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Abstract/sammanfattning
This work examines the discussion that precedes the name change for maids in Sweden. In 

1917 the labor union club for maids called Stockholms tjänarinneförening changes its name to

Hembiträdesföreningen i Stockholm. Over time, hembiträde slowly replaces tjänarinna as the 

common name for maids. Through a conceptual history approach the study wishes to shine 

light upon the ideas about titels found in printed sources preceding the name change. The 

source material consists of newspapers, articles in periodicals as well as printed books on the 

subject. In addition to the conceptual history approach, social categories are used as a way of 

making titles, found in the source material, comprehensible from a historical perspective. 

Also, Ferdinand Tönnies two concepts Gemeinschaft and Gesellschaft is used to analyze 

different view on historical change, in relation to the maid occuptation, found in the source 

material. An overarching question in the work is: what kind of value can be achieved through 

a name change of this kind?
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1. Inledning

Under den svenska valrörelsen 2014 trampade vänsterpartisten Ali Esbati i klaveret. Han använde 

ordet tjänstefolk i en debatt i SVT.1 Centerpartisten Martin Ådahl utbröt ”Ta tillbaka det!” och rev 

ner applåder. Debatten gällde ett skattesubventionerat avdrag för hushållsnära tjänster, mer känt 

som RUT-avdrag. Efter debatten startade centerpartiet kampanjen ”Ta tillbaka det, Ali Esbati”. Man

startade hemsidan tatillbakadet.se och menade att RUT-anställda var hjältar, inte tjänstefolk.2 

Samtidigt fanns det sedan 2007 en hemsida, tjenstefolk.se, som förmedlar tjänster så som hundvakt,

barnpassning eller barnflicka.3

Det var något som fångade mitt intresse med bråket om hur RUT-anställda skulle benämnas. 

Båda parter säger sig värna om RUT-anställda. Esbati tycker att utvecklingen med hushållsnära 

tjänster är olycklig och använder därför begreppet tjänstefolk. Ådahl ser inget problem med 

utvecklingen och invänder därför mot Esbatis ordval. Båda två använder sig medvetet av begreppets

historiska konnotationer samtidigt som vardagen har sin gång på tjenstefolk.se där ordet verkar 

oproblematiskt. Förr sa man tjänstefolk, nu säger man hushållsnära tjänster. Vad har den här typen 

av namnbyten för betydelse egentligen? I denna uppsats kommer jag undersöka diskussionen inför 

ett sådant historiskt namnbyte och hur det kan spegla större samhällsförändringar.

Syfte och frågeställningar

Under tidigt 1900-tal strömmade landsbygdens obesuttna unga flickor till städerna. Många av dem 

tog anställning som tjänarinna, som det hette. De bodde inneboende hos den familj de arbetade för 

och deras anställning reglerades av tjänstehjonstadgan från 1833. Landsortsflickorna var populära 

bland stadens husmödrar. När den tjänarinna som var anställd för tillfället ställde för höga krav tog 

man en ny flicka som anlänt från landsbygden.4 Samtidigt föredrog de infödda stadsflickorna att 

arbeta som kontors-, fabriks- eller butiksbiträde med reglerad arbetstid, de ville i regel inte bli 

tjänarinnor.5 Tjänarinnans intima situation i värdfamiljen, som också hade sedelärande inslag, skilde

sig åt från lönearbetets kontraktsbundna formalisering, som var telefonfrökens och butiksbiträdets 

vardag. Det fanns åsikter om att även tjänarinneyrket borde röra sig åt samma håll. 

Ett steg i den riktning är att starta fackförening. Det gör också tjänarinnorna. Ett exempel är 

Stockholms tjänarinneförening. De ville värna om tjänarinnans rätt till privatliv, reglera arbetstiden 

samt få till en yrkestitel. Tjänarinnorna tilltalades vid förnamn vilket ansågs kränkande. De saknade 

1 Artikel från Sveriges radio, tillgänglig elektroniskt http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=1650&artikel=5937064 [hämtad 27/2 2018].

2 Artikel i tidskriften Resumé, tillgänglig elektroniskt 
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2014/08/13/debattbraket-blir-kampanj/ [hämtad 27/2 2018]

3 Marknadsplats för hushållsnära tjänster, tillgänglig elektroniskt http://tjanstefolk.se/ [hämtad 27/2 2018]
4 Moberg 1978, s. 26-27.
5 Moberg 1978, s. 27.



också en titel som flickor i andra yrkesgrenar, exempelvis telefonfröknar och butiksbiträden, hade. 

Här söker man alltså efter en rationell, kontraktsbunden,  formaliserad relation mellan säljare och 

köpare av arbetskraft. Parallellt med denna utveckling finns minnet kvar av gamla tiders 

trotjänarinna, hon som stannade länge hos sitt husbondfolk och blev en organisk del av 

gemenskapen. Hon som blev tilltalad, och kanske även tilltalade, vid förnamn precis som vilken 

familjemedlem som helst. 

Det namnbyte som min uppsats tar som utgångspunkt skedde i Stockholm under denna 

urbaniseringens och den växande arbetsmarknadens tid. Stockholms Tjänarinneförening, som hade 

grundats 1904, byter namn till Hembiträdesföreningen i Stockholm 1917. Jag kommer undersöka 

hur diskussionen går kring titel och tilltal inför detta namnbyte. I en begreppshistorisk ansats 

kommer jag göra en historisk tillbakablick på de centrala begreppen i diskussionen. Genom att 

undersöka begreppens historia sätts namnbytet i sitt sammanhang och blir mer mångdimensionerat. 

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för denna typ av oenigheter kring social 

kategorisering och namnbyten. Genom att göra ett konkret nedslag i det specifika namnbytet från 

tjänarinna till hembiträde vill jag skina ljus över vad jag anser vara ett mer allmänt fenomen som 

existerar än idag.

Min första frågeställning rör de centrala begreppen. Vilka är de och hur ska de förstås? Min 

andra frågeställning rör diskussionen kring titel och tilltal. Vilka argument framkommer här och hur

görs de meningsfulla? Min tredje frågeställning rör de båda hållningarna till tjänarinnans situation 

som nämns kort ovan. Å ena sidan det rationella, formaliserade kontraktsbiträdet. Å andra sidan den

organiskt, trotjänande familjemedlemmen. Hos den tyske sociologen Ferdinand Tönnies blir detta 

ett polärt idealtypspar som vi kan förstå det moderna samhället genom. Jag kommer undersöka hur 

mina källor förhåller sig till dessa idealtyper och utvecklar resonemanget vidare i teoridelen. 

Avslutningsvis kommer jag tillåta mig att resonera mer fritt kring betydelsen av den här typen av 

namnbyten: vad har de för betydelse och gör de någon skillnad? 

När jag nämner valrörelsen 2014 ovan så antyder jag varför jag anser att den här typen av 

undersökning är relevant. Vi ser en ökning av olika typer av tjänster med relativt utsatt 

arbetssituation: matbud och privattaxi är två exempel. Vidare menar mediehistorikern Ulrika 

Holgersson att hembiträde, som var en relativt föråldrad, ålderdomlig yrkesgrupp i Sverige under 

60-, 70- och 80-talen, nu är påväg tillbaka.6 En reaktion på det var den så kallade pigdebatten under 

90-talet som handlade om hushållsnära tjänster. Samtidigt rapporterar SVT om att inkomstklyftorna

i Sverige når rekordnivåer, vilket möjligtvis kan förstärka tendensen att rika människor köper 

fattigare människors tjänster.7 

6 Kalle Lind, ”Snedtänkt med Kalle Lind : Om hembiträdesfilmer”, ljudklipp från Sveriges radio, 8/3 2018, 04:00, 
tillgänglig elektroniskt https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022233?programid=4747 [hämtad 16/3 2018].

7 Artikel från SVT, tillgänglig elektroniskt https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/inkomstklyftor-pa-rekordniva-



Forskningsfält

Det har skrivits en del om tjänarinnornas historia som jag lutar mig mot. Det stora uppslagsverket i 

svensk kontext är Kerstin Mobergs avhandling Från tjänstehjon till hembiträde.8 När det gäller titel 

och tilltal nämns det endast i korthet men hon skriver utförligt om Stockholms Tjänarinneförening. 

Anna Nordqvist skriver om hur tjenstepiger i Danmark kämpade för att byta namn under början 

av 1900-talet i sin avhandling Nu er vi ikke mere piger.9 Hon anlägger ett intersektionellt perspektiv

där svenska tjänarinnor - i intersektionen mellan kön, klass och etnicitet - undersöks. Nordqvist 

skriver att tjänarinnorna i Köpenhamn förde en diskussion angående titel och tilltal 1902.10 Inom sin

fackförening förespråkade man frökentitel och efternamn samt yrkesbeteckningen husassistent 

istället för tjenstepige. Enligt Nordqvist stötte föreningen på starka motreaktioner när man 1914 

annonserade ett byte av yrkesbeteckning. Hon menar också att uttrycket tjänsteflicka är 

nedvärderande och underlättar social underordning. Detta eftersom även vuxna flickor kallas för 

flicka som antyder att personen är omyndig och ung. Nordqvist väljer att använda andra uttryck för 

tjänarinnor än vad hon hittar i sina källor. Hon menar att forskare som använder uttrycken som finns

där ”reproducerat denna underordning” som tjänarinnorna befann sig i. Jag är tveksam till denna 

hållning. Som historiker, inte minst i en begreppshistorisk ansats, är det viktigt att hålla isär 

historikerns och källornas begrepp. Jag kan inte ersätta mina källors begrepp med mer sentida, mer 

politisk korrekta och tro att jag upphäver en underordning. Att kalla tjänarinnor för anställda inom 

hushållsnära tjänster skulle vara en anakronism. Min avslutande, öppna frågeställning handlar 

dessutom om värdet av just denna typ av språkliga förändringar.

I sin doktorsavhandling, Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 

1780-1930, skriver Minna Nakari om hur frökentiteln användes som social markör runt sekelskiftet 

1900.11 Ingemar Ingers berör frågan om hur man gick från att dua hembiträden till att använda 

frökentiteln i sin bok Språket i Lund: Dialekt och riksspråk i Lund med omnejd.12

Tidigare forskning har främst fokuserat på arbetsrättsliga frågor och lagstiftning. Man har sett 

tjänarinnorna genom arbetarrörelsens, rösträttens och kvinnohistoriens glasögon. Genom en 

begreppshistorisk metod vill jag fylla en försummad del av forskningsfältet. Samtidigt hoppas jag 

kunna ge ett historiskt perspektiv till nutida oenigheter kring namn och tilltal, en fråga som är allt 

annat än inaktuell.

Källor, avgränsning och metod

Eftersom jag använder mig av en begreppshistorisk metod inleder jag med några korta ord om det. 

verkligen-inte-nojd [hämtad 2/3 2018]
8 Moberg 1978, s. 11-12, 41-42, 97-98.  
9 Nordqvist 2011,  s. 113-116, 119-120, 160, 162.
10 Nordqvist 2011, s. 119.
11 Nakari 2011, s. 62-63.
12 Ingers 1957, s. 96-97.



Begreppshistoria kan på ett sätt ses som ett forskningsprogram med sin start på 1960-talet. 

Historikern Reinhart Koselleck är då ett centralt namn i tysk kontext liksom Quentin Skinner är ett 

sådant i Storbritannien och USA.13 Begreppshistoria kan dock också, enligt idéhistorikern Mats 

Persson, användas som en metod inom idéhistoria.14 Ansatsen är diakron i det att ett begrepp följs 

över tid.15 Centralt är förhållandet mellan källornas, respektive historikerns, begrepp samt kritiken 

av ett oreflekterat användande av samtida begrepp i det förflutna.16 Begreppen i källmaterialet är en 

del av empirin medan historikerns fackspecifika begrepp är analytiska verktyg.17 Bland de senare 

skiljs det åt mellan teoretiska begrepp, som diskurs/paradigm/genus, och historiska 

konstruktionsbegrepp, som exempelvis renässans eller positivism.18 Det hela kompliceras något av 

att historikerns fackbegrepp kan befinna sig på båda sidor. I vissa fall kanske det teoretiska 

begreppet kön, eller romantik, används analytiskt samtidigt som det återfinns i källmaterialet.

