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Abstrakt 

För hundra år sedan var tjänarinnorna en stor yrkesgrupp. De fanns i alla klasser, från 

husmamsellen på en herrgård till en barnpiga med mat och husrum som enda lön. I den här 

kandidatuppsatsen med kulturhistorisk inriktning studeras berättelser av och om tjänarinnor. 

Empirin utgörs av arkivmaterial i form av en frågelista, NM 189 Tjänarinneyrket, från 

Nordiska museet. Syftet med studien är att undersöka frågelistsvaren, analysera 

kategoriseringar och på så vis belysa tjänarinnornas vardagsliv. Målet är även att ge en 

övergripande bild av tjänarinneyrket, dess historia och villkor. Frågeställningarna är: på vilket 

sätt påverkades tjänarinnorna av kategoriseringar, hur kategoriserades tjänarinnorna och hur 

kategoriserade tjänarinnorna sig själva och sin omgivning? Den teoretiska och analytiska 

delen av studien ligger främst i den empiriska insamlingen. Utgångspunkterna och 

inspirationen hämtas från strukturalismens idéer om att vi kategoriserar och strukturerar vår 

omvärld som ett sätt att förstå den.  

 

Kategoriseringarna som redovisas i uppsatsen har delats in i fyra kapitel med olika teman. 

Temat Titlar och tilltal visar hur språket användes som en markör för skillnader och likheter 

mellan olika kategorier. I Rum och plats redogörs för hur kategorierna tjänarinnor och 

arbetsgivare delades upp, samt hur fysiska gränser drogs mellan dem. Tid och tidsuppfattning 

är ett tema som utreder tjänarinnornas sätt att se på tid och hur deras tiduppfattning förändrats. 

Temat Smuts och tabu undersöker olika sätt att tolka smuts och tabu samt synen på 

tjänarinnornas umgängesliv. 

 

Resultatet visar att tjänarinnornas vardagsliv påverkades av kategoriseringar. Kategoriseringar 

påverkade dem, genom till exempel språkliga normer som användandet av olika titlar och 

tilltal, fysiska gränsdragningar för de platser tjänarinnan rörde sig på, tidsuppfattning i form 

av synen på fritid, samt hur synen på smuts och tabu begränsade tjänarinnornas umgängesliv. 

Ju mindre avstånden var i tankevärlden mellan kategorierna desto närmare kunde man också 

se att människorna var fysiskt, socialt och språkligt. 

 

Nyckelbegrepp: tjänarinnor, tjänstefolk, kategorier, strukturer, gränser, klass, tilltal, titlar, tid, 

tidsuppfattning, rum, plats, smuts, tabu   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att rätt förstå tjänarinnornas ställning bör man göra klart för sig dels  

skillnaden mellan deras arbetsuppgifter i städer och på landsbygden och  

dels deras härkomst. Flertalet av dem kom från fattiga hem på landet, och  

för inte så länge sedan var det nog så att människovärdet ansågs ha sin  

grund i förmögenheter eller penningar samt i titlar. Skillnaden ansågs vara  

mycket stor mellan dem som kallades herrskapsfolk och den vida större  

kategorin vanligt arbetsfolk. Bland herrskapsfolket ville husmödrarna inte  

själva syssla med grövre arbeten, utan istället dirigera tjänstefolk därtill
1
 

 

Citatet ovan är hämtat ur materialet som den här studien bygger på och skribenten nämner 

flera av studiens nyckelord. Det tjänstefolk som anställdes för att utföra de arbeten som nämns 

i citatet bestod till största delen av kvinnor. Kvinnors löner var väsentligt lägre än mäns vilket 

således betydde att en kvinnlig tjänarinna var mindre kostsam än en manlig tjänare. 

Tjänarinnornas arbetsuppgifter var varierande. Alltifrån städning, mjölkning av kor och 

barnpassning ingick till att leda hela tjänarstaben i ett storhushåll eller att endast finnas där 

som sällskapsdam. Tjänarinnorna fyllde en viktig funktion i vardagslivet under många 

århundraden och i många hem sågs de som en del av familjen.
2
 

 

I denna uppsats fokuserar jag på berättelser om och av några av dessa tjänarinnor. Titeln 

baseras på den brittiska TV-serien ”Upstairs, Downstairs” där handlingen utspelar sig bland 

herrskap och tjänstefolk i ett välbärgat Londonhem under 1900-talets första årtionden.
3
 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen material utgörs av berättelser om och av tjänarinnor vilka hämtats ur frågelistsvar 

genomförda av Nordiska museets arkiv. Undersökningen har två syften. Det ena syftet är att 

studera vilka kategoriseringar som finns i materialet och analysera hur dessa påverkade 

tjänarinnorna. I fokus står att analysera de kategoriseringar som finns i materialet, hur 

tjänarinnorna kategoriserade sig själva och sin omvärld, samt hur de själva blivit 

kategoriserade av sin arbetsgivare. Genom att göra detta uppfylls studiens andra och främsta 

                                                 
1
 K.U. 1174. 

2
 Horn, Pamela: The rise and fall of the victorian servant, 1996, s. 1-14 

3
 Upstairs, Downstairs sändes i Storbritannien 1971-1975 och därefter har två nyinspelade säsonger visats under 

2010 och 2012. Den svenska titeln är Herrskap och tjänstefolk. 
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syfte vilket är att belysa tjänarinnornas vardagsliv. Uppsatsen ska också redogöra för en 

sammanfattning av yrkets historia, villkor och arbetsuppgifter, samt beskriva tjänarinnornas 

ställning och bakgrund.  

 

Undersökningen avser att svara på dessa frågor: 

- Vilka sorters kategoriseringar visar sig i materialet?  

- Hur påverkades tjänarinnorna av kategoriseringar? 

- Hur kategoriserades tjänarinnorna av sig själva och av sin omgivning? 

- Hur kategoriserade tjänarinnorna i sin tankevärld? 

- Hur skapades nya kategoriseringar och hur upprätthölls de befintliga? 

- Vilka gränser fanns mellan kategorierna och vad skedde när dessa överträds?  

 

1.3 Tidigare forskning 

Forskningen om svenska tjänarinnor är begränsad. Etnologen Angela Rundquist ägnar i sin 

avhandling Blått blod och liljevita händer ett kapitel, Pigor, husor, kammarjungfru och 

mamsell, åt beskrivningar av tjänarinnor i högreståndsfamiljer. Hennes källmaterial består av 

skrifter som familjemedlemmarna själva lämnat efter sig vilket således ger en bild av 

tjänarinnorna från arbetsgivarens perspektiv. Rundquist visar hur de stora hushållens anställda 

organiserades och leddes, hur de fick sina tjänster och hur de levde och arbetade i hemmen. 

Hon beskriver hur tjänarinnorna betraktades av familjen och hur relationen mellan herrskapet 

och tjänstefolket såg ut.
4
 Rundquist bok har för mig fungerat som en ingång till 

tjänarinneyrket och har varit mycket användbar som stöd studiens slutsatser.   

 

Stockholms tjenestepiker under industrialiseringen. Tjenestepikeyrkets funksjon i individets 

livsløp og i en ekspanderende storby av Tine Susanne Jorde är en avhandling i historia. Jorde 

studerar hur tjänarinnorna och tjänarinneyrket utvecklades under den tidsperiod som 

industrialiseringen pågick i Stockholm. Då hon ser tjänsteyrket ur ett samhällsperspektiv 

bygger hon sina diskussioner främst på statistik och teorier om kapitalism men hon analyserar 

även mer sociala aspekter med utgångspunkt från specifika individer.
5
 Även Yvonne Hirdman 

beskriver tjänarinneyrket ur ett samhällsperspektiv i Gösta och genusordningen. Boken är en 

samling av hennes texter om svensk kvinnohistoria och ett kortare kapitel ägnas åt 

                                                 
4
 Rundquist, Angela: Blått blod och liljevita händer . En etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900, 

2001, s. 232-91 
5
 Jorde, Tine Susanne: Stockholms tjenestepiker under industrialiseringen. Tjenestepikeyrkets funksjon i 

individets livsløp og i en ekspanderende storby, 1995  
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tjänarinneyrkets utveckling under 1900-talet.
6
 Jorde och Hirdman har tillsammans gett mig en 

god förståelse för tjänarinneyrket, dess historia och organisation ur ett större 

samhällsperspektiv.  

 

1.4 Utgångspunkter och begrepp 

Den här uppsatsens perspektiv är lätt inspirerat av ett strukturalistiskt tankesätt. 

Strukturalistiska studier innebär att man undersöker hur människor sorterar och kategoriserar 

sin omgivning. Forskningen fokuserar bland annat på relationen mellan den fysiska 

verkligheten och det sätt vi mentalt organiserar vår världsbild samt kopplingen mellan 

strukturer i språk och det sociala samspelet.
7
 

 

Utgångspunkterna hämtas främst ifrån socialantropologen Mary Douglas. Douglas studerar 

hur människor ordnar och strukturerar sina liv och tankevärldar utifrån ett renhets- och 

smutsperspektiv i Renhet och fara - En analys av begreppen orenande och tabu. Douglas 

menar att smuts är oordning. När vi till exempel städar gör vi det för att ”skapa harmoni i 

upplevelsen”.
8
 Inte av hygieniska skäl eller av rädsla för sjukdomar, utan för att vi då 

arrangerar vår miljö efter en struktur som överensstämmer med vårt ideal. När någonting är på 

fel plats i den struktur vi vill ha vår omgivning i uppstår en oordning. Oordningen förutsätter 

således en idé om ordning. Smuts, oordning, uppstår när materia blir kulturellt olämplig vilket 

sker när smutsen kategoriseras utanför den struktur eller kategori den hör hemma i.
9
 Även 

företeelser som hamnar mellan olika kategorier ses ofta som orena.  

 

Edmund Leach är en annan strukturalist. Leach skriver i Anthropological aspects of language: 

Animal categories and verbal abuse att den klassificering av tingen vi gör handlar om hur 

språket kategoriserar. Tankevärlden är en representation av våra språkliga kategorier och inte 

viceversa. Alltså, det är språket i sig som kategoriserar och detta påverkar hur vi ser och 

tänker på världen. När vi lär oss tala och lär oss tingens namn, lär vi oss också vad man inte 

talar om; tabun. Tabun är de företeelser som hamnar mellan eller utanför kategorier. Därmed 

är de svåra eller omöjliga att tala om.
10

 

                                                 
6
 Hirdman, Yvonne: Gösta och genusordningen. Feministiska betraktelser, 2007, s. 43-8 

7
 Boglind, Anders: Strukturalism och funktionalism i red. Månson, Per: Moderna samhällsteorier. Traditioner, 

riktningar, teoretiker, 2007, s. 25 ff 
8
 Douglas, Mary: Renhet och fara - En analys av begreppen orenande och tabu, 2011 

9
 Ibid, s. 55  

10
 Leach, Edmund: Anthropological aspects of language: Animal categories and verbal abuse i red. Lenneberg, 

Eric H: New directions in the study of language, 1966, s. 23-63 
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Douglas och Leach inriktar sig visserligen på smuts och tabun men jag tillämpar deras 

strukturalistiska tankar på fler teman än så. Deras beskrivningar av människors sätt att ordna 

och strukturera gäller för fler saker än bara smuts och tabu.  Deras teorier är applicerbara när 

jag analyserar kategoriseringar i tjänarinnornas värld även när det handlar om uppsatsens 

andra teman; Titlar och tilltal, Tid och tidsuppfattning, Rum och plats samt Smuts och tabu. 

