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Abstract 
Titel: ”Terrible Sven” A study of the TV series Miss Frimans war depiction of the co-operation Swedish 
Homes and the position of women in Sweden in the early 1900s 
 
The purpose of this study is to do a qualitative analysis of the swedish television drama Fröken 

Frimans krig. The story is focused around a group of women that starts a cooperation with the goal of 

providing women from all layers of the society with affordable and fresh groceries free from 

contamination that could diseases like tuberculosis and cholera. The goal of the analysis is to 

investigate the way historical surrounding circumstances and the obstacles for swedish women in the 

beginning of the 20th century are portrayed in the drama. The theoretical basis of the study is based on 

the way in which the creator uses history and to what extent the content is historically accurate 

according to conventional facts. 

The results of the analysis showed that the drama was mostly historically accurate but that during 

certain scenes deviations were made from the accuracy, for example an epithet used in the drama 

concerning the name of the cooperation was mentioned 25 years before it appears in history. The 

analysis also showed that one of the biggest obstacles for women to achieve social equality was the 

class structures which divided women into firmly established categories in society. For example a 

lower class woman was offered the position as manager of the cooperations first store but she firmly 

and clearly declines the offer as a result of her awareness of the current class structures in swedish 

society.  
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1. Inledning 

Vi omges av en digitaliserad omvärld där televisionen inte är positionerad till särskilda utrymmen. 

Den har med dagens teknik flyttat in överallt där det finns en internetuppkoppling. I den här studien 

kommer vi undersöka en Sveriges Televisions serie Fröken Frimans krig.1 Vi anser det vara 

synnerligen relevant att studera denna sortens populärkultur då det finns ett stort utbud av serier, 

filmer och dokumentärer på olika online/streaming-tjänster som SVT Play, Netflix, Viaplay, etc. 

Vi kan klart konstatera att populariteten är stor bland denna typ av historisk återberättande. 

Fröken Frimans krig hade under nyårsveckan 2013 omkring 1,6 miljoner tittare.2 Med de höga 

tittarsiffrorna som många serier har, inklusive ovan nämnda, finner vi det rimligt att undersöka den 

historiska tillförlitlighet som framställs i serier som Fröken Frimans krig.  

Medietjänsten Netflix hade en budget på omkring 100 miljoner pund under första säsongen av det 

historiska dramat The Crown vilket motsvarar drygt 1,2 miljarder svenska kronor.3  

Därmed kan vi återigen konstatera att historiska serier, filmer, dokumentärer har ett tydligt 

attraktionsvärde för åskådarna men även för företagen som lägger ner stora summor pengar för att 

producera dem.  

 

2. Syfte 
Syftet är att vi ska göra en kvalitativ analys av Sveriges Televisions serie Fröken Frimans krig. 

Analysen är inriktad på att undersöka hur TV-serien förmedlar yttre omständigheter kring Svenska 

Hem samt vilka hinder som fanns för kvinnor i samhället under början av 1900-talet. Till vår hjälp 

kommer vi att använda oss av ett historiebruksperspektiv och begreppet historisk korrekthet. 

Seriens skapare Pernilla Oljelund har i en intervju berättat att karaktärerna i serien har inspirerats av 

verkliga personer men att karaktärerna ändå ska ses som fiktiva. Oljelund säger dock att den historiska 

grunden för säsong ett ska vara korrekt när det kommer till historiska händelser så som att 

livsmedelskooperativet utsattes för en bojkott.4 Den yttre handlingen kring Svenska Hem kan avvika 

från vad som egentligen hände. Det blir intressant att undersöka den historiska korrektheten med tanke 

på Pernilla Oljelunds uttalande om vad som är historiskt korrekt eller inte när det kommer till serien 

Fröken Frimans krig. Oljelund fastslår att karaktärerna ska ses som fiktiva och inte ska ses som 

representanter för de personer som verkade i Svenska Hem, därför har vi valt att undersöka om 

historiska fakta och yttre omständigheter är korrekta så som Oljelund påstår.  

 

                                                        
 
1	Sveriges	Television.	Fröken	Frimans	krig	–	En	miniserie	om	klass-	och	kvinnokamp	under	tidigt	1900-tal.	
2018	
2	Mediamätning	i	Skandinavien.	Veckorapport	52-2013.	2013	2	Mediamätning	i	Skandinavien.	Veckorapport	52-2013.	2013	
3	Loughrey.	The	Independent,	The	Crown:	The	Netflix	show	show	is	the	most	expensive	TV	series	ever.	2016	
4	Sveriges	Television.	Fröken	Frimans	krig	–	Okända	sanningen	bakom	Fröken	Frimans	Krig	–	skaparen	om	
fakta	och	fiktion	i	SVT-serien.	2018	
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3. Frågeställningar 

 
• Vilken/vilka typ/typer av historiebruk går att identifiera i tv-serien Fröken Frimans 

krig? 
 

• Vilka sociala strukturer var gällande för huvudkaraktärerna i tv-serien Fröken Frimans 

krig under början av 1900-talet? 

 

4. Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi haft distinkta avsnitt där en av oss har varit huvudförfattare och 

huvudansvarig för det som skrivits. Vi har dock gett tips till varandras avsnitt under arbetets gång och 

under bestämda avsnitt har vi båda varit skribenter.  

 

Följande avsnitt har Jimmie Lindfors skrivit och varit ansvarig för: 

- Urvalet av materialet. 

- Källkritik av materialet. 

- Förklaring av begreppet historisk korrekthet. 

- Tidigare forskning. 

- Bakgrund. 

 

Följande avsnitt har Fernando Cevallos Morales skrivit och varit ansvarig för: 

- Metod. 

- Teori. 

- Material Fröken Frimans krig. 

 

Följande avsnitt har båda författarna skrivit och varit ansvariga för: 

- Inledning. 

- Frågeställningar. 

- Analys av undersökta scener. 

- Slutdiskussion och sammanfattning. 

- Framtida undersökningar. 

- Didaktisk reflektion. 

- Referenslista.  
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5. Materialet 

 

Fröken Frimans krig - Säsong 1 

 

5.1 Urval av materialet 
Vi har valt att analysera ett antal utvalda scener från avsnitten i säsong ett av tv-serien Fröken Frimans 

krig. Vi har gjort ett selektivt urval av scener som vi ansett varit lämpliga att undersöka i den här 

studien. Undersökningen har byggts på scener som lyfter fram yttre historiska omständigheter samt 

scener som visar på vilka hinder som fanns under Svenska Hems uppstart i fråga om 

samhällsstrukturer och klasstrukturer. Anledningen till att vi inte har inkluderat fler scener från säsong 

ett är att flertalet av avsnitten har fokus på antingen karaktärernas personliga utveckling, fokus på 

maktstrukturer mellan könen eller att många av scenerna koncentrerar sig på seriens intrig vilket inte 

ska undersöka i den här studien. 

 
5.2 Källkritik av materialet 
Pelle Snickars och Cecilia Trenter diskuterar användbarhet av filmat material som är dramatiserat eller 

dokumentärt till sin karaktär i sin text Det förflutna som film och vice versa. Om medierade 

historiebruk – en introduktion.5 De menar att televisionen har fått ett allt större genombrott som 

massmediala historieförmedlare och medieringar av det förflutna som rörlig bild har blivit viktig för 

den breda massans förhållningssätt och uppfattning av historia.6 På senare årtionden har det enligt 

Snickars och Trenter uppstått ett slags medierat historiebruk i filmer, dokumentärer, tv-serier och 

dokusåpor där en filmatisering av en historia utan större svårigheter kan röra sig mellan fiktion och 

verklighet. Snickars och Trenters beskrivning passar väl in på det huvudsakliga 

undersökningsmaterialet för den här studien tv-serien Fröken Frimans krig. Serien har valt att 

kombinera verklighet och fiktion när det kommer till yttre omständigheter respektive seriens 

karaktärer.  

 

Att göra en historisk undersökning där en dramatiserad tv-serie utgör huvuddelen av 

undersökningsmaterialet har både sina för och nackdelar. En av nackdelarna är som nyss nämnt att 

historiebruket i filmatiseringar kan röra sig mellan verklighet och fiktion i ett dramaturgiskt syfte. 

Ytterligare ett problem med att undersöka en historiskt centrerad tv-serie är att det kan vara svårt att 

skilja på och specificera vad som är ”fiktion” och vad som är ”verklighet” i den historieförmedling 

                                                        
 
5	Snickars,	Pelle	&	Trenter,	Cecilia	(red.).	Det	förflutna	som	film	och	vice	versa:	om	medierande	historiebruk.	
Lund:	Studentlitteratur	2004	
6	Snickars	och	Trenter	2004:8	
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som pågår i en historiskt fokuserad tv-serie, till exempel Fröken Frimans krig.7  

Enligt Snickars och Trenter är det även av betydelse vilket källbegrepp som används när ett 

filmmaterial granskas. Ett funktionellt källbegrepp vidhåller att det är källans användbarhet som 

definierar den som en historisk källa och att även film och tv-serier som är rent produktionsmässigt 

eller konstnärligt dåliga kan användbara om rätt frågor ställs till materialet.8 

 

Snickars och Trenter skriver att historiska filmer inom den fiktiva världen kan delas upp i två 

kategorier. Den första är spelfilmer som har sin plats i iscensatt, historisk verklighet. Den andra 

kategorin går att urskilja ur den första. Det är spelfilmer som gör anspråk på att vara seriösa 

”historiska spelfilmer” i det att filmen eller tv-serien försöker skilda historiska detaljer och förloppet 

på ett historiskt korrekt och trovärdigt sätt.9 Fröken Frimans krig går att placera i den andra kategorin i 

sken av skaparen Pernilla Oljelunds uttalanden om tv-seriens historiska korrekthet. Oljelund har i en 

intervju menat att tv-serien inte ska ses som en exakt historisk återberättelse om kooperationen 

Svenska Hem. Hon menar att karaktärerna är påhittade och fiktiva och inte bör jämföras med verkliga 

personer som var involverade i Svenska Hem men att yttre historiska händelser kring kooperationen 

ska vara verkliga och historiskt korrekta.10  

 

6. Metod 
För att denna studie ska kunna genomföras måste det finnas en struktur hur arbetet ska gå till väga. 

Den metodik som valdes har möjliggjort det för oss som grupp att enklare kunna bearbeta och 

samtidigt forma arbetet. I den här sortens arbete är det ytterst viktigt att det ska finnas ett mönster hur 

all data ska samlas in och behandlas. 

I denna studie har vi valt att genomföra arbetet genom en kvalitativ innehållsanalys med ett 

historiebruksperspektiv och utifrån begreppet historisk korrekthet. Vi har systematiskt bearbetat 

materialet så att vi kommer närmare ett resultat för den här studien.11 

Studien ska genomföras genom en kvalitativ analys av utvalda scener från tv-dramat då vi är ute efter 

att studera svenska kvinnors förhållanden i det tidiga 1900-talet då serien utspelar sig.  

  

I denna studie har vi valt att utforska en svenskproducerad tv-serie, där vi undersöker hur väl de 

historiska skildringar som visas för tittarna stämmer överens med hur verkligheten såg ut. Denna sorts 

urval gör det möjligt att fördjupa oss inom den historiskt korrekta skildringen samtidigt som vi 

                                                        
 
7	Snickars	och	Trenter	2004:18-19	
8	Snickars	och	Trenter	2004:19	
9	Snickars	och	Trenter	2004:19	
10	Sveriges	Television.	Fröken	Frimans	krig	–	Okända	sanningen	bakom	Fröken	Frimans	Krig	–	skaparen	om	
fakta	och	fiktion	i	SVT-serien.	2018	
11	Esaiasson,	Peter,	Gilljam,	Mikael,	Oscarsson,	Henrik	&	Wängnerud,	Lena.	Metodpraktikan:	konsten	att	
studera	samhälle,	individ	och	marknad.	Fjärde	upplagan.	Stockholm:	Norstedts	juridik.	2012:210	
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bearbetar historiebruket i serien. Dessa två begrepp är och kommer vara bärande under studiens gång. 

