsklasserna tar efter 

högre samhällsklassernas konsumtionsmönster och de högre klasserna därefter 

etablerar nya för att återskapa en distinktion mellan klasserna. Kärnan i den här 

teorin är de lägre klassernas strävan efter status och de övre samhällsklassernas 

vilja att distansera sig från de lägre. I denna teori är det imitation, som ett 

resultat av strävan uppåt i hierarkin, som driver modet framåt. Strävan att 

40 Fredriksson 2012, s.26-27. 
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komma uppåt i hierarkin kopplas ofta till den sociala mobiliteten som 

kännetecknar den moderna eran.  Idén om modet som drivs av imitation är en 41

av de tidigaste förklaringsmodellerna för modet och tas även upp av den franska 

sociologen Pierre Bourdieu. Bourdieu hävdar att när modet blir allt för allmänt 

förlorar det sin distinktion mellan olika grupper och ersätts därför av något nytt. 

Vidare hävdar även Bourdieu att smaken är klassbunden och kopplad till en viss 

livsstil. Till exempel är klädernas estetiska funktion viktigare och mer 

framträdande hos de borgerliga klasserna medan arbetarklassens kläder har ett 

större fokus på dess praktiska funktion.  Teorin om imitation förklarar varför 42

modet förändras över huvud taget, men inte varför det förändras på de sätt det 

gör. Veblen var mer intresserad av klädernas sociokulturella funktioner än av 

dess inneboende egenskaper. Men utifrån ett designperspektiv blir denna fråga 

mer relevant. För modedesigners var detalj av yttersta vikt. Deras mål var att 

förädla (refine) modet genom vidareutveckling, nya färger, dekorativa detaljer 

och former, på ett sätt som gjorde kläderna fortsatt eftertraktade.  Design har en 43

unik position genom sin förmåga att relatera både konsumtion och produktion 

till konsumentens beteende och den växande massproduktionen. Men framförallt 

har design en avgörande förmåga att kunna representera modernitet, vid tiden 

för första världskrigets utbrott fanns förutsättningarna för en ny modern visuell, 

materiell och rumslig kultur kultur med en central roll inom iögonfallande 

konsumtion och kraven från marknaden.   44

 

Vidare utgick Veblens perspektiv på kvinnans relation till mode från att kvinnan 

konsumerade för att visa sin mans status, inte sin egen. Detta perspektiv har fått 

mycket kritik och det finns exempel på studier som tydligt visar hur kvinnors 

konsumtionsvanor utvecklades för att i första hand hävda deras egen 

klasstillhörighet och identitet genom att betona den stil, smak och rikedom som 

tillhörde den borgerliga kvinnans framträdande.  Veblen studerade inte heller 45

41 Fredriksson 2012, s.27-28. Förtydligande; Möjligheten att klättra i samhällshierarkin 
förutsätter är en förutsättning för att detta ska bli ett mål att sträva efter. 
42 Fredriksson 2012, s.38. 
43 Sparke 2013, s.19. 
44 Sparke 2013, s.21. 
45 Iskin 2009, s.35-36. 
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den roll som den omfattande reklamen hade på området. Iskin påpekar dessutom 

att Veblen inte studerade den roll som omfattande reklamen hade på området 

och att om han studerat detta närmare hade han kanske kunnat se hur 

modeplansherna fungerade som modeller för kvinnor att efterlikna och att 

reklamen stimulerade den iögonfallande konsumtion som hans teori ämnade 

förklara.  Georg Simmel är en av de teoretiker som till skillnad från Veblen 46

ansåg att kvinnors konsumtionsvanor var ett sätt att etablera sin egen identitet 

och status. Simmel ansåg att kvinnans konsumtion av mode och kläder främst 

drevs av ett behov att tillhöra en gemensamhet och på samma gång särskilja sig 

som en individ, ett behov som på grund av att de traditionellt varit socialt 

begränsade, inte haft samma möjligheter att uppfylla som män. Att hänga med i 

modet var alltså ett sätt för kvinnor att vara med i en grupp samtidigt som mode, 

(till skillnad från till exempel uniform) gav möjlighet att särskilja sig som 

individ.  47

 
6.1.1 Elegansens betydelse 

Simmel utgick från kläder kunde direkt säga något om bäraren och kommer 

därigenom in på betydelsen av elegans. Elegans, menar Simmel, har en social 

funktion och behöver därför ett spelrum, en publik. Till skillnad mot Veblen, 

som ansåg att elegans handlade om att bära rena fläckfria kläder som tydligt 

visar att du inte behöver arbeta med kroppen, menade Simmel att elegans har en 

estetisk dimension, något som kopplas till en känsla för konst. Estetiken, enligt 

Simmel, är något djupt mänskligt och har en stor betydelse för hur vi utformar 

och förstår mänsklig aktivitet och institutioner. För att förstå helheten har alla 

delar en betydelse, allt från hur vi beter oss till vilka kläder och accessoarer vi 

bär. Elegans handlar därmed om att balansera hur man klär sig, det får inte vara 

för exceptionellt klädd men inte heller för avvikande. För att nå äkta elegans 

gäller det att bära kläder som står för sig själva, likt konstverk. Simmels teori 

om mode bygger på två fundamentala principer; att dekorera sig själv för sin 

omgivning för att skänka glädje och att därmed erhålla beundran och 

46 Iskin 2009, s.36. 
47 Iskin 2009, s.36-38. 
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erkännande. Detta hänger alltså ihop till modets sociala funktion som både ett 

sätt att visa tillhörighet och individualitet. Modet handlar inte om kläderna i sig 

utan om sociala relationer, kärnan är imitation och differentiering, att vi måste 

förhålla oss mellan att vara en del av en grupp och samtidigt en unik individ. 

Modet är alltså klassbundet eftersom de lägre klasserna vill imitera de högre 

klasserna.  48

6.2 Sammanfattning av teori  

Modemagasin har alltid tydliga kommersiella syften; att sälja fler tidningar och 

att bejaka modekonsumtion. För detta behövs det upprätthållas ett modeintresse, 

förmedlas ett ideal och ges råd för hur läsaren kan nå det idealet. Vilket ideal 

som fungerar beror på många sätt av samtiden; vilka idéer som redan finns och 

vilka normer som är etablerade. Minst lika mycket avgörs idealet av den 

målgrupp som tidningen vänder sig till. Vilka behov målgruppen har är 

avgörande för hur modetidningen kommer hantera förändringar i samhället för 

att fortsätta sälja tidningar men också för hur modeindustrin behöver anpassa sig 

för att fortsätta sälja kläder. I tidningarna tillskrivs kläderna sitt värde som 

mode, men även andra värden som på olika sätt försäkras svara mot 

målgruppens sociala och ekonomiska behov (enkelt, praktiskt, billigt, kvalité, 

elegant etc.). Som beskrivit kommer jag att utgå från målgruppens sociala behov 

av status, tillhörighet och distans i analysen av materialet för att studera hur de 

ekonomiska och sociala förutsättningar som kriget skapar påverkar modet. 