I en begreppshistorisk ansats blir det intressant med relationen mellan ord och begrepp. I 

vardagsförståelsen kan ord vara något med entydig innebörd, som exempelvis träbit, medan begrepp

är något mera komplext, som exempelvis frihet.19 Enligt Persson kan ett begrepp, som exempelvis 

framsteg, uttryckas med olika ord samtidigt som samma ord kan beteckna olika begrepp.20 I 

Ferdinand de Saussures lära om språkliga tecken förenas begrepp och ljudföreställning i en helhet.21

Detta kan på svenska benämnas som innehåll och uttryck. Även här kan innehållet – begreppet - 

ändra form samtidigt som uttrycket – ordet/ljudföreställningen - bibehålls. Omvänt kan samma 

innehåll/begrepp få ett nytt innehåll/ord.22

Med detta i bakhuvudet kan vi förstå den finske historikern Kari Palonens åsikt att 

begreppshistoria måste vända sig bort från ett pedagogiskt ideal som vill nå enighet kring 

begreppens definition innan de används människor emellan.23 Enligt honom bör striden om 

begreppen oundvikligen ses som en komponent i vetenskaplig praxis eftersom förståelse av en 

annan människas begreppsbruk alltid kräver en slags översättning.24 Här talar Palonen om moderna 

politiska begrepp så som stat som används av personer som handlar politiskt.25 Detta passar inte 

riktigt in i beskrivningen av min uppsats. Jag ser ändå en poäng i att, med hjälp av en 

begreppshistorisk ansats, främmandegöra, eller avidentifiera, de alltför välbekanta begreppen i mina

13 Trygghet och äventyr 2005, s. 5.
14 Trygghet och äventyr 2005, s. 14.
15 Trygghet och äventyr 2005, s. 18.
16 Trygghet och äventyr 2005, s. 19-20.
17 Trygghet och äventyr 2005, s. 25.
18 Trygghet och äventyr 2005, s. 25.
19 Trygghet och äventyr 2005, s. 54.
20 Trygghet och äventyr 2005, s.30.
21 Trygghet och äventyr 2005, s. 52-53.
22 Trygghet och äventyr 2005, s. 53.
23 Trygghet och äventyr 2005, s. 39.
24 Trygghet och äventyr 2005, s. 40-41.
25 Trygghet och äventyr 2005, s. 38-39.



källor för att nå fram till deras historicitet.26

Rent konkret har jag arbetat parallellt med de centrala begreppen och källmaterialet. I studiet av 

källmaterial blev det med tiden tydligt vilka de centrala begreppen var. Denna dubbla rörelse har på 

sätt och vis fungerat som en avgränsning av mitt källmaterial. För genomgången av de centrala 

begreppen har jag till största delen använt mig av Svenska akademiens ordböcker. Utöver det har 

jag studerat historiska källor som använder begreppen samt mer nutida kommentatorer som jag 

stöttar mig mot. Bland de historiska källorna kan böcker av Strindberg nämnas som exempel. Bland

de mer nutida kommentatorerna kan språkvårdaren och författaren Catharina Grünbaum nämnas 

som exempel.

När det gäller mitt källmaterial som rör oenigheter kring titel och tilltal landade jag i tryckta 

svenska källor som föregår namnbytet från tjänarinna till hembiträde. De trycktes mellan 1894 och 

1916 och består av insändare i tidningar, artiklar i tidskrifter, debattböcker och recensioner. 

Tidningarna som jag hittat relevant innehåll i är Dagens nyheter och Idun. Vidare har jag studerat 

tidskriften Tjänarinnebladet, utgivet av Stockholms Tjänarinneförening 1905-1908. Ester Noréns 

debattbok med den dramatiska titeln De svenska hemmens förfall och upprättelse från 1916 visade 

sig också vara en intressant källa. I anslutning har jag tagit med en recension av boken i tidningen 

Rösträtt för kvinnor av Gertrud Rodhe f. Odencrants. I en framtida fortsättningsstudie skulle jag 

vilja  studera otryckta källor, gärna dagböcker och brevväxlingar, som de berörda lämnat efter sig.

Vad är det här för typ av källor ur ett källkritiskt perspektiv? I DN rasade en tidningsdebatt 1916

under rubriken Tjänarinnans tid och titel. Den drog igång efter en reflektion om Noréns debattbok 

av signaturen Gammeldags husfru. Som källa betraktad är det svårt att med säkerhet bestämma 

avsändaren bakom de olika signaturerna. Vi har också att göra med en redaktionell process där 

tidningens ägare påverkar vilka som får komma till tals. Det är därför svårt att säga hur 

representativt det publicerade urvalet är sett till samtliga inskickade insändare.

När det gäller Idun så grundades tidningen av Johan Frithiof Hellberg 1887 och hade från början

en tydligt inriktning mot hemmet med den borgerliga kvinnan som målgrupp. De första provnumren

hade underrubrik Praktisk veckotidning för Qvinnan och Hemmet. Efter första året hade man 2000 

prenumeranter.27 Tidningen vänder sig alltså till en av parterna i min undersökning, nämligen 

husmödrarna. Detta har givetvis påverkat den redaktionella processen och urvalet av vem som får 

komma till tals och vilka vinklar på tjänarinnefrågan som släppts fram.

Stockholms Tjänarinneförening gav ut sin egen tidskrift, tjänarinnebladet, mellan åren 1905 och 

1908. För att bedömma tidskriftens värde som källa gör jag nu en lite längre beskrivning av själva 

föreningen. Den skilde sig lite från andra fackföreningar. Inför bildandet tillsattes en kommitté där 

26 Trygghet och äventyr 2005, s. 35.
27 J Frithiof Hellberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12812, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eva Hökerberg), 

[hämtad 24/3 2018].

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12812


fyra av nio personer var husmödrar.28 Initiativet till detta bildande kom från Verdandilogen Aktiv 

som bjöd in tjänarinnorna till ett möte där Anna Sterky från Kvinnornas Fackförbund inledde som 

talare.29 Det fördes en debatt i vilken mån tjänarinnorna var passiva eller aktiva i fråga om att bilda 

sin egen förening.30 Det är en rimlig fråga med tanke på att tjänarinnorna var isolerade på sina 

arbetsplatser vilket försvårade  möjlighet att organisera sig. Att mötet förlades under den så kallade 

friveckan i november, då tjänarinnorna enligt legostadgan var lediga för att byta arbetsplats, vittnar 

om eventuella svårigheter med tid för möten och föreningsverksamhet.

Med denna problematik i bakhuvudet kan vi återgå till tjänarinnebladet. När föreningen bildades

hade den 77 medlemmar.31 I sammanhanget bör nämnas att antalet husligt anställda stigit oavbrutet 

mellan åren 1870 till 1930. Vid en folkräkning 1930 var 145 000 kvinnor anställda i husligt arbete 

utanför jordbruket, vilket utgjorde en fjärdedel av de förvärvsarbetande kvinnorna.32 Andra siffror 

från mediehistorikern Ulrika Holgersson säger att ungefär 190 000 kvinnor var anställda som 

hembiträden i början av 1930-talet.33  Vid tidpunkten då insändarna publiceras har föreningen stora 

problem att gå runt. Man lägger ner sin platsbyrå och diskuterar också att lägga ned föreningen helt 

och hållet till följd av snabbt sjunkande medlemsantal.34 Om innehållet i tjänarinnebladet 

återspeglar tjänarinnornas allmänna hållning i olika frågor är därför tveksam. Det står nära att tänka 

sig att de ganska få kvinnorna som var verksamma i föreningen – i kontrast mot den stora gruppen 

verksamma tjänarinnor - hade stor redaktionell makt, och personligt utrymme, att utforma innehållet

i tidningen.

2. Teori

Som teoretisk grund för min uppsats kommer jag att använda social kategorisering och idealtyper. I 

diskussionen kring titlar har vi att göra med en slags kamp om sociala kategorier för det informella, 

sociala samspelet. Hur ser kriterier och kvalifikationsnormer för inkludering och exkludering ut? 

Här lutar jag mig mot ett tema-nummer i Historisk tidskrift från 1998 med titeln Sociala 

kategoriseringar. 

Vidare kommer jag använda de polära idealtyperna Gemeinschaft och Gesellschaft vid analysen 

av källmaterialet. Genom att titta på relationen mellan tjänarinnan och husmodern genom dessa 

glasögon kan vi få syn på större samhälleliga förändringsprocesser som de båda är en del av. Här 

använder jag mig av en kort artikel om idealtyper från 1989 av idéhistorikern Gunnar Eriksson.

28 Moberg 1978, s. 67.
29 Moberg 1978, s. 65.
30 Moberg 1978, s. 77-78.
31 Moberg 1978, s. 73.
32 Moberg 1978, s. 23.
33 Kalle Lind, ”Snedtänkt med Kalle Lind : Om hembiträdesfilmer”, ljudklipp från Sveriges radio, 8/3 2018, 03:20, 

tillgänglig elektroniskt https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022233?programid=4747 [hämtad 16/3 2018].
34 Moberg 1978, s. 82-83.

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022233?programid=4747


Sociala kategoriseringar

I frågan om titel och tilltal har vi på sätt och vis att göra med social kategorisering. Historikern 

Anders Berge menar att social kategorisering inte enbart behöver handla om statens förehavanden 

genom exempelvis lagar och avtal.35 Det kan också handla om kategorier som rör informellt, socialt 

samspel eller attityder. Här är det intressant att undersöka hur kategoriseringen hänger ihop med 

livsmöjligheter, hur de griper in i individers liv och påverkar en del av deras livsvillkor.36 Berge 

urskiljer tre analytiska steg i det historiska bruket av sociala kategorier: 

1.) vilken gruppindelning förekommer
2.) hur ser kriterierna ut för medlemskap 
3.) vilka är de materiella konsekvenserna37 

Varje social kategori har en tänkt ”typindivid”, som står i relationen till ett knippe kriterier.38 De 

konkreta individerna mäts sedan mot denna typindivid för medlemskap i den sociala gruppen. 

Juristen och rättsfilosofen Nils Kristian Sundby har myntat begreppet kvalifikationsnormer som är 

träffsäkert i detta sammanhang.

Det finns enligt Berge inget neutralt, objektivt sätt att dela in samhället i sociala grupper. Därför 

inbegriper kategoriseringen alltid maktutövning.39 I samband med sociala kategoriseringar kan vi se 

motstånd mot att bli placerad i en kategori, eller kamp för att få tillhöra en.

Historikerna Marika Hedin och Mattias Tydén har skrivit om skillnaden mellan sociala grupper 

och social kategorisering.40 En social grupp definieras enligt dem av medlemmarnas inbördes 

relationer och uppstår genom gruppidentifiering. Social kategorisering sker däremot av en extern, 

yttre aktör. Här emellan kan dock förekomma en växelverkan där en extern kategorisering 

accepteras och används som självidentifikation samt i kamp för rättigheter och livsmöjligheter.

Idealtyper

Idéhistorikern Gunnar Eriksson har skrivit en artikel om hur användandet av idealtyper borde 

utvecklas inom ämnet. En idealtyp är en bild i skarpa konturer av ett knippe egenskaper, en slags 

extrempunkt att jämföra verkligheten med. I mitt fall använder jag de båda polära idealtyperna 

Gemeinschaft och Gesellschaft som först formulerades av sociologen Ferdinand Tönnies.41 

Gemeinschaft är en grupp som är spontant uppkommen, hålls ihop på ett organiskt sätt av tradition 

och känslor. Gesellschaft är tvärtemot gruppen som uppkommit på rationella grunder, med 

förnuftsmässiga kalkyler på ett mekaniskt sätt. Jag kommer framöver att tala om rationell kontra 

35 Berge 1998, s. 616.
36 Berge 1998, s. 627, 623.
37 Berge 1998, s. 617.
38 Berge 1998, s. 618.
39 Berge 1998, s. 623.
40 Hedin & Tydén 1998, s. 489.
41 Eriksson 1989, s. 189.



organisk idealtyp. De båda idealtyperna är inga medelvärden för hur gruppsammanhållning ser ut i 

verkligheten. De ska istället förstås som extremer, de ”markerar målet för en tendens”.42 Eriksson 

menar att den här typen av polära idealtyper är tacksamma att använda för att skildra historiska 

förlopp.43

Eriksson beskriver sina tankar om idealtyper som ”ofantligt embryonala”, vilket kanske är väl 

självkritiskt.44 Texten är blott 14 sidor lång och behandlar i huvudsak beskrivningar, inte 

förklaringar. Eriksson påtalar själv detta faktum.45 Överlag är det lite otydligt med relation mellan 

idealtypen och ”verkligheten”.46 Eriksson menar att idealtyper helt och hållet är historikerns 

konstruktionsbegrepp. I sin avslutning skriver han att idealtypen för oss i närheten av ”modern 

strukturalistisk forskning”.47 Från ett sådant håll kommer också kritik mot ontologisk otydlighet 

kombinerat med ett oreflekterat bruk av idealtyper. Inom den kritiskt realistiska skolan finns åsikten

att det ibland saknas medvetna ställningstagande kring ontologiska förhållande för idealtypers 

tillkomst.48 Här menar man att skillnader och likheter mellan idealtypen och de faktiska fallen inte 

kan säga oss särskilt mycket eftersom vi inte vet vad som producerat dem. Jag anser att idealtyper 

kan vara ett användbart analytiskt verktyg så länge det finns en ontologisk självmedvetenhet.

3. Begrepp och kontext

Här inleds ett kapitel där jag går igenom de centrala begreppes historiska dimension. Jag gör också 

en del historiska nedslag som jag anser vara viktiga som förförståelse för diskussionen om titel och 

tilltal.

Fröken- och jungfrutitelns devalvering

Frökentitelns historia är mycket intressant ur ett begreppshistoriskt perspektiv. Begreppet har både 

en juridisk dimension som rör giftermål, samt en klassmässig dimension rörande vilka som har rätt 

att kalla sig fröken. Vi ska se hur uttrycket förblir detsamma men innehållet förändras. Dess historia

hänger ihop med uttrycket jungfru som även det ändrar innehåll.

