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1. Inledning   
Jag vet att den förda «pigdebatten» rör upp mycket känslor. 
«Pigorna» påminner oss om ett gammalt klassamhälle, som 
knappast någon vill ha tillbaka.1   

 

Efter en 14 år lång debatt i media och riksdag slog skattereduceringen på 

hushållsnära tjänster igenom sommaren 2007. Denna debatt kom att kallas för 

«Pigdebatten». Förslaget skapade motsättningar och blev snabbt en klassfråga. 

Pigdebatten är dock ingen ny företeelse.2 Den här uppsatsen behandlar en annan 

tid, 1920- och 1930-talet, men samma frågor står i centrum.  

Perioden präglades av stora samhälliga omdaningar, i synnerhet för landets 

kvinnor. Under 1910-talets sista år började arbetsmarknaden för kvinnor att växa 

och det blev allt mindre självklart för arbetarklassen och landsbygdens unga 

kvinnor att ta plats som hembiträde i de mer bemedlade hemmen.3 Industrier, 

restauranger och hotell lockade4 och avtappningen av hembiträdena skapade oro 

bland landets husmödrar. Tidigare forskning har ifrågasatt orsakssambandet 

mellan svårigheten att få tag på dugliga hembiträden och en 

industrialiseringsprocess och menar att det räcker med att notera hur 

hembiträdenas arbetsförhållanden såg ut för att förstå varför de sökte sig bort 

från hushållen.5 Förvisso avskaffades 1926 den så kallade tjänstehjonstadgan; 

den förlegade lag som trots ett flertal revideringar så sent som under dess sista 

verksamma år förklarade arbetsgivarens fulla bestämmanderätt över tjänaren. Då 

tjänstehjonstadgan ej ersattes med någon ny lag fanns det under denna period 

ingen lag som reglerade hembiträdenas arbetsförhållanden. 1919 års lag om åtta 

timmars arbetsdag undantogs yrkesgruppen, likaså 1939 års förlängning av 

lagen. Inte heller 1912 års arbetarskyddslag gällde för hembiträdena.6  

Med bakgrund av detta, det vill säga den växande arbetsmarknaden för 

kvinnor samt den bristfälliga lagstiftningen gällande hembiträdenas 

1 Karin Pilsäter (fp), Kammarens protokoll, anf. 93, 95/96:41.  
2 Emma Strollo, ”Från pigjobb till hushållsnära tjänster: ett historiskt perspektiv”, Arbetarhistoria., 
(33): 1-2, s. 21-28, 2009, s. 24. 
3 Jan-Erik Hagberg, Tekniken i kvinnornas händer. Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- 
och trettiotalen, Malmö: Liber Förlag AB. 1986, s. 80. 
4 Ellinor Platzer, Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen, Lund: Arkiv 
förlag, 2007, s. 75. 
5 Hagberg, s. 81. 
6 Kerstin Moberg, Från tjänstehjon till hembiträde, En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga 
kampen 1903–1946, Uppsala, 1978, s.14,17. 
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arbetsförhållanden, förstås den minskade tillgången på hembiträden som 

präglade denna period.  

Under 1930-talet började allt fler gifta kvinnor förvärvsarbeta samtidigt 

som det i Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan från 1934 och 

i den befolkningskommission som var verksam 1935-1938 framkom att det 

föddes för få barn i Sverige. Situationen förklarades med att kvinnor inte fick 

tillräckligt med avlastning i hemmen. Bristen på huslig arbetskraft var 

besvärande och det framfördes krav på att staten skulle gripa in. 

Befolkningskommissionens utredning fick i uppdrag att få hembiträdena att 

återvända till hushållen.7 Hembiträdenas situation, som tidigare betraktats som 

en privat angelägenhet, fördes nu för första gången upp på ett politiskt plan8 

samtidigt som hembiträdesfrågan diskuterades flitigt i de tidningar som vände 

sig till husmödrar runt om i landet.  

I föreliggande uppsats ämnar jag undersöka hur diskussionen gällande 

hembiträden såg ut under en tid av samhällelig omvandling, närmare bestämt 

under 1920- och 1930-talen.  

1.1. Tidigare forskning  

I avhandlingen Från tjänstehjon till hembiträde: en kvinnlig låglönegrupp i den 

fackliga kampen 1903-1946, år 1978 undersöker historikern Kerstin Moberg 

hembiträdesföreningens framväxt, hur föreningen nådde sina mål och vilka 

svårigheter den stötte på under resans gång. Förkortning av arbetstiden, bestämd 

fritid och att skapa aktning för hembiträdenas arbete sågs som de främsta 

uppgifterna för föreningarna som engagerade sig i hembiträdesfrågan. Att fackliga 

krav skulle föras in i hemmen skapade oro och motstånd bland husmödrarna. 

Enligt Moberg så grundade sig motståndet i den uppfattning som fanns bland 

somliga husmödrar att en tjänarinna inte var en arbetstagare i vanlig ordning utan 

ansågs som en medlem i familjen. Ytterligare en svårighet var att få hembiträdena 

att engagera sig fackligt. Förklaringen till denna svårighet var hembiträdets 

speciella arbetssituation.  Då hembiträdet i regel bodde under samma tak som sin 

arbetsgivare och arbetade med denna väldigt nära var det lätt hänt att hon 

7 Platzer, s. 14-17. 
8 Lisa Öberg, ”Ett socialdemokratiskt dilemma: från hembiträdesfråga till pigdebatt.” Ingår i 
Kvinnor mot kvinnor: om systerskapets svårigheter, Christina Florin, Lena Sommestad, Ulla 
Wikander (red.) Stockholm, 1999, s. 167. 
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påverkades av arbetsgivarens värderingar och åsikter. Andra bidragande orsaker 

var att hembiträdet i regel arbetade ensam vilket gjorde att eventuell påverkan från 

andra arbetskamrater gick förlorad men även att hennes fritid var väldigt 

begränsad.9    

I Ett socialdemokratiskt dilemma: från hembiträdesfråga till pigdebatt 

undersöker historikern Lisa Öberg vilka paralleller som kan dras mellan 

hembiträdesfrågan och 1990-talets pigdebatt.  

Då socialdemokraterna, ett år efter sitt makttillträde, 1933 tillsatte den så 

kallade hembiträdesutredningen fördes hembiträdenas situation, som tidigare 

betraktats som en privat angelägenhet, för första gången upp på ett politiskt 

plan.10 Både Öberg och Moberg redovisar utredningens resultat. Resultatet av 

undersökningen publicerades 1939 och där framkom det att en tredjedel av 

hembiträdena inte var tillåtna att lämna arbetsplatsen efter dagens slut utan 

husmors tillåtelse. Medelvärdet för veckoarbetstiden låg på 83 timmar. Angående 

hembiträdets ledighet hade hon i regel ledigt en eftermiddag och en kväll samt 

varannan eller var tredje söndagseftermiddag.11 Det var bristen på bestämd fritid 

som hembiträdena upplevde som den mest negativa delen i deras yrkesroll, följt 

av yrkets dåliga status medan lönen verkade spela mindre roll. Det framkom även 

att majoriteten av hembiträdena önskade byta yrke.12 Sociologen Ellinor Platzer 

menar att arbetsförhållandena och den särbehandling som hembiträdesyrket blev 

utsatta för motiverades med att husligt arbete inte ansågs vara ett ”riktigt” arbete 

och att ett hushåll inte ansågs som en ”riktig” arbetsplats. I riksdagsdebatter 

utrycktes åsikten att hushållsarbetet var så pass oregelbundet och därför var det 

omöjligt att utföra arbetet inom fasta tidsramar.13 Platzer har i sin undersökning av 

den nutida pigdebatten intresserat sig för 1930-talet då hon menar att det var då 

många av nutidens institutionaliserade värden och föreställningar grundlades.14 

Det var under denna period som privata bekymmer blev till politiska problem som 

motiverade åtgärder.15  

9 Moberg, s. 223-227. 
10 Öberg, s. 167. 
11 Ibid., s. 169-170. 
12 Moberg, s. 223. 
13 Platzer, s 75. 
14 Ibid., s. 13.  
15 Ibid., s. 35. 
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I artikeln Från pigjobb till hushållsnäratjänster – ett historiskt perspektiv 

skärskådar genusvetaren Emma Strollo de politiska argument, främst de från 

senare tid, för hushållsnära tjänster. Strollo vill med sin artikel undersöka den 

historiska process som lett till skärskiljning och hierarkisering på marknaden för 

hushållsnäratjänster. Att det, trots de utredningar som gjordes för att höja 

arbetsvillkoren, dröjde till 1971 innan alla husligt anställda omfattades av 

arbetstidsregleringen menar Strollo visar på att husmödrarnas behov prioriterades 

framför hembiträdenas. Strollos menar att den nutida debatten reproducerar gamla 

föreställningar om vem som ska göra jobbet och hos vem.16 

Näringslivsforskaren Jan-Erik Hagbergs avhandling Tekniken i kvinnornas 

händer koncentrerar sig, likt föreliggande uppsats på mellankrigstiden. Perioden 

kan ses som en genombrottstid för en ny syn på hushållsarbete och vad som 

ansågs vara en kvinnas uppgift.17 Hagberg lyfter att hembiträdesfrågan var 

besvärlig för många husmödrar. Samtidigt som oron för brist på arbetskraft stor, 

så befarade man att en reglering av hembiträdenas arbetsförhållanden skulle ha 

negativ inverkan på hemmen.  Det fanns en oro att ”andan” i hemmet skulle 

försämras. Samtidigt fördes det från husmodersförbundets håll förslag på att 

medicinen för att mota bristen på kvalificerad personal var att öka hembiträdenas 

anseende och professionalisera det husliga arbetet.18 Hagberg ifrågasätter de 

uppgifter i Mobergs avhandling där hembiträdesbristen framställs som något som 

uppstod först under 1930-talet. Hagberg menar att förklaringen till detta kan vara 

att Morberg tittade på de siffror som säger att antalet husligt anställda ständigt 

ökade mellan 1870-1930 och att det därefter skedde en successiv nedgång. 

Hagberg menar att det är fullt möjligt att en reell brist på husligt anställda uppstod 

långt innan 1930-talet, då situationen kunde ha varit som sådan att efterfrågan 

under 1920-talet ökade snabbare än tillgången. Hagberg visar att det utifrån 

officiella bedömningar inte fanns någon generell brist på hembiträden under 1920-

talet, arbetslösheten var hög och det fanns ytterst få alternativ för en outbildad 

kvinna. Dock verkar det ha upplevts som att det var svårt att få tag på ett 

tillräckligt dugligt hembiträde.19 Således menar Hagberg att man inte 

nödvändigtvis måste sätta ett orsakssamband mellan svårigheten att få tag på 

16 Strollo, s. 21-25.  
17 Hagberg, s. 17. 
18 Ibid., s. 93. 
19 Ibid., s. 83-84. 
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dugliga hembiträden och en industrialiseringsprocess, utan det räcker med att 

notera hembiträdenas arbetsförhållanden för att förstå att de sökte sig bort från 

hushållen.20   

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalys analysera samt 

problematisera förändringen av diskussionen gällande professionaliseringen och 

förändringarna av hembiträdesyrket bland husmödrar under 1920- och 1930-

talet. För att kunna analysera detta kommer jag att använda mig av textmaterial 

från tidskriften Husmodern.  

Då jag är ute efter att undersöka en förändringsprocess kommer jag att 

jämföra två olika perioder, tidigt 1920- och sent 1930-tal. Eftersom detta är mitt 

syfte blir en av de viktigaste frågorna vilka konflikter och gemensamma 

utgångspunkter som påträffas under de här perioderna. Vidare undersöker jag 

huruvida det tillkommer nya diskurser eller ej under den senare perioden, det 

vill säga fokus ligger på förändringen perioderna emellan. Andra frågor som tas 

upp är vilka element som skapade mest oro eller diskussion hos husmödrarna 

och vad detta kan säga om hembiträdenas status.  

 

1.3. Metod och teori  

Då uppsatsen syftar till att analysera samt problematisera hur förändringen av 

diskussionen gällande professionaliseringen/förändringarna av hembiträdesyrket 

diskursivt konstrueras i tidskriften Husmoderns texter behöver jag använda mig 

av en diskursanalytisk teori och metod. Diskursanalysen ger mig de redskap som 

behövs för att kunna påvisa en diskussions eventuella förändring.  

Då jag använder mig av en diskursanalytisk metod kommer jag att behandla 

teori och metod i ett och samma kapitel. Detta med anledning av att diskursanalys 

på samma gång är både teori och metodik. Den metod och teori jag avser använda 

kommer att bygga på språkforskaren Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.  

 

20 Hagberg, s. 81. 
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1.3.1 Diskursanalys 

Diskursanalys är ett samlingsbegrepp som omfattar olika angreppssätt som alla är 

oeniga om hur man bör definiera och analysera diskurs. Ordet diskurs rymmer 

dock oftast en idé om att ”språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 

följer när vi agerar inom olika sociala domäner”.21 Samtidigt definierar 

samhällsvetarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillip en diskurs på 

följande sätt ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.22 Tillsvidare kan vi förstå diskurs utifrån Winter Jørgensen och Phillips 

definition. Jag finner denna definition tydlig och lättförståelig och anser därför 

den vara en god grund för fortsatt analys av detta ämne.  

