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ABSTRACT 

I början av 1900-talet växte borgerliga yrken och allt fler ville ha hembiträden. Fram tills 

1930 ökade även antalet hembiträden, sedan tog det stopp. Unga kvinnor från landet sökte sig 

allt mer till andra yrken med mer frihet.  

Uppsatsens syfte är att undersöka tidningen Iduns diskussion om hembiträden mellan 1920 

och 1938 utifrån frågeställningarna: Hur gestaltades gruppen hembiträden i Idun? Hur 

förklarade Idun problematiken i ”hembiträdesfrågan” för sina läsare? Och kan man se att 

diskursen förändrades mellan de olika undersökta perioderna och i så fall på vilket sätt? Jag 

har använt kritisk diskursanalys med utgångspunkt i Fairclough och applicerat 

gestaltningsteori.  

Kortfattat blev mina slutsatser att den bästa sortens hembiträde enligt Idun under 1920 och 

1930 var lojal, självuppoffrande, glad och arbetsvillig. År 1938 var de bästa hembiträdena 

kunniga och systematiska. Hembiträdesfrågan förknippades främst med svårigheter att få tag 

på bra hembiträden. Problemets orsaker förklarades 1920 med bristande intresse för hemmet 

från husmödrarna, 1930 med besvärliga hembiträden och dålig kommunikation, och 1938 

med husmödrar som inte rättade sig efter den nya samhällsordningen. Hembiträdesutbildning 

var en populär lösning. 1930 trodde Idun på funktionalismen och 1938 skulle hembiträden 

och attityder förbättras. 

Nyckelord: Idun, hembiträden, tjänarinnor, hembiträdesfrågan, diskurstyper, gestaltning 
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INLEDNING 

Gestaltningen av de som arbetar i hemmen är lika aktuell idag som den var förr. När 

landsortens kvinnor började välja andra vägar till staden än att ta tjänst som hembiträde 

talades det om tjänarinnebrist i välbärgade hushåll. Tidningar som Idun våndades över hur de 

överarbetade husmödrarna skulle klara sig. Den så kallade hembiträdesfrågan debatterades 

friskt under stora delar av 1900-talets första hälft, men hushållsnära tjänster är minst lika 

aktuella i dagens medieflöde.  

År 2007 röstade riksdagen igenom en skattereduktion för hushållsnära tjänster (RUT). En 

häftig debatt följde om att förändringen skulle leda till exploatering, på grund av skev 

maktbalans mellan de anställande familjerna och hemarbetarna.  

Enligt statistik från Skatteverket (2018) användes RUT-tjänster till ett värde av runt 3,4 

miljarder kr år 2015, 3,7 miljarder kr år 2016 och 4,6 miljarder kronor år 2017. Det sker med 

andra ord en stadig ökning. Men hur upplever de som utför tjänsterna sitt arbete? 

Vesa Leppänen och Lars Dahlberg publicerade 2012 en studie som kartlägger 

arbetsförhållanden bland anställda inom hushållsnära tjänster i Sverige1. Undersökningen 

visar att de flesta anställda inom hushållsnära tjänster trivs med sitt arbete (hela 94 procent). 

Ändå instämde 25,5 procent med påståendet att de känner att andra ser ner på deras arbete. 

Nästan 9 procent instämde med att de skämdes för sitt arbete och valde att inte berätta för 

andra vad de jobbade med. 

Inom diskursfältet menar man att attityden som en grupp människor har mot en annan grupp 

är formad av språket som används när det talas och skrivs om dem. Att avlönat hemarbete har 

blivit en större sektor gör det åter aktuellt att fundera över hur medierna gestaltar de som 

arbetar i hemmen. Vad kan vi lära oss av det förflutnas gestaltning av hembiträden och 

tjänarinnor? Eftersom det tidiga 1900-talet var en period av omdaning för både hembiträden 

och kvinnor överlag, där en aktiv diskussion om problemen runt att ha anställda i hemmen 

diskuterades aktivt är det en bra utgångspunkt för reflektion över hur medier agerar idag. Vad 

kan de som arbetar inom medierna ha i åtanke för att ge en rättvis bild av de som arbetar i 

hemmen? Genom min undersökning vill jag bidra till den diskussionen. 

                                                

1 Undersökningens empiriska data samlades in med hjälp av frågeformulär som skickades till anställda på företag 
med fem eller flera anställda i de fyra mest sydliga länen i Sverige (Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg). 
Totalt återlämnades 249 frågeformulär av anställda från 86 företag. 
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BAKGRUND 

Det tidiga 1900-talet var en period av stora förändringar för samhället i Sverige. Inte minst för 

kvinnorna. Enligt Platzer (2007, s. 14–17 och 75) blev det vanligare för gifta kvinnor i 

Sverige att förvärvsarbeta från 1910-talet och framåt. Men enligt Moberg (1978, s. 24) var det 

inte därför som antalet hembiträden växte stadigt fram till 1930-talet. Det eftersom de 

yrkesarbetande kvinnorna oftast var ogifta. Hon menar att efterfrågan av hembiträden ökade 

på grund av en expansion av borgerliga yrken där man ville ha ett (helst flera) hembiträden 

för att upprätthålla en fasad.  

Till och med 1926 kallades lagstiftningen som gällde anställda på jordbruk och hushåll för 

tjänstehjonstadgan. Den gav full rätt till arbetsgivaren att bestämma omfattningen av sin 

tjänares arbetstid. Tjänare anställdes ett halvår i taget och om en tjänare lämnade sin post blev 

hen återhämtad till arbetsgivaren med polis (till och med 1919). Att aga sina minderåriga 

tjänare var lagligt fram tills 1920. När tjänstehjonstadgan avskaffades helt 1926 ersattes den 

inte av en ny lag. Istället blev hembiträdenas arbetsförhållanden oreglerade. Yrkesgruppen 

omfattades inte av arbetarskyddslagen från 1912, inte heller av lagen om åtta timmars 

arbetsdag från 1919 eller förlängningen av den som kom 1939 (se exempelvis Moberg 1978, 

s.14–17). 

År 1904 bildades Stockholms Tjänarinneförening (senare Stockholms Hembiträdesförening) 

med målsättningen att höja yrkets ställning socialt och ekonomiskt. Det skulle genomföras 

med hjälp av upplysning av tjänarinnorna, bestämd tid för fritid, blanketter för kontrakt och 

uppsägning och en egen byrå för att hitta nya jobb (se exempelvis Moberg 1978 s. 73–74). 

Organiseringen av tjänarinnorna sköttes av en kommitté med både husmödrar och tjänarinnor, 

vilket Moberg poängterar kan verka underligt eftersom arbetsgivarna hade intressen som stod 

i motsats till tjänarinnornas. En av föreningens uppgifter blev därför att försöka få 

arbetsgivare och arbetstagare att närma sig varandra. Det skulle visa sig svårt att få 

tjänarinnor/hembiträden att engagera sig fackligt, eftersom de hade minimal fritid, sällan hade 

arbetskamrater att diskutera med och ofta influerades av sina arbetsgivare. Många lokala 

föreningar skulle bildas genom åren men Stockholms HBF blev den ”största”. Under tiden när 

föreningarna var flest organiserade de totalt 500 hembiträden, när det fanns cirka 140 000 

hembiträden i städerna och i stadsliknande samhällen (Moberg 1978, s. 224–226). 

Under 1930-talet blev det mindre självklart för arbetarklassen och landsbygdens kvinnor att 

bli hembiträden, eftersom arbetsmarknaden för kvinnor växte (se exempelvis Hagberg 1986, 
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s. 80). Många hembiträden kände sig ofria och bundna eftersom de inte fick bestämma över 

sin fritid själva. Det var vanligt att hembiträden behövde fråga sin arbetsgivare om lov att 

lämna hemmet även efter att dagens arbete var gjort. Husmödrar såg sig ofta som uppfostrare 

av hembiträdena, oavsett ålder (Moberg 1978, s. 32–33).  

Under samma årtionde uttryckte den dåvarande befolkningskommissionen och makarna 

Myrdals Kris i befolkningsfrågan att för få barn föddes i Sverige. En populär förklaring var att 

kvinnor inte fick tillräcklig hjälp att sköta hemmet. Staten ombads ingripa och 

befolkningskommissionen fick uppdraget att locka tillbaka kvinnor till rollen som hembiträde 

(se exempelvis Platzer 2007, s. 14–17 och 75). I debatten benämndes problemet bland annat 

som tjänarinnefrågan, tjänsteflicksfrågan eller hembiträdesfrågan (se exempelvis Moberg 

1978, s. 25, 64 och 67 och Hagberg 1986, s. 80).  

Definitioner 

För att underlätta läsningen inkluderar jag de här definitionerna. 

Tjänarinna: Den vanligaste beteckningen på kvinnligt tjänstefolk i privathushåll var länge 

tjänarinna. För att beskriva mer specifika arbetsuppgifter och klargöra hierarki fanns mängder 

av andra yrkestitlar som underkategorier, exempelvis husa och köksa.  

Jungfru: Vid sekelskiftet 1900 började herrskapet i städerna kalla sina tjänarinnor jungfru 

istället för piga, eftersom de tyckte att det hade en finare klang. Om hushållet bara hade en 

jungfru kallades hon för ensamjungfru. Snart började även de som jobbade i kök på 

landsbygden kallas för jungfrur.  

Hembiträde: Begreppet hembiträde lanserades redan 1917 av Stockholms tjänarinneförening i 

ett försök att öka anseendet för arbete i hemmen. Inspirationen kan ha kommit från att 

exempelvis stationskarlars byte av titel till stationsbiträden. Titeln hembiträden förekommer 

under 1920-talet, men blir den dominerande benämningen först på 1930- och 1940-talen. 

Beroende på hur hemmet såg ut kunde hembiträdet utföra löpande sysslor, servera mat, ta 

emot gäster och ta hand om barnen. Hembiträden på landsbygden kunde ha uppgifter även i 

ladugården. (se exempelvis Moberg 1978, s. 11–13).  

Husmor eller husmoder: Alla kvinnor som hade ansvar för skötseln av ett hushåll med fler 

personer än henne själv räknades i princip som husmor. Även om kvinnan i fråga 

yrkesarbetade. Men i många sammanhang kunde husmor syfta på en sorts ”normalhusmor”; 
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en gift kvinna som fokuserade helt på arbete i hemmet, hade make och minderåriga barn (se 

exempelvis Hagberg 1986, s. 29).  

Damernas egen – Idun  

När Idun grundades 1887 var tanken att tidningen skulle vända sig till både yrkesarbetande 

kvinnor och husmödrar (Rydh 2012, s. 96–97). Med den så kallade ”Idunandan” skulle 

tidningen förknippas med ”kvalitet och stil” (Rydh 2012, s. 99). Tidningen Idun tyckte att 

kvinnor skulle vara likställda män vad gällde juridiska frågor och lön. Den förespråkade att en 

kvinna antingen skulle vara välutbildad och yrkesarbetande eller effektiv och modern i sin 

omvårdnad av hemmet (Rydh 2012, s. 105).  

Idun betonade litteratur, konst och kultur i sina reportage. Personporträtt av framstående 

kvinnor och reportage från det kvinnliga yrkeslivet var vanliga och kungligheter skrevs det 

ofta om. Artiklar handlade ofta om herresäten och slott, baler och hemmahosreportage hos 

eliten (Rydh 2012, s. 98–99). Idun har beskrivits som ”nationalistisk och patriotisk men 

opolitisk” (Rydh 2012, s. 99).  

Det var vanligt att se texter författade av aktuella och kända personligheter i Idun, inte minst 

av Elin Wägner, Selma Lagerlöf, Karin Boye, Nils Ferlin, Alva Myrdal, Barbro ”Bang” 

Alving och Eyvind Johnson. Vad gäller journalister blev det vanligt för Idun att ta in 

ambitiösa kvinnor som volontärer för att lära dem yrket, varefter de gick vidare till större 

tidningar. Det framgår inte tydligt i Idun exakt hur redaktionen såg ut. År 1928 fanns 

chefredaktören med sin sekreterare och en redaktionssekreterare, några fasta medarbetare och 

flera frilansare (Rydh 2012, s. 107). Hos Idun arbetade många kvinnliga journalister, och 

kvinnliga journalister under 1900-talets början kom i regel kom från en borgerlig bakgrund. 

Chefredaktören för Idun 1928–1960, Eva Hökerberg, satt i stadsfullmäktige för Högerpartiet 

under uppemot två decennier (se exempelvis Rydh 2012, s. 95, 97).  

Iduns plats bland andra svenska veckotidningar 

Den huvudsakliga målgruppen för Idun var borgerliga kvinnor. Det syns både i tidningens 

nyhetsurval (Rydh 2012, s. 98–99), men även i sloganen ”Damernas egen”. Idun var med 

andra ord en tidning som ansåg sig passa damer snarare än kvinnor överlag. Tidningen lästes 

dock av personer utanför huvudmålgruppen, men i vilken omfattning går inte att säga med 

säkerhet (Hagberg 1986, s. 25). Idun hade långt mindre upplagor än de stora svenska 

veckotidningarna, som exempelvis Hemmets veckotidning och Vecko-Revyn. De här mer 
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populära tidningarna, som även kallades kolorerad populärpress, nådde dessutom ett bredare 

folklager (Rydh 2012, s. 119).  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min uppsats är att genom kritisk diskursanalys undersöka hur tidningen Iduns 

diskussion om hembiträden såg ut mellan 1920 och 1938. Min mening är att i och med att 

Idun var en tidning skapad av borgerliga kvinnor för högborgerliga kvinnor, som kan tänkas 

ha anställt hembiträden i större utsträckningar än andra, är det intressant att analysera 

gestaltningen av hembiträden i just det här mediet. Mina frågeställningar är: 

 Hur gestaltades gruppen hembiträden i Idun? 

 Hur förklarade Idun problematiken i ”hembiträdesfrågan” för sina läsare?  

 Kan man se att diskursen förändras mellan de olika undersökta perioderna och i så fall 

på vilket sätt? 