  

48 Holmberg 2008, s.183-184. 
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7. Undersökningen –teman i Nyaste Pariser-moder 

7.1 Konsumtion och sparsamhet 

Samtidigt som tidningen uppmuntrar till och redovisar för konsumtion 

uppmuntras även sparsamhet på flera olika sätt. Utöver modeller lämpliga för 

metoden två sorters tyger (som förklaras närmare i det sista temat) erbjuder 

Nyaste Pariser-moder modeller som passar utmärkt för mer än ett slags tillfälle49

, detta rekommenderas särskilt för praktiska och sparsamma damer.  Flera 50

gånger skriver tidningen om hur storslagna festligheter förekommer alltmer 

sällan och därför har man väldigt lite användning för eleganta sällskapstoiletter. 

Istället fokuserar man på kappklädningen, skräddardräkten och eftermiddags- 

klädningen.  Tidningen erbjuder vid ett tillfälle brudklädningar som efteråt kan 51

brukas som eftermiddagstoiletter  och vid ett annat omnämns ett mellanting 52

mellan eftermiddags- och kvällstoilett som kallas “den garnerade klädningen”.  53

Skräddardräkten beskrivs åtskilliga gånger som ett dyrbart plagg man värnar 

om, särskilt eftersom den kan användas flera säsonger utan att bli omodern.  54

 

Samtidigt som detta tema av sparsamhet är genomgående uppmuntras 

konsumtionen. Utöver de självklara smickrande beskrivningarna av de 

presenterade modeplaggen beskrivs även urvalet av kläder som gigantiskt och 

öppet för köparinnornas kritiska beskådning. Urvalets mångfald möjliggör för 

alla kvinnor att finna just det som passar deras personliga smak.  Köparinnorna 55

beskrivs som självständiga, kritiska och med god smak. Vid två tillfällen nämns 

att pengar inte spelar någon roll och att kvalité är det viktigaste. Vid det första 

skrivs följande; “För den kalla årstiden ha våra modehus utarbetat ett stort antal 

dräkter och långa kappor. Nu mer än någonsin önskas goda varor, och priset 

49 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.10 1915; No.14 1916; No.11 1916; No.3 1917. 
50 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.13 1916. 
51 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.2 1915; No.12 1916. 
52 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.12 1916. 
53 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1915; No.3 1917. 
54 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.9 1915; No.13 1916. 
55 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.3 1916. 
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spelar mera sällan någon roll.”  Vid det andra tillfället skrivs att trots de stora 56

klädbekymren som kommit med de dystra tiderna så spelar pengar ingen roll, 

även om allt är dyrt så köps det. Trots de allvarliga tiderna ser man välklädda 

kvinnor på stan.  Lite mer än ett år tidigare, I Juni 1917, skrevs att alla de 57

förtjusande modellerna går åt trots de höga priserna. Anledningen till detta 

menar tidningen är att man nu har vant sig vid att betala enormt för allting och 

är inte längre är förundrad över priserna.  I Augusti samma år skrivs att 58

blusarna, som kommer i många olika modeller, köps mycket trots de höga 

priserna.  Tidningen uppmuntrar alltså både till konsumtion och sparsamhet. 59

 

7.2 Tidens allvarsamma ton 

Tidens allvarsamma ton kan utläsas i flera olika sammanhang. Utöver att skriva 

om samtiden i termer om krigs- eller kristider  beskrivs tiderna även på sätt 60

som; “i dessa allvarsamma tider”, “tidens allvar” , “av tidens oro”  eller 61 62

“dessa svåra tider” . Året 1915 inleds med en revy som beskriver hur kriget 63

både är förödande och en världsförbättrare på samma gång eftersom det leder till 

att vi lär oss tänka och handla med mera allvar. Inledningsvis verkar modet 

påverkas av kriget genom mer estetiska förändringar. I Januari 1915 meddelar 

moderevyn att militära uniformer inspirerar det allmänna modet; den fältgråa 

uniformsfärgen har blivit en favorit, caper utförs i stil med officerskragar, 

modeller sys á la militaire och kläder som kappor garneras med snoddar och 

knappar á la husarrock.  Men denna trend verkar inte hålla i sig eftersom den 64

aldrig nämns igen och alla förändringar som kopplas till kriget eller tiden 

härefter alltid handlar om andra aspekter som t. ex. materialbrist, diskret 

enkelhet, sparsamhet och kreativitet. 

56  “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.3 1917. 
57 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1918. 
58 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.6 1917. 
59 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.8 1917. 
60 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.11 1916; No.6 1918; No.5 1915. 
61  “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.2 1915; No.8 1917; No.3 1918. 
62 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.11 1916. 
63 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.10 1917. 
64 “Modebref”, Nyaste Pariser-Moder, No.1 1915.  
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I September 1917 är det “de allvarliga tiderna” som sägs förbjuda all 

extravagans och förorsakar att det endast förekommer enkla modeller med raka 

linjer.  Eftersom det är på grund av kriget som storslagna fester blir allt färre är 65

detta också anledningen till varför eleganta sällskapstoiletter inte kommer till 

användning, varför man också sparar in på dessa , endast de allra nödvändigaste 66

toiletterna införskaffas.  De få toiletter som faktiskt tillverkas görs dessutom 67

väldigt enkla.  Den allvarsamma tonen dyker även upp i andra sociala 68

sammanhang, som i detta citat från Mars 1918: 

 

– Huru har icke allt detta förändrats. – Många damer, som blott voro docker och 

ej ville vara något annat än en vacker leksak, visa sig nu allvaliga och enkla och 

är nyttiga och verksamma. För dem har modet nu blott intresse i andra rummet. 

Även knappheten och fördyringen av materialet, den berättigade räddslan för att 

väcka uppmärksamhet, äro hinder, som falla tungt i vågskålen. Dessutom veta vi, 

att modet städse anpassa sig efter tidsandan och reagerar för varje atmosfärisk 

tryck i politiken. Alltså förråda alla våra moder för närvarande en omisskänlig 

strävan att genom lugna linjer och gedigen elegans anpassa sig efter tidens allvar. 

 69

 

Detta illustrerande citat kan delas upp i tre aspekter av modets relation till tidens 

allvar. För det första finns de gynnsamma effekterna av tidens allvar i form av 

positiva egenskaper som nytta och allvarsamhet. Kopplingen mellan 

materialbrist och egenskapen uppfinningsrikedom kan ses som ett annat uttryck 

för en positiv effekt av kriget.  En framträdande detalj i detta är ärbarheten i 70

dessa egenskaper. Här ställs den ytliga kvinnan som docka mot den allvarsamma 

och nyttiga kvinnan, det är uppenbart att det senare anses vara en god effekt av 

de förändrade tiderna. Redan i Februari 1915 hedras kvinnorna för sitt 

65 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.9 1917. 
66 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.12 1916. 
67 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.2 1915. 
68 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1915. 
69  “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.3 1918. 
70 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.7 1917. 
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ickeintresse av mode.  Att placera modet i andra rummet är något positivt, 71

kanske något som ger karaktär eftersom det visar på att kvinnan är förnuftig nog 

att lägga det åt sidan för samhällets bästa i dessa tider. 