Med tanke på att vi valt att undersöka denna enskilda serie menar Lindblad att det inte går att 

generalisera med påståenden kring historisk korrekthet i varken tv-serier eller filmer rent allmänt.12 

 

6.1 Populärkultur 

I denna studie har vi som tidigare nämnt valt att studera tv-serien Fröken Frimans krig. Tv-serier, 

filmer, dokumentärer, poddar, etc. är olika kategorier som går att föra samman i den populärkulturella 

kategorin. Vad är då populärkultur?  

 

Populärkultur är ett mångfacetterat begrepp som inte är helt enkel att reda ut. Det går att förklara 

begreppet med att det är en kulturform som är uppskattad.13 Det är självfallet en ytterst förenklad 

version av begreppet. Men det går även att styrka om vi granskar tv-seriens tidigare tittarsiffror som 

menar på att programmet, som kategoriseras som populärkultur, är väl omtyckt av en stor grupp 

människor.14 Det går även att se hur ekonomi och marknad även kan spela stor roll för att karakterisera 

något som ett populärkulturellt verk, i detta fall Fröken Frimans krig. Det kan bli en aning 

problematiskt att beskriva populärkultur då det blir ofrånkomligt att möta begreppet finkultur. Denna 

uppfattning likt populärkultur är inte heller enkel att definiera då det inte konkret är bestämt hur 

finkultur ska fastställas. Men det går att spåra begreppet finkultur från 1800-talets modernism då 

samhällets elit tog till sig av en kultur där opera, konst, musik ansågs som en mer angenäm kultur.15 Vi 

ska även synliggöra ytterligare faktorer som beskriver vad populärkultur kan vara. Begreppet kan även 

vara en del av en kommersialiserad produkt som produceras för de stora massorna vilket vi förmodar 

kan stämma överens då vi tidigare nämnt att företaget Netflix spenderade omkring 1,2 miljarder 

kronor på första säsongen av en historisk dramaserie. Men även andra kulturella uttryck som musik 

inte längre producerar lika stora volymer av exempelvis CD-skivor, men de når många människor och 

trenden verkar stiga via streamingtjänster som exempelvis Spotify och möjliggör en stor broadcasting-

förmåga.16 

  

 

 

 

 

 

                                                        
 
12	Lindblad,	Inga-Britt.	Uppsatsarbete:	en	kreativ	process.	Första	upplagan.	Lund:	Studentlitteratur.	
2012:24-25	
13	Lindgren,	Simon.	Populärkultur	–	teorier,	metoder	och	analyser.	Malmö:	Liber.	2005:33	
14	Svenska	Dagbladet.	Tv-toppen:	Succé	för	Fröken	Frimans	krig.	2014		
15	Lindgren	2005:34-35	
16	Ohlsson.	Sveriges	Radio.	Uppåt	för	vinyl	och	strömmad	musik	men	mörkt	för	CD-skivor.	2015	
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7. Teori 
I detta arbete har vi använt undersökt avhandlingen Rätt för kvinnor att blifva människor fullt och helt- 

svenska kvinnors medborgarskap 1921-1971 av Zara Bersbo.17 I avhandlingen har hon använt sig av 

en utgångspunkt kallat ekonomiskt medborgarskap. 

Begreppet kommer från Kessler Harris som menar på att fri- och rättigheter för kvinnor i normala fall 

uttolkats avsevärt olika i kontrast till männens. Männen har haft det enklare att göra sig fria och 

myndiga genom förvärvsarbete, något som i kontrast ansetts som komplicerade för kvinnor som 

utöver omsorgen för hemmet och barnen även ville arbeta. Det fanns kvinnor som utförde båda 

delarna, men det var förmodligen en tillfällig utväg då de troligtvis saknade en manlig försörjare.18  

Ekonomiskt medborgarskap kan även kopplas samman med begreppet civil- och sociala 

medborgarskapet. Begreppet kan uttryckas som status och praktik. Det är genom lagstiftning som 

möjliggör att kvinnor skulle kunna få större möjligheter att utveckla sin tillvaro genom sociala- och 

ekonomiska reformer. Begreppet synliggör och ger en större förståelse för den gifta kvinnans position, 

vilka hennes möjligheter var att senare kunna nå ekonomisk frihet, samt en personlig självständighet. 

Det finns kritik mot begreppet då det ekonomiska oberoendet enbart är kopplat till förvärvsarbete.19 

 

7.1 Historiebruk 

I denna undersökning har vi även valt att använda oss av historiebruk som en teoretisk utgångspunkt. 

Begreppet är kanske inte bekant för gemene man eller kvinna. Det handlar om hur samhället använder 

sig av historia och till vilket syfte det kan tänkas vara. 

Historiebruk kan användas på ett intentionellt eller funktionellt sätt. Genom det intentionella 

användandet framhävs potentiella aktörsorienterade, avsiktliga och målrationella genom bruk av 

historia. Det funktionella blir mer hur historiskt bruk kan bland annat svara på enskilda frågor eller 

intressen för både individ och samhälle. Samtidigt kan det funktionella perspektivet även vara en 

metod för att få framgång i kommersiella syften eller väcka diskussion inom politiska frågor.20 Det 

sistnämnda perspektivet är den som stämmer överens mest med tv-serien som vi ska undersöka. 

Fröken Frimans krig är ett historiskt tv-drama som nått kommersiell framgång med höga tittarsiffror 

samtidigt som den ställer politiska frågor ur ett dåtida perspektiv från ett tidigt 1900-tal ändå kan 

kännas relevant år 2018. 

Begreppet historiebruk har även en rad olika inriktningar. I detta arbete kommer vi utgå från den 

vetenskapligt-, kommersiellt- och politisk pedagogiska historiebruket. 

                                                        
 
17	Bersbo,	Zara.	Rätt	för	kvinnor	att	blifva	människor	fullt	och	helt	–	svenska	kvinnors	medborgarskap	1921-
1971.	Växjö:	Linnéuniversitetet.	2011	
18	Bersbo	2011:14-15	
19	Bersbo	2011:16	
20	Karlsson,	Klas-Göran	&	Zander,	Ulf.	Historien	är	närvarande:	historiedidaktik	som	teori	och	tillämpning.	
Första	upplagan.	Lund:	Studentlitteratur.	2014:70-71	
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7.1.1 Vetenskapligt historiebruk 

Begreppet återfinns inom de vetenskapliga korridorerna. Den förknippas med särskild expertis från 

den som ska granska historien. En stor skillnad mellan vetenskapligt historiebruk mot övrig är att den 

inte vänder sig mot samhället. Tvärtom, den fördjupar sig källkritik för att försöka ta reda på ”den 

konkreta sanningen”.21 

  

7.1.2 Politiskpedagogiskt historiebruk 

Handlar om att jämföra historiska händelser med vår egen tid. Detta kan vara i syfte att antingen 

kritisera eller legitimera olika politiska beslut. Här har det stor betydelse att de som ska utöva 

politiskpedagogiskt historiebruk använder det på rätt sätt, ofta i samband med skolundervisning. Så att 

händelser som folkmord inte förminskas då det ska jämföras med något som kan riskera att förminska 

begreppet.22 I detta fall kommer vi undersöka det här begreppet då vi även har en didaktisk 

utgångspunkt där skolan ofta använder sig av filmatiseringar för att skildra historia. 

 

7.1.3 Kommersiellt historiebruk 

Tillkom som en reaktion på den allt större efterfrågan av historiska tv-serier, dokumentärer, filmer och 

andra former av populärkulturella verk. Det kan även vara andra saker som olika föremål som är en 

del där efterfrågan på marknaden kan upplysa oss om en kommersialisering med historia. 

Filmatisering av historiska förlopp har synnerligen bevisats ha ett stort kommersiellt värde då de är 

påkostade och genererar stora summor pengar för filmbranschen. Men de rör sig inom gränslandet för 

olika värden; kommersiellt, vetenskapligt, politiskpedagogisk och även konstnärligt.23 Hur mycket kan 

vetenskaplig historia förändras för att underhålla den breda massan som vill ha en spännande och 

engagerande film/tv-serie. Det är frågor som vi kommer ställa undersökningen av Fröken Frimans 

krig. 

 

7.2 Historisk korrekthet 

Ett begrepp som vi som författare har valt att använda oss av i den här undersökningen är historisk 

korrekthet. Med denna undersöknings syfte i åtanke menar vi att historisk korrekthet definieras som 

hur väl något förhåller sig till historiskt korrekt och vedertagen fakta och information. I denna 

undersökning har vi som författare valt att tillämpa begreppet historiskt korrekthet på tv-seriens yttre 

omständigheter såsom datum och händelseförlopp och inte på karaktärernas bakgrund eller leverne 

baserat på verkliga förlagor. Den anpassningen av begreppet gör vi utifrån skaparen Pernilla Oljelunds 

                                                        
 
21	Karlsson	och	Zander	2014:78	
22	Karlsson	och	Zander	2014:76	
23	Karlsson	och	Zander	2014:64	
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ord om att seriens karaktärer ska ses som fiktiva men att seriens yttre omständigheter är korrekta.24 

Begreppet historisk korrekthet blir således applicerbart på den del av tv-serien som handlar om 

historiska yttre omständigheter men inte den del av tv-serien som handlar om huruvida karaktärernas 

liv är baserat på verkliga historiska personer. Undersökningen ämnar dock inte undersöka samtliga 

aspekter av tv-serien, därför blir begreppet ändå funktionellt för den här undersökningens syfte. 

 

Malin Karlsson vid Göteborgs universitet har skrivit en kandidatuppsats angående begreppet historisk 

korrekthet. Hon har studerat hur personer i en facebookgrupp som diskuterar skapandet av medeltida 

kläder använder och definierar begreppet historisk korrekthet.25 I studien ställde hon frågor till 

personer i facebookgruppen om hur de såg på begreppet historisk korrekthet. Karlsson kopplar en av 

sina slutsatser i sin undersökning till Bodil Petersson som är docent i arkeologi och hennes definition 

av begreppet rekonstruktion som Karlsson menar ligger nära vad hon anser definiera begreppet 

historisk korrekthet. Definition som Karlsson hänvisar till är: ”Rekonstruktion, på svenska 

återskapande, ska inte uppfattas bokstavligt. Rekonstruktion är skapande tolkning utifrån samtidens 

värderingar”.26 Informanterna som Karlsson intervjuade menade att det är allmänt vedertagen fakta 

som avgör om något är historiskt korrekt. Hon hänvisar till ett citat från en av informanterna: ”… den 

samlade kunskapen hos forskare och personer med stort kunnande inom hobbyn tycker jag”.27 

Karlssons resultat visar alltså på att begreppet historisk korrekthet kan tolkas som en rekonstruktion 

utifrån samtidens värderingar samt som den samlade kunskapen om ett visst område som forskare och 

lärda inom ett ämne har. Den synen går att koppla till den syn på begreppet historisk korrekthet som 

den här uppsatsen utgår ifrån när vi undersök den historiska korrektheten i tv-serien Fröken Frimans 

krig.  

 

Vi som författare är mycket väl medvetna om att begreppet historisk korrekthet är laddat och kan vara 

kontroversiellt. Vi förhåller oss till det rådande forskningsläget kring kvinnans position i samhället 

under början av 1900-talets Sverige och har gjort vår definition av begreppet historisk korrekthet 

baserat utifrån det.  

