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1. INLEDNING 

 

1.1 Ämnesval 

Det är alltid intressant att se vad människor har i sina bokhyllor. När jag var hemma hos ett 

heterosexuellt par i medelåldern bestod deras boksamling till största delen av vad jag skulle 

kalla ”självhjälpsböcker”. Titlar som Självkänsla nu! och Varför väljer jag alltid  fel män? 

prydde större delen av bokhyllan. Tydligen var samtliga inköpta av kvinnan. Jag brast ut i 

skratt. Det var verkligen hylla upp och hylla ner! Alla lovade mig på olika sätt att jag kunde 

bli lycklig bara jag läste just den boken. Bland dessa böcker fanns även A piece of cake av och 

med tevekocken Leila Lindholm. Boken handlar om bakning och innehåller recept, färgrika 

bilder samt iscensättningar av Leila Lindholm i köket. På så vis får man också ”lära känna” 

Leila. Bland alla självhjälpsböcker i bokhyllan tycktes boken först ha hamnat fel. När jag 

bläddrade i den förstod jag att den var helt rätt. I en jakt på den perfekta livsstilen, där allt från 

var du bor till vilket toalettpapper du köper, ingår även vilken kokbok med tillhörande kock 

du väljer. Jag tror att genom val av bok väljer köparen, medvetet eller omedvetet, att 

identifiera sig med kocken och de ideal den symboliserar.  

Jag måste erkänna att ibland vill jag vara Leila. I alla fall när jag bakar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom bildundersökningar och bildanalyser av bakbokens bilder, 

undersöka om A piece of cake (2008) refererar till 1950-talets bild av hemmafrun. A piece of 

cake och Leila Lindholm får mig att tänka på 1950-talets hemmafru tack vare klädval, 

pastellfärger, rosafärgade föremål och den lättsamma sinnesstämningen. Jag undrar om 

bilderna i Lindholms bok är en ironisk, okomplicerad eller nostalgisk idealbild av 1950-talets 

”hemmafruroll” som man kan spela när man själv har lust. 

 

Uppsatsens består av en undersökning i två delar. I första delen söks tecken bland 

massproducerade bilder från det svenska 1950-talet. Undersökningen fortsätter i den andra 

delen, genom jämförande semiotiska bildanalyser av bilderna i A piece of cake med svenska 

Husmoderns Köksalmanack 1950-59, och den amerikanska konstnären/formgivaren Anne 

Taintors collage. Collagen började tillverkas 1985. Med min undersökning hoppas jag kunna 

upptäcka eventuella likheter eller nostalgiska och ironiska förskjutningar hos bakbokens 

bilder.    
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1.3 Forskningsöversikt 

Jag har ej funnit någon jämförande undersökning mellan 1950-talets massproducerade bilder 

av hemmafrun, och dagens massproducerade bilder. Däremot finns det en del forskning om 

reklambilder och hemmafrun så som företeelse från 1950-talet som har varit till stor nytta   

 

Artikeln ”Mannen i fåtöljen” av historikern Ulrika Torell finns i antologin Visuella spår från 

2003 med Ulrika Torell, Eva Åhrén Snickare och Anna Sparrman som redaktörer. Artikeln 

handlar om hur mannen, i 1950-talets veckotidningar och reklam, skildrades sittandes i sin 

fåtölj med pipa och tidning, medan hans fru skötte hushållet och såg till att han hade det bra. 

Torell följer hur mannen sakta men säkert rest sig ur fåtöljen för att bli delaktig i 

hushållsarbetet, i takt med tidens krav på ett mer jämställt hushållsarbete. Artikeln är ett bra 

exempel på en metod för hur man kan följa ett motiv över tid för att se hur det förändras.  

 

Historikern Britta Lövgrens artikel ”Hemmen och samhällsplaneringen, Kvinnans plats i 

1950-talets hem och samhälle” ur Bebyggelsehistorisk tidskrift 1994/28, undersöker den 

svenska hemmafruideologi som fanns under detta årtionde. Denna ideologi, menar Lövgren, 

har givit oss en felaktig bild av 1950-talet som ”hemmafrudecenniet”, när det i själva verket 

var fler gifta kvinnor än tidigare som förvärvsarbetade.  

  Sociologen Boel Berners artikel ”Husmors Filmer och den moderna husmodern: teknik och 

expertis i hushållet under 1950- och 60-tal” ur Historisk tidskrift 1999 ger en intressant bild av 

hur man i Sverige under 1950- och 60-talet förlitade sig på experters råd när man skulle sköta 

ett hem. Med hjälp av dessa skulle husmodern upplysas så att hon själv så småningom 

agerade lika klokt som experterna. 

 

Det finns studier som har varit användbara för att få en förståelse för hur det såg ut i de 

svenska hemmen under 1950-talet. Patrik Åkers avhandling vid Journalisthögskolan i 

Stockholm Vår bostad i folkhemmet från 1998 är en undersökning av hur veckotidningen Vår 

bostad presenterar bostaden, i text och bild, under 1900-talet. Svenska hem av journalisten Per 

Svensson från 2003, handlar om hur vi har bott och bor i Sverige. Per Svenssons bok är 

visserligen mera populärvetenskaplig, men genom läsning växer många tankar om just 

svenska hem. Båda behandlar folkhemsbygget och kvinnans roll i hemmet under historien.  
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Hemmafrun fanns givetvis inte endast i Sverige. Hon fanns även i de amerikanska och 

brittiska hemmen under 1950-talet. I kapitlet ”The Happy Housewife: Domestic Renewed” ur 

As long as it´s pink av den brittiska designhistorikern Penny Sparke från 1995, förklarar 

Sparke hur kvinnan efter andra världskriget återigen placerades i hemmet. Hemmet blev till 

en egen sfär, där målgruppen hemmafruar växte fram. Denna målgrupp konsumerade en viss 

typ av föremål som ansågs spegla en feminin smak. I relation till den "världsliga”, ”stilrena”, 

maskulina smaken blev den feminina smaken dess förkastliga motsats.     

  I Adrian Fortys Object of desire från 2005 beskriver han hur hushållsapparaterna framväxt 

påverkade hushållsarbetet i 1950-talets hem. Det fanns en stark övertygelse om att maskinerna 

skulle spara tid, men i själva verket kunde hemmafrun, hemmets ingenjör, med hjälp av den 

nya tekniken, hinna utföra mer hushållsarbete än tidigare eftersom det från den här tiden blev 

allt ovanligare att hemmafrun antällde hembiträde.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter fungerar som redskap för att kunna tolka bilder. Därför 

kommer jag att använda begreppen som kontext i semiotiska bildanalyser. Med hjälp av dessa 

begrepp vill jag på ett förtydliggörande sätt undersöka om A piece of cake refererar till 1950-

talet, det vill säga urskilja om teorierna kan tillämpas på uppsatsens samtliga bilder, och 

därmed fastslå vad det är hos bilderna i A piece of cake som för mina tankar till 1950-talet.   

 

Kroppens kön  

Enligt den amerikanska sociologen Erwin Goffman skapar människan genom ”performance” 

sitt jag och kommunicerar på så sätt med omvärlden. Mycket av människans sätt att uppträda 

eller hur hon förväntas att uppträda beror på vilket kön hon tillhör. Det kallar Goffman för 

”gender display”. Detta icensätts ofta i bildkulturen. Därmed intar kvinnor vissa poser medan 

män intar andra.1  

  Eftersom det är män som har innehaft maktpositioner genom historien är också mannen 

normen och manskroppen står som en symbol för kultur, civilisation och ordning medan 

kvinnokroppen brukar förknippas med det naturliga och köttsliga.2  

 

 

 
                                                 
1 Eriksson och Göthlund, Möten med bilder, 2004 s. 45-46 
2 Eriksson och Göthlund, s. 75-77 



  5    
 

Den inramade kvinnan  

Genom att rama in kvinnan, på engelska to frame, skiljs hennes kropp från hennes person, 

vilket avgränsar kvinnokroppen och gör den till ett ting. På så sätt går det att kontrollera 

kvinnan och hennes kropp eftersom hon blir placerad innanför säkra gränser. Inramningen 

bestämmer hur mycket betraktaren får se. Våra möjligheter att tolka en bild begränsas av valet 

av inramning, då betydelsen kan förskjutas och våra tolkningsmöjligheter försämras. Därför 

blir kvinnans kropp, beskuren på rätt sätt, användbar i reklam och marknadsföring.3 

 