Samtliga diskursanalytiska inriktningar är ense om att vårt sätt att tala inte 

neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer, utan vårt 

sätt att tala om dessa spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.23 

Gemensamt för alla de diskursanalytiska angreppssätten är att diskursiv praktik, 

utövandet av diskurs, är en social praktik som formar den sociala världen. Social 

praktik är dels en individuell handling som är kontextbunden och samtidigt är 

denna handling institutionaliserad. Det vill säga, det finns vissa regler som 

begränsar handlingsutrymmet. Således har handlingar en viss regelbundenhet. 24 

Gemensamt för diskursanalysen, oavsett angreppssätt, är att de alla vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund. Detta medför en kritisk inställning till kunskap, 

således kan vår kunskap om världen inte betraktas som en objektiv sanning. En 

annan central beståndsdel är att vår syn på kunskap och världen alltid är kulturellt 

och historiskt präglad och kan förändras över tid. Väsentligt inom det 

socialkonstruktionistiska angreppssättet är uppfattningen om att den sociala 

världen inte är given på förhand. Det socialkonstruktionistiska angreppssättet 

poängterar även sambandet mellan kunskap och sociala processer. Det är genom 

sociala processer som vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls. 

Slutligen framhävs sambandet mellan kunskap och social handling. Olika sociala 

21 Marianne Winther-Jørgensen, och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 7. 
22 Winter-Jørgensen och Phillips, s. 7. 
23 Ibid., s. 7.   
24 Ibid., s. 25. 
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världsbilder leder till olika sociala handlingar. Detta gör att den sociala 

konstruktionen av kunskap och sanning får verkliga sociala konsekvenser.25  

Att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket är även det en 

gemensam utgångspunkt för samtliga grenar inom diskursanalysen. Våra 

språkliga representationer av verkligheten är aldrig en spegelbild av en redan 

existerande verklighet. För att förtydliga detta får ett exempel av Winter 

Jørgensen och Phillips förmedla hur detta kan översättas i praktik. Låt säga att det 

har skett en översvämning där ett stort antal människor omkommer. En 

översvämning är ett materiellt faktum, men när människor ska sätta in 

översvämningen i ett meningsfullt sammanhang så kan man inte säga att 

översvämningen befinner sig utanför diskursen. Vissa, exempelvis metrologer 

kommer att tala om översvämningen som ett naturfenomen, ett uttalande som 

skulle bygga på en metrologisk diskurs. Vissa skulle kanske se översvämningen 

och dess konsekvenser som resultat av en felaktig politik, på grund av en 

regerings bristande vilja bygga fördämningar. Samtidigt som vissa skulle se 

översvämningen som ”Guds vilja”, således passar översvämningen in i ytterligare 

en diskurs, en religiös diskurs. Vi kan här se att översvämningen tillskrivs mening 

utifrån olika diskurser. Inom respektive diskurs anses olika handlingar tänkbara. 

Även vad som anses vara väsentligt är beroende av diskurs. Avslutningsvis kan 

språket inte ses som en kanal varigenom information kommuniceras. Man skulle 

kunna utrycka det som att språket fungerar som en slags ”maskin” som 

konstituerar den sociala världen.26      

 

1.3.2. Kritisk diskursanalys  

Beteckningen kritisk diskursanalys används av Fairclough på två olika sätt. Dels 

som ett, av Fairclough utvecklat, diskursanalytiskt angreppssätt men även som en 

beteckning av en riktning inom diskursanalysen. Kritisk diskursanalys vill avslöja 

den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. 

Diskursiva praktiker anses bidra till att konstituera den sociala världen, sociala 

identiteter och sociala relationer. I sin tur hävdar man att diskursiva praktiker 

bidrar till att både skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan 

25 Winter-Jørgensen och Phillips, s. 11-12.  
26 Ibid., s. 15-16. 
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sociala grupper.27 I motsats till vissa andra diskursanalytiska inriktningar gör 

kritisk diskursanalys en skillnad mellan diskursiv praktik och annan social 

praktik. Den diskursiva praktiken omfattar endast språkliga och lingvistiska 

praktiker, tal och text. Detta gör att vissa sociala fenomen (exempelvis 

ekonomiska logiker) fungerar på andra sätt och bör därför undersökas på andra 

sätt.28 Således menar man att det finns något utöver diskurser i den sociala 

världen. Dessa två former av praktik anses ömsesidigt konstituera varandra. 

Kritiska diskursanalytiker menar att diskurs är en form av social praktik som både 

utgör den sociala världen, samtidigt som diskurs utgörs av andra sociala praktiker. 

Således är diskurs inte bara konstituerande utan även konstituerad, vilket bidrar 

till att man tar hänsyn till att diskurser påverkas av olika samhällskrafter. En sista 

gemensam beståndsdel för den kritiska diskursanalysen är att man menar att 

språkbruk ska analyseras empiriskt i ett socialt sammanhang.29   

Fairclough använder begreppet diskurs på två olika sätt. Det abstrakta bruket 

av substantivet diskurs definierar han som ”språkbruk såsom social praktik”. När 

man dock talar om en bestämd diskurs, definieras diskurs på följande sätt ”som ett 

sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv.”30 

Exempel på en diskurs, utifrån den sistnämnda definitionen, kan exempelvis vara 

en feministisk diskurs, eller en nyliberal diskurs. Vi kan här återgå, som en liten 

påminnelse, till Winter Jørgensen & Phillips kanske lite mer lättförstådda 

definition av diskurs då diskurs ses som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)”.31  

Fairclough förespråkar att man bör fokusera på två dimensioner när man 

analyserar diskurs, den kommunikativa händelsen (ett fall av språkbruk) som i 

denna undersökning är en text hämtad ur tidskriften Husmodern, och den 

diskursordning som den kommunikativa händelsen befinner sig i.32 

Diskursordning kan, något förenklat, ses som ett socialt rum där flera diskurser 

verkar och konkurrerar då de försöker få fram att deras sätt att se på saker är det 

rätta.33 Diskursordning är ett begrepp som omfattar två eller flera diskurser som 

27 Winter-Jørgensen och Phillips, s. 66-70.  
28 Ibid., s. 25. 
29 Ibid., s. 67-68. 
30 Ibid., s. 72. 
31 Ibid., s. 7.  
32 Ibid., s. 73. 
33 Ibid., s. 64. 
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konkurrerar i samma rum.34 Begreppet används för att kartlägga vilka diskurser 

som finns tillgängliga för vem inom ett visst socialt område.35 Exempelvis 

rymmer det olika diskurser inom en debatt där man talar om globaliseringens 

inverkan på kvinnor i fattiga länder. Inom denna debatt kan man exempelvis finna 

en postkolonial feministisk diskurs som menar att en globalisering kan bidra till 

en utnyttjandet och exploatering av kvinnorna. Samtidigt som det kan påträffas en 

neoliberal diskurs som menar att det är genom en ökad globalisering som kvinnor 

i fattiga länder ges möjlighet att försörja sig själva och på så vis uppnå 

självständighet. Således kan diskursordningen ses som ett potentiellt eller ett 

faktiskt område för diskursiv konflikt. Dessa diskurser kan sägas täcka samma 

terräng och konkurrerar om att ge innehåll på sitt sätt. Diskursordningen betecknar 

på så sätt en grupp diskurser som verkar på samma område, ”både i konflikt och i 

samklang med varandra”36 Genom att fokusera på olika diskurser som 

konkurrerar med varandra inom ett område så kan man undersöka dels var vissa 

diskurser verkar vara dominerande, dels om det verkar råda strid mellan olika 

diskurser, samt om det påträffas självklarheter som alla diskurser i 

diskursordningen är eniga om.37  

Fairclough förespråkar att man ska analysera en text utifrån hans 

tredimensionella modell för diskursanalys då varje fall av språkbruk är en 

kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Således ska varje kommunikativ 

händelse ses som en text, en diskursiv praktik och en social praktik.38 

Föreliggande undersökning inspireras av nyss nämnda modell. Således kommer 

analysen dels innehålla en textanalys med syftet att undersöka diskursers 

lingvistiska uppbyggnad, dels undersöka hur textförfattarna bygger på redan 

existerande texter och diskurser då en text skapas samt en analys av relationen 

mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen.  

Analytiska begrepp och verktyg som är av vikt för min analys är 

intertextualitet och modalitet. Begreppet intertextualitet innebär att en 

kommunikativhändelse, i denna uppsats en text, alltid bygger på tidigare texter. 

Exempelvis kan man aldrig undgå att använda sig av ord som tidigare har använts 

34 Winter-Jørgensen och Phillips, s. 134.  
35 Ibid., s. 110. 
36 Ibid., s. 65. 
37 Ibid., s. 135. 
38 Ibid., s. 74. 
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av någon annan. Således står ingen text isolerad utan den ingår i ett nät av 

relationer till andra texter.39 Genom att undersöka hur en text bygger på andra 

texter kan man få svar på huruvida diskurserna reproduceras eller kanske 

förändras.40 Analyser av modalitet fokuserar på talarens grad av instämmande i en 

mening. Meningen ”det är kallt” förbinder talaren mer till sitt påstående än 

meningen ”kanske är det lite kallt”. Det finns olika kategorier av modalitet, ett 

slags modalitet är sanning vilket sker då en talare fullständigt instämmer i sitt 

påstående och gör en bestämd kunskap eller åsikt oomtvistlig. Ett annat exempel 

på en modalitet är tillåtelse då talaren sätter sig i en position där hon eller han kan 

ge någon tillåtelse att göra något. Tillåtelse är en form av modalitet varigenom 

sociala relationer skapas. Ytterligare ett exempel på en modalitet är objektiva 

modaliteter, ett exempel på detta är då man säger ”den är dålig” istället för att 

säga ”jag tycker att den är dålig”. Således framställs tolkningen som fakta och 

eller något självklart. Användningen av objektiva modaliteter kan sägas både 

spegla och gynna en talares auktoritet.41  

 

1.4. Material och källkritik  

Materialet som kommer att användas för att besvara mina frågeställningar är 

tidskriften Husmodern. Ämnen som berördes i tidningen var främst hushållet och 

allt vad det innebar att ha ett hushåll. Redaktionen skrev texter om matlagning, 

hur man effektiviserade hushållsarbetet, hushållsekonomi och gav juridisk 

rådgivning. Även läsarna hörde av sig till Husmodern med diverse spörsmål som 

de önskade få svar på. Tidningsinslaget där tidningens läsare har ordet påträffas i 

samtliga årgångar för denna uppsats, dock med lite olika namn men med samma 

funktion, exempelvis ”Våra läsarinnor emellan” ”Folkets röst” och ”Läsekretsen 

emellan”.  Husmodern gavs ut mellan åren 1917 och 1988. Husmodern, som var 

en veckopress, hade år 1930 en upplaga på cirka 120 000. I jämförelse med sin 

huvudkonkurrent Idun som främst riktade sig till kvinnor i medel- och 

överklassen, hade Husmodern en större spridning och lästes främst av kvinnor 

som var gifta med arbetare eller så kallade lägre tjänstemän.42   

39 Winter-Jørgensen och Phillips, s. 77-78.  
40 Ibid., s. 132. 
41 Ibid., s. 87-88. 
42 Hagberg, s. 25. 
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Jag kommer att använda mig av insändare skrivna av husmödrar samt även 

texter från redaktionellt håll. Redaktions texter är även de av värde för min 

analys. Detta, dels med anledning av att redaktionen då de berörde frågan skrev 

från ett husmodersperspektiv och dels med anledning av att insändarna ofta gick 

i dialog med redaktionens texter. Majoriteten av de insändare som publicerades 

var skrivna av husmödrar, endast ett fåtal var skrivna av ett hembiträde. 

Insändarna kan inte ses som ett säkert mätinstrument gällande tidsperiodens 

allmänna åsikter då den redaktionella styrningen av insändarmaterialet i 

Husmodern med stor sannolikhet var hård.43  

En källkritisk aspekt gällande sidan där läsarna har ordet är att alla de som 

kanske ville yttra sig av olika anledningar inte fick möjlighet att göra det. Det är 

omöjligt för mig att veta huruvida det skedde någon form av censur vilket således 

begränsat antalet röster som fick höras. Det finns också en risk att det endast var 

en liten grupp kvinnor som hörde av sig. Således kan det i själva verket ha varit 

en väldigt liten krets åsikter som kommer fram. Ytterligare en källkritisk aspekt är 

att jag inte kan vara säker på att det faktiskt är läsarna som har hört av sig, det kan 

vara så att det var någon på Husmoderns redaktion som fick i uppgift att skriva 

dessa texter. Trots denna källkritiska aspekt, att det skulle ha varit någon på 

redaktionen så säger det ändå något om diskussionen och tidens ideal.  

 

1.5. Undersökningens upplägg och avgränsningar  

Uppsatsen undersöker perioden 1920-1939, en händelserik period i många 

avseenden. Som jag tidigare har behandlat i avsnitt 1.1. så har tidigare forskning 

fört fram tankar om att många av nutidens institutionaliserade värden och 

föreställningar grundlades under 1930-talet. Med anledning av att jag är 

intresserad av att studera en eventuell förändringsprocess togs följaktligen 

beslutet att undersöka tidigt 1920-tal och sent 1930-tal.  Beslutet togs att ta tre år i 

början och tre år i slutet av årtiondena med anledning av att jag ville, genom detta 

stickprov, få en avgränsad textmassa. Uppsatsen kommer att använda sig av 

samtliga nummer från åren 1920, 1921, 1922, 1937, 1938 samt 1939.  