TIDIGARE FORSKNING 

De senaste 20 årens forskning om hembiträdens situation på tidigt 1900-tal drar paralleller till 

mer samtida diskussioner, exempelvis 1990-talets pigdebatt (se Platzer 2007). Äldre forskning 

kommer fram till varför det var svårt att engagera hembiträden fackligt (se Moberg 1978) och 

hur hembiträden hängde ihop med den hushållstekniska utvecklingen (se Hagberg 1986). 

I avhandlingen Från folkhem till karriärhushåll: Den nya husliga arbetsdelningen undersöker 

sociologen Ellinor Platzer (2007, s. 11–14) synen på avlönat och oavlönat husligt arbete. Hon 

tar avstamp under 1930-talet och fortsätter med sin samtid. Tesen som Platzer (2007, s. 13) 

driver är att nutida institutionaliserade värden och förställningar kring området grundlades 

under 1930-talet. Platzer (2007, s.75) menar att 1930-talets beslutsfattare förklarade 

särbehandlingen av hembiträdesyrket (exempelvis vad gäller oreglerad arbetstid) med att 

hemmet inte var en ”riktig” arbetsplats och att inget ”riktigt” arbete utfördes. Platzer (2007, s. 

87) kom fram till att nutida köp av hushållstjänster kan vara en strategi för att lösa konflikter 

som uppstår kring hemarbete, genom en intervjuundersökning som genomfördes 2000–2001 

med personer som anställde huslig arbetskraft.  

I avhandlingen Från tjänstehjon till hembiträde: En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga 

kampen 1903–1946 kartlägger historikern Kerstin Moberg historian om Sveriges hembiträden 

och hembiträdesföreningar. Moberg kommer fram till att hembiträdesföreningarna hade det 
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svårt att engagera hembiträden fackligt. Hon påpekar att hembiträdena hade minimal fritid att 

lägga på ett sånt engagemang och ofta blev påverkade av sina arbetsgivares politiska åsikter 

eftersom de inte hade arbetskamrater att diskutera med. Moberg poängterar att även om 

hembiträden ofta kom från arbetar- eller hantverkarmiljöer hade de som kvinnor inte blivit 

skolade i vikten av facklig organisering på samma sätt som männen (Moberg 1978, s. 223–

227). 

I sin avhandling Tekniken i kvinnornas händer. Hushållsarbete och hushållsteknik under 

tjugo- och trettiotalen studerar näringslivsforskaren Jan-Erik Hagbergs hur industrialiseringen 

och ny hushållsteknologi under 1900-talets första hälft påverkade hemarbete och kvinnors 

roll. För att analysera åsiktsbildning i de här ämnena ser han till tidskrifterna Idun och 

Husmodern (Hagberg 1986, abstract). Hembiträden är relevanta för Hagberg (1986, s. 80–81) 

eftersom de nya hushållsapparaterna skulle ersätta eller komplettera dem för att lösa 

husmödrarnas vardagspussel.  

I kapitlet Veckotidning med ambitioner: Idun under Eva Hökerbergs ledning beskriver 

Marianne Rydh (2012, s. 95) hur Idun utvecklades under Eva Hökerbergs ledning. Rydh vill 

skapa en helhetsbild och har sett till innehåll, redaktion, läsare, upplagor och prenumerationer. 

Hon (Rydh 2012, s. 113) kommer fram till att moderniseringen av Idun skedde varsamt under 

Hökerbergs regi, som bibehöll den så kallade Idun-andan. Den här andan urvattnades sedan 

enligt Rydh på 1950-talet i samband med satsningar på att bredda läsekretsen, i och med att 

redaktionen som präglades av nya medarbetare var medvetna om att tidningen inte gick med 

god vinst.  

TEORI 

Gestaltningsteori eller framing 

Majoriteten av forskning kring gestaltningsteori genomsyras av ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på sociala fenomen. En central utgångspunkt är att mänsklig kommunikation 

formas genom meningsskapande processer. Gestaltningsteorin intresserar sig för 

kommunikationens roll i hur vi människor uppfattar vår omvärld. Med gestaltningar syftas det 

på hur en sakfråga framställs eller uppfattas (Shehata 2015, s. 360).  

Tidig med att använda begreppet framing (som ofta översätts till gestaltning) var sociologen 

Gaye Tuchman (1978). Hon ville förklara nyheter som ett fönster för läsaren mot omvärlden. 
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“News is a window on the world. Through its frame, Americans learn of themselves and others, 

of their institutions, their leaders, and life styles, and those of other nations and their peoples 

[…] But, like any frame that delineates a world, the news frame may be considered problematic. 

The view from a window depends upon whether the window is large or small, has many panels 

or few, whether the glass is opaque or clear, whether the window faces a street or a backyard.” 

(Tuchman 1978, s. 1) 

Robert Entman försökte sig på att ge begreppet gestaltning ett mer konkret innehåll (Shehata 

2015, s. 361). Som Entman förklarar det handlar gestaltningar om hur ett problem definieras 

och formuleras genom urvalet som skribenten gör och vad hen väljer att lägga 

uppmärksamhet på (Entman 1993, s. 52). 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.” 

(Entman 1993, s. 52) 

Det är vanligt att dra en skiljelinje mellan sakfrågespecifika gestaltningar och generella 

gestaltningar. I sakfrågespecifika gestaltningar går det att analysera vald vinkel, vilka källor 

som får komma till tals, vilka fakta som tas upp och vilka värdeladdade ord som används. Ett 

kännetecken för en generell gestaltning är att den kan dyka upp i alla sorters 

nyhetsrapportering. Användningen av de här gestaltningarna styrs till stor del av 

förutsättningar, rutiner och krav i det vardagliga redaktionella arbetet (Semetko & Valkenburg 

2000 och De Vreese 2005). Jag kommer nu att ta upp de generella gestaltningar som är 

relevanta för min uppsats.  

Den kanske vanligaste generella gestaltningen är konfliktgestaltning, där kärnan i berättelsen 

är en konflikt mellan två eller flera aktörer. Ansvarsgestaltningar presenterar ett problem på 

ett sätt som lägger ansvaret för uppkomsten eller lösningen på en individ, grupp eller regering 

(Semetko & Valkenburg 2000 och De Vreese 2005). 

Olika gestaltningar påverkar publikens opinion på olika sätt. I en studie noterade Iyengar 

(1991) skillnaden mellan hur människor påverkas när medier rapporterar om samhällsproblem 

på individnivå (episodiska gestaltningar) och när frågan sätts i ett större sammanhang 

(tematiska gestaltningar). Vid episodiska gestaltningar, till exempel av en enskild fattig 

kvinna som lever på bidrag, tenderar mediekonsumenten oftare att tycka att kvinnan är 

ansvarig för sitt eget öde. Om medierna väljer en tematisk gestaltning och sätter problemet 
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med fattigdom i ett större sammanhang, tenderar mediekonsumenterna att hålla politiker och 

makthavare ansvariga för problemet. 

Vad är en diskurs?  

Berglez (2010, s. 271–272) beskriver den mest grundläggande definitionen av en diskurs som 

språkuttryck och samtal. En diskurs produceras enligt den här definitionen i samtal 

personligen, över telefon eller via meddelandefunktion. Den här definitionen betonar språkets 

funktion som skapare av mellanmänskliga relationer, men även avgränsade sfärer i samhället. 

En ytterligare definition ser en diskurs som institutionell kunskapsproduktion. Här menas att 

kunskapen blir till genom regler, rutiner och konventioner som bestämmer vad som görs och 

hur det görs. Med andra ord är en specifik diskurs allt som sägs, skrivs och görs inom en 

särskild institutionell sfär. Det finns en koppling mellan de två definitionerna av diskurs som 

Berglez lyfter: expertiskunskap inom en institution kan bara framträda, verka och bli synliga 

genom användning av språk. 

Berglez (2010, s. 273) ser på nyheter som en diskurs, eftersom de produceras inom ramen för 

en institutionell verksamhet och präglas av en specifik kunskapsproduktion med egna regler, 

rutiner och konventioner. Med hjälp av kritisk diskursanalys menar Berglez att man kan 

belysa hur nyheternas diskurs samspelar, förhandlar, eller motverkar övergripande 

samhällsidéer med mer eller mindre tydliga agendor, värderingar och intressen. 

Kritisk diskursanalys 

Enligt Berglez (2010, s. 266) uppfattar diskursteorin inte medier och det som de producerar 

enbart som information, utan som sociala handlingar. Med andra ord anses medierna "göra" 

något med samhället som de existerar i och rapporterar om. Inom diskursteorin finns därmed 

ett kritiskt kunskapsintresse och en strävan att ta reda på varför texterna ser ut som de gör. 

Berglez (2010, s. 269) menar att nyhetskonsumtion är en vardaglig rutin där konsumenten inte 

alltid har ett kritiskt öga mot vad hen läser. Därför menar Berglez att vi tenderar att "köpa" det 

vi hör, ser och läser som objektiv fakta, på ett medvetet eller omedvetet plan. Om man som 

mediekonsument tar åt sig det som medierna förmedlar utan att ifrågasätta det, menar Berglez 

att vi riskerar att bli "budbärare" av mediediskursen. 

Berglez (2010, s. 274) menar att med hjälp av den kritiska diskursanalysen kan omedvetna 

sociokulturella processer lyftas upp till ytan när frågan "varför är texten som den är?" ställs. 
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För att svara på frågan analyseras diskursens ideologi, med andra ord förekomsten av 

implicita eller dolda meningar, opinioner och värderingar. 

METOD OCH MATERIAL 

Jag vill använda mig av kritisk diskursanalys för att undersöka Iduns gestaltning av 

hembiträden och hembiträdesfrågan. Idun kan enligt mig ses som en producent av 

institutionell kunskap om (bland annat) de här ämnena.  

Så går min analys till 

Kritisk diskursanalys delas enligt Fairclough (1992, s. 72–73) upp i tre dimensioner. Den 

första dimensionen är textnivån. Här är utgångspunkten textens grammatiska struktur, men 

även vad som påstås explicit och vad som förmedlas underförstått kartläggs. Nästa dimension 

är diskursiv praktik och här undersöks hur texter produceras, distribueras och konsumeras. 

Här kan begreppet intertextualitet bli aktuellt, för att se hur olika texter relaterar till varandra. 

Dimensionen social praktik sätter diskursen i ett större sammanhang ur ett socialt perspektiv.  

Diskurstyper är enligt Fairclough (1995) relativt stabila konfigurationer av diskurser och 

genrer. Diskurstyper kan konstitueras av flera diskurser och genrer och eventuellt andra 

underbegrepp (exempelvis genre, perspektiv, röster och stil). Diskursordningen hos en 

institution bygger på alla diskurstyper som används inom den.  

Enligt Fairclough (1995) bör en diskursanalys syna de enskilda kommunikativa händelserna 

(artiklar, tv-sändningar eller liknande) enligt de tre stegen (textnivå, diskursiv praktik, social 

praktik), men även undersöka diskursordningen. En analys av diskursordningen ska svara på 

frågor om hur diskursordningen är uppbyggd av diskurstyper med konstituerande 

underbegrepp, men även hur diskursordningen förändras och förhåller sig till andra 

diskursordningar.  

I den här uppsatsen ser jag Idun som institutionen. Jag ser diskursordningen som Iduns 

samlade gestaltning av hembiträden/tjänarinnor och hembiträdesfrågan/tjänarinnefrågan. Jag 

ser diskurstyper som Iduns olika gestaltningar av hembiträden/tjänarinnor och 

hembiträdesfrågan/tjänarinnefrågan, som konstitueras av underbegreppen genre, perspektiv, 

röster och stil.  
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Genre, perspektiv, röster och stil 

I mitt analysschema använder jag underbegreppen genre, perspektiv, röster och stil som 

konstituerar diskurstyperna. På så sätt vill jag få ett systematiskt angreppsätt till den här 

kvalitativa undersökningen och möjlighet att presentera mönster på ett lättöverskådligt sätt. 

Låt mig först svara på frågan; vad är skillnaden på genre och diskurs? Fairclough (1995, s. 

94). menar att specifika diskurser uttrycks i språkanvändning som representerar en särskild 

social praktik från en specifik utgångspunkt (point-of-view). Med genrer menar han 

språkanvändning som skapar en viss social praktik, exempelvis annonsgenren eller 

intervjugenren. Med andra ord, genre definieras av strukturen och diskurser genom point-of-

view (perspektiv på svenska). 

Roosvall (2005, s. 80) använder begreppet perspektiv för att ersätta Faircloughs begrepp 

diskurs, när hon talar om det som en underkategori till diskurstyper. Hennes motivation är att 

diskurs i det här sammanhanget karaktäriseras av Fairclough med "point-of-view". Jag 

kommer att göra på samma sätt. 

Fairclough (1995, s. 77) förknippar röster med identiteter hos individer och grupper. Det här 

underbegreppet används för att analysera vilka som får "höras". När Roosvall använder det 

här begreppet framhåller hon vikten av att se om rösten återges direkt eller indirekt. Enligt 

henne är det även viktigt att belysa vilka som inte hörs i texterna (Roosvall 2005, s. 81). 

En texts stil skapas bland annat genom ton och uttryckssätt. Enligt Fairclough (2010, s. 174) 

attraheras olika människor av olika stilar, varför texter som skrivs med den stil en person 

gillar blir viktigt för konstruktionen av samma persons verklighetsuppfattning. 

Kritisk diskussion om metod 

Ett problem med kritisk diskursanalys, och andra diskursanalyser med för den delen, är att 

forskaren måste ”göra” analysen själv. En kvalitativ studie kräver alltid tolkning, vilket ställer 

stora krav på forskaren att sätta sig själv utanför samhället som hen studerar. Att inta rollen 

som en objektiv iakttagare. Distansen i tid mellan mig och mitt material har underlättat det 

här. Jag är inte lika mycket en del av samhället jag studerar som jag hade varit om studien 

hade berört en nutida debatt. Jag har ändå gjort en medveten ansträngning att undvika att 

färgas av vilken sida jag kanske hade tagit i debatten. 
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Jag är ödmjuk inför faktumet att studiens resultat skulle kunna ha tagit en annorlunda riktning 

om jag hade valt att utgå från en annan metod. Valet av diskursanalys gjordes för att kunna 

besvara mina frågeställningar och uppfylla syftet på ett bra sätt.  