Blickar  

Det finns olika sorters blickar. Om man ”har” blicken, det vill säga om man tittar in i kameran 

på en bild, har man makt, aktivitet och möjligheten att framstå som ett subjekt istället för ett 

objekt. Det beror på att en människas ögon sägs spegla hennes själ. Genom att låta en person 

vika bort blicken på en bild ”avhumaniserar” man denne, och betraktaren slipper hotet som 

personens blick kunde ha inneburit. På så vis kan man utan att bli ”utmanad” titta på 

människan och erbjudas en illusion av att man betraktar en person som inte vet om att han 

eller hon blir betraktad. Samma effekt uppnås om personen blundar. Den bortvända blicken 

förekommer inom så vitt skilda bildkategorier som pornografi, modebilder och reklam, 

skriver konstvetarna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund i Möten med bilder. En annan 

blick, en aktiv blick, är den så kallade ”the come on look”, vilken innebär att blicken inbjuder 

betraktaren till att titta på och etablera någon form av relation till den avbildade. Begreppet 

myntades av filmvetaren Annette Kuhn. Denna blick finns framförallt inom pornografin, men 

förekommer precis som den bortvända blicken även hos reklam- och modebilder. Blicken kan 

förstärkas genom kroppens position och gester. ”The involved look” är en blick där 

betraktaren vet att den är just en betraktare. Betraktaren erkänner sin roll och är medveten om 

att han/hon betraktar en representation av någonting, och inte en objektiv återgivning av 

verkligheten. 4 

 

Hemmafruideologi 

Enligt historikern Britta Lövgren skapades i 1950-talets Sverige en hemmafruideologi som 

motarbetade att fler och fler gifta kvinnor förvärvsarbetade. Den gifta förvärvsarbetande 

kvinnan sågs som ett problem eftersom hon då skulle behöva dubbelarbeta, vilket innebar att 

hemmet och familjen skulle bli lidande. Dessutom ansåg man att om kvinnan själv fick välja 

                                                 
3 Eriksson och Göthlund s. 116 
4 Eriksson och Göthlund, s. 56-62 
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skulle hon stanna hemma och ta hand om sitt hem och sina barn. Samhället gjorde föga för att 

underlätta möjligheterna för att kvinnor med små barn skulle kunna förvärvsarbeta, utan 

barnpassning var ett individuellt problem. Denna ideologi innebar att 1950-talet felaktigt 

kallats för hemmafrudecenniet, vilket i själva verket enbart är en mytbild. Visserligen fanns 

under 1950-talet ett relativt stort antal hemmafruar, men det var ändå trots detta en betydande 

del av de gifta kvinnorna som började förvärvsarbetade, trots samhällets bristande insatser för 

att hjälpa dem ut i arbetslivet.5  

 

Nostalgi 

Nostalgi betyder vemodig men njutningsfylld längtan hem eller tillbaka till något förlorat 

(särskilt om längtan till vissa miljöer e.d.).6  

  Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, menar att nostalgi idag är en 

längtanskänsla, en känsla efter någonting som har gått förlorat. Den uttrycker separation. 

Nostalgi är inte den neutrala hågkonsten utan minnen som är utvalda av samtiden. Begreppet 

har också med de självupplevda att göra, det vill säga det som ryms inom en persons 

livsberättelse, och handlar om att återvänta inuti sin egen historia. Vidare menar Johannisson 

att nostalgin innebär en särskild känsla, en blandning mellan smärta och lust, melankoli och 

sötma, och sammanfattar med ordet bitterljuvhet.7  

 

Ironi  

Ironi betyder i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen 

säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare skall 

inse detta. Man kan till exempel tala om någon som ”en skön juvel” e.d. – fastän med motsatt 

innebörd.8  

 

1.5 Metod 

Uppsatsen är en undersökning i två delar. I den första delen, bildsökningen, är jag på jakt efter 

tecken och undersöker därför kokböcker, veckotidningar och massproducerade bilder från 

1950-talet. Jag anser att jag därigenom har fått en översikt av hur bilderna från 1950-talet var 

komponerade inom reklam, veckotidningar och kokböcker. Tack vare sökord som 

                                                 
5 Lövgren, Britta, ”Hemmen och samhällsplaneringen, Kvinnans plats i 1950-talets hem och samhälle”, 
Bebyggelsehistorisk tidskrift 1994/28, s. 71-84 
6 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord: nostalgi 2008-11-24 
7 Johannisson, Karin, ”Inledning”, Nostalgia: En känslas historia, 2001, s. 7-11 
8 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord: ironi 2008-11-24 
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”hemmafrun”, ”1950-talet” och ”kokböcker” har jag via databaser, söksystem och bibliotek 

funnit mina två bildkällor Husmoderns köksalmanack och Anne Taintors collage, kokböcker 

samt veckotidningarna Idun och Vecko-Revyn 1950-59, samt artiklar, vetenskapliga studier 

och populärvetenskapliga böcker om hemmafrun. I undersökningens första del beskriver jag 

även vem hemmafrun var.  

  Det är framför allt vad bilderna i Leila Lindholms bakbok kommunicerar som är av vikt i 

den här uppsatsen. Jag kommer därför i undersökningens andra del att börja med att göra en 

översiktlig beskrivning av hur A piece of cake är uppbyggd; redovisa antalet sidor, antal 

bilder, antal bilder där Leila Lindholm förekommer med mera. Därefter gör jag sex 

jämförande bildanalyser enligt kontexterna kroppens kön, blickar och hemmafruideologin, 

samt reflekterar över huruvida begreppen nostalgi och ironi är tillämpbara i bildanalyserna. 

Jag kommer således att utföra semiotiska bildanalyser på två av bakbokens bilder, för att 

sedan jämföra dem med semiotiska bildanalyser, med liknande motiv avseende uppbyggnad, 

miljö och figurer av  

 

1) Två bilder ur Husmoderns köksalmanack 1950-59 som gavs ut av den svenska 

hushållstidningen Husmodern 

2) Två amerikanska 1930-, 40- och 50-talsbilder som Anne Taintor sedan 1980-talet 

använder i sina collage, placerade på produkter som exempelvis kylskåpsmagneter.  

 

De sammanlagt sex bildanalyserna kommer således att delas in i två grupper med tre 

bildanalyser vardera, där bilderna har liknande motiv i bemärkelsen hur kvinnorna framställs. 

Grupp 1 innefattar semiotisk bildanalys av bilderna A, B och C. Bild A är hämtad från A piece 

of cake, bild B är från Husmoderns köksalmanack och slutligen är bild C en bild från Anne 

Taintors collage. Grupp 2 innefattar semiotisk bildanalys av bilderna D, E och F, där bild D är 

hämtad från A piece of cake, bild E från Husmoderns köksalmanack, och bild F är ett av Anne 

Taintors collage. Avslutningsvis till varje grupp görs en sammanfattning om de likheter som 

finns mellan gruppens bilder.   

  Jag ser Husmoderns köksalmanack som så kallade original från 1950-talet, medan Anne 

Taintors bilder är utvalda, visserligen från autentiska amerikanska veckotidningar, för att med 

hjälp av tillagd text efterskonstruera bilder från 1930-, 40- och 50-talens av den lyckliga 

hemmafrun. Husmoderns köksalmanack är vidare en svensk produktion, medan Taintors 

bildmaterail är hämtade från amerikanska veckotidningar, vilket givetvis har stor betydelse. 
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Med hjälp av de jämförande semiotiska bildanalyserna får jag en fördjupad förståelse för 

Leila Lindholms iscensättningar.  

  För att göra min undersökning mer tillförlitlig presenteras fler bilder från A piece of cake och 

mina andra bildkällor i form av ett collage, dock utan att göra djupgående bildanalyser. 

Bilderna är utvalda för att visa hur Leila Lindholm och de övriga kvinnorna framställs på 

liknande sätt. Tanken är att collagets bilder ska ge läsaren en chans att, med hjälp av fler 

bilder än de sex bilderna i de två bildgrupperna, kunna införskaffa sig en uppfattning, 

huruvida Leila Lindholms iscensättningar refererar till 1950-talet. Jag diskuterar min 

uppfattning om bilderna i uppsatsens avslutande diskussion. Totalt innehåller uppsatsen 29 

bilder.  

 

Semiotisk bildanalys  

I mina semiotiska bildanalyser utgår jag från den franske litteraturforskaren och semiotikern 

Roland Barthes. Enligt honom sker den semiotiska analysen på två nivåer; den uppenbara och 

den underliggande meningen i bilden, den denotativa respektive den konnotativa. Denotation 

innebär att vi ser (eller förstår) vad bilden ”står för”, det vill säga bildens mera uppenbara 

mening. Man försöker identifiera samtliga bildelement i bilden. Utifrån den denotativa nivån 

kan man sedan gå vidare i sin analys till den konnotativa. Med konnotation avses förståelsen 

av föremålens djupare mening, det vill säga vad de symboliserar ur en viss utgångspunkt. 