På 1500-talet användes fröken som titel på en ogift prinsessa, furste- eller grevedotter.49 Ordet 

lånades in från tyskan där det hade betydelsen liten fru.50 Under 1700-talet blir begreppet mer 

42 Eriksson 1989, s. 186-187.
43 Eriksson 1989, s. 190.
44 Eriksson 1989, s. 198.
45 Eriksson 1989, s. 192-193.
46 Eriksson 1989, s. 188.
47 Eriksson 1989, s. 196.
48 Danermark Ekstrom Jakobsen & Karlsson 2003, s. 88.
49 SAOB fröken (tryckår 1926).
50 Catharina Grünbaum, ”Jungfruns uppgång och fall”, artikel från Dagens nyheter, tillgänglig elektroniskt 

https://www.dn.se/blogg/spraket/2009/04/19/jungfruns-uppgang-och-fall-2752/ [ hämtad 27/3 2018].

https://www.dn.se/blogg/spraket/2009/04/19/jungfruns-uppgang-och-fall-2752/


allmänt för ogifta kvinnor inom adeln.51 Fröken inleder här sin första etapp på en resa neråt i den 

sociala hierarkin. Detsamma gäller för begreppet jungfru. Det hade tidigare använts för adelns unga 

ogifta kvinnor men sjunker i anseende under 1700-talet. År 1711 skriver professorn, biskopen och 

rektorn Jesper Swedberg att ingen adelsdotter vill ”heta jungfru; fröken skal hon ju heta”.52 Jungfru 

har vi det laget sjunkit ner och används för borgerskapets döttrar.53 Den svenska språkvårdaren och 

författaren Catharina Grünbaum menar att de ogifta adelskvinnorna sträckte sig efter frökentiteln då

jungfrutiteln hade fallit i rang, frökentiteln blev alltså en utväg, en lösning.54

År 1866 utgör en milstolpe för frökentitelns andra etapp på sin nedåtgående statusresa. Detta är 

året för den så kallade frökenreformen, eller Aftonbladetreformen som den också kallas. Med det 

senare syftar man på att aftonbladets August Sohlman var en av de drivande bakom denna reform, 

som också gav upphov till det intressanta begreppet aftonbladetfröken.55 Reformen innebar att även 

ogifta borgerliga kvinnor började använda frökentiteln, istället för mamsell eller jungfru som 

tidigare var brukligt.56 Enligt en insändare 25 år efter aftonbladetreformen förekom det att man från 

adligt håll med bitter ironi talade om butiksfröknar eller hushållsfröknar.57 I August Strindbergs 

Götiska rummen kan man läsa  att ”aftonbladets frökenreform, den tog döden på adeln. Det var en 

giljotin”.58 I Tjensteqvinnans son låter Strindberg tre adelsfröknar förbanna tidsandan samtidigt som

det konstateras att ”Det var med den titeln som med saligheten. Ingen aktade den, när den blef 

upplåten åt alla.”59 I en nyårsrevy på Dramaten i Stockholm 1867 sjöng man på ett humoristiskt sätt:

Bort med mamseller, de gamla spöken!
Nu varje flicka får heta fröken,
om hon ej föredrar att bli fru
år 1867.60

Men det stannade inte där. Jungfrutiteln hade vid 1800-talets slut börjat att användas för tjänarinnor 

i städerna för att man tyckte att det hade en finare klang än piga.61 Vissa bättre slags tjänarinnor som

51 SAOB fröken (tryckår 1926).
52 SAOB fröken (tryckår 1926).
53 Catharina Grünbaum, ”Jungfruns uppgång och fall”, artikel från Dagens nyheter, tillgänglig elektroniskt 

https://www.dn.se/blogg/spraket/2009/04/19/jungfruns-uppgang-och-fall-2752/ [ hämtad 27/3 2018].
54 Catharina Grünbaum, ”Jungfruns uppgång och fall”, artikel från Dagens nyheter, tillgänglig elektroniskt 

https://www.dn.se/blogg/spraket/2009/04/19/jungfruns-uppgang-och-fall-2752/ [ hämtad 27/3 2018].
55 P August Sohlman, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/6110, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric 

Johansson), [hämtad 26/3 2018].
56 Catharina Grünbaum, ”Jungfruns uppgång och fall”, artikel från Dagens nyheter, tillgänglig elektroniskt 

https://www.dn.se/blogg/spraket/2009/04/19/jungfruns-uppgang-och-fall-2752/ [ hämtad 27/3 2018].
57 Idun 10/7 1891.
58 August Strindberg, Götiska rummen : Släktöden från sekelslutet, (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1916), 

tillgänglig elektroniskt http://doctrinepublishing.com/showbook.php?file=71524-0000.txt
59 August Strindberg, Tjensteqvinnans son,  (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1886), tillgänglig elektroniskt 

https://www.gutenberg.org/files/31047/31047-h/31047-h.htm
60 Georg Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från gustav III till våra dagar. andra boken 1842-1918 

(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918).
61 Moberg 1978, s. 12.
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betraktades som en familjemedlem hos sin värdfamilj benämndes som frökenjungfru.62 Ett 

sammansatt begrepp som tyder på att individen i någon mån möter kalifikationsnormen för en 

fröken men är verksam som jungfru.

Frökentiteln var under fortsatt attack underifrån. Minna Nakari skriver att när bondflickor 

flyttade till Helsingfors runt sekelskiftet 1900 började de bära ”både hatt och titeln fröken”.63 I 

jönköpingsbladet rapporteras 1867 att även ”bondflickorna antagit frökentiteln”.64 I min 

undersökning som fokuserar på 1900-talets början är det tjänarinnorna - ofta i form av  unga 

bondflickor som flyttat in till staden - som är aktuella för frökentiteln.

Bildning som kvalifikationsnorm

Frökenreformen 1866 var enligt dess upphovsman ämnat för ogifta bildade kvinnor.65 Detta med 

bildning kom att bli viktigt i debatten om tjänarinnornas rätt till frökentiteln. Nils Linder, som redan

1884 ville ha ett allmänt pronomen för alla medborgare, ansåg att det fanns en titelsjuka i Sverige 

inom de bildade klasserna.66 Tudelning av befolkningen i bildade och obildade är återkommande 

och därför viktig för att förstå mitt ämnesobjekt. Flickorna som flyttade in till städerna och tog 

anställning som tjänarinnor var unga och med ringa utbildning.67 Ett vanligt klagomål från 

husmödrar är att man får köpa tjänarinnans ”dåliga och oskolade arbetskraft” för dyra pengar.68 I en 

artikel som redogör för Helsingfors tjänarinneförening läser man att flickorna som flyttar in till 

staden från landet inledningsvis är ”föga fackkunniga” samt ”oskolade” och ”odisciplinerade”.69 

Frågan om fackskolor för tjänarinnorna kommer ofta upp som ett förslag som skulle förbättra 

situationen för både tjänarinnor och husmödrar. Frågan om bildning sträcker sig dock längre än så. 

Författaren Christina Nilsson skriveri ämnet i sin pamflett Vår tjänande syster från 1907. Hon 

kritiserar tjänarinnor som vill använda sin efterlängtade fritid till ”flams och onyttiga nöjen” istället 

för att ”bli en hjälp till människosläktets fullkomning”.70  Nilsson menar att bildningen gör att du 

”odlar din smak, gör dig god och vidhjärtad och lär dig se och rätt njuta af allt verkligt skönt”.71

Bildning betraktades således av somliga som ett kriterium för att inkluderas i den sociala 

kategorin fröken. Något som de fattiga, unga bondflickorna i regel borde få fått svårt med. 

Samtidigt håller innehållet, som tidigare fungerat som social markör, på att förändras. Fröken 

används för ogifta yrkesutövande kvinnor, oavsett social bakgrund. Några exempel är bankfröken, 

62 SAOB fröken (tryckår 1926).
63 Nakari 2011, s. 63.
64 Jönköpingsbladet 28/3 1867, i en notis från Uddevalla.
65 P August Sohlman, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/6110, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric 

Johansson), [hämtad 26/3 2018].
66 Linder 1884, s .8-9.
67 Blom, Sogner & Rosenbeck 2006, s. 213.
68 Dagens nyheter 31/8 1916.
69 Social tidskrift 1904, s.190. Finns tillgängligt elektroniskt http://runeberg.org/soctids/1904/0196.html
70 Nilsson 1907, s. 22-23.
71 Nilsson 1907, s .23.



butiksfröken, barnfröken, cigarrfröken, kontorsfröken, skolfröken, skänkfröken och telefonfröken.72

Organisk trotjänarinna – Rationellt kontraktsbiträde

Här låter jag teorin om de polära idealtyperna rationell och organisk möta en del av mitt 

källmaterial. Å ena sidan kan man betrakta tjänarinnans relation till familjen som spontant 

uppkommen och hålls ihop på ett organiskt sätt av tradition och känslor. Å andra sidan har vi 

relationen mellan tjänarinna och familj som uppkommit på rationella grunder, med förnuftsmässiga 

kalkyler på ett mekaniskt sätt. 

En dödsruna i tidskriften Idun 1908 för tjänarinnan Charlotta Berggren bär rubriken ”en trogen 

och god tjänarinna”.73 Charlotta sägs ha varit trofast, ärlig och inte skygg för att ta itu med de 

arbeten som familjens medlemmar drog sig undan.74 Därav blev hon belönad med familjens kärlek, 

hon blev ”verklig mening en medlem af densamma”, hon var ”husets goda tomte”.75 

Här ser vi ett ideal tona fram. Tjänarinnan som stannar länge blir husets goda tomte och belönas 

med ett slags villkorat familjemedlemskap. Detta kan givetvis kontrasteras mot en främmande 

tjänarinna, verksam på en rörlig arbetsmarknad med kontraktsmässig relation till familjen. I en 

recension av Christina Nilssons pamflett Vår tjänande syster läser vi:

Med rätta framhåller hon hur en ny tid skapat en nv typ af
tjänarinna, den gamla beprisade trotjänarinnan, hemmets och ofta flera
generationers goda tomte är, där hon ännu finnes, en kvarlefva från en
oåterkalleligt försvunnen tid. Nu är tjänarinnan den obemedlade främling,
som blott för sin utkomsts skull måste sköta de sysslor, hvilka husmodern
ej har tid, kraft eller håg att utföra.76

I tidskriften Idun menar signaturen Gertrud Runcrantz att ”Våra förfäders otacksamhet har bringat 

de goda hustomtarna om lifvet.”77 Enligt henne har industrialismen och döttrarnas tillgång till 

skolan gjort att den goda tomten försvunnit och att man nu istället möts av ”tjänstgörande eller för 

detta lärarinnor, sjuksköterskor, telegrafister, postexpeditörer, kassörskor o. s. v”.78 I hushållen där 

problemen hopar sig skulle dock många vilja se återkomsten av ”en god, erfaren […] räddande 

ängel” med ”tåliga axlar”.79

Konceptet trotjänarinna, eller hemmets goda tomte, inbegriper två delar. Den första delen hör till

tjänarinnans karaktär som ska vara plikttrogen, ”ej räkna arbetstiden på minuten” samt stanna flera 

72 SAOB fröken (tryckår 1926).
73 Idun 23/7 1908.
74 Idun 23/7 1908.
75 Idun 23/7 1908.
76 Social tidskrift 1907, s. 342. Min kursivering. Finns tillgänglig elektroniskt 
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77 Idun 18/6 1908.
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generationer inom en och samma familj.80 Den är andra delen är en slags följd av den första. 

Känslor som glädje och sorg blir något som delas av både familjemedlemmar och trotjänarinna, den

senare ger sin arbetskraft och de senare behandlar därefter tjänarinnan som ”en medlem af sitt 

hus”.81

Harnesk har i sin avhandling Legofolk undersökt relationen mellan drängar, pigor och bönder i 

Sverige under 1700- och 1800-talet. Han menar att från medeltiden och fram till 

”industrisamhällets” genombrott var positionen som tjänstefolk en stor och given del av samhället. 

Vid ett givet tillfälle kan man räkna med att ungefär var tionde människa lever som dräng eller piga 

samt att hälften av befolkningen genomlevde en period av sitt liv som tjänstefolk.82 Senare är det 

fler och fler som misslyckas med att genomgå efter en period som tjänstefolk ta plats i 

bondeklassen, de hamnar istället bland den växande gruppen av landsbygdens obesuttna.83 Redan 

under 1700-talet hittar Harnesk bevis på att det klagas över tjänstefolkets rörlighet.84 Hans 

undersökning pekar på att regelbundna flyttningar var en praktik som upprätthöll oberoende mot 

husbönderna.85

Visserligen behövde husbönderna sörja för tjänstefolket även när det inte fanns arbete, vilket ger 

en familjeliknande karaktär i kontrast mot övertaliga arbetare som kan avskedas.86 Den 

övergripande bilden av tjänstefolksinstitutionen under 1700- och 1800-talet är ändå som en slags 

”fas i livsloppet”.87 Harnesk undersökning innehåller inte ett spår av trotjänarinnor eller hemmets 

goda tomtar. Detta innebär i och för sig inte att dessa aldrig existerat. Kerstin Moberg menar att det 

funnits en trotjänarinneinstitution, i form av gemenskap mellan tjänarinna och familj, men att denna

började försvinna i början av 1900-talet.88 När och var dessa goda tomtar har gjort sin historiska 

entré på scenen faller utan för ramen för denna uppsats. För mig räcker det att bilden av 

trotjänarinnan används och görs meningsfull i mitt källmaterial. Det är ett tydligt exempel på den 

organiska idealtypen.

Det rationella kontraktsbiträdet är däremot ingen god tomte. Det naturliga är att detta moderna 

hushållsbiträde inledningsvis intar en viss affärsmässig distans till familjen, det kan inte bli tal om 

någon ”vän i familjen”.89 Till den rationella hållningen hör ändamålsenliga platsanskaffningsbyråer,

reglerad ledighet, upprättandet av fackskolor samt ”införandet af kontrakts- och betygsblanketter” 

som var några av Tjänarinneföreningen i Stockholms tidigaste målsättningar.90 

80 Nilsson 1907, s. 4-5.
81 Nilsson 1907, s. 4-5.
82 Harnesk 1990, s. 9.
83 Harnesk 1990, s. 30.
84 Harnesk 1990, s. 161.
85 Harnesk 1990, s. 166.
86 Hedenborg & Kvarnström 2008, s. 75.
87 Harnesk 1990, s. 25.
88 Moberg 1978, s. 68.
89 Idun 11/10 1902.
90 Dagens Nyheter 28/11 1903.



Syster

Det förekommer, i anslutning till den organiska idealtypen, att man vill titulera tjänarinnan syster. 