 

 

 

 

 

                                                        
 
24	Sveriges	Television.	Fröken	Frimans	krig	–	Okända	sanningen	bakom	Fröken	Frimans	Krig	–	skaparen	om	
fakta	och	fiktion	i	SVT-serien.	2018	
25	Karlsson,	Malin.	Historiskt	korrekt	–	En	netnografisk	studie	av	begreppet	HK	med	historisk	slöjd	som	
kontext.	2014:10-11	
26	Karlsson	2014:42	
27	Karlsson	2014:28	
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8. Tidigare forskning 
 

8.1 Hägg och Sandborg 

Det har gjorts få undersökningar eller uppsatser med sin grund i tv-serien Fröken Frimans krig. En 

kandidatuppsats författades dock av Kajsa Hägg och Elin Sandborg 2014 vid Malmö Högskola. Hägg 

och Sandborg hade en annan teoretisk infallsvinkel och valde andra aspekter ur tv-serien att utgå ifrån 

i sin undersökning än vad denna undersökning ämnar göra. Författarna valde att göra en kritisk 

diskursanalys för att undersöka om det fanns könade maktstrukturer i Fröken Frimans krig.28 

Resultaten av undersökningen av maktstrukturerna i tv-serien diskuteras och kopplas sedan till 

samhället i stort om och hur liknande maktstrukturer kan uppstå och identifieras. Författarna använde 

sig huvudsakligen av en feministisk utgångspunkt i sin undersökning.29 Uppsatsens resultat visade att 

det går att koppla hegemonisk maskulinitet till könade maktstrukturer där män har mer makt än 

kvinnor i medier. 

 

Hägg och Sandborgs kandidatuppsats inkräktar ej på denna uppsats syfte då deras uppsats har ett 

tydligt fokus på att undersöka maktstrukturer i tv-serien och i dagens samhälle utifrån ett uttalat 

feministiskt perspektiv. Vår uppsats har sitt fokus på att undersöka vilka hinder och åsikter som fanns 

kring kvinnans ekonomiska och sociala frigörelse i tv-serien och yttre historiska omständigheter 

utifrån ett historiebruksperspektiv och begreppet historisk korrekthet snarare än utifrån ett feministiskt 

perspektiv som Hägg och Sandborg utgick från. Den teoretiska ingångsvinkeln och aspekterna som 

undersöks skiljer sig således åt mellan uppsatserna och vi som författare anser att det är motiverat att 

undersöka Fröken Frimans krig utifrån denna uppsats syfte och teoretiska utgångspunkt för att på så 

sätt fylla den kunskapslucka som finns kring tv-serien Fröken Frimans krig. 

 

8.2 Bersbo 

Zara Bersbo har i sin doktorsavhandling Rätten för kvinnan att blifva människa - fullt och helt från 

2012 gjort en undersökning och genomgång av kvinnans väg till ekonomiskt medborgarskap mellan 

åren 1921-1971 och vilka förändringar inom lagstift och sociala och ekonomiska rättigheter som låg 

bakom kvinnans möjlighet att kunna arbeta och uppnå ekonomiskt och socialt medborgarskap i början 

av 1970-talet. Undersökningen bygger på förändringar i samhället och för kvinnans position från slutet 

på 1800-talet fram till 1920-talet vilket gör att hennes forskning blir tillämpningsbar även för denna 

uppsats syfte. 

 
                                                        
 
28	Hägg,	Kajsa	&	Sandborg,	Elin.	Galna	fruntimmer	–	Könsrelaterade	maktstrukturer	i	tv-serien	Fröken	
Frimans	krig.	2014:3	
29	Hägg	och	Sandborg	2014:7	
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Bersbo genomförde analyser av lagförarbeten, utredningar och tittade på hur problemet med kvinnans 

rättigheter framställdes.30 Hon tittade även på vilka antaganden som gjordes på kön, klass och 

civilstånd i utredningarna och vilka förslag om förändringar som föreslogs i relation till dessa faktorer. 

Bersbo hade även som syfte att undersöka vad som var möjligt och inte möjligt att uttrycka i dessa 

utredningar samt vilka beteenden, relationer och positioner som uppmuntrades samt inte 

uppmuntrades eller sågs som önskvärda. Frågeställningen som Bersbo jobbade med var: ”Vad innebar 

förändringarna som gjordes under den undersökta perioden, d.v.s. ny lagstiftning och andra reformer, 

för svenska kvinnors möjlighet att nå ekonomiskt oberoende?”31  

 

Den teoretiska utgångspunkt som Bersbo använder grundar sig till stora delar på Alice Kessler Harris 

begrepp ekonomiskt medborgarskap. Bersbo förklarar begreppet ekonomiskt medborgarskap på 

följande sätt: ”Genom lagstiftning skall varje medborgares rätt till arbete och ekonomiskt oberoende 

garanteras samtidigt som ekonomisk- och sociala reformer som moderskapsersättning och barnomsorg 

skall understödja kvinnors möjligheter att använda de medborgerliga rättigheterna”.32 Enligt Bersbo är 

begreppet ekonomiskt medborgarskap användbart i en historisk analys för att det binder ihop kvinnans 

förvärvsarbete med det arbete som hon tidigare gjort i hemmet. Begreppet gör det även möjligt att 

undersöka vilka arbetsuppgifter och ekonomiska positioner som påverkade gifta kvinnor och som de 

kunde identifiera sig med och hur det påverkade deras möjligheter att bli oberoende och ekonomiskt 

fria.33 

 

Som metod använde sig Bersbo av Carol Lee Bacchis metodologiska angreppssätt ”Vad är 

problemet?”.34 Angreppssättet är skapat för att analysera politiska förslag och utredningar. 

Utgångspunkt i den typen av analys ligger på att våra uppfattningar och tankar kring ett visst problem 

påverkar våra förslag på lösningar på det problemet. Hur frågor problematiseras och vilka värderingar 

och självklara antaganden som görs om till exempel kön, preciserar problemet och det får inverkan på 

vilka lösningar som anses vara befogade, tänkbara och rimliga.35  

 

Avhandlingens resultat visade att det ramverk som problemen placerades i under de statliga 

utredningarna påverkade svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap och att de fick reella 

konsekvenser för lösningarna som presenterades som logiska och givna och vilka lösningar som 

ansågs som otänkbara att genomföra.36 Resultaten av Bersbos avhandling visade även att 

                                                        
 
30	Bersbo	2011:12	
31	Bersbo	2011:12	
32	Bersbo	2011:14	
33	Bersbo	2011:14	
34	Bersbo	2011:20	
35	Bersbo	2011:20	
36	Bersbo 2011:176	
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kroppsarbetande kvinnor från arbetarklassen återkommande framhölls som ett problem i 

utredningarna. Dessa kvinnor problematiserades i utredningar och lyftes fram som sociala problem. 

De sociala problemen skulle sedan lösas genom vad som i utredningarna omnämndes som 

moderniseringar av lagstiftningar och välfärdsförmåner. Genom dessa lösningar skulle det sociala 

hotet, eller problemet som kvinnors beteende framställdes som, förändras.37 

 

Bersbos resultat kan sammanfattas med kvinnans rätt är bli fullständig medborgare inte endast var en 

fråga om kön utan även om klass och civilstånd.38 Politiken under avhandlingens undersökningsperiod 

visade på ett skifte i fokus från kvinnor och mäns olikheter till deras likheter. Undersökningen visade 

även att det fanns en splittring inom könen när det kom till kvinnofrågan. Kvinnors olika 

klasstillhörighet kom att leda till en delning mellan kvinnorna och deras syn på varandras plats i 

samhället och deras rättigheter. 

 

8.3 Du Rietz 

En person som gjort en omfattande studie om kvinnors företagsamhet är historikern Anita Du Rietz. 

Hon har genomfört en omfattande studie i sin bok Kvinnors Entreprenörskap under 400 år. Hon är 

även en historiker som offentligt har kritiserat den historiska korrektheten i tv-serien Fröken Frimans 

krig. I en intervju i Sveriges radio 8 maj 2014 så kritiserar hon den historiska korrektheten i skildring 

av kvinnans situation och möjligheter i början av 1900-talet och hon menar att skaparna har anpassat 

serien efter dagens fördomar om hur kvinnans position i samhället såg ut då.39 Hennes kritik mot 

serien har även tjänat som en inspiration till den här undersökningen och öppnade vårt intresse för att 

faktiskt undersöka hur väl historiska händelser och fakta i Fröken Frimans krig stämmer med 

verkligheten. 

 

Anita Du Rietz diskuterar sina avslutande tankar i boken den vedertagna synen som finns på kvinnligt 

företagande under början av 1900-talet. Enligt Du Rietz så finns det en föreställning om att kvinnors 

ökade företagaraktivitet och en förbättring av kvinnans ekonomi var ett resultat av att kvinnor blev 

myndiga, fick rösträtt och blev valbara till riksdagen.40 Enligt Du Rietz så stämmer inte det. Hon 

menar att det finns andra faktorer och institutioner som bör analyseras och diskuteras i förhållande till 

kvinnors entreprenörskap. 

 

                                                        
 
37	Bersbo 2011:177	
38	Bersbo 2011:184	
39	Sveriges	Radio.	Vetenskapsradion	Historia.	Hur	Hedenhös	blev	bonde.	14:13-23:56	min.	2014	
40	Du	Rietz,	Anita.	Kvinnors	entreprenörskap:	under	400	år.	Första	upplagan.	Stockholm:	Dialogo.	2013:472	
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Det första var vad Du Rietz kallar ekonomiska realiteter.41 Det kunde vara till exempel arbetskraft i 

relation till efterfrågan. Fram till mitten på 1800-talet fanns det en förhållandevis liten grupp 

tillgänglig och yrkesverksamma arbetare utanför den agrara sektorn. Kvinnliga företagare fick inte ta 

in egna anställda medan manliga företagare fick slåss om den tillgängliga arbetskraften. Efter 

näringsfrihetens införande 1864 så uppstod ett markant överflöd av arbetare vilket gjorde att arbetarna 

fick konkurrera om arbetstillfällen under perioden 1850-1950.42 

 

Du Rietz avslutar sin bok med att skriva att i historieskrivningen har kvinnliga entreprenörer under 

århundraden glömts bort eller valts bort.43 I sin bok menar Du Rietz att hon har försökt lyfta fram vissa 

av dessa bortglömda kvinnor och deras bortglömda gärningar under historien. Under 

konsumtionsrevolutionen var kvinnor viktiga konsumenter och redan innan den industriella 

revolutionen var de väsentlig arbetskraft. Redan innan näringsfriheten infördes i Sverige 1864 var det 

kvinnliga entreprenörer som startade och drev företag. Under perioder av restriktioner och hinder för 

kvinnors företagande så kämpade de på och fortsatte i sina företagarroller. Du Rietz skriver att det är 

välförtjänt att kvinnor får upprättelse för sina gärningar i den ekonomiska historieskrivningen.44 

 
9. Bakgrund 
 

9.1 Kvinnofrågan i Sverige 

Under 1800-talet kom hushållets funktion att förändras. Hushållet gick från att vara sammanhållen för 

att både reproducera och producera till att alltmer fokusera på reproduktionen. Den förändringen 

påverkade kvinnorna som tappade kontakten med produktionen på grund av en framväxande ideologi 

som menade att kvinnor var ansvariga för reproduktionen och att hushålls- och omsorgsarbete ansågs 

som kvinnligt.45 Den lagstiftning som gällde under 1800-talet förbjöd kvinnor att bedriva hantverk, 

handel eller att stå för ett hushåll. Det sammanföll med att giftermålsfrekvensen sjönk och kvinnor 

blev således fast i ett hushåll som inte längre var inkomstbringande. Trots att det fanns en lagstiftning 

som skulle hindra kvinnor från att söka inkomst och arbete utanför hemmet så var många dock 

tvingade att söka sig utanför hemmets gränser för att kunna försörja sig själva och sina barn.46 

 

Vissa tankar om kvinnors rättigheter väcktes redan på 1700-talet men det var först under 1800-talet 

som kvinnofrågan började debatteras på allvar. Det fanns under denna tid män som lyfte fram 
                                                        
 
41	Du Rietz 2013:472	
42	Du Rietz 2013:472	
43	Du Rietz 2013:473	
44	Du Rietz 2013:472	
45	Hedenborg,	Susanna	&	Kvarnström,	Lars	(red.).	Det	svenska	samhället	1720-2014:	böndernas	och	
arbetarnas	tid.	Femte	upplagan.	Lund:	Studentlitteratur.	2015:173	
46	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:173	
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kvinnans rättigheter men det har diskuterats utifrån vilka olika motiv som männen kan ha lyfta fram en 

sådan positiv syn på kvinnans förbättrade rättigheter. Några menar att männen inte drev frågan för att 

kvinnor skulle få rättigheter utan för att de själva inte skulle tappa makt mot andra män.47 Männen ur 

adeln var emot en jämställd arvslagstiftning eftersom att den innebar att jorden skulle delas och det 

innebar att de tappade mark och led en ekonomisk förlust. Männen som var för en jämställd 

arvslagstiftning menade att samma sak skulle ske men att det innebar en jämnare fördelning mellan 

människor i samhället. Ytterligare en teori som lyfts fram är att männen var för ogifta kvinnors 

ekonomiska rättigheter för att då skulle de slippa betala underhåll till kvinnorna när 

giftermålsfrekvensen sjönk.    