Denna kan vara ur en personlig- eller kulturell kontext, vilket oftast sker helt omedvetet och 

”automatiskt”.9 Ett exempel som ges av Yvonne Waern, Rune Pettersson och Gary Svensson i 

antologin Bild och föreställning- om visuell retorik, står ringen för olika saker inom olika 

kulturer. Ringen kan vara ett vänskaps- och kärlekstecken, men även ett tecken för status i 

form av en akademisk doktorsring.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Waern, Pettersson, Svensson, Bild och föreställning – om visuell retorik, 2004 s. 38-41  
10 Waern, Pettersson, Svensson, s. 24 
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I figuren nedan sammanfattar jag hur jag kommer att genomföra semiotiska bilanalyser i 

uppsatsen. 

 

 

SEMIOTISK BILDANALYS 

 

DENOTATIV 

NIVÅ 

Bilderna 

analyseras 

utifrån: 

människor 

kläder 

miljö och rum 

ljus/mörker 

rörelse/vila 

yta, djup, 

perspektiv 

  
 

KONNOTATIV NIVÅ  
 

Bilderna analyseras ur avsändarens 
kontext/perspektiv utifrån: 

 
 

•Vilka föreställningar om könsroller 
och blickar kommunicerar bilden?   
Vilka indexikala och symboliska 

tecken kan urskiljas? 
 

•Vilka föreställningar om 1950-talets 
hemmafru kommunicerar bilden? 
Vilka indexikala och symboliska 

tecken kan urskiljas?  
 
 
  

 

Material 

Här följer korta beskrivningar av A piece of cake och de två bildkällor, nämligen Husmoderns 

köksalmanack och Anne Taintors collage, som jag hämtar mitt bildmaterial till de semiotiska 

bildanalyserna ur. 

 

Bild A och D:  Bakboken A piece of cake  

Leila Lindholms A piece of cake är en så kallad bakbok på 224 sidor, med recept på kakor och 

bröd. Den gavs ut 2008 på förlaget Natur och Kultur. Bokens författare och producent, Leila 

Lindholm, är en känd tv-kock med program som Leila bakar. Recepten kan beskrivas som 

pedagogiska och lätta att följa steg för steg, men bilderna i boken, som föreställer bakverk, är 

redan bakade. På så sätt fungerar bildmaterialet snarare som en inspirationskälla till att vilja 

baka, än som en visuell framställning av tillvägagångssättet. Bilderna fungerar även, i 

symbios med text om Leilas personliga relation till bakning, som ett sätt att lära känna henne. 

I ett avsnitt beskriver hon hur hennes mormor lärde henne baka muffins som liten, i samband 

med bilder av färgglada just muffins. Boken har funnits högt på listan över de bäst säljande 

böckerna under 2008.  
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Bild B och E: Husmoderns köksalmanack  

Husmodens köksalmanack gavs fram till 1977 ut årligen, i samband med tidningen 

Husmodern. Tidningen hade grundats 1917 med avsikt att lära svenska kvinnor hushållning 

under krigstiden. Så småningom växte tidningen till att omfatta samtliga hemmets 

arbetsområden såsom städning och tvättning. På 1960-talet lanserades den som en mat-, mode 

och hobbytidning. 1988 lades tidningen ner.11  

  Almanackorna innehöll veckokalender med recept för varje dag och varje måltid, tips till 

husmodern, reklam, plats för bokföring och anteckningar om klädinköp och dylikt. Framsidan 

pryddes av en färgbild på husmodern själv och/eller hennes barn. Almanackorna ges 

fortfarande ut årligen, men heter sedan 1978 Köksalmanack.  

 

Bild C och F: Anne Taintors collage 

Anne Taintors collage, som finns på framtagna produkter som exempelvis kylskåpsmagneter 

och necessärer, säljs i svensk handel. Collagen består av bearbetade bilder, utvalda från 

amerikanska veckotidningar 1930-1959 som, tillsammans med ironiska kommentarer, ska 

föreställa vad den ”käcka hemmafrun” på bilden egentligen tänker.12 

 Det är intressant att Anne Taintors bilder är hämtade från tidsperioden 1930-59 men ändå 

tycks ha ett likadant bildspråk. Min utgångspunkt var 1950-talet som epok och bildvärld, men 

mina föreställningar om 1950-talets bilder, är just mina personliga föreställningar. Med 

Taintors bilder ifrågasätter jag, som jag återkommer till i det följande, om man egentligen kan 

tala om just ett decenniums bilder.  

  

1.6 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är en undersökning i två delar. Undersökningens första del som är en 

bildundersökning bland 1950-talets bilder, samt fördjupar förståelsen av vem hemmafrun var. 

Därefter följer undersökningens andra del, som består av en beskrivning av bilderna i A piece 

of cake samt sex semiotiska bildanalyser som är uppdelade i två bildgrupper, med en bild med 

liknande motiv från varje bildkategori. I det här kapitlet ingår även ett bildcollage med 

reprensentativa bilder från A piece of cake och mina bildkällor, som visar likheter dem 

emellan. På detta följer kapitel fyra där jag diskuterar och sammanfattar hur Leila Lindholms 

iscensättningar präglas av föreställningar om feminitet. Slutligen redovisas källor och anförd 

litteratur, på dessa följer bildförteckning och tills sist finns ett abstract.  

                                                 
11 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord: tidningen husmodern 2008-12-15 
12 www.annetaintor.com 2008-12-20 
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2. UNDERSÖKNINGENS FÖRSTA DEL: BILDSÖKNING  

 

2.1 Jakten på bilden av 1950-talet   

När jag började leta efter bilder av 1950-talets hemmafru trodde jag att de skulle vara lätta att 

hitta. Och visst var det lätt att hitta bilder från 1950-talet. Men till min förvåning konstaterade 

jag att bilderna inte såg ut som jag förväntat mig.  

 

Den första kategorin jag sökte bilder ur var kokböcker från 1950-talet. Men kokböcker från 

den tiden visade sig innehålla ytterst få bilder. De bilder som fanns var antingen tecknade 

råvaror och maträtter, eller svartvita fotografier av olika maträtter. I undantagsfall var 

kokböckernas framsida tryckt i färg, och ibland även några av bilderna på mat. Ingenstans i 

kokböckerna förekom hemmafrun eller kokerskor.  

  Jag undersökte vidare om jag kunde finna henne i Husmoderns köksalmanack från 1950-

talet, en almanacka jag fann då jag sökte bland kokböcker. Titel och framsidan, som var tryckt 

i färg, gav mig förhoppningar att jag äntligen skulle finna just hemmafrun. Men också 

bilderna i almanackan var oftast i svartvitt. De kvinnor som förekom var främst 

husmoderexperterna i sina vita rockar.13 Jag hade väntat mig vackra kvinnor i vackra kläder, i 

ett vackert och välordnat hem. Jag började nu förstå att jag inte skulle finna min hemmafru i 

1950-talets kokbok. 

  En annan föreställning jag bar på var att de bilder jag sökte möjligtvis skulle förekomma i 

veckotidningar från 1950-talet. Därför undersökte jag först tidningen Idun 1950-59. 

Tidningen gavs ut 1887-1963 och beskrivs som en praktisk veckotidning för kvinnan i 

hemmet. Idun fick så småningom en mer allmän prägel med aktuella reportage- och 

debattmaterial. Det var också en tidning som tidigt förespråkat kvinnors frigörelse.14 En 

genomgång av tidningen från åren 1950-59, visade att den huvudsakligen bestod av svartvita 

bilder, och några kvinnor vid spisen kunde jag inte finna. Ytterligare en veckotidning jag 

granskade närmre var Vecko-Revyn från de aktuella åren. Vecko-Revyn grundades 1935 och 

finns än idag. Efter ett par år blev den en renodlad ungdomstidning, istället för 

aktualitetsmagasin. Tidningen beskrivs som rikt illustrerad.15 Jämfört med Idun var Vecko-

Revyn betydligt mer färgrik. Men jag kunde inte heller här finna de bilder av hemmafrun som 

                                                 
13 Berner, Boel, ”Husmors Filmer och den moderna husmodern: teknik och expertis i hushållet under 1950- och 
60-tal” ur Historisk tidskrift 1999  
14 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord: Idun 2008-11-27  
15 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord: Vecko-Revyn 2008-11-27  
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jag var ute efter. Tidningen talade främst till den moderna unga kvinnan, och hon var ingen 

hemmafru. Jag fann det oerhört intressant att jag konnoterarde bilderna i A piece of cake till 

1950-talet, och sedan inte kunde återfinna liknande tecken, vare sig i kokböcker eller 

massproducerade veckotidningar från den tiden.  