Undersökningens upplägg ser ut på följande sätt: Källmaterialet, samtliga 

nummer av tidskriften Husmodern år 1920, 1921, 1922, 1937, 1938 samt 1939 har 

43 Hagberg, s. 28.  
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lästs igenom en gång. Samtliga sidor där titlar som hembiträde, tjänare, tjänarinna 

och jungfru nämndes kopierades, och området där titlarna nämndes markerades. 

Detta med anledning av få en bild av huruvida det gick att utkristallisera 

återkommande teman och mönster i materialet. Jag la då märke till att förändring 

av hembiträdesyrket, bristen på hembiträden, och hur husmödrarna skulle göra för 

att behålla och hitta goda hembiträden var ämnen som upprepade gånger 

diskuterades. Därefter gicks sidorna igenom ännu en gång och jag markerade de 

delar av texterna som explicit behandlade uppsatsens undersökningsområden, det 

vill säga de områden som gällde professionalisering och förändring av 

hembiträdesyrket på ett eller annat sätt. Dessa delar skrevs sedan av i ett separat 

dokument. Detta med anledning av att jag då fick en överblick över materialet. 

Den sista delen i urvalet var sedan att korta ner citaten och finna de delar i texten 

som var av allra störst relevans för undersökningen. Det kan således finnas 

detaljer som berör dessa ämnen i andra delar av texten som inte finns med i 

urvalet, dock var detta en nödvändighet med tanke på källmaterialets storlek.  

Då uppsatsens syfte är att undersöka diskussion bland husmödrar, dels 

genom insändare skrivna av husmödrar och dels genom texter skrivna av 

Husmoderns redaktion, togs beslutet att utesluta de insändare som var inskickade 

av hembiträden. De reportage där svenska husmödrar boendes i andra länder 

talade om sina hushållsanställda togs inte heller med i denna undersökning. Detta 

med anledning av svårigheten att placera in deras uttalanden i en svensk kontext. 

Därmed togs beslutet att endast ta med de texter där hembiträdesfrågan 

behandlades av husmödrar boendes i Sverige samt de texter som redaktionen 

skrev gällande ämnet. Ytterligare en avgränsning var att beslutet togs att inte ta 

med reklam i undersökningen. Detta med anledning av att annonserna inte var 

relevanta med avseende till mitt syfte.   
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2. Diskussionen gällande professionaliseringen och 

förändringarna av hembiträdesyrket i Husmodern  
Ramen för undersökningen det vill säga undersökningens diskursordning, är de 

texter i Husmodern som på ett eller annat sätt behandlade förändringen och 

professionaliseringen av hembiträdesyrket. Hur husmödrarna och Husmoderns 

redaktion talar om hembiträdesyrkets förändring och professionalisering utgör i 

uppsatsen en diskursordning.  

Undersökningens två perioder är uppdelade i var sitt avsnitt. I avsnitt 3.1. 

behandlas de texter som påträffades i Husmodern åren 1920, 1921 och 1922. I 

avsnitt 3.2. behandlas de texter som publicerades åren 1937, 1938 och 1939. 

 

2.1.1920-1922  
Följande citat påträffas i den artikel, signerad Clementine på Husmoderns 

redaktion som med hembiträdesbristen som bakgrund, berör frågor som 

frökentitel och yrkesutbildning.  
 

När tio husmödrar slåss om en liten okunnig landsflicka, skulle det inte tjäna mycket till att 
förfäkta den åsikten, att hon först borde kosta på sig någon utbildning för att överhuvudtaget 
taga sig någon plats. Nej reformer i den riktningen få ligga till sig till andra tider.44  

 

Första meningen visar på att bristen på hembiträden uppfattas som ett problem, 

husmödrarna ”slåss” till och med om en landsflicka som inte har någon 

utbildning. Det framgår att det är på grund av att husmödrarna redan slåss om 

outbildad personal som det inte är skulle tjäna mycket till att kämpa för den åsikt 

att hembiträdena skulle utbildas. Citatets sista mening har en stark modalitet. 

Reformer, förbättringar för hembiträdeskåren får vänta till bättre tider, bättre tider 

för husmödrarna så att säga. Således framförs åsikten att först måste 

husmödrarnas behov stillas, sedan kan förbättringar för hembiträdeskåren tas upp. 

Citatet visar på hur husmödrarnas behov prioriteras före hembiträdenas. 

Clementine fortsätter: 
 
Ty det kan inte hjälpas att detta, att tjänarinnan kallas vid namn, medan utövarinnorna av alla 
andra kvinnoyrken benämnas med en titel, är ett klassmärke. Man må aldrig så mycket orda 
om att det skall vara ett tecken på en viss samhörighet med familjen något sympatiskt 
patriarkaliska, som man vill hålla på i det längsta, allt detta är nonsens. Det patriarkaliska har 
längesedan försvunnit med allt det sympatiska det innebar. Endast tjänarinnans kallande vid 
förnamn kvarstår som ett minne. … Det är min fasta tro och kanske delas den av en och annan 

44 Husmodern, 1920.  
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att det är husmödrarna, som skulle ha mest att vinna på om tjänarinnornas titelfråga löstes. 
Den är dock säga vad man vill en medverkande orsak till tjänarinnebristen som i sin tur är 
roten och upphovet till så många sorger och bedrövelser. 45 

 

Att tilltala hembiträdet vid sitt förnamn med anledning av visa hembiträdet 

samhörighet med familjen framställs som nonsens. Ur ett modalitetsperspektiv 

kan det noteras att påståendet förs fram som en oomtvistlig sanning, det är inte 

Clementine som hävdar detta utan det är ett faktum. Modaliteten i näst sista 

meningen är svagare, där menar hon att det är hennes fasta tro, och kanske att den 

delas av vissa att det är husmödrarna som skulle ha mest att vinna på att 

tjänarinnornas titelfråga löstes. Titelfrågan framställs som ett problem som ska 

lösas. Här vänder sig Clementine till husmödrarna och menar att det är dem som 

skulle vara de största vinnarna. I meningen ”Den är dock säga vad man vill en 

medverkande orsak till tjänarinnebristen…” öppnar författaren upp för tolkning av 

titelfrågan. Således förs åsikten fram att om en husmoder inte tycker att det är 

lämpligt att ett hembiträde skulle bli kallad fröken, vilket i sig visar att denna åsikt 

är möjlig inom diskursordningen, så bör hon vara medveten om att hon skulle 

kunna vinna på att titelfrågan löstes. Citatet avslutas med ett faktapåstående där 

Clementine menar att bristen på hembiträden är orsaken till många sorger och 

bedrövelser. Trots att Clementine är skeptisk mot att hembiträdena skulle kallas 

vid förnamn så väljer hon att kalla hembiträdet som ”tjänarinnan”, istället för 

hembiträdet. Hembiträdestiteln lanserades 1917 dock användes de båda titlarna 

under ett par år framöver. Valet av vilken titel man valde att använda indikerade 

på vilken ställning man ville tillskriva de kvinnor som arbetade i hemmen.46  Att 

hon använder sig av ordet tjänarinna kan således, trots en positiv inställning till 

frökentiteln, signalera på ett motstånd gällande hembiträdets ökade anseende.  

Signaturen Disponentfru ger svar till Clementine på Husmoderns redaktion 

genom sidan Våra läsarinnor emellan. Insändaren inleds med en passage där det 

framkommer att avsändaren har varit på besök hos en väninna där hon sällan har 

sett ett så gott förhållande mellan husmor och tjänsteflickorna, trots det faktum att 

väninnan duade sina tjänsteflickor.  

 
Otvivelaktigt är det gott och användbart material i en stor del av den svenska 
tjänarinneklassen, men utan förtal trodde vi kunna enas om att åtskilliga av dessa medlemmar 
för närvarande äro en smula – bortskämda… Denna bortskämdhet har nu nått en sådan grad av 

45 Husmodern, 1920.  
46 Hagberg, s. 28. 
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låt oss säga övermättnad, att det näppeligen borde löna sig att ytterligare göda den. Unga och 
okunniga flickor av tjänande klass skulle genom denna reforms införande bringas att ännu 
beklagare än nu missuppfatta sin ställning. Förhållandena ha ju varit husmödrarnas 
övermäktiga fråga i denna fråga under många år, men det kan undras om inte inom kort 
möjligheter skola öppna sig för att tjänarinnefrågans trassliga tygla skola kunna läggas till 
rätta i husmödrarnas händer. Att lära sig längta efter arbete och lära sig bli tacksam över att ha 
fått sådant – se där något som avgjort måste bli till nytta och gagn för ungdom av tjänande 
klass i våra dagar. Ganska antagligt skola de undra flickor på allvar fått känna var det vill säga 
att vara utan arbete inte göra några mera svårhanterliga kapriser för en utebliven frökentitel 
eller indragning på någon annan under senare år framtvingade extravagans.47   

 
Första meningen har en stark modalitet, de råder ingen tvekan om att det finns 

dugliga hembiträden. Att hon väljer ordet tjänarinneklass i stället för exempelvis 

hembiträdeskår, kan ses som ett ställningstagande då titeln hembiträde hade 

lanserats för ett antal år sen. Andra delen av meningen väljer hon att säga vi, i 

stället för att säga att hon personligen tycker att de är en smula bortskämda. Sedan 

kommer ett faktapåstående, ”denna bortskämdhet har nu…”. Avsändaren menar 

att en frökentitel endast skulle göra hembiträdena än mer bortskämda, vilket inte 

skulle löna sig. Löna sig för husmödrarna förstår jag det som.  Hembiträdena har 

redan missuppfattat sin ställning, och titelreformen skulle bara göra situationen 

värre. Genom att exkludera hembiträdet i meningen ” Förhållandena ha ju varit 

husmödrarnas övermäktiga fråga…” och endast skriva att det har varit 

husmödrarnas övermäktiga fråga gör att det framstår som att det är husmödrarna 

som är huvudpersonerna. Genom talet om att tjänarinnefrågan skall läggas i 

husmödrarnas händer förs det fram ett sätt att tala om hembiträdesyrket som en 

privat angelägenhet. Yrket är annorlunda, och bör inte likt andra yrken stå under 

bestämda arbetsförhållanden. Hembiträdena borde vara tacksamma som har 

arbete. Känslan av att vara arbetslös framställs som en lösning på att 

hembiträdena inte skall ställa krav. Frökentiteln ses som något extravagant, 

överdrivet från hembiträdenas sida, något som är framtvingat av den modern 

tiden. Uttalandet kan sägas passa in i en konservativ diskurs.  

Signaturen Officersfru vill även hon med anledning av Husmoderns 
Clementines artikel säga ett par ord.  
 

Jag tror nu inte det är avsaknaden av titel som avskräcker tjänarna från ett yrke som 
«klassmärker» dem – fast önska de titeln har man ju endast att låta dem få den – men då vidga 
de endast klyftan mellan sig och sitt husbondefolk. Dock är det – och kommer trots allt i alla 
tider att bliva skillnad på bildat folk och obildat – äro de så tjänare eller arbetsgivare – och att 
bildade flickor behandlas som familjemedlemmar och tituleras – då de i uppfostran och 
bildning äro jämställda eller åtminstone närapå – med sitt husbondfolk – är ju ej mer än 
rimligt – men tar jag i mitt hus en liten okunnig och okultiverad landsflicka, som jag vill 

47 Husmodern, 1920.  
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försöka bibringa kunskaper, fason och hyfsning under förhoppning, att hon skall bli mig en 
god hjälp i hushållsarbetet – så är det väl ändå barockt, om jag kallar henne «fröken»?48 
 

Titeln är något som husmödrarna låter hembiträdena få, tillåtande är en form av 

att understryka auktoritet. Andra meningen är skrivet som ett fakta påstående, det 

är skillnad mellan bildat och obildat folk, och så kommer det alltid vara. Sättet att 

tala om hembiträdet är inte som en arbetstagare, hennes bakgrund, bildning och 

uppfostran är av stor vikt huruvida hon kommer att bli behandlad som en 

familjemedlem eller tituleras. Med bakgrund av detta verkar insändaren inte tala 

om yrket i sig, om yrket är värt att uppvärderas så att hembiträdeskåren likt andra 

kvinnoyrken tilldelas frökentiteln. Huruvida det är rimligt att tilltala ett 

hembiträde som fröken framförs vara beroende av personen. Uttalandet ger utryck 

för en konservativ diskurs, trots att insändaren inte helt ställer sig emot en 

frökentitel. Visst, om hembiträdet önskar så ska hon få sin frökentitel, dock ska 

hon vara medveten om att detta är något hon kan förlora på.  

Även signaturen Fru M. på sidan Våra läsarinnor emellan ger sig in i 

tituleringsfrågan.  

 
Husmödrar med mig! Jag är övertygad om att med ordnandet av denna tituleringsfråga skulle 
vi komma långt. Låt oss ordna detta och jag tror att vi vinna mera än vi kunna ana ty vi ha ju 
verkligen inte ett dugg att förlora.49 

 

Uttalandet har en stark modalitet, att ordnandet av titelfrågan skulle göra att 

gruppen husmödrar skulle komma långt är något som är oomtvistligt. Att det är 

just gruppen husmödrar som är vinnarna av ordnandet av detta problem blir 

tydligt i och citatens två första meningar. Sista meningens ”… ty vi ha ju 

verkligen inte ett dugg att förlora.” kan tolkas som att den rådande 

hembiträdessituationen är så pass besvärande för husmödrarna att de är beredda 

att tumma på deras auktoritet gentemot hembiträdena. Citatet visar på hur det 

inom diskursordningen var möjligt att motivera hembiträdenas frökentitel genom 

att hänvisa till att detta skulle lösa hembiträdesbristen. Några tankar om jämlikhet, 

eller statushöjning för hembiträdens skull är det inte fråga om. Avslutningsvis är 

det husmödrarna som framställs som vinnare av en ökad professionalisering av 

hembiträdesyrket.  