Min utgångspunkt är att vi ordnar och strukturerar utifrån andra syften än bara renhet och 

ordning. Vi gör det som ett sätt att kunna förstå och tolka världen. När någon eller någonting 

är på fel plats, det vill säga utanför gränserna av sin kategori eller struktur, blir det smuts, 

oordning, onormalt och på något sätt uppseendeväckande . 

 

Studier av klass och klassificering är ett sätt att studera kulturella kategoriseringar. De klasser 

som vi socialt, kulturellt och ekonomiskt delas upp i kan ses som samma form av 

kategoriseringar som den strukturalistiska teorin studerar. Ulrika Holgerssons bok Klass. 

Feministiska och kulturanalytiska perspektiv har fungerat som ingång till begreppet klass.
11

  

I den här studien har jag försökt att se klassbegreppet linjärt, med klasser liggandes sida vid 

sida istället för stegvis. Många av tjänarinnorna i materialet kom från arbetarklassen, vilken 

brukar ses som en av de lägre klasserna, och arbetade i familjer som ansågs tillhöra samhällets 

högre skikt. Genom att försöka frångå den uppfattningen öppnar jag för nya sätt att se på 

deras relation och inbördes klasser och kategorier. 

 

Kirsten Hastrup menar i Kultur. Den flexibla gemenskapen att kulturen är en utgångspunkt för 

hur vi förhåller oss till världen och språket att är ett betydelsefullt element i detta.
12

 Språk kan 

således ses som direkt kopplat till kulturen och på många sätt kan man ”se” kulturen genom 

språket. I språkteorin har man ägnat sig åt att kategorisera språket och genom att studera 

kategorierna kan man också se uttryck för en kultur. Språket är en kulturell markör som både 

kan innesluta och utesluta saker och människor ur en kategori. Språk se till exempel ofta som 

nyckeln till att bli accepterad som ny medborgare i ett land.
13

 I min studie har jag funderat på 

språkets kategorier i form av titlarna och tilltalet mellan arbetsgivare och tjänarinna.  

 

                                                 
11

 Holgersson, Ulrika: Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv, 2011 
12

 Hastrup, Kirsten: Kultur. Den flexibla gemenskapen, 2010, s. 101 ff 
13

 Ibid, s. 105 
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1.5 Material 

Uppsatsens källmaterial består av arkivmaterial i form av svar på en av Nordiska museets 

arkivs frågelistor. Frågelistor som insamlingsmetod är en etablerad etnologisk metod och har 

använts sedan början av 1900-talet. Metoden kan användas när en institution vill veta med om 

ett specifikt ämne från flera olika orter utan att själva besöka dem. Frågelistan skickas ut till 

ett antal personer som kallas meddelare eller upptecknare. Meddelarna kan i sin tur själva 

svara på listan eller låta någon annan, en sagesman, beskriva sina erfarenheter kring ämnet i 

en intervju som sedan skrivs ner.
14

  

 

Nordiska museets arkiv skapade en lista med frågor om tjänarinnor och gav den namnet 

Tjänarinneyrket. Listan skickades sedan ut till ett antal meddelare under 1967. Arkivet mottog 

ett hundratal svar från flera olika delar av landet. Materialet finns tillgängligt i avskrifter.
15

  

 

I sina frågelistsvar skildrar före detta tjänarinnor sina yrkesliv och beskriver familjerna de 

arbetat i. Det finns också meddelare som endast beskriver tjänarinnyrket i allmänhet och de 

som redogör för andras upplevelser. De meddelare som beskriver andras upplevelser hänvisar 

till intervjuer de utfört med sagesmän eller till kunskaper de fått tidigare. I dessa fall har 

meddelarna antingen själva en erfarenhet av att vara arbetsgivare eller barn till arbetsgivare, 

eller så beskriver de någon anhörigs tjänarinneliv. Barn, barnbarn, syskon och vänner berättar 

med stöd från det egna minnet och ibland hjälp från dagböcker, betyg och brev vad de tidigare 

fått veta av sina kvinnliga släktingar eller vänner.  

 

Meddelarna och sagesmännen som refereras till vid flera tillfällen nämns med deras riktiga 

förnamn. Detta för att läsaren enkelt ska kunna följa specifika individer. Har meddelaren 

bidragit endast med enstaka citat eller kortare berättelser kallas de för ”meddelaren”. 

 

Svaren på frågelistan berör främst tjänarinneyrket under 1900-talets första tre årtionden. Det 

finns också meddelare som beskriver händelser fram till den tidpunkt de svarar på listan. I och 

med att en del meddelare refererar till uppgifter de tidigare fått av avlidna personer finns det 

uppgifter som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till mitten av 1800-talet.   

                                                 
14

 Hagström, Charlotte och Marander-Eklund, Lena: Att arbeta med frågelistor i red. Hagström, Charlotte och 

Marander-Eklund, Lena: Frågelistan som källa och metod, 2005, s. 9 ff 
15

 Nordiska museet, K.U. 189 Tjänarinneyrket 
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1.6 Metod och avgränsning 

Undersökningen inleddes med val av material och därefter använde jag mig av det som 

etnologer kallar för ett rörligt sökarljus. Det innebär bland annat att man som forskare är 

öppen för vad materialet har att säga.
16

 Från början fanns en intention om att enbart skriva om 

smuts och tabu men då upptecknarna var fåordiga på ämnet, vidgade jag sökarljuset och 

började leta efter andra ingångar. Jag insåg att de strukturer och kategoriseringar som finns 

kring smuts och tabu även förekommer på andra områden. Några av dessa områden blev 

sedan teman i uppsatsen. Dessa teman växte fram allteftersom jag lärde känna materialet och 

empirin skapades. Temana blev totalt fyra stycken; Titlar och tilltal, Tid och tidsuppfattning, 

Rum och plats samt Smuts och tabu. I temavalen kan man se en koppling till de etnologiska 

dimensionerna tid, rum och social miljö.
17

 

 

Under materialstudien sökte jag efter berättelser där något av temana förekom och som på 

något sätt påvisade en form av kategorisering. Jag samlade in både längre berättelser och 

kortare citat. Genom att jag analyserade små beståndsdelar av ett material såg jag vilka 

kategoriseringar som fanns och även var de förekom. När exemplen sedan lades ihop fick jag 

en helhetsbild över hur kategoriseringar påverkade tjänarinnorna.  

 

Denna uppsats fokus är att utforska ett arkivmaterial. Med hjälp av en teorietisk 

grundförståelse har jag kunnat plocka ut citat och delar ur materialet som belyser 

kategoriseringar. Det största teoretiska arbetet med denna uppsats gjorde jag således i 

urvalsprocessen och skapandet av empirin.  

 

Källmaterialet som kan användas för tjänarinnestudier är brett och omfattar bland annat 

dagböcker, memoarer, brev, tidningar med platsannonser, äldre anvisningslitteratur för hur ett 

hushåll skulle skötas och ledas, skönlitteratur och inte minst de filmer och TV-serier som 

berättar om relationen mellan herrskap och tjänstefolk. Samtliga av dessa kan ge inblick i 

tjänarinnornas vardagsliv. Endast svaren på frågelistan Tjänarinneyrket från Nordiska museet 

utgör källorna i den här uppsatsen, och som stöd för det som berättas i svaren finns ett mindre 

antal referenser till litteratur i ämnet. En begränsning av material ger möjlighet till en djupare 

förståelse vilket resulterar i en kvalitativ presentation.  

                                                 
16

 Löfgren, Orvar: Ett ämne väljer väg i red. Ehn, Billy och Löfgren, Orvar: Vardagslivets etnologi. Reflektioner 

kring en kulturvetenskap, 2003, s. 86-5 
17

 Arvidsson, Alf: Etnologi. Perspektiv och forskningsfält, 2001, s. 24 
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1.8 Disposition 

I kapitel två ägnas åt att ge en helhetsbild av tjänarinneyrket. Där besvaras frågor som: Hur 

såg arbetsvillkoren ut? Varför försvann yrket? Vilka yrkesbeteckningar fanns och vad innebar 

de? Vilken bakgrund hade tjänarinnorna och hur blev de tjänarinnor? Dessutom presenteras 

en av meddelarna för att ge inblick i en enskild tjänarinnas yrkeskarriär. I kapitel tre 

presenteras och analyseras materialet med utgångspunkt i kategoriseringar. Kapitlet är indelat 

efter de olika temana som materialet delats in i. Där redogörs för vilka kategoriseringar som 

finns inom temana och hur dessa fungerar i praktiken. Kapitel fyra sammanfattar resultat och 

slutsatser från föregående kapitel. 
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2. Tjänarinneyrket  

2.1 Yrkets historia och villkor 

Den grekiske filosofen Aristoteles sade: ”Från och med tidpunkten för deras födelse är några 

utsedda att underkasta sig och några att styra”.
18

 Människor har både före och efter Aristoteles 

tid lejts för att lyda och betjäna andra. Beroende på hushållets ekonomi och storlek har ett 

antal tjänare anställts, både av de rikaste personerna och av de mindre välbärgade, för att 

utföra olika sysslor och arbeten. Den nutida synen på tjänare och betjänt, som innebär en 

personlig uppassning mellan arbetsgivare och anställd, uppstod under medeltiden. Då fick 

unga män av förnäm börd, som en del av deras utbildning, tjäna äldre män i samma klass. De 

unga männen var dock fortfarande välansedda i samhället och deras arbetsuppgifter 

begränsades. En bit in på sjuttonhundratalet skedde en förändring. Det var inte längre män ur 

de högre klasserna som tjänstgjorde, utan tjänarnas föräldrar var arbetare eller bönder. Strax 

därefter började också lönerna stiga vilket även det innebar ett skifte. Tidigare fanns det 

betydligt fler manliga tjänare än kvinnliga men i slutet av sjuttonhundratalet steg lönerna. 

Eftersom att kvinnornas löner var lägre än männens ökade antalet tjänarinnor markant.
19

 

 

Kvinnorna i allmogen och arbetarklassen ägnade ofta tiden mellan konfirmation och giftermål 

åt en tjänarinneanställning av något slag.
20

 Tjänarinnorna anlitades för barnskötsel, tunga 

arbeten på bondgården, matlagning, renhållning eller endast för skötsel av fruns garderob. 