  När jag därefter sökte mer brett, via Google, med sökordet ”hemmafru”, fick jag fram just de 

bilder jag letat efter, och så småningom om upphovsmannen, nämligen den amerikanska 

konstnären/formgivaren Anne Taintor. Via hennes hemsida kunde jag sedan hitta exempel på 

den typ av bilder jag hade haft i åtanke när jag började min undersökning.16 Tre faktorer är av 

yttersta intresse gällande dessa bilder. Det första är att bilderna inte är hämtade endast från 

1950-talet, utan även från 1930- och 40-talet. Det andra är att bilderna kommer från 

amerikanska veckotidningar. Det tredje är att bilderna är efterkonstruktioner av hemmafrun, 

då Anne Taintor med hjälp av text ger bilderna en annan ton, och bidrar till att ge en 

nostalgisk och samtidigt ironisk bild av 1950-talets hemmafru. Jag trodde att jag skulle hitta 

min bild av 1950-talet i Sverige bland massproducerade bilder från 1950-talet. Istället fann 

jag den i efterkonstruerade amerikanska bilder, från 1980-talet.   

 

Hemmafrun: Vem var hon?  

Följande avsnitt handlar om mitt sökande efter hemmafrun. Vi återvänder däför nu till 1950-

talet, för att få en bild av vem hon var.  

  Under andra världskriget behövdes kvinnor på arbetsmarknaden i västvärlden eftersom 

männen var ute i strid. Den brittiska designhistorikern Penny Sparke hävdar att det var 

populationsfrågan som efter krigets slut återigen placerade kvinnan i de amerikanska och 

brittiska hemmen. Kvinnorna uppmanades att överge förvärvsarbete för att fullhjärtat ägna sig 

åt hemarbete, barn och man. Det gick inte att kombinera de båda. Att sköta hem och barn sågs 

som både en tillfredsställande samt en professionellt och utmanade sysselsättning. Tack vare 

kvinnors ”självklara” kunskap om att driva hemmet, genom nya redskap som ansågs spara tid 

samt nya konsumtionsmöjligheter blev det naturligt att kvinnan var den som skulle sköta 

familjens hem. Behövde hon assistans fanns tips från teoretiker inom fälten sociologi, 

psykologi och psykoanalys att tillgå. På så vis ansågs det möjligt för hemmafrun att 

koncentrera sig på barnuppfostran, konsumtion och förskönade av tillvaron i hemmet. Allt 

med hjälp av egenskaper som ansågs spegla kvinnors avsevärda skillnad från män.17 Idén om 

skillnaden mellan de olika könens arbetsuppgifter härstammade från darwinistiska idéer om 

                                                 
16 www.annetaintor.com 2008-12-20 
17 Sparke, Penny, As long as it´s pink: The sexual politics of taste, 1995, s.165-186 ,  
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skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Under den här tiden var även Sigmund Freuds teorier 

aktuella, vilka innebar ytterligare förtydling av skillnaden mellan maskulint och feminint. 18   

  Den brittiska arkitekturhistorikern Adrian Forty menar i Object of desire: Design and society 

since 1750, att apparater för hushållet dök upp i större utsträckning när de högre 

samhällsklasserna fick problem med att hitta hemhjälp under 1930-talet. Även om 

hushållsapparaterna till att börja med skulle nyttjas av ett hembiträde, förespeglades de som 

tidssparande och betydligt mer effektiva för husmodern själv, när hon själv blev tvungen att 

städa. När de nya maskinerna blivit vanliga i de flesta brittiska hushållen 1950, tillbringade 

hemmafrun istället mer tid på hushållsarbete.19 

Eftersom medelklassens hemmafruar nu blev ”sin egen hemhjälp” krympte därmed klyftan 

mellan dem och arbetarklassens hemmafruar. Man skulle kunna påstå att ”alla” blev 

medelklass. Det innebar att gruppen hemmafruar blev en mer homogen grupp med samma 

ideal, med samma behov och konsumtionsvanor, i stort sett också oberoende av klass och 

region, skriver Penny Sparke. Genus blev istället det som styrde hemmafruns smakkultur, 

någonting som marknaden använde sig av i sin marknadsföring av produkter. Till exempel 

producerades de nya hushållsapparaterna i pastellfärger för att locka en kvinnlig användare. 

Plastdesign, en konstindustriell formgivning av plastföremål, växte fram efter andra 

världskriget med färgglada produkter och var vanligt förekommande i 1950-talets hem. Den 

feminina smaken ansågs lägre stående än den maskulina som ansågs vara äkta god smak. 

Därför beskrevs den ”feminina smaken” så småningom ofta med nedsättande ord.20 ”Kitsch” 

var ett av de orden.21   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Sparke, Penny, s. 165-186 
19 Forty, Adrian, Objects of desire: Design and society since 1750, 2005, s. 207-221  
20 Sparke, Penny, s. 165-186  
21 Ordet kitsch är en benämning på t.ex. konst, konsthantverk och litteratur producerad på billigt sätt, utan 
konstnärligt engagemang, men som kopierar och överdriver former från dyrare verk. 



  14    
 

3. UNDERSÖKNINGENS ANDRA DEL: BILDANALYSER  

 

3.1 Bilderna i A piece of cake  

A piece of cake innehåller 224 sidor och består av totalt 175 bilder, omslagets bilder inräknat. 

På elva av bilderna förekommer Leila Lindholm. På två av dessa elva bilderna, sidorna 71 och 

133, finns bara en del av hennes kropp med, eftersom bildfokus finns på den kaka som 

Lindholm håller i sin famn, mot sin kropp. På nio bilder är Lindholms kropp kraftigt 

beskuren. Oftast är hennes underkropp ”gömd” bakom en köksbänk då hon befinner sig i ett 

kök. På en del bilder förekommer en kraftig beskurning av bilden i övre kant, vilket gör att 

Lindholms huvud delvis finns utanför bild. Tio av elva bilder är helsidsbilder. På en av 

samtliga bilder, sida 13, ser Lindholm in i kameran. På övriga tittar hon antigen ner, eller bort. 

Fyra av bilderna är fotograferade utomhus. Bilderna omnämns inte i texten, och det finns 

heller inga bildtexter.  

 
Bild 1       Bild 2 

 

Endast en av bilderna visar hela Lindholms kropp. Den bilden, som finns på sidan 153, är 

tagen på avstånd när hon går längs en grusväg. (Bild 1) Man får en känsla av att hon är 

omedveten om att hon blir fotograferad, eftersom hennes blick är riktad ut mot det grönskande 

gräset som ramar in grusvägen. Trots den här iscensättningen där hon tycks ovetande om 

kamerans närvaro, ler hon harmoniskt, precis som hon gör på samtliga bilder där hennes 

ansikte finns med. Denna till synes omedvetenhet om att bli fotograferad förekommer i 

ytterligare en bild, sida 142, där Lindholm sitter bakom ett marknadsstånd med kakor. (Bild 2) 

Man ser endast hennes huvud och axlar. Hon ler även här, men inte lika hjärtligt och tydligt 

som på närbilderna.   
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På två bilder, en av dem en helsida, förekommer en ensam flicka i 

10-års ålder med långt brunt hår. En av bilderna är en bild av fyra i 

ett helsidscollage, där hon dricker saft ur ett glas. (Bild 3) I sin 

vänstra hand, närmre i bild, håller hon ett bakverk. Hon ser på 

glaset som hon dricker ur. Flickans kropp är beskuren då man 

endast ser hennes ansikte, och en bit av hennes överkropp. 

Eftersom bilden har beskurits även i överkanten befinner sig en del 

av flickans huvud utanför bild.  

      Bild 3  
         

3.2 Bildgrupp 1  

 

Semiotisk bildanalys av bild A  

Ur A piece of cake, s. 13  

2008, Sverige  

fotografi, 24 x 19 cm   

Fotograf: Wolfgang Kleinschmidt 

 

Denotativ nivå 

Fotografiet föreställer en kvinna som är placerad i bildens 

förgrund. Hon är placerad centralt i bilden. Hennes kropp är 

kraftigt beskuren, och det man ser är hennes överkropp. 

Bilden är även beskuren i överkanten, vilket innebär att hela kvinnans huvud inte finns med. 