Materialinsamling 

Jag har hämtat mitt material genom att läsa igenom alla nummer av Idun från 1920, 1930 och 

1938. Det sistnämnda året valdes istället för 1940 för att uppnå ett urval som inte påverkats av 

krigstid.  

Frågan om vem som ska ta hand om hem och barn när kvinnor arbetar är ständigt aktuell. 

Därför skulle jag kunna undersöka gestaltningen av den som utför lösningen (hembiträden, 

förskolelärare, städerskor med flera) under många historiska perioder. Anledningen att jag 

valde åren 1920, 1930 och 1938 är att jag ville få en bild av hur skildringen av hembiträden 

utvecklades under en tid av förändring för svenska kvinnors arbetsmarknad och inte minst för 

hembiträden. 

Urvalsprocess 

Jag har läst igenom mikrofilmerna av Idun för de valda åren hos Kungliga biblioteket. Under 

de undersökta åren utkom ett nytt nummer av Idun varje vecka. 1920 utkom även ett 

julnummer. Sammanlagt gick jag alltså igenom 157 nummer av Idun. Alla texter där ord som 

hembiträde, tjänarinna, jungfru, kokerska eller husa förekom sattes åt sidan. Nästa steg i 

urvalsprocessen var att utesluta vissa texter rakt av.   

För det första uteslöt jag annonser, fiktion och noveller och frågespalter (däremot har 

insändare inkluderats). Annonser är inte framställda av Iduns redaktion och är därför inte 

relevanta för undersökningen. Fiktion och noveller är inte journalistiskt material och därför 

inte heller relevant för min undersökning. Frågespalterna har visat sig svåra att få en överblick 

över, dessutom är deras textmängd väldigt liten. Därför har jag valt att utesluta dem. 

På de kvarvarande texterna satte jag vissa krav, för att bara undersöka relevant material. I mitt 

slutgiltiga urval har jag inkluderat texter där  

a: Minst 1/3 av textmängden handlar om hembiträdesfrågan 

och/eller 

b. Minst 1/3 av textmängden handlar om hembiträden 
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och/eller 

c. Hembiträden nämns i rubriken eller ingressen 

Idun publicerade vissa reportageserier med artiklar i flera nummer. Jag har valt se varje 

nummer som en separat ö. Om en artikel i reportageserien handlar till stor del om 

hembiträden, men en annan artikel inte gör det har jag alltså bara analyserat den första. En 

mediekonsument fick ett nummer av Idun åt gången och konsumerade därför varje nummer 

för sig. I min undersökning har jag undersökt texterna på samma sätt. 

Totalt 8 texter undersöktes från 1920, 16 texter undersöktes från 1930, 11 texter undersöktes 

från 1938. Sammanlagt består mitt urval av 35 texter. 

RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenterar jag undersökningens resultat och analys. Jag börjar med att beskriva varje 

undersökt år och diskurstyperna som hör till dem. Därefter kommer jag att beskriva 

diskursens utveckling.  

Diskurstyper under 1920 

Under mellankrigstiden skedde en omfattande expansion av industrin i Sverige. Antalet 

industriarbetare ökade och storföretag som L.M. Ericsson och Electrolux utvecklades snabbt. 

Många svenskar flyttade till tätorter, landsbygden elektrifierades och jordbruket 

mekaniserades. Klasskillnaderna var stora i Sverige och motsättningar mellan klasserna syntes 

i flera konflikter på en orolig arbetsmarknad (Nationalencyklopedin 2018c). I och med slutet 

av första världskriget 1918, fredskonferens och grundandet av Nationernas förbund 1920 var 

det här en tid av förhoppningar om en ljusare framtid. 1920-talets stolta paroll var "Aldrig 

mera krig!" (Nationalencyklopedin 2018a). 

Vad tjänarinnefrågan är och hur den skulle kunna lösas genom reformer för hembiträden är 

inget som Idun skriver om 1920. Kanske ansåg redaktionen att det var underförstått och att 

alla läsare redan hade ett grepp om den frågan. Däremot får en reportageserie av en skribent 

som jobbade som tjänarinna i USA utrymme i flera nummer av tidningen, och den mest 

omfattande diskurstypen på ämnet i antal texter räknat är ”Tjänarinnor är mänskliga”. Idun 

skrev även om hur effektivisering borde ta över i hemmet, för att husmödrar skulle klara sig 

själva. Vid två tillfällen hyllades trotjänarinnor. 



17 
 

Trotjänarinnan 

Omfattning: Två texter 

Genre: Text som hyllar en tjänarinna som stannat länge hos en familj och gjort ett bra jobb 

enligt sin arbetsgivare eller gått över till att bli framgångsrik entreprenör. Med en liten 

porträttbild av personen i fråga. I regel en kortare text på sidorna med dödsrunor, 

bröllopsannonser och jubilarer. 

Perspektiv: Det här är den bästa sortens tjänarinna. En som är bättre än de vanliga.   

Röster: Skribenten kan ha utgått från sig själv eller gjort intervjuer med trotjänarinnornas 

arbetsgivare och/eller anhöriga.  

Stil: Hyllande och personlig som ibland slår över i förminskande. Anmärkningsvärt att texten 

om en affärskvinna inte har den förminskande tonen. Texterna framhåller trotjänarinnorna 

som arbetsvilliga, alltid glada, lojala och själsstarka.  

Enligt texten ”En trotjänarinna” (1920) lämnade Augusta Berglund sin arbetsplats 1897, men 

på hennes 80-årsdag hyllades hon fortfarande för sitt arbete. Texten tar upp att hon belönats 

med Patriotiska sällskapets guldmedalj för sin ”långvariga och trogna tjänst”, att hon stannade 

hos samma familj ”Under den sällsynt långa tiden av över 40 år”. Augusta Berglund beskrivs 

ha  

”…varit i besittning av de egenskaper av uppoffring och osjälviskt intresse, som skapade den 

numera så sällsynta trotjänarinnan; för den familj hon så länge tillhört har hon också blivit som 

en kär och vördad familjemedlem” (En trotjänarinna 1920).  

Augusta Berglund beskrivs i En trotjänarinna (1920) med sitt ”sitt soliga humör, som icke en 

gång en svår reumatisk åkomma förmått nedslå”. Skribenten förmedlar att i och med att 

Augusta Berglund är mycket ”konservativ står hon främmande inför den nya tidens 

utveckling och minnes med saknad ”den gamla, goda tiden” med dess ”förnöjsamhet och 

arbetsglädje”. Här blir det tydligt att Augusta Berglund trivs med en gammaldags syn på 

arbete och livet överlag. Att det skulle vara omodernt att ha tjänarinna utan fasta arbetstider 

håller den här tjänarinnan alltså inte med om. Att hon står främmande inför den nya tiden kan 

uppfattas som nedlåtande och förminskande, särskilt i och med att texten ska vara ett 

hyllningstal. 

Under rubriken ”En affärskvinna” (G. 1920) beskrivs att Emma Grandins ”hjärta är 

ungdomsvarmt och hennes sinne ungt, gladt och förnöjsamt, och därför är hon ständigt ung”. I 
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texten beskrivs hur Emma Grandin lämnade barndomshemmet i Bergslagen som ung för att 

”tjäna sitt uppehälle. Hon kom så till en köpmannafamilj i Dalarna, där hon fick arbeta så väl i 

hemmet som i affären.” Från den familjen fick hon ett ”vackert betyg”. Senare i livet 

utbildade hon sig ”på egna medel” hos en handelsskola för att ”byta disken mot kontoret”. 

Texten beskriver hur hon övertog en pappershandel som hon fortfarande drev 1920. Texten 

beskriver att ”Sin insats i härvarande samhälle har hon gjort genom att… …leda och fostra 

hundratals unga flickor, som hon haft under sig, till att bli arbetsvilliga, ordentliga och 

sparsamma” och hon önskas få uppleva ”än tiotal år av nyttigt värv i samhället”. Den 

nedlåtande tonen finns inte i texten om Grandin, kanske eftersom hon har gjort en klassresa 

och inte ”bara” är en tjänarinna längre.  

I texten om Emma Grandin beskrivs det som bra att hon uppfostrar arbetsvilliga flickor och 

Augusta Berglund sägs längta till den gamla tidens arbetsglädje. Det görs tydligt att det här är 

hårt arbetande kvinnor som gillar att arbeta hårt. Båda beskrivs också som glada nästan jämt. 

Grandin är ständigt ung och Berglund låter inte reumatismen göra henne nedstämd. Texternas 

gestaltning är episodisk, eftersom enskilda tjänarinnor hyllas. Läsaren får troligen inte bilden 

av att många tjänarinnor är trotjänarinnor, utan att de här två är årets undantag.  

Tjänarinnor är mänskliga 

Omfattning: Fyra texter 

Genre: Insändare och reportage från korrespondent i utlandet. 

Perspektiv: Författarna är tjänarinnor och skriver om sina egna upplevelser från ett 

samhällskritiskt perspektiv. 

Röster: Skribenterna 

Stil: Författarna presenterar en annorlunda bild av problemet än husmödrarnas. Stundtals är 

tonen uppfodrande till den tänkta läsaren att vakna upp för hembiträdens verklighet. Andra 

gånger är tonen något aggressiv mot husmödrar. 

Tre texter av Sari Ivarsons (1920a, 1920b och 1920c) reportageserie ”Hemmets kamp för 

tillvaron” ingår i den här diskurstypen, då hon fokuserar på de amerikanska jungfrurnas 

situation och sina egna erfarenheter av att arbeta i olika hem. Ivarson (1920a) påpekar att det 

är ”endast i undantagsfall som en ensamjungfru kan kallas familjemedlem här i Amerika.” 

Hon skriver att när husmödrarna talar om ”min jungfru” eller ”jungfrun” kan deras röster ”bli 

så vassa som sylspetsar och deras tungor så giftiga som ormgaddar.” Ivarson påpekar att det 
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finns ”bra och dåliga platser, goda, omtänksamma husmödrar, vilka arbeta hand i hand med 

tjänarinnan, och fruar, som äro så lata och själviska, eller så upptagna av någonting annat, att 

de verkligen behöva en så kallad familjeslav i sitt hem.” 2 Ivarson beskriver att vissa 

husmödrar är så ”nervösa och retliga” att ingen kan vara dem till lags. Ivarson tror att deras 

”dåliga lynne” beror på att ”de inte ens försöka att behärska sig själva”. Ivarson menar att 

ensamjungfrun gärna tar ansvar, ”Det är bara roligt om hon känner att hennes arbete värderas 

och att hennes matmoder litar på henne”. 

I en hushållerskas tankar ger Emelia Carlsson (1920) svar på tal till en tidigare debattör. Hon 

påpekar att ”Vad som särskilt slår mig, när husmödrar diskutera tjänarinnefrågan, är att man 

talar om jungfrurna såsom utgjorde de en särskild kast eller ras, som inte får räknas till andra 

människor.” Ett genomgående tema i den här diskurstypen är uttryck för att jungfrurna inte 

behandlas väl och inte ses som likvärdiga. Att särskilt de unga oerfarna flickor och kvinnor 

som kommer långväga ifrån får offra kontakten med sina nära och kära. Sari Ivarson (1920c) 

uttrycker i sitt reportage om läget i USA att ”De flesta flickor vilka arbeta i hemmen äro från 

fjärran länder, utan hem och någon, som vore villig att draga av på deras 

inackorderingspengar.”. Carlsson (1920) vänder sig till de som anställer unga flickor från 

landet för att påpeka att de behöver ”en säker, bestämd, men vänlig ledning. Och inte bara att 

släppas ut i köket och göras narr av eller grälas på i oändlighet.”. Ivarson (1920c) påpekar hur 

dålig behandling får de amerikanska tjänarinnorna att  

”…knipa ihop läpparna och svälja förtretligheterna; innerst inne i sina hjärtan tänka de: en dag 

skall väll förtretligheten vara slut, och med nog pengar på bankboken vända vi ”tjänarinnornas 

förlovade land” ryggen för alltid.” (Ivarson 1920c) 

Ivarson (1920c) förklarar att tjänarna blev färre och att vissa ”hem upplöstes alldeles” efter 

första världskrigets utbrott, när familjer flyttade till ”apartment-hotellen” där de hyrde ett eller 

flera rum och fick måltider serverade i matsal. Hon skriver att ”Hotelliv kan aldrig vara bliva 

vad hemlivet bör vara” och att röster har höjts i tidningarna som säger att ”barnen berövats sin 

dyrbaraste ägodel: hemmet och dess hägnande och för dem fria grund.” Ivarson påpekar att  

  

                                                

2 Det bör inflikas att Ivarson med familjeslav kan syfta på termen ”familjeslavinnor” som myntades 1903 av 
Anna Sterky för att betona de usla arbetsförhållandena som rådde för pigor i Sverige (Moberg 1978, s. 65). 
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”Med föga kärlek och mycket ringaktning ser många av vår tids husmödrar ned på 

hushållsbestyren. Huru skall intresset för hemmets arbete kunna väckas och höjas, det är en 

fråga vår tids husmödrar böra dryfta sinsemellan istället för den gamla utslitna 

tjänarinnefrågan.” (Ivarson 1920c). 

Carlsson (1920) beskriver hur hon har funderat mycket över hur förhållandet mellan tjänare 

och husmödrar har blivit som det blivit, att ”Det finns faktiskt heller ingen mor, åtminstone 

inte i städerna, som vill tänka sig sin dotter såsom jungfru.”. Carlsson lägger skulden på 

kvinnans lösryckande från hemmet och förtydligar att  

”Genom en massa tendentiös litteratur ha vi bibragts, att all kvinnlig intelligens måste ut från 

hemmet för att visa vad den duger till i konkurrensen med mannen på hans områden. Och ändå 

är väl hemmet och dess skötsel minst lika värdefullt som någonting annat.” (Carlsson 1920). 

I diskurstypen ”Tjänarinnor är mänskliga” 1920 är skribenterna reflekterande och söker sätta 

frågor om arbetsförhållandena i ett större perspektiv. Alltså är gestaltningen tematisk. 

Skribenterna lyfter den konfliktfyllda relationen tjänarinna-husmor, det är därför en 

konfliktgestaltning. 

Effektivisera hemarbetet 

Omfattning: Två texter 

Genre: Reportage från utlandet med besök hos olika experiment för att lösa tjänarinnefrågan. 