Dels alluderar man på diakonissor, kvinnor som står i den kristna församlingens tjänst, som 

titulerades syster.91 I äldre tider ägnade de sig i större utsträckning åt att vårda församlingens sjuka 

och nödställda.92 Syster har traditionellt sett även använts som tilltal på sjusköterskor, även om 

yrket numera inte kräver religiös livsåskådning.93 När Röda korset grundade sin vårdutbildning för 

kvinnor i Sverige infördes exempelvis seden att elever och sköterskor tilltalade varandra som 

systrar.94 I vår samtid hörs kritiska röster om att systertiteln alltjämnt lever kvar och ställer till det 

för professionssträvanden.95 Här pågår det fortfarande stridigheter kring titel och tilltal. Journalisten 

och sjuksköterskan Sara Heyman berättade i en intervju att man jämte systertiteln ”fortfarande 

envisas med att tilltala sjuksköterskor med förnamn”.96 Systertiteln har också använts som tilltal för 

kvinnliga poliser som arbetat med att bevaka och visitera andra kvinnor som anhållits.97

4. Titel och tilltal
Nu är det dags att närma sig källorna som uttalar sig om titel och tilltal. Vi ska se hur olika åsikter 

görs meningsfulla och hur de förhåller sig till de polära idealtyperna rationell kontra organisk.

IDUN: Fröken eller jungfru

Denna debatt hålls i tidskriften Idun under 1894 och inleds den 12 oktober. Signaturen En 

jungfrufröken påtalar det faktum att ogifta kvinnor ”av frälse stånd” börjat se sig om efter 

jungfrutiteln, som en gång i tiden var reserverad för ogifta döttrar av hög börd.98 Detta ses som en 

uppresning mot den ”jämlikhetstitel” som fröken kommit att bli.99 Jag gör en kort genomgång av 

denna debatt då den är intressant för min frågeställning om titel och tilltal. I samma veva som man 

underifrån vill inkluderas i den sociala kategorin fröken börjar man alltså högre upp att se sig om 

efter den nygamla titeln jungfru. Givetvis har adeln ändrat form under århundradena. Det kan ur ett 

begreppshistoriskt perspektiv ändå ses som ett försök att ge gammalt innehåll ett nytt uttryck. 

Tonen i många inlägg är sarkastisk och tycks mena att frågan är löjeväckande. På vers beskrivs 

91 SAOB diakonissa (tryckår 1911).
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skribenterna som ”Kacklande likt hönors flock. För en sådan småsak dock!”.100

Signaturen Intresserad fröken skriver att jungfrutiteln för tillfället bärs av tjänarinnorna men att 

dessa ofta ”till deras stora förtret” benämns som pigor.101 Om frälse kvinnor tar jungfru skulle det 

väcka ”ondt blod” hos tjänarinnorna som då blev pigor.102 Det passar sig heller inte med samma ord,

jungfru, för ”2:ne så vidt skilda stånd”.103 Man kan inte använda samma uttryck för olika innehåll, 

vill skribenten mena. Insändaren avslutas skämtsamt med att förslaget att låta tjänarinnorna behålla 

jungfrutiteln men benämna frälse kvinnor som pigor.

En annan insändare, med signaturen Mamsellfröken, argumenterar för mamsell-titeln till ofrälse 

kvinnor som stå ”midt emellan” adelsfröknarna ”på samhällhets höjder” och de tjänande systrarna 

nere i ”samhällets dalar”.104 Man får en tydlig bild av tre olika innehåll: de frälse kvinnorna, de 

ofrälse och allmogen i samhällets dalar. Dessa borde enligt skribenten ges tre olika uttryck. Det 

ironiseras en del över att tjänarinnorna skulle kallas fröken. Det talas om ”fröknar i 

köksdepartementet” och att tjänarinnorna ska bli ”riktigt auktoriserade fröknar”.105 En antydan om 

att tjänarinnorna inte lever upp till kvalifikationsnormen för den sociala gruppen fröken. I en 

målande passage ser vi hur signaturen ser på klassindelningen och får även en bild av tilltal:

Unga mamsell Pagander kan då i en upplyst framtid måhända med tillbörlig ödmjukhet språka 
med jungfru Stjärncrona och båda med tryggt jämnmod säga åt fröken Annette och fröken 
Kristin att ordentligt borsta deras skodon och laga deras mat.106

Signaturen En ofrälse jungfru menar att adelns döttrar kommer bli besvikna då det märker att 

landsbygden är full av ofrälse jungfrur som bär titeln med ”all heder och största nöje” och inte vill 

ge upp den som förmån till en annan samhällsklass.107 Återigen en tydlig idé om olika innehåll då 

det talas om samhällsklasser. Adelskvinnorna kan inte lägga vantarna på ett uttryck hur som helst, 

utan kommer att märka att det finns ett innehåll av kött och blod som redan är knutet till det.

Signaturen En fröken friherrinna sätter tonen i sitt inlägg med hälsningsfrasen ”Älskade små 

vänner ur och från alla stånd”.108 Hon vill ha frökentitel åt alla med begränsningen att ”verkliga 

fröknar” ska kallas för nådig fröken samt eventuell ärvd titel.109 Med verklig fröken avses i det här 

fallet adelskap. Ett sätt att skapa underkategorier för fröken med tillhörande kvalifikationsnormer.

Signaturen En Evas dotter skriver underhållande på vers och menar att kvinnorna borde sluta 

bråka om namn och tilltal.

100Idun 9/11 1894.
101Idun 26/10 1894.
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104Idun 26/10 1894.
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109Idun 9/11 1894.



Att en riktig adelsfröken
Skulle låna ifrån köken
Pigans nya jungfrutitel.
Fy, den osar ju af kittel!110

Den torra signaturen Prenumerant konstaterar kort och gott att det rör sig om äldre kvinnor från 

adeln som vant sig vid att tilltalas på ett annat sätt än ofrälse kvinnor och tycker att frökentiteln 

stulits från dem.111 Att uttrycket fröken stulits i samband med aftonbladetreformen är en 

återkommande hållning. Som politisk motståndare till ett förändrat innehåll för uttrycket fröken ser 

man på den begrepphistoriska förändringen som på stöld av egendom. Det visar att det inte är en 

neutral social kategori utan varit förbunden med materiella fördelar.

Sen kommer två inlägg som kopplar bildning som kvalifikationsnorm för frökentitelns innehåll. 

Signaturen En stiftsjungfru skriver att det bara är den med ”verklig bildning” som med rätta bör 

bära frökentiteln.112 Signaturen En ofrälse fru i Skåne anser att fröken ska reserveras för ”bildade 

ogifta damer”.113 Hon skriver syrligt att hennes ”städerska och kökspiga” använder frökentiteln på 

sina kuvert, även om det är det ända rättstavade ordet, samt på dansnöjen ”där träskon slår takten 

mot lergolfvet”.114 Hennes slutsats blir att jungfru bör fortsätta att användas för tjänarinnor ”och 

likställda”.115 Det är uppenbart att hon menar att tjänarinnorna inte lever upp till 

kvalifikationsnormerna för den sociala kateogin fröken.

Ännu en insändare med signaturen Prenumerant, som av sin hållning torde vara av adlig börd, 

avslutar debatten. Insändaren slår fast att frökentiteln – återigen - har stulits från de som har verklig 

rätt till den. Men nu när den väl är stulen finns det ingen anledning att den inte ska gälla även för 

”tjänstehjon” och andra som inte har råd att skaffa sig ”tillräckligt fin toalett”.116 Dock slås det fast 

att erfarenheten vittnar om att detta aldrig sker. Det här kan ses som en ilsken attack mot de ogifta 

ofrälse kvinnorna som fick rätt till frökentiteln i och med aftonbladetreformen. Prenumerant vill 

likställa dessa med tjänarinnorna, innehållsmässigt, under uttrycket fröken.

IDUN: Allmänna inlägg

En insändare med rubriken Bildade tjänarinnor av signaturen Gammal mor är väldigt intressant för 

min undersökning. Här finns gott om idéer som går att förstå utifrån idealtyperna organisk och 

rationell. Det finns också en hel del om titel och tilltal. Ingen debatt följer i tidskriften utan den kan 

ses ett fristående inlägg.

I det att hon benämner tjänarinnorna som ”pigfröknar” menar hon att de saknar bildning och 

110Idun 9/11 1894.
111Idun 9/11 1894.
112Idun 30/11 1894.
113Idun 30/11 1894.
114Idun 30/11 1894.
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hyfs och därmed inte når upp till kvalifikationsnormen för en fröken.117 Hon jämför med andra 

situationer än hemmet. I butiker och liknande där ”en bildad allmänhet” ska betjänas, där krävs det 

artigt bemötande, ställs krav på betyg från skolan samt förekommer andra fordringar från 

arbetsgivaren.118 De exempel hon för fram är telefonfröknar och affärsbiträden. Detta kontrasteras 

mot ”en obildad jungfru” som slår i dörrarna eller en ”köksbjörn” som svarar ohyfsat och säger upp 

sig för minsta anmärkning.119 Piga ska enligt mediehistorikern Ulrika Holgersson förstås som 

väldigt nedsättande vid tidpunkten medan köksbjörn är mer skämtsamt.120 För att få ordning i 

hemmen måste det in bildade kvinnor i tjänarinneyrket. De befintliga tjänarinnorna kan alltså inte 

hur som helst få tillträde till den sociala kategorin fröken, de saknar hyfs och bildning. 

Vidare sägs det att äldre tiders tjänarinnor hade mindre formella skolkunskaper men fick en 

bättre skolning i de bildade hem där de tjänade en längre tid. Enligt skribenten kom de dit som 11-

12 åringar vilket gjorde dem tillgivna och finkänsliga med mer sund uppfattning om ”livets uppgift”

jämfört med ”vår tids tjänare”.121 Här är ett tydligt exempel på en organisk syn på tjänarinnan. 

Hemmets bildade kvinna har tyvärr tappat intresset för hushållsuppgifterna samtidigt som 

fabriksverksamheten övertagit hemmets ”storsysslor” vilket vidgat klyftan mellan matmoder och 

tjänarinna.122 Förr, när de samarbetade sida vid sida, kunde matmodern ge av sin bildning. Nu 

träffas de bara vid de korta förhållningsorder som ges från matmoder till tjänarinna. Samtidigt är det

också svårare att ändra vanor hos en flicka som kommer till hemmet senare i livet. Att de stannar så 

kort tid på samma plats är också ett problem.

Ändå är det otänkbart att drömma om gamla patriarkaliska band. Nu måste det ske på modernt 

vis - ”som affär” - utan prat om ”vän i familjen”.123 Detta gäller den bildade tjänarinnan som 

författaren drömmer om. Den obildade måste man alltjämnt hålla under patriarkalisk uppsikt. Nu 

byter författaren omnämning till hushållsbiträde istället för tjänarinna. Det är affärskontrakt och 

affärsmässiga tillmötesgående som är ”naturligt” för det bildade hushållsbiträdet.124

Här finns en tydlig syn på att relationen mellan tjänarinnan och husmodern var mer organisk 

förr. Den utvecklingen går inte att vända, även om obildade, unga tjänarinnor måste hållas ganska 

hårt. Vägen fram är istället i linje med den rationella idealtypen: bildade hushållsbiträden som 

husmodern har en affärsmässig relation till.

Maria Rieck-Müller, en flitig skribent i IDUN, gör ett inlägg i tjänarinnefrågan 1906 när det 

talas om att starta fackskola för tjänarinnor. Hon menar att det är vanligt att tjänarinnorna tar det 

117Idun 11/10 1902.
118Idun 11/10 1902.
119Idun 11/10 1902.
120Kalle Lind, ”Snedtänkt med Kalle Lind : Om hembiträdesfilmer”, ljudklipp från Sveriges radio, 8/3 2018, 08:40, 

tillgänglig elektroniskt https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022233?programid=4747 [hämtad 16/3 2018].
121Idun 11/10 1902.
122Idun 11/10 1902.
123Idun 11/10 1902.
124Idun 11/10 1902.



allra enklaste, sämst betalda, arbetet i en butik eller i serveringslokalernas kök hellre än att ta plats i 

hemmen.125 Hon menar att det inte är tjänarinnornas fackkunskap det är fel på, det är ”den andliga 

omogenheten”.126 De kan inte höja sig genom yttre åtgärder som fackskolor eller föreläsningar på 

folkets hus, det har för lite ”näringsvärde för deras ande”.127 De behöver bli ”själfkritiska” göra en 

annorlunda värdesättning av det möjligas horisont, de bör akta och uppvärdera arbetet i hemmet.128 

Även här ser vi att tjänarinnorna beskrivs som obildade och med föga andlig utveckling, även om 

det inte kopplas till frökentitelns kvalifikationsnorm.

Det kanske mest intressanta för min undersökning är att Rieck-Müller, även om hon inte 

problematiserar tilltal och titel, använder uttrycken arbetsbiträde och hushållsbiträde växelvis med 

tjänarinna.

Tjänarinnebladet

I det första numret av tjänarinnebladet återges en artikel, av en Mrs Barnett, som behandlar 

tjänarinnefrågan. Ingen signatur skriver under referatet. Artikeln ska ha publicerats i en engelsk 

tidskrift men vilken sägs inte.129 Mrs Barnett menar att yrket som tjänarinna är ett hederligt sådant, 

varför utövaren bör mötas med respekt. Hon ger ett exempel på hur en sådan respekt bör ta sig 

uttryck, genom att sluta tilltala tjänarinnorna vid förnamn. Hon medger att det inledningsvis 

kommer kännas ”egendomligt att titulera sin kokerska fröken Andersson i stället för rätt och slätt 

Lovisa”.130 Detta bör dock löna sig på längre sikt i och med att en ömsesidig respekt kan bibehållas. 