 

Det finns ett annat perspektiv som även det menar att ekonomins förändring var bidragande till en 

jämställd lagstiftning men att det inte var männens initiativ eller agerande som låg bakom en förändrad 

lagstiftning. Perspektivet menar att det var kvinnornas agerande som låg bakom kvinnornas 

förbättrade ställning i samhället.48 När kvinnorna började ta politiska initiativ växte även 

organisationer fram som arbetade för kvinnornas rättigheter, med ett fokus på rösträtten och 

egendomsrätten. Uppkomsten av organisationer och föreningar har setts som viktiga för den 

förändringsprocess som började få alltmer fart under mitten av 1800-talet.49 Det som kom att bli den 

fråga som hamnade i fokus var den om kvinnans myndigförklaring och frigörelse från mannens 

förmyndarskap. Enligt lag så skulle kvinnan ha en förmyndare som skulle ansvara för religiös och 

yrkesmässig fostran.50 Ofta var en manlig släkting förmyndare men det kunde även vara personer som 

myndlingen själv pekade ut som en lämplig förmyndare. Carl Jonas Love Almqvist författade 1839 en 

bok med titeln Det går an där han argumenterade för att kvinnan skulle slippa bli underordnad 

mannen i hushållet och i samhället. Boken väckte debatt om kvinnans frigörelse från mannen som 

kom att kallas kvinnofrågan, kvinnoemancipationen eller kvinnosaken.51  

 

Under det tidiga 1800-talet så var det främst männen som förde diskussionen kring kvinnofrågan. Det 

var på grund av deras ställning i samhället och olika diskussionsforum. Männen var politiker, 

författare och skribenter och hade möjligheten att föra sin talan i det offentliga rummet. Ovan nämnda 

föreningar och organisationer som började uppstå gjorde dock att kvinnorna undan för undan fick 

större möjligheter att uttala sig och diskutera kvinnofrågan. Exempel på föreningar och organisationer 

är frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och kvinnosaksföreningar.52 Kvinnornas yttrandefrihet var 

                                                        
 
47	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:174	
48	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:174	
49	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:174	
50	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:175	
51	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:176	
52	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:176	
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dock begränsade både till var de fick tala och om vad de fick tala. Kvinnorna skulle helst diskutera 

sådant som männen menade var kvinnliga sysslor, till exempel barnskötsel. 

 

Det var oftast personer från högre klasser som hade tid och möjlighet att diskutera kvinnofrågan, 

arbetarklassen var tvungna att lönearbeta. En av de allra största och mest berömda personerna som 

jobbade för kvinnoemancipationen var författarinnan Fredrika Bremer.53 Bremer menade att kvinnans 

ställning i samhället var tvungen att förändras eftersom att hon inte hade samma rättigheter eller 

friheter som mannen. Hon använde sig själv som exempel. Hon gifte sig aldrig eftersom att hon trodde 

att det var omöjligt att arbeta som författare samtidigt som hon skulle hålla uppe arbetet som husmor. 

Bremer publicerade sin första bok som diskuterade kvinnofrågan 1848, romanen Syskonlif. Boken 

diskuterade jämlikheten mellan män och kvinnor. 1856 kom nästa bok av Bremer, idéromanen Hertha 

med undertiteln En själs historia, teckning ur det verkliga livet. Boken handlade om vikten av att 

kvinnan blev myndig och en debatt uppstod i riksdagen kring kvinnans myndighet och riksdagen 

beslöt 1858 att ogifta kvinnor skulle bli myndiga vid 25 års ålder.54  

 

Efter diskussionen om kvinnans myndighet så började diskussionen om kvinnans ekonomiska 

möjligheter. Myndigheterna var oroliga att kvinnorna utan mannens stöd skulle hamna i fattigdom och 

att samhället i så fall var tvungna att ingripa. Lars Johan Hierta som var ledamot i riksdagens andra 

kammare och sedermera grundare av Aftonbladet motionerade om äganderättslig jämlikhet mellan 

makar.55 Hans dotter Anna Hierta-Retzius tog över hans arbete med kvinnofrågan efter hans död. Hon 

grundade Föreningen för gift qvinnas eganderätt 1873. Föreningen jobbade med frågor som berörde 

kvinnans del av ekonomin i hushållet. Enligt lagen kunde mannen använda parets egendom hur han 

ville och slösa med resurser utan att meddela sin fru.56  

 

Mot slutet av 1800-talet så började det även ske förändringar i lagstiftningen. Kvinnor fick något 

större ekonomiska friheter i och med förändringar av arvsrättigheter och näringsfrihetslagstiftningen 

som innebar en avreglering av handel och hantverk både i städer och på landsbygden för myndiga 

personer och omyndiga personer med förmyndarens tillstånd.57 1874 så fick kvinnor rätt att förvalta 

sin egen lön och 1884 fick kvinnor rätten att även förvalta sin egendom.58  

 

1884 bildades den organisation som skulle komma att hamna i förgrunden för kvinnorörelsen, 

Fredrika-Bremer-Förbundet som var en hyllning till Fredrika Bremer och hennes arbete. Förbundet 

                                                        
 
53	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:176	
54	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:177	
55	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:177	
56	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:177	
57	Du	Rietz	2013:270	
58	Hedenborg	och	Kvarnström	2015:178	
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arbetade för fyra stora förändringar i kvinnofrågan. Förändringarna handlade om att kvinnan skulle bli 

myndig, ha rätten att arbeta, sköta sin egen ekonomi och att kunna leva som ogift.59 Kvinnans 

ekonomiska möjligheter var något av det första som förbättrades medan en gift kvinna blev myndig 

först 1921, samma år som kvinnor även fick rösträtt. Under 1800-talet hamnade kvinnans ekonomiska 

rättigheter i fokus när det gällde kvinnofrågan och under början av 1900-talet hade i stället fokus 

skiftat till att hamna på rösträtten. Kommunalreformen 1862 gav ogifta kvinnor med en egen 

förmögenhet eller hög inkomst rätten att rösta i kommunala val men det var alltså först 1921 som 

kvinnor fick rätten att rösta i riksdagsvalet och att kandidera till riksdagen.60  

 

9.2 Historien om Svenska Hem 

Det har skrivits en bok om kooperationen Svenska Hem som författades av Monika Björk och Eva 

Kaijser som har givits ut i två utgåvor. 2005 kom boken Svenska Hem – En passionerad affär och 

2014 kom boken i nyutgåva och då med namnet Svenska Hem - Den sanna historien om Fröken 

Frimans krig. Den sistnämnda boken följer Svenska Hem kronologiskt från dess grundande 1904 fram 

till kooperationens sammanslagning med nystartade Konsum i Stockholm 1916. 

 

Initiativtagare till Svenska Hem var Anna Whitlock som vid en resa till England med sina skolelever 

sett hur olika konsumentföreningar och handelskooperationer bildats. Hon besöker Cooperative 

Wholsesale Societys som är den engelska kooperationens gemensamma partihandelsförbund med säte 

i London.61 Förbundet tillverkar och köper in varor som sedan säljs vidare till lokala 

konsumentföreningar. Whitlock ser att det finns en stor kraft i kooperationerna och hur de har lyckats 

få ner matpriserna och starta välmående butiker som byggts upp av fattiga arbetare som slagit sig 

samman. I England drivs samtliga föreningar av män men Whitlock menar att även kvinnor borde 

kunna starta och driva konsumentföreningar. Hon presenterar idén för representanter och chefer från 

Wholesale och andra föreningar. De ställer sig dock tvivlande till hennes idéer och hon får inget 

gehör. Hon överger dock inte sina tankar om konsumentföreningar drivna av kvinnor utan tar med sig 

sin inspiration och sina nya idéer tillbaka till Sverige. 

 

Anna Whitlock ser problem med den rådande samhällsstrukturen. De få kvinnor som är 

självförsörjande och yrkesarbetar är ogifta, änkor eller frånskilda. De kvinnorna är redan med i 

rösträttskampen. Det är de gifta kvinnorna med förmyndare och hemarbete som behöver engageras. 

Det är kvinnorna som är kvar i hemmet som ansvarar för mat och inköp som borde vara allra mest 
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intresserade av en konsumentförening. Whitlock menar att utan de gifta kvinnorna blir det svårt att 

uppnå kvinnlig rösträtt i Sverige.62  

 

Anna bjuder den 15 november 1904 in ett antal prominenta och framstående gäster till ett möte i 

hennes villa på Djursholm. Det finns dock en splittring mellan kvinnorna, en splittring mellan de gifta 

kvinnorna och de självförsörjande kvinnorna. Även utbildade kvinnor såg det som vedertaget att 

giftermålet var viktigt och att det var centralt i en kvinnas liv att skaffa sig en make som skydd mot 

omvärlden.63 En kvinna borde inte söka sig utanför hemmet och ta ett arbete i syfte att bli 

självförsörjande. Även de kvinnor som var för rösträttskampen hade svårt att förena det med sin 

position som gift kvinna. Ett giftermål upptog hela deras uppmärksamhet och energi och därför borde 

ogifta kvinnor engagera sig i kvinnofrågan. 

 

Hon berättar om sina planer och hur en kooperation kan vara uppbyggd på ett system där varje 

medlem köper andelar i konsumentföreningen. För andelarna köper föreningen i varor av god kvalité 

som sedan säljs till dagspris, varken billigare eller dyrare.64 Annas vision är att en konsumentförening 

ska göra det möjligt för människor från flera samhällsklasser att få tillgång till bra mat som inte gör 

människor sjuka. Hennes gäster, nitton kvinnor och en man, kommer från flera olika klasser och 

bakgrunder. Några är läkare, några lärare och några författare. En av gästerna är Kerstin Hesselgren 

som vid valet 1921 skulle komma att bli Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot.65 Gästerna visade 

stor entusiasm och engagemang för Annas idéer och visioner för skapandet av en konsumentförening. 

En kommitté med Anna som ordförande bildas med syftet att dra upp riktlinjerna för det framtida 

arbetet och samtidigt så läggs grundstenen till Svenska Hem.  