Skildring av en dag i livet hos en husmor utan tjänarinnor. 

Perspektiv: Husmodern utgår från sina egna erfarenheter och sätter inte situationen i ett större 

perspektiv. Reportern sätter ett större perspektiv. 

Röster: Reportern, amerikanska husmödrar (indirekt), ”hemexperter” och en ”vanlig” husmor. 

Stil: Stark närvaro från skribenterna som lägger in sina egna tolkningar. Tonen är informativ 

och utbildande. Effektivisering och rationalisering talas om i mycket positivt laddade ordalag. 

Det är det nya som kommer rädda situationen.  

Fru Disa (1920) påpekar att ”Det var inte precis med så särdeles angenäma känslor, som man, 

nyss hemkommen från en kort sommartripp… … mottog av sina tvänne snälla jungfrur… 

…att de båda önskade flytta”. I texten framgår att den yngre husan skulle studera till 

slöjdlärarinna medan den äldre ”en äkta trotjänarinnetyp av gamla slaget” skulle bli delägare i 

en mejeriaffär. Fru Disa menar att ”Nå, snälla människor önskar man ju framgång och lycka, 

och de egna svårigheter, som möjligen komma att uppstå, måste man ju söka övervinna.” 
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Problemet som Fru Disa ser det är att hon inte kunde hitta några ersättare direkt efter att de 

gamla hade slutat, hon påpekar att hon bor i en villastad och har mycket som hon vill säga till 

om vad gäller arbetets utförande. Men Fru Disa påpekar ”Lyckligt är att i villan finnes 

varmvatten, elektriskt ljus jämte dito strykjärn, vattenkokare, en elektrisk platta och en lätt 

manövrerad elektrisk dammsugare” 

 Ivarson (1920d) presenterar i sin artikel idéer från Moe Savell Croy, som ”kunde visa 

amerikanskorna huru de med arbetsbesparande maskiners bistånd själva skulle kunna uträtta 

allt arbetet i sina hem eller betydligt underlätta det för tjänarna”. 

Fru Disa (1920) skriver att hon bestämde sig för att ”sätta arbetet i system”. Sari Ivarson 

(1920d) tar också upp vikten av att systematisera arbetet, genom att presentera hur författaren 

Cristine Fredericks kom till insikt om att ”hushållsarbetet ofta bedrevs utan plan och tanke på 

att spara något av husmödrarnas tid, krafter och energi”. Ivarson beskriver hur effektivisering 

av fabriksarbetarnas arbetsplats diskuterades av Fredericks man, henne själv och en 

middagsgäst som frågade ”varför inte samma idéer skulle kunna användas i ett hem och lika 

glänsande resultat uppnås.” Ivarson beskriver hur Frederick menar att köket ska ha tillräckligt 

med fönster och att möblerna ska vara enkla för att var lätta att damma. Dessutom ”gällde det 

att placera spisel, isskåp, diskbänk, arbetsbord och köksskänkar så att inga onödiga steg skulle 

behöva tagas”. 

För Fru Disa (1920) var det viktigt att undvika att hennes situation skulle ”ske på bekostnad 

av husmoderns hälsa, utseende och – lynne.” Även Ivarson (1920d) påpekar att en mor inte 

behövde ”bliva gammal och utsliten så fort” med rätt planering av arbetet. Då ”orkar hon le 

emot barnen dagen lång”. 

Fru Disa (1920) fortsätter med att beskriva en vanlig dag i hennes liv, som börjar med en 

kopp te över amerikanska hushållsmagasin. Hon erkänner sig ”…med smått avundsjuka 

beundrande blickar ha betraktat… … huru en fru i full sällskapsdräkt kokar stuvor” varefter 

hon tar på sig ”den enkla ”hushållsarbeterske-klänningen” i svart och grått” som hon 

dekorerar med bland annat en ”fin liten krage” för att inte ”distanseras av den också 

hemarbetande amerikanska husmodern”. Dagen förflyter smidigt, eftersom Fru Disa har olika 

knep för att effektivisera sitt arbete. Exempelvis ”När i familjen ej finnas egentliga 

skolbarn…, ha vi funnit det vara lämpligast med en frukost mellan 9-9.30”. Moberg (1978, s. 

31) påpekar att under den här tiden innebar skilda rutiner för kontor och skolor ofta att 
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familjemedlemmar åt på olika tider, vilket var opraktiskt för den som skulle laga och servera 

maten.  

Med sina knep har Fru Disa (1920) en god bit fritid, trots att hon inte har tjänarinnor. Hon 

hinner med sin tedrickning som start på dagen, att plocka svamp på eftermiddagen med en 

väninna och avslutar sin arbetsdag innan 19.00. 

Även Sari Ivarson (1920d) beskriver hur de nya uppfinningarna i hemmet ”har betydligt 

underlättat hushållsarbetet och i många fall varit nödvändigt, i hem där det varit otillräckligt 

med arbetskraft för hushållsgöromålens utförande.”. I slutet av sin artikel tar Ivarson (1920d) 

del av brev som läsare hade skickat som svar på frågor en tidning hade ställt dem, inte minst 

om hur de klarade sig utan anställda i hemmet. Ivarson förmedlar att majoriteten av de 

svarande som inte längre hade tjänarinnor inte saknade dem 

”…då de tänkte på vad det kostade att hålla en eller flera sådana förutom ständigt sönderslaget 

porslin, förtretligheter och oro över att ha främlingar i hemmet, som ej alltid voro fullt pålitliga. 

Även en matmoder kan ju ha otur, om hon är aldrig så snäll, såväl som en tjänarinna.” (Ivarson 

1920d). 

Enligt svaren (Ivarson 1920d) hade många husmödrar arbetsbesparande maskiner och fick 

hjälp från de barn som var stora nog. Ivarson skriver: 

”Dessa husmödrar grubblade inte längre på tjänarinnefrågan och huru den skulle kunna lösas. De 

hade vänt tankarna till problemet om huru deras hem skulle kunna skötas av dem själva på ett 

systematiskt sätt med tillhjälp av arbetsbesparande maskiner…” (Ivarson 1920d). 

När det år 2018 talas om att ersätta personal med maskiner, särskilt i ens egen bransch, brukar 

det skapa oro. Men tjänarinnan Ivarson (1920d) beskriver att ”Det var med tacksamhet i mitt 

hjärta och verklig beundran för det arbete som bedrevs i ”Good Housekeepings” Institut som 

jag sade farväl… …Jag var eller kände mig åtminstone inspirerad på ett ovanligt vis”.  

I diskurstypen ”Effektivisera hemarbetet” ligger tjänarinnefrågan bakom skribenterna. Ingen 

skuld läggs för vem som startat problemet, det är inte längre en relevant diskussion. 

Lösningen är rationalisering och effektivisering, det gäller att hitta rätt sätt att implementera 

den på bästa sätt helt enkelt. Gestaltningen i ena texten är episodisk och den andra tematisk, 

men gemensamt är att texterna ger framtidstro till den som läser. Att det inte finns tjänarinnor 

behöver inte vara ett problem, då de inte behövs längre. 
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Diskurstyper under 1930  

Sverige drabbades 1930 av en ekonomisk kris. Jordbrukspriserna föll och arbetslösheten 

växte. Men allt var inte dåligt. 1930 hade kvinnor fått rösträtt och lagen om åtta timmars 

arbetsdag hade införts för många yrkesgrupper (Nationalencyklopedin 2018c), dock inte för 

hembiträden. Stockholmsutställningen genomfördes det här året och blev funktionalismens 

genombrott i Sverige. Inriktningen för utställningen var hur det moderna industrisamhällets 

vardagsvaror kunde formas enligt funktionalismens idéer (Nationalencyklopedin 2018b). 

Under 1930 finns fortfarande diskurstypen ”Effektivisera hemarbetet”, med tillägget ”och 

ändra attityd!”. Funktionalismen var här menade skribenterna. ”Trotjänarinnan” finns också 

kvar och liknar diskurstypen från 1920. Ny är diskurstypen ”Inget vanligt hembiträde”, där 

läsarna får läsa om hur annorlunda tjänarinnor är i andra länder. En omfattande diskussion om 

vilken roll de olika aktörerna hade i tjänarinnefrågan pågick i diskurstyperna ”Besvärliga 

hembiträden”, ”Hembiträden är mänskliga”, ”Information om nuläget” och ”Lika för lika”. 

Trotjänarinnan 

Omfattning: Tre texter 

Genre: Relativt kort text med en liten porträttbild av hembiträdet i fråga. I regel på uppslaget 

med dödsrunor, bröllopsannonser och jubilarer. En längre artikel tillägnas en trotjänarinna hos 

prinsparet Bernadotte.  

Perspektiv: Text som hyllar en tjänarinna som stannat länge hos en familj och gjort ett bra 

jobb enligt sin arbetsgivare. Värdet i hennes arbete sätts från arbetsgivarens perspektiv, hon är 

duktig på sitt arbete. Hur hon var utanför arbetet lyfts inte på samma sätt.  

Röster: Ingen kommer till tals i talminus, däremot verkar skribenten själv utgå från sitt eget 

perspektiv ofta. Alternativt vad skribenten har fått reda på från hembiträdets arbetsgivare. I ett 

fall verkar hembiträdet ha intervjuats. 

Stil: Kortfattad, hyllande om den duktiga arbetspigga tjänarinnan som är trogen, lydig och 

trofast. Till stor del informativ med en gnutta gestaltning. Trotjänarinnans texter fanns oftast i 

anslutning till dödsrunor och följer ungefär den stilen. Det här ska vara som en prisutdelning 

för väl utfört arbete. Ibland slår stilen över i att vara lite nedlåtande. 

”Vem känner inte Hanna Grönvall? Vilken journalist i dagspressen har inte någon gång under 

sin verksamhet lyssnat till hennes trygga skånska åtminstone i telefon?” Så skrev Idun i ”50 



24 
 

levnadsår, 25 tjänsteår” (1930) när en av grundarna till Hembiträdesföreningen skulle hyllas 

på sin 50-årsdag, som sammanföll med 25 år i tjänst hos samma familj. Hyllningarna av 

trotjänarinnor hamnar i samma del av tidningen som jubilarer, dödsrunor och 

bröllopsannonser och följer den stilen. Rubrikerna varierar från Hanna Grönvalls ”50 

levnadsår, 25 tjänsteår” (1930) till ”En trotjänarinna” (E.R. 1930) som användes när Mina 

Andersson fyllde 75 år och ”Malin – min vän från barndomsåren” (Fleetwood 1930) som 

används när barnsköterskan i prinsparet Bernadottes familj hyllas av en av de nu vuxna 

döttrarna.  

På ett par ställen kan formuleringar framstå som nedlåtande. Sofia Fleetwood (1930) 

beskriver att Malins ”förtröstan på Gud var stor såväl som hennes barnsliga, varma tro.” Mina 

Andersson gestaltas genom att hennes ovanliga uttryck citeras och det framstår som ett sätt att 

visa att hon är obildad eller oförfinad. Exempelvis ”med stolthet visar hon den schal, hon ”fått 

av Konung Oscar” vid hans besök vid Hofors för många, många år sedan. Hon köpte 

nämligen den ”kungsschalen” för de drickspengar, som kom på hennes lott vid konungens 

besök på Hofors herrgård… …där hon då var köksa, under en sträng ”mamsell”” (E.R. 1930). 

Berättelsen om kungsschalen är den enda enskilda händelse som skildras i den ganska korta 

texten som ska sammanfatta Mina Anderssons hela gärning.  

Trotjänarinnorna skildras alla som väldigt fästa vid familjen de arbetar för. Malin var ”min 

outtröttliga vårdarinna såväl som trofasta vän” för Fleetwood (1930). Hanna Grönvall är 

”familjens Hanna, införlivad med dem alla och barnen som hon sett växa upp, även om hon 

utåt skulle vilja kämpa för hembiträdets titelfråga och mycket annat” (50 levnadsår, 25 

tjänsteår 1930). Om Mina Andersson skriver E.R. (1930) att ”med aldrig svikande kärlek har 

hon omhuldat de familjer, vars hem hon tillhört”. 

Om någon av trotjänarinnorna hade egna syskon, barn eller föräldrar nämns inte. Mina 

Andersson önskas en god fortsättning på sitt ”av pliktuppfyllelse så rika liv” (E.R. 1930). 

Malin ska ha slutat arbeta hos familjen Bernadotte under en period men snart kommit tillbaka 

”då Malin ej kunde stå ut med att leva skild från sina små hjärtegryn” (Fleetwood 1930). 

Fleetwood beskriver även hur ”…hennes tankar kretsade ständigt kring oss, hennes oro och 

hennes fruktan, vad gällde de, om icke oss barn! Ja, det var som om intet annat existerat för 

henne…”. Inte heller får trotjänarinnorna själva kommentera sin gärning och hur de ser på 

livet de har levt. Två av tre hembiträden får angivna efternamn, undantaget är Malin.  
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Inget vanligt hembiträde 

Omfattning: Tre texter 

Genre: Reportage från utlandet, självbiografiska texter och insändare. 

Perspektiv: Från den svenska husmodern utomlands och barnet med tjänstefolk i utlandet.  

Röster: En tysk änka, Annie Furuhjelm som ser tillbaka på sin barndom, en reporter och 

konsulinnan Rosa Lindahl i egenskap av husmor.  

Stil: Exotifiering av tjänstefolket i Ryssland, andrafiering av tjänstefolket i Colombia och 

igenkänning i Tyskland. Genomgående är att den svenska situationen sätts i kontrast mot den i 

utlandet.  

Att Idun vill lyfta fram motsatsförhållandet mellan Sverige och utlandet märks inte minst på 

rubriksättningen i den här diskurstypen, med ”Där mördare är det bästa tjänstefolket” 

(Furuhjelm 1930) och ”Där man byter jungfru tolv gånger på fjorton dar” (Bang 1930). Lägg 

märke till där i motsats till här. Undantaget är en insändare med titeln ”En tysk änka” (E.Th. 

1930).  