Arbetsuppgifterna och vilka som skulle utföra dem berodde på storleken på hushållet, dess 

funktion (endast bostad eller som produktionsenhet) och inte minst på arbetsgivarens 

ekonomi. Utan någon annan ersättning än mat och husrum kunde unga flickor lejas för 

barnpassning.
21

 En välbärgad famil,j på till exempel ett gods, kunde ha ett stort antal 

anställda. För hushållsarbetet fanns en kokerska med köksor till hjälp, några husor och 

tvätterska.  En kammarjungfru, ett antal frökenjungfrur och barnjungfrur (kanske en från 

Schweiz eller Frankrike) anställdes för den mer personliga uppassningen. Om barnen var i 

skolåldern utbildades de av en guvernant eller informator i hemmet. Manliga betjänter skötte 

bland annat godsherrens garderob och serveringen i matsalen. På godset fanns även 

                                                 
18

 Min översättning från engelska. BBC, Ethics guide. 

http://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/ethics/philosophers_1.shtml 
19

 Horn: The rise and fall of the victorian servant, 1996, s.1-14 
20

 Frykman, Jonas: Hel och ren. Kropp och tanke hos borgare och bönder i red. Frykman, Jonas och Löfgren, 

Orvar: Den kultiverade människan, 2004, s. 178 
21

 K.U. 1153 

http://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/ethics/philosophers_1.shtml
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vaktmästare, kusk, chaufför, diverse gårdsarbetare och inte minst en ”mamsell” som ledde 

arbetet och som förmedlade budskap mellan herrskapet och tjänstefolket.
22

 

 

För en duktig tjänarinna fanns det möjlighet att göra karriär om hon hamnade i rätt familj. Då 

kunde hon bli en så kallad trotjänarinna och till slut ses som en familjemedlem
23

. En 

trotjänarinna var någon som stannat i samma familj under lång tid, ofta flera årtionden, och 

hade då fått sköta om flera generationer. Dessa kvinnor togs ofta väl om hand när de blivit för 

gamla för att arbeta.
24

 

 

De flesta tjänarinnor som själva berättar i materialet trivdes med sitt arbete och de 

behandlades oftast väl av sina arbetsgivare. En del råkade dock ut för tungt arbete och långa 

arbetsdagar, matbrist, hårda ord, låga löner och ibland betalades inte ens den utlovade lönen 

ut. Till skillnad från andra yrkesgrupper blev tjänarinnornas arbetsvillkor dessutom reglerade 

sent vilket i efterhand ledde till att yrket försvann. År 1919 infördes i Sverige 8-timmars 

arbetsdag för lönearbetare men det gällde inte tjänarinnekåren. Deras intressen ansågs inte 

hänga ihop med Arbetarrörelsens. Det berodde på att de bedömdes tillhöra sin arbetsgivares 

hushåll och att de, trots sina låga löner, hade en del natura-förmåner i form av bostad, mat och 

ibland även sjukvård. Tjänarinnorna organiserade sig inte heller själva i någon större 

utsträckning. Den höga förekomsten av ensamarbete gjorde det svårt att komma i kontakt med 

andra i samma situation.
25

 

 

Tjänarinnornas hårda arbetsvillkor gjorde att antalet kvinnor som sökte till yrket blev allt 

färre. Från 1930-talet och framåt pågick olika processer för att förändra tjänarinnornas 

situation och locka unga kvinnor till yrket. För att höja yrkets status infördes till exempel 

hushållskolor för hembiträden. År 1937 kom det så kallade Hembiträdesbetänkandet där det 

redovisas för yrkets problem men det var inte förrän 1944 som tjänarinnornas rätt till fritid 

blev lagstagad. Detta innebar i praktiken att deras arbetstid blev reglerad till elva timmar per 

dag. Det ledde dock inte till någon ökning av antalet tjänarinnor. Numera tycks yrket i dess 

forna form i upphört att existera i Sverige.
26

  

 

                                                 
22

 K.U. 1357; Rundquist: a a, s. 232-234 
23

 Rundquist: a a, s. 233 
24

 Ibid, s. 257-61 
25

 Hirdman: a a, s. 44 ff 
26
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2.2 Kärt barn har många namn 

Piga, jungfru, husjungfru eller husa, kammarjungfru, frökenjungfru, ensamjungfru, kokerska, 

köksa, hembiträde, barnpiga, barnsköterska, bonne, barnjungfru, innepiga, utepiga, kökspiga 

och hushållerska. De olika titlarna som tjänarinnorna i frågelistsvaren har burit har varit 

många. De vanligaste var dock hembiträde, piga och jungfru. Det fanns inga klara 

allmängiltiga gränser som alltid gällde för vilka arbetsuppgifter som ingick i varje titel utan 

detta berodde helt på vilka andra tjänare som fanns i huset, hur mycket arbetsgivaren själv 

gjorde samt på hushållets storlek, ekonomiska förutsättningar och sociala klass.  

 

Piga var den yrkesbenämning på en tjänarinna som var bredast. Att vara piga kunde innebära 

i princip vilka arbetsuppgifter som helst men titeln användes främst på landsbygden. Fanns 

det flera pigor på en gård kunde de delas upp i ”innepiga” eller ”utepiga” beroende på var de 

arbetade mest.
27

 Även hembiträde var ett brett uttryck som oftast syftade på en 

ensamarbetande tjänarinna. Titeln användes dock inte förrän blev dock runt 1920.
28

 

 

En husa eller husjungfru kunde också kallas för ensamjungfru om hon arbetade utan kollegor. 

Då fick hon sköta hela hushållet, alltifrån städning, matlagning och servering till 

barnpassning. På ett mer förmöget ställe kunde det finnas flera husor och då skötte de 

städningen och även servering
29

 om det inte fanns manliga betjänter till detta. Fanns det fler 

än en tjänarinna var det oftast en husa och en kokerska, eller en husa och en barnsköterska.  

 

Kammarjungfru och frökenjungfru var personliga tjänare. De skötte fruns respektive de äldre 

döttrarnas garderober, klädde dem inför fest och vardag och utförde sömnad. Dessa 

tjänarinnor rörde sig nära familjen till skillnad från deras kollegor som arbetade med 

hushållsarbetet.
30

 Det ledde nog till att de kunde bidra med ett och annat skvaller till 

kollegorna Downstairs. 

 

I köket arbetade en kokerska som, om en husföreståndarinna saknades, ansågs vara den med 

högst rang av tjänarinnorna. Kokerskan kunde även vara den som ledde arbetet. Kokerskan 

kunde kallas för ”mamsell”
31

 och hade i större hushåll en eller flera köksor som hjälpte till.
32

 

                                                 
27

 K.U. 1161; K.U. 1801 
28

 SAOB, uppslagsord Hembiträde. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
29

Rundquist: a a, s. 233 
30

 Ibid, s. 233, 244 
31

 K.U. 1317 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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I familjer där det endast arbetade en eller två tjänarinnor tog man vid behov in ytterligare 

personal. Det rörde sig då ofta om en kvinna som skötte tvätten några enstaka dagar i 

månaden eller en speciell kokerska. Den inhyrda kokerskan anställdes vid en större middag 

eller fest när den egna husans kokkunskaper inte ansågs räcka till.
33

 

  

Den tjänarinna som tog hand om familjens barn kallades barnpiga, barnjungfru, barnflicka, 

barnfröken eller barnsköterska. I högreståndsfamiljer var det vanligt att en sådan anställdes 

från utlandet, gärna från Schweiz eller Frankrike. Hon fick då titeln bonne.
34

 Barnjungfrun 

kunde ha en särställning i vissa familjer gentemot till exempel husan då hennes yrke ansågs 

vara lite bättre.
35

  

 

I de största och förmögnaste hushållen leddes tjänarnas arbete av en kvinna som kallades 

hushållerska, husföreståndarinna eller mamsell. Hon hade en hög ställning och kunde i vissa 

familjer få äta vid deras bord och var den enda som obehindrat kunde röra sig över gränserna 

mellan herrskap och tjänstefolk.
36

 I välbärgade hushåll fanns ibland också sällskapsdam och 

egen tvätterska. Även en del manliga tjänare fanns på dessa ställen, till exempel betjänter, 

kuskar, chaufförer och vaktmästare.
37

 

 

2.3 Tjänarinnornas bakgrund och ställning 

Arbetarklassens och allmogens kvinnor tog ofta anställning som tjänarinnor under de år som 

följde efter konfirmation och innan giftermålet.
38

 Det hände också att en del ogifta kvinnor 

från högre klasser tvingades ta anställning som sällskapsdam eller husföreståndarinna för att 

kunna försörja sig.
39

 Yrkesmöjligheterna var få för en kvinna, enligt en meddelare hade 

många inget annat val än att bli en tjänarinna.
40

 Fabriksarbete kunde vara ett alternativ men 

det ansågs inte alltid vara bättre.
41

 ”På landet ansågs tjänarinneyrket vara ett hederligt arbete 

till skillnad från fabriksarbete o.dyl. fast dess utövare stod mycket lågt på den sociala 

                                                                                                                                                         
32

 K.U. 1561 
33

 K.U. 1169 
34

 Rundquist: a a, s. 234 
35

 K.U. 1169 
36

 Rundquist: a a, s. 235 
37

 K.U. 1357 
38

 Frykman, a a, s. 178 
39

 K.U. 1157 
40

 K.U. 1236 
41

 K.U. 1236 
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rangskalan” skriver en meddelare.
42

 Till slut var det dock till fabriker och andra yrken på den 

”riktiga” arbetsmarknaden som kvinnorna sökte sig då villkoren inom tjänarinnornas 

arbetsmarknad var för hårda.
43

 
 

 

Hur fick man då en plats som tjänarinna? Platsannonsering, arbetsförmedling, personlig 

kontakt och rekommendationer nämns av meddelarna. Den personliga kontakten kunde bestå 

av att tjänarinnan blev uppsökt av arbetsgivare eller att hon själv frågade runt bland 

släktingar, bekanta och arbetsgivare.
44

 I högreståndsfamiljer var man mycket noga med 

tjänarinnans pålitlighet och personlighet. I dessa kretsar rekryterades därför tjänarinnorna från 

närståendes eller bekantas hushåll.
45

 

 

Orsaken till att kvinnorna arbetade som tjänarinnor var inte bara för försörjningens skull utan 

också för att flickorna skulle lära sig hushållsskötsel.
46

 Detta kunde dock orsaka problem i 

framtiden. Det hushåll hon lärde sig sköta hade ibland inkomster som vida översteg de hon 

själv kunde förvänta sig i framtiden. Det kunde till exempel innebära att hon blev van vid att 

laga en kost som hon senare inte hade råd med.
47

 

 

Flickornas egna bakgrunder tycks ha avgjort vilken sorts tjänst de kunde vänta sig att få. En 

outbildad kvinna ur en bättre familj kunde bli sällskapsdam åt stans rikaste fru medan en fattig 

och ung flicka fick passa barn med endast mat och husrum som ersättning.
48

 Meddelaren 

Signe skriver att tjänarinnorna var  

 

[M]est från statar familjer eller torpstugor, men det hände ju också att en  

del bonddöttrar gav sig ut och tjänade därför att det fanns för många  

systrar hemma, och en sådan hölls alltid för mer av husbondsfolket än de  

andra
49

 

 

Hon berättar sedan om en bondfru som sagt att ”Bondbarn går an att sätta till bords, sämsta 

skiten är värst”. Bondfrun vägrade att ta in barn till statare som hjälp i hushållet.
50

  

                                                 
42

 K.U. 1132 
43

 Hirdman: a a, s. 44 ff 
44

 K.U. 1301; K.U. 1426; K.U. 1835; K.U. 1306; K.U. 1153 
45

 Rundquist: a a, s. 236 
46

 K.U. 1132 
47

 Hirdman: a a, s. 28-9 
48
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49
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Husfrun sa: ”Man kan aldrig tala med en jungfru, som med en vanlig  

människa sade hon, Anser frun en jungfru vara människa fråga jag? Nog  

är hon en sämre sorts människa svara hon”.  På platsförmedlingen  

berättade de sedan att de blivit varnade för denna elaka fru
51

  

 

Så skriver en meddelare som arbetade som kokerska. Att tjänstefolket sågs som underklass 

betyder dock inte att man sågs ner på eller förlöjligades, även om jag i mitt material ser att 

detta förekom på sina håll. Existensen av olika sociala klasser och olika kategorier av 

människor sågs som självklart och var ingenting som ifrågasattes.
52

  

 

2.4 Jag var en tjänarinna 

Några av meddelarna nämns vid sina förnamn i uppsatsen. Deras frågelistsvar är ofta utförliga 

och därför återkommer de vid flera tillfällen i texten. Här presenteras i korthet vad en av dessa 

meddelare skriver i sitt frågelistsvar. 