Här tycks man mena att följden av att acceptera tjänarinnan som medlem av den sociala kategorin 

fröken blir positiva materiella konsekvenser för båda parter. Som kvalifikationsnorm trycker man 

på hederligheten i yrket och menar att det bör vara avgörande.

Enligt recensenten förstår Barnett tjänarinnans situation som befinnande sig i ett 

utvecklingsstadium. Det finns två sätt förhålla sig till relationen mellan tjänarinna och husmoder. 

Det ena är att husmodern bör ha en patriarkalisk bestämmanderätt över sina tjänarinnor, vilket ses 

som en ”otidsenlig kvarlefva”.131 De husmödrar som drar detta för långt får räkna med att 

tjänarinnorna slår vakt om sin individualitet. Det andra sättet är att betrakta relationen som 

uteslutande ekonomisk. Det är också detta senare sätt som är förenligt med den nyväckta känslan 

för ”individualitetens värde”.132 Man vacklar dock lite i frågan då vissa husmödrar sägs visa fin takt 

i förmågan att förena de båda sätten. Detta att betrakta relationen mellan tjänarinna och husmoder 

som uteslutande ekonomisk är ett av inslagen i den rationella idealtypen.

125Idun 22/11 1906.
126Idun 22/11 1906.
127Idun 22/11 1906.
128Idun 22/11 1906.
129Tjänarinnebladet 1907:1, s. 5.
130Tjänarinnebladet 1907:2, s. 5.
131Tjänarinnebladet 1907:2, s. 5.
132Tjänarinnebladet 1907:2, s. 5.



I uppföljande nummer av tjänarinnebladet publicerades en reaktion från signaturen E.L. Detta 

kan möjligtvis vara Elin Lindhagen, en husmoder som varit en av de nya medlemmarna i kommittén

som grundade Stockholms Tjänarinneförening. Lindhagen sades vara en husfru ”ur öfverklassen” i 

en samtida skrift.133 Det skulle också kunna vara Elin Lindley, facklig organisatör från 

socialdemokraterna, som även hon satt med i kommittén. I samma skrift som kommenterade 

Lindhagen beskrivs Lindley som en husfru från arbetarklassen.134 I texten skriver upphovsmannen 

om uppväxten där man haft trotjänarinnor som stannat en 20-30 år i anställning. Om det är sant 

skulle det peka på att avsändaren är Lindhagen, snarare än Lindley.

Det allmänna omdömet som E.L. ger är ”en i alla afseenden utmärkt bra artikel”.135 Här finns, 

som jag nämnde ovan, en skildring av en uppväxt med trotjänarinnor som stannade 20-30 år. De 

äldsta tjänarinnorna kallade författaren vid förnamn under uppväxten. Tjänarinnorna duades. För 

tillfället har författaren ”en sådan gammal vän” som tjänarinna att duandet från barndomen känns 

mest naturligt.136 Det visas förståelse för att många tjänarinnor bara stannar på sin plats i 1 eller ½ år

och att det då är lämpligt att hon tilltalas som alla andra obekanta personer. Men det allra bästa vore

om alla kallade varandra för ordet Ni. Även om frökentiteln borde ges till de tjänarinnor som 

kommer överens med det med sina husmödrar skulle samtalet bli lättare om alla, hög och låg, niade 

varandra. 

Det är den organiska relationen mellan husmoder och tjänarinna som hålles högst i kurs, även 

om det finns förståelse för tjänarinnornas rörlighet. Familjaritet och närhet kopplas ihop med 

duande, niande och trotjänarinnor som stannar på sin plats. Främlingsskap och frökentitel kopplas 

ihop med flyktiga anställningar på 1-1/2 år. Det skiner igenom att det förra anses som föredömligt 

men det senare fördöms inte eller beskrivs som en urartning. Att erkänna tjänarinnorna frökentiteln 

anses inte uppnå något särskilt utan är snarare en okej lösning på tilltal mellan främlingar. E.L. 

Använder inga kvalifikationsnormer för frökentiteln utan vill förlita sig på en förhandling mellan 

parterna som ska leda till konsensus.

Numret efter det är det Elisabet Andersson, ordförande i Stockholms tjänarinneförening 1904-

1909, som uttalar sig. I en skrift där hon förordar fackskolor för tjänarinnor slår hon fast att det 

endast är genom upplysning, bildning och yrkesskicklighet som tjänarinnorna kan tillkämpa sig 

”aktning för oss själfva och vårt yrke”.137 Denna hållning harmonierar med föreningens syn på 

titelfrågan som varandes av underordnad betydelse.138 Även här lyfts bildning och upplysning fram 

som centrala frågor. Må hända kan det tolkas som att man accepterar de kvalifikationsnormer som 

133Henriksson Holmberg 1907, s. 9.
134Henriksson Holmberg 1907, s. 9.
135Tjänarinnebladet, 1907:2, s. 2.
136Tjänarinnebladet, 1907:2, s. 2.
137Tjänarinnebladet , 1907:3, s. 1.
138Moberg 1978, s. 97.



florerar för frökentiteln. I texten sägs inget om frökentiteln men man vill uppenbarligen tillskansa 

sig de innehåll som andra ger uttrycket.

I det första numret 1908 återpubliceras en ironisk artikel i tjänarinnefrågan från Göteborgs 

Aftonblad. Signaturen von Lax vänder allt till tjänarinnornas fördel ”Det finns inga dåliga 

tjänarinnor. Och det finns inga goda matmödrar.”139 Det fortsätter i samma stil med att tjänarna ska 

stifta lagarna medan herrarna och fruarna ska lyda. Det ska bli straffbart att använda tilltalsordet 

jungfru och en tjänarinna som blir utsatt för det ska ha rätt att kräva skadestånd. Ur det ironiska 

innehållet kan det utläsas att man anser att tjänarinnorna kräver för mycket, och att detta kopplas 

bland annat till frågan om att gå från jungfrutiteln till frökentiteln.

Det publiceras två till nummer av tjänarinnebladet efter numret där von Lax artikel 

återpubliceras. Sedan läggs tidningen ner. Den ironiska artikeln av von Lax publiceras med 

motiveringen att den är löjlig och man vill bjuda läsarna på ett ”aktstycke”.140

Det publiceras ingen artikel i tjänarinnebladet som ser titelfrågan som viktig. Det finns inga 

förhoppningar om att en titel i sig skulle leda till något särskilt. En tid senare, 1916, anordnar 

föreningen ett möte om titelfrågan då man endast kommer fram till att det är olämpligt att 

tjänarinnorna tilltalas vid förnamn.141 Det är istället en rationell prägel av tjänarinneyrket som man 

vill få till: kommunal platstjänst, formaliserade avtal mellan husmödrar och tjänarinnor samt 

fackutbildning. Från föreningens sida bedöms det inte följa några materiella konsekvenser av att 

tjänarinnorna inkluderas i den sociala kategorin fröken.

De svenska hemmens förfall och upprättelse

I sin debattbok De svenska hemmens förfall och upprättelse försöker Ester Norén lösa konflikterna 

mellan husmödrar och tjänarinnor. Inledningsvis målar hon upp en dyster bild av samtidens svenska

hem. De sägs vara som att de är byggda intill en vulkan, att det ”mullrar och dånar från 

innandömet”.142 Hon beskriver relationen mellan husmödrar och tjänarinnor som ett inbördeskrig.143 

Syftet med boken är att komma till rätta med denna relation så att hemmen återigen kan bli en 

samhälls- och arbetsfostrande institution.144

Det är inget snack om att Norén anser att tjänarinnan har låg samhällsstatus. Hon beskriver yrket

som det minst eftersträvade av de kvinnliga yrkena.145 Hon skriver att flickorna har en motvilja mot 

”tjänarinnekallet”.146 Denna motvilja är lätt att förstå när hon beskriver hur tjänarinnorna har det i 

139Tjänarinnebladet, 1908:1, s. 5.
140Tjänarinnebladet, 1908:1, s. 5.
141Moberg 1978, s. 97.
142Norén 1916, s. 9.
143Norén 1916, s. 13.
144Norén 1916, s. 163.
145Norén 1916, s. 25-26.
146Norén 1916, s. 23.



hemmen.

så nedlåtande behandla vi ingen annan människa, och så mycket fordra vi af ingen annan, 
som af tjänarinnan. Vi gör det ej af elakhet utan af gamla nedärfda vanor, och det är vår 
ursäkt147

Ingen visar tjänarinnan aktning för ”det yrke hon har valt”.148 Enligt Norén är ringaktningen för 

tjänarinnorna en konsekvens av en mer allmän ringaktning för det husliga arbetet.149 Hon vill lösa 

situationen för hemmens skull. Hon betraktar både husmödrarna och tjänarinnorna som 

hemmahörandes i kategorin ”den i hemmet arbetande kvinnan”.150 Relationen mellan husmödrar 

och tjänarinnor måste bli bättre för hemmens och fosterlandets skull.151 Detta är intressant. Norén 

använder alltså en ny social kategori – den i hemmet arbetande kvinnan – där både husmödrar och 

tjänarinnor, trots sin ojämlika samhällsstatus, ingår.

Norén blickar tillbaka till en tid då hon menar att tjänarinnan skulle ha varit mer som en 

familjemedlem, då hemmet var fyllt av kamratskap och glädje. Hon menar att ”industrien kom och 

dref en mängd kvinnor ur hemmet” samt att skolväsendets införande gjort att kvinnornas kunskaper 

om hemmet avtog.152 Den gamla tidens husmödrar hade en förmåga att skapa sammanhållning och 

”ansluta alla till hemmet och familjen”.153 Det försvåras nu då ”kvinnans lif glidit in under 

jämförelsens lagar”, hon ser alla nya yrkesvägar och förmåner och lämnar hemmet.154 Norén vill 

hejda alla kvinnor som är på väg till ”katedrar, banker, butiker, kontor och fabriker” och få dem att 

återvända till de svenska hemmen.155 Norén kontrasterar hennes samtids ensamjungfrur mot den 

gamla tidens tjänare som kände samband med familjen, ”hur ensam och öfvergiven ter sig ej 

ensamjungfrun i våra dagar”.156 Här finns alltså en tydlig syn på historisk förändring när det gäller 

relationen mellan tjänarinnan och husmodern, och deras plats i samhället överlag. Norén beklagar 

sig över utvecklingen, men endast i den mån som de husliga kunskaperna om hemmets skötsel gått 

förlorad, och därmed hemfriden. Det är svårt att hitta en historieskrivning som på ett tydligare sätt 

går att placera in i den organiska idealtypen.

Norén sällar sig till skaran som anser att tjänarinnorna ska ha rätt till en titel, precis som ”likar ur

samma samhällsklass”.157 Det är ett tecken på ringaktning att hon kallas för piga eller jungfru och 

att man tilltalar henne vid namn.158 Hennes förslag är att de bör tilltalas på samma sätt som andra 
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kvinnor med titel före efternamn, eller endast titel.159 Hon förväntar sig inga mirakel av själva titeln 

men man bör gå tjänarinnorna tillmötes ”som en gärd af aktning för flickans person och som ett 

bevis på familjens erkänsla för hennes arbete”.160 Norén brinner inte för någon enskild titel så som 

andra gör. I princip kan man ”hitta på trefliga yrkestitlar” så länge det fungerar.161 Det är istället 

andra reformförslag hon sätter tilltro till. Det rör sig om utbildning för tjänarinnor, reglerad 

arbetstid, formaliserade former för anställning men även ”värnpliktutbildning för hemmet till 

fosterlandets gagn”.162 Hos Norén följer inga materiella konsekvenser av att tjänarinnorna 

inkluderas i den sociala kategorin fröken. Hon förhåller sig tvärtom relativistiskt till titlar över 

huvudtaget och tycks inte sätta någon vikt vid deras historia.

Signaturen Gertrud Rodhe f. Odencrants skriver en recension av Noréns bok i tidningen Rösträtt 

för kvinnor. Hon är positiv till en del förslag men tycker titeln är för pretentiös. Boken borde hellre 

ha döpts till ”Studier och reformförslag i tjänarinnefrågan”.163 Titelfrågan betraktas dock vara av 

”ringa betydelse”.164 Om det skulle inrättas en tjänarinneskola anses betyg och rätten till en lämplig 

titel vara passande. Inkludering i en social kategori ska alltså föregås av kriterier, så som utbildning 

och betyg. När det kommer till äldre tiders kamratskap och gemensamhetskänsla i hemmen 

kritiseras Norén. Hon sägs ha gjort sig skyldig till en svartmålning av de samtida hemmen. 

Dessutom var gamla tiders hem en ”liten värld” där alla fick böja sig för husfadern, eller 

husmoderns, vilja, ”ej alltid med glädje”.165 Ett exempel på en kritisk blick mot den organiska 

relationen mellan husmoder och tjänarinna.

Även i DN fick boken reaktioner. Signaturen Gammeldags husmor ger sin syn på ”den eviga 

jungfrufrågan” och menar att hon blev besviken att boken allt för mycket tog tjänarinnornas 

perspektiv.166 Hon är raljant i frågan om titel och talar om ”den kungliga svenska titelsjukan”.167 

Hennes hållning är att det förvisso inte kostar ett öre att låta tjänarinnorna kalla sig för fröken, men 

den enda följden skulle bli att man gjorde tjänarinnorna uppnosiga och högfärdiga. Hon har själv 

aldrig haft några olägenheter av att kalla sina tjänarinnor vid namn. Men om de fick frökentitel 

skulle de nog vilja ha ett ord med i saken lite varstans och ”snart nog glömma sin plats i 

samhället”.168 Alltså, titeln är förbundet med den materiella rättigheten att kunna påverka och ha 

åsikter. Tjänarinnornas plats i samhället är inte att uttrycka åsikter och påverka, de kvalificerar sig 

inte för den sociala kategorin fröken. Givetvis kostar det ingenting att bara ändra språket, men det 
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blir missvisande och fel för den sociala verkligheten. Denna insändare startade en storm av 

insändare under rubriken Tjänarinnans tid och titel som vi ska gå vidare med härnäst.