Bangs (1930) reportage sätts i sitt sammanhang av en liten inrutad text som fungerar som vår 

tids ingress. Början av den lyder ”Om Ni tycker att Ert eget hushållsarbete är knogigt, så kan 

det vara trösterikt att höra vilka strapatser en svensk husmor har att gå igenom om hon råkar 

bli bosatt i Columbia.”. Husmodern i fråga, som även är konsulinna, uttalar sig mycket 

nedlåtande om colombianerna. Konsulinnan berättar att hon har haft ”ett indianskt faktotum” 

(hjälpreda) i tre år, vilket enligt henne är mycket ovanligt. Hon citeras säga att ”Två dagar är 

annars det vanliga och några veckor är rekordet.” Det här tas som fakta av reportern och 

konsulinnan får fortsätta ”Det värsta med dem är, att man aldrig kan räkna med att de komma 

ihåg att de ha plats. De kommer ena dagen och nästa är de absolut försvunna…”, men 

konsulinnan påpekar att ”det besvärligaste är kanske ändå barnen”. Konsulinnan förklarar att 

de flesta jungfrur i Columbia har barn som de inte ger bort, så ”när man kommer ut i sitt kök 

sitter en rad små svarta ungar och tittar stort på ens blonda uppenbarelse. Och det roliga är, att 

de mitt i denna absoluta brist på vad vi kalla etik äro fruktansvärt pryda.”  

Vad varken konsulinnan eller reportern tar i beaktning är att många tjänarinnor i Sverige 

också hade barn, som de fick inackordera hos fosterfamiljer (se exempelvis Moberg 1978, s. 

34).  
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I ett annat reportage talar Annie Furuhjelms (1930) väl om sin barndoms tjänare i Ryssland. 

Hon förklarar att ”…sitt herrskap älskar man kanske inte, men man lyder dock även 

herrskapets barn. En genom sekler nedärvd ödmjukhet gör lydnaden mindre svår.” Furuhjelm 

berättar att majoriteten av deras tjänare var straffångar som avtjänat sitt straff. Hon berättar 

om flera av dem, inte minst den vackra tvätterskan Proskovja. Furuhjelm fick reda på att 

Proskovja hade ”tillsammans med sin älskare tagit livet av sin man, en gammal gubbe, med 

vilken hon av sina föräldrar tvungits att gifta sig.”  

Den tyska änkan som skickade in en insändare under pseudonymen E.Th. (1930) ville ge ”En 

liten redogörelse för änkornas ställning i Tyskland”, men ägnar knappt halva insändaren åt 

”hur bra det är ställt här för hembiträden och andra självförsörjande”. Änkan berättar att hon 

betalar både försäkringspremie och pensionsavgift åt sitt hembiträde. Försäkringen ger 

hembiträdet ”fri läkarvård, konvalescens och tandläkarevård”. Änkan betonar att ”nog är det 

behagligt för husmodern också, att ens hembiträde har det bra och ej behöver oroa sig över 

eventuell sjukdom.”. 

Tyskland låg närmare Sverige kulturellt än både Ryssland och Columbia år 1930. Kanske är 

det dels därför, och dels i och med att insändargenren är annorlunda än självbiografin och 

reportagegenren, som den här texten är mycket mer neutral än de andra. Här är hembiträdet 

kort och gott ett hembiträde. Förhållandena kring henne är annorlunda, men tyska 

hembiträden beskrivs inte som grupp vara på ett visst sätt till skillnad från sina svenska 

motsvarigheter. 

Samtliga artiklar utgår från anekdotiska erfarenheter. Ingen har grävt på djupet för att kunna 

säga något väl underbyggt om varken ryska, colombianska eller tyska hembiträden. Ändå får 

mycket gå förbi utan att ifrågasättas. Samtidigt skiftar skribenterna mellan episodisk och 

tematisk gestaltning, vilket kan få läsaren att lättare tro på vad de enskilda rösterna 

generaliserar utifrån personliga erfarenheter. 

Effektivisera hemarbetet – och ändra attityd! 

Omfattning: Tre texter 

Genre: Reportage och krönikor 

Perspektiv: Släpp bakåtsträvandet! Det är dags att släppa det gamla och omfamna det nya.  

Röster: Journalisterna Elin Wägner och Vagabonde, indirekt Hembiträdesföreningen 
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Stil: Provocerande mot den tilltänkta läsaren – husmödrar. Subjektiv med tonen av att det 

finns en mycket enkel lösning på bakåtsträvarnas problem. 

I den här diskurstypen handlar det inte bara om att effektivisera hemmen, man ska dessutom 

effektivisera sina tankegångar och ändra attityd mot tjänarinnorna. Som Vagabonde (1930a) 

uttrycker det: ”Den gamla, för husmödrarna ytterst bekväma jungfrutypen, är död, det är 

fåfängt att försöka klämma in nutidens flickor i hennes fodral! Husmödrarna får anpassa sig 

efter tiden, det är alltihop.” 

Elin Wägner var en av Iduns reportrar som bevakade Stockholmsutställningen 1930. I 

Wägners (1930) artikel ”Det gränslösa samhället” möter vi inledningsvis en ”ung man i 

studentmössa” som har tänkt sig att bygga eget hus. Han är intresserad av vad ett av de 

utställda husen skulle kosta, men Wägner menar att ”det var otidsenligt av honom att fråga så 

mycket efter jungfrukammaren. Ty här finns varken plats för hembiträdet eller hennes 

gärning.” Wägner menar att hembiträdesfrågan under en lång tid har varit ”hemlivets krux”. 

Hon menar att  

”Det blir allt mer orimligt att inom samma familj leva människor med olika social standard, 

olika inre värld, olika intressen. Därtill kommer kostnadsfrågan och svårigheten att rekrytera 

kåren.” (Wägner 1930). 

Wägner (1930) menar därför att det inte är underligt att ”all strävan går ut på att förenkla 

hemarbetet och frigöra det från beroendet av utomfamiljlig arbetskraft”, något som visas upp i 

hur arkitekterna som deltog i utställningen valde förenklingar och ”arbetsbesparande 

åtgärder” snarare än jungfrukammare. Alldeles säkert för Wägner är att utvecklingen går mot 

”den per timme avlönade hushållshjälpen som bor utom arbetsplatsen”, eftersom den 

riktningen är ”den naturligaste och riktigaste”. Wägner påpekar att  

”Hemmet är på sitt sätt hotat som en dyr och otidsenlig livsform, för att rädda det måste man 

offra en del av hemmets avskildhet; se den kollektiva barnkammaren och tvättstugan, och vidare 

till det yttersta förenkla dess maskineri.” (Wägner 1930). 

I slutet av artikeln lyfter Wägner (1930) en finsk arkitekt som gick runt på mässan och sa 

”gränser är ofunktionalistiska. Han tänkte närmast på landsgränser. Men samma omdöme 

gäller om gränserna inom samhället.” 

Vagabonde skrev två krönikor under hösten 1930 som faller inom den här diskurstypen. I den 

första (Vagabonde 1930a) konstaterar hon  



28 
 

”De unga flickorna vill inte till hemmen. De gå hellre och halvsvälta i väntan på ett ”fritt” jobb, 

än de ta plats i goda hem. Fördärvade, kortsynta, självsvåldiga och njutningslystna unga flickor, 

fy på er!” (Vagabonde 1930a). 

Såhär långt håller sig Vagabonde (1930a) på samma sida som de upprörda husmödrar som 

stod oförstående inför hembiträdesbristen. Men det ändras snabbt, för redan i nästa stycke 

skriver hon  

”Men kunde man inte också säga, om man nu vill försöka förstå: frihetshungrande unga 

människor, vana vid självständighet, vid hårt arbete, men också vid bestämd ledighet, revoltera 

mot att bli en aldrig så snäll familjs Amanda” (Vagabonde 1930a).  

Vagabonde (1930a) skriver att ”Hushållsarbetet måste rationaliseras och husmödrarna måste 

lära sig… …utplånandet av den egna personligheten och ett uppgående i husbondsfamiljen är 

också mer än man kan begära.” Däremot tycker Vagabonde att husmödrar kan begära 

”välutfört arbete för en viss lön”. 

I sin andra krönika förespråkar Vagabonde (1930b) att hembiträden ska tilltalas med ”fröken” 

istället för förnamn. Vagabonde inleder med att ”Det finns folk som finna hembiträdens krav 

på att få heta fröken orimligt. Ska vi nu tilltala våra jungfrur med fröken, sucka de och tänka 

med vemod på den gamla goda tiden.” Vagabonde menar att hennes ”språköra reagerar mot 

ett ideligt Matilda eller Phyllis, eller vad skatten nu heter.”, men det är inte hennes enda 

argument. Genom att säga fröken behöver husmor ”inte lära sig ett nytt namn varje kvartal, 

eller hur ofta man nu byter skatt.” Hon menar att ”Det blir precis som för flickan som kallade 

sin fästman för Putte: inga otrevliga förvecklingar, inga sårande namnmisstag.” Såhär långt 

skulle fröken-reformen enligt Vagabonde göras för herrskapets skull snarare än för 

hembiträdenas, men hon låter faktiskt dem komma till tals indirekt när hon skriver att  

”Ordf. i Hembiträdesföreningen har betonat det, särskilt för litet till åren komna hembiträden, 

obehagliga i att bli kallad vid namn av inte bara herrn och frun utan också av barnen och deras 

kamrater.” (Vagabonde 1930b). 

 Fast Vagabonde (1930b) i sak håller med hembiträdena har hon på flera ställen i texten en 

nedlåtande ton. Inte minst i och med att hon kallar dem ”skatt”, inte vill lära sig deras namn 

och senare i texten skriver ”den tilltalade jungfru, jag menar hembiträde” i förbigående (och 

gör en poäng av sin felsägning). Trots den nedlåtande tonen vill Vagabonde betona 

hemarbetets värde när hon påpekar att ”butiksflickor” kallas fröken, men ”lämnar en sådan 

liten butiksflicka butiken för kvinnans ”verkliga plats” – hemmet, så förlorar hon genast sin 

frökentitel… …Är inte detta löjligt och ologiskt?”.  
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Wägner vill alltså ändra husmödrarnas attityd, från att tvunget vilja ha hembiträden till att 

omfamna funktionalismen. Vagabonde vill däremot att husmödrarna ska ändra sin attityd 

gentemot hembiträdena, med effektivare tilltal och mer rationella förväntningar på deras 

arbetsinsats. Både Vagabonde och Wägner tar ibland i för att göra sina poänger, på ett sätt 

som måste ha upplevts som provocerande av åtminstone vissa husmödrar och även 

hembiträden. 

Gestaltningen vandrar mellan episodisk och tematisk. Ofta är sker en ansvarsgestaltning som 

utpekar husmödrarna (och männen) själva som ansvariga för sitt öde.  

Besvärliga hembiträden 

Omfattning: Två texter 

Genre: Text i dialog mellan skribenten och en vän.  

Perspektiv: Perspektiv från hembiträdenas arbetsgivare.  

Röster: Två husmödrar i dialog 

Stil: Personlig, intim och inbjudande till ett förtroligt samtal. Vill ge en bild av att här pratas 

klarspråk av de som har varit med i verkligheten. 

Till den här diskurstypen hör en text författad av Fanny Alving (1930) som skulle bli central 

för debatten i Idun 1930. I den sker en dialog mellan Alving och hennes bästa vän Maja. Det 

visar sig att ett Majas hembiträde har sagt upp sig, efter att Maja hade släppt allt av sitt eget 

arbete för att lära upp henne i fyra månader. Dessutom ska hembiträdet ha tagit förskott på 

lönen och fått pengar ”i julklappar” precis innan hon sa upp sig. Alving har en liknande 

historia; när hennes hembiträde arbetat av sin skuld sa hon upp sig med orden ”Jag behöver 

inte visa herrskapet någon misskund” (förbarmande). De två damerna kommer fram till att: 

”Alla ha de strålande betyg, och fattas det betyg för något halvår, så ha de varit hemma och 

hushållat för sin pappa eller skött sin sjuka gamla moster… …Det kan hända, men det kan också 

hända, att de fått en liten med en pappa, som de inte kommer ihåg, vad han hette, eller att de 

suttit inne.” (Alving 1930).  

Alving (1930) och hennes vän funderar på att i framtiden bara anställa hembiträden som har 

betyg från en hushållsskola. Men ”Då kommer dom och säger, att dom inte har råd att gå där, 

sade jag dämpande. Dom kommer med att dom är mindre bemedlade.” Maja blir upprörd och 

förkunnar att ”Min pappa och mamma hade inte mer än deras pappa och mamma.”, varpå 

Alving svarar ”Ja, men din pappa och mamma tyckte inte det var stiligt att vara mindre 
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bemedlad.”. Nästa kritik är hembiträdenas hygien, i och med att ”Kåren rymmer för många, 

som bara kan steka fläsk, och som inte borstar naglarna, innan dom börjar med 

kroppkakorna.” Slutklämmen på texten är ”Alltså, in för hembiträden med examen och 

kårböcker!”.  

Som Iduns redaktion själva uttrycker det i en inledande text (Damernas diskussion 1930) för att 
presentera insändarna:  

”Att inbjuda till diskussion i hembiträdesfrågan är som att dra tappen ur en tunna – det flöda in 
bidrag… …Man får söka leta ut de bidrag, som ha störst allmänintresse. Men de äro tyvärr inte så 
många som redaktionen hoppats, det blir mest att var och en berättar sina privatpersonliga 
erfarenheter!” (”Damernas diskussion” 1930). 

En av insändarna håller i mångt och mycket med Alving (1930), de andra kommer med 

invändningar (vilket ska tas upp i kommande diskurstyper). Signaturen Gunilla (1930) skriver 

att hon tyckte att ”Det var en mycket roande artikel om hur svårt husmödrarna ha det med 

tjänarinnefrågan i Kungl. Huvudstaden” men hon menar att ”Allt vad den ärade författarinnan 

berättat om… …var rena bagateller mot vad man får uppleva i Skåne.”. Gunilla menar att hon 

under barndomen i Stockholm stötte på gammaldags trotjänarinnor, något som hon menar i 

dagens Skåne bara finns möjligen på slotten. Anledningen pekar hon ut som ett förändrat 

tankesätt, för ”Då jag nu för tiden anställer en tjänarinna är det nämligen ej alls fråga om, hur 

jag eventuellt kommer att trivas med henne, utan hur hon tänker trivas med mig.” Notera att 

Gunilla eventuellt skulle ha en åsikt, medan tjänarinnan ”tänker trivas”. Tjänarinnan har 

bestämt sig i förväg, och implicit är att hon inte tänker trivas med sin husmor. Gunilla frågar 

sig hur det kommer se ut i framtiden och kommer fram till att ”tjänarinnorna försvinna så 

småningom och de mindre familjerna nödgas inrätta sig så, att de bliva oberoende av huslig 

hjälp genom att bostäderna göras så praktiska som möjligt.”. Gunilla föreslår även ett 

”folkkök” där familjer skulle kunna betala för att hämta upp eller få hemlevererad lagad mat.  