 

Signe föddes den 14 mars 1898 i Uppland. Som 13-åring hade hon sommaren 1911 

konfirmerats och strax efter det tog hos sin första tjänst som barnpiga i en Stockholmsfamilj. 

”[M]amma grät och tyckte att jag var för ung” skriver Signe. Hennes enda lön för att passa 

familjens tvillingar var ”en liten bioslant då och då samt maten förstås”. När hon slutade på 

den platsen efter ett år fick hon istället se efter den lilla dottern i en bagarfamilj. Signe var 

utan lön även där, men till hennes stora glädje fick hon istället ofta småpengar för att köpa 

något gott.
53

  

 

Hösten 1913 dog Signes far och eftersom hennes mor stod utan försörjning var Signe tvungen 

att, mot sin vilja, börja arbeta som piga på bondgården Annö. Platsen hade hon erbjudits av 

sin mammas rika ungdomsvän ”så då gick det inte an att säja ifrån”. Signe fick 125 kronor, 

lite kläder och ett kilo ull för ett helt års arbete med start den första november. Hon skriver att 

hennes sysslor ”gick som en dans” och att hon ofta sjöng. Sin sovplats hade hon från början i 

ett hörn i köket och i köket sov även husbonden med fru och barn samt en dräng. När det till 

våren anställdes ytterligare två tjänare fick Signe istället sova i en gårdsstuga. Hennes 

                                                                                                                                                         
50

 K.U. 1153 
51

 K.U. 1324 
52

 Frykman, a a, s. 208 
53

 K.U. 1153 



14 

 

arbetsdag var lång med tungt arbete, ”många kvällar stod vi och diskade till klockan elva när 

drängarna för längesen gått opp och lagt sej”, skriver hon.
54

 

 

På Signes nästa plats, också det en bondgård, stannade hon bara ett år. Där blev hon dessutom 

lurad på lönen där. Därefter utbröt första världskriget och då var hon anställd av en annan 

bonde under två års tid. Hon skriver att det där var ”ont om mat fast bonden hade två 

hemman”. Signe berättar om de hemska iskalla vintermorgnarna på gården. Hon väcktes av 

matmoderns predikningar om att stiga upp tidigt på morgonen. Sedan fick hon ta sig ut till 

ladugården för att ge korna hö. Ibland hade husbonden inte skottat och då fick hon göra det 

själv. Hon beskriver det tunga arbetet och att snön blåste upp i ansiktet. Hon anser att ”det 

skulle vara något för vår tids bortskämda tonåringar att få vara med om”.
55

 

 

Sedan fick hon av en slump komma tillbaka till Annö igen. Hon berättar att där fanns en 

karbidlampa som nästan alltid hann slockna innan hon var färdig med disken vilket hon 

beklagar sig över. ”[O]ch jag som så gärna hade vela läsa Östhammarstidningen innan jag 

klädde av mig i mörkret ock kröp i säng, men så stora begär fick inte en piga ha”.
56

 

 

Efter tiden på Annö fick hon en ny plats där husbonden var stallkarl. När matmodern där dog 

under hösten 1923 kunde hon inte stanna kvar eftersom att ”gubben […] inte skämdes att 

antyda att jag kunde få bli ståendes om jag ville i huset”. Den 25-åriga Signe var inte 

intresserad och sökte sig vidare. Då fick hon vad hon kallar för ”den värsta platsen hon hade 

under min hembiträdestid”. En rik bondkvinna hade kommit åkandes i en vagn och sagt att 

hon ville ha Signe till piga på sin gård Gärdeby-Klara. Signe hade hört talas om gården förut 

och att ”inga pigor kunde vara där” men hon bestämde sig ändå för att försöka eftersom att 

lönen låg på 40 kronor i månaden. Där fick Signe arbeta hårt utan en ledig stund. På 

nyårsaftonen stod hon i halmen och arbetade medan familjen var på nyårsbön i kyrkan. 

Dessutom var ”matordningen usel”. I slutet av januari bestämde hon sig för att flytta och 

begärde då ut sin lön. Den var dock inte i närheten av vad hon blivit lovad och ingenting fick 

hon betalt för att ha arbetat hela jul- och nyårshelgen. Den bonden visste hur han skulle lura 
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en piga, menar Signe. Hon skriver; ”[Jag] minns hur tårarna rann när jag krafsade åt mig 

slantarna och sprang till tåget”.
 57

 

 

Efter detta tog hon anställning som kökspiga på stadshotellet i Östhammar. Där hade hon 35 

kronor i månadslön, ”men det var nästan sämre där än hos bönder för vi hade ingenting att 

göra”, berättar hon. Signe hade fler anställningar men dessa går hon inte in på närmare. Hon 

nämner också att det värsta hon visste var att begära betalt, hellre än att be om löneförhöjning 

flyttade hon till ett nytt ställe.
58

  

 

Signe avslutar berättelsen om sitt tjänarinneliv med att skriva ”Tur att tiderna är 

annorlunda”.
59
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3. Analys av kategoriseringar  

3.1 Tilltal och titlar 

Temat i detta kapitel är Titlar och tilltal i tjänarinnornas värld. Här besvaras frågor som: Vad 

kunde en titel berätta om en tjänarinna och hennes arbetsgivare? Hur speglade sig relationen 

mellan arbetsgivare och tjänarinna i sättet de tilltalade varandra?  

 

”Att kallas Piga var nedsättande, jungfru som det senare hette ansågs bättre” berättar 

meddelaren Stina och fortsätter med ”jag vet ej varför piga lät så illa”.
60

 En annan meddelare 

skriver ”nog var ’lite för mer’ att ’tjäna herrskap”.
61

 Ytterligare en menar att ”antagligen 

ansågs herrgårdspigan ha kommit ett pinnhål högre på samhällstegen”.
62

 Arbetsgivarens 

sociala ställning tycks återspeglar sig på tjänarinnans egen status. Det fanns alltså ett 

rangsystem inom tjänarinneyrket där en plats i en förmögen och förnäm familj ansågs vara 

bättre och finare. Titlarna kunde också berätta något om arbetsgivaren, en tjänarinna med 

titeln kammarjungfru anställdes hos välbärgade personer medan en mjölkpiga kunde hittas på 

en bondgård.  

 

Tjänarinnetitlarna kan sättas in i en intern hierarki eller rangskala.
63

 Olga P. berättar att hon 

arbetade som köksa på ett slott och att det där fanns en ”slottsfru” som ”var den högsta”.
64

 

Den tjänst som Olga P. kallar för slottsfru kunde även kallas för husföreståndarinna eller 

mamsell. Olga P. berättar vidare om den stora mängd tjänare som fanns på slottet och hon 

skriver sedan att alla ”anställda var jämnställda, ingen bättre än den andra”.
65

 En annan 

meddelare berättar att ”någon rangskillnad märktes aldrig i förhållande till t.ex. den lilla 

barnflickan”.
66

 Det fanns alltså en rangordning eller hierarki inom tjänarinneyrket, men den 

verkar såldes inte alltid ha spelat stor roll i praktiken. Gertruds första tjänst var att ta hand om 

barnen i en järnhandlarfamilj. Hon skriver att det var ”[g]anska fint att vara barnhusa eller 

barnfröken […] Jag betraktades som en familjemedlem, åt vid herrskapets bord, fick följa 

med om barnen var bortbjudna osv.” Gertrud och den äldsta dottern i familjen blev vänner 

och de brukade gå på bio tillsammans. Familjen ogillade dock starkt allt umgänge med 

jungfrun som också arbetade i hushållet. Jungfruns tjänst ansågs vara mindre fin än 
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barnhusans och detta kan man se i hur de tilltalades. Gertrud skriver att hon ”[k]allades för 

fröken medan jungfrun kallades vid förnamn”.
67

 

 

Hur arbetsgivare och tjänarinna tilltalade varandra skiljde sig åt beroende på var och i vilken 

klass tjänarinnan arbetade i. Gertrud fortsätter med att berätta att ingen i familjen duade 

varandra.
 
”Barnen sa namnen åt varandra. Ordet du existerade inte i det huset”. Gertrud och 

jungfrun vågade inte säga du till varandra när någon hörde.
68

  På landsbygdens bondgårdar 

var det inte helt ovanligt att säga du till varandra. Numera är du det vanligaste tilltalsordet i 

svenskan medan det förr visade på intimitet och närhet.
69

 Det var även vanligt att tjänarinnan 

kallade husbondsfolket vid deras förnamn och att de tilltalade tjänarinnan med hennes. Om 

bonden och hans hustru skulle tilltalas på annat sätt än med förnamn var det sällan med 

tilltalsord som ”herr” och ”fru”. De ansågs vara malplacerade, höra till andra klasser än 

böndernas och användes bara för ”sådana som ansågs som herrskapsfolk”.
70

 En meddelare 

berättar att en bondhustru som ”benämndes som fru tyckte det var nästan förargligt att bliva 

tilltalad som fru […] Den ende som tilltalades fru var prästfrun”.
71

  

 

I materialet finns ytterligare exempel från allmogen där tilltalet mellan piga och arbetsgivare 

inte visar på någon större hierarki mellan dem. Olga H. arbetade som piga på en skånsk 

lantgård under slutet av 1910-talet. Olga H. beskriver hur hon envisades med att kalla sin 

husmor för ”frun” trots att ”frun” själv protesterade mot detta. Husmodern ansåg att hon inte 

var någon fru och att Olga H. skulle kalla henne vid förnamn. Hon såg Olga H. som en 

jämlike, kanske hade hon själv arbetat som piga tidigare. Husmodern förknippade troligen 

inte sig själv med den typ av människor som hon ansåg att en ”fru” skulle tillhöra. En 

meddelare skriver också att i de fall där husmor och pigan arbetade gemensamt, och därmed 

också hade samma problem, blev inte klasskillnaden mellan dem särskilt stor.
72

 Gränsen 

mellan kategorierna arbetsgivare och tjänare tycks ha varit mindre på en bondgård än vad den 

var i en mer välbärgad familj. Kanske för att pigan själv kom från ungefär samma bakgrund 

samt för att hon både bodde och arbetade nära inpå och tillsammans med familjen? 