 

Den andra aspekten av citatet som träder fram är det sociala behovet av att inte 

stå ut och väcka uppmärksamhet. Det framgår i citatet att detta är en berättigad 

rädsla som faller tungt i vågskålen. Den bekräftas även i följande citat;  

 

En dam med god smak undviker alltid att verka påfallande i sitt uppförande; nu 

mer än någonsin. Detta är mycket lättare, som våra moder för ögonblicket äro 

mycket diskreta.  72

 

Här berättar tidningen dessutom att de diskreta modellerna i modet 

tillfredsställer detta sociala behov. Ett annat exempel som kan stödja detta är hur 

koltmodellen beskrivs som genom att vara klädsam och praktisk passa utmärkt 

för dessa dystra kristider.  73

 

Den tredje aspekten är hur modet här direkt kopplas till politiken och till tidens 

allvarsamma ton. Modet anses anpassa sig efter tidsandan och denna anpassning 

uttrycker sig genom modets uppenbara strävan efter lugna linjer och gedigen 

elegans. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att tidningen gör 

motsägelsefulla uttalanden på detta område. Att modet fortsätter utvecklas, 

oberört av tidens oro och politiska strider, nämns i December 1915; “Utan att 

bekymra sig om de politiska striderna utvecklar sig modet alldeles som förut”  74

och November 1916; “Nu ha de nya modellerna för hösten och vintern gjort sitt 

intåg, som det tycktes alldeles oberörda af tidens oro.”  Det första citatet säger 75

att modet fortsätter sin utveckling i samma riktning som tidigare, exakt vad 

tidigare syftar på är oklart och en mycket svår fråga att besvara. I det andra 

citatet nämns att nya modeller gjort sig gällande som om tidens oro inte berörde 

71  “Modebref”, Nyaste Pariser-Moder, No.1 1915. 
72 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.12 1917. 
73 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.5 1917. 
74 “Modebref”, Nyaste Pariser-Moder, No.1 1915. 
75 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1916. 
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dem. Båda citaten skulle kunna tolkas som att modet hålls levande och trots 

oron inte stannar upp eller blir tråkigt, snarare än att det inte på något sätt 

påverkar modets riktning. Detta argument kan delvis stödjas med följande citat 

från oktober 1918;  

 

En stor vinst för det aktuella modet är den enkelhet i linierna, som, det måste vi 

dock tillstå, icke endast är resultatet av krigsförhållandena, utan härstammar från 

våra innersta önskningar och begrepp.   76

 

En viktig detalj här är uttrycket “icke endast”, eftersom det hävdar att modets 

förändringar inte endast påverkas kriget men samtidigt inte utesluter att det gör 

det.  

 

Hösten 1917 råder det kolbrist och många fruktar den kommande vintern. I 

Oktober 1917 berättar revyn poetiskt om den så fruktade vintern och att vi en 

kort tid framöver fortfarande kan använda de tunna, vita klädningarna, även om 

det bara är för att vi vill inbilla oss att den fruktade vintern dröjer ett tag till. 

Tidigare vinter hade det funnits gott om kol och det var inga problem med att 

hålla varmt inomhus, och därför kunde man då bära tunnare kläder inomhus. 

Men denna vinter behöver man även klä sig varmt inomhus eftersom 

sannolikheten att få tillräckligt med värme är liten. Detta måste självklart kännas 

dubbelt så besvärligt när ylletygerna är så dyra.  77

 
 

7.3 Lösningen; Elegant, enkelt och praktiskt 

Som kan utläsas av de tidigare temana så finns ett behov av att balansera mellan 

sparsamhet och konsumtion och att genom sin klädsel kunna förhålla sig till 

tiden med sina politiska och ekonomiska oro. Jag kommer här argumentera för 

att lösningen på detta är ett mode som kombinerar det enkla, diskreta och 

praktiska med det eleganta, förnäma och klädsamma. 

76  “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.10 1918. 
77 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.10 1917. 
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Kunde toiletterna förra säsongen icke blifva nog dyrbara och exentriska så 

kunna de denna säsongen däremot icke blifva nog enkla.  78

 

Så skriver Nyaste Pariser-moder i Januari 1915. Enkelhet är ett ledord som 

följer med hela perioden . Endast ett kort tag under sommaren 1915 redogör 79

revyerna för att modet ska ha avvikit något från detta tema. Då ansågs det att 

man överdrivit sin enkelhet  och att de kvinnor som trodde sig inte kunna 80

erhålla en tillräckligt elegant toilette bedragit sig.  Men redan mot slutet av 81

1915 redogör återigen revyerna för enkelheten som ett genomgående tema i 

modet  som fortsätter under hela undersökningsperioden. Två konkreta exempel 82

på enkelhetens genomslag är hur moderevyn i februari 1916 skriver “Också är 

enkelhet ett af de mest utmärkande dragen på dräkterna.” , och i oktober 1917 83

då tidningen skriver; “De raka linjerna härska fortfarande och modellerna till 

promenad- och eftermiddagsdräkterna äro släta och enkla” . I januari 1918 84

berättar moderevyn att modet blir enklare med varje dag som går och att den 

största vikten läggs vid att kläderna ska vara så praktiska som möjligt.  85

Enkelhetens genomslag kopplas till kriget i moderevyn från November 1915, 

där de skriver att sällskapstoiletter görs enkla på grund av att kriget medför färre 

festligheter, och i September 1917 där tidningen skriver att eftersom de 

allvarliga tiderna förbjuder all extravagans så är det främst enkla modeller med 

raka linjer som förekommer. Ofta nämns enkelhet kombinerat med begrepp som 

raffinerad, elegant och förnäm.   86

 

78 “Modebref”, Nyaste Pariser-Moder, No.1 1915. 
79  Bara 1915 nämns enkelheten i olika sammanhang i 8 olika nummer, sammanlagt 11 gånger 
under hela året. 1916 nämns det totalt 8 gånger, 1917 totalt 11 gånger och 1918 totalt 9 gånger.  
80 “Modeberättelse”, Nyaste Pariser-Moder, No.5 1915. 
81 “Modebref”, Nyaste Pariser-Moder, No.8 1915. 
82 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1915. 
83  “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.14 1916. 
84 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.10 1917. 
85 “Modebref”, Nyaste Pariser-Moder, No.1 1915. 
86 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.10 1915; No.12 1915; No.12 1916; No.10 1917; 
No.12 1917. 
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Uttryck för ett praktiskt mode kan utläsas i till exempel valet av siden som 

enligt en modrevy 1917 anses vara ett praktiskt tyg (även om användandet av 

siden också anses vara en konsekvens av materialbristen)  de allt vanligare 87

fickorna  och hur kjolarna förändras. De nu fotfria kjolarna som först blir 88

vidare  och därmed enklare att gå i för att sedan återigen bli snävare men till 89

skillnad från kjolarna innan kriget inte inskränka på gången.  Även 90

populäriteten hos kolt-modellen är ett praktiskt mode eftersom plagget är både 

praktiskt att bära och att tillverka.  Den omtalade koltmodellen beskrivs som 91

säsongens älskling  och sägs kunna göras förnäm genom att garneras med äkta 92

spetsar.   93

 