I den här diskurstypen bygger skribenterna sina åsikter på personliga erfarenheter, därför vore 

det enkelt att säga att gestaltningen är episodisk. Men det finns en uttalad åsikt om att de inte 

talar enbart om sina egna hembiträden, utan hembiträden över lag. Därför ser jag den som 

tematisk. Hembiträdena pekas ut som problemen i tjänarinnefrågan och det är upp till 

husmödrarna att lösa den.  
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Hembiträden är mänskliga 

Omfattning: Två texter 

Genre: Insändare 

Perspektiv: Upprörda läsare reagerar på en artikel. 

Röster: Tjänarinna och husmor 

Stil: Söker upprättelse, resonerande. Vill framhålla att det finns bra hembiträden, ge mer än en 

sida av historien.  

Vissa insändare reagerar på den hårda tonen gentemot hembiträden i Fanny Alvings artikel. 

Signaturen En husmor, som nu är tjänarinna (1930) påpekar att ”Finns det inte ett visst 

ordspråk, som lyder: ”Det är inte ens fel att två träta?””. Hon tar som exempel ett duktigt 

hembiträde som efter fem år av framförallt diskning och städning i en familj byter till en ny 

arbetsplats där den huvudsakliga uppgiften är att ta emot gäster och servera. Skribenten 

förklara att ”Detta kan hon inte, varför hon blir nervös och tafatt. Den nya matmodern utöser 

sig i superlativt sitt missnöje över en så okunnig tjänarinna” Skribenten betonar att ”Hemmen 

äro icke standardiserade och skötes ju icke av maskiner utan av individer.” Skribenten menar 

att även husmödrar skulle behöva gå hushållskurs, för att de ska ha samma grundprinciper 

som hembiträdena vad gäller hemarbete. Skribenten föreslår att ”Det kunde ordnas som en 

allmän värnplikt”. Hon lyfter ”Att vara hembiträde är icke roligt. Att ständigt underordna 

sig… …är ingen glädjekälla.”  

Signaturen Prästfru frågar sig om Alvings artikel har ”den rätta tonarten, mån’ tro, för att 

förbättra världen?” och påpekar att ”Det skall sannerligen ej kännas roligt för en god 

tjänarinna att höra kåren omtalad på detta sätt”. Prästfru menar att det finns dåliga 

hembiträden precis som det finns dåliga representanter av alla yrkesgrupper och poängterar 

”Finns det kanhända lika många odugliga, själviska, fordrande husmödrar som dåliga 

tjänarinnor?”. Prästfru påpekar att hon har haft över 20 tjänarinnor under sitt liv och inte har 

haft en enda upplevelse som påminner om Alvings och Majas. Som slutkläm förkunnar 

Prästfru ”Ett varmt tack och en hjärtlig hälsning sändes till mina f. d. hembiträden utan 

examen och betygsböcker!”. 

Gemensamt för texterna är att de kräver upprättelse för hembiträdena. Skribenterna 

presenterar alternativa narrativ till Alvings, för att visa på att kommunikationsproblem kan 

framstå som okunskap för den som inte är observant och att det finns duktiga hembiträden 
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utan examen. Skribenterna uttrycker även ett missnöje med Alvings ton och menar att hon 

gick över gränsen och sårade människor.  

Gestaltningen är både episodisk och tematisk. Här är skribenterna mer reflekterande och lyfter 

flera infallsvinklar än i den tidigare diskurstypen. Att det inte är ens fel att två träta 

sammanfattar åsikterna om ansvaret för hembiträdesfrågan, den läggs på samtliga inblandade.  

Information om nuläget 

Omfattning: En text 

Genre: Nyhetsartikel 

Perspektiv: För den som inte har grepp på hembiträdesfrågan eller kanske har blivit 

felinformerad om vad de olika parterna vill.  

Röster: Två intresseorganisationer som inte verkar stå i motsatsförhållande till varandra. 

Stil: Presenterar innehåll som fakta. Läsaren ska efter läsning känna hopp om framtiden även i 

kaos.  

I numret som publicerades efter det med Alvings artikel ingick ”Husmödrarna och 

hembiträdena” (1930). Det här är en nyhetsartikel som i sitt format har mycket gemensamt 

med dem vi ser idag. Två organisationer, Hembiträdesföreningen i Stockholm och Sveriges 

husmodersförenings riksförbund får uttala sig om sin syn på hembiträdesfrågan. I en sorts 

ingress skriver Iduns redaktion att  

”…om svenska kvinnor mera intresserat togo det i dessa föreningars strävanden för att finna en 

lösning av hembiträdesfrågan och satte sig in i dess läge, dess svårigheter och utsikter, skulle 

bättre förhållanden fortare och lättare inträda.” (Husmödrarna och hembiträdena 1930). 

”Husmödrarna och hembiträdena” (1930) verkar vara till för att ge balans i diskussionen, en 

bakgrund i läget som det faktiskt såg ut i kontrast till Alvings egna upplevelser. I 

”Husmödrarna och hembiträdena” (1930) står nämligen, apropå Alvings ”hårda” krav på 

hembiträden, att ”För det första yrkesutbildning, för det andra reglering av betygen… Dessa 

krav delas nog av de flesta – både husmödrar och hembiträden”. Märta de Laval från 

Husmoderföreningens riksförbund kallar frågan om ”husmödrars och hembiträdens 

förhållande till varandra” för ”en ömtålig fråga” men beskrivs ha en ”hoppfull blick på 

frågan”. De Laval påpekar att Husmodersförbundet är drivande i frågan om utbildning av 

hembiträden på yrkesutbildning. Även Hembiträdesföreningens Hanna Grönvall påpekar att 

”Vi äro minst lika angelägna som husmödrarna, att det blir skickligt folk på det husliga 
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området” och betonar att det redan finns yrkesskolor i husligt arbete och att ”ytterst hänger det 

ju på husmodern, om hon vill låta sitt hembiträde få en veckodags arbete mindre i hemmet”. 

Skribenten avslutar artikeln med ”Som synes är det många krafter, som samarbeta på detta 

område, många fler än husmödrarna veta om. Något ska väll till slut framgå ur kaos.”  

I den här diskurstypen är gestaltningen rent tematisk, eftersom den tar ett steg tillbaka för att 

se till helheten. I slutklämmen säger skribenten ungefär att det redan är många som arbetar för 

att lösa frågan, så det behövs ingen vidare diskussion eller åtgärd från läsarens sida. Samtidigt 

uppmanar ingressen fler att engagera sig i frågan om hembiträden. 

Lika för lika 

Omfattning: Två texter 

Genre: Insändare 

Perspektiv: Lyfter infallsvinklar från olika håll och menar att både husmödrar och 

hembiträden har ansvar för problemets orsak och lösning. 

Röster: Anonyma insändare. 

Stil: Resonerande och förmanande mot båda sidor. I ett fall krävs lösning från en organisation.  

Kommentar till både ”Husmödrarna och hembiträdena” (1930) och Alving (1930) ger 

signaturen ErWe (1930) i sin insändare. Hon skriver om Alvings artikel att  

”Man blir glad, när man ser en brännande fråga tagas upp till behandling… … och av en penna, 

som har förmåga att ge form åt det som många grubbla och ondgöra sig över men äro för ovana 

att kunna ge utryck åt offentligt.” (ErWe 1930). 

ErWe (1930) lyfter en hård arbetsmarknad där för ”nästan varje tjänst fordras utbildning, som 

vederbörande kanske i år av arbete och även försakelser förvärvat sig.” men hon menar att 

hembiträden ”utan utbildning, utan kvalifikationer, utan friskbetyg fordrar mat, rum, lyse, 

värme, tvätt och lön för att så länge det roar den platssökande undervisa sig i en 

yrkesutbildning”. Hon fortsätter med att försöka utreda varför så få väljer att bli hembiträden. 

Hon listar anledningarna att yrket trots titelförändring fortfarande har lågt anseende, att 

arkitekterna inte bygger trevliga jungfrukammare och att husmödrarna inte har gjort som 

andra chefer och inför bestämda arbetstider. Men, om hembiträdena får det här ”kanske 

arbetsgivaren också här liksom på andra områden kunde få ha några fordringar, eller hur?”. 

Framförallt vill ErWe se betyg från hushållsutbildning, rekommendationer och friskbetyg. På 

så sätt är hon säker på att husmödrarna skulle få ”dugliga, redbara, bildade flickor” som 
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hembiträden, vilket i sin tur skulle höja kårens anseende. Hon sågar Grönvalls anmärkning om 

att husmödrarna skulle ge hembiträden ledigt en dag i veckan för utbildning, ErWe vill att 

”yrkesskickligheten vid anställandet motsvara lönen”. ErWe utbrister slutligen ”Må 

Husmodersföreningen snarast kunna ge en fullgod lösning av problemet!”.  

Signaturen Smålandsfru (1930) reagerar på signaturen Gunillas (1930) insändare från Skåne. 

Smålandsfru (1930) berättar att hon har haft ”sympatiska och dugliga medhjälperskor”, bara 

två tillfällen har hon ”gjort den erfarenheten, att dessa flickor uppfört sig riktigt dåligt”. Det 

här trots att Smålandsfru säger sig ha ”total brist på vad som kallas ”nutida bekvämligheter””, 

något som hon menar att de bättre tjänarinnorna föredrar. Samtidigt som Smålandsfru har haft 

goda erfarenheter och förstår att tjänarinnornas ställning ”i gångna tider” säkert var 

”outhärdligt svår” tycker hon att ”nu pågår en reaktion, som hotar att gå till överdrift åt andra 

hållet”. För hon menar att på landet innebär kraven på begränsad arbetstid ”en omöjlighet för 

många att anställa hjälp”. Smålandsfru resonerar så att i dagsläget skulle ingen husmor 

utnyttja sin ”arbetshjälp” eftersom de då ”skadade sig omedelbart själva”. 

Gestaltningen i den här diskurstypen är tematiskt, som i ”Information om dagsläget”. Tonen 

hos ErWe är den av ett brandtal som går hårt ut mot alla inblandade och kräver 

ansvarstagande. Alltså är det en ansvarsgestaltning. Smålandsfru är mer försiktig i sin ton, 

men tycker egentligen inte att några reformer krävs åt något håll. För henne är dragkampen 

hembiträde-husmor redan jämn.  

Diskurstyper under 1938  

I slutet av 1930-talet hade mer än hälften av Europas stater blivit diktaturer. I mars 1938 

införlivades Österrike i Tyskland, en direkt strid mot fredsöverenskommelsen från 1919 

(Nationalencyklopedin 2018a). Efter detta ansåg Sverige att österrikiska medborgares 

nationalitet var osäker och införde visumtvång. Det här året bestämde även Socialstyrelsen att 

judisk härkomst inte räckte för att vara politisk flykting (Båge 2000, s. 74).  

Den svenska arbetsmarknadens parter närmade sig varandra, inte minst genom 

Saltsjöbadsavtalet som skulle leda till ett samförstånd som blev grunden för den "svenska 

modellen" (Nationalencyklopedin 2018c). 

De vanligaste diskurstyperna under 1938 var ”Ändra attityd!” och ”Förbättra hembiträdena”. 

Gemensamt för båda är att de handlar om att något måste ändras med människorna, inte 
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hemmen. Mindre vanliga diskurstyper var ”Effektivisera hemarbetet” och ”Information om 

nuläget”.  

Ändra attityd! 

Omfång: Fyra texter 

Genre: Krönikor, debattartiklar och personporträtt.  

Perspektiv: Skribenterna menar att kvinnorna inte kan vänta på en extern räddning i 

hembiträdesfrågan.  

Röster: Forskare och andra ”experter”, krönikörer och författare. 

Stil: Trött på bakåtsträvare. Det är dags att ”vi” gör något själva! Även hembiträden måste 

sluta vara negativa mot sig själva. Till hembiträdena: säg tack. Till husmödrarna: förvänta dig 

inte mer än ett tack. Tonen är hård och skarp. 

För år 1938 separerar jag diskurstyperna ”Effektivisera hemarbetet” och ”Ändra attityd!” från 

varandra, eftersom rationalisering inte längre är bundet till att sluta sträva bakåt mot den 

gamla tiden. 

I den här diskurstypen pekas kvinnorna, både husmödrar och hembiträden, ut som ansvariga 

för en lösning. Rubriken "Vi måste själva bringa reda i vårt hushållskaos!" (1938) talar ett 

tydligt språk. I den artikeln uttrycker skribenten att om kvinnorna vill "ha kollektiv städhjälp, 

måste de säga till, vill de ha särskild platsförmedling för hushållshjälp, så få de arbeta fram en 

sådan." Hen menar att "sitta och vänta på att högre makter eller samhället skall ordna 

hemmens och kvinnornas problem är oansvarigt tillika barnsligt." 

I artikeln "Hushållsarbete borde löna sig bättre!" (1938) skrivs att problemen orsakas av två 

saker "Hemmets och husmödrarnas oförmåga att tillräckligt snabbt inordna sig i en ny 

ekonomisk samhällsordning och samhällets likgiltighet inför att hjälpa dem." Skribenten 

skriver om husmödrar att "Så länge de sitter för envist fast i gamla traditioner och fördomar, 

så hjälper inga samhällsåtgärder.". Samtidigt påpekar skribenten att "samhället heller inte 

gjort mycket" i frågan. 