 

                                                 
67

 K.U. 1169 
68

 K.U. 1169 
69

 Ahlgren, Perry: Tilltalsordet ni. Dess semantik och användning i historiskt perspektiv, 1978, s. 72 
70

 K.U. 1174 
71

 K.U. 1356  
72

 K.U. 1157 



18 

 

Tilltalsorden ”herr” och ”fru” ansågs som vi sett i föregående stycken inte höra hemma bland 

bönder. Däremot berättar meddelarna om andra ord som användes som titlar. Husmodern 

kunde få ett ”madam” före sitt efternamn till exempel.
73

 En meddelare skriver:  

 

Tilltalsordet till tjänarinnan var förnamnet, och till husbonden brukade  

tjänarna säga hela namnet t.ex. Jöns Larsson utom då det inte var –son  

namn då endast efternamnet användes, till husmor ”Mor” t.ex. Mor Jöns  

Lars, son-ändelsen bortföll i genitiv i dagligt tal […] mellan barn och  

tjänare användes mest förnamnet som tilltal
 74

 

 

Kristina arbetade som jungfru och hon kallade sina åldrade husbönder, som drev en smedja, 

för tant och farbror. De vuxna hemmaboende sönerna kallade hon vid förnamn men ”vi sa 

aldrig du till varandra”.
75

 

 

Det var främst lokala traditioner som avgjorde hur husbondsfolket tilltalades på landsbygdens 

bondgårdar. Umgängeslivet på gårdar var alltså inte hierarkiskt ordnat i någon större 

utsträckning. Det vill säga, språket och tilltalet användes inte på dessa platser för att 

demonstrera en skillnad i status. I förnämare och mer välbärgade hushåll kallas tjänarinnan 

för det mesta vid förnamn och hon själv får använda herrskapets yrkes- eller adelstitlar om 

sådana finns. Det var i otänkbart i dessa kretsar för tjänarinnan att kalla sin arbetsgivare vid 

förnamn medan hon så gott som alltid själv kallades så, åtminstone om hon inte hade en högre 

titel som mamsell. Då var det denna titel som användes.
76

  

 

Stina berättar om när hon arbetade som ensamjungfru hos en välbärgad änka. Där fanns en 

också en anställd sällskapsdam som Stina tyckte hade det sämre än hon själv, ”det var bara det 

att hon [sällskapsdamen] fick kallas fröken ock äta vid samma bord som [frun]”.
77

 Den före 

detta slottsköksan Olga P. berättar att ”[t]illtalsord var våra förnamn” på slottet.  Men vad hon 

skulle kalla herrskapet behövde hon inte veta för ”[m]an kom ej i kontakt med herrskapet, så 

man behövde tilltala dem, allt jick jenom slottsfrun [husföreståndarinnan]”.
78

 Detta är ett 

tydligt exempel på fall där gränsen mellan herrskap och tjänstefolk markeras genom språket. 
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Ju längre bort arbetsgivaren befann sig från tjänarinnan på en social stege, ju mer syntes detta 

i språket.  

 

Gertruds blev på 1930-talet anställd som barnsköterska i en familj där herrn var löjtnant. I det 

hemmet kallades hon ”syster” och ombeddes av sin matmor att ”lägga bort titlarna med henne 

i köket” men att det ”dög inte att bara säga frun, utan vi måste även säga efternamnet”.
79

 

Tvetydigheten i detta, att det var viktigt med tilltalet men att det gick att göra undantag i 

köket, kan betyda att frun accepterade en mindre formell relation om ingen annan var i 

närheten. Det kan dessutom kopplas till en språklig förenklig av praktiska skäl.  

Tilltalssystemet var fram tills för bara några årtionden sedan komplicerat i Sverige, speciellt i 

de högre klasserna. Hela titlar skulle användas i tilltalet, aldrig förnamn eller ord som du och 

ni.
80

 Detta kunde betyda att flickor som Gertrud fick anledning att säga krångliga meningar 

som; ”Om Fru Löjtnant vill dricka thé med Fru Löjtnants dotter så är det nu serverat för Fru 

Löjtnant och Fru Löjtnants dotter i salongen”.  

 

Som jag nämnde tidigare berodde alltså tjänarinnans titel främst på hennes arbetsuppgifter. De 

två faktorer som avgjorde vilka arbetsuppgifter hon hade var dels platsen för arbetet 

(bondgård, slott, stor våning eller liten lägenhet) och arbetsgivarens sociala klass (allmogen, 

arbetarklassen, borgare, adel, präst).  Den sociala klassen som arbetsgivaren tillhörde, ville 

ingå i eller inte alls ville förknippas med påverkade hur tjänarinnan själv tilltalades och hur 

hon tilltalade sin arbetsgivare. Som vi sett se kunde titeln även berätta något om tjänarinnans 

sociala ställning och den familj hon arbetade i. Titeln används som ett redskap för att kunna 

placera in tjänarinnan i en viss kategori, som till exempel bondpiga eller herrskapspiga. 

Genom att placera någonting i en kategori kan vi, med hjälp av vad jag menar är en kulturellt 

betingad förförståelse, få mer information om vad detta någonting är.
81

 Förutom tjänarinnans 

titel kunde det sätt som hon tilltalade sina arbetsgivare samt hur de i sin tur tilltalade henne 

också visa på vilka kategorier de tillhörde. Få eller inga skillnader i tilltalssätten visar på 

närhet mellan kategorierna, medan ett formellt tilltal markerar distans.  
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3.2 Tid och tidsuppfattning  

Tid och tidsuppfattning är temat i det här kapitlet. Hur förhöll sig tjänarinnorna till begrepp 

om tid: som arbetstid, fritid och ledighet? Förändrades tjänarinnornas tidsuppfattning och i 

sådant fall hur?  

 

”Begreppet fritid existerade inte”
82

 och ”Semester fanns ej det ordet existerade ej på den 

tiden”
83

 skriver två meddelare. Tjänarinnorna fanns tillgängliga för arbete dygnet runt och den 

lilla ledighet de hade var begränsad. De arbetade från tidig morgon till sen kväll och hade 

minimalt med egen tid vilket knappast skulle accepteras av särskilt många i dagens Sverige. 

En modern syn på arbete och fritid innebär att dygnet ofta är tidsmässigt uppdelat mellan 

dessa. För tjänarinnorna såg det dock annorlunda ut. Som meddelarna skriver existerade inte 

begreppen fritid eller semester. Om fenomenen inte fanns var det alltså ingenting de kunde 

förhålla sig till. Arbetsdagen påbörjades när de vaknade och tog slut när de gick till sängs. Det 

fanns helt enkelt ingen åtskillnad i fritid och arbetstid. ”Dagen var slut när arbetet var slutfört” 

som en meddelare så träffsäkert beskriver det.
84

  

 

Olga P. som arbetade på ett slott skriver att arbetstiden var från halv sju på morgonen till elva 

på kvällen och att ”alla veckans dagar var lika, vardag som söndag”.
85

 ”När disken var slut 

fick man sluta, det fanns inga fasta arbetstider” berättar en meddelare.
86

 Det var alltså långa 

dagar de arbetade och ledighet fick de oftast endast när behovet uppstod, till exempel när 

tjänarinnan behövde resa hem till sin egen familj av någon anledning.
87

 Somliga hade dock 

gjort upp med arbetsgivaren om ledighet en kväll eller eftermiddag i veckan. Det var dock 

inte alltid detta följdes, antingen av praktiska skäl eller på grund av arbetsgivarens inställning. 

Lovisa, som var husjungfru i en välbärgad familj, fick ytterst sällan vara ledig på den i förväg 

bestämda tiden och Olga H. hade visserligen lediga söndagseftermiddagar, men då hennes 

familj bodde så långt bort fick hon istället vara ledig på ”friveckan”.
88

 Denna vecka inföll 

varje höst och innebar vanligen en veckas ledighet för pigor och drängar. Det var även då de 

allra flesta bytte arbetsplats.
89
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Söndagen är enligt kristen tradition veckans vilodag. Svaren på om och hur tjänarinnorna 

arbetade på söndagen och andra helgdagar skiljer sig åt mellan meddelarna. För tjänarinnor i 

de mer välbärgade klasserna gällde samma arbetstider och -uppgifter, vardag som helg. På 

söndagen var dock arbetsuppgifterna reducerade i de flesta fall, och då speciellt på 

bondgårdarna.”Söndagsarbete i jordbruket förekom aldrig, men nog fodrade kreaturen sin ans 

och vår, där hade pigorna sin självskrivna plats” berättar en meddelare.
90

 En annan är inne på 

samma sak och skriver att det på söndagar och helgdagar inte förekom annat arbete än skötsel 

av djuren och diskning efter måltiderna, utom på sommaren om det var bråttom med hö och 

vete.
91

 En meddelare berättar att på ”söndagarna utfördes i regel endast sådant arbete som 

enligt katekesen ’icke utan våda uppskjutas kunde’ och ’som kristlig kärlek fordrade’, annars 

vilade man”.
92

 Vissa skriver om obligatoriska kyrkobesök och att tjänstefolket i största 

möjliga utsträckning skulle vara i kyrkan eftersom det ”ansågs som en skam i kyrkan om 

gårdens bänk ej var fullt upptagen”.
93

 Signe, tjänarinnan i kapitel 2.4, fick ägna sin nyårskväll 

åt arbete i halmen medan arbetsgivaren med familj var i kyrkan.
94

  

 

Andra tjänarinnor har haft ledigt en söndagsförmiddag eller -eftermiddag ledig, om än inte 

varje vecka.
95

 En fråga som inte materialet svarar på är hur tjänarinnorna själva förhöll sig till 

eller tyckte om det faktum att de arbetade på vilodagen. Det faktum att många uttryckligen 

påpekar att tjänarinnorna var tvungna att arbeta den dagen också visar att det var något som 

inte hört till det kulturellt förväntade. Om alla hade arbetat på söndagar och helgdagar hade de 

inte behövt poängtera det.  

  

En som hade ledigt på söndagseftermiddagarna var jungfrun Hilma. Under hennes lediga 

eftermiddag fick hon träffa andra ungdomar, men hon fick inte vara ute på kvällen och inte ta 

med någon tillbaka till sitt rum.
96

 Lovisa hade vid sin anställnings början i en välbärgad familj 

blivit lovad en veckas ledigt varje år samt att en eftermiddag i veckan få besöka sin familj. 