Elegans är ett mycket viktigt attribut för modet, vilket lättast kan utläsas i de 

citat där enkelhet försäkras inte stå ivägen för elegansen, som jag återkommer 

till i följande stycke. Det förekommer på flera ställen att modellerna beskrivs 

som eleganta; I september 1915 beskrivs att en korrekt utförd skräddardräkt 

säkerligen kan användas flera säsonger i rad utan att bli omodern eller förlora 

sin elegans  och I November 1916 presenteras en modell som verkar elegant 94

utan att vara dyrbar . Många liknande uttalanden går att finna,  vilket tyder på 95 96

elegansens popularitet och värde. 

 

Det finns alltså flera exempel där enkelheten samtidigt som det antyds kunna 

utesluta elegansen, försäkras inte gör det i det nuvarande modet. Det tydligaste 

exemplet på detta finns i Februari 1915; “Enkelhet är för närvarande modets 

lösen men denna utesluter därför icke elegansen.” och i December samma år; 97

87 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.9 1917. 
88 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.14 1916. 
89 “Modebref”, Nyaste Pariser-Moder, No.1 1915; “Moderevy” No.2 1915; “Modebref” No.4 
1915. 
90 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1918. 
91 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.1 1918; No.5 1917. 
92 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.5 1917. 
93 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.9 1917. 
94 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.9 1915 
95 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.11 1916 
96 Elegans nämns 17 gånger totalt 1915, totalt 12 gånger 1916 totalt 7 gånger under 1917 och 
totalt 11 gånger 1918. 
97 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.2 1915. 
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“Eftermiddagsklädningatna äro i allmänhet enkla, men eleganta.”  Ett annat 98

exempel som tydliggör motsättningen mellan elegans och enkelhet är hur revyn 

1916 uttrycker sig som om elegans och och enkelhet utgör varandras motpoler 

på en skala; “Eftermiddagstoaletten, som numera har många ändamål att fylla, 

förekommer också från den enklaste till den mest eleganta.”  99

Vidare kombineras även elegans vid vissa tillfällen på ett liknande sätt men med 

andra egenskaper som diskret , praktiskt och bekvämt.   100 101

 

För att verkligen kunna visa på kopplingen mellan dessa olika beskrivande ord 

och samtiden följer här nedan ett par längre citat; 

 

För sällskapliga sammankomster, välgörenhetstillställningar, teatrar och 

konserter, som man gärna och ofta besöker, finnas praktiska modeller i de mest 

olika fasoner och prislägen. Dessa klädningar förfärdigas af mjuk följande 

chiffonsammet, som alltid verkar högelegant och klädsamt, af florstyger med 

foder i afstickande färg, af slät eller moarétaft eller af mjuk atlas. I utförande 

märker man en välgörande, diskret elegans.   102

 

Det här citatet visar hur praktiska modeller för sociala sammanträden 

förekommer i flera olika prislägen och att dessa dessutom alltid verkar 

högeleganta och är utförda med en “välgörande” och “diskret” elegans. Det 

praktiska kombineras här med elegansen som dessutom uttrycks som diskret. De 

diskreta modellerna har, som tidigare nämnts, beskrivits som hjälpande i 

kvinnornas strävan att inte verka påfallande, något som ansågs särskilt viktigt i 

tiden. Ett annat citat som vidare visar på sambandet mellan dessa beskrivande 

ord och tiden är detta, från Februari 1916; 

 

Vårtoiletterna äro ännu ej färdiga och man sparar på de eleganta 

sällskapstoiletterna, som annars denna tid bruka tillverkas i stort antal. Däraf 

98 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.12 1915. 
99 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.10 1916. 
100 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.2 1917. 
101 “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder, No.12 1915. 
102 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.2 1917. 

 37 (53) 



 

följer att man lägger mera an på visitdräkten och anpassar såväl färg som modell 

till de mest olika situationer. Man har äfven därvidlag förstått att förena det 

vackra med det praktiska. Också är enkelhet ett af de mest utmärkande dragen på 

dräkterna.   103

 

Detta citat berättar att den utpräglade sparsamheten leder till färre eleganta 

toiletter tillverkas och att man därför istället fokuserar på visitdräkten som man 

anpassar efter flera olika situationer. Detta anses vara ett mode som är både 

vackert, enkelt och praktiskt. Ett tredje citat som visar sambandet mellan 

enkelhet, skönhet och elegans går att finna i moderevyn från Februari 1917;  

 

I saknad af kvällstoiletter sträfvar man på kontinenten efter att gifva 

promenaddräkten och eftermiddagsklädningen den fina och enkla, men dock i 

hvarje detalj genomtänkta prägel, som kännetecknar verklig förnäm elegans.  104

 

Detta citat kan vara svårtolkat eftersom det inte tydliggör om kännetecknet för 

elegans endast är den genomtänkta prägeln eller också innefattar det enkla och 

fina. Antingen kan man alltså tolka det som att det fina, enkla och i detalj 

genomtänkta är tre kännetecken för förnäm elegans, eller så kan man tolka det 

som att modet görs fint och enkelt men också innefattar det främsta 

kännetecknet för förnäm elegans; den i varje detalj genomtänkta prägeln.  

 

De samlade moderevyerna skapar en bild av att enkelheten genomsyrar alla 

moden, från vardagsmode till toilettmode. Både brölloppsklädningar  och 

eleganta sällskapstoiletter görs enkla, fotfria och diskreta.  Vid ett enstaka 105

tillfälle nämns att en aning slöseri med tyg endast kan urskiljas i aftontoiletterna.