DN: Tjänarinnans tid och titel

Enligt tidningens egen utsago kom det dagligen in nya insändare i en sådan hastighet att man samlat

på sig ett litet lager som kunnat fylla tidningen med innehåll i flera veckors tid.169 Från och med det 

första svaret till Gammaldags husfru går debatten under rubriken Tjänarinnans tid och titel. Så som 

jag tolkar avsändarna består de av åtta husmödrar, fyra tjänarinnor, fyra män (varav en arbetare), en 

student och fyra som inte går att kategorisera. Här har redaktionen gjort ett urval där de 

företrädesvis släppt fram husmödrar.

Ett av de första svaren kommer från signaturen Stockholmsjungfru. Här har vi ett exempel på att 

man väntar sig ganska mycket av en titel. Författaren menar att avsaknaden av en titel är 

tjänarinnans ”slavmärke”.170 Stockholmsjungfru menar att frökentiteln skulle vara passande. Om 

tjänarinnorna bar frökentiteln skulle snart ingen våga neka dem aktning, reglerad arbetstid, 

tillräckligt med mat och bekväma bostäder. Flickorna som arbetar i butik och på kontor inkluderas i 

den sociala kategorin fröken och har dessa rättigheter. Stockholmsjungfru väntar sig att dessa 

materiella konsekvenser ska följa för tjänarinnorna. Hon menar också att själva avsaknaden av en 

titel är en slags social kategori som hon symboliskt liknar med slaveri. Hon anlägger ett 

konfliktperspektiv där tjänarinnorna sägs längta efter, och matmödrarna frukta, denna ”revolution” i

förhållandet mellan tjänarinnor och matmödrar.171 Stockholmsjungfru intar en nulägesfokuserad 

arbetarrörelse-position där reglerad arbetstid får ses som utslag av den rationella idealtypen.

I samma nummer tar man med en artikel från den motsatta ytterpositionen. Signaturen Fru Greta 

menar att husmodern bör ha bestämmanderätt i hemmet och att tjänarinnan ska lära sig att ”lyda 

obetingat”.172 Hon skriver att husmodern i tjänarinnan köper dålig och oskolad arbetskraft, men 

diskuterar inte huruvida det var annorlunda förr. Hon beklagar sig över samtida husmödrars 

”efterlåtenhet och beskedlighet” och talar om ”de senaste årens erfarenheter”.173 Här får vi nog läsa 

in att Fru Greta menar att gamla tiders husmödrar styrde över tjänstefolket med mera pondus. Fru 

Greta nämner inte ens titelfrågan. Man kan dock säga att hon ligger nära den organiska idealtypen 

där tjänarinnan ska lyda husmodern som barnet lyder föräldern. Givetvis måste även den 

kollektivavtalsanslutne arbetaren bete sig på ett visst sätt i fabriken, men då används inte begreppet 

lyda.

Fru Gretas tillspetsade artikel får givetvis respons. Den förste att svara är signaturen En fru av 
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folket som säger att hon har erfarenhet både av tjänarinneyrket och att vara husmoder. Fru Gretas 

syn på obetingad lydnad kallas för ”fullkomligt slaveri”.174 Återigen ser vi liknelsen med slaveri. 

När det gäller titelfrågan menar författaren att tjänarinnan inte ska känna sig alltför stolt om hon 

skulle uppnå sin frökentitel. Det skulle bara innebära att man ser henne som lika god 

samhällsmedlem som vem som helst. Fru av folket betraktar alltså den sociala kategorin fröken som

ganska vitt spridd och allmän. Från sin egen tid som tjänarinna föredrog En fru av folket att bli 

tilltalad för förnamn. Hon ansåg det som en fördel men nämner inte på vilket sätt. En personlig 

preferens som faller inom den organiska synen på tjänarinnans relation till husmodern.

Signaturen Fru Vera anger att även hon varit verksam som tjänarinna en gång. Hon skriver att 

tjänarinnan får ”slava dag och natt”.175 Ännu ett exempel på att tjänarinnorna är en egen social 

kategori som liknas vid slaven. I en intressant passage skriver hon att fruarna behöver förstå att 

tjänarinnan har samma krav på frihet och lycka som fruarna och inte är någon ”arbetsmaskin”.176 

Maskinbildspråket är genomgående. Situationen med fruar och tjänarinnor sägs bestå till den dagen 

någon uppfinner ”mekaniska pigor”.177 Här finns en omedveten insikt om vad som skulle komma 

framöver med tvättmaskiner och dammsugare. Fru Vera berör inte titelfrågan överhuvudtaget utan 

fokuserar på att försöka fruarna att sätta sig in i tjänarinnans situation.

I samma nummer följer ett för mina frågeställningar intressant inlägg av signaturen Husmor i 22 

år. Här kommer åter titelfrågan i huvudfokus, nu från en husmor. Hon inleder med att skriva att 

tjänarinnorna egentligen har det bättre ställt än telefon- och butiksfröknar men att flickorna trots 

detta hellre söker sig till den senare typen av anställningar. Hon menar även att tjänarinnorna rent 

ekonomiskt har det bättre än lärarinnor och kontorsanställda. Det som saknas henne är frökentiteln. 

När man kallar sin egen, eller andras, jungfru vid namn tar man titeln ifrån henne. Varför gör man 

inte på samma sätt med alla telefon- och butiksfröknar man kommer i kontakt med? Om man fick 

till någorlunda bestämda arbetstider för tjänarinnan samt gav henne frökentiteln så skulle hon stiga 

”långt över butiks- och telefonistyrket och bli ett av de mest efterfrågade”.178

Signaturen Husmor i 22 år diskuterar inte historisk förändring men frågar sig varför det är ”sånt 

överflöd på ansökningar till telefon- och butiksplatser”.179 Tjänarinneyrket skulle kunna vara ett av 

de mest eftertraktade om en del missförhållande åtgärdas. Hon har visserligen med reglerad 

arbetstid men inleder med titelfrågan som hon betonar starkast. Hon diskuterar inte 

kvalifikationsnormer för frökentiteln men menar att tjänarinnan bör likställas med telefon- och 

butiksfröknar och därmed inkluderas i den sociala kategorin. Hon fokuserar alltså in på uttryckets 
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historiska klasskonnotationer utan fokuserar på dess mer sentida innehåll som är ogifta, 

yrkesverksamma kvinnor.

Näst på tur är Fru Maria som berättar om relationen till sina tjänarinnor. Maria menar att 

tjänarinnan bör tituleras fröken ”när hon kan göra nytta för sig eller nått en ålder av 17-18 år”.180 

Titeln kan alltså inte rakt av vara knutet till yrket, utan till andra kategorier så som kompetens och 

ålder. När hennes egna barn kommit upp i samma ålder vill hon inte heller att de tilltalas utan titel 

av tjänstefolket. Ingenting nämns om vad man kan vänta sig för förändring av frökentiteln. Det är 

helt enkelt en fråga om vad som är lämpligt. Kvalifikationsnormen är ålder och kompetens.

Mor Boel anser att det vore ”bra ömkligt” om tjänarinnans värde skulle bero på en titel.181 Hon 

menar att personliga kvalifikationer, så som plikttrogenhet och intresse för sitt yrke, föregår alla 

titlar. Hon menar att frökentiteln är stel och främmande och att tjänarinnorna säkert hellre tilltalas 

vid sitt namn. Här placerar sig Mor Boel inom den organiska idealtypen när hon förespråkar det 

familjära framför det stelt formella. Hennes egna döttrar tänker hon kalla för jungfru som är ”bra 

mycket vackrare” än fröken.182 Mor Boel verkar göra en rent estetisk bedömning av titlarna, de har 

inget inneboende värde som sociala kategorier och man kan inte förvänta sig någon materiell 

konsekvens av dem. 

Sedan. En ny vändning. Signaturen -D H-, som varken säger sig ha varit tjänarinna eller ha råd 

med sådan, föreslår att tjänarinnan ska kallas för syster. -D H- går med på tanken att frökentiteln 

kanske kunde göra tjänarinnorna uppnosiga och högfärdiga. Andra, som når upp till 

kvalifikationsnormen för fröken bär alltså titeln på ett korrekt sätt. I tjänarinnornas fall skulle de 

alltså förhäva sig när de försöker få tillträde till en social kategori som de saknar kvalifikationer för.

Men med systertiteln är det istället positiva egenskaper som följer, de blir villiga och snälla. 

Samtidigt skulle det verka uppfostrande på husmödrarna som tvingades använda samma titel som 

de gör till sjuksköterskor och diakonissor. Avslutningsvis menar -D H- att alla skulle vinna på 

denna ”enkla reformen”.183 Insändaren varierar mellan att benämna tjänarinnorna som tjänarinnor, 

hushållsbiträde och tjänsteandar.

Signaturen E. R., fil. Kand. anser att det bör införas ett allmänt tilltalsord för alla, oberoende av 

samhällsställning, i stil med ”du” eller ”ni”. När nu detta saknas blir det ”ett slavmärke” för 

tjänarinnorna att de till skillnad från andra kvinnor blir tilltalade vid förnamn istället för med 

frökentitel eller som ”ni”.184 Kvalifikationsnormen för fröken är hos E.R. helt enkelt att vara kvinna.

E. R. anser att det inte bör finnas husbönder eller tjänare och den egalitära hållningen följer av detta.

Den som tilltalar tjänarinnan vid förnamn bör tjänarinnan också ha rätt att tilltala med förnamn 
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tillbaka. Detta hamnar närmre en rationell hållning än en organisk. Inom en organisk finns det plats 

för differentiering och hierarkier medan tanken om att avskaffa klasskillnader och införa ett allmänt 

tilltalsord får sägas röra sig mot det rationella samhällsplanerandet.

Medelålders husmor anser att det går utmärkt, husmoder och tjänarinna emellan, att tilltala 

varandra med förnamn, trots att ”unga fröken ”har gått och läst””.185 Det antyds att tjänarinnan fått 

för sig att hon kan tillhöra den sociala kategorin fröken i kontakt med litteratur och eventuellt 

föreläsningar. Den sarkastiska tonen insinuerar att tjänarinnan inte anses nå upp till 

kvalifikationsnormen för den sociala gruppen fröken. Medelålders husmor menar att det kan finnas 

kyla och avstånd mellan husmoder och tjänarinna i vissa hem. Frökentiteln skulle öka detta avstånd,

och denna kyla, där det förekommer. Systertiteln, däremot, den är passande för ”vår snälla, glada 

”syster” som inte mulnar om dagens reguljära program allt emellanåt rubbas till följd av något 

”extra””.186 Systertiteln passar alltså in på yrkets uppoffrande och oegennyttiga karaktär. Syster är 

inte en rationell titel, den har konnotationer av det organiska från familjen. Även avsteg från det 

reguljära programmet lutar att det organiska snarare än det rationellas tendens att vilja reglera 

arbetsuppgifter och arbetstid.

Signaturen Husmor på landet i 12 år tycker det är fel att frökentiteln utan vidare tas ifrån 

tjänarinnorna. Andra yrken, som butiksbiträde och telefonfröken, kan vara sämre ur ett ekonomiskt 

perspektiv men där visar man åtminstone så mycket hänsyn att man använder frökentiteln. Här 

förbises uttryckets historiska innehåll och det mer samtida innehållet med ogifta, yrkesverksamma 

kvinnor används. Insändaren kretsar helt och hållet kring titelfrågan och är ett direkt svar på Mor 

Boels insändare.187

Sen kommer en insändare som berör frågan om att tjänarinnor flyttar på sig så ofta. Signaturen 

Erfaren tjänarinna menar att det skulle finnas mycket fler ”trotjänarinnor” om husmödrarna gav 

dem en drägligare tillvaro. Hon diskuterar inte vidare hur detta förändrats över tid men det är upp 

till husmödrarna att bättra sig. Vänlighet och givmildhet från husmodern kommer leda till 

tjänarinnans tillgivenhet. Ett typexempel på ett organiskt förhållningssätt. När det gäller titelfrågan 

anser hon att syster är ”trevligare än fröken”.188 I det organiska förhållningssättet blir de sociala 

kategorierna fröken och syster inget avgörande, det kan parterna spontant komma fram till på ett 

trevligt sätt. Erfaren tjänarinna tror inte på Mor Boel som tidigare påstått att hon tycker jungfrutiteln

är så vacker att hon kan tänka sig att kalla sina egna döttrar för det. Erfaren tjänarinna vet att fruarna

vill att deras döttrar ”skola tituleras fröken redan medan de äro i skolåldern”.189 Här finns alltså en 

medvetenhet om att fruarna tycker att den sociala kategorin fröken är viktig, men det är inte 
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avgörande för tjänarinnans situation.

Näst på tur är en tjänarinna som signerar sitt brev En piga bland pigor, som passning till Ester 

Blenda Nordströms bok som utkom två år tidigare. Hon menar att jungfrurna måste försvinna och 

ge plats för biträden. Hon jämför med affärsbiträde och de plikter och ansvar, men även rättigheter, 

som de har. Arbetsförhållanden ska ordnas upp så att biträdet får en känsla av att vara ”en 

verkligare samhällsmedlem” än vad tjänarinnan nu är.190 Ett typexempel på en rationell hållning.