 

48 Husmodern, 1920.  
49 Husmodern, 1921. 
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Följande citat är hämtat ur en intervju med Hembiträdesföreningens ordförande 

Hanna Grönvall gällande föreningens verksamhet och mål.   

 
Näst yrkesutbildningen vill jag sätta frågan om arbetstiden främst. Visserligen står det i vårt 
program krav på 8-timmarsdag. Men vi inse mer än väl, att det inte låter sig göra för hemmen 
att ett, tu, tre slå om från nuvarande ofta 16-timmars arbetsdag till hälften, utan därför nöja vi 
oss tills vidare med att säga: låt arbetet börja kl. 7 på morgonen och vara slut 7 på kvällen!50 
 

Grönvall som representerar Hembiträdesföreningen, framför att hon, i jagform, 

tycker att yrkesutbildning för hembiträden är den fråga som hon vill sätta främst. 

En professionalisering av hembiträdesyrket skulle gynna gruppen hembiträden. 

Vidare framför Grönvall att efter yrkesutbildningen så är hembiträdenas 

arbetstider det som måste tas itu med. Enligt Hembiträdesföreningens program 

kräver hembiträdena 8-timmars arbetsdag. Ordet krav används, vilket ger 

uttalandet en stark modalitet. Men för att sedan säga att, vi, som nog ska förstås 

som Hembiträdesföreningen förstår att detta inte kan göras över en natt. I och med 

meningen ”Men vi inse mer än väl, att det inte låter sig göra för hemmen…” 

framställs hemmen och inte husmödrarna som hembiträdenas arbetsgivare. I och 

med detta språkbruk förminskas husmödrarnas ansvar som arbetsgivare. 

Kravet på 8-timmars arbetsdag blir istället ett ”…låt arbetet börja kl. 7 på 

morgonen och vara slut 7 på kvällen!” Ordvalet låt gör att kravet istället blir något 

som husmödrarna ska ge tillåtelse till. En arbetsdag på tolv timmar anses som 

något som hembiträdena nöjer sig med. En tolkning av detta citat är att således 

prioriteras, till och med från Hembiträdesföreningens sida, husmödrarnas behov 

före hembiträdenas. Detta ger en indikation på att till och med Grönvall, som ska 

företräda hembiträdeskåren menar att deras arbete inte kan ses som ett yrke likt 

exempelvis industriarbetarnas då det är av en sådan speciell karaktär att de 

behöver tumma på fyra arbetstimmar. Arbetsplatsen, hemmet, framstår heller inte 

som en arbetsplats i vanlig ordning utan det behövs undantagsregler.  

Intervjun avslutas med följande stycke:  
 

Just innan jag tog farväl av fröken Grönvall bad jag att få göra henne en uppriktig fråga. »Säg, 
kallar inte familjen här fröken Grönvall för Hanna?« » Joo, visst«, svarade den sympatiska 
förespråkerskan för hembiträdeskåren med en rodnad och ett stort och gott leende som lyste 
upp hela hennes ansikte. 51  

 

50 Husmodern, 1920.  
51 Husmodern, 1920.  
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Intervjun avslutas med att journalisten på Husmoderns redaktion vill ställa en 

uppriktig fråga till Grönvall, hon vill så att säga ställa en fråga som hon vill ha ett 

sanningsenligt svar på. Sålunda skulle frågan kunna uppfattas som känslig, och till 

och med vara av en sådan karaktär att den skulle locka den tillfrågade att inte 

svara ett sanningsenligt svar. Frågan berör den, på Husmoderns insändarsida, väl 

diskuterade titelfrågan. Frågan ”Säg, kallar inte familjen här fröken Grönvall för 

Hanna?” är en ledande fråga, där den som ställer frågan har en föreställning om 

hur situationen ser ut, hur svaret kommer att låta. Efter att Grönvall svar att ”joo 

visst” kallar de henne vid förnamn tillskrivs Grönvall adjektivet sympatisk. Svaret 

uppmuntras av redaktionen med att Grönvall är sympatisk, samtidigt som hennes 

rodnad kan uppfattas som att hon skulle känna skam över hennes svar. Hon, som 

är den ”sympatiska förespråkerskan” för hembiträdeskåren är inte, så att säga 

”titelsjuk”, vilket uppmuntras med ordet sympatisk. Inställning till titelfrågan 

framställs i detta citat, som att det är närmare självklart att hembiträdet kallas vid 

förnamn, något som inte heller Hembiträdesföreningens ordförande har något 

emot.  

Intervjun med Hembiträdesföreningens ordförande Hanna Grönvall fick 
signaturen En bland många att skicka in en insändare till Husmodern. 

 
Med anledning av en artikel i nr 45 med rubriken ”hembiträde – stadsfullmäktige” ber jag 
härmed Husmoderns redaktör att få framlägga några synpunkter belysande husmödrarnas 
uppfattning av en del frågor, som av fröken Grönvall berörts i ifrågavarande artikel. … Lär 
jungfrurna – eller hembiträdena skulle jag väl säga – att betrakta det hem där de utöva sin 
verksamhet som ett verkligt hem. Låt dem gärna se sina vänner hos sig en kväll allt emmelanåt 
på litet kaffe och försök visa dem små vänligheter, så att de känna, att de äro värderade. Då 
löna de eder, om de äro hyggliga och bra flickor, med att ta hänsyn till de omständigheter, i 
vilka familjen lever och ej alltid fodra kontant ersättning för varje liten extra hjälp.52  
 

I citatets första mening kan det noteras att avsändaren vill framlägga 

husmödrarnas uppfattning om frågor som har berörts i intervjun. Påföljande 

mening visar på avsändarens motstånd till yrkestiteln hembiträde, vilket ger 

utryck för en mer konservativ diskurs. Husmödrarna uppmuntras att både lära 

hembiträdena att det är ett verkligt hem som de utövar sin verksamhet inom, samt 

att husmödrarna skall låta hembiträdena få bjuda hem sina vänner då och då. 

Meningen förstärker husmödrarnas auktoritet då de ska låta hembiträdena få göra 

en viss sak. Citatet visar även på en uppfattning att hembiträdets plats i hemmet 

inte kan ses som ett rum som är hennes eget, utan husmodern kan ge henne lov att 

bjuda in sina vänner till husmoderns hem. Husmödrarna uppmuntras även att 

52 Husmodern, 1921.   

 
 

20 

                                                           



 

försöka visa hembiträdena små vänligheter, vilket ger tecken på någon form av 

motstånd, då det exempelvis inte står ”visa hembiträdet små vänligheter”. Detta, 

att få hembiträdet att känna sig uppskattad, menar signaturen ska få hembiträdena, 

om de är hyggliga flickor, att inte be om extra betalt då de jobbar över. En husmor 

kan tjäna på sin hygglighet. Således förs det fram en något motstridig diskurs. 

Samtidigt som insändaren talar om hembiträdesyrket som en verksamhet, så förs 

även åsikten fram om att de inte, likt en arbetare i vanlig ordning, bör kräva extra 

ersättning vid övertid. Således befinner sig hembiträdet i något slags 

ingenmansland, varken arbetare i vanlig mening med tillhörande rättigheter, 

varken familjemedlem med tillhörande rätt att själv bestämma då hon vill bjuda 

hem sina vänner.  

På sidan ”Våra läsarinnor emellan” för signaturen Tress fram hennes tankar 

angående att det för husmödrarna i hennes stad är svårt att finna hembiträden, och 

för de som har försökt att ta så kallade bättre flickor, elementarbildade, i sina hem 

så har erfarenheten allt som oftast varit en dålig sådan. Hon presenterar sedan sina 

tankar om vilka problem och svårigheter som kan vara förklaringen till varför 

situationen ser ut som den gör. 
 

Den första och troligen största stötestenen är då en flicka oftast sätta som villkor att bli 
ansedda som familjemedlemmar”. Det kunde ju möjligen låta sig göra i den gamla goda tiden, 
då patriarkaliskt förhållande rådde mellan familjens medlemmar och dem, som på ett annat 
sätt deltogo i hemmets, affärens eller verkstadens arbeten. Likaväl som ett olika förhållanden 
inträtt mellan arbetsgivare och arbetare i så fall, i samma mån som hantverket och industrin 
utvecklats, likaväl måste vi försöka sätta oss in i att så måste bli händelsen även i det husliga 
arbetet. … Nog skulle ledaren av en större eller till och med mindre fabrik dra på munnen, 
eller kanske till och med på ett mer hörbart sätt ge tillkänna att han ansåg det löjligt, om en 
platssökande ingenjör, kontorist eller annan arbetare med aldrig så stor bildning och god 
uppfostran satte som villkor ”att bli ansedd som familjemedlem” 53  

 
Avsändaren menar att det är ett problem att de flesta hembiträdena ser det som ett 

villkor att bli ansedda som familjemedlemmar. Följaktligen menar hon att detta, 

att hembiträdena skall anses som familjemedlemmar tillhör något omodernt. 

Något som tillhörde den tid då det rådde ett patriarkaliskt förhållande mellan 

familj och arbetare inom hemmet. Dock visar sista meningen att hon inte enbart 

tycker att hemmet skall ses som en arbetsplats, utan hon riktar även kritik till de 

hembiträden som vill bli ansedda som familjemedlemmar. Således är det inte 

endast att det anses omodernt, utan kriteriet att anses som familjemedlem har även 

något med deras bildning och uppfostringsgrad att göra. Uttalandet passar in i en 

53 Husmodern, 1921.    
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professionaliseringsdiskurs som ser detta med att inte anse hembiträdet som familj 

som något positivt för hushållet.  

Signaturen Tress fortsätter: 
 
När jag jämförde en elementarbildad flicka med en ingenjör, var det ej alls min mening att 
säga att hon var hans like i kunskaper, utan endast att framhålla att varken kunskaper eller 
bildning berättiga löneanspråket ”som medlem av familjen”. I en familj, där verkligt, intimt 
familjeliv råder, inbjuder man ej gärna en fullkomligt obekant person att deltaga såsom 
betalning för ett fullgjort arbete.54  

 
I citatets första mening framstår ett medlemskap i familjen som en möjlig form av 

betalning, något som man kan bli belönad med. Det är således inte genom att du 

bor unders samma tak och lever sida vid sida med familjen som gör att du skulle 

vara en del av familjen Andra meningen visar återigen att ett familjemedlemskap 

skulle kunna ses som en form av betalning för ett uppfyllt arbete. Hembiträdet 

nämns även som en fullkomligt obekant person, mer som en arbetare i vanlig 

mening.  

Signaturen Elsa svarar signaturen Tress, på sidan ”Våra läsarinnor har 
ordet”. 

Den unga flickan, som kommer från ett gott föräldrahem, låt oss hoppas det, måste av 
ekonomiska skäl skapa sig en framtid med att vara en god hjälp i ett främmande hem. Hon har 
ej råd att studera och gå den lärda vägen, ej heller att genomgå kurser av olika slag, men hon 
är praktisk nog att bli en duglig hjälpreda i ett hem. Skall hon då som sådan missunnas att bli 
ansedd som familjemedlem?  

 

Samtliga meningar i citatet förutom den sista är skrivna som faktapåståenden. 

Ordet måste indikerar att det skulle finnas ett motstånd för en ung flicka att arbeta 

som hembiträde. I sista meningen framställs ett familjemedlemskap som något 

man kan missunnas. Att var en del av en familj framförs som något som man kan 

unnas, något eftersträvansvärt och något som hembiträdet själv önskar.  

Signaturen Elsa fortsätter:  

Det får väl ändå ej bli så till slut, att köket skall bli som en ”verkstad”, där sysslor uträttas av 
en sorts människomaskiner, som skola gå sin egen ensamma väg inom ett hems väggar; - på 
avstånd skall den unga flickan höra glädjen och munterheten därinne bland barnaskaran samt 
se familjen stänga dörren väl till om sig för att riktigt njuta, ha det gott och skönt och slippa se 
något främmande element. … Först och främst blir det ju en parodi på ordet husmoder, ty hon 
bör ju i denna sin ställning taga vara på alla inom ett hem boende på ett moderligt sätt, vara 
öm och god, taga sig an de unga, och lära dem älska hemmet. Vi kunna ej lära dem detta, om 
vi anse, att den unga flickan vi ha som hjälp i våra hem, ej får bli ansedd som familjemedlem 
och taga del av ett hems såväl glädje och sorger.55  

Uttalandet ovan passar in i en konservativ diskurs då tanken på köket som en 

verkstad skapar oro. Samtidigt passar den in i en familjär diskurs, där hembiträdet 

54 Husmodern, 1921.    
55 Husmodern, 1922.    
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bör ses om en del av familjen. Att inte se henne som en familjemedlem framförs 

som något egoistiskt. Uttalandet rymmer också en bestämd föreställning om vad 

en husmoder är för något, hon är ”husets moder” inte en arbetsgivare. 