Det ger en känsla av att hon hukar sig för att komma med. Kvinnan blickar in i kameran med 

en busig blick, som förstärks av ett blygt leende. Håret är bortstruket från ansiktet, uppsatt i en 

hästsvans. I öronen hänger stora örhängen. Hon är klädd i vad tycks vara en blus, blå med vita 

prickar. Den är urringad och under skymtar ett rosa linne. Över blusen bär hon ett rött- och 

vittrutigt förkläde. Plaggens ger ett ungdomligt intryck tack vare färger och mönster. I famnen 

håller kvinnan en ljusrosa tung skål, som ser ut att vara tillverkad i porslin. I sin högra hand 

håller hon en vit elvisp med runda former och med svarta detaljer, som hon vispar någonting 

som finns i skålen med. Bakgrunden är oskarp, men man kan ändå ana att i kvinnans 

ögonhöjd finns i bakgrunden en vägghylla med burkar och skålar. Det visar att hon är 

fotograferad inomhus, i ett kök.  
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Konnotativ nivå  

Kvinnan på bilden uppfattas, av de som har sett program på svensk TV, som TV-kocken Leila 

Lindholm. Jag tolkar hennes blick som den sexiga så kallade ”the come on look”. Den blicken 

gör henne till ett objekt. Hennes leende och kroppshållning förstärker denna blick, och 

symbolen Leila uppträder enligt sin ”gender display”. Hon intar inte en maktposition. Istället 

tycks hon stå hukad, vilket blir ett indexikalt tecken för svaghet. Eftersom bilden är kraftigt 

beskuren, har Leila ramats in och hennes kropp har blivit ett ting. Hon är därmed ofarligt 

placerad inom säkra gränser och utgör därmed inget hot mot betraktaren. Hennes hår, som är 

uppsatt i en hästsvans, ger henne ett oskyldigt intryck. 

  Bilden at Leila uppfattar jag som ett indexikalt tecken för 1950-talets hemmafruideologi. 

Bakgrunden, redskapen och förklädet fungerar som indexikala tecken som visar att hon 

befinner sig i hemmets hjärta, köket. Där är hon lycklig och nöjd, vilket man ansåg att 

kvinnan skulle vara under 1950-talet. Med hjälp av den vita elvispen går arbetet så mycket 

lättare, vilket var en vedertagen tro när de nya köksapparaterna dök upp under 1950-talet. Den 

rosa skålen och hennes kläder, är ett indexikalt tecken för att hon köpt denna produkt 

beroende av hennes roll som kvinna. Elvispen och skålen har de runda, böljande formerna 

som är typiska för 1950-talets ”kitschiga” föremål. Med dessa indexikala tecken förstärks 

uppfattningen om Leila som en hemmafru. Däremot vore hennes stora örhängen antagligen 

för ohygieniska, åtminstone opassande och för glamourösa att bära i köket för 1950-talets 

idéer om hygien vid matlagning. Genom att sätta på sig ett förkläde kliver Leila in i den 

tillfälliga rollen som hemmafru. Det är örhängena som avslöjar hennes annars felfria kostym.  

 

Semiotisk bildanalys av bild B  

Framsida till Husmoderns köksalmanack 1958,  

Sverige, 1957 

teckning, 23,5 x 16 cm 

Tecknare: Signaturen Gesa  

   

Denotativ nivå 

Bilden föreställer en tecknad kvinna som håller i en 

brunfärgad, tung gryta. Hennes högra tumme håller i locket, 

så att det inte ska trilla av. Det sticker upp en träslev ur 

grytan. Hon håller grytan i midjehöjd. Hennes kropp är beskuren en bit ner på låren. 

Händernas fingrar är smala och eleganta och greppet om grytans öron och lock tycks 
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avslappnat och ledigt. På kvinnans vänstra hand pryds ringfingret av två guldringar. Hon bär 

en ljusblå klänning med skjortkrage och ett vitt förkläde med ett litet mönster som tack vare 

sin färg är svårt att urskilja. Hon har lagt huvudet på sned och strålar med ett vitt leende och 

blå ögon mot betraktaren. Tänderna är tecknade som en jämn, enhetlig vit rad. Det blonda, 

korta håret är bortstruket från ansiktet. Kvinnan står i bildens förgrund, och i bakgrunden syns 

tydligt ett stort fönster med vitrutiga gardiner, en ljusblå vägg med två målade 

porslinstallrikar, en vit arbetsbänk med en stor salladsskål, och framför den färska grönsaker. 

Ljuset tycks komma uppifrån, från en taklampa. Fönstrets persienner är inte nerdragna, men 

inte stängda. Det är mörkt utanför och rummet speglar sig i fönstret. Fönstret ramar in 

kvinnan. Under arbetsbänken anas en ugn.  

 

Konnotativ nivå  

Kvinnan på bilden är en kvinna i full färd med att laga en måltid. Indexikala tecken för det 

påståendet är kvinnans vita förkläde, grytan, grönsakerna och det faktum att hon står i ett kök. 

Kvinnan är en symbol för en kvinna som trivs allra bäst i köket. Förklädet blir återigen ett 

indexikalt tecken, den här gången för hemmafrun, som en slags uniform eller arbetsplagg. 

Hon bär dessutom en förlovings- och en vigselring, vilka är symboler för äktenskapet, och 

fungerar som ett indexikalt tecken på att hon är en husmoder, och inte hemhjälp. Eftersom 

hennes klänning och väggen är i samma färgnyans, skapas en samhörighet mellan henne och 

rummet. Även om kvinnan ser på betraktaren hamnar hon, uppfattar jag det som, ändå i 

underläge. Det beror på hennes gester och kroppshållning. Att lägga huvudet på sned är ett 

typiskt tecken för undergivenhet. Det faktum att kroppen är beskuren, gör kvinnan inramad. 

Det innebär att hon har blivit till ett ting, ofarlig att se på för betraktaren. Dessutom befinner 

hon sig  vid ett hörn i rummet, vilket ger känslan av att hon har en begränsad yta att röra sig 

på.  

  Symbolen kvinna i det här fallet, är synonym med 1950-talets lyckliga hemmafru. Hon lever 

i allra högsta grad upp till sin ”gender display”. Hon intar inte någon maktposition. Hon är 

ofarlig att betrakta, eftersom hennes blick är den så kallade ”the come on look”. Men blicken 

tonas ned tack vare hennes kläder som inte är särskilt utmanande eller ”sexiga”. Hon ser 

snarare rar ut.  
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Semiotisk bildanalys av bild C 

Kylskåpsmagnet 

USA  

Collage, 5.08 x 5.08 cm (2 x2 inch) 

Anne Taintor 

 

Denotativ nivå 

Bilden föreställer en kvinna, tecknad från sidan. Hon står i 

bildens förgrund. Det man ser av hennes kropp är den vänstra delen. Hon är beskuren vid 

höften. Huvudet är vridet till vänster så att ansiktet möter betraktaren. Ögonbrynen är 

rundade, lätt höjda och leendet är stort. Kvinnans läppar är röda och kinderna är lätt rosade. 

Hennes lockiga hår är cendréfärgat, klippt i en page med en kort lugg. Hennes huvud är 

beskuret. Hon är klädd i en ljusrosa kortärmad klänning med knappar längs ryggen. Runt 

hennes smala midja är ett förkläde knutit, med grönt band och blommigt tyg. Kvinnan står vid 

en strykbräda, som hon håller med sin vänstra hand. Hon har ett armband eller en klocka runt 

handleden. I sin andra hand håller hon ett strykjärn. Plagget hon stryker är ljusrosa. I 

bakgrunden syns en blå köksbänk med vita kökslådor och köksluckor. Bakom kvinnan finns 

ett fönster med vit spröjs och vit gardin.  

 

Konnotativ nivå  

 Eftersom kvinnan tittar över axeln på betraktaren får man en känsla av att bilden är tagen 

spontant, och känns ”äkta”. Det skulle betyda att kvinnan inte har särskilt mycket tid på sig att 

bygga upp en sinnesställning. Det ger ett intryck av att leendet kommer just spontant. Jag 

uppfattar att kvinnan är glad ”på riktigt”. Luggen gör att hon ser ung och en aning barnslig ut. 

Blicken är en så kallad ”come on look”, som förstärks något av kvinnans leende. Samtidigt 

hjälper frisyren och klädernas färger henne att framstå som gullig snarare än sexig. 

Ögonbrynen ger ansiktet ett oskyldigt intryck eftersom deras höjning gör att hon ser lite 

förvånad ut. Även inramningen av hennes kropp hjälper till att göra henne ofarlig.  