 Något som till varje pris bör undvikas är excentricitet, detta ord förekommer 106

oftast i presentationen av toilettmodet och sägs inte alls stämma överens med 

tidens stämning och vårt inre väsen.  Andra exempel på hur det excentriska bör 107

103 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.14 1916 
104  “Moderevy” Nyaste Pariser-Moder No.2 1917.  
105 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.12 1916; No.2 1917; No.10 1917; No.12 1917. 
106 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.8 1917. 
107 “Modeberättelse”, Nyaste Pariser-Moder, No.5 1915. 
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undvikas är; “En del excentriska modenyheter kunna utan saknad läggas åt 

sidan.” , “Naturligtvis tillverkas en hel del mycket elegeanta 108

toiletter men alla excentriciteter äro som bortblåsta.”  och “Man må således 109

icke avstå ifrån lyxen att alltid gå väl och modärnt klädd efter modet, utan man 

må blott undvika excentrisk klädnad, som varken överensstämmer med vår 

ögonblickliga stämning eller överhuvud med vårt inre väsen.”  Som exempel 110

på excentriska mode nämns överdrifter som krinolinen i mitten av 1800-talet, 

1500-talets spetskrås i onaturliga dimensioner  Turnyren i slutet av 1800-talet111

 och Hubbelkjolen som bars innan kriget.  Moderevyerna hävdar att dagens 112 113

kvinnor dock inte gör sig skyldiga till sådana överdrifter utan följer modets 

riktlinjer och anpassar den efter egen smak.  Faktum är att damer förr i tiden 114

flera gånger tas upp som dåliga exempel, så här skriver moderevyn om kvinnor 

förr i världen, Maj 1917; 

 

Högst få damer höllo egen modetidning. Hufvudsaken var att bära moderna 

dräkter, om de voro klädsamma eller ej. Det tycktes vara viktigare för dem att 

sysselsätta sig med årslånga broderier, läsning af kärleksromaner och kafferep. 

Därför såg man sällan en indivudellt klädd dam. De voro nästan alla 

schablonmässigt klädda. I den, som i många andra saker ha emmelertid damerna 

grundligt förändrat sig. Alltför stor eftergifvenhet i modefrågor kan man ej 

tillvita dem. De vilja själfva välja och bära det som passar deras person. De vilja 

med ett ord sagdt vara individuellt klädda.  115

 

Detta är bara ett exempel på hur den individuella smaken är ett framträdande 

egenskap som tillskrivs moderna damer och sägs skilja dem från tidigare 

generationer.  

 

108 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.3 1916. 
109 “Modebref.”, Nyaste Pariser-Moder, No.4 1915. 
110 “Modeberättelse”, Nyaste Pariser-Moder, No.5 1915 
111 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.13 1916. 
112 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.3 1916. 
113 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.5 1918; No.11 1918. 
114 “Moderevy”, Nyaste Pariser-moder, No.13 1916. 
115 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.5 1917. 

 39 (53) 



 

7.4 Två sorters tyger 

En av de mest påtagliga konsekvenserna av kriget är bristen på material och en 

lösning på detta är en metod som kallas två sorters tyger. Tidigare har 

klädningar oftast gjorts i samma tyg, men nu för att spara in på material och 

materialkostnad blir det populärt att kombinera två sorters tyger till ett och 

samma plagg. Detta framgår bland annat i revyn från Juli 1917 där följande citat 

förekommer; 

 

Knappheten på tyger gör människan uppfinningsrik och man måste många 

gånger förvåna sig öfver att af enkla medel så många vackra modeller skapas. 

Den största omväxlingen erbjudes vid användningen af två sortes tyger. På detta 

sätt kan en äldre klädning med lätthet sys om och verkar med små medel högst 

modern.  116

 

Materialbrist är som tidigare nämnts ett problem som återkommer i flera revyer. 

Bristen på tyger drabbar såväl hemarbeten som modeatljéer och modeskapare.  117

Två sorters tyger är ett slagord som återkommer flera gånger under perioden och 

särskilt under de sista två åren . Materialbristen är omfattande men det är mest 118

tyger av ull och bomull som drabbas (exakt varför uppger inte dessa källor). 

Ylletyger är dock fortsatt efterfrågade i Sverige på grund av det kalla klimatet  119

(Förmodligen i jämförelse med kontinenten). 

 

Nyaste Pariser-moder förespråkar metoden och tidningen tillhandahåller vid tre 

tillfällen modeller lämpliga för två sorters tyger och därmed även för omändring 

av gamla plagg.  Revyerna prisar metoden för sina tacksamma effekter, bland 120

annat beskrivs metoden 1918 som “räddningsplankan för hem och skräddar 

värld.”  Att sy sina egna kläder eller sy om kläder väl så att de blir moderna 121

116 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.7 1917. 
117 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.10 1916; No.4 1918. 
118“Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.7 1917; No.8 1917; No.10 1917; No.5 1918; No.6 
1918; No.11 1918. 
119 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1916. 
120 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.9 1917; No.1 1918; No.5 1918. 
121 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.6 1918; No.11 1918. 
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och klädsamma sägs dock kräva god smak och lite skicklighet.  Vid ett tillfälle 122

hävdas att metoden inte endast är ett resultat av materialbristen utan att kläder 

utan metoden skulle verka monotona.  Detta skulle dock kunna tolkas som ett 123

sätt att göra metoden mer attraktiv. 

 

I moderevyn i Juni 1918 härleds metoden två sorters tyger till överklassens 

herrar och anses ha på grund av kriget och genom modejournaler gjorts 

tillgänglig för andra målgrupper. Vidare berättar samma revy att en förändring i 

denna process är utökningen från två sorters tyger till två sorters material, 

eftersom det råder en omfattande brist på verkliga tyger har man dessutom 

uppfunnit andra material för beklädnadsändamål, så kallade surrugatmaterial.  124

Utöver surrugatmaterial för att ersätta tyger redovisas det i vissa moderevyer om 

fuskpälsar. Päls beskrivs som väldigt omtyckt för garnering men också väldigt 

dyrbart. Plysch, sammet och andra pälsliknande tyger presenterades som 

billigare alternativ.  Det hävdas att priser på bomull och ylletyger stigit upp till 125

fem gånger så mycket jämfört med innan kriget och är därmed i samma prisklass 

som siden. Detta, hävdas det, leder till att kvinnor hellre köper sidenkläder, som 

anses vara mer praktiskt.  Siden är även ett tyg som ofta kombineras med 126

andra tyger i två sorters material.   127

 

I April 1918 berättas att tiden då man kunde inleda varje ny säsong med en eller 

flera överraskningar nu är förbi. Knappheten och fördyrandet av tygerna 

förlamar modeskaparna och tvingar till förnuftig eftertanke. I November 1918 

kan en liknande ton utläsas; 

 

För hvarje ny säsong blifva klädesbekymren allt större för oss stackars kvinner. 

Alltjämt undersökes innehållet i skäp och låder och mer och mer försvinner af de 

skatter, som gömts i åratal. Allting är vändt, omfärgat, omsyft och fullt af 

122 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.8 1917; No.9 1917. 
123 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.8 1917. 
124 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.6 1918.  
125 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.12 1915. 
126 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.6 1917. 
127 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1916; No.6 1917; No.11 1918. 
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förtviflan står man slutligen inför det tomma intet. Och likväl ser man på gatan, 

på teatern och på alla offentliga tillställningar icke blott välklädda utan äfven 

eleganta damer i massa. Pängar spelar just ingen roll, och så köpes allt, om det än 

är aldrig så dyrt.  128

 

I detta citat finns en inledande beklagande ton som sedan övergår i ett mer 

hoppfullt påstående om modets fortlevnad trots utmaningarna och 

konstaterandet att pengar inte spelar någon roll. Det är därmed intressant av två 

aspekter; delvis visar det på att utmaningarna i klädskapande var mycket 

påtagliga och en källa till förtvivlan, men samtidigt är modet fortfarande så pass 

viktigt att kvinnor klär sig modemedvetet trots de bekymmersefulla 

omständigheterna. 