 

Svenska Hem skulle stöta på motstånd innan deras första butik ens öppnats. Förgrundsfigur och den 

som skulle komma att organisera motståndet var Hjalmar Pettersson.66 Pettersson var specerihandlare 

med en egen butik i närheten av där Svenska Hem skulle öppna sin butik. Han hade hört rykten om 

kvinnornas planer på att öppna en egen butik och blev bekymrad. Han hade 13 år tidigare varit en av 

grundarna till Stockholms Specerihandlarförening och var numera ordförande. 

 

 Han använde således sitt inflytande för att sammankalla de stora specerihandlarna i Stockholm för att 

diskutera och komma fram till ett försvar mot det hot som han menade uppstod när kvinnorna i 

Svenska Hem öppnade en egen speceributik i konkurrens mot deras butiker. Specerihandlarna insåg 
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att de inte kunde hindra att butiken öppnades, att kunderna går och handlar där priserna är som lägst 

eller att kvinnorna i Svenska Hem anställer den personal som de vill. Deras lösning blir att hindra 

Svenska Hem från att få några varor att sälja. Butiksägarna har goda kontakter med grossisterna i 

Stockholm och hotar med att sluta handla från grossisterna om de börjar sälja sina varor till Svenska 

Hem.67 Specerihandlarförenings hot om bojkott fungerar och grossisterna vågar inte sälja sina varor 

till Svenska Hem som bara lyckas få tag på ett fåtal varor genom andra kontakter. Efter några veckors 

bekymmer lyckas dock butiken skriva avtal med tillräckligt många grossister som inte låtit sig hotas 

för att kunna fylla butiken lagom till öppning. 

 

Den 8 november 1905 öppnar Svenska Hems första butik på Jakobsbergsgatan i Stockholm.68 Det blir 

en omedelbar succé med köer som ringlar sig långt ut på gatan. Svenska Hems framgångar väcker 

uppmärksamhet och tidningarna skriver om den nya konsumentföreningen. Nyheterna sprider sig ut i 

landet och alltfler kvinnor ansluter sig och köper andelar i Svenska Hem. Affärerna går bra och 

Svenska Hem kan öppna flera nya butiker. Det är ett tecken på att Svenska Hem lyckats med att av 

sina mål, nämligen att sprida nyheten om en kvinnligt uppbyggd och styrd konsumentförening och att 

de har lyckats få kvinnor att ansluta sig till den idén och ansluta sig till kooperationen.69  

 

Första världskriget skulle komma att drabba Svenska Hem svårt. År 1916 börjar läget blir alltmer 

prekärt och flera medlemmar har dragit tillbaka sina andelar och lönsamheten har börjat gå ner i takt 

med den ransonering som införs under kriget. Under samma period bildas en ny konsumentförening i 

Stockholm, ”Konsumtionsföreningen i Stockholm med omnejd”.70 Förening försöker locka Svenska 

Hem att gå med. Styrelsen är splittrad men vissa känner sig intresserade av vad en sammanslagning 

skulle kunna ge Svenska Hem och de bestämmer sig för att tillsätta en kommitté som ska utreda en 

potentiell sammanslagning med den nya konsumentföreningen. Den nedåtgående trenden fortsätter 

och luften börjar gå ur de ansvariga för Svenska Hem. Flera av styrelsemedlemmarna börjar nu se 

alltmer positivt på en sammanslagning. Anna Whitlock menar att nedgången bara är tillfällig och efter 

kriget kommer kunderna att återvända. Hon klarar dock inte av att övertyga övriga styrelsemedlemmar 

och rädda det hon elva år tidigare startat. Den 10 oktober 1916 röstar styrelsen, utan Anna Whitlock 

närvarande, för en sammanslagning med Konsumtionsföreningen i Stockholm. 27 oktober så hålls 

sista medlemsmötet och när Emilia Broomé slår klubban i bordet för sista gången så innebär det även 

att Svenska Hem upphör drygt elva år efter att det startats.71  
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10. Tv-serien: Fröken Frimans krig 

Som tidigare nämnt har vi valt att undersöka tv-serien Fröken Frimans krig. Materialet består av 

seriens första säsong. Detta urval gjordes då det skulle bli allt för tidskrävande att genomföra en studie 

av seriens totalt fyra säsonger, där den senaste hade premiär på juldagen 2017. Ett avsnitt är omkring 

sextio minuter långt där en säsong består av tre stycken avsnitt. Sammanlagt består materialet av tre 

avsnitt på omkring tre timmar. 

  

10.1 Säsong 1 - Avsnitt 1 

Serien tar sin start i Sverige 1905. Dåtiden präglas av att det är männen som har inflytande i samhället. 

Kvinnorna har varken rösträtt, ekonomisk frihet eller inflytande i samhället. 

Dagmar Friman spelad av Sissela Kyle återvänder hem till Sverige efter några år i Storbritannien där 

hon påverkats av suffragettrörelsen. Hon återvänder till sin halvbror Axel Friman (Gustaf 

Hammarsten) för att diskutera arvet efter deras fars bortgång. Hennes planer på att använda arvet för 

allmänheten upprör Axel som motsätter sig hennes idéer. Dagmar vänder sig till Axels fru Lottie 

Friman (Frida Hallgren) om hennes inställning i kvinnofrågan. Där hon till synes verkar vara på sin 

makes sida samtidigt som hon ger sken av att vara nyfiken på Dagmars tankar om kvinnors rättigheter 

i samhället. Arvet efter halvsyskonen Frimans fader går till Axel. Det leder till att Dagmar inser hur 

hon måste försörja sig själv då hon inte tänker låta sin halvbror livnära henne. 

I det pensionat där hon senare bosätter sig möter hon Kinna Boman (Sofia Ledarp). En stark kvinna 

med tydliga åsikter i kvinnosaksfrågan. 

Dagmar uppmärksammar att livsmedel i många fall missköts i Stockholm och inte lever upp till en 

god kvalité. Hon försöker övertyga Kinna om att de ska starta en inköpsförening för livsmedel för 

kvinnor och som dessutom drivs av just kvinnor. Dagmar försöker övertala Kinna som motsätter sig 

detta då hon inom kort kommer befordras till förste kassör med två underställda män på sitt nuvarande 

arbete. Dagmar möter även en ung pojke på pensionatet vid namn Gunnar (Edvin Ryding) som stjäl av 

henne. Då hon förföljer pojken får hon reda på att han stulit för att hans familj inte har råd att ge mat 

till hans äldre bror som lider av tuberkulos. Gunnar lovar att inte stjäla mer av henne. 

Positionen som förste kassör tilldelas inte till Kinna, den går till en man. Hon inser att möjligheten att 

utvecklas på sin nuvarande arbetsplats är obefintlig och hon säger upp sig för att inleda ett samarbete 

med Dagmar. Till en början vill de sälja andelar i föreningen till vanliga arbetarkvinnor men intresset 

är svalt. Dagmar och Kinna möter även änkan Alma Schlyter (Lena T Hansson) som är ägare av 

pensionatets fastighet. Hon får syn på ett dokument som kvinnorna gjort och säger till Kinna och 

Dagmar att det verkar trevligt. Alma är en förmögen kvinna som inte är uppenbart påläst i 

kvinnofrågan men hon är en generös person som anpassar sig till gruppen. Det här leder till att 

Dagmar och Kinna byter strategi och inriktar sig på att sälja andelar till de välbeställda kvinnorna som 

kan köpa mer andelar sedan ska övriga kvinnor komma efter. De föreslår att hålla ett möte hos Axel 

Friman, som motsäger sig detta bland annat på grund av att han har en ställning som han måste ha i 



 22 

åtanke. Axels hustru Lottie föreslår att de ska hålla mötet en dag när Axel förväntas komma hem sent 

efter arbetet. Hos makarna Friman möter Dagmar deras kokerska Emmy (Maria Kulle). Hon är en 

strikt person med tydlig insikt över hennes egen position i samhället och anser inte att kvinnofrågan är 

av större relevans. Axel kommer hem tidigare än hans fru Lottie förväntar sig. Han blir upprörd och 

ber samtliga kvinnor att lämna hans hem. Som protest skriver många kvinnor och inte bara 

huvudpersonerna på namninsamlingen för föreningen. Efter en tid beslutar Dagmar, Kinna, Lottie, 

Alma och Emmy att föreningen ska vara för enbart kvinnor och den ska heta Kvinnornas 

Andelsförening Svenska Hem. Vid första mötet slår kvinnorna fast att föreningen har fått nästintill 

fyrahundra medlemmar och ett kapital på strax över tjugotusen kronor. Kvinnorna avslutar mötet med 

att besluta om att de ska öppna en livsmedelsbutik. 

  

Den girige handlaren Frithiof Johannesson (Allan Svensson) ser kvinnornas initiativ som något 

negativt. Hans fru Rut (Ulla Skoog) är även inställsam mot sin man, men ger honom subtila tips och 

råd över vad han bör tänka på. Hon får sin make att inte försumma kvinnornas matbutik då hon 

nämner att lönsamheten generellt varit sämre än förut. 

  

Pojken Gunnar förlorar sin bror när han avlider i sviterna efter sin sjukdom. Dagmar träffar hans far 

och vill kompensera familjen med pengar för att låta pojken gå i skola. Fadern går inte med på det, 

men han ändrar sig när Dagmar föreslår att han kan få ett jobb hos henne på Svenska Hem. I 

hemlighet ska pojken gå i skolan istället för att arbeta i föreningen. Kvinnorna lyckas till slut få en 

lokal då Frithiof Johannesson tidigare mutat hyresvärdar att inte ge kvinnorna någon plats att hyra. Det 

är Alma som gör det möjligt för kvinnorna att flytta in till lokalen. Där en ung man bott under tiden 

lokalen inte varit uthyrd.  

  

10.2 Säsong 1 – Avsnitt 2 

Dagmar och Kinna arbetar med att få in rätt personal till butiken. Fru Johannesson ber ett biträde att gå 

till Svenska Hem för att göra en jobbansökan. Ansökan ska inte vara seriös, biträdet Tora (Emelie 

Wallberg) ska utföra spionage på Svenska Hem för Fru Johannesson. Det unga biträdet blir väl bemött 

av kvinnorna och beslutar sig att omedelbart säga upp sin anställning hos Johannessons och påbörja 

arbetet hos Svenska Hem. 

Axel påpekar för Lottie hur han anser det opassande med att hans hustru umgås och spenderar tid med 

Emmy. Han påpekar att det inte lämpar sig att tjänstefolket ska umgås med sina överordnade. Axel 

beslutar sig för att säga upp Emmy då hon, enligt honom, inte sköter sitt arbete på ett bra sätt. Men i 

sista sekund ångrar han sig då han inte vågar utföra avskedet av kokerskan. 

Svenska Hem letar efter en föreståndarinna för butiken. Emmy intervjuas men vill inte ha arbetet då 

hon inte anser att innehavet av en högre position inom arbete är för människor med utbildning. 
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Dagmar övertalar Emmy att acceptera jobberbjudandet och hon säger upp sig i samma stund som herr 

Friman återigen beslutat sig för att säga upp henne. 

  

Fru Johannesson försöker påverka sin man genom att belysa problematiken med att Svenska Hem 

planerar att öppna inom två månader. Herr Johannesson inser allvaret med Hemska Sven, som han 

kallar dem. Han sammankallar Stockholms Specerihandlarförening att genomföra en bojkott av 

Svenska Hem. Planen är att föreningen inte kommer handla av säljare som gör affärer med kvinnorna i 

Svenska Hem. 