Det finns inga symboler eller indexikala tecken som pekar på att kvinnan skulle vara en 

förvärvsarbetande kvinna. Hennes plats tycks vara i hemmet. Hade hon varit ett hembiträde 

hade hon inte varit så välklädd. Kvinnan uppträder enligt sin ”gender display” eftersom hon 

med kroppsuttryck, frisyr och kläder, är en typisk symbol för en kvinna. Hon tycks inmålad i 

ett hörn, tack vare hur köksbänken är avbildad, byggd efter rummets hörn.  
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Sammanfattning av bildgrupp 1  

Bilderna i bildgrupp 1 föreställer alla en kvinna i köket som uppträder enligt sin ”gender 

display”. Det förstår man trots att bild A har en oskarp bakgrund. Man kan nämligen urskilja 

hyllor med blanka föremål, vilket i kombination med kvinnans förkläde och köksredskap, 

leder till slutsatsen att det är just i köket hon befinner sig. Samtliga håller någonting i sina 

händer, och har stannat upp med det de gör, för att le mot betraktaren. De har även den 

gemensamma ”the come on look”, fast i en busig, något oskyldig, variant. Alla tre kvinnor är 

inramade, då deras kroppar är beskurna vid höften. Bild A och C är dessutom beskurna så att 

en del av kvinnornas huvud inte syns i bild. De tre bilderna är uppbyggda enligt samma ljusa 

färgkombination med rött/rosa, blått och vitt. En annan likhet mellan kvinnorna är att de har 

förkläde på sig, även om kvinnans förkläde på bild C, inte skyddar överkroppen.   

  Genom sina leende spelar kvinnorna sin roll väl som den glada hemmafrun. Det finns inga 

indexikala tecken eller symboler i bilderna som talar om att det här är kvinnor som 

förvärvsarbetar. Kvinnan på bild B är den enda som synligt bär en vigselring. Kläderna och 

redskapen förstärker känslan av hur kul och enkelt det är att sköta ett hem, vilket är just det 

som förmedlas via den hemmafrusideologi som presenterades under 1950-talet. En del av 

hemmafrusideologin tycks finnas kvar än idag, genom iscensättningarna av Leila. 

  Jag uppfattar Leilas stora örhängen som en lek av motivet hemmafru. Under 1950-talet var 

medvetenheten om hygien stor, vilket inte minst påverkade hur man lagade mat. En 1950-

talskvinna skulle antagligen inte bära sådana örhängen, dels för att det inte var modernt, men 

främst för att de innebar en ohygienisk matlagning. Det tycks även ha skett någonting i själva 

själva framställningen av kvinnan som symbol. Leilas kropp tar upp betydligt större del av 

bildytan än de andra kvinnornas kroppar gör. Det blir dessutom en helt annan fokus, eftersom 

bakgrunden i bild A är ur fokus. Det är symbolen Leila som är av intresse.   
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3.2 Bildgrupp 2 
 

Semiotisk bildanalys av bild D 

Ur Apiece of cake s. 158 

2008, Sverige  

fotografi, 24 x 19 cm   

Fotograf: Wolfgang Kleinschmidt 

 

Denotativ nivå  

Det första jag ser på bilden är en urringning. Kvinnan på 

bilden är nämligen klädd en lila blus i glansigt tyg, med 

en rundad urringning. Den döljs dock något av en vågrät 

kant av ett blått förkläde, med vita prickar och en vit bård med röda små blommor. Bilden är 

beskuren en bit ovanför kroppens höft, vidare till höger i bild så att de långa baguetterna, som 

kvinnan håller i sin famn, liksom en bit av hennes arm inte ”får plats” i bildytan, samt en bit 

upp på det böjda huvudets hjässa. Urringningen och resten av kroppen känns dock något ur 

skärpa, till skillnad från kvinnans ansikte och baguetterna hon håller, strax under bysten. 

Eftersom hon håller dem så, kan man som betraktare inte undgå att se urringningen när man 

tittar på baguetterna. Bröden är invirade flera varv med ett vitt tyg med ljusrosa blommor på. I 

kombination med blusen och förklädet skapas färg och liv. Med sin högra hand håller kvinnan 

om baguetterna underifrån, mot kroppen. Tummen är spänd utåt, vilket gör att den ser något 

deformerad ut. Den vänstra handen tycks försiktigt och ömt hålla om de invirade bröden. 

Kvinnans ansikte är böjt neråt, vilket gör hennes panna stor och hakan liten. Halsen har 

försvunnit. Blicken är riktad ner på brösten och baguetterna, vilket gör att det man ser av 

hennes ögon är ögonlocken, som är målade med mörk ögonskugga. Ögonfransarna är långa 

och svarta. Hon ler ett belåtet litet leende när hon tittar på baguetterna. I öronen hänger stora 

ringar med röda och vita pärlor, och hennes hår är bortstruket från ansiktet, uppsatt i en 

hästsvans. Med fokus på kvinnan i förgrunden, är bakgrunden oskarp. Man kan dock urskilja 

en vit köksbänk, med vita köksskåp ovanför, till vänster om henne.  

 

Konnotativ nivå  

På grund av den kraftiga beskärningen av kvinnans, Leilas, kropp samt fokus på hennes byst, 

förvandlas hon i denna bild till ett inramat objekt. Dessutom är hennes blick bortvänd, 

nervänd, vilket leder till hon blir ”ofarlig” att se på. Eftersom Leila håller baguetterna nära sin 
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byst, vilket gör det oundvikligt att se den, känns det naturligt att man även tittar på bysten. 

Hennes leende fungerar som ett godkännande för betraktaren, som ger denne fri tillgång till 

bilden. Samtidigt kan den tyckas vara ganska diskret. Man ser inte särskilt mycket av hennes 

urringning. Ändå uppfattar jag bysten som närmast övertydlig, eftersom hon håller 

baguetterna precis under den. 

  De faktorer i den här bilden som får mig att tänka på 1950-talet är främst färgerna, förklädet 

och köket i bakgrunden. Men det som jag finner mest intressant med den här bilden är den 

tydliga framställningen av Leila och hennes ”gender display”. Hennes bortvända blick, 

sminkning och inramningen av hennes kropp får mig att undra om det finns en medvetenhet 

att hon, i sin roll som producent av boken, presenterar sig själv, eller varumärket Leila, som 

ett objekt. Ser hon inte själv den komiska effekten av att hon håller brödet precis under sina 

bröst? Ingenting i bilden tyder på ironi.  

   

Semiotisk bildanalys av bild E 

ur Husmoderns köksalmanack 1954,  

Sverige, 1953 

fotografi, 15 x 12 cm 

Fotograf: okänd  

 

Denotativ nivå  

Bilden är ett svartvitt fotografi och föreställer en ung 

kvinna som håller en plåt med nybakat kaffebröd i höjd med sin bröstkorg. Hon måste ha 

grytlappar för att inte bränna sig på den heta plåten. Kvinnans kropp, som är fotograferad i 

profil, är beskuren vid midjan. Det innebär att det man ser är hennes ansikte och en del av 

hennes överkropp. Man ser inte hennes armar, men eftersom händerna är vinklade in mot 

kroppen förstår man att det är hon som håller i plåten. Kvinnan är även beskuren vid huvudets 

hjässa. Ansiktet är vänt mot kameran, med båda ögonen fokuserade på betraktaren. Hon ler ett 

litet leende, med lätt öppen mun, där man kan skymta hennes tänder. Hennes ljusa hår är 

bortstruket från ansiktet med hjälp av en vit sjalett. Hon bär en blus eller en klänning med en 

skjortkrage, och ett rutigt förkläde med volangformade band. Bakgrunden är vit. Det finns en 

skugga mot den vita bakgrunden under plåten med kaffebröd och kvinnan.  
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Konnotativ nivå  

Den här bilden ingår i en annons för honung. Med hjälp av annonsens textmaterial förstår jag 

att kvinnan på bilden är en husmoder som bakar sitt vetebröd med honung. Det är nämligen 

målgruppen husmodern som reklamen vänder sig mot. Bilden finns i Husmoderns 

köksalmanack från 1954, vilket som bekant var en almanacka med ambition att ge 

information om förenklat hushållsarbete till husmödrar som kom från olika samhällsklasser 

och regioner.  

1950-talet var ett decennium som präglades av ett hygienisk tänkande. Det är därför, nu i 

efterhand som den här bilden kan uppfattas som steril och kanske tråkig. Att den är svartvit 

påverkar givetvis den känslan, men även bristen på överflödig dekoration och detaljer, gör att 

bilden känns ren på något sätt. Kvinnans sjalett garanterar betraktaren att det inte finns något 

hårstrå i vetebrödet. Den vita bakgrunden försäkrar om att det inte finns något ohygieniskt i 

omgivningen. Förklädet förstärker intrycket av renhet och vittnar om en äkthet då det är 

kvinnan på bilden som har bakat brödet. Genom sin klädsel symboliserar hon en expert på 

brödbakning, som nu delar med sig av ett av sina knep för ett godare vetebröd.  

  Eftersom kvinnans blick är riktad mot betraktaren och inte mjukas upp av ett stort leende, 

ger den henne en roll som en ärlig kvinna, en hushållskontrollant som vet att produkten är bra. 

Rollen förstärks ytterligare av hennes ”uniform”, nämligen förklädet och sjaletten. Att hon 

däremot är inramad försvagar hennes roll som en person i bilden. Hon blir istället ett objekt, 

en idealiserad symbol av husmodern, som säljer en produkt.  