Det senare hölls aldrig, men en eftermiddag vid midsommar hade hon dock varit ledig och 

hon råkade då komma tillbaka fem minuter för sent. När husmor fick reda på detta straffades 
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Lovisa med att dels förlora sin lediga vecka och med att skickas till familjens sommarställe 

under hela säsongen. Lovisa såg detta som ”landsförvisning”.
97

 

 

Under 1920-talet och framåt förändrades situationen för tjänarinnorna och även på en 

samhällig nivå, bland annat avskaffades den lag som fastställde tjänarinnans arbetsplikt.
98

 

Flera meddelare anger just detta årtionde som en brytningstid på hur hembiträdena såg på sin 

tid.
99

 Efter att tidigare nästan setts som livegna och begärt tillstånd för minsta orsak att lämna 

huset nämner några meddelare, till exempel Olga H. uttrycket ”dagen är deras men natten är 

vår”.
100

 Gränserna hade förflyttats. Från att ha varit tillgängliga för arbete så gott som dygnet 

runt börjar nu tjänarinnorna skilja ut sitt liv från arbetslivet. En meddelare berättar att  

 

Hembiträdena såg som sin rättighet att efter arbetsdagens slut använda  

kvällstimmarna efter eget behag. Och detta var arbetsgivaren införstådd  

med under förutsättning med att det inte blev nattsudd så att det fanns ett  

sämnigt hembiträde dagen efter. Anmärkte då husbonden på detta  

förhållande kunde hembiträdet å sin sida svara med att ”dagen är er  

men natten är min
101

 

 

Orvar Löfgren skriver att tiden har en nyckelroll den sociala organisationen i alla kulturer. 

Den fungerar som en markör för gränser och skapar stadga och struktur.
102

 I det här kapitlet 

har vi sett hur tjänarinnornas syn på tid förändrats. I äldre tid fanns ingen gräns mellan 

arbetstid och fritid eftersom att begreppet fritid inte ens existerade, den lilla ledigheten var 

begränsad och sågs inte som en självklarhet bland tjänarinnorna. Samtidigt som omställningar 

i samhället sker och synen på tjänarinneyrket förändrats ser även tjänarinnorna annorlunda på 

sitt arbete. De börjar se på vissa delar av dygnet som arbetstid och andra som deras egen. Om 

natten var arbetsbefriad kunde tjänarinnorna disponera den enligt egen uppfattning.  

 

3.3 Rum och plats 

I detta kapitel tittar jag närmare på gränser mellan kategorin tjänstefolk och arbetsgivare med 

koppling till Rum och plats. Hur markerades skillnaden mellan kategorierna med fysiska 
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gränser? Markerades skillnaden på något annat sätt? Var fanns det gränser och var saknades 

de? Vad hände när gränserna överskreds? 

 

Angela Rundquist skriver att i högreståndsfamiljerna rörde sig endast husföreståndarinnan, 

mamsell, mellan den gräns som fanns mellan herrskap och tjänstefolk. En meddelare berättar 

att på vissa ställen hölls tjänarna ”strängt skilda från husbondefamiljen” och att man inte ens 

”vistades i samma rum som tjänarna, åt inte samma mat och höll sig noga på var sin sida om 

muren mellan husbonde och tjänare”.
103

  

 

”Att veta sin plats” är ett uttryck som ibland nämns i fråglistsvaren.
104

 Stina skriver att 

”[p]igan hölls nere” vilket jag tolkar har samma innebörd. Det betyder inte bara att man ska 

hålla sig till de fysiska rum där tjänarinnan hade rätt att vistas, utan också att hon ska veta sin 

plats i hierarkin och inte ta sig friheter eller vara alltför uppriktig och frispråkig. Ofta går det 

dock att se samband mellan de fysiska platserna och de mer abstrakta gränserna i den sociala 

miljön. En meddelare berättar att det väckt uppseende när ett hembiträde, som arbetade hos en 

person som både var riksdagsman och hedersdoktor, åt vid samma bord som herrskapet
105

. 

Tjänarinnan befann sig både på fel fysiska plats; sittandes vid herrskapets matbord. Därmed 

var hon också i fel sociala miljö då hon hamnade i direkt sällskap och umgänge med 

herrskapet. Arbetsgivaren och människor av olika kategorier och när dess umgicks på fel sätt 

väckte det uppseende i omgivningen. 

 

Platsen där tjänarinnan intog sina måltider visade tydligt på avståndet mellan henne och 

arbetsgivaren. Även meddelaren Jenny har reagerat på detta. Hon berättar att efter hennes 

tjänarinnetid fick hon anställning som butiksbiträde. Där såg hon hur socialt nedvärderat 

tjänarinneyrket var. Både Jenny och en tjänsteflicka bodde i familjen och de var i samma 

ålder. Medan Jenny åt tillsammans med familjen, hade ett eget rum och titulerades fröken sov 

tjänsteflickan en skranglig soffa i köket där hon också intog sina måltider i ensamhet.
106

  

 

I det tidigare exemplet med riksdagsmannens hembiträde väckte hennes måltidsplats 

uppmärksamhet. Det var ovanligt, vilket bekräftas av flera andra meddelare. De flesta som 

arbetat som tjänarinnor skriver att de åt ensamma i köket eller tillsammans med barnen. ”Det 
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var nog ej brukligt mer än på rena landsbygden”
 
 att tjänstefolket och familjen åt tillsammans, 

skriver en meddelare.
107

 Flera pigberättelser från bondgårdar beskriver just att detta var 

vanligt där.
108

 I hushåll med flera anställda åt tjänarna tillsammans i köket eller möjligtvis i en 

egen matsal om familjen var riktigt välbärgad.
109

 Ibland hade tjänstefolket en särskild servis 

som aldrig dukades upp till familjen
110

 vilket också det visar på en markering av gränsen 

mellan kategorierna herrskap och tjänstefolk.  

 

Det tjänstefolk som tilläts äta vid samma bord som familjen hade ofta lite högre rang.
111

 Det 

kunde vara husföreståndarinnor
112

, sällskapsdamer
113

 och barnsköterskor
114

. Hilma arbetade 

som just husföreståndarinna och fick äta tillsammans med husets fru i matsalen, men först 

efter att herrn hade avlidit.
115

 En tjänarinna som arbetade i en familj under 1930-talet intog 

alltid sina måltider i köket för något annat ”var det ej tal om”. På julafton lyckades dock 

familjens barn övertala tjänarinnan att äta med vid bordet men ”det fordrades alltid en stunds 

övertalning”.
116

  

 

Det är inte bara platsen där tjänarinnorna åt sina måltider som markerade en gräns, utan också 

vilken mat som serverades, till vilka och hur. En meddelare berättar att i hennes 

ämbetsmannafamilj åt tjänarinnorna på eget porslin i köket, men att det var självklart att de 

alla fick samma måltid.
117

 När tjänarinnan fick en annan mat än herrskapet kunde det bero på 

rena praktiska skillnader som Lovisa berättar:  

 

Någon skillnad i matens sammansättning blev det givetvis mellan  

husbondsfolk och tjänare, detta mest på grund av olika måltidstider.  

–Maten var dock alltid förstklassig, vardag som helgdag.
 
Det skall  

villigt erkännas
118
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Lovisa betonar att maten var av god kvalitet även om den var annorlunda än herrskapets. 

Andra meddelare påpekar att tjänstefolkets mat var sämre.
119

 Det finns också exempel på där 

tjänarinnorna inte ens fick tillräckligt att äta. På en prästgård där prästfrun var snål och elak 

fick husorna mat av arrendatorsfamiljen för att de inte skulle svälta ihjäl, berättar en 

meddelare.
120

 En annan tjänarinna som inte fick tillräckligt med mat är Gertrud. Hon berättar 

om en familj hon arbetade i där hon tidigt på morgnarna smög sig ner i källaren för att stjäla 

mat och att hon tjuvåt bär i trädgården. En tillfälligt inhyrd kokerska vid en fest tyckte så synd 

om Gertrud att hon gav henne en stor bit kyckling, trots att frun sagt ifrån om att den skulle 

sparas och att tjänstefolket kunde äta tårta istället.
121

 

 

När Lovisa arbetade i ett stort hushåll i en mycket fin familj blev kokerskan uppsagd. 

Kokerskan hade klagat på de övriga tjänarinnorna eftersom de hade gått med på en låg lön.
122

 

Kokerskeyrket sågs som ett mer kvalificerat yrke i tjänarinnekarriären, de hade ofta utbildning 

eller lång erfarenhet och hyrdes ibland in utifrån vid större bjudningar när det egna 

tjänstefolkets kokkunskaper inte räckte till. Kokerskorna kallades också ofta mamseller vilket 

även det visar på deras högre status. Kokerskan i det hushåll som Lovisa arbetade i hade 

högre lön än de övriga tjänarinnorna och det var alltså befogat. I början av detta kapitel 

nämndes uttrycket ”att veta sin plats” och detta exempel visar på ett fall där någon inte visste 

sin plats. När kokerskan sporrade sina kollegor till lönekrav visade hon att hon själv inte 

tyckte att de andra ska acceptera sina platser och dessutom att hon själv inte visste sin plats. 

Det var inte hennes sak att uppmuntra till uppror - hon skulle ju bara laga maten. 

Arbetsgivaren såg troligen detta som ett farligt beteende som kunde ge de andra tjänarinnorna 

riskabla idéer och avskedade då kokerskan.  

 

”Skafferi och övriga utrymmen där det fanns något ätbart, t ex socker, var låst, och frun bar 

nyckeln på sig”
123

 och ”[m]aten låstes in och det var frun som hade nycklarna”
124

 skriver två 

meddelare. I en del hem låstes dyrbarare varor som säckar med kaffebönor
125

 in eller så låstes 

bara små begränsade områden som herrns skrivbord
126

. Ibland hände det att husmodern hade 

hand om nycklarna till visthusboden, men där det fanns flera än en anställd hade köksan hand 
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om dessa nycklar.
127

 När platser som tjänarinnan behövde tillgång till i sitt arbete låstes, det 

var ju hon som skötte matlagningen, tyder det på att arbetsgivaren inte litar på henne. Det 

fanns platser som hon inte fick vara på trots att det kunde vara befogat. 

 

Tjänarinnornas sovplats var, precis som hennes matplats, ett tecken på hur mycket 

arbetsgivaren ville distansera sig från henne. Oftast hade hon sin sovplats i köket men i mer 

välbärgade hushåll fanns det ofta en jungfrukammare. Materialet visar också att 

jungfrukammarna blev allt vanligare några årtionden in på 1900-talet. Det hände också att 

tjänarinnorna fick dela säng och att en del bytte sovplats beroende på årstid. Kristina skriver 

att hon som jungfru bodde i familjens matrum på vintern. ”I det rummet hade jag intet privat 

mer än en låda i en byrå med tre lådor och så en säng som var hopfällbar på längden” men på 

”sommaren hade jag ett eget rum men där var ingen eldstad, där fick jag ha så mycket jag 

ville av privata saker”.
128

 

 

På ett större bondställe hade de under 1920-talet ordnat en liten pigkammare under en trapp. 

Detta sågs som översitteri och högmod i bygden för där hade alla pigor innan dess endast 

sovit i köket.
129

 När pigan blev placerad på en annan plats än den vanliga blev husbönderna 

sedda som fåniga. Jag tolkar det som att när pigkammarbyggarna placerade sig själva i en 

högre klasskategori, och dessutom degraderade pigan till en lägre än vad hon skulle haft i 

andra familjer i bygden, var det just avvikandet från de rätta kategorierna som störde bygdens 

invånare. I finare hushåll fanns pigkammare och när bönderna gjorde likadant uppfattade 

grannskapet det som snobberier. Något som tyvärr inte framkommer av frågelistsvaret är 

husbondfolkets intention med kammarbygget. Var det verkligen att se sig själva som förmer, 

eller byggdes kammaren av till exempel hygieniska skäl? 