Hembiträdet ses inte som en arbetstagare i vanlig ordning utan mer som någon 

form av elev, som husmodern ska lära upp. Dock kan det vara värt att notera att 

ett familjemedlemskap inte innebar att bli sedd som en vuxen familjemedlem utan 

mer som ett barn som ska uppfostras och läras upp. En professionalisering av 

yrket, och därmed att hembiträdet skulle ses som en arbetstagare i vanlig ordning 

näms som något som skulle vara till hembiträdes nackdel.  I och med sista 

meningens ”ej får…” sätter sig avsändaren i en position där det är hon som kan ge 

hembiträdet lov att anses vara en familjemedlem eller ej.   

Signaturen Brigg på sidan Våra läsarinnor emellan:  
 
Kära medsystrar på huslighetens knaggliga stråt, tillåt mig att instämma i Tress tidsenliga, 
rättframma och kavata programtal i familjefrågan Låt hembiträdet, bildat eller ej, få sin 
ersättning in natura och klingande mynt men betala ej genom upptagande i familjekretsen. 56 

 

Brigg refererar till signaturen Tress, vars åsikter betraktas som både modiga och 

tidsenliga. Likt Tress, benämner insändaren familjemedlemskapet som en 

potentiell form av betalning, likt pengar, mat och husrum. Oavsett utbildningsgrad 

skall man inte låta hembiträdet bli ansedd som familj.  

Brigg fortsätter:  
 
Tar jag nu en ”fröken” i min tjänst, har jag största utsikt att få en dylik ”kristidsvara” i mitt 
hus. Måste jag då – enligt Elsa – absolut placera den unga varelsen inom familjen, måste jag 
av någon slags självförnekande människokärlek riskera att få mitt hemliv spolierat? Har jag ej 
större plikter mot hemmets ide än mot en främmande kvinnas roande under arbetspauserna? 
Eller måste jag för att vara en human arbetsgivare betala med inte bara vivre och lön utan 
också med att söka fostra och förädla detta främmande människobarn?57 
 

I första meningen kan det noteras att citationstecken har satts kring fröken vilket 

indikerar ett motstånd till frökentiteln. Den andra meningen visar på oron att få 

sitt hemliv förstört av hembiträdet, hemlivet måste så att säga skyddas från 

främmande element. Brigg vill se sig själv som arbetsgivare, detta i kontrast till 

avsändaren Elsa som hon refererar till. Att avsändaren använde sig av ordet fostra 

hänvisar till föreställningen om husmodern som anser sig ha ett moderligt ansvar 

över hembiträdet, med målet att förädla henne. 

56 Husmodern, 1922.  
57 Husmodern, 1922.  
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Motståndet mot frökentiteln i kombination med en omfamning av 

hembiträdet som en arbetstagare i vanlig ordning tyder på en något motstridig 

diskurs. Avsändaren anser att hembiträdena skall betraktas som arbetstagare i 

vanlig ordning, dock utan titel.  

På sidan ”Våra läsarinnor emellan” skriver signaturen En av de många om 

hennes, nu före detta, hembiträde som hon menade var en mycket snäll, god 

flicka. Dock ville hembiträdet inte ha på sig den vanliga städdräkten i hemmet, 

istället ville hon vara iklädd en vit läkarrock. Avsändaren skriver att hon hatade 

rocken, och då hon påpekade detta för hembiträdet svarade hon: ”man är väl inte 

piga för att man har tagit plats.” Insändaren avslutas på följande sätt:  
 
Allting har ju för- och nackdelar. Inte alla fruar kunna hålla sina flickor med dessa omtalade 
rockar, men de som kunna – gör ett försök! Skulle flickorna trivas bättre och tro de sig ha 
vunnit mera värdighet i detta plagg än i den vanliga städ-dräkten så låt dem gärna ”existera” i 
vit läkarrock. … Mitt hembiträde ”gick” på julafton sedan hon fått sina julklappar. … Kanske 
om jag haft en vit läkarrock att skruda henne i hade jag fått en handräckning även under julen. 
… Ja, vad säga fruarna? Ska vi försöka med den nya uniformen?58  

 
Meningen gällande hembiträdenas värdighet visar på att hon anser att 

hembiträdena anser sig själva sakna, men kanske framför allt önska värdighet. 

Detta med att hembiträdet ska vinna värdighet, tyder på att värdighet är något som 

hon ska få av någon. ”… låt dem gärna ”existera”, denna mening är utformad som 

en tillåtelse och förstärker husmödrarnas auktoritet då det är dem som ska ge 

hembiträdena tillstånd hur de får klä sig.  

 

2.2. 1937-1939 

I föregående avsnitt presenterades diskussionen kring professionalisering och 

förändring av hembiträdesyrket i Husmodern åren 1920-1922. Nedan följer en 

presentation av denna diskussion under åren 1937-1939.  

I reportaget ”Är hembiträdet på utdöende” intervjuar Husmoderns redaktion 

ett antal personer om huruvida hembiträdesyrket är på utdöende, något det råder 

delade meningar om. Enligt en generaldirektör som redaktionen har talat med är 

detta något som stämmer, med anledning av att sjukvården slukar överskottet på 

kvinnlig arbetskraft. Redaktionen har även talat med utrikesministerns fru, Maja 

Sandler som ger följande svar på frågan huruvida hembiträdet är på utdöende: 

 

58 Husmodern, 1920.    
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… Hembiträdesfrågan blir nog löst så att hembiträdena blir anställda på samma villkor som 
sker i fabriker, på kontor etc. med bestämd fritid och ett privatliv som ordnas efter behag.  … 
Det är min fasta tro att hembiträdesskolor kommer att bli allt vanligare, hembiträdet blir 
verkligen en utbildad hjälp som kan sitt yrke och har rätt att fordra ordentlig arbetsvillkor och 
framför allt bestämd arbetstid. … Nej, hembiträdet bör kunna sitt arbete innan hon börjar sin 
plats... … Förmodligen går väl utvecklingen i den riktningen att hembiträdet allt oftare bor 
utom familjen, kommer på morgonen för att utföra ett visst arbetspensum, stannar t. ex. 8 
timmar och sedan går hem, utan att husmodern har rättighet att intränga på hennes ”privata 
tid”. … En sådan sakernas ordning skulle vara till fördel både för husmödrarna och 
hembiträdena. Husmödrarna skulle få bättre hjälp, och hembiträdena skulle bli en verkligt 
yrkes utbildad kår med socialt anseende.59   

 

Första meningens modalitet är relativt svag, ordet nog indikerar att detta inte är en 

åsikt som är oomtvistlig. Dock är den andra meningens modalitet stark, det är 

Sandlers fasta tro att hembiträdesskolor kommer att bli allt vanligare vilket 

kommer att leda till att hembiträdet har rätt att kräva ordentliga arbetsvillkor och 

bestämd arbetstid. Det är således utbildning som ger hembiträdet rätt till detta. 

Hembiträdesyrkets göromål framställs som en kunskap, något man skall lära sig 

innan man tar jobb. Detta skiljer sig från den första perioden då det talades om att 

hembiträdet skulle läras upp. Sandler menar att hembiträdenas arbetssituation med 

rätt hög sannolikhet kommer att se ut som för de på fabriker och kontor. 

Uttalandet att förändringen skulle leda till att hembiträdeskåren skulle anses som 

en riktig utbildad yrkesgrupp med socialt anseende visar på att det inom 

diskursordningen inte ansågs som en sanning att yrkeskåren redan hade socialt 

anseende, utan att detta skulle komma till genom ökad utbildning. Det bör 

tilläggas att professionaliseringen av hembiträdesyrkets lyfts som något positivt 

inte bara för husmodern utan även för hembiträdet, vilket är en förändring från 

den första perioden.  

Redaktionen hör även med hembiträdet Hanna Öhman om hur hon ser på 
saken.   
 

”En sådan tid kommer aldrig” säger en representant för det moderna 
idealhembiträdet, fröken Hanna Öhman. ”Det kommer alltid att finnas unga flickor 
som trivas bäst vid en spis och i ett hem, även om det inte är deras eget. Med lite god 
vilja behöver det väl sällan numera uppstå konflikter om hembiträdets 
människovärde. Där vi behandlas som yrkeskvinnor, gärna med högra fordringar på 
vår arbetsprestation, men med rätt till privatliv på vår lediga tid och möjlighet att 
känna en smula hemtrevnad i en egen vrå, där trivs vi och där stannar vi, med eller 
utan diskmaskin.”60 

 
Öhman framställs, av Husmoderns redaktion, som det moderna idealhembiträdet, 

hennes åsikter kan således ses som accepterade, godkända av Husmodern. 

59 Husmodern, 1937. 
60 Husmodern, 1937. 
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Öhmans sätt att se på saken är idealet, ett synsätt som skulle vara önskvärt för fler 

hembiträden. Öhmans uttalande om att det numera sällan skulle behöva uppstå 

konflikter om hembiträdenas människovärde visar på att det anses ha skett en 

förändring och att detta är något som även Husmoderns redaktion ställer sig 

bakom. Hembiträdena ska behandlas som yrkeskvinnor det kan ställas höga krav 

på samtidigt som de ska ha rätt till privatliv. De ska ha en egen vrå, således förs 

det fram att detta med att hembiträdena ska bo utanför hemmet inte oomtvistligt 

ses som idealet. Det var möjligt inom diskursordningen att hävda att hembiträdena 

skulle bo i hemmen. Frågan om hembiträdenas lön nämns dock inte.      

I reportaget ”Hur reder ni er utan hembiträde?” lyfter Husmodern enligt 

dem, denna brännande fråga för otaliga hushåll. Reportaget avslutas med att 

Husmodern uppmuntrar läsarna att skicka in synpunkter och råd om hur de klarar 

sig utan hembiträde. Ur reportaget:  
 
Hur reder hon sig utan hembiträde den där husmoder, som har hem och familj och ibland även 
förvärvsarbete? … Dessa lyckliga och duktiga damer måste sitta inne med en eller annan 
hemlighet som gör dem oberoende av den hushållshjälp, som det nu för tiden ofta är omöjligt 
att uppringa ens för den som har råd.61 

 

Hembiträdena framställs för första gången som önskade men inte nödvändiga. 

Lösningarna på problemet gällande brist på hushållshjälp, och som numera är 

väldigt dyr är tips om hur man ska klara sig utan hembiträde, inte hur 

hembiträdena ska ”lockas” tillbaka till hemmen.   

I artikeln ”Ska man försöka med `del i hembiträde´” får läsaren ta del av ett 

samtal gällande diverse yrkesgruppers arbetssituation artikelförfattaren och några 

väninnor emellan.  

 
Framtidens hembiträden skulle väl, sade någon, alla ”gå från och till”, det vill säga ej bo inom 
familjen … ”Ja idealet för dem är naturligtvis att få bo ”utom hemmet” … ”i vårt lilla 
samhälle ha vi just invigt ett hem för hembiträden. Vi kunna få hjälp för hel dag eller delad, 
hur vi vilja det, och flickorna bli inte hos oss.”62  

 
Andra meningen är ett exempel på en kategorisk modalitet, objektiv modalitet då 

uttalandet är utformat som fakta. Idealet är naturligtvis att få bo utom hemmet, 

talaren sätter sig här i en position där hon kan ge hembiträdet lov att göra 

någonting. Dock är det viktigt att betona att det, tillskillnad från den tidigare 

perioden, faktiskt talas om hembiträdenas vilja.  

61 Husmodern, 1937. 
62 Husmodern, 1938. 
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I sista meningen talas förändringen som något positivt för husmödrarna. De 

uppskattar valfriheten och att flickorna inte bor hos dem. Den del av 

professionaliseringen av hembiträdesyrket som innefattar att hembiträdena inte 

bodde under samma tak som husmödrarna uppfattas som något positivt för både 

husmödrarna och hembiträdena.  

Artikeln avslutas med en intervju med Hembiträdesföreningens ordförande 

Hanna Grönvall: 

 
Ja visst gläder man sig åt denna mer ordnade arbetstid, åt den större förtjänsten – men å andra 
sidan: ha de som gå till och från enbart att rosa marknaden?  ”Rosa alla till och frånare 
marknaden?” – ”Nej”, svarar hon såsom vi hade väntat, ”åtskilliga hembiträden ha försökt 
med att gå till och från men tröttnat. De blir överansträngda.”63   

 
Den mer ordnade arbetstiden och att hembiträdena nu får bättre lön är något att 

glädjas åt. Detta kan ställas i kontrast till den första perioden där det inom den 

konservativa diskursen fanns en oro för vad införandet av regleringar i hemmet 

skulle innebära samt att hembiträdenas arbetstider var något som husmödrarna 

ansågs skulle bestämma över. Här lyfts regleringen av arbetstiden som något 

positivt. Således passar citatet in i en professionaliseringsdiskurs där hembiträdets 

arbete inte anses vara av en sådan speciell karaktär att det inte skulle kunna gå att 

reglera arbetstiden. Att detta till och med är något att glädja sig åt är en tydlig 

förändring från den första perioden. Dock lyfts detta med att arbeta i flera hem 

inte nödvändigtvis som något positivt. Att Grönvall svarar ”nej” på frågan 

huruvida de nya arbetsformerna är något som rosas av alla ” till och frånare” är ett 

väntat svar från Husmoderns håll. Artikelförfattaren utgår ifrån att det nog inte är 

alla hembiträden som rosar de nya arbetsformerna med att bo utanför hushållet 

och ha flera arbetsgivare. Det är dock värt att notera att det som framställs som 

negativt med att bo utanför hemmet är att arbetet kan bli mer slitsamt då hon 

arbetar i flera hem som hon måste åka emellan, inte att hembiträdet skulle sakna 

att vara en del av familjen. Att tala om att det skulle kunna vara positivt inte bara 

för husmödrarna utan även för hembiträdena att hembiträdena bodde utanför 

hemmen, kan ses som en förändring från den tidigare perioden 

I artikeln ”Jag som är utan hembiträde sköter mitt arbete så här och det går 

utmärkt” berör artikelförfattaren även frågan gällande hembiträdesbristen.  
 