 

Semiotisk bildanalys av bild F 

Kylskåpsmagnet 

USA  

Collage, 5.08 x 5.08 cm (2 x2 inch) 

Anne Taintor  

 

Denotativ nivå 

I bildens förgrund står en kvinna. Hon är beskuren vid 

höften, och vid huvudet. Hon står med sin överkropp 

riktad mot betraktaren. Axlarna är lätt höjda, eftersom hon håller ett fat med någon slags stek i 

midjehöjd. Den visar hon stolt upp för betraktaren. Hon bär en blus, eller klänning, i en varm 

röd färgton, med knappar framtill och vitt krås runt halsen. Blusen är kortärmad. Huvudet är 

något lutat åt höger i bild. Kvinnan tittar på betraktaren och ler ett vänligt leende. Hennes 
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ljusa lockiga hår, som är klippt i en kort frisyr, är bortstruket från ansiktet. Bakgrunden består 

av en blå transparent färgton. Tillsammans med den röda färgen ger den bilden livfullhet. Till 

höger i bakgrunden finns en del av en vit spis, med ett rött föremål som tycks stå på en av 

spisplattorna. Till vänster finns en träfärgad arbetsbänk och på den står en skål med 

grönsaker.  

 

Konnotativ nivå 

Kvinnan på bilden ger ett vänligt intryck. Med sin blick fäst på betraktaren, och fatet i sina 

händer, uppfattar jag att hon bjuder in denne i sitt hem. Eftersom hon ler och lutar huvudet 

något, ger hon betraktaren en maktposition. Hon är dessutom beskuren, vilket gör henne till 

ett inramat ting, ofarlig att betrakta. Det handlar inte om blicken ”the come on look”. Tack 

vare bildens bakgrund uppfattar jag att hon befinner sig i ett kök. Den platta blå väggen ger 

uttryck för att hon har en begränsad yta att röra sig på. Visserligen föreställer jag mig att 

köket är större än bildrummet tack vare spisen och bänken, men hur stor ytan är framför 

kvinnan får man ingen uppfattning om.  

  Arbetet med steken tycks inte ha varit särskilt mödosamt för den unga hemmafrun som 

uppträder enligt sin ”gender display”. Hårets lockar ligger som det ska och kläderna är vackra. 

Kvinnan bär inget förkläde såsom en garant för en hygienisk matlagning. Kanske har hon just 

tagit ut steken ur ugnen, och nu ska hon äntligen få bjuda på den. Hon tycks nu har intagit 

rollen som värdinna.  

 

Sammanfattning bildgrupp 2  

Den största likheten mellan bilderna i grupp 2, är att kvinnorna håller mat i sina händer, som 

man förmodar att de har tillagat. Kvinnan på bild D och F håller maten på samma sätt, 

ungefär i midjehöjd, medan kvinnan på bild E håller den ut från kroppen. Hennes kropp är 

inte fotograferad framifrån som de andras, utan hon är avbildad från sidan. Bild E:s kvinna är 

den kvinna med mest auktoritet. Hennes kläder tilldelar henne en yrkesroll, medan de andra 

två kvinnorna hör till hemmet som sfär.  

  Samtliga tre kvinnorna är alla inramade. Bilden på Leila (bild D)  skiljer sig något från de 

andra bilderna. Den bilden visar en kvinna med nedvänd blick, till skillnad från de andra 

kvinnorna som ser på betraktaren. Bild D har dessutom en klar sexuell anspelning, eftersom 

bysten befinner sig i bildens mitt, som tillsammans med de nybakade baguetterna som hon 

försiktigt håller, ger en stereotyp syn på vad det innebär att vara kvinna. Att Leilas kropp 

dessutom tar upp en mycket större del av bildrummet än de andra kvinnornas kroppar, leder 
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till att mycket större fokus ges åt hennes utseende och hennes privatperson, inte hennes 

yrkesroll. Hennes förkläde i pastellblå och vita prickar, är väl det som ger en viss känsla av 

kitsch. Jag har svårt att se förklädet på en man, vilket det knappast är producerat för. Det 

blommiga tyget är även det väldigt stereotyp feminint. Kanske handlar de likartade tecken hos 

bilderna som jag har upptäckt snarare om hur symbolen kvinna ser ut, och olikheterna om hur 

symbolen till viss del förändrats över tid.  

 



  25    
 

 



  26    
 

4. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING  
 

I uppsatsen har jag undersökt om min uppfattning, att A piece of cake refererar till 1950-talet, 

stämmer. Genom att i undersökningens första del sökt efter tecken bland massproducerade 

bilder från det svenska 1950-talet, får jag svårt att påstå att det är de bilderna jag konnoterar 

till. 1950-talets bilder är till mestadel svartvita. Att hemmafrun under 1950-talet gjordes till 

hemmets ingenjör, är någonting som syns hos årtiondets bildspråk, men knappast i A piece of 

cake.  

  Genom undersökningens andra del, de sex jämförande semiotiska bildanalyserna av bilderna 

i A piece of cake, Husmoderns köksalmanack från 1950-talet och bilderna i Anne Taintors 

collage från 1980-talet och framåt, kan jag dock konstatera att det ändå finns den del 

gemensamma tecken.  

  Bildgrupp 1 innehåller tre bilder som alla föreställer en kvinna i ett kök. Alla befinner sig 

mitt uppe i någon form av hushållsarbete, då samtliga bär förkläde och håller i ett 

köksredskap. De tycks dessutom alla ha stannat upp i det de gör för att le mot betraktaren. 

Kvinnorna har även en gemensam, busig variant av ”the come on look”. Inramningen av 

kvinnornas kroppar påminner om varandra, då de är beskurna vid höften. Bild A och C är 

dessutom beskurna så att en del av kvinnornas huvud inte syns i bild. Den största likheten, i 

alla fall vid första anblicken är bildernas färgsättning med färgerna röd/rosa, pastellblå och 

vit. Bildgrupp 2 innehåller även den tre bilder som föreställer en kvinna, där två av dem 

befinner sig i ett kök. Den tredje bilden, bild E, föreställer en kvinna som fotograferats mot en 

enkel vit bakgrund. Den största likheten mellan de tre bilderna är att de håller någonting 

nylagat eller nybakat i sina händer, som de leende visar upp mot betraktaren. De är alla 

inramade. Leila, bild D, tycks dock innesluten eftersom hon till skillnad från de två andra, har 

en nedvänd blick. På så sätt får, anser jag, intar hon inte rollen som värdinna, som kvinnan på 

bild F gör. Hon håller dessutom bröden nära kroppen, under sin byst, vilket därigenom 

ytterligare lyfts fram genom blusens urringning. Bilden får på så vis en klar sexuell 

anspelning, till skillnad från de andra två bilderna, där bysten inte är markerad.  

  Uppsatsens bildcollage ger en vidare bild, om än översiktlig, av de tre gruppernas olika 

bildtyper. De som urskiljer sig mest är de svartvita bilderna som är hämtade från Husmoderns 

köksalmanack. Vidare är det intressant hur de två barnen, båda flickor, i collagets högra nedre 

del påminner sig om varandra. Den till vänster förekommer i A piece of cake och den till 

höger i Husmoderns köksalmanack. Att det förekommer bilder av barn i almanackan framstår 

som naturligt, men att det finns bilder av en flicka i bakboken är värt att notera, eftersom 
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Leila inte är mamma. Ändå har man valt att ha med de bilderna, antagligen för att bokens 

huvudperson ska framstå som moderlig, det vill säga kvinnlig. Det förekommer även barn i 

Anne Taintors collage.  

  De semiotiska bildanalyserna och bildcollaget visar att bilderna i A piece of cake har mer 

gemensamt med bildmaterialet till Anne Taintors kylskåpsmagneter än med bilderna i 

Husmoderns köksalmanack. Skillnaden blir är att bilderna används på olika sätt. Bilderna i 

Anne Taintors collage uppfattas som ironiska med hjälp av pålagda textremsor. Bildspråket i 

A piece of cake har inget sådant ironiskt budskap, men då jag har sett Anne Taintors collage 

och därmed upptäckt dess bilders likhet med Leila Lindholms, konnoterar jag Lindholms 

bilder till Taintors collage. Eftersom collagens ironiska ton ”tagits bort” uppfattar jag dem 

som förlöjligande och överdrivna iscensättningar.  