 

7.5 Sammanfattning av resultatet 

Tidningen uppmuntrar såväl konsumtion som sparsamhet. Damerna hedras för 

sitt ickeintresse av mode samtidigt som de uppmuntras att konsumera och 

bibehålla sitt modeintresse. Sparsamheten är en konsekvens av tidens 

ekonomiska oro och därmed en aspekt som tidningen måste ta hänsyn till för att 

faktiskt kunna nå sina läsare. Samtidigt driver modetidningens kommersiella 

syfte texten att fortsätta locka till konsumtion. Tidningen har flera sätt att 

åstadkomma detta. Till exempel genom att tillhandahålla modeller lämpliga för 

omändring av äldre modeller och metoden två sorters tyger, som är en direkt 

anpassning till materialbristen. På så sätt uppmuntras sparsamheten genom att 

förespråka den sparsamma metoden samtidigt som tidningen tillhandahåller 

information om hur dessa kläder bör sys för att passa modets riktlinjer; för att 

vara rätt. Ett annat sätt att uppmuntra både konsumtion och sparsamhet är de nya 

modellerna lämpliga för flera tillfällen, det förespråkas aldrig att helt enkelt 

använda en redan införskaffad eftermiddagsklädning vid andra sammanhang, 

däremot presenteras en ny modell som är ett mellanting av dessa klädningar; den 

garnerade klädningen. Tidningen skapar dessutom en bild av att plaggen får 

128 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1918. 
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kosta vad det kosta vill. Det heter att vi har vant oss vid att betala skyhöga priser 

så inte längre tänker man på det, att kvalitén är värt sitt pris, att plaggen 

försäkras kunna användas och förbli modern flera säsonger i rad och att pengar 

just inte spelar någon roll. Om detta är sant eller inte är egentligen oviktigt, det 

är den bilden som tidningen förmedlar och det är en bild som rättfärdigar 

konsumtion i ett samhälle där sparsamhet både utgör en hedersam egenskap och 

en oundviklig förutsättning. 

 

Tidsandan beskrivs som allvarsam. Effekter av kriget är färre och mindre 

festligheter och ett behov av att inte verka för påfallande. För detta erbjuder 

modetidningarna lösningar; Inte bara presenterar dem nya diskreta modeller utan 

även modeller som förenar det enkla, praktiska och diskreta med det 

klädsamma, förnäma och eleganta. Enkelheten genomsyrar hela modet, från det 

vardagliga till det ceremoniella och högtidliga. Precis som det praktiska modet, 

är det enkla välkomnad men bör inte ske på bekostnad av elegansen.  

De oroliga tiderna sägs även ha positiva effekter; det lär oss att handla och tänka 

mer allvarsamt. Av ytliga dockor blir det flitiga och allvarsamma kvinnor som 

sätter modet i andra hand. Bristen på material må vara en källa till frustration 

men tar samtidigt fram modeskaparnas uppfinningsrikedom och trots 

omständigheterna hävdas det att moder aldrig modet har varit så klädsamt som 

nu. I November 1918, efter fyra år av krig, materialbrist och oro, konstateras att 

trots att allt är omsytt och återanvänt så går fortfarande damerna välklädda i 

elegant klädsel. Modet fortlever även i den ekonomiska oron nästan som om 

ingenting hänt.  

 43 (53) 



 

8. Analys och slutdiskussion 

8.1 Analys 

Balansen mellan enkelhet och elegans, det praktiska och det vackra, kan 

analyseras genom teorierna kring modets sociala funktioner. Bourdieu hävdar att 

smaken är klassbunden och att estetiken varit den viktigare aspekten hos 

borgarklassens kläder, medan det praktiska generellt hört till arbetarklassens 

kläder. Det vackra och eleganta kan sägas höra till det estetiska och det enkla 

hamnar närmare det praktiska. Att det praktiska får en så uttalad roll i modet 

började redan innan kriget och härleds till den nya livsstilen där aktiviteter som 

krävde mer praktiska kläder blev vanligare. Med detta ändrades inställningen till 

praktiska kläder och i samband med kriget kom kvinnor ut i arbetslivet vilket 

tagits fram som en anledning till varför kvinnligt mode fortsatte den praktiska 

banan. Det praktiska som varit ett utmärkande drag för arbetarklassens kläder 

kommer nu bli en del av även medelklassens mode och gör sig gällande även i 

klädningar för andra sociala sammanhang som festligheter och teaterbesök. I 

Nyaste Pariser-Moder beskrivs de kläder som varit opraktiska som excentriska, 

som överdrifter, humpelkjolen (the hobble skirt) är ett praktexempel; den kallas 

för snubbelkjolen och när kjolarna till slut åter igen börjar bli snävare så är det 

viktigt att poängtera att dessa nu inte inskränker på gången. Dagens kvinnor sägs 

inte falla i fallgropen av excentriska modenyheter eftersom de inte följer varje 

modenyhet slaviskt utan är kritiska och vill ha en personlig prägel på kläderna. 

Av kontexten att döma handlar excentricitet om överdrifter i form av estetiska 

val, när modet beskrevs som ha överdrivit sin enkelhet så kallades detta aldrig 

för excentriskt. Det praktiska och enkla modet är välkomnat, något positivt, men 

modet får för den sakens skull inte förlora i elegans eller förnämhet. Detta kan 

förklaras genom Veblen och Simmels teorier kring modets roll i uppfyllandet av 

kvinnors behov av att visa sin sociala status. Genom att göra modet mer 

praktiskt anpassas det efter tiden och genom att bevara den eleganta tonen i 

kläderna förlorar inte modet sin status. Balansen mellan det eleganta eller 

klädsamma och det diskreta kan även sägas svara mot det sociala behovet av att 
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passa in och vara en del av en grupp. Att inte stå ut för mycket anses vara 

särskilt viktigt nu för tiden och det diskreta modet försäkras underlätta i strävan 

efter att inte verka för påfallande. Att man till varje pris försöker undvika det 

excentriska, det överdrivna, beror på att detta är fel sätt att utmärka sig i 

gemenskapen. Att verka för excentrisk, som Nelson Best skriver, är associerat 

både med lösaktighet men också med överdriven konsumtion och strider därmed 

mot det sparsamhetsideal som etablerats. Idealet är att kunna vara elegant och 

välklädd utan att verka excentrisk, slösaktig eller påfallande.  