Kvinnorna har svårt att hitta personer som kan förse dem med varor. Frithiof Johannessons plan verkar 

fungera. Då tar Emmy sällskapet till grossisten Ruben Leman (Rolf Lassgård) som trettio år tidigare 

varit förlovad med Dagmar Friman. Han lovar att förse Svenska Hem med varor som de behöver. 

Hos makarna Friman har Axel bestämt att de ska spendera sommaren ute i skärgården. Lottie blir 

irriterad över hennes makes plötsliga infall av semester. De börjar gräla varav Axel förklarar att Lottie 

får välja att vara med kvinnorna eller spendera sommaren med sina barn. 

  

Svenska Hem har inte tillräckligt med varor för att öppna och de vänder sig till Kooperativa Förbundet 

(KF) för att undersöka om de kan bistå kvinnorna med hjälp. Vid mötet med KF framgår det att 

förbundet använder sig av samma säljare av matvaror som Specerihandlarföreningen. Därför kan inte 

KF stödja Svenska Hem då det skulle försätta dem i en oönskad konflikt. 

Dagmar och pojken Gunnar åker ut till skärgården över en dag där makarna Friman spenderar 

sommaren med sina barn. Där framgår att Lottie gärna vill tillbaks till Stockholm för att vara med, 

men barnen har det bra. Axel skäller på Dagmar att hon inte ska komma dit. Enligt honom mår Lottie 

bra och är harmonisk som hon varit innan hans halvsyster kom in i deras liv. Dagmar undrar om han 

verkligen tror på det själv. Det märks att det uppstått en inre konflikt för honom. Han vill vara en bra 

make för Lottie samtidigt har han svårt att hantera det faktum att hans fru involverar sig i en fråga som 

inte är politiskt korrekt i stora delar av befolkningen. 

Dagmar föreslår för Gunnar att han kan få bo hos henne så att pojken slipper bo med sin försupna far. 

Men det visar sig inte enkelt för Dagmar. Det finns en del kriterier som ska vara uppenbara för 

myndigheterna när det handlar om fostervård. Barnen ska vara ouppfostrade, faderns vilja, vilka 

förhållande som barnen kan tänkas komma till, etc. Men det förefaller betydligt svårare, nästan 

omöjligt för den ogifta Dagmar Friman att bli Gunnars fostermamma. 

Ruben Leman kommer förbi butiken en sen kväll vid stängning och frågar Dagmar om hon trots deras 

höga ålder vill bli hans hustru. Hon tackar ja till Ruben och han accepterar samtidigt att ta till sig den 

unga pojken ifall myndigheterna skulle godkänna Dagmars tidigare ansökan om att bli Gunnars 

fostermamma.   
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En tidning ringer till Frithiof Johannesson och påstår att de har hört rykten om en bojkott av 

Specerihandlarföreningen mot Svenska Hem. Herr Johannesson bestämmer därför ett möte med dem 

där han ger sin vinklade version av historien som journalisten tror på. 

Historian trycks i tidningen där kvinnorna framställs som illojala mot handlarföreningen men även att 

de är en grupp radikala vänsteraktivister. Det får konsekvenser då butiken utsätts för stenkastning av 

en grupp män. 

Lottie står inte ut med att vara ute i skärgården och bestämmer att hon ska återvända till staden med 

barnen. Axel menar på att skilsmässa är ett alternativ om situationen mellan makarna ska fortsätta så 

här. Han hotar indirekt Lottie med att barnen kommer vara hos honom då han är förmyndare och lagen 

ger honom rätt att göra så. 

Dagmar ska efter arbetet i butiken besöka sin trolovade Ruben. Men där möts hon av en doktor som 

meddelar henne att Ruben har avlidit som en följd av ett troligt slaganfall. 

  

10.3 Säsong 1 - Avsnitt 3 

Rubens plötsliga död sörjs av Dagmar som trots hennes personliga förlust arbetar vidare med sina 

kollegor. Trots att varor inkommer till butiken kvarstår det faktum att bojkotten av Svenska Hem gör 

det svårt för butiken att hinna öppna till den tidigare utsatta tiden. Kinna vänder sig till KF som 

föreslår en annorlunda metod för att få in varor. Svenska Hem ska använda sig av bulvan-företag, 

d.v.s. företag som egentligen inte finns. Dagmar förhåller sig skeptiskt till den metoden då den inte är 

helt oproblematisk. 

Frithiof Johannesson utökar bojkotten mot Svenska Hem och han anlitar Axel Friman som juridiskt 

ombud. Vid mötet framkommer att Axel och Dagmar är släkt. Men herr Friman menar på att deras 

släktskap inte på något sätt kommer påverka hans lojalitet gentemot sina kunder. Den utökade 

bojkotten utanför Stockholms innerstad gör att kvinnorna till slut bestämmer sig för att använda sig av 

en bulvan. Varor kommer in och förbättrar förutsättningarna för öppningen, men det genomförs under 

sena kvällar och är farligt. Leveranserna via bulvan upphör när en av de anställda blir överfallen av en 

grupp män, även Svenska Hems hästtransport skadas under samma kväll. 

Lottie kommer med nyheten att hon sett ett dokument som bekräftar en landsomfattande bojkott av 

deras verksamhet. Dagmar ser möjligheten att använda dokumentet som ett bevis på 

Specerihandlarföreningens oärliga metoder. Kinna menar på att de ska fortsätta med bulvan. När de 

inte kan komma överens om hur de ska föra ärendet vidare väljer Kinna att lämna sin plats på Svenska 

Hem. 

Dagmar vänder sig till Dagens Nyheter för att berätta om historien. Journalisten tycker att historien är 

bra, men han behöver ett fysiskt bevis för att styrka äktheten. 

Lottie försöker komma åt dokumentet när hennes make kommer på henne i hans arbetsrum. Deras 

spända relation syns när Lottie känner obehag att deras hem bekostats av Axels nuvarande och tidigare 

uppdrag. Hennes ord når till honom när han följande dag ger DN det dokument som bekräftar 
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bojkotten av Svenska Hem. Följande dag kommer nyheten ut och leverantörer börjar kontakta 

kvinnorna för att meddela att de är beredda att göra affärer. 

Öppningen av affären blir en succé. En stor folksamlingar av kvinnor står utanför butiken en stund 

innan butiken ska öppna. Affärerna går bra och Dagmar ser Kinna utanför som vill undersöka hur det 

ser ut. Dagmar erbjuder att Kinna ska återgå till sin tjänst vilket hon även gör. Starten av Svenska 

Hem blir en succé för kvinnorna. 

  

11. Analys av undersökta scener 
  

11.1 Avsnitt 1 – Scen 1 - 28:00-31:18 min 

Den valda scenen utspelar sig när Kinna Bohman ansluter till Dagmar Frimans tilltänkta förening. I 

scenen ser vi hur kvinnorna arbetar med att ta fram ett namn åt föreningen. Till slut bestämmer de sig 

för ”Kvinnornas Andelsförening”. Det blir morgon dagen efter i Stockholm. Dagmar och Kinna beger 

sig ut på en marknadsplats i förhoppning om att locka till sig kvinnor som ska intressera sig för deras 

nybildade förening. Men engagemanget verkar inte infinna sig bland kvinnorna ute på marknaden. 

De återvänder till pensionatet där de konstaterar att det förmodligen är en utsiktslös kamp som de 

arbetar för. Just då kommer en ny person in, ägarinnan av fastigheten Fru Schlyter som kommer till 

receptionen för att klaga på oljud som stör hennes hund Kapten. Hunden springer in i matsalen där 

Kinna och Dagmar sitter. Fru Schlyter kommer nervöst efter sin hund. Han stannar hos Kinna och 

Dagmar där de tre kvinnorna introduceras för varandra. Fru Schlyter ser en lapp på bordet och tar upp 

det: 

- Kvinnornas andelsförening, så trevligt. Hon tittar med en vänlig blick mot Dagmar och Kinna. Men 

mer nämns inte då hon tar sin hund och går sin väg från pensionatet. Kvinnorna tittar på Fru Schlyter 

som är på väg bort då Kinna säger: 

 

- Änkan som äger fastigheten, rik som ett troll. 

Dagmar: - Vi har tänkt helt fel. 

Kinna: - Hur då? 

Dagmar: - Vi måste ju börja i andra ändan, med de välbeställda kvinnorna. Som har råd att teckna 

flera andelar. Så får de andra komma efter. 

  

Tanken att välbeställda kvinnor skulle gå före som exempel och teckna andelar i 

konsumtionsföreningen fanns även i verklighetens Svenska Hem. När Anna Whitlock drog upp 

riktlinjerna för grunden för Svenska Hem inför ett antal prominenta personer vid en tillställning i sin 

villa presenterade hon hur hon ansåg att andelssystemet skulle fungera. En kooperation som Whitlock 
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besökte i Rochdale i Storbritannien tog 18 kronor per andel. Whitlock menade att 25 kronor per andel 

var en rimlig summa för Svenska Hem.72 Hon insåg dock att många kvinnor i Sverige hade 

lågavlönade jobb med en månadslön på 60 kronor och där 25 kronor således var en enorm utgift. 

Därför förespråkade Anna att medelklassen borde gå före och teckna andelar så att kooperationen 

skulle få en grund att bygga på. Medlemmarna som tecknade andelar fick ränta på sin insats så ju mer 

varje person investerade ju mer kunde personen tjäna på det samtidigt som Svenska Hem fick kapital 

att köpa livsmedel för som de kunde sälja till kvinnor för rådande dagspris, varken över eller under.  

 

Tv-serien förhåller sig väl till verklighetens process när Svenska Hem startades och hur 

andelsstrukturen skulle fungera. Det går att koppla till ett av begreppen som denna uppsats tar sin 

grund i, nämligen historisk korrekthet. Vår definition av begreppet historisk korrekt innebar som 

tidigare nämnt hur väl serien förhåller sig till yttre historiska omständigheter, som i detta fall är vilken 

syn som fanns gällande andelsköp. I den här scenen blir begreppet applicerbart och enligt vår 

definition av begreppet historisk korrekthet går det att argumentera att scenen är historiskt korrekt. Det 

är den på grund av att både Anna Whitlock som grundade verklighetens Svenska Hem och Dagmar 

Friman som grundade tv-seriens Svenska Hem hade samma syn på vilken grupp av kvinnor som borde 

köpa andelar först. Båda kom till insikten att Svenska Hem behövde ett rejält kapital för att kunna 

etablera sig och att kvinnor från arbetarklassen eller lägre samhällsskikt skulle ha svårt att gå in med 

så stora summor som krävdes så därför var det angeläget att attrahera medel- och överklasskvinnor. 

Historien och tillvägagångssättet mellan verkligheten och tv-serien anser vi vara historiskt korrekt.  

  

11.2 Avsnitt 1- Scen 2 - 49:51-50:58 min                                            

Axel och Lottie Friman sitter tillsammans och äter. Där förklarar Axel att han försökt att vara tolerant 

mot sin hustrus engagemang i kvinnoföreningen. Han menar även på att det är genant att människor 

omkring ska tro att han gift sig med en kvinna som förespråkar kvinnlig rösträtt. Lottie menar på att 

det är överdrivet. Hon menar på att engagemanget enbart berör saker kring hem och hushåll. Hon 

undrar vad som kan vara stötande med det. 

  

Axel: - Du har släppt tyglarna om tjänstefolket. Du sitter ju och tjattrar med kokerskan som om ni 

vore jämbördiga. 
  

Lottie förklarar att hon tycker det är roligt och att hon blir lycklig av det. Axel försöker påverka henne 

genom att säga att han trodde att han gjorde henne lycklig. Axel bestämmer att hennes engagemang 

måste stävjas. Hon ska vara ifrån huset mindre, han förväntar sig att bli bemött av sin hustru hemma, 

som en hustru bör, enligt honom. 
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Makarna Friman sitter tillsammans och äter. Det är i den här scenen Axel försöker övertyga Lottie om 

att han har varit tolerant gentemot sin hustru. En tolkning kan vara att resonemanget han för ändå kan 

vara sant, om vi samtidigt har i åtanke att han är en del av sin samtid under det tidiga 1900-talet. 