  När jag betraktar uppsatsens bilder som är hämtade från A piece of cake upptäcker jag att 

Leilas kropp, kontrollerad inom säkra ramar, tar upp en större del av bildutrymmet än de 

övriga bilderna. Anledningen till detta är nog inte en förskjutning av hemmafrun som motiv, 

utan snarare en förändring av kvinnan som symbol. Kvinnan framställs idag med en betydligt 

tydligare sexuell underton, oavsett om hon gör reklam för underkläder eller ger ut en bakbok. 

Det som har hänt mellan 1950-talet och 2008 tycks vara att symbolen av kvinnan till viss del 

har förändrats, men att många av de stereotypa tankarna om hur kvinnliga intresseområden, 

egenskaper och smak, finns kvar än idag i en bästsäljande bok. Då bokens omslag pryds av en 

kvinna med rosa förkläde, används en färg som starkt förknippas med flickor, vilket ska 

tilltala just en målgrupp bestående av kvinnor. Rosa användes även under 1950-talet som ett 

självklart färgval för att locka hemmafrun till att köpa diverse produkter. Färgerna i 

bakboken, däribland rosa, är de pastellfärger som nu i efterhand anses karaktärisera 1950-talet 

som decennium. Även föremål som finns till Leilas förfogande i bakboken, till exempel den 

vita elvispen och den rosa porslinsskålen med sina runda former, liknar de föremål som 

introducerades under 1950-talet.  

  Om det idag inte förväntas av kvinnan att det är hon som ska sköta allt vardagligt 

hushållsarbete, så tycks förväntningen om att hon på grund av sitt kön ska vilja baka på sin 

fritid, nästan lika självklart som föreställningen om att hon ska vilja bilda familj. På så sätt 

anser jag att A piece of cake har någonting gemensamt med 1950-talets bilder. Det handlar 

nämligen om en liknande stereotyp kvinnosyn.   

  Som jag nämde tidigare tycks den ironi som finns hos Anne Taintors collage fallit bort i de 

annars lika bildspråken. Det finns ingenting hos Lindholms bilder som tyder på att det hon 

egentligen vill förmedla med sina bilder är motsatsen. I så fall har hon misslyckat att framföra 
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det ironiska budskapet då betraktaren inte inser att vad hon egentligen vill rikta kritik mot 

könsrollerna. Jag tror snarare att bilderna handlar om en nostalgisk längtan efter det äkta. 

Tack vare den tid som distanserar oss från 1950-talet är vi fria att minnas det vi vill minnas av 

årtiondet. Det vi saknar är den förenklade efterkonstruktionen vi skapat, där 1950-talets glada 

hemmafru kan få oss att fundera på om det inte var bättre förr, att det var lustfyllt och 

glamouröst att vara hemmafru. Förklädet är ett nostalgiskt plagg som med hjälp av prickar 

och pastellfärger kan bli glamouröst. Då Leila Lindholm bär sina färgglade förkläden tycks 

associationerna till 1950-talet vara som störst. Att hon framträder utan förkläde på bilder i 

collaget, förmedlar att hon tycks ”leka” med rollen hemmafrun. Förklädet blir på så sätt ett 

modeplagg istället för ett praktiskt skydd för kläderna.  

  Givetvis finns det också stereotypa föreställningar kring män och matlagning. Under hösten 

2008 lanserades Sveriges första mattidning för män, nämligen tidskriften Food. (Bild 20)  

Skillnaden mellan tidningen och A piece of cake är nästan komiskt slående. Om man ska tro 

den bild Food förmedlar innebär mäns relation till matlagning en personlig njutning. Här 

förekommer inga hungriga barn. Tidningen innehåller få recept, men desto fler tester om 

restaurangbesök. Färgskalan är mörkare, och männen, Paolo Roberto och Leif GW Persson 

med flera, kan nog inte bli mycket mer manliga när de provsmakar cigarrer och öl. Det finns 

bland andra en bild som ska föra tankarna till Afrika. Den föreställer en grillad köttbit, formad 

som kontinenten, med texten ”Hello Africa”, liggandes på en träskiva. (Bild 21) Fotografiet 

blir som en postkolonial bild om hur västerländska män än idag förväntas vilja upptäcka och 

erövra världsdelen.   

 
Bild 20               Bild 21       Bild 22                        Bild 23 

 

Dessa uppvisningar på vad som är kvinnligt respektive manligt får mig att undra om någon 

om trettio år kommer att använda bilderna i A piece of cake och Food för att tillverka ironiska 

kylskåpsmagneter beträffande föreställningarna om 2000-talet som det jämställda samhället.  
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Taintor.  
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BILDCOLLAGE 

(Från vänster till höger, från vänstra övre hörnet till högra nedre hörnet)  

Bild 4: Teckning ur Husmoderns köksalmanack 1956, s. 69, 23,5 x 16 cm, Sverige, 1955. 

Tecknare: okänd.  

Bild 5: Kylskåpsmagnet från www.annetaintor.com, 5.08 x 5.08 cm, USA. Collage: Anne 

Taintor.  

Bild 6: Fotografi ur A piece of cake, s. 4, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolfgang 

Kleinschmidt.  

Bild 7: Fotografi ur A piece of cake, s. 110, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolfgang 

Kleinschmidt.  

Bild 8: Svartvitt fotografi ur Husmoderns köksalmanack 1956, s. 87, 6,5 x 4,5 cm, Sverige, 

1955. Fotograf: okänd.   

Bild 9: Kylskåpsmagnet från www.annetaintor.com, 5.08 x 5.08 cm ,USA. Collage: Anne 

Taintor.  

Bild 10: Svartvitt fotografi ur Husmoderns köksalmanack 195, s. 201, 23,5 x 13 cm, Sverige, 

1955. Fotograf: okänd.  

Bild 11: Kylskåpsmagnet från www.annetaintor.com, 5.08 x 5.08 cm, USA. Collage: Anne 

Taintor.  

Bild 12: Fotografi ur A piece of cake, s. 187, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolfgang 

Kleinschmidt.  

Bild 13: Framsida till Husmoderns köksalmanack 1954, 23,5 x 16 cm, Sverige, 1953, 

Fotograf: okänd.  

Bild 14: Fotografi ur A piece of cake, s. 83, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolfgang 

Kleinschmidt.  

Bild 15: Svartvitt fotografi ur Husmoderns köksalmanack 1959, s. 207, 12 x 14 cm, Sverige, 

1958. Fotograf okänd.   

Bild 16: Fotografi ur A piece of cake, s. 163, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolfgang 

Kleinschmidt.  

Bild 17: Kylskåpsmagnet från www.annetaintor.com, 5.08 x 5.08 cm, USA. Collage: Anne 

Taintor.  

Bild 18: Omslag till A piece of cake, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolftang 

Kleinschmidt.  

Bild 19: Kylskåpsmagnet från www.annetaintor.com, 5.08 x 5.08 cm, USA. Collage: Anne 

Taintor.  
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Bild 20: Omslag till Food, Sverige, 2008, fotografi, 30 x 23 cm 

Bild 21: Fotografi ur Food, Sverige, 2008, 30 x 23 cm 

Bild 22: Omslag till A piece of cake, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolfgang 

Kleinschmidt.  

Bild 23: Fotografi ur A piece of cake, s. 87, 24 x 19 cm, Sverige, 2008. Fotograf: Wolfgang 

Kleinschmidt.  
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ABSTACT  
INSTITUTION:  Institutionen för pedagogik  
   Avdelningen för bild  
   Växjö universitet 
 
ADRESS:   351 95 Växjö  
 
TELEFON:   0470-70 80 00 
 
HANDLEDARE:  Emilie Karlsmo 
 
TITEL:   Bake a wish- iscensättningar av den lyckliga  
   hemmafrun          
    
ENGELSK TITEL:  Bake a wish- stagings of the happy housewife 
 
FÖRFATTARE:  Malin Nilsson 
 
ADRESS:   Stallvägen 46 
   352 56 Växjö  
 
TELEFON:   070-52 29 572 
 
TYP AV UPPSATS:  C-uppsats 
 
VENTILERINGSTERMIN: Ht 2008  
 
 
Uppsatsen behandlar likheter mellan bilder hämtade från 2008 och 1950-talet för att finna om 
bilderna från 2008 är iscensättningar av 1950-talet.   
 
Genom bildundersökningar och semiotiska bildanalyser av bilder i A piece of cake (2008), 
Husmoderns köksalmanack (1950-59) och Anne Taintors collage, undersöker uppsatsen om A 

piece of cake  refererar till 1950-talet, och om det har skett några förskjutningar.  
 
Författaren framhåller att det finns en del likheter, framförallt mellan A piece of cake och 
bilderna i Anne Taintors collage, samt att likheterna i förhållande till olikheterna tyder på en 
förändring av kvinnan som motiv.  
 
Keywords: A piece of cake, hemmafru, semiotisk bildanalys, 1950-talet, Husmoderns 

köksalmanack  