63 Husmodern, 1938. 

 
 

27 

                                                           



 

De unga flickor som välja hemarbetet till yrke äro tyvärr alltför få, trots att det yrket är både 
fördelaktigt och jämnt och stadigt arbetar sig fram till en bättre position i samhället. Den 
förståelse för grundlig utbildning som från det allmänna tagit sig uttryck i bland annat 
hembiträdesskolor skall säkerligen också så småningom resultera i en ökad och väl 
kvalificerad yrkeskår av hembiträden.64   

 

Första meningen är skriven som en oomtvistlig sanning. Samtidigt som yrket är 

ett fördelaktigt sådant så har det fortfarande inte en bra position i samhället. Det 

har förvisso skett en förändring men hembiträdesyrket ökade status ses som en 

process som pågår. Andra meningen utrycker en mindre grad av säkerhet, 

hembiträdesskolor ska säkerligen steg för steg resultera i en kvalificerad yrkeskår. 

Professionaliseringen av yrket genom utbildning ses här som något positivt då det 

troligtvis kommer att resultera i en ökad och kvalificerad yrkeskår av 

hembiträden.  

I artikeln ”Är ni ”mamma” för ert hembiträde?” behandlas hembiträdet och 
husmodern relation.  
  

Vi frågade några husmödrar om de brukade behandla sina hembiträden enbart som 
arbetsgivare eller om de i samvaron med dem även inrymde något av moderligt ansvar och 
moderligt deltagande i det som ligger utanför tjänsten. Det visade sig att de flesta hade den 
gammaldags uppfattningen om patriarkaliskt umgänge hushållsmedlemmarna emellan. Hos 
hovrättsrådets deklarerar husfadern åt hembiträdena… och hos provinsialläkarens får 
kokerskan bjuda sin lilla syster till sig under hela sommarlovet. … Men sen är det en mängd 
unga hembiträden som betackar sig för intresse från fruns sida. De vill leva privatliv alldeles 
för sig själva. Ibland är det tyvärr nog också så, att de känner på sig att det är ett och annat 
frun inte skulle gilla, om hon fick deras fulla förtroende.  

”Mamma” eller främling för ert hembiträde som människa – vad har ni för erfarenhet av 
detta problem? Läsekretsen är välkommen med inlägg.65 

 
Första meningen visar på att det var möjligt inom diskursordningen att från 

redaktionens håll tala om husmodern som enbart arbetsgivare samtidigt var det 

även möjligt att tala om husmodern som någon slags blandning mellan 

arbetsgivare och mor till hembiträdet. Det framkommer även i den första 

meningen att hembiträdet innehar en tjänst och att det finns något utanför. De görs 

således en skillnad mellan tjänsten som hembiträdet utgör som yrkesarbetande och 

hembiträdet som privatperson.  

I den andra meningen nämns det patriarkaliska synsättet på relationen 

mellan hembiträdet och de resterande hushållsmedlemmarna som något 

gammeldags. Samtidigt som det patriarkala förhållandet benämns som något 

gammeldags så är det endast positiva saker som lyfts fram, exempelvis hjälp med 

deklaration och att kokerskans syster får bo i hemmet under sommaren.  

64 Husmodern, 1938. 
65 Husmodern, 1939. 
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Somliga av de unga hembiträden som inte vill dela med sig av sitt privatliv 

tillskrivs att de har något att dölja, något som frun inte skulle uppskatta. 

Uttalandet visar på att det var möjligt inom diskursordningen att se på 

hembiträdenas privatliv som något som var en angelägenhet även för husmodern. 

På det sätt ordet tyvärr använts indikerar på att det är något negativt med att vissa 

hembiträden inte delar med sig av sitt privatliv med deras arbetsgivare, samt att 

det är möjligt att utrycka att det finns passande och icke passande saker för ett 

hembiträde att ägna sig åt på sin fritid. Det bör dock noteras att det finns ett uttalat 

privatliv. Detta är i sig en förändring från den tidigare perioden.  

Artikeln avslutas med att Husmodern uppmuntrar sina läsare att höra av sig 

om vad de har för erfarenhet av detta problem. Relationen mellan hembiträdet och 

husmodern uppfattas således som ett problem, inte en situation.  Detta, att artikeln 

endast lyfter positiva saker med det patriarkala synsättet visar på att detta 

förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare fortfarande är möjligt att rosa 

under denna period. Det är även värt att notera att husmodern endast ges två 

alternativ, mamma eller främling. Artikelns inledande fråga som gällde huruvida 

husmoderns såg sig som enbart arbetsgivare eller som arbetsgivare med moderligt 

ansvar, byts i stället i slutet av artikeln till främling eller mamma. Då de i slutet av 

artikeln vänder sig till läsarna har ordet arbetsgivare ersatts med främling.  

I artikeln ”Tag praktik som hembiträde!” uppmuntrar Husmodern unga 

kvinnor att ta ett jobb som hembiträde. I artikeln påträffas bilder av glada, unga 

kvinnor med tillhörande bildtexter där det framkommer att de är väldigt nöjda 

med hembiträdesyrket.  
 

Också hembiträdesplatserna erbjuda nu ett slags beredskapstjänst – men betald. Och numera 
högt skattad, det få vi komma ihåg. Den unga flicka, som därför att hon siktat på ett annat 
yrke, drar sig för att bli hembiträde, må komma ihåg en sak: just hembiträdesplatsen ger henne 
ju den praktik som alla kvinnor borde anse vara något att eftersträva, innan de bilda eget 
hem.66  

 
Andra meningen kan analyseras med hjälp av analysverktyget objektiv/sanning 

modalitet, då ett uttalande framställs som fakta och eller en sanning. Det är fakta 

att hembiträdesyrket numera är högt skattat, det har inte varit det förr, men det har 

skett en förändring. Husmodern förespråkar hembiträdesyrket med motiveringen 

att det är en bra grund inför då hon ska skaffa sig ett eget hem. Det är inte endast 

för husmödrarnas skull som de unga kvinnorna blir uppmuntrade att ta praktik 

66 Husmodern, 1939. 
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som hembiträde utan åsikten att det även finns fördelar för hembiträdena lyfts 

fram. 

På sidan ”Folkets röst” har signaturen Ung herrgårdsfru skickat in en 

insändare gällande hembiträdenas status.  

 
Jag tycker att de skulle känna sig tillfredställda och stolta över hur gränslöst beroende hela 
hemmet är av dem. Kallar man dem senare för fröken, förnamn eller vid tillnamn spelar väl ej 
så stor roll. Om det verkligen finns de som hänga upp sig på den detaljen så låt oss då hellre 
instifta den efterlängtade frökentiteln överlag! Att yrkeskurser och en bestämd lönenivå är 
både önskvärd och skulle öka yrkets anseende kan ej bestridas. Den bestämda ledigheten, ej 
för lång arbetsdag, och fullständig frihet på den lediga tiden är jag gärna med på.67  

 
Till skillnad från den första raden där avsändaren förbinds hårt till sitt uttalande så 

byts ordet jag ut till man då hon hävdar att detta med hembiträdets titel inte borde 

spela så stor roll. Uttalandet visar att det var möjligt inom diskursordningen att 

hävda att detta med titel var en detalj. Uttalandet passar dock in i en 

professionaliseringsdiskurs då utbildning och förbättrade arbetsförhållanden är 

något som uppmuntras. Hon har ingen förståelse för vikten av en frökentitel men 

lyfter dock samtidigt fram att ett instiftande av frökentiteln kan vara aktuell om 

det är anses viktigt för denna yrkeskår. Att yrkeskurser och bestämd lönenivå är 

något som skulle öka yrkets anseende framförs som en oomtvistlig sanning. Trots 

första meningen är yrkets anseende något som kan höjas.  

I kontrast till den tidigare perioden där husmödrarna lyfts fram som de 

största vinnarna vid instiftandet av en frökentitel kan vi i detta citat se hur 

hembiträdeskåren lyfts som en yrkesgrupp med krav och önskemål och där ett 

tillmötesgående förhållningssätt från husmödrarnas sida är möjligt.  

Reportaget ”Jämnställd med min hjälpfru” inleds med att författaren 

refererar till att det i tidigare nummer har diskuterats om det i framtiden kommer 

att bli mer ont om husligt anställda.  

Författaren om sin hemhjälp: 
 

För mig är det söndagar varje tis. och torsdag då min hemhjälp kommer i fem timmar, då blir 
jag plötsligt den lata frun, som inte kan ta i en sak. Och jag njuter. Men dock med ett visst gott 
samvete. Ty hemhjälpen vet, om jag nu ska behöva stå till svars, att de andra dagarna gör jag 
sysslorna… På det sättet äro vi inte fru och ”tjänare”, utan vi äro arbetande kvinnor. Det tog 
tid för mig innan jag lärde det, därför kan jag nu bekänna det. I synnerhet som vi alla veta att 
tusende utarbetande kvinnor tyst och stilla i åratal gjort denna kvinnornas värnplikt, helt 
självfallet och utan att grymta om det.68  

 

67 Husmodern, 1937. 
68 Husmodern, 1937. 
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I och med detta citat öppnas diskursordningen för vad jag kallar en ”egalitär 

moderniseringsdiskurs”. Citatet nämner ett nytt fenomen, det dåliga samvetet. 

Detta är en stor förändring från den tidigare perioden. Det är varken en 

självklarhet att bli tjänad eller en självklarhet att njuta av att bli avlastad utan 

dåligt samvete. Det förs fram att det är på grund av att hembiträdet vet att frun gör 

dessa sysslor de dagar hon inte är där som gör att frun inte behöver ha dåligt 

samvete. Att få hjälp av ett hembiträde varje dag, utan att göra något själv, 

framställs som att det skulle kunna framkalla dåligt samvete. Följaktligen 

påträffas det i citatet ett nytt sätt att tala om hembiträdets sysslor. Detta är första 

gången som det dyker upp ett tal om själva sysslorna. Det är något speciellt med 

dessa som gör att den som köper dessa tjänster skulle kunna känna dåligt samvete. 

Att bli avlastad skildras för första gången som något inte helt oproblematiskt.  

Ytterligare en förändring är att hembiträdet skulle ha en åsikt om att hennes 

husmoder köper hennes tjänster. Att husmodern som arbetsgivare skulle behöva 

stå till svars är något som under den tidigare perioden aldrig har berörts.  

I reportaget ”Husmödrarnas brännande fråga just nu: Hur jag reder mig utan 

hembiträde – när jag förr hade två” skriver signaturen Finsk husmor följande: 

 
Jag tror, att vi mer och mer gå emot den tid, då endast de mest förmögna hålla sig med 
tjänstefolk. … Icke var det bra så, som det var i våra fäders ungdom, där man skulle blia 
uppassad i allt, nej, nu äro tiderna annorlunda. Det är mera värt att tjäna än bliva betjänad. 
Man kommer då också att förstå en tjänares ställning bättre än förut var fallet.69  

 

Citatets andra mening använder sig avsändaren av en såkallad obligatorisk 

modalitet, då påståendet framförs som en självklar och neutral beskrivning av 

världen istället för att säga att hon anser att det är på ett visst sätt. Det råder 

således ingen tvekan om att tiderna är annorlunda. Uttalandet passar även det in i 

en egalitär moderniseringsdiskurs där det lyfts som något positivt att kunna sätta 

sig in i en tjänares ställning bättre än förr.   

Signaturen G.M. som tidigare har fått sin insändare publicerad på sidan 

”Folkets röst” får i ett senare nummer sin insändare kommenterad på Husmoderns 

sida ”Svar omgående”. I insändaren beklagar sig avsändaren hur hemskt det känns 

att kvinnan som hon vid femtonårsålder var hemhjälp åt, än idag benämner henne 

som piga då kvinnan samtalar med sina väninnor. Följande citat är ett utsnitt ur 

den kommentar som redaktionen ger:        

69 Husmodern, 1937. 
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Ordet piga i den föraktfulla bemärkelsen är i utdöende! Redan är det husliga arbetet ett aktat 
yrke, de undantag man möter – i ord – är rester av något förgånget. Tro mig, så är det.70   
 

Samtliga meningar har en stark modalitet, författaren förbinder sig hårt med sitt 

uttalande och åsikterna formuleras som oomtvistliga sanningar. Att inte se yrket 

som ett aktat yrke är något som tillhör det förflutna. Uttalandet passar in i den 

egalitära moderniseringsdiskursen, hembiträdesyrket är ett aktat yrke. Detta kan 

ses som en förändring då det under den tidigare perioden aldrig utrycks att 

hembiträdesyrket skulle vara ett aktat yrke. I detta citat talar man om att yrket är 

ett högt aktat yrke.  