 

Genom att följa moderevyernas råd kommer kvinnan att kunna vara enkel och 

praktisk samtidigt som hon är förnäm och elegant, hon anpassar sig till tidens 

förutsättningar utan att riskera att förlora status. Idealet som målas upp är en 

sparsam men förnäm, enkelt men elegant dam, en förståndig kvinna som är redo 

att sätta modet i andra rummet när tiderna är svåra, men som vet att framträda 

moderiktigt klädd inte bara är nödvändigt för hennes eget anseende utan även 

för att de kvinnor som arbetar inom industrin ska tjäna sitt leverne. Att vara 

moderiktigt klädd kräver inte nödvändigtvis att konsumera nya kläder men det 

kräver god smak, lite hjälp och information om hur det senaste modet ser ut, allt 

detta kan modetindingarna tillhandahålla och detta är med stor sannolikhet ett 

sätt för tidningen att upprätthålla ett intresse och engagemang i modet som 

håller tidningen vid liv. Men det säger även något om vad mode betydde för 

kvinnorna i tiden. Att gå moderiktigt klädd målas upp som så pass viktigt att 

även när pengar och material inte räckte till så behöver man ta till alla medel för 

att anpassa sina kläder efter det senaste modet. Vilket resulterar i att modet i sig 

också måste anpassas efter de nya förutsättningarna. 

 

Att festligheterna blir färre och mindre storslagna bekräftar påståendet att 

extravagansen förbjuds i dessa krigstider. Fester är sociala tillfällen där 

människor uttrycker sin status och identitet genom uppklädnad, uppförande och 

sociala relationer. Att klä upp sig modernt och passande såväl som elegant och 

förnämt blir därmed viktigt. Att stora festligheter får ge vika åt mindre och färre 

gör inte tillfällena mindre viktiga sociala arenor att visa sin identitet och status. 
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Toilettmodet måste följa efter tidens behov. Det enkla och diskreta passar 

utmärkt in i detta sammanhang, genom att modet blir enkelt och diskret 

undviker kvinnor att verka för påfallande och slösaktiga, men genom att bevara 

elegansen förlorar de inte sin status. Simmel menar att elegansen utmärker sig 

genom sin enkelhet, ett påstående som av revyerna endast stöds vid ett tillfälle 

(som dessutom är svårtolkat). Det är betydligt vanligare att elegans och enkelhet 

framställs som motsatser, men dock inte som två oförenligheter. Enkelhetens 

absoluta motsats är snarare excentriciteten. Att balansera mellan elegans och 

enkelhet är att ha raka linjer som harmoniserar med kroppen, något som 

excentriskt mode inte gör (som exempel har vi hur turnyren beskrivs som 

utväxter och humpelkjolens öknamn är snubbelkjolen, den är opraktisk och 

alltså inte anpassad efter kroppen). Att enkelhet är en del av elegans är dock inte 

Simmel ensam om att anse, oftast definieras enkelhet (simplicity) som en av 

elegansens kännetecken. Exakt varför moderevyerna behandlar enkelheten som 

en motsats till elegans är svårt att hitta en väl underbyggd förklaring till inom 

ramen för denna studie. Det går att spekulera i att det är här enkelheten först 

blev en del av elegansen, eller att förenandet mellan enkelhet och elegans 

snarare handlar om att inte göra designen så pass enkel att elegansens andra 

kännetecken går förlorade. Hursomhelst skapar Nyaste Pariser-Moder en bild av 

hur både modet och konsumtionen av mode på grund av kriget och de oroliga 

tiderna måste anpassa sig efter såväl nya materiella som ekonomiska 

förutsättningar. Genom teorierna kan vi dessutom förklara de till synes 

motsägelsefulla sätt som detta görs och få en djupare förståelse för hur allt 

hänger samman. 

 

Kriget medför nya förutsättningar för skapandet av kläder, som så poetiskt 

uttryckt i den näst sista revyn 1918; “För hvarje ny säsong blifva 

klädesbekymren allt större för oss stackars kvinner.”.  Det är en orolig och 129

hård atmosfär som målas upp, men samtidigt tar modetidningarna tidens anda 

till sig och vänder på den till något positivt; en världsförbättrare. Det tar fram 

det allvarsamma hos oss och det kreativa i modeskapandet. Samtidigt som det 

129 “Moderevy”, Nyaste Pariser-Moder, No.11 1918. 
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utvecklar modet till det bättre utvecklar det även oss som människor till det 

bättre. Vikten av att visa sig allvarsam påtalas i Davis studie av synen på 

konsumenten i Berlin under första världskriget. Den tidigare idén om den 

irrationella kvinnliga konsumenten som konsumerar lyxartiklar även i kristid 

trängs undan av idén om kvinnan som konsumerar ansvarsfullt och därmed 

anpassar sig efter tiden och gör sin plikt för folkets bästa. Att visa sig förstått 

tidens allvar är alltså inte bara viktigt för kvinnor för att de räds skammen av att 

överkonsumera utan även eftersom det ger prestige och motbevisar tidigare 

föreställningar om kvinnan som en irrationell konsument. Som går att utläsa ur 

moderevyerna; den allvarsamma tonen förvandlar ytliga dockor till flitiga och 

förståndiga kvinnor. Men att sätta modet i andra rummet innebär inte att sluta 

bevaka sitt anseende, tvärtom genom att anamma ett mode som kombinerar 

egenskaper som ger social status med egenskaper som tyder på att man förstått 

att anpassa sig efter tiden kan man tillskriva sig identitet som både en förnäm 

dam och en förståndig, allvarsam och flitig kvinna som gör sitt för nationens 

bästa. 

8.2 Slutdiskussion 

Krigets närvaro i modet visade sig inte vara så påfallande som jag först trott, 

dock innehöll revyerna betydligt mer information om hur tidsandan i stort 

påverkat modet. Att dessa två hänger ihop är nästan självklart men det finns viss 

skillnad eftersom tidsandan inte bara är en del av kriget utan även påverkas av 

aspekter oberoende av det. 

 

Som Hilborns studie visar gick kvinnors möjligheter till en aktiv livsstil hand i 

hand med modet.  Att behålla sin anständighet och samtidigt utmana 130

genusnormer var dock inte särskilt lätt, men som påvisas i Severinssons studie 

så var det inte alltid positivt att stanna kvar i en förlegad femininitet.  Jag vill 131

argumentera för att normerna som utmanas inte bara är knutna till genus utan 

även till klass och konsumtion. Det förlegade idealet i Severinssons studie är 

130 Hilborn 2018 s.28. 
131 Hilborn 2018 s.28; Severinsson 2018, s.255-257. 
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den alltför feminina kvinnan som längtar efter äktenskap och den sysslolösa 

hemmadottern, båda kopplade till upplevelsen av frihet, i synnerhet ekonomisk 

frihet.  I den här undersökningen är det förlegade idealet den ytliga flickan och 132

den excentriskt klädda damen, båda kopplade till konsumtion. Modet speglar ett 

ideal präglat av kvinnans allvarsamhet, ett bevis på att hon förstår att tiden 

kommer med nya förutsättningar som alla måste anpassa sin livsstil efter. Lyx 

och överflöd blir förbjudet, de sociala tillfällena att manifestera sin status 

förändras och förutsättningarna för att skapa kläder som ett sätt att visa på 

iögonfallande konsumtion knutet till livsstil är nu annorlunda. Kvinnans 

förmåga att rätta sina konsumtionsvanor efter tidens förutsättningar kan även 

kopplas till Davis studie om konsumtionsvanor i Berlin under samma tidsperiod. 