Strukturen i det svenska samhället föreföll att det var mannen som var kvinnans förmyndare och den 

personen i familjen som hade den ekonomiskt överordnade positionen. Denna analys av scenen är inte 

att ta ställning för Axel Frimans handlingar eller åsikter. Men vi får samtidigt inte försumma hans 

position och att inte titta på historien med en modern föreställning. Axel säger även till sin fru att han 

förväntar sig att bli bemött av sin hustru när han kommer hem efter en dag på arbetet, det var dåtidens 

norm för den gifta kvinnan att vara i hemmet och ha hand om hushållet. Axel Friman påpekar även att 

hans hustru beblandat sig med tjänstefolket på ett, enligt honom, opassande sätt. 

Här kan vi även ha frågan om klasstillhörighet i analysen. Mannens ställning eller rättare sagt hans 

målsmanskap gav honom rätten att avgöra om hustrun kunde få rätt till att förvärvsarbeta. Detta 

tillhörde inte den normen, inte bland människor av en högre samhällsklass som paret Friman tillhörde. 

För honom kunde det vara genant att hans hustru arbetade i en livsmedelsaffär. När kvinnor 

förvärvsarbetade kunde det vara ett tecken på en extraordinär handling. Det kunde vara ett tecken på 

fattigdom och man kan ha en förståelse för att Axel beslutar att hans hustru ska spendera mindre tid 

borta från hemmet.73 Skaparna har i denna scen lyft fram det samhällsklimatet som fanns under 1900-

talet för familjer i Sverige. Samtidigt visar de även en kluven man som vill vara en god far och make, 

men han plågas av de regler och normer som finns i samhället som formar dåtidens män.  

 

11.3 Avsnitt 2 – Scen 1 – 09:50-11:10 min 

Livsmedelsföreningen står inför ett problem då de saknar en föreståndarinna till butiken. De söker 

efter någon med varukännedom och med som kvinnorna uttrycker det ”skinn på näsan”. 

Vid ett möte erbjuder Dagmar tjänsten till kokerskan Emmy. 

Emmy uttrycker sin tacksamhet till tjänsten som hon erbjudits. Hon tackar Dagmar med att kalla 

henne ”Fröken Friman”. Dagmar påpekar hennes formella ton med att markera sin titel vid hennes 

tilltalsnamn. Emmy ger ett intryck av att vara bestämd över sitt beslut. Hon avböjer erbjudandet från 

Dagmar, som ändå påpekar att Emmy ska fundera över det. 

Kunskapen över livsmedel och ekonomi har Emmy samlat på sig under sin arbetskarriär. Men hon 

anser att en befordran med en högre titel är för belästa människor, inte enkelt folk som henne. Det är 

så det är och alltid har varit. Emmy fortsätter resonemanget: 

  

Emmy: - En apa som klättrar, ju högre hon kommer desto mer visar hon rumpan. Jag vet vad jag är. 

Det vet fröken också. Se på mig. Vem skulle tro på den här som föreståndarinna? 

Dagmar: - Jag skulle. 

                                                        
 
73	Bersbo	2011:58	



 28 

 

Den här scenen belyser en viktig aspekt av kvinnans arbete för jämställdhet och att det även fanns 

olika syn och åsikter mellan kvinnor om vilken plats kvinnor från en viss kategori skulle ha i 

samhället. Emmy har arbetat som kokerska som hon betraktar som ett arbete för underklassen och hon 

kan därför bestämt även klargöra att hon är medveten om sin position i samhället och vad som är 

lämpligt att göra för en kvinna med hennes bakgrund. Hon är även medveten om att Dagmar kommer 

från en högre samhällsklass och är därför noga med att tilltala henne ”Fröken Friman” trots att 

Dagmar vill jämställa deras olikheter i klasstillhörighet och vill att Emmy kallar henne för enbart 

”Dagmar”. Det som scenen lyfter fram är att det fanns ett motstånd mot kvinnans jämställdhet inte 

bara från män utan även från kvinnor. Kvinnorna hade en tydlig uppfattning kring vad som var 

lämpligt för en kvinna av en viss klass och att kvinnor från en lägre klass, till exempel Emmy, inte 

borde göra anspråk på att ha samma möjligheter i samhället. Den synen framkommer även i citatet 

ovan där Emmy menar att oavsett om Emmy skulle ta det fina jobbet som föreståndarinna skulle alla, 

inklusive hon själv, veta om att hon inte var värd det på grund av sin ursprungliga klasstillhörighet. 

 

Klassfrågans inverkan på kvinnans jämställdhetsarbete är något som även Zara Bersbo diskuterar i sin 

avhandling. Bersbo menar att det inom kvinnoorganisationerna fanns en problematik som var att det 

fanns ett hierarkiskt särartstänkande om klass.74 Det gjorde att det uppstod värderingar om olika 

kategorier och klasser av kvinnor och att det bland kvinnorna inte fanns en samstämmig bild av 

kvinnans position i samhället och vad en kvinna borde sträva efter i samhället utifrån sin 

klasstillhörighet. Scenen lyfter på ett bra sätt fram den problematik som fanns kring kvinnofrågan 

under början av 1900-talet och det går även här att återkoppla till historisk korrekthet. Tv-serien 

lyckas på ett förtjänstfullt sätt visa en historiskt korrekt bild av den problematik som fanns kring 

kvinnofrågan och att det fanns en splittring mellan kvinnorna. Bersbo skriver även att kvinnans 

frigörelse inte enbart var en fråga om kön utan även en fråga om klass och civilstånd.75 Det är även 

den bild som tittaren erbjuds i scenen och den förmedlas på ett adekvat sätt.  

 

Emmys citat ovan kan kopplas ihop med följande citat från Bersbo: ”I över 100 år, och än idag, har 

kvinnor inom lågbetalda och okvalificerade arbeten betraktats som ett problem för sig själva, sin 

familj och för samhället”.76 Citaten visar på ett tydligt sätt den syn som fanns på kvinnans position i 

samhället under början av 1900-talet är likstämmig med den syn som Emmy förmedlar i scenen.  
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11.4 Avsnitt 2 – Scen 2 – 18:14-19:45 min 

Makarna Johannesson diskuterar kvinnornas förening. Fru Johannesson menar på att hennes make bör 

diskutera deras konkurrenter vid nästkommande möte med specerihandlarföreningen. Varpå Herr 

Johannesson svarar: 

  

- Det är inte omöjligt. Eller Hemska Sven som jag har döpt dem till, haha. 
  

Vidare till nästa scen sitter Frithiof Johannesson med sin förening och där de tillsammans beslutar om 

att inte göra affärer med någon grossist som förser varor till Svenska Hem. Även här benämns 

föreningen som Hemska Sven.  

 

Uttrycket Hemska Sven fanns även på riktigt och uttalades av Albin Johansson som var ordförande 

och verkställande direktör för Kooperativa Förbundet. Förbundet skulle samla och organisera svenska 

konsumentföreningar. 1916 anslöt sig Svenska Hem och alla dess butiker till det nystartade Konsum 

Stockholm och alla butiker bytte namn eller stängdes.77 Albin Johansson höll ett jubileumstal 1930 vid 

det som skulle vara Svenska Hems 25-års jubileum. Det var vid detta tal som Johansson yttrade epitet 

”Hemska Sven” hela tre gånger med grundarna av Svenska Hem närvarande i publiken.78  

 

Uttrycket ”Hemska Sven” fanns alltså på riktigt. I Fröken Frimans krig används uttrycket i ett avsnitt 

som utspelar sig 1905, alltså 25 år innan uttrycket ”Hemska Sven” hade använts för första gången i 

verkligheten. Frågan som framkommer är varför skaparen av tv-serien väljer att åsidosätta den 

förhållandevis stora tidsavvikelsen och lyfta fram epitetet. En teori som går att tillämpa är 

kommersiellt historiebruk. Kommersiellt historiebruk går ut på att använda historia för att sälja en 

produkt och locka till sig kunder eller publik.79 En av den här undersökningens teoretiska 

utgångspunkter är att kommersiellt historiebruk används genom olika tv-serier och historiskt 

populärkulturella verk. Filmatiseringen av historiska händelser och epoker har fått ett allt större 

kommersiellt värde som lockar allt fler tittare och allt mer investeras för att producera dessa serier och 

filmer. Utifrån den teoretiska utgångspunkten går det att argumentera att seriens skapare valde att 

flytta historiska fakta för att skapa ett engagemang och locka tv-tittarna. Genom att lyfta fram epitetet 

”Hemska Sven” tidigare än vad som var fallet i verkligheten så bidrar skaparen även till att det 

framkommer en tydlig motståndare mot kooperationen Svenska Hem och det kan bidra till att man 

som tittare får en tydlig bild av vem som är protagonist och vem som är antagonist i serien.  

                                                        
 
77	Björk	och	Kaijser	2014:272	
78	Björk	och	Kaijser	2014:280	
79	Karlsson,	Klas-Göran	&	Zander,	Ulf	(red.)	Historien	är	nu:	en	introduktion	till	historiedidaktiken.		
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11.5 Avsnitt 2 – Scen 3 – 37:40-38:58 

Dagmar har beslutat sig för att undersöka möjligheten att bli fostermamma åt pojken Gunnar som 

vanvårdas av sin far. Hon beger sig till Barnavårdsnämnden där det framgår att det finns en rad olika 

kriterier för att ett barn ska kunna få stöd av en fosterfamilj. Den anställda personen på nämnden 

menar på att det hade varit en fördel om barnet i fråga hade varit vanartad, men så är inte fallet för 

pojken Gunnar. Även faderns vilja ska ha en central betydelse för ett beslut. Dagmar frågar om 

pojkens egen vilja har någon betydelse för bedömningen. 

  

Nämndemannen: - Barnavårdsnämndens uppgift är inte att se till barnets vilja. Utan till deras 

utveckling och miljö. Uppriktigt sagt, om ni varken är gift eller ens har ett hem att erbjuda ett 

fosterbarn. 

Dagmar suckar och säger nej. Hon inser den hopplösa situationen för henne som ensamstående och 

fortfarande boende på ett pensionat. 

  

När scenen mellan Dagmar och Barnavårdsnämnden valdes hade vi en föraning om att ensamstående 

kvinnor hade en begränsad möjlighet att bli fosterfamiljer. Det visar sig att antagandet från oss skulle 

stämma överens med dåtidens verklighet. Det föreföll sig ovanligt att ensamstående kvinnor tog emot 

fosterbarn. I några enskilda fall har det framkommit att ett par systrar tagit hand om ett fosterbarn.80 

Skaparna till tv-serien har även lyft fram Dagmar och Gunnars relation som en faktor till att han 

sedermera kommer under hennes omsorg. I Stockholm var det inte ovanligt att fosterföräldrarna och 

barnet kände varandra.81 Vi menar på att den här scenen blir en rekonstruktion över ogifta kvinnors 

exkludering i samhället.  

 

  

11.6 Avsnitt 3 – Scen 1 – 34:07-35:04 & 37:15-38:15 min  

Dagmar har vid ett tidigare möte berättat om Stockholms Specerihandlarföreningens bojkott av 

kvinnornas livsmedelsbutik. Lottie har sett ett dokument som styrker bojkotten som hennes make Axel 

förvarat på sitt kontor i deras hem. Journalisten på DN ber om en kopia av dokumentet för att det ska 

kunna bevisa sanningen i Dagmars historia. Lottie försöker hitta dokumentet i hemmet när hennes 

make upptäcker vad hon försöker göra. 