 

I de exempel som tagits upp i detta kapitel har olika sätt att som skillnaderna mellan 

kategorierna tjänstefolk och arbetsgivare upprätthölls på legat i fokus, och vad som skedde 

när någon gick utanför sin kategori. I materialet finns också berättelser där omgivningen har 

reagerat på ett nyskapande av kategoriseringar. Normbrotten synliggör kategoriseringar och 

gränser mellan dem. Gränser markerades också fysiskt, som till exempel med olika 

måltidsplatser, och med mer abstrakta sätt, som uttrycket ”att veta sin plats”. 

                                                 
127

 K.U. 1327; K.U. 1788 
128

 K.U. 1351 
129

 K.U. 1117 



27 

 

3.4 Smuts och tabu 

Det sista temat i uppsatsen är Smuts och tabu. Hur definierade tjänarinnorna smuts och tabu? 

Hur förhöll sig deras arbetsgivare till vad de ansåg vara smuts och tabu? Fanns det 

klasskillnader i synen på smuts och tabu? Här diskuteras även på vilket sätt meddelarnas 

inställning till smuts och tabun påverkade frågelistsvaren.  

 

”Deras uppgift var att hålla det orena borta från herrskapet” skriver Angela Rundquist om de 

tjänarinnor som befann sig längst ned på rangordningen i ett högreståndshushåll. Intentionen 

med denna uppsats var från början att studera vilka skillnader som fanns i synen på smuts och 

tabu mellan arbetsgivare och tjänarinna. Om tjänarinnan och arbetsgivaren kom från olika 

sociala klasser och var det också rimligt att det uppstod kulturkrockar i hennes och 

arbetsgivarens syn på vad orenhet innebar. Tyvärr är materialet tunt då endast enstaka 

meddelarna har skrivit om smuts och tabu, och när de väl gör det är det oftast i allmänna 

ordalag. Det betyder dock inte att ämnet är irrelevant att studera eftersom att själva frånvaron 

också säger någonting. Frånvaron visar att ämnet kunde uppfattas som känsligt. Avsaknaden 

av smutsbeskrivningar visar sig även i annat material än mitt. Frykman skriver att 

uppteckningar blivit censurerade av forskarna eftersom att där förekom, i forskarnas tycke, 

opassande ord eller beskrivningar av tabubelagda handlingar.
130

 Även om smuts och tabun 

sällan uttrycks på något omfattande och speciellt målande sätt förekommer ämnet i mitt 

material ändå - om än något dolt. 

 

Vikten av att särskilja på kategorin herrskap och tjänstefolk är visar sig även i detta tema.  

I frågelistsvaren berättas om toalettbesök som inte får göras på samma ställen. Herrskapet 

kunde i en våning ha en WC, ämnad för endast deras behov. Tjänstefolket hänvisades i till ett 

dass på gården.
131

 Åtskiljning av tvätten förekom också. En meddelare berättar att herrskapets 

och tjänstefolkets tvätt inte fick blandas och att de dessutom tvättades på olika sätt.
132

   

 

De berättelser som går att koppla till ämnet smuts handlar oftast om just tvätten. En 

meddelare skriver att ”man fick gnida på lorten” där hon arbetade som piga eftersom att de 

endast tvättade en gång på våren och en gång på hösten.
133

 Tvätten orsakade besvär för flera 

                                                 
130

 Frykman: a a, s. 136 
131

 K.U. 2092 
132

 K.U. 2158 
133

 K.U. 1123 



28 

 

tjänarinnor, en meddelare fick försiktigt tvätta hushållets linne för hand och att efteråt var 

”rent i sönder på mina händer”.
134

  

 

Städningen nämns av få meddelare i annat än allmänna ordalag. När det väl förekommer är 

det beskrivningar av tillfällen och platser där arbetsgivarens och tjänarinnans syn på smuts 

krockat. Stina var husjungfru och berättar att arbete utomhus sågs som hårdare än det inomhus 

”men det var ändå ingen trivsel, att alltid jaga efter smuts där det ingen smuts fans”. Hon är 

dock förstående för att det uppstod oenigheter eftersom hon fortsätter 

 

Från Pigans sida var hon (husmor) många gånger en tyrann. Men från  

Husmorssidan sett, var det inte så roligt, få ovana och absolut okunniga  

flickor som kom in till stan ovana att städa i en fin våning och hålla rent  

köket. [Det fanns arbete där] som inte förekom i stat och soldatstugor
135 

 

En annan meddelare berättar om sin mor som var tjänarinna i en prästgård. Där fanns en stor 

sal som aldrig användes, men salen skulle ändå skuras varje vecka med såpa och sand på 

morgonen innan det ordinarie arbetet påbörjades. Om tjänarinnan tyckte att detta var onödigt 

arbete och att hon därmed kunde slarva, salen städades ju ändå varje vecka, var ingenting som 

hon kom undan med för ”misstänkte husmor att det inte var ordentligt gjort, måste det göras 

om på kvällen och då med prästfrun sittandes på en stol och övervakade arbetet”.
136

 Det finns 

fler berättelser om hur husfrun kunde kontrollera att tjänarinnan verkligen gjort sitt arbete som 

hon skulle. Husfrun kunde till exempel gömma ett mynt under en mattkant. Låg myntet sedan 

kvar städades det slarvigt och var det borta var tjänarinnan en tjuv. En ärlig och pålitlig 

tjänarinna lämnade naturligtvis myntet till sin arbetsgivare.
137

 

 

Det är dock betydligt vanligare att meddelarna själva klagar på bristen på hygien hos sina före 

detta arbetsgivare. En före detta tjänarinna berättar om ett hushåll hon arbetade i där allting 

var smutsigt. Hon inte hade något rengöringsmedel för ”den såpa som fanns var inlåst till den 

dag vecko-tvättgumman kom” och till slut tillverkade hon sin egen lut av aska för att ha något 

att rengöra med. När meddelaren Carin kom som ensamjungfru till en rik dam var damens 

hem smutsigt och försummat. Det behövdes en ordentlig rengöring och Carin blev då tillsagd 
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att plocka ner de stora tunga gardinerna för tvätt. Efter det mödosamma arbetet synade damen 

gardinerna men då hon inte tyckte att de var tillräckligt smutsiga fick de hängas upp igen. I 

samma veva undrade Carin om hon inte skulle tvätta fönstren också, eftersom att de verkligen 

såg ut att behöva det. Damen svarade då att ”det kommer aldrig på fråga det ska den där 

gubbstrutten te gårdskarl men vi kan vänta till jul”. Händelsen utspelade sig i februari.
138

  

 

Olga H. kom till en större bondgård i Skåne på 1910-talet. Där skiljde sig hennes syn på smuts 

och tabu synnerligen från hennes arbetsgivares. Hon skriver att hon aldrig sett ett så smutsigt 

kök varken för eller senare. ”Allting var smutsigt här på denna plats. T.o.m. deras äktenskap 

inbördes”. En gång hade familjen äldsta dotter ropat på Olga: ”Kom Olga så ská du få se vad 

far och mor gör”. Olga kom dit och de såg in genom fönstret. ”De stod då uppåt en vägg mitt 

på dagen och uppfyllde de äktenskapsplikter som tillhörde den äkta sängen”.
139

 Olga H. 

uttrycker i sitt svar ett ogillande för husbonden då han var ”kolossalt grisig” och dessutom 

”kastade han sitt vatten ut genom det ena fönstret så karmen var rent genomrutten”. Hon fick 

också akta sig för att vända baksidan mot honom för annars var han där med sina händer. 

Olga H. berättar också hur husbondens bristande hygien till slut slog tillbaka på honom själv.  

 

Han hade sina maskiner […] han hade alltid maskinolja på händerna. Då 

 han inte tvättade sig ren blev det svarta strimmor i smöret. Han sköljde  

det heller inte mer är två gånger och då gick ju inte kärnmjölken ur. Då  

jag sá till honom om det sá han: Skit i de, det går i stáboana liaväll. Det  

hade han ju rätti. Det var ju mitt i kristiden. Men den tog slut en gång och  

då fick han stå där med sitt smör om han än så skjöljde det 10 gånger.  

Han fick flytta sin handel till Malmö i stället, för ”Lunnaboana” glömde  

inte att de tvingades äta hans sura och svartstrimmiga smör
140

 

 

Arbetsgivarna hade ofta regler för vilka tjänarinnorna fick umgås med, speciellt fanns det 

bestämmelser om tjänarinnan fick ta emot besök och i sådant fall av vilka. Kanske var 

arbetsgivaren rädd för att deras tjänarinnas sociala liv och umgänge skulle ha påverkat deras 

sociala ställning? De kan också ha resonerat att ett så begränsat umgänge som möjligt innebar 

större kontroll över både tjänarinnans tid och tankar; hennes vänner kunde ju ha dåligt 

inflytande henne. En manlig bekantskap var dessutom olämplig då risken för graviditet fanns. 
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Jag kopplar arbetsgivarnas inskränkningar på tjänarinnans umgängesliv som ett sätt att skydda 

sig från vad de anser vara smuts och tabu. Precis som att städning är ett sätt att ordna harmoni 

i vår tillvaro och få den att överensstämma med våra idéer om den
141

 försökte arbetsgivarna 

städa bort personer ur sin närhet som de inte ansåg passa in där, det vill säga personer ur fel 

kategori. I de högre klasserna fanns också en prydhetskultur som innebar att sexualiteten 

doldes och var tabubelagd.
142

 Prydheten återspeglade sig naturligtvis också på arbetsgivarnas 

inställning till tjänarinnans umgänge med män.  