Härnäst släpper redaktionen fram signaturen Dan som, liksom signaturen von Lax i 

tjänarinnebladet, gör narr av hela saken. Han säger att han haft 176 pigor under sitt äktenskap och 

har svårt att hålla isär dem. Han föreslår att de får ett gemensamt förnamn, Amanda, som 

yrkesbeteckning.191 Inlägget breddar knappast förståelsen för namnbytet från tjänarinna till 

hembiträde, men det visar att DNs redaktion vill ge plats åt en bredd av åsikter och inte är rädda för 

satir.

Signaturen Knut G-stam menar att en titel är nödvändig och att ingen knappast kan bestrida det. 

En titel i sig kan dock inte upprätthålla tjänarinnans anseende. Det är tjänarinnans bemötandet och 

ryktet, både hos yrket och den enskilda tjänarinnan, som är avgörande. Men titeln behövs ändå, att 

tilltala tjänarinnorna med förnamn är ”taktlöst” och sätter en ”förnedrande slavprägel på den person 

som bli utsatta därför”.192 Här hittar vi återigen den klassiska formuleringen om slaveri. Återigen 

sägs inga materiella konsekvenser följa av själva inkluderingen i den sociala gruppen fröken. Här 

kopplas uttrycket fröken ihop med innehållet anseende. Kvalifikationsnormen hör ihop med 

bemötande, rykte och yrkets anseende. Knut säger också något om problemen med tidsandan. Förr 

var relationen mellan husbondfolk och tjänare mer sträng patriarkalisk. Men det fanns en uppsida. 

Gemensamhetskänslan var starkare och det förekommer fler trotjänare. Nu gör de sociala 

motsättningarna, med en befolkning uppdelad i klasser, att det blåser ”en kylande vind” mellan 

husbonde och tjänarinna.193 Knut ansluter sig här till den organiska historiesynen på relationen 

mellan tjänarinna och husmoder.

Den syrliga signaturen Familjeslavinna tror inte att en frökentitel kommer hjälpa med det sociala

anseendet. Det finns inget som hindrar en att förakta personer med ännu finare titlar. Människan 

som bär titeln måste själv genom sitt sätt tvinga till sig aktning. Det är ändå olämpligt att jungfrun 

tilltalas vid förnamn, utomstående bör i alla fall be om lov innan de använder förnamnet.194 Återigen

kopplas anseende ihop med frökentiteln, men att börja använda titeln räcker inte för att möta 

kvalifikationsnormen, det uppnår man genom sitt uppförande.

Signaturen E.G. som påstår sig vara av manligt kön menar att ett ”hyggligt tilltalsord” måste 

190Dagens nyheter 13/9 1916.
191Dagens nyheter 14/9 1916.
192Dagens nyheter 15/9 1916.
193Dagens nyheter 15/9 1916.
194Dagens nyheter 16/9 1916.



införas.195 Han är inne på frökentiteln.

Härnäst skriver signaturen En arbetare pessimistiskt om titelfrågan. Han har blivit kallad du, ni, 

herrn, doktor och djävla buse utan att hans människovärde ”höjts eller sänkts en millimeter”.196 När 

det kommer till tjänarinnans titel anser han därför att den ”knappt spelar någon roll”.197 Här sägs 

innehållet människovärde sakna relation till olika uttryck för sociala kategorier.

Signaturen Bourgeoise anser att ordet piga bör utrotas ur svenska språket. Hon berör inte 

titelfrågan men anser att tjänarinnor bör vara ordentliga och rättänkande. När det gäller relationen 

mellan tjänarinnan och husmodern tycker hon att ordspråket ”det är inte ens fel om två träta” är 

talande.198 En organisk syn på relationen där oenigheter likställs med dem mellan vänner eller inom 

familjen. Bourgeoise föredrar ”enkla flickor”, som hon anser att det finns gott om, och aktar sig för 

de ”pockande och pretentiösa” tjänarinnorna.199 Här har vi alltså de egenskaper som anses bra för 

tjänarinnerollen men får tyvärr inte veta deras relation till titel, förutom att piga är högst olämpligt.

Signaturen Frökenlös husmor vill försöka ordna upp titelfrågan en gång för alla. Hon inser 

risken att tjänarinnans förnamn eller efternamn kan vara samma som husets döttrar. Det kan bli 

rörigt innan man får tag på rätt fröken. Hon gör således en genomgång som ger tjänarinnan en 

frökentitel och samtidigt visar på hennes plats i hemmet: husfröken, barnfröken, kokfröken, 

köksfröken, kammarfröken samt hemfröken/ensamfröken. Hur dessa ska vara rangordnade är inget 

som vi kan ta reda på genom kvalifikationsnormer utan det får tjänarinnorna själva ”avgöra på en 

kongress, så blir allt bra”.200 Frökentitel med prefix liknar användningssättet för andra ogifta, 

yrkesverksamma kvinnor som exempelvis telefonfröken. Det är detta innehåll snarare än bildning 

och hyfs som lyfts fram.

Signaturen Hj. Bwd. menar att det är opraktiskt för en arbetsledare att titulera sina underordnade.

Så är det inom militären, inom lantbruket och även i hemmet. Redan från skolan tilltalas män med 

efternamn och kvinnor med förnamn. Att börja tilltala kvinnor med endast efternamn ”förefaller i 

Sverige löjligt”.201 Det lyfts fram exempel på kvinnor som själva begärt att bli tilltalade vid 

förnamn. Systertiteln kommenteras också. Att sjuksystrar har den är på grund av att de är ”ett slags 

nunnor” och hör till slutna föreningar.202 Det passar inte alls för tjänarinnorna. Tjänarinnorna når 

inte upp till kvalifikationsnormen för systertiteln som hänger ihop med nunnans egenskaper. De har 

däremot en fackförening med ungefär 10 år på nacken.

Signaturen En nyfiken och frågvis riktar sig direkt till Mor Boels inlägg från den 5 september. 

195Dagens nyheter 16/9 1916.
196Dagens nyheter 19/9 1916.
197Dagens nyheter 19/9 1916.
198Dagens nyheter 20/9 1916.
199Dagens nyheter 20/9 1916.
200Dagens nyheter 20/9 1916.
201Dagens nyheter 21/9 1916.
202Dagens nyheter 21/9 1916.



Hon undrar om Mor Boel anser att frökentiteln ska användas efter de ogifta kvinnornas sociala 

ställning eller deras inre människovärde. Hon frågar även retoriskt om det inte skulle vara 

”hemtrevligt” om även jungfrun kallade familjemedlemmarna vid namn, det skulle i hög grad öka 

”hemkänslan”.203 Hon skulle känna att hon arbetade i ”vårt” hem, inte endast i ”edert” hem.204

Hela diskussionen avslutas av en insändare med signatur Fjäskhatare. Den vänder sig framförallt

på ett ilsket sätt mot signaturen  E. R., fil. Kand. Om han nu vill avskaffa alla härskare och 

behärskade, och om titlar är av ondo, då kanske han inte borde satt dit sin egen. Tjänarinnan har det 

materiellt sätt bättre än exempelvis gruvarbetaren och eldaren. Ja, även bättre än kandidaten. Om 

han missar lektioner kanske han mister sin plats och får sen svårt att hitta en ny. Tjänarinnan kan ta 

sig små friheter och dröja kvar när hon är på ett ärende med överseende från husmodern. Hon kan 

dessutom lätt hitta en ny plats, vilket kandidaten kan få det svårt med. Tjänarinnor med normalt 

förstånd borde inte ha problem med en typ av titulering som är ”allmänt i alla länder”.205 Om de 

däremot råkar läsa att sättet de tilltalas på är ett ”slavmärke” kan de dock få för sig att de har det 

extra dåligt ställt.206 Fjäskhataren skriver på ett syrligt sätt att om vi ska kalla sin ”köksa” för syster 

borde man också kalla sin betjänt för ”bror” i linje med det ”stora svenska ”broderskapet””.207

Tjänarinnan borde alltså se till de materiella fördelar som hennes sociala kategori redan ger 

henne. Fjäskhatare placerar inte in tjänarinnorna jämte andra ogifta, yrkesverksamma kvinnor i 

förhållande till frökentiteln. Istället borde de acceptera det tilltal som används eftersom det är 

allmänt i alla länder för deras sociala kategori.

Hej hembiträde

Den 5 oktober 1916, i anslutningen till debatten om tjänarinnans tid och titel i DN, anordnas ett 

möte för medlemmar av Stockholms tjänarinneförening med syfte att diskutera ett namnbyte. Det 

var inte första gången man diskuterade ett namnbyte inom föreningen men frågan hade inte ansetts 

vara prioriterad. Den 1 Mars 1917 föreslår styrelsen att man byter namn och det landar tillslut i 

Hembiträdesföreningen i Stockholm. Kerstin Moberg diskuterar vad orsaken kan ha varit och 

nämner interna diskussioner, inflytande från utländska hembiträdesförningar och kamp mot 

tjänstehjonsstadgan.208

I verksamhetsberättelsen för 1917 står det att läsa att namnbytet var den viktigaste åtgärden 

under året.209 Det noterats att den drivits igenom utan något motstånd alls, vilket kanske hade varit 

att vänta av de hätska diskussionerna ovan. Om vi betraktar de sociala kategorierna fröken och 

203Dagens nyheter 21/9 1916.
204Dagens nyheter 21/9 1916.
205Dagens nyheter 22/9 1916.
206Dagens nyheter 22/9 1916.
207Dagens nyheter 22/9 1916.
208Moberg 1978, s. 97.
209Moberg 1978, s. 98.



biträde är det dock inte så konstigt. Frökenbegreppet har en lång historia med kvalifikationsnormer 

för inkludering. Det hänger ihop med vem man är, med social identitet. I mina källor framkommer 

exempelvis kriteriet bildning, hyfs och kompetens. Att biträda innebär att bistå, att hjälpa till eller 

att understödja.210 Det är en deskriptiv term för vad någon gör. Det vore väl konstigt om någon 

invände mot påståendet att tjänarinnan hjälper till i hemmet. Att biträde saknar kvalifikationsnormer

innebär också i teorin om social kategorisering att det torde sakna positiva materiella konsekvenser 

vid inkludering. Saken låter sig illustreras med följande tabell.

Uttryck Innehåll Kvalifikationsnormer Verbform Materiell 
konsekvens

Fröken Antingen en slags 
klassmarkör eller ogift, 
yrkesverksam kvinna i 
allmänhet

Exempelvis bildning, 
hyfs och kompetens

Att vara 
fröken

Socialt anseende

Biträde Bistå, hjälpa till, understödja - Att biträda Ingen

Således kan vi fortfarande 1925 läsa, från signaturen En som låtit hoppet fara, att hembiträden inte 

erkännes frökentiteln, som är fallet med andra kvinnor inom ”det enklare arbetslivet”.211 Ett annat 

exempel är signaturen Eda - med erfarenhet både som jungfru och fröken - som berättar om sin 

sommar på en medelstor gård. Jungfrun kallades för Ingrid men hennes kamrat kokerskan kallades 

för fröken Nilsson, ”ty hon var en bildad flicka”.212 Enligt Eda ska denna orättvisa ha grämt Ingrid. 

Enligt Kerstin Moberg fortsätter både tjänarinnor och husmödrar på 1930-talet att föreslå 

frökentiteln för att öka yrkets anseende.213 I platsannonser ersattes sakta piga och tjänarinna med 

hembiträde och blir den dominerande benämningen från 1940-talet och framåt.214 Ur ett 

begreppshistoriskt perspektiv torde detta dock röra sig om ett förändrat uttryck för ett bibehållet 

innehåll.

I mina källor är inte hembiträde den sociala kategori som tjänarinnorna vill inkluderas i. Det är 

frökentiteln, alternativt systertiteln, man far efter. I alla fall vill man sluta bli tilltalad vid förnamn. 

Hembiträde synes vara ett neutralt ord, så som tjänarinna, vid tidpunkten. Inte en enda gång hörs 

åsikten att tjänarinna skulle vara ett nedsättande ord. Det är framförallt piga som har låg status, 

vilket också syns i begrepp som pig-göra och pig-fasoner.215 Det är således inte konstigt att debatten

uteblir när fackföreningen byter namn från ett neutralt uttryck till ett annat neutralt uttryck.

210SAOB biträda (tryckår 1911).
211Kvinnornas tidning 18/10 1925.
212Idun 28/10 1923.
213Moberg 1978, s. 41.
214Moberg 1978, s. 12.
215SAOB piga (tryckår 1953).



5. Avslutande diskussion

Syftet med min undersökning är att öka förståelsen för oenighet kring social kategorisering och 

namnbyten. Det konkreta namnbytet jag tagit avstamp från är det från tjänarinna till hembiträde 

som ägde rum under tidigt 1900-tal. Så, hur gick diskussionen inför namnbytet? I de källor jag 

studerat som rör titel och tilltal för tjänarinnor argumenteras det endast vid ett tillfälle för titeln 

biträde. En insändare i DN med signaturen En piga bland pigor anser att jungfrun måste försvinna 

och ge plats för biträdet.216 Annars är det framförallt frökentiteln, men i viss mån även systertiteln, 

som det argumenteras för. Vissa förväntar sig stora förändringar av en titel, de flesta anser att en 

titel i sig inte påverkar anseendet. 