Kriget sätter nya krav på konsumtionsmönstren. Den tidigare idén om kvinnan 

som en irrationell konsument trängs undan av idén om den utsatta kvinnan som 

gör allt för att ta sitt ansvar för familjen och nationen genom att förändra sina 

konsumtionsmönster och bara anskaffa det allra nödvändigaste.  De slösaktiga, 133

ytliga och excentriska kan ses som uttryck för bilden av den irrationella 

konsumenten, medan engagemanget i att skapa ett mode som tyder på 

allvarsamhet, sparsamhet är ett uttryck för den motsatta bilden; den rationella 

konsumenten. Men behovet av att samtidigt bevara klädernas elegans och 

förnämhet är ett uttryck för konsumentens behov av att inte riskera att förlora en 

viktig del av sin identitet som en anständig och förnäm dam.  

8.3 Vidare forskning 

Redan tidigt i studien stod det klart att det med lätthet skulle gå att analysera 

detta material utifrån många skilda perspektiv och fokus. Den här typen av 

arbete har ett alltför begränsat omfång och en för snäv tidsram för att kunna 

utforska ämnet ur flera perspektiv.  

 

I materialet fanns tydliga spår av 1) synen på konsumenten som en kritisk agent 

med god smak, samt iden om shopping som en social aktivitet, 2) idéen om 

132 Severinsson 2018, s.257-258. 
133 Davis 1996,  s.290-295. 

 48 (53) 



 

modeskapandet som en konstnärlig process och modeskaparen som en konstnär, 

3) Ett enormt utbud av modekläder 4) Ett jämförande kritiskt perspektivet på 

tidigare moden och damer förr och 5) Skräddarnas och modeskaparnas vilja 

kontra damernas samt 6) kopplingar mellan kropp, ålder och mode.  

 

Alla dessa är ämnen som skulle vara givande att studera vidare. Särskilt synen 

på konsumenten skulle vara en studie som kunde tillföra ett perspektiv på ämnet 

eftersom det är en källa för hur man talade till konsumenter om konsumenter 

som något positivt, vilken bild av konsumenten som förmedlades genom 

tidningarna kan ställas mot andra bilder av konsumenten i samtiden. Detta kan 

dessutom ställas i kontrast till de perspektiv på konsumenten som finns idag. 

Personligen dras jag mot idén av att studera modeskapandet som en konst och 

bilden av modeskaparen som en konstnär eftersom detta ämne ligger så nära 

design, ett ämnesområde jag själv tycker är otroligt intressant. Att studera detta 

vidare säger något om modets estetiska dimension.  
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9. Didaktiska kopplingar 
Den här studien visar på komplexiteten i relationen mellan konsumtion, 

ekonomiska förutsättningar, ideal och sociala behov. Vidare kommer jag att 

argumentera för varför de historiska förhållanden som studerats här kan vara ett 

givande perspektiv att undervisa om inom skolan. 

9.1 Varför modehistoria? 

Det mest lämpade sättet att besvara den frågan är att först studera frågan om 

varför vi ska lära oss historia. Historia är en så viktig och ständigt närvarande 

del av vårt liv, både i den enskilde individens liv och i det stora samhället. Vi är 

inte alltid medvetna om dess ständiga närvaro vilket kan få historia som ämne i 

utbildning att verka trivialt och onödig. Människor vänder sig ofta till historia 

för att hitta sammanhang, identitet och moraliska kompasser för hjälpa dem 

orientera sig i nuet. Att lära av historien är bland de mest framträdande 

argumenten för att lära ut historia.   134

 

Idag syftar historieundervisning i svenska skolor till att utveckla (grundskola) 

och fördjupa (gymnasieskola) kunskaper om det förflutna och historiska 

sammanhang samt förståelsen för hur historia används och präglar vår samtid.  135

I grundskolan ska undervisningen dessutom främja elevernas utveckling av 

historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och 

värderingar, vilket ska syfta till att de ska få förståelse för olika kulturella 

sammanhang och levnadssätt. Därtill ska undervisningen även stimulera 

elevernas nyfikenhet på ämnet och visa hur vi genom källmaterial kan veta 

något om historia.   136

 

Mode är ett uttryck för mycket, för identitet och grupptillhörighet, för social, 

ekonomisk och kulturell position. Vilket gör det till en intressant aspekt av 

samhället att studera. Genom mode och klädsel säger individen något om sig 

134 Karlsson & Zalander 2014, s.13-16.  
135 LGY11, Historia, ämnets syfte. LGR11, Historia, ämnets syfte.  
136 LGR 11, Historia, ämnets syfte. 
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själv. Att studera modehistoria berättar alltså något om vad som är viktigt att 

säga, vilka ideal, värderingar och levnadsvillkor som finns i tiden. Modet är 

därigenom kopplat till samhällsförändringar och borde därför vara givande att 

användas som ämne inom historieundervisningen. Vidare är modehistoria 

konsumtionshistoria vilket möjliggör paralleller till dagens debatt kring 

konsumtion och miljöpåverkan.  

9.2 Vad ur modehistorien? 

När mode kommer på tal inom skolan handlar det ofta om 1920-talet och 

kvinnans frigörelse, men mode sträcker sig betydligt bredare än så och kan säga 

mycket om en tid. Som exempel på hur man kan arbeta med modehistoria i 

skolan kommer jag här utgå från tidsperioden för min egen studie. Krigshistoria 

är ingen nytt och har länge varit en integrerad del av historieskrivningen. Andra 

världskriget har fått mycket utrymme inom såväl utbildning och populärkultur. 

Första världskriget har fått något mindre utrymme men är fortfarande en av de 

krig som illustrerats. En stor anledning till första världskrigets närvaro är dess 

unika omständigheter; det var inte bara det första kriget som omfattade en stor 

del av hela världen utan även det första industriella kriget. Det ändrade hur krig 

utkämpades, traumatiserade en hel generation och är än idag känt som som ‘the 

great war’ och the ‘war to end all wars’. Att belysa detta krig ur ännu ett 

perspektiv kan verka överflödigt, men det är ett perspektiv som inte fått mycket 

utrymme och kan vidga vår förståelse för en annan grupp människor under 

kriget. 
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