Följande citat är från Husmoderns intervju med Vivi Selling, fru till Gösta 

Selling, chef för Stockholms stadsmuseum, som likt föregående citat passar in i en 

egalitär moderniseringsdiskurs. Vivi Selling uttalar sig om familjens hembiträde: 
 
Vi är båda två yrkesarbetande kvinnor och var och en är lika viktiga och lika nödvändiga på 
sin plats. Jag ser det så och jag tror att det hjälper mina hembiträden att jag låter dem ta ansvar 
för sitt arbete på samma sätt som jag tar ansvar för mitt. Det gör oss likställda på ett sunt och 
riktigt sätt.71  

 
Första meningen har en stark modalitet, att de både är yrkesarbetande kvinnor och 

är lika viktiga och nödvändiga är något som är oomtvistligt. Således var det 

möjligt inom diskursordningen med denna tydliga syn på hembiträdesyrket som 

ett yrke som var precis lika mycket värt som något annat. Att hon låter 

hembiträdena ta ansvar för sitt arbete själva menar hon är anledningen till att de 

blir likställda. Denna jämställdhet beskrivs som något sunt.  

Signaturen Maria får sin insändare gällande hembiträdet som en 

förvärvsarbetande mamma publicerad på sidan ”Folkets röst”.  

 
… flera flickor än förut utbildas i hushållsskolor, men inte många av dem för att bli (och 
förbli) hembiträden. Det måste finnas något i detta, som aldrig kan bli likställt med andra 
yrken, även om arbets- och ledighetstid, lönevillkor, titlar och dylikt ordnas efter de mest 
humana bestämmelser. I nr 6 av Husmodern var infört en mycket bra artikel i denna sak: ”Vi 
äro två yrkesarbetande kvinnor, mitt hembiträde och jag.” Sedan jag läst detta, tänkte jag 
dock: Hur går det om fru S:s hembiträde vill gifta sig och bilda familj? Kan hon då behålla en 
väl avlönad plats och ändå ha ett hemliv, som tillåter henne att ha barn? Är det antagligt att fru 
S. ville att en av hennes döttrar utbildas till hembiträde? Innan hemarbetet som yrke blir 
verkligt likställt också på det området, torde alla andra försök till höjande av hemarbetets 
anseende bli litet värda.72  

 

70 Husmodern, 1939. 
71 Husmodern, 1938. 
72 Husmodern, 1938. 
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Uttalandet passar in i den egalitära moderniseringsdiskursen då hembiträdet som 

en förvärvsarbetande mamma lyfts upp för första gången. De ”gamla” kraven 

gällande lön, titel, bestämd arbetstid och rätten till privatliv framförs som att de 

inte är tillräckliga. Om hembiträdesyrket verkligen ska bli likställt med andra 

yrken så måste hembiträdena ha möjlighet, likt andra inom andra kvinnoyrken, att 

kunna kombinera yrket med hemliv och barn.  

Signaturen Fru Zäta hör av sig till Husmoderns sida ”Folkets röst” med 

anledning av att hon är trött på all den kritik och förhåning som husmödrarna får 

stå ut med gällande behandlingen av deras hembiträden. Följande citat kan ses 

som en utstickare, dock visar uttalandet att även en stark konservativ diskurs var 

möjlig under den andra perioden.  
 

Hur länge skall vi husmödrar finna oss i all denna kritik och förhåning vi nästan dagligen 
möter i snart sagt alla tidningar, föredrag, hembiträdesföreningar m. m. … Tidningar, 
riksdagsmän, en del kvinnor skall försöka få ändring på ”missförhållanden” med husmödrar 
och hembiträden. Men icke till en förbättring: utan de ha med sitt tjat om ”tråkigheten på 
landsbygden” etc. drivit dessa flickor som förr var både vänliga, arbetsvilliga och duktiga, från 
dessa husmödrar som så väl behövde dem, till städerna, fabrikerna, ja vad som helst utom 
hemarbete. … Hela världen består ju av hem, och hemarbete måste ju utföras, var är det som 
gör hemarbetet så motbjudande? … Jag tror knappt jag träffat på ett enda fall av dessa 
omdiskuterade, men oändligt många av husmoderns besvärligheter med hembiträdet. 73   

 
Att användaren väljer att sätta citationstecken kring ordet missförhållanden 

indikerar att hon inte bara är trött på den kritik och smädelse husmödrarna får stå 

ut med utan dessa orättvisor är även överdrivna, eller i alla fall inte helt 

sanningsenliga. Avsändaren finner diskussionen gällande de missförhållanden 

mellan husmödrarna och hembiträdena som något som skrämmer bort de unga 

kvinnorna från hushållsarbetet. Citatet visar på att det var möjligt att hävda att det 

inte är hembiträdena som har problem med husmödrarna, utan tvärt om, så är det 

husmödrarna som har besvär med hembiträdena.  

 
 

 

 

 

 

73 Husmodern, 1939. 
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3. Förändring  
Ur ett intertextuellt perspektiv var titel, utbildning, aktning, värdighet och familj 

ofta förekommande ord. Dock får orden under de två perioderna ta olika mycket 

plats och olika grader av oro tillskrivs dessa.  

  

3.1. Titelfrågan 

En konflikt som påträffades i materialet var huruvida hembiträdet skulle bli kallat 

vid namn eller tilltalas som fröken.  

Inom den konservativa diskursen under första perioden var det möjligt att 

säga tjänarinna, trots införandet av hembiträdestiteln. Att som hembiträde inte 

vara ”titelsjuk” är något som under den första perioden rosas, och tillskrivs som 

något sympatisk. Det var under den första perioden möjligt att inta en konservativ 

diskurs där frökentiteln ses som något extravagant. Det yttrades att om 

frökentiteln skulle instiftas skulle detta kunna få hembiträdena att ” missuppfatta 

sin ställning.” Det var även möjligt att koppla frågan huruvida det var rimligt att 

tilltala ett hembiträde som fröken till graden av bildning och uppfostran. Inom 

samma konservativa diskurs motiverades hembiträdenas frökentitel genom att 

enbart hänvisa till att detta skulle lösa hembiträdesbristen. Några tankar om 

jämlikhet, eller statushöjning för hembiträdenas skull var det inte fråga om. 

Husmödrarna lyftes fram som den grupp som skulle tjäna mest på att titelfrågan 

löstes.  

Under den andra perioden påträffas en professionaliseringsdiskurs, där det 

trots liten förståelse för vikten av en frökentitel, lyfts att ett instiftande av 

frökentiteln kunde vara aktuell om den ansågs viktig för hembiträdena. Inom 

denna diskurs var det möjligt att lyfta hembiträdeskåren som en yrkesgrupp med 

krav och önskemål och där ett tillmötesgående förhållningssätt från husmödrarnas 

sida var möjligt.  

 

3.2. Utbildningsfrågan  

Ytterligare en konflikt var den gällande utbildning för hembiträdena. Denna 

konflikt passade in i tre olika diskurser; en konservativ diskurs, den 

professionaliseringsdiskurs som såg en professionalisering som ett svar på 

hembiträdesbristen samt den professionaliseringsdiskurs som såg 
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professionaliseringen av hembiträdesyrket som något positivt för 

hembiträdeskåren. Under den första perioden var det möjligt att utrycka att detta 

med utbildning av hembiträden fick vänta till bättre tider, med lägre 

hembiträdesbrist. Husmödrarnas efterfrågan prioriterades. Detta kan ställas i 

konstrast till det faktum att det från Hembiträdesföreningens håll ansågs att frågan 

om utbildning var den viktigaste punkten för föreningen. Överlag så får frågan 

gällande utbildning ta lite plats under den första perioden.  

Under andra perioden tar diskursen som ser en professionalisering som 

något positivt för hembiträden större plats. Det finns en tro på att 

hembiträdesskolor kommer att leda till att hembiträdet har rätt att kräva ordentliga 

arbetsvillkor och bestämd arbetstid. Det går även att urskilja en förändring där 

hembiträdesyrkets sysslor framställs som en kunskap, något man skall lära sig 

innan man praktiserar yrket. Detta är en förändring från den första perioden då det 

talades om att hembiträdet skulle läras upp i hemmet.  

Under den andra perioden blir en ny diskurs möjlig i frågan om utbildning. 

Den professionaliseringsdiskurs som ser en professionalisering av yrket som ett 

svar på hembiträdesbristen intar mark. Professionaliseringen av yrket genom 

utbildning ses som något positivt då det troligtvis kommer att resultera i en 

kvalificerad yrkeskår av hembiträden.  En förändring från den första perioden är 

att det under den andra perioden inte finns något motstånd mot utbildning, istället 

lyfts utbildning som något positivt för både husmor och hembiträde.   

 

3.3. Ett ”riktigt” yrke? 

Vidare var huruvida hembiträdesyrket ansågs som ett ”riktigt” yrke en konflikt 

inom diskursordningen. En konservativ diskurs var möjlig under den första 

perioden. Exempelvis framställs detta att vara god mot sitt hembiträde som något 

en husmor kan spara pengar på då hembiträdet förhoppningsvis inte kommer att 

kräva extra ersättning vid övertid. Det var inom denna diskurs möjligt att hävda 

att hembiträdet utförde en verksamhet, men att hon samtidigt inte bör ställa krav 

på att få extra betalt vid övertid. Inom den konservativa diskursen var det även 

möjligt att hävda att hembiträdesfrågan borde läggas i husmödrarnas händer, 

således sågs hembiträdesyrket som en privat angelägenhet. Yrket var annorlunda 

och kunde därför inte likt andra yrken stå under bestämda arbetsförhållanden. 
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Även uttalandet om att hembiträdet inte skulle ses som en arbetstagare i vanlig 

ordning utan mer som någon form av elev som husmodern hade i uppgift att lära 

upp passade in i en konservativ diskurs. Paradoxalt nog passade även 

Hembiträdesföreningens uttalanden under den första perioden in i den 

konservativa diskursen.  Hembiträdesyrket ansågs inte som ett ”riktigt” yrke då de 

inte ansåg sig ha samma rätt att kräva ordnade arbetsvillkor likt andra yrken.  

Under den första perioden påträffas även en professionaliseringsdiskurs där 

man menar att man inte bör göra en sådan stor skillnad mellan hushållet och 

verkstaden som arbetsplats utan liknande arbetsförhållanden ska gälla både inom 

hushållet och verkstaden. Det var även tänkbart att tala om hembiträdet som en 

fullkomligt obekant person, som en arbetare i vanlig mening. Talet om 

hembiträdet som en arbetstagare i vanlig ordning fungerade inom denna diskurs 

som ett sätt att legitimera synen att hembiträdet inte skulle ses som en del av 

familjen snarare än att detta skulle vara ett eventuellt argument för hennes 

förbättrade arbetsvillkor.  

Under den andra perioden inträder en professionaliseringsdiskurs, som ser 

en professionalisering som något positivt för hembiträdena. Ett idealhembiträde 

framställs som ett hembiträde som vill bli behandlad som en yrkeskvinna som det 

kan ställas höga krav på. Att hembiträdesyrket innehar en kunskap, vilket således 

gör att arbetsgivaren kan ställa höga krav på den tjänst som hembiträdet utför, är 

en förändring En annan förändring är att det framställs som att hembiträdet 

innehar en tjänst och att det finns något utanför denna. Det görs således en 

skillnad mellan tjänsten som hembiträdet utgör som yrkesarbetande och 

hembiträdet som privatperson. Att man överhuvudtaget talar om hembiträdets 

privatliv som något som existerar är en förändring i sig.  

Ytterligare en förändring är att den mer ordnade arbetstiden och det faktum 

att hembiträdena nu får bättre lön är något att glädjas åt. Detta kan ställas i 

kontrast till den första perioden där det inom den konservativa diskursen fanns en 

uppfattning om att införandet av regleringar i hemmet skapade oro och att 

hembiträdenas arbetstider var något husmödrarna skulle bestämma över. Under 

den andra perioden lyfts regleringen av arbetstiden som något positiv. 

Hembiträdets arbete anses inte vara av en sådan speciell karaktär att det inte 

skulle kunna gå att reglera arbetstiden. Att detta till och med är något att glädja sig 

åt är en tydlig förändring från den första perioden. 
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3.4. Aktning och värdighet 

Ur ett intertexuellt perspektiv är aktning och värdighet begrepp som återkommer 

och som det finns en kamp om. Begreppen passar under den första perioden in i 

en konservativ diskurs där hembiträdeskåren inte anses ha full värdighet. 

Värdighet framställs även som något som de anser sig själva sakna, men framför 

allt önska. Begreppen kan även kopplas till diskussionen om huruvida hembiträdet 

ansågs som en ”riktig arbetstagare” eller som en familjemedlem. Inom den 

konservativa diskursen framställs hembiträdets bakgrund, bildning och uppfostran 

vara av stor vikt huruvida hon kommer att bli behandlad som en familjemedlem 

eller tituleras som fröken.  

Under den andra perioden öppnas diskursordningen upp för vad jag kallar en 

egalitär moderniseringsdiskurs där det, speciellt från redaktionellt håll, framförs 

som en oomtvistlig sanning att hembiträdesyrket är ett yrke med hög aktning. Att 

det husliga arbetet är ett aktat yrke anges som fakta, en annan åsikt tillhör det 

förflutna. Detta kan ställas i kontrast till den första perioden där det fanns en 

gemensam ståndpunkt gällande hembiträdesyrket låga status. Det kan tilläggas att 

det under den andra perioden även var möjligt att tala om hembiträdets ökade 

status som en pågående process. 