I sin pod Snedtänkt diskuterar radioprofilen Kalle Lind hembiträdesfilmer tillsammans med 

mediehistorikern Ulrika Holgersson. Där säger Kalle att hembiträde var en ny yrkestitel som 

tjänarinnorna kunde bära med någon slags stolthet: de kunde tänka ”jag är hembiträde”.217 På en 

sida med rubriken Kvinnor i arbete, publicerad på KvinnSam - nationellt bibliotek för 

genusforskning – påstås det att man började använda benämningen hembiträde på 1920-talet för att 

det ansågs mindre belastat än de gamla.218 Mina källor antyder snarare att man gick från ett neutralt 

uttryck, tjänarinna, till ett annat neutralt uttryck, hembiträde. Ingenstans stöter man på åsikten att 

tjänarinna är ett belastat uttryck. Det är traditionen att tilltala tjänarinnan vid förnamn som 

framträder som det huvudsakliga problemet. De som ser detta som ett problem anser att lösningen 

är en lämplig titel.

När det gäller frökentiteln finns det ett problem. Ur ett begreppshistoriskt perspektiv har 

uttrycket fröken en historia kopplad till social status. Att vara fröken är att inkluderas i en social 

kategori med kvalifikationsnormer. De som inte vill inkludera tjänarinnorna lyfter fram kriterier 

som bildning, hyfs och kompetens. Uttrycket fröken har också ett annat innehåll som är på 

framväxt. Nämligen som ett uttryck för ogifta, yrkesverksamma kvinnor i allmänhet. Vissa som vill 

inkludera tjänarinnan i den sociala kategorin fröken lutar sig mot detta innehåll. Uttrycket biträde 

saknar denna konfliktfyllda historia kring social status. Jag påstår att det är detta som är 

anledningen till att namnbytet blev så friktionsfritt. Biträda är något man gör – man hjälper, 

understödjer eller bistår – inte något man är. Det beskriver en verksamhet, inte en social identitet.

Idealtyperna organisk och rationell har varit belysande för en del av källmaterialet. Det 

förekommer då och då en organisk historieskrivning där tjänarinnan historiskt sett sägs ha stannat 

länge hos en och samma familj och blivit en del av familjegemenskapen. Detta synsätt använder sig 

216Dagens nyheter 13/9 1916.
217Kalle Lind, ”Snedtänkt med Kalle Lind : Om hembiträdesfilmer”, ljudklipp från Sveriges radio, 8/3 2018, 05:35, 

tillgänglig elektroniskt https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022233?programid=4747 [hämtad 16/3 2018].
218Artikel om kvinnor i arbete på från KvinnSam, tillgänglig elektroniskt 

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/arbetare/#pigor [hämtad 22/4 2018].



gärna av de båda uttrycken trotjänarinna och hemmets goda tomte. Det organiska synsättet värjer 

sig i regel från titlar som vara anses stela och öka avståndet mellan de i hemmet arbetande 

kvinnorna. Eftersom man spenderar så mycket tid ihop under samma tak anses det naturligare att 

tilltala tjänarinnan vid förnamn, som en familjemedlem. I källorna antyds det dock att detta 

förhållande är asymmetriskt då tjänarinnan inte gärna får tilltala husets barn vid förnamn när de 

kommer upp i ålder.

Det rationella synsättet är skeptisk till att det var bättre i äldre tider och framhäver gärna den 

patriarkaliska despotin. Här vill man att relationen mellan husmoder och tjänarinna ska vara 

kontraktsbunden, som affär. Att tjänarinnan byter arbetsplats ofta ses inte som något dåligt utan det 

är melodin för dagen. Här vill man att tjänarinnan ska ha en passande titel, likt kvinnor i andra 

yrkesgrenar. Det rationella synsättet hänger i regel ihop med det mer sentida innehållet för 

frökentiteln nämligen ogifta, yrkesverksamma kvinnor i allmänhet. Idealet är en kontraktsmässig, 

uteslutande ekonomisk, relation mellan tjänarinna och husmoder. Gemenskap, familjekänsla och 

närhet anses vara del av en svunnen tid.

Genom ett begreppshistorisk metod, och genom att betrakta titlar som sociala kategorier, får vi 

syn på förändringar i det dåtida klassamhällets struktur. Det här är en tid av ökande urbanisering. 

För att förstå situationen tjänarinnor och husmödrar befinner sig i måste man föreställa sig 

landsbygdens obesuttna massor och strömmen av billig arbetskraft som drar mot städerna varje år. 

Samtidigt expanderar arbetsmarknaden utanför jordbruket vilket möjliggör klassresor. En del av 

husmödrarna klagar på att tjänarinnorna säger upp sig tvärt och menar att de har det sämre som 

telefonfröknar eller butiksbiträden. Kerstin Moberg beskriver tjänarinneyrket som ett typiskt 

genomgångsyrke.219 De flesta började som unga och slutade när de gifte sig eller hittade ett annat 

yrke på den expanderande arbetsmarknaden. Man kan nästan känna oredan i den sociala hierarkin i 

detta post-ståndssamhälle med jämlikhetssträvan, arbetarrörelse, folkbildning och industrialisering. 

Hur ska man hålla reda på folk? Hur ska man få folk att veta sin plats? Friktionen mellan 

fackföreningsrörelsens inflytande på tjänarinnorna och det organiska idealet om trotjänarinnor och 

familjegemenskap är påtaglig. Existenen av två olika innehåll för uttrycket fröken kan i sig självt 

spegla förändringar i klassamhället. Ett äldre uttryck som social statusmarkör är på väg bort medan 

ett nivelerande innehåll för ogift, kvinnlig arbetskraft är på frammarsch.

Konkret ser vi att ogifta kvinnor med adlig bakgrund överväger sin gamla jungfrutitel för att 

återigen särskilja sig från det bildade mellanskiktet. Detta uttryck har fyllts med nytt innehåll. Det 

används som uttryck för tjänarinnor som arbetar i hushållet och är därmed lite svårtillgängligt. 

Obildade bondflickor som flyttar till stan vill inkluderas som fröknar när de kommer ut i yrkeslivet. 

Här stöter de på motstånd från de som vunnit tillträde till frökentiteln i och med 

219Moberg 1978, s. 26.



aftonbladetreformen. Dessa underkänner de unga flickorna från landsbygden efter en 

kvalifikationsnorm som innehåller bildning, hyfs och kompetens. När tjänarinnorna i Köpenhamn 

försökte samma sak några år tidigare betraktades det som ett intrångsförsök.220 En liknande konflikt 

skapas i Sverige av frökentitelns historia. Mina källor visar att tjänarinnorna vill likställas med 

andra arbetande kvinnor, så som telefonfröknar eller butiksbiträden. De gör inga anspråk på att 

uppfylla kriterier så som bildning, andlig fulländning eller liknande. Om det hänvisas till något så är

det ett jämlikt människovärde. I sammanhanget är det intressant att nämna hybriden frökenjungfru. 

Så benämndes vissa bättre tjänarinnor, som betraktas som medlemmar av familjen och tituleras 

fröken av herrskapet.221 I det avseendet kan fröken betraktas som ett slags prefix över en slags 

kvinna som klassmässigt höjer sig över allmogen.

Så, gör den här typen av namnbyten någon skillnad? Uppenbarligen fortsätter tjänarinnorna att 

kämpa för frökentiteln även efter namnbytet till hembiträde. Uppenbarligen så fortsätter de också att

tilltalas vid förnamn. Först anser fackföreningen att frågan om namnbyte är underordnad. Sedan 

heter det att namnbytet var det viktigaste man uppnådde under verksamhetsåret 1917. Det känns 

tillrättalagt i syfte att öka den interna känslan av att det går att vinna segrar. Namnbytet 

annonserades på ett sammanträde med syfte att reda ut platsförmedlingsfrågan: privat eller 

kommunalt? Efter att en resolution antagits på detta ämne konstaterade ordföranden kort att 

föreningen ändrar sitt namn.222 Det stod alltså inte i huvudfokus direkt. Det blev ingen het potatis. 

Anna Nordqvist som studerat tjänarinnorna i Köpenhamn från samma tid menar ett namnbyte inte 

automatiskt leder till högre status.223 Jag håller med henne. En annan viktig fråga är vem det 

egentligen är som driver frågor om lämpliga, sedliga uttryck för sociala kategorier. Både i vår tid 

och i början av 1900-talet. I debatten som går under namnet Tjänarinnans tid och titel i Dagens 

nyheter är endast 19% av insändarna uttalade tjänarinnor. Insändarna om språkhygien kommer 

alltså främst från människor som inte är utsatta för att bli tilltalade vid förnamn eller saknar titel. I 

min inledning är det två heltidsanställda politiker som under en valrörelse går i taket och för 

debatten, medan människorna som saken gäller har en hemsida med namnet tjänstefolk.se. Tanken 

slår en att de närmast berörda har mer direkta, materiella frågor att ta itu med medan de bättre 

bemedlade kan unna sig att tvista om omoraliska uttryck.

220Nordqvist 2011, s. 160.
221SAOB fröken (tryckår 1926).
222Stockholmstidningen 19/10 1917.
223Nordqvist 2011, s. 119.



6. Käll- och litteraturförteckning

Källor

Tryckta källor

Dagens nyheter 1916.

Henriksson Holmberg, Gustaf, Tjänarinnorna i städerna (Stockholm:Björck och Börjesson, 1907).

Idun 1894.

Idun 1902.

Idun 1906.

Idun 1908.

Idun 1923.

Jönköpingsbladet 1867.

Kvinnornas tidning 1925.

Linder, Nils, Om tilltalsord i Svenska språket (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1884).

Nilsson, Christina, Vår tjänande syster (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1907).

Norén, Ester, De svenska hemmens förfall och upprättelse (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1916).

Rösträtt för kvinnor 1916.

Stockholmstidningen 19/10 1917.

Social tidskrift 1904.

Social tidskrift 1907.

Tjänarinnebladet 1907, nummer 1-3.

Tjänarinnebladet 1908, nummer 1.

Digitalt material

Internet

Rätt att kalla städare "tjänstefolk"?, artikel från Sveriges radio, tillgänglig elektroniskt 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5937064 [hämtad 27/2 2018].

Debattbråket blir kampanj, artikel i tidskriften Resumé, tillgänglig elektroniskt 
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2014/08/13/debattbraket-blir-kampanj/ [hämtad 27/2 

2018].

Tjänstefolk.se, Marknadsplats för hushållsnära tjänster, tillgänglig elektroniskt http://tjanstefolk.se/ 
[hämtad 27/2 2018].

Gelin, Gustaf, intervju med Sara Heyman 17/4 2018 i ETC, tillgänglig elektroniskt 
https://www.etc.se/inrikes/hon-vill-hoja-sjuksyrrans-status [hämtad 2018-04-22].

Inkomstklyftor på rekordnivå visar ny statistik, Artikel från SVT, tillgänglig elektroniskt 



https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/inkomstklyftor-pa-rekordniva-verkligen-inte-nojd [hämtad 
2/3 2018].

Persson, Sofia, ”Jag studerar inte tre år för att bli kallad syrra”, debattartikel 27/5 2015 i Dagens 
medicin, tillgänglig elektroniskt https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/05/27/jag-studerar-
inte-tre-ar--for-att-bli-kallad-syrra/ [hämtad 2018-04-22].

Litteratur

Ahlberger, Christer & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället 1720-2000 : Böndernas och 
arbetarnas tid (Lund: Studentlitteratur, 2008).

Andersson, Åsa, Ett högt och ädelt kall (Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå 
universitet, 2002).

Arbetaryrken, Artikel om kvinnor i arbete på från KvinnSam, tillgänglig elektroniskt 
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/arbetare/#pigor [hämtad 22/4 2018].

Blom, Ida, Rosenbeck, Bente & Sogner, Sölvi, Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid : 
renässans, reformation och revolution (Stockholm: Liber, 2006).

Berge, Anders, ”Säg mig vem jag är... Om identitetsordning och makt” i Historisk tidskrift 
(Stockholm: Svenska historiska föreningen, 1998), s. 616-628.

Danermark, Berth, Ekström, Mats, Jakobsen Liselotte & Karlsson, Jan Ch, Att förklara samhället 
(Lund: Studentlitteratur 2003).

Eriksson, Gunnar, ”Om idealtypsbegreppet i idéhistorien” i Platon och smitaren – vägar till 
idéhistorien (Stockholm: Atlantis, 1989), s. 184-198.

Grünbaum, Catharina, ”Jungfruns uppgång och fall”, artikel från Dagens nyheter, tillgänglig 
elektroniskt https://www.dn.se/blogg/spraket/2009/04/19/jungfruns-uppgang-och-fall-2752/ 
[hämtad 27/3 2018].

Harnesk, Börje, Legofolk : Drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige (Umeå: 
Umeå universitet 1990).

Hedin, Marika & Tydén, Mattias, ”Sociala kategoriseringar : historikerns och historiens” i Historisk
tidskrift (Stockholm: Svenska historiska föreningen, 1998), s. 485-495.

Hökerberg, Eva, J Frithiof Hellberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12812, Svenskt biografiskt 
lexikon, [hämtad 24/3 2018].

Ingers, Ingemar, Språket i Lund: Dialekt och riksspråk i Lund med omnejd (Stockholm: Norstedts, 
1957).

Lind, Kalle, ”Snedtänkt med Kalle Lind : Om hembiträdesfilmer”, ljudklipp från Sveriges radio, 8/3
2018, 04:00, tillgänglig elektroniskt 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022233Programid=4747 [hämtad 16/3 2018].

Moberg, Kerstin, Från tjänstehjon till hembiträde : en kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen
1903-1946 (Stockholm :Almqvist & Wiksell international: 1978).

Nakari, Minna, Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780-1930: 
Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet  (Helsingfors: Helsingfors universitet, 2011)

Nordqvist, Anna, Nu er vi ikke mere piger : identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i 
Köpenhamn 1880-1920 (Lund: Lunds universitet, 2011).

Trygghet och äventyr : om begreppshistoria, red. Bo Lindberg (Stockholm: Kungl. 
Vitterhetsakademien, 2005).