  

                                                        
 
80	Hellstrand,	Axel.	Fosterföräldrars	familjestruktur,	en	studie	av	fosterföräldrar	kopplat	till	barnhemsbarn	
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Dagmar och Lottie återkommer till DN utan dokumentet men båda intygar att det finns. Men enligt 

journalisten har han redan fått tag i ett dokument då en Herr Friman redan varit där och levererat den 

till honom. Artikeln ska vara på tidningens förstasida då journalisten anser det vara bra läsning.  

  

I den här scenen får vi bland annat se Dagmar ha ett enskilt möte med en journalist från DN. Hon 

hävdar för honom att Specerihandlarföreningen har ett dokument som uppmanar grossister i 

Stockholm att inte göra affärer med Svenska Hem. Enligt kvinnorna är det en bojkott och inget annat 

som föreligger. Men journalisten vill gärna ha ett fysiskt bevis på dokumentet för att Dagens Nyheter 

ska publicera historien. 

Mot slutet av den studerade scenen återkommer Lottie och Dagmar till DN utan ett dokument, men de 

försäkrar att den existerar. Men journalisten hävdar att han redan har ett dokument som Axel Friman 

tagit fram till tidningen. 

  

Vi har undersökt huruvida pressen skrev om den här händelsen. Säsong 1 av Fröken Frimans krig 

utspelas år 1905. Därmed har vi undersökt Dagens Nyheters arkiv på internet för att se om arkiven 

kunde bekräfta om det föreföll så som i tv-serien. 

  

26 oktober 1905 skriver Dagens Nyheter en artikel som heter ”Specerihandlarna mot föreningen – En 

bojkottningshistoria”.82 DN skriver om handlarföreningens aktiva strid mot Svenska Hem. 

Inledningsvis får vi läsa om grundandet av Svenska Hem hur föreningen gick från initiativ till att ha 

femhundra kvinnliga medlemmar. 

DN fortsätter historien om Svenska Hem att det mottogs med relativt stor entusiasm vid starten. Den 

delen skiljer sig från serien då kvinnornas förening måste arbeta väldigt hårt för att etablera sig. 

Grossisterna kommer inte till dem, de får vända sig till handlarna. Då kan vi ställa oss frågan varför 

seriens skapare väljer att kringgå det historiska förloppet. Den teori som kan användas här blir det 

kommersiella historiebruket.83 Det kommersiella värdet i serien har en större betydelse och 

verkningsgrad. Dessutom finns där även ett ekonomiskt värde som inte heller ska försummas då tv-

serier spenderar stora summor när de ska skapa en, i det här fallet, historisk serie. Vi antar att 

serieskaparen har använt kommersiellt historiebruk för just den sekvensen av scenen. 

  

Den studerade scenen i avsnitt tre stämmer överens med väldigt mycket av det som framgår av 

Dagens Nyheters artikel från 1905. När vi läst artikeln kan vi återkoppla med väldigt många detaljer 

som vi kommer ihåg från tv-serien. Året stämde överens, att Dagens Nyheter publicerade en artikel 

om bojkotten, hur grosshandlarna vände Svenska Hem ryggen då de hotades av specerihandlarna. Här 

                                                        
 
82	Dagens	Nyheter.	“Specerihandlarna	mot	föreningen	–	En	bojkottningshistoria”.		1905,	26/10,	s.2	
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tänker vi att skaparna till Fröken Frimans krig använt sig av ett vetenskapligt historiebruk.84 Det 

förefaller att skaparna bakom serien bearbetat den historia som utspelas. De rekonstruerar det faktiska 

händelseförloppet för den här scenen i serien. 

 

12. Slutdiskussion och sammanfattning 
Uppsatsen syfte var att göra en kvalitativ analys av tv-serien Fröken Frimans krig utifrån ett 

historiebruksperspektiv och utifrån begreppet historisk korrekthet. Uppsatsens frågeställningar var:  

 

• Vilken/vilka typ/typer av historiebruk går att identifiera i tv-serien Fröken Frimans 

krig? 

• Vilka sociala strukturer var gällande för huvudkaraktärerna i tv-serien Fröken Frimans 

Krig under början av 1900-talet? 

 

Uppsatsens första frågeställning går att besvara med att det i vissa scener fanns starka tendenser av 

kommersiellt historiebruk men att det även kompletterades med en god historisk korrekthet enligt den 

definition som klargjordes i uppsatsens början. Ett exempel där serien använt sig av historiebruk 

kombinerat med historisk korrekthet är när Dagens Nyheter skriver om den bojkott som startats av 

Stockholms Specerihandlarförening mot Svenska Hem. Genom att undersöka tidningar från Dagens 

Nyheter från aktuella datum runt Svenska Hems öppnande 1905 går det att se om det ges en 

samstämmig skildring av bojkotten från Dagens Nyheter respektive Fröken Frimans krig. Även kring 

bojkotten har det i Fröken Frimans krig gjorts en omarbetning och anpassning av yttre historiska 

omständigheter. Enligt rapporteringen i DN från 1905 gällande Svenska Hems öppning var 

allmänheten ganska positivt inställda till kooperationen. I serien ges en bild där stora delar av 

samhället var emot öppningen och de möter ett stort motstånd. Seriens skapare kan återigen ha ett 

kommersiellt syfte med att bruka historia på det sätt som utförs. Genom att visa ett tydligt motstånd 

mot kvinnornas kooperation blir de en protagonist som tv-publiken kan relatera till och engagera sig i 

och vill fortsätta titta på serien för att följa deras öde. Det kan bidra till kontinuerligt höga tittarsiffror 

vilket är fördelaktigt för SVT som producent och för Pernilla Oljelund som seriens skapare och den 

som står bakom seriens budskap kring kvinnofrågan.  

 

 

Kopplingen mellan Frökens Frimans skildring av bojkotten och DN:s rapportering av densamma är 

inte bara grundade i kommersiellt historiebruk utan även i vetenskapligt historiebruk. Bojkottens 

presentation i Fröken Frimans krig stämmer till stora delar med de detaljer som återges i DN. Till 
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exempel stämmer årtal och publiceringen från DN om bojkotten samt att det stämde att grossisterna 

vände Svenska Hem ryggen. När det kommer till dessa detaljer har Fröken Frimans krig rekonstruerat 

det historiska händelseförloppet på ett historiskt korrekt sätt. Det visar på att skaparen hade en 

historisk medvetenhet och en vilja att försöka förhålla sig till vedertagen historisk fakta.  

 

Utifrån undersökningens andra frågeställning visade analysen även på att det fanns en tydlig 

klassproblematik som splittrade kvinnorna i deras försök att bryta sociala strukturer. Ett exempel som 

vi funnit är scenen där kokerskan Emmy blir erbjuden ett jobb som föreståndarinna för 

livsmedelsbutiken. Hon avböjer tjänsten med argumentet att det är för kultiverade personer, inte för 

människor från enkla förhållanden som hon själv tillhör. Hon är medveten om sin position i samhället 

där hon konsekvent tilltalar sin väninna som Fröken Friman istället för hennes tilltalsnamn. Det kan 

visa att hon nedvärderar sig själv och sin egen position i samhällshierarkin. Det här beteendet kan även 

härledas till Zara Bersbos studier där hon menar på att problematiken inte enbart handlade om 

skillnader mellan män och kvinnor. Även kvinnor från olika samhällsgrupper hade en bestämd åsikt 

om vilka positioner som gällde för kvinnor beroende på vilket socioekonomiskt ursprung de hade.  

Analysen visar även på att ett klassperspektiv framkommer i Fröken Frimans krig vid flera tillfällen. 

Klassperspektivet och klasskillnaderna som tydliggörs i Fröken Frimans krig kan således kopplas till 

och förstärkas av Zara Bersbos studier. Kopplingen ger en tyngd till bilden av att det även fanns en 

stor klassproblematik under kvinnans arbete för jämställdhet under början av 1900-talet.  

 

Tv-serien Fröken Frimans krig har varit framgångsrik med höga tittarsiffror vecka efter vecka. Serien 

har lockat en stor tv-publik och engagerat tittarna i problematiken kring kvinnors möjligheter och 

rättigheter under det tidiga 1900-talets Sverige. 

Vi föreställer oss att den här sortens serier engagerar många människor. Det kan vara provocerande att 

följa serien då kvinnor generellt blir missgynnade av dåvarande samhällsstruktur. Vi följer en samling 

kvinnor som kämpar mot ett stort systematisk övergrepp. Kvinnorna blir symbolen för det goda mot 

det onda. Därför tror vi att engagemanget genom de höga tittarsiffrorna är en tydlig indikator över 

seriens starka budskap. Det går även att koppla engagemanget genom aktuella kvinnorörelser. Den 

kanske mest aktuella och uppmärksammade som dessutom pågår är metoo-kampanjen som bland 

annat syftar till att belysa övergrepp och sexuella trakasserier mot kvinnor.85  

 

Utifrån undersökningens resultat som framkommit av analysen blir det möjligt att konkludera att tv-

serien Fröken Frimans krig överlag har varit historiskt korrekt i sin återgivning av historiska yttre 

omständigheter. Seriens skapare har dock vid vissa tillfällen gjort förskjutningar av vedertagen 

historisk fakta. Till exempel när epitet ”Hemska Sven” flyttas från 1930 när det egentligen uttalades i 
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verkligheten till det avsnittet som utspelar sig 1905 och epitetet används där. Där sker en historisk 

förskjutning på 25 år. Det beslutet av seriens skapare analyserades som ett kommersiellt historiebruk 

där det kunde skapas ett engagemang hos tittaren och där sidorna i kvinnofrågan tydliggjordes. 

Skaparen brukade därmed historia på ett sätt som inte var helt historiskt korrekt för att få en potentiell 

kommersiell vinning.   

 

13. Framtida undersökningar 
För framtida undersökningar skulle det vara lämpligt att undersöka resterande säsonger. Seriens 

skapare Pernilla Oljelund har sagt att från säsong två och framåt kommer serien avvika från 

verklighetens historiska fakta och bli mer av en fiktion. Det hade därför kunnat vara intressant att 

undersöka om det stämmer och jämföra säsongerna och om deras historiska korrekthet skiljer sig åt. 

Ytterligare en aspekt som hade varit adekvat att undersöka är om seriens sätt att bruka historia skiljer 

sig åt mellan säsongerna.  

 

14. Didaktisk reflektion 
Populärkulturella verk såsom historiska skildringar är en omtyckt metod att visa historia. Tv-serier och 

filmer med eller utan historisk anknytning når ut till stora grupper människor genom många olika 

tjänster. Traditionell television, men även idag genom internetbaserade medier som Netflix, HBO, 

SVT Play med flera möjliggör att materialet idag enklare kan nå ut då de finns tillgängliga på olika 

plattformar som mobiltelefoner, datorer, surfplattor.  

Inom skolan används även filmer och serier för att beskriva historiska händelser. Därför kan det vara 

lämpligt att föra en diskussion med eleverna om historiebruk likt den som förs i den här studien. 

Pedagogen bör vara ytterst tydlig mot sina elever vad syftet med historieundervisning är då film/serier 

används i undervisningen. Hen bör förklara för eleverna hur historia kan användas och till vilket syfte. 

Om eleverna själva ska använda sig av filmer eller serier bör läraren be eleverna att förklara hur det 

här ska användas. Pedagogen bör ha lektionstillfällen där olika historiebruk exemplifieras och hur det 

kan relateras till källkritik, vilket är en grundläggande del historieundervisningen. Det möjliggör för 

eleverna att problematisera historiska skildringar i film och tv-serie.86 
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