I artikeln "Livet med hembiträde - och utan" intervjuar Mascotte (1938) författaren Vera von 

Kraemer, som även skriver för Idun, om hennes nya bok "Husmor och hembiträde - Vad ha de 

rätt att fordra av varandra?". Bokens premiss är alltså att båda parter har möjlighet att ställa 
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krav. Von Kraemer citeras säga att hon vill bli av med ""klasskillnaden" mellan husmor och 

hembiträde" och menar att den är skapad av hembiträdena i deras huvuden, eftersom  

"Det ligger så mycket av forna tider slavmentalitet i uttrycket "en annan är ju bara en enkel 

piga". "En annan" har ju sitt arbetsområde att hävda sig på, inget hindrar henne att utveckla sin 

personlighet med läsning..." (Mascotte 1938).  

Mascotte (1938) citerar att Vera von Kramer säger att hon håller mer på kontrakt än betyg, 

von Kramer ställer frågan "Är det inte ganska kränkande för en människa att det skall behöva 

intygas skriftligt att hon är ärlig och renlig", men att hembiträden ska få "ordnad ledighet och 

en egen vrå det tycker jag är så elementära krav, att de inte borde behöva talas om en gång". 

Ett återkommande tema i diskurstypen är att uppmana till förändring. Hur den ska se ut är inte 

lika enhälligt. Olika röster förespråkar avanceringsmöjligheter för hembiträden, 

yrkesutbildning för att uppnå "normalkompetens” eller kollektiv hjälp. I "Vi måste själva 

bringa reda i vårt hushållskaos!" (1938) betonas att ekonomiska förhållanden inte ska hindra 

kvinnor att utbilda sig till hembiträden. Utbildningen ”skulle betraktas som något lika bra och 

rejält... ... som t. ex. att vara examinerad sjuksköterska”. Rektorn som uttalar sig i samma 

artikel betonar att "naturaförmåner" med att vara hembiträde "skattas ej högt av dess utövare" 

eftersom "Med bostaden följer oftast husmoderns krav...". I artikeln "Hushållsarbete borde 

löna sig bättre!" (1938) förkunnar skribenten att "Framåt måste vi alltså se, inte minst mot 

förbättrade arbetsförhållanden för de anställda." Skribenten efterlyser respekt för 

hembiträdesyrket, trevliga rum för dem, frökenreform och ordnad fritid. Men viktigast av allt 

enligt skribenten: "Måste vi inte helt enkelt göra hushållsyrket verkligt lönande?". Enligt 

Moberg (1978, s. 42, 91, 127) var höjd lön inte högst upp dagordningen för 

Hembiträdesföreningen eller enskilda hembiträden som deltog i undersökningar. För dem 

vägde bestämd arbetstid och fritid betydligt tyngre. I "Hushållsarbete borde löna sig bättre!" 

(1938) har skribenten alltså spekulerat utan att tillfråga de hen skriver om. 

Ja, husmödrarnas attityd gentemot hembiträdena uppmanas ändras. Både i stort och smått. 

Vagabonde (1938) tar i en krönika upp diskussion om hembiträdenas ”julklappspengar”, en 

sorts julbonus de fick från husmodern. Vagabonde är övertygad om att situationen kommer att 

förbättras ”när husmodern bli arbetsgivare och hembiträdet blir arbetare, helt enkelt och 

oromantiskt.”. Hon använder en liknelse för att driva sin poäng: ”Ger sen arbetsgivaren en 

julklapp, säger naturligtvis arbetaren-hembiträdet tack… Lika litet som byggmästaren… … 

kan fordra extra älskvärdhet i form av överarbete… … kan husmodern begära något extra av 

hembiträdet”.  
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Gestaltningen i diskurstypen är tematisk, eftersom skribenterna presenterar problemen som 

utbreda snarare än som unika fall. Personliga erfarenheter lyfts inte i den här diskurstypen på 

det sätt de gör i många andra. Tonen är trött och uppmanar till steg framåt.  

Effektivisera hemarbetet 

Omfång: En text 

Genre: Reportage 

Perspektiv: Från husmodern i det dagliga livet och kulturellt perspektiv från arkitekten. 

Röster: Arkitekter, husmödrar i olika åldrar får pratminus. 

Stil: Tonen är upplyftande och positiv, det är kul att effektivisera hemmet att bli mindre och 

mer lättskött!  

Rubriken ”Villan i ett plan – det nyaste” på A.L.S-m:s (1938) reportage sätter tonen som 

säger att det som komma skall är nytt och spännande. Ingressen lyder ”Enplansvillan är det 

bästa, när man inte har hembiträde och när man är gammal, säger husmödrarna.” och 

sammanfattar artikeln väl. Skribenten påpekar att problemen med att anställa hembiträden nog 

är orsaken att fler och fler enplansvillor dyker upp i ”huvudstadens omgivningar”. Båda 

tillfrågade arkitekter har liknande positiva omdömen om enplansvillorna. Sven Wallander 

säger att ”För det första äro enplansvillorna enligt mitt förmenande mera tilltalande än 

tvåvåningshusen… Och dessutom äro de ju mer praktiska… …för husmödrarna.” 

Husmödrarna som får uttala sig instämmer, Ellen Nord menar att ”När nu hemarbetets 

rationalisering är tidens lösen så tycks det mig som om enplanshuset ligger i den linjen”. 

Gestaltningen är tematisk, flera olika röster hörs och skribenten pekar på ett växande 

fenomen. Tonen är informativ och innehållet presenteras som fakta. Tanken om att 

enplansvillor är en lösning på hembiträdesfrågan går oemotsagd till stor del. Visst påpekar en 

arkitekt att de exempelvis är lite dyrare att värma upp, men på det stora hela är han för dem.  

Förbättra hembiträdena 

Omfång: Fem texter 

Genre: Bildreportage, modereportage och krönika 

Perspektiv: Från husmodern och andra utomståendes, inte hembiträdets. 

Röster: Husmödrar och journalister 
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Stil: Husmödrarna vill hjälpa hembiträden att bli bättre, men det görs tydligt att husmödrarna 

har mycket att vinna på det. 

Stilen hos bildreportaget ”Nya vyer” (1938) som visar upp Stockholms stads 

hembiträdesskola är mycket positiv, inte minst med uttryck som att ”Det rör sig framåt.”. 

Undervisningen sker i ”trevliga lokaler”, skolan ger ett ”friskt och trevligt intryck” och 

hembiträden har tagit ett ”utmärkt initiativ” när de bildade en sällskapsklubb. Utbildning av 

hembiträden är något Idun återger som mycket positivt. Att Iduns skribent identifierar sig som 

en husmor kan ses i bildtexten som lyder ”Att borsta skor är också en konst, som man är glad 

när hembiträdet kan.” 

I Iduns stora modenummer får hembiträdena uppmärksamhet. Under rubriken "När vi städa 

och laga mat" påpekar Liz (1938): 

"…bättre är väl att aldrig behöva ha någon askungedräkt, att även under årets övriga 360 dagar 

inför alla de människor som man har att göra med i sitt arbete, i köket, i vardagsrummet, på 

kontoret eller fabriken göra ett så behagligt och nätt intryck som möjligt." (Liz 1938). 

Här talar Liz (1938) alltså potentiellt till en kvinna som jobbar på fabrik eller i hemmet. Men 

skribenten tilltalar inte hembiträdena när hen skriver att "En arbetsuniform som borde vara 

mogen för en reform är emellertid hembiträdenas.". Skribenten vill att de ska sluta ha på sig 

"en ofta bleklagd och föga klädsam s. k. sjuksköterskeklänning på förmiddagen och en svart 

klänning vid middagen, vars hygieniska tillstånd man säkert skulle blekna inför". Enligt Liz 

har husmödrar på många stora gods och slott varit "förståndiga nog" att ge sina hembiträden 

bomullsklänningar som är "mycket mer prydliga och trevliga". Artikeln avslutas med "När får 

vi alltså en standarduniform för våra hembiträden?". Notera "våra hembiträden". Uppföljning 

på den här artikeln kommer i årets sista nummer av Idun under rubriken ”Hembiträdets 

julklapp” (1938) där en klänning visas upp och skribenten konstaterar att ”den blir säkert en 

mycket välkommen julklapp från frun till hembiträdet". Med tanke på att Vagabonde (1938) 

tidigare under året tidigare hade skrivit att husmödrarna inte kunde förvänta sig extra övertid 

för att de gav hembiträdena en liten bonus som julklapp, kan det här vara tidningens sätt att 

presentera en julklapp som egentligen är en present även till husmodern.  

Mia Leche-Löfgren (1938) berättar i en krönika om ett möte med en bekant som hade löst 

"det eviga problemet" med hembiträden på ett annorlunda sätt. Leche-Löfgren skriver att den 

bekanta hade upplevt så "fullkomlig desperation" att hon annonserade efter "manligt eller 

kvinnligt hembiträde". Bland 22 manliga och 1 kvinnlig sökande valde hon Tom och "huset 
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fungerar som ett urverk". Notera att urverk är lånat ur en diskurs om maskiner, kanske en flört 

med rationaliseringen av hemmet. Den bekanta menar att män aldrig krånglar, Tom "vägrar 

inte att elda i värmepannan, han säger aldrig att han inte "hinner" och att det är "långsamt" på 

landet. Han ligger i, tyst, effektivt och systematiskt". Tom gestaltas nästan som en 

hushållsrobot; han klagar inte utan jobbar på effektivt och har energi även i slutet av 

arbetsdagen då han går på engelskalektioner och deltar i föreningsliv. Men Tom "är 

visserligen inte road av damning - sådant är för negativt för en karl". Den bekanta säger att 

Tom till och med "stryker mina silkesunderkläder..." något Leche-Löfgren skriver att hon 

anmärkte var "direkt stötande", men det kan läsas som en ursäkt för att låna in en sexuell 

diskurs. Leche-Löfgren ifrågasätter att hennes vän som har kämpat för kvinnlig rösträtt skulle 

föredra manlig arbetskraft. Den bekanta svarar att kvinnor passar som präster, 

lokomotivförare och mycket mer, men "Det är bara ett område, där dom alltjämt ligger i lä, 

och det är när det gäller att med metod och system sköta de dagliga sysslorna i ett hem..."  

I den här diskurstypen återfinns de som letar efter en lösning och inte är rädda för att ibland 

tänka utanför boxen. Oavsett om förbättringen av hembiträden ska ske genom rejäl utbildning, 

nätta klänningar eller fler män i yrket. 

Information om nuläget 

Omfång: En text 

Genre: Nyhetsartikel 

Perspektiv: En vilja att ge svar och resonera kring en fråga som antyds vara ofta ställd.  

Röster: Indirekt familjer som vill anställa utländska hembiträden, ”experter” från myndighet 

och skribenten själv. 

Stil: Resonerande omväxlat med alarmism. Framställer innehållet som fakta. 

Misstänkliggörande mot invandrare och flyktingar.  

I artikeln "Kan vi inte få hembiträden från utlandet?" utreder signaturen A. S-m. (1938) 

möjligheterna att importera arbetskraft "som vill hjälpa oss i vår hembiträdesbrist". Tonen är 

inledningsvis alarmistisk: husmödrar skickar "nödrop" i form av annonser till tidningarna, 

"hembiträdesproblemet blir alltmer brännande". Sedan frågar sig skribenten om husmödrar 

skulle kunna anställa "kvinnor från andra länder, med lägre levnadsstandard ön vår, som intet 

hellre skulle önska än att fylla de platser som våra egna ungdomar ställa tomma.". Reportern 

beskriver ett enskilt fall från en tidningsinsändare, där en man beskriver sin fru som "helt 



40 
 

utarbetad och överansträngd". För att lindra hennes börda ville han anställa en "ung, duktig 

och villig flicka" från Österrike som familjen hade fått kontakt med, men "de svenska 

myndigheterna sade nej". Skribenten återgår till ett vidare perspektiv och påpekar att "saken 

kan och måste ses från flera sidor" och att "problemet om invandrare" har blivit "alltmer 

komplicerat". Skribenten menar att  

"En alltför öppen famn kunde lätt betyda att vi finge hit inte blott de personer, som nu stå i 

begrepp att lämna sitt fädernesland... ...utan även att vi skulle få hit en mängd av de flyktingar, 

som redan finns i andra länder" (A. S-m. 1938). 

Skribenten (A. S-m. 1938) ömmar för myndigheternas svåra beslut, eftersom folket "hävdar 

att det är en humanitär plikt att ta hand om dem" men sedan klagar över "en påtaglig ökning 

av det utländska, särskilt det tysk-judiska inflytandet över vår affärsvärld". Skribenten 

påpekar även att "Det kunde ju vara frestande för många som av andra anledningar hade svårt 

att vinna inträde i vårt land" att ta anställning som hembiträde "som en språngbräda i väntan 

på något annat". Det tycker inte skribenten passar bra med sin samtids ambitioner om att 

"göra hembiträdesyrket till ett verkligt yrke". Uttala sig får Erik Drougge på Socialstyrelsens 

främlingsbyrå. Han betonar risken att arbetsgivare skulle utnyttja utlänningar som 

hembiträden, och att "utländskor få ta efter svenska förhållanden underbetalt arbete kan inte 

vara riktigt och lämpligt för den svenska arbetsmarknaden". 

Här är gestaltningen tematisk. Flera röster får komma till tals och flera infallsvinklar 

presenteras, men inga hembiträden (svenska eller utländska) tillfrågas. Budskapet är att den 

tilltänkta läsaren, husmodern, inte ska bli arg på myndigheterna eftersom deras uppdrag är 

svårt. Flyktingar och invandrare ska läsaren se på med misstänksamhet, eftersom de kan 

tänkas ha ett underliggande motiv för att vilja bli hembiträde. Dessutom ska läsaren vara 

medveten om risken att vissa husmödrar utnyttjar utlänningar. Artikeln framställer sitt 

innehåll som fakta, även om den är subjektivt skriven. 

Utvecklingen 

Problemformulering av tjänarinnefrågan/hembiträdesfrågan 

År 1920 står framförallt skribenter som själva är tjänarinnor för problemformuleringen av 

tjänarinnefrågan. Carlsson (1920) menar att orsaken är kvinnans lösryckande från hemmet, att 

kvinnors arbete i hemmet inte värderas lika högt som i andra yrken. Ivarson (1920c) påpekar 

att många husmödrar föraktar hushållsarbete och kanske därmed föraktar tjänarinnorna som 

utför det. Hon påpekar att ”Huru skall intresset för hemmets arbete kunna väckas och höjas” 
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borde vara frågan istället för tjänarinnefrågan. Husmodern Fru Disa (1920) blir nedstämd när 

hennes tjänarinnor slutar, men beskyller inte dem för problemen det skapar för henne. 