 

3.5. Husmodern som arbetsgivare 

Det fanns inom diskursordningen en kamp om begreppet arbetsgivare. Det finns 

en gemensam utgångspunkt under de både perioderna att förhållandet mellan 

hembiträdet och husmodern är en problematisk sådan. Huruvida husmodern var 

en arbetsgivare i vanlig ordning eller om hon var mer som en mor, eller möjligen 

något mellanting passade in i flera diskurser. Under den första perioden var den 

dominerande diskursen den där husmödrarna ville se sig själva som arbetsgivare i 

vanlig ordning. Arbetsgivarrollen passade även in i en konservativ, familjär 

diskurs där husmodern inte ansågs vara en arbetsgivare i vanlig mening utan hon 

var ”husets moder” och hade således ansvar för att samtliga hushållsmedlemmar 

trivdes i hemmet.  
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Den konservativa diskursen påträffas även under andra perioden. Frågan om 

huruvida husmodern enbart var en arbetsgivare eller om det i hennes roll som 

arbetsgivare ingick någon form av moderligt ansvar lyftes från redaktionellt håll. 

Diskursen förändras dock genom att det patriarkala förhållandet benämns som 

något gammeldags samtidigt som positiva delar betonas. Det var under den andra 

perioden inom den konservativa diskursen möjligt att hävda att hembiträdets 

privatliv var en angelägenhet för arbetsgivaren, det vill säga husmodern. Vidare 

var det inom samma diskurs möjligt att utrycka sig över huruvida det fanns 

passande eller mindre passande aktiviteter för ett hembiträde att ägna sig åt på sin 

fritid. Således var det under den andra perioden inte en självklarhet att husmodern 

enbart var arbetsgivare i vanlig ordning.  Detta i kombination med de oomtvistliga 

uttalandena om att hembiträdesyrket är ett högt aktat yrke tyder på en något 

motstridig diskurs. Då det inte är en självklarhet att husmödrarna anses som 

arbetsgivare i vanlig ordning, hur kan det då vara en självklarhet att 

hembiträdesyrket är ett högt aktat yrke i vanlig mening. Diskursen är motstridig 

och verkar vara färgad av en period av förändring.  

 

3.6. Arbetstagare eller familjemedlem  

Det var ett flertal diskurser som var möjliga gällande frågan huruvida hembiträdet 

var en familjemedlem eller en arbetstagare i vanlig mening. Vi påträffar den 

familjära diskursen, den professionaliseringsdiskurs som lyfte husmodern som 

vinnare samt den professionaliseringsdiskurs där både hembiträdet och husmor 

lyftes som vinnare av att inte bo under samma tak.  

Under den första perioden kan man urskilja en tydlig skiljelinje mellan de 

som ville integrera hembiträdena i familjen och de som vill ha en ganska skarp 

gräns, ungefär som med vanliga arbetstagare. Inom den 

professionaliseringsdiskurs som lyfte husmodern som vinnare framställdes 

familjemedlemskapet som något eftersträvansvärt och att det var något som 

hembiträdet kunde unnas. Inom samma diskurs var det möjligt att hävda att det 

var ett problem att ett hembiträde såg det som ett villkor att bli ansedd som familj, 

vilket framfördes som något omodernt. Att släppa in hembiträdet som en del av 

familjen skapade oro och hemlivet framställs här som något som bör skyddas från 

främmande element.  
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I kontrast till det förra perspektivet påträffas det under den första perioden 

en familjär diskurs där hembiträdet bör ses om en del av familjen. Att inte se 

henne som en familjemedlem framförs som egoistiskt av husmodern. Således sågs 

en professionalisering av yrket, och därmed att hembiträdet skulle ses som en 

arbetstagare i vanlig ordning som något som skulle vara till hembiträdets nackdel 

eftersom att hon då skulle gå miste om att få vara en del av familjen.  

Under den andra perioden öppnas diskursordningen för en 

professionaliseringsdiskurs där både hembiträdet och husmodern lyfts som 

vinnare av att inte bo under samma tak. Åsikten att idealet för hembiträdena var 

att bo utanför hemmet där de innehade tjänst kunde framställas som en 

oomtvistlig sanning. Vi kan här urskilja en förändring då det under den senare 

perioden aldrig är tal om att hembiträdet själv skulle vilja bli ansedd som en 

familjemedlem. Samtidigt framhåller man att det nog inte är alla hembiträden som 

rosar de nya arbetsformerna där det ingick att bo utanför hushållet och ha flera 

arbetsgivare. Det är dock värt att notera att det som framställs som negativt med 

arbetsformen var att arbetet kunde bli mer slitsamt då hon arbetade i flera hem 

som hon måste åka emellan, inte att hembiträdet skulle sörja att inte få vara en del 

av familjen. Den del av professionaliseringen av hembiträdesyrket som 

innefattade att hembiträdena inte bodde under samma tak som husmödrarna 

uppfattades inom diskursen som något positivt för både husmödrarna och 

hembiträdena. Detta, att tala om att det skulle kunna vara positivt inte bara för 

husmödrarna utan även för hembiträdena att bo utanför hemmen och således inte 

ses som en del av hushållet, kan ses som en förändring från den tidigare perioden.   

 

3.7. Den egalitära, moderniseringsdiskursen  

En förändring i och med den andra perioden är att hembiträdena nu för första 

gången framställs som önskade men inte nödvändiga. Numera är lösningarna på 

hembiträdesbristen tips om hur man ska klara sig utan hembiträde, inte hur 

hembiträdena ska ”lockas” tillbaka till hemmen.   

Vi kan även se, som tidigare har berörts i avsnitt 3.4, att det sker en stor 

förändring under den andra perioden då diskursordningen öppnas upp för en 

egalitär moderniseringsdiskurs. Inom denna diskurs framfördes det som något 

positivt med hembiträdesbristen att husmödrarna nu fick möjlighet att sätta sig in i 
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en tjänares ställning bättre än förr. Husmor och hembiträdet sågs som två 

yrkesarbetande kvinnor och att de var lika viktiga och nödvändiga framfördes som 

något oomtvistlig, följaktligen framställs jämställdhet som något sunt. Även 

hembiträdet som en förvärvsarbetande mamma lyfts upp för första gången. De 

”gamla” kraven gällande lön, titel, bestämd arbetstid och rätten till privatliv 

framförs som att de inte är tillräckliga. Om hembiträdesyrket verkligen ska bli 

likställt med andra yrken så måste hembiträdena ha möjlighet, likt andra inom 

andra kvinnoyrken, att kunna kombinera yrket med hemliv och barn.  

I och med den egalitära moderniseringsdiskursen förs även ett nytt fenomen 

upp: husmoderns dåliga samvete, vilket är en stor förändring från den tidigare 

perioden. Det är nu varken en självklarhet att bli tjänad, ej heller en självklarhet 

att bli avlastad utan dåligt samvete. Enda gången då man tidigare har berört 

fenomenet det dåliga samvetet, var under den första perioden då det inom den 

familjära diskursen utrycktes att den husmor som inte släppte in sitt hembiträde i 

familjen var egoistisk. 

Det dåliga samvetet tas upp i samband med en artikel där författaren talar 

om sitt hembiträde som kommer två gånger i veckan. Det förs fram att det är på 

grund av att hembiträdet vet att frun gör dessa sysslor de dagar hon inte är där 

som gör att frun inte behöver ha dåligt samvete. Att få hjälp av ett hembiträde 

varje dag, utan att göra något själv, skulle således kunna framkalla dåligt samvete. 

Följaktligen påträffas det för första gången ett tal om själva sysslorna, det verkar 

vara något speciellt med dessa som gör att det hos den som blir avlastad skulle 

kunna framkallas ett dåligt samvete. Att bli avlastad skildras för första gången 

som något inte helt oproblematiskt. Ytterligare en förändring är den att 

hembiträdet skulle ha en åsikt om husmodern som köper hennes tjänster. Att 

husmodern som arbetsgivare skulle behöva stå till svars är något som aldrig 

tidigare har berörts.  
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4. Sammanfattning  
1920- och 1930-talet var en period som präglades av stora samhälliga 

omdaningar, i synnerhet för landets kvinnor. Under 1910-talets sista år började 

arbetsmarknaden för kvinnor att växa och det blev allt mindre självklart för 

arbetarklassen och landsbygdens unga kvinnor att ta plats som hembiträde i de 

mer bemedlade hemmen.  Industrier, restauranger och hotell lockade och 

avtappningen av hembiträdena skapade oro bland landets husmödrar.  

I denna uppsats har jag undersökt hur förändringen av diskussionen 

gällande professionaliseringen och förändringarna av hembiträdesyrket 

diskursivt konstrueras bland husmödrar under 1920- och 1930-talet i tidskriften 

Husmodern.  

Då jag var ute efter att undersöka en förändringsprocess behandlar 

uppsatsen två perioder, tidigt 1920-tal och sent 1930-tal. Eftersom syftet med 

denna uppsats var att genom en diskursanalys analysera samt problematisera 

förändringen av diskussionen gällande professionaliseringen och förändringarna 

av hembiträdesyrket bland husmödrar under 1920- och 1930-talet i tidskriften 

Husmodern var en av de viktigaste frågorna att besvara vilka konflikter och 

gemensamma utgångspunkter som påträffades under de här perioderna. Samt 

huruvida det tillkom nya diskurser eller ej under den senare perioden. Mina 

viktigaste resultat är att jag kan se att det sker en förändring mellan perioderna. 

Nedan följer ett par exempel av de resultat jag redogör för under avsnitt 3. 

Förändring.  

Under den första perioden fanns det ett starkt motstånd mot frökentiteln. 

Frökentiteln skapade oro bland husmödrarna samtidigt som frökentiteln sågs 

som ett sätt att tillfredsställa hembiträdena och på så sätt mota 

hembiträdesbristen. Något som i slutändan var till gagn för husmödrarna. Detta 

skiljer sig dock från diskussionerna som förs under period två där det knappt 

fanns något motstånd alls mot frökentiteln. Ännu en skillnad mellan de två 

perioderna är att det under 1930-talet påträffas en diskurs där det trots ett 

motstånd mot frökentiteln, talas om hembiträdeskåren som en yrkesgrupp vars 

önskemål kan bemötas av husmödrarna. Sammanfattningsvis kan sägas gällande 

den del av en professionalisering som innebar en frökentitel, att frågan gick från 
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ett orosmoment till något som kunde lyftas som något positivt för hembiträdena 

och som inte skapade oro bland husmödrarna.  

Jag skulle vilja hävda att den största förändringen perioderna emellan är att 

diskursordningen öppnas för den egalitära moderniseringsdiskursen och att det nu 

förs in ett helt nytt fenomen i diskussionen, nämligen husmoderns dåliga samvete. 

Nu för första gången betraktas det varken som en självklarhet att bli tjänad ej 

heller att bli tjänad utan dåligt samvete.  

För första gången lyfts det att hembiträdet skulle ha en åsikt om husmodern 

som blir avlastad. Att det husliga arbetet är ett aktat yrke anges som fakta, en 

annan åsikt ses tillhöra det förflutna. Detta är något som står i stark kontrast till 

den första perioden där det fanns en gemensam ståndpunkt om hembiträdesyrkets 

relativt låga status.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det skedde en förändring av diskussionen 

gällande professionaliseringen och förändringarna av hembiträdesyrket under 

perioderna 1920-1922 och 1937-1939. Den första perioden dominerades av att det 

var husmödrarna som skulle prioriteras och att det var de som lyftes som de stora 

vinnarna på en eventuell professionalisering.  Men under den andra perioden så 

kan vi se att en professionalisering och förändring av hembiträdesyrket lyfts som 

något positivt för både husmödrarna och hembiträdet. Det är dock viktigt att 

tillägga att det under dessa perioder påträffades motstridiga diskurser.  

Exempelvis var det under den andra perioden möjligt att nämna det patriarkala 

förhållningssättet mellan husmoder och hembiträde som något gammeldags, 

samtidigt som det var möjligt att lyfta ett flertal positiva företeelser med detta 

synsätt. Den mest framträdande förändringen var att det under den andra perioden 

var möjligt att lyfta saker som tidigare varit otänkbara, detta genom att 

diskursordningen öppnas för en egalitär moderniseringsdiskurs.   

Jag har nu redovisat för mitt resultat, det vill säga att det under 1920- och 

1930-talet skedde en förändring av diskussionen gällande professionaliseringen 

och förändringarna av hembiträdesyrket bland husmödrar i Husmoderns texter. 

Detta har jag påvisat genom ett par exempel där den övergripande diskussionen 

skiftat fokus emellan perioderna. Det står dock klart att samtidigt som en 

förändring skedde fanns det plats för motstridiga diskurser under de båda 

perioderna.   
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4.1. Avslutning 
Denna uppsats tog avstamp i 2000-talets pigdebatt, en 14 år lång debatt i media 

och riksdag som sommaren 2007 resulterade i skattereduceringen på hushållsnära 

tjänster. Efter undersökningen av Husmoderns texter under 1920- och 1930-talet 

står det klart att pigdebatten inte är någon ny företeelse. Den moraliska aspekten 

som fördes upp under 2000-talets debatt om hushållsnära tjänster påträffades även 

under 1930-talets sista år. Det har visserligen skett förändringar under de cirka 60 

år som passerat. Vi kan se att dagens debatt, likt dåtidens, står i konstant 

förändring. För de inblandade idag går det inte längre att blunda för den köns- och 

etnicitetsproblematik som påträffas i debatten. Var denna debatt kommer att sluta 

är svårt för mig att spekulera i då en konsensus gällande skattereduceringen av 

hushållsnära tjänster på intet sätt råder. Något som dock verkar vara säkert är att 

sista ordet inte är sagt. 
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