 

Ketty hade en hembiträdestjänst där hon även hjälpte sin arbetsgivare i post- och 

telefonstationen. Ketty berättar att hennes husmor inte ville att hon skulle umgås med 

ungdomarna på orten eftersom ”det inte var fint nog för mig att ha andra hembiträden som 

vänner”.
143

 En meddelare skriver att hon inte ens fick tala med tvättgumman som kom varje 

vecka.
144

 En annan meddelare berättar att tjänarinnorna ”fick aldrig motta besökare, inte ens 

kvinnliga bekanta och definitivt inte manliga. Möjligen kunde en kvinnlig släkting 

komma”
145

. För en bondgårdspiga gällde, som i så många andra fall, andra regler. Där fanns 

för det mesta inga begränsningar för besökare.
146

  

 

Det fanns också herrskap som inte försökte begränsa tjänarinnans umgänge. En meddelare 

hade anställt 

 

Hildur, en helt ung, snäll och munter smålandsflicka trivdes 

 uppenbarligen med atrillerister, att döma efter en artilleristmössa, som  

vi fann liggande på köksskåpet. Vari trivseln bestod vet vi inte, och vi  

försökte inte hindra umgänget
147

 

 

Vanligtvis försökte dock arbetsgivaren förbjuda besök av manliga bekanta. Kristina berättar 

att manligt besök var ”strängt förbjudet, min företrädare hade fått sluta för hon tog in en pojk 

på rummet, hon var 17 år då”.
148

 Flera av meddelarna nämner att de hade fästmän men de går 

inte närmare in på var eller i vilken utsträckning de träffades. Däremot kan man på några 
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ställen läsa om olika praktiska sätt som användes för att upprätthålla en gräns mellan män och 

kvinnor. Till exempel berättas detta om när pigan hade sin sovplats i köket: 

 

I många fall låg även en eller två drängar i köket. Pigans bädd var då  

”tabu”. Man klädde av- och på sig i mörkret. Vid förekommande behov  

på natten fick trängarna ”gå ut”, endast pigan hade och fick använda en  

”nattpotta”, som stod under pigans säng.
149

 

 

Även om husbonden och husmor försökte åtskilja tjänarinnorna från män lyckades inte alltid 

detta. En del blev gravida ändå vilket kunde vara tabubelagt att tala om. Olga H. berättar om 

en piga som ”hade en ’oäkta unge’ som man sá. Det var första gången jag var tillhopa med en 

sådan sorts ungdom”. Olga H. vill betona att hon själv inte hörde till den sorten. När Olga H. 

erbjöds en rejäl löneförhöjning av sin smutsiga husbonde anklagade husmodern Olga H. för 

att ha ihop det med husbonden. Detta var inte sant, det var i själva verket en annan piga det 

gällde, men Olga H. blev så förnärmad att hon lämnade platsen trots lönen på tusen kronor.
150

 

 

I vissa fall kunde en bondson gifta sig med pigan om han var far till barnet. När en äldre 

bonde blev tvungen att gifta sig med sin piga mot sin vilja anade omgivningen att det berodde 

på att hon blivit gravid. En meddelare skriver att det blev  

 

ökade utgifter och det tog honom [bonden] hårt. Hon [den fördetta piga och  

nyblivna frun] ville ha rent i stugan. Förut hade man gått och stampat på 

ett golv som aldrig skurades, fullt med träskor, skulespann, fåraris och  

törestubbar. Att han fick det bättre, uppskattade han inte. Han var van vid  

att hans 80-åriga, lortaktiga mor satt i spisen
151

 

 

En del meddelare antyder att det var vanligt att tjänarinnorna blev gravida men som så mycket 

annat kring detta tabubelagda område går få in på det. Det finns däremot några skämt i 

materialet som insinuerar att det nog förekom en del magar under pigförklädet. ”Istället för 

turturduvor och papegojor tar man bondpigor i famn” skriver en meddelare och fortsätter 

sedan med den vitsiga gåtan ”Vilket träd föder levande ungar? Hembiträdet”.
152

 Tabubelagda 

                                                 
149

 K.U. 1117 
150

 K.U. 1235 
151

 K.U. 1161 
152

 K.U. 1161 



32 

 

och känsliga ämnen, som i vanliga fall är onämnbara, blir möjliga att tala om när man skämtar 

om dem.
153

 

 

Även i detta kapitel har det framkommit hur en del arbetsgivare upprätthöll och skapade 

gränser mellan sig själva och tjänarinnorna. Tvätt skulle inte blandas, deras naturbehov fick 

inte ske på samma plats och tjänarinnans umgänge kontrollerades för att hålla olämpliga 

personer eller beteenden borta. De krockar som uppstod i synen på smuts och tabu som syns i 

materialet går inte alltid att koppla ihop med kulturella klasskillnader. Frykman redogör för 

stora olikheter i hur borgare och bönder definierade smuts och tabu i Den kultiverade 

människan. Borgarklassen sågs om pryd av bönderna medan bönderna i sin tur sågs som 

lortiga och något vulgära.
154

 I uppsatsens material är det oftast tjänarinnan som klagar på 

orenhet hos sina arbetsgivare, oavsett om vilken klass arbetsgivaren tillhörde, snarare än att 

hon är den som ansetts ha en opassande inställning till smuts. Orsaken till att klasskillnaderna 

som Frykman beskriver inte syns i mitt material kan bero på det jag nämnde i början av 

kapitlet. Om smuts och tabu är känsliga ämnen att tala eller skriva om minskar sannolikheten 

för att man själv vill beskriva sig som en lortgris. Förebråelser mot andras orenhet, smuts och 

omoraliska beteenden är onekligen lättare att berätta om än sina egna brister.  
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4. Avslutning 

4.1 Sammanfattning och slutsatser  

Uppsatsen har visat exempel på de kategoriseringar som man kan se i materialet och genom 

dessa har tjänarinnornas vardagsliv synliggjorts. Hur kategoriseringarna påverkade 

tjänarinnorna samt hur kategoriseringar fungerade och användes har analyserats. Dessutom 

gavs en övergripande bild av tjänarinnornas villkor, yrkets historia och organisation samt 

yrkets olika titlar och arbetsuppgifter. I detta kapitel sammanfattas resultaten.  

 

I temat Titlar och tilltal såg vi hur tjänarinnorna inom tjänstefolksgruppen kategoriserades 

utifrån deras titel, arbetsuppgifter och arbetsplats. En kammarjungfru som arbetade nära en 

högreståndskvinna på ett slott hade högre status än mjölkpigan på en bondgård. Tilltalet var, 

liksom användandet av titlar, ett sätt att skapa distans mellan tjänarinnan och arbetsgivaren. 

Desto längre bort från tjänarinnan arbetsgivaren ansåg sig vara desto större skillnader fanns 

det i hur de tilltalade varandra. 

 

Rum och plats visade på samma sak som föregående tema, hur avstånden mellan kategorierna 

upprätthölls. I detta tema kan man även se att ju högre status en tjänarinna i ett 

herrskapshushåll hade, desto närmare hade hon tillstånd att vara. En barnjungfru ansågs vara 

finare än en husa och hon fick därför äta tillsammans med familjen. I Rum och plats 

synliggjordes också gränser mellan kategorierna genom olika exempel gränsöverskridanden.  

 

Temat Tid och tidsuppfattning beskrev hur tjänarinnorna strukturerade deras sätt att se på tid 

och hur detta förändrades. Eftersom att fritid och semester inte förekom i deras värld kunde 

tjänarinnorna inte förhålla sig till dessa begrepp, eller ens uppfattningen om att det var möjligt 

att dela upp dygnet i arbetstid och fritid. I takt med samhälleliga förändringar började dock 

tjänarinnorna utveckla en syn på arbetstid respektive sin egen tid. Skillnaden mellan 

arbetsgivare och tjänarinnor i det här temat märktes inte lika tydligt som i de övriga. Det finns 

dock vissa företeelser som visar på distansen mellan kategorierna. Tjänarinnorna tycks ibland 

vara undantagna från söndagsvilan och de kunde få arbeta på helgdagar, trots att deras 

arbetsgivare samtidigt besökte kyrkan. 

 

Smuts och tabu är ett tema där meddelarnas roll i materialtillkomsten diskuterades eftersom 

det var få meddelare som skrev om ämnet, just på grund av att ämnet var mer eller mindre 
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tabubelagt. I synen på smuts och tabu uppstod ibland krockar men dessa gick dock inte att 

koppla ihop med skillnader mellan kategorierna arbetsgivare och tjänarinna. Det var snarare 

så att arbetsgivarna gick över tjänarinnornas gräns för orenhet, än att tjänarinnan från 

bondeklassen anklagades för orenhet av sitt herrskap. Även i temat Smuts och tabu visades det 

hur en distans skapades mellan tjänarinnor och arbetsgivare, till exempel genom att deras tvätt 

inte blandades. När arbetsgivaren kontrollerade tjänarinnans umgänge användes samma 

tankesätt som när de vill ha ett rent hem, nämligen distanstagande från vad de ansåg vara 

smuts och tabu. 

 

Som vi sett påverkades tjänarinnornas vardagsliv till stor del av kategoriseringar. I de olika 

tema-kapitlen har vi sett att tjänarinnorna tillhörde en kategori och att arbetsgivaren hörde till 

en annan. Ibland låg dessa kategorier nära varandra och ibland var distansen mellan dem stor. 

Avståndet mellan kategorierna berodde på hur arbetsgivarens såg på sin egen sociala klass 

respektive tjänarinnans. Avstånden upprätthölls med till exempel normer för hur grupperna 

skulle tilltala varandra, olika platser för måltider, kontroll över tjänarinnans umgänge och 

hennes tid. Ju högre ställning arbetsgivaren hade desto fler regler fanns det att tillgå för att 

upprätthålla gränserna mellan kategorierna. Ansåg sig däremot arbetsgivaren höra till i samma 

kategori som tjänarinnan, detta förekom så gott som enbart på bondgårdar, blev också 

avstånden mindre.  

 

Om husbondsfolket gjorde liten eller ingen skillnad på kategorierna blev skillnaden inte heller 

i praktiken särskilt stor i deras sätt att umgås. Det var inte ovanligt på dessa bondgårdar att 

tjänarinnan kallade sina arbetsgivare vid förnamn, att de duade varandra och de eventuella 

titlarna var mindre formella. På en bondgård var avståndet mellan arbetsgivare och tjänare 

mindre och hierarkin plattare. De kom ofta från samma kategori av människor, allmogen, och 

både levde och arbetade sida vid sida. Detta speglas i språket.  

 

Det förekom också arbetsgivare som strävade efter en högre status och de kunde då bete sig 

på ett sätt som de förknippar med de välbärgade klasserna; det byggdes en pigkammare eller 

anställdes en tjänarinna fastän ekonomin egentligen inte tillät det. I de fallen försökte 

arbetsgivaren förflytta sig till en ny kategori genom att på något sätt öka avstånden mellan sig 

själv och tjänarinnan, eftersom det största avståndet mellan kategorierna fanns i de allra 

förnämaste hushållen.  
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I fall där tjänarinnan arbetade i en finare familj hade hennes yrke också flera kategorier än 

bara piga (till exempel husjungfru, hembiträde, kokerska) och skillnaden mellan henne och 

arbetsgivaren markeras även här i språket. Arbetsgivaren skulle tilltalas med ”herr” och ”fru” 

och gärna andra titlar eller efternamnet. Tjänarinnan tilltalades med sitt förnamn om hon inte 

kallades för sin yrkesbenämning som mamsell.  

 

Som vi sett var arbetsgivarens sociala ställning det som avgjorde det fysiska avståndet mellan 

tjänarinna och arbetsgivare. I de mest välbärgade hushållen rörde sig endast 

husföreståndarinnan, mamsell, över den gräns som fanns mellan herrskap och tjänstefolk. En 

köksa behövde inte ens veta hur hon skulle tilltala herrskapet eftersom det aldrig hände, allt 

gick genom mamsell. Tjänarna hade egen matsal och sov långt borta från herrskapet, men på 

en bondgård kunde familj och piga sova i samma rum.  

 

4.2 Förslag till fortsatt forskning  

Materialet öppnar upp för många fler forskningsfrågor än de som använts i denna uppsats. 

Hur ser tjänarinnans och arbetsgivarens relation utifrån ett maktperspektiv? På vilket sätt kan 

vi använda materialet och berättelserna som ett kulturarv? Ett jämförande av variationer 

mellan olika geografiska platser eller mellan land och stad är även möjliga utgångspunkter. 

Dessutom kan kvantitativa metoder användas för att se till exempel löneutvecklingen inom 

yrket och hur vanliga vissa företeelser är.  
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