Däremot tycker hon att problemet är den svåra rekryteringen av hemhjälp till hennes villastad. 

Problemformuleringen av hembiträdesfrågan/tjänarinnefrågan blir ett hett debattämne under 

1930. Uppenbarligen var inte alla husmödrar överens om vad problemet och dess orsaker var. 

Wägner kallar hembiträdesfrågan för "hemlivets krux" och pekar på orimligheten i 

klasskillnad inom hemmets väggar, kostnadsfrågan och den svåra rekryteringen. Wägner vill 

förenkla hemmen för att frigöra dem från beroendet av arbetskraft. Vagabonde (1930a 

&1930b) menar att husmödrarna längtar för mycket till den gamla tiden, vars jungfrutyp hon 

menar är död. Men Vagabonde menar ändå att det finns utrymme för en ny sorts hembiträde 

som husmodern inte kan kräva ska vara en familjemedlem, utan istället ska utföra ett 

effektiviserat hemarbete. Alving (1930) lägger skuld på hembiträdena, men ansvar för 

förändring på husmödrarna som ska kräva utbildning och kårbok. Signaturen En husmor, som 

nu är tjänarinna (1930) föreslår allmän värnplikt i form av hushållsskola för både husmor och 

hembiträde, och menar att det inte är ens fel att två träta. Artikeln "Husmödrarna och 

hembiträdena" (1930) lämnar läsaren med poängen att flera intresseorganisationer arbetar mot 

en lösning, så man ska inte oroa sig. Signaturen ErWe (1930) menar att både hembiträden och 

husmödrar ska kunna ställa krav, men kräver en lösning från Husmodersföreningen. 

År 1938 hade diskussionen om problemformuleringen svalnat och det diskuterades mest 

lösningar, framförallt i form av förbättrade hembiträden och attityder. Men i artikeln 

"Hushållsarbete borde löna sig bättre!" (1938) skrivs att problemen orsakas av två saker: 

"Hemmets och husmödrarnas oförmåga att tillräckligt snabbt inordna sig i en ny ekonomisk 

samhällsordning och samhällets likgiltighet inför att hjälpa dem." Vagabonde (1938) 

identifierar problemet som att husmor och hembiträde inte ser sig som arbetare och 

arbetsgivare.  

Gestaltningen av hembiträden  

Under 1920 skrevs det inte så mycket om vad ett dåligt hembiträde var, men i breven som 

Ivarson (1920d) får ta del av uttrycker amerikanska husmödrar att de inte saknar tjänarinnor 

som var dyra, slog sönder porslin och skapade oro och "förtretligheter". År 1930 har 

skribenterna blivit betydligt mer frispråkiga på den här punkten. Alving (1930) uttrycker att 

hembiträden i allmänhet är opålitliga, obarmhärtiga, får barn utan att minnas pappans namn 

och är kriminella. Hembiträdenas föräldrar tycker dessutom att det är fint att vara mindre 
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bemedlade. Signaturen Gunilla (1930) menar att hennes hembiträde bestämmer sig i förväg 

ifall hon ska gilla hemmet. Signaturen ErWe (1930) menar att hembiträden i allmänhet saknar 

utbildning, kvalifikationer och friskbetyg men ändå kräver husrum och lön för att lära sig på 

jobbet. 

Under både 1920 och 1930 är den bästa tjänarinnan en trotjänarinna. De här personerna är 

arbetsvilliga, glada, lojala, själsstarka, osjälviska och mycket fästa vid familjen de tjänar. 

Även om familjerna också verkar vara fästa vid sin trotjänarinna håller de stundtals en 

aningen nedlåtande ton när de talar om henne (se 50 levnadsår, 25 tjänsteår. 1930, E.R. 1930, 

Fleetwood 1930, En trotjänarinna 1920 och G. 1920). 

1938 verkar den gamla jungfrutypens död, som Vagabonde (1930a) flaggade för åtta år 

tidigare, brett ut sig totalt. Inga trotjänarinnor hyllas längre. Rapporteringen om hembiträden 

och hembiträdesfrågan under det här året präglades å ena sidan av en vilja att uppdatera 

husmödrarnas attityd, men samtidigt att uppdatera och förbättra hembiträdena. Med 

utbildning skulle de bli duktiga (Nya vyer 1938), deras uniform skulle bli nätt och prydlig 

(Liz 1938) och vissa uppdaterade till manligt hembiträde som fick huset att gå som en klocka 

(Leche-Löfgren 1938). Ett bra hembiträde var kunnigt, effektivt och modernt. Ett dåligt var 

det inte.  

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med min uppsats är att genom kritisk diskursanalys undersöka hur tidningen Iduns 

diskussion om hembiträden såg ut mellan 1920 och 1938. I det här avsnittet har jag döpt 

underrubrikerna efter två av mina frågeställningar. Den tredje frågeställningen, som berör 

diskursens utveckling, kommer att vävas in i svaren på de två andra eftersom det faller sig 

naturligt. 

Hur förklarade Idun problematiken i ”hembiträdesfrågan” för sina 

läsare?  

Något enhetligt svar på vad tjänarinnefrågan/hembiträdesfrågan egentligen var finns inte. 

Främst verkar den ha förknippats med svårigheter att få tag på bra hembiträden (eller några 

alls). Snarare än svårigheter för tjänarinnor/hembiträden att få tag på bra arbetsplatser och 

förbättrade villkor. Men vad förklarade Idun som problemets orsak? 
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År 1920 menar skribenterna att husmödrarna allt mindre värnade om hemmen och inte heller 

värderade de som jobbade i det, och att det ledde till en brist på tjänarinnor. I diskussionen 

1930 utpekade vissa hembiträdena som problemets upphov eftersom de sökte sig till andra 

yrken, medan de flesta ansåg att orsaken låg hos tillkortakommanden från både hembiträden 

och husmödrars sida (inte minst vad gäller kommunikation). 1938 återgick Idun till att utpeka 

husmödrarna som ansvariga, eftersom de inte infunnit sig i den nya samhällsordningen. 

Utbildning av hembiträden sågs oftast som något positivt i Idun. Det är knappast underligt, för 

det vore självklart bra för husmors del med enklare nyanställningar. Kanske är det därför så 

mycket tillit sattes i de nya hushållsmaskinerna 1930. En maskin behöver minimala 

instruktioner från slutanvändaren. 1938 skrev Idun inte lika mycket om funktionalismen som 

tidigare. Då ville skribenterna istället förskjuta husmödrarnas attityd mot kollektiva lösningar 

och rimligare krav på arbetskraften, eller att förbättra hembiträdena.  

Hur gestaltades gruppen hembiträden i Idun? 

I de flesta fall använde Idun en tematisk gestaltning eller en blandning av tematisk och 

episodisk gestaltning gällande tjänarinnor/hembiträden. De enda diskurstyperna jag har 

identifierat som använder uteslutande episodisk gestaltning är ”Trotjänarinnan” från 1920 och 

1930. Enligt Iyengar (1991) kan en episodisk gestaltning leda mediekonsumenten till att lägga 

ansvaret på individnivå, medan en tematisk gestaltning gör det lättare för mediekonsumenten 

att lägga skulden på makthavare eller samhället. Jag menar mediekonsumenten i fallet med 

trotjänarinnor troligen har lättare att uppfatta de här glada och arbetsvilliga personerna som 

undantag (snarare än representanter för sin yrkeskår överlag). Det här i kombination med att 

diskurstyper som skildrade hembiträden på mindre positiva sätt (exempelvis ”Besvärliga 

hembiträden” och ”Inget vanligt hembiträde” från 1930 och ”Förbättra hembiträdena” från 

1938) fick en tematisk gestaltning kan ha gett mediekonsumenten en negativ uppfattning om 

hembiträden.  

År 1920 fick framförallt tjänarinnor uttala sig om både tjänarinnor och tjänarinnefrågan. 1930 

kommer bara två hembiträden till tals och 1938 får inte ett enda hembiträde uttala sig. 

Konversationen om tjänarinnor/hembiträden styrdes alltså allt mer av husmödrar, experter och 

journalister. Kanske hade det underlättat problemformuleringen att bjuda in fler av de som 

alla andra pratade om till diskussionen.  

Om svenska tjänarinnor/hembiträden var något väsensskilt från andra svenskar enligt Idun, så 

såg tidningen de utländska som något helt främmande. 1920 fick Ivarson (1920a, 1920b och 
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1920c), som var svensk och skrev om sina egna upplevelser, komma till tals och skriva 

negativt om vissa av sina upplevelser men inte om sina amerikanska kollegor. 1930 och 1938 

kom andra än hembiträden till tals och då lät det annorlunda. 1930 gestaltas colombianska 

tjänarinnor som opålitliga (se Bang 1930) och ryska hembiträden som älskvärda men kapabla 

att döda (se Furuhjelm 1930). 1938 misstänkliggörs invandrare från Österrike och judar från 

Tyskland (se A. S.-m. 1938).  

De enda tjänarinnor/hembiträden som blir namngivna i Idun är trotjänarinnorna (se 50 

levnadsår, 25 tjänsteår. 1930, E.R. 1930, Fleetwood 1930, En trotjänarinna 1920, 

Husmödrarna och hembiträdena 1930 och G. 1920), de som är namngivna skribenter (se 

Carlsson 1920, Ivarson 1920a, Ivarson 1920b, Ivarson 1920c, Ivarson 1920d) och de ryska 

hembiträdena i ”Där mördare är det bästa tjänstefolket” (Furuhjelm 1930). För att bli 

namngiven skulle ett hembiträde alltså ha gjort sig mycket omtyckt av sitt herrskap. För att 

vara garanterad att inte bara nämnas vid förnamn skulle hon ha skrivit något som Idun tyckte 

var värt att trycka i tidningen.   

Ett återkommande inslag i gestaltningen av tjänarinnor/hembiträden är antydningar om att de 

är smutsiga. I "När vi städa och laga mat" (Liz 1938) ges uttryck för att deras klänningar är 

ohygieniska. 1930 klagade Alving på hembiträden som inte borstade naglarna innan de lagade 

mat och ErWe (1930) ville göra friskbetyg obligatoriskt för hembiträden. Visserligen 

påpekade exempelvis Vera von Kraemer i intervju med Mascotte (1938) att det inte är särskilt 

värdigt att kräva bevis från en människa att hon är renlig. Men jag vill påpeka att det bara 

ifrågasätter rätten att kontrollera hembiträdenas renlighet, inte föreställningen om att de är 

smutsiga.  

Enligt Iduns gestaltning var den sämsta sortens tjänarinna/hembiträde någon som hade barn, 

var smutsig, okunnig, sa ifrån, krävde mer i lön än husmodern hade tänkt sig och inte satte sin 

arbetsgivares behov framför sina egna (se exempelvis Ivarson 1920d, Alving 1930, Gunilla 

1930 och Leche-Löfgren 1938). 

Den bästa sortens hembiträde under 1920 och 1930 var lojal mot sin arbetsgivare, 

självuppoffrande, tydde sig till familjen och var alltid soligt glad och arbetsvillig (se 

exempelvis 50 levnadsår, 25 tjänsteår. 1930, E.R. 1930, Fleetwood 1930, En trotjänarinna 

1920 och G. 1920). År 1938 är den bästa sortens hembiträde ett som kan sin sak och arbetar 

systematiskt utan att krångla (se exempelvis Leche-Löfgren 1938 och Nya vyer 1938).  



45 
 

På många sätt stämmer beskrivningen av den bästa sortens hembiträde överens med ett 

gammaldags kvinnoideal. Den enkla förklaringen är såklart att yrket var kvinnodominerat, 

men det är intressant att husmödrarna på något sätt ville att hembiträdena skulle vara ännu 

mer kvinnor än de själva. Husmodern skulle få ställa krav på hembiträdet, som skulle vara 

mer lydig, lojal, soligt glad och villig att ställa upp. Kanske handlade det för husmödrarna om 

att behålla sin plats i hierarkin. De kunde inte bli jämlika med mannen, men kunde förtrycka 

en annan grupp att bli underordnad dem.  

I Platzers (2007, s. 87 och 100) intervjuundersökning med personer som har husligt anställda 

under 2000–2001 framträder ett liknande ideal för hemhjälp som för dåtidens 

tjänarinnor/hembiträden. Hemhjälpen kring millennieskiftet skulle inte vara för dyr, men 

skulle däremot vara arbetsam, trevlig och lätt att ha att göra med. Helst ville 

intervjupersonerna också att städhjälpen skulle vara renlig och se välvårdad ut, eftersom de 

ansåg att det sa något om hur noggrann hen var. Arbetsgivarna ville också gärna att hen skulle 

vara tillräckligt självständig för att inte behöva instruktioner vid varje arbetstillfälle, men ”inte 

så självständig att hon snokar” (Platzer 2007, s. 100). Att Iduns idealbild av hembiträden från 

1920–1938 återkommer i föreställningar hos personer som hade husligt anställda kring 

millennieskiftet är anmärkningsvärt, och stödjer Platzers (2007) tes om att föreställningar om 

de som arbetar i hemmen grundlades under 1900-talets första hälft. Frågan är hur det ska se ut 

i medier framöver. Ska gestaltningen av hembiträden från förr leva kvar som ett spöke när det 

talas om hemarbetare i press, radio och tv?  

Idéer till vidare forskning 

Jag skulle gärna se forskning om gestaltningen av dagens hemarbetare. Om en skribent 

nämner sin städerska med förnamn i en text som lämnades till en redaktion idag, skulle den 

tryckas utan att skribenten ombads lägga till efternamnet? Får fler hemarbetare komma till tals 

i pressen idag när deras skrå omtalas?  

Jag skulle även gärna se forskning som berör andra tidsperioder och andra medier än Idun. 

Hur såg debatten om hembiträdesfrågan ut i dags- och kvällstidningarna? Vad hände med 

diskursen efter andra världskriget, när en större andel hembiträden i Sverige kom från 

utlandet? 
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