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Sammanfattning 

 

Tre parallella förlopp undersöks, dels den förändring som skett med köksrummet i nyproducerade 

privata kök i stadsbebyggelse under tiden 1960-2000, dels de tekniska hjälpmedlens och 

livsstilens betydelse för matlagningen under samma period.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur köksrummet, dess utrustning och livsstilen påverkat 

matlagningen mellan 1960 – 2000.  

 

Två metoder har använts nämligen litteraturstudier och en intervju. Litteraturstudierna är av två 

slag, dels litteratur om kökets förändring livsstilen och dels en sammanställning och analys av 

fyra årgångar av vår kokbok. Intervjun har skett per mail.  

 

Resultatet av undersökningen visar att människornas livsstil och trenderna omkring dom har 

påverkat matlagningen och även nya tekniska köksapparater. Däremot torde köksrummets 

utseende han spelat en mindre roll för matlagningen. 

 

Slutsatsen är att de nyproducerade köken, under den period som undersökningen behandlat, har 

varit så stora och välplanerade att de inte kan ha hindrat för matlagningen. Däremot kan de 

moderna köken ha bidragit till att öka intresset för gastronomi och matlagning. De tekniska 

hjälpmedlen har haft viss betydelse som inspirationskälla och har underlättat köksarbetet. 

Livsstilen tycks ha haft stor betydelse för valet av mat och därmed matlagningen. 
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Inledning 

Köksrummet har förändrats för både rika och fattiga under 1900-talet.1 Samtidigt har den 

tekniska utvecklingen inom köksområdet gått mycket fort, från enbart handredskap till 

många mekaniska och elektriska köksredskap. Även livsstilen har genomgått stora 

förändringar som sannolikt haft stor påverkan på matlagningen och därmed valet av mat. 

Tre faktorer bör alltså ha haft betydelse för utvecklingen mot dagens mat, nämligen själva 

köksrummet, dess utrustning och levnadsvanorna. Undersökningen kommer därför att 

fokusera på dessa tre faktorer.   

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om köksrummet, dess utrustning och 

människornas livsstil haft någon påverkan på matlagningen mellan 1960–2000.  

 

Jag har avgränsat mitt arbete till att behandla utvecklingen i nyproducerade privata kök i 

stadsbebyggelse under perioden 1960-2000. Skälet till att 1950-talet inte tagits med är att 

det inte händer så mycket med köksrummet och dess utrustning under den tiden. I 

avsnittet om livsstilen har jag antagit ett medelklassperspektiv. 

 

Begreppsdefinitioner 

I rubriken till denna undersökning talas om köket och maten. Med ”köket” avses själva 

köksrummet i bostaden i större städer, det vill säga den plats i bostaden där maten 

förbereds, tillagas och ofta konsumeras. Köket varierar naturligtvis i form, golvyta och 

utseende men i denna undersökning avses i varje sammanhang ett kök som inte är 

extremt på något sätt, alltså ett kök som är normalt för sin epok. Med ”maten” menas 

matlagningen vilket innebär beredningen av råvaror till ätbart skick. Med de tekniska 

hjälpmedlen menas elektriska och andra avancerade tekniska hjälpmedel i köket. 

Uppsatsen tar också upp frågan om livsstilens betydelse. Med ”livsstil” avses den 

                                                   
1 Se Historisk tillbakablick 



 6 

samlade mängden intryck som omger en människa och som gör att hon föredrar ett av 

flera alternativ. Här har antagits ett medelklassperspektiv.  

 

Bakgrund 

Historisk tillbakablick 

Stadsköken i början av 1900-talet 

De borgerliga stadsköken påminde i början av 1900-talet om herrgårdsköken på 

landsbygden, de var stora kök med bra avställningsytor men med låga bänkar. Där fanns 

vedspis ibland kompletterad med fotogenkök eller gasspis.2 I städerna blev det vanligt 

med gasspis omkring 1920. Ved- och gasspisar användes länge parallellt.3  De första 

elektriska spisarna kom till Stockholm omkring 1930.4 Den elektriska spisen ansågs 

oöverträffad både av hygieniska och arbetsbesparande skäl.5 Kokboken ”Elektrisk 

matlagning” utgiven 1936 av ”Föreningen för elektricitetens rationella användning” 

innehöll bl a allmänna regler för att laga mat på elektrisk spis.6 I stadsköken fanns alltid 

ett stort skafferi och förrådsrum i någon form som t ex matkällare.7 Isskåpet stod i 

köksfarstun, där det var svalt och lätt för iskarlen att fylla på med ett nytt isblock ungefär 

en gång i veckan. Det elektriska kylskåpet kom 1925 och blev snabbt populärt och slog 

på ett par decennier ut det gamla droppande isskåpet.8  

 

Stadsköken var nästan alltid vända inåt gården och vette helst åt norr för att där skulle 

vara svalt.9 Det fanns ofta en särskild köksingång där råvaror kunde levereras. De första 

vattenledningarna i Stockholm kom 1861 och avloppsnätet var helt utbyggt på Östermalm 

på 1890-talet.  I Stockholm började värmeledning installeras omkring 1905 i en del 

                                                   
2 Berg, Husmoderns bok, 1927, sid 28 
3 Conradson/Fredlund, Köket förr i tiden 1973, sid 83 
4 Conradson/Fredlund, Köket förr i tiden 1973, sid 84 
5 Holm, Husmoderns bok 1927, sid 88 
6 Elektrisk matlagning 1936, sid. 11, 28, 32, 44-45  
7 Holm, Husmoderns bok 1927, sid 65 
8 Conradson/Fredlund, Köket förr i tiden 1973, sid 81 
9 Holm, Husmoderns bok 1927, sid 54 
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nybyggen och det elektriska ljuset slog igenom på 1910-talet. Soptunnor fanns på gården. 

Först på 1920-talet kom de första sopnedkasten.10 

 

Lägre medelklassfamiljer bodde ofta i två rum och kök. Köken var utrustade med vedspis 

och ibland fanns också ett fotogenkök. Man hade inte mycket husgeråd. Isskåp hade man 

sällan råd med. Ljuset kom från fotogenlampor och dass fanns på gården.11 

Arbetarfamiljerna var mycket trångbodda.12 Massinflyttningen till Stockholm och andra 

städer i början av 1900-talet medförde stor brist på bostäder för de mindre bemedlade. 

Den vanligaste lägenheten bestod av ett rum och kök eller endast ett rum kombinerat med 

kök, ett så kallat spisrum. Det var vanligt att sex till sju personer bodde i ett rum och kök. 

Köket måste därför rymma både sovplatser och användas för den personliga hygienen. 

Ofta hyrde man också ut en sovplats i köket eller rummet. Matlagningen fick inskränkas 

till minimum. Järnspis i ett hörn, vatten i hink från tappkran på gården eller möjligen 

kallvattenkran inomhus. Inga förvaringsskåp eller avställningsytor. Däremot som på 

landet fullt av kläder på tork ovanför spisen, sängplatser på de mest oväntade ställen.13 

  

Förbättring av de sämst ställdas bostadsförhållanden 

I början av 1900-talet startade ett intensivt bostadsbyggande. Hyresgästernas Sparkasse- 

och Byggnadsförening (HSB) bildades 1923 och dess förste ordförande, arkitekten Sven 

Wallander, ritade många välplanerade bostadsområden med välutrustade lägenheter som 

hade både gasspis, vatten och egen toalett. En annan föregångare för bättre bostäder var 

Axel Dahlberg som anställts vid Stadsingenjörskontoret 1907. Från 1919 planlade och 

ledde han utbyggnaden av Stockholms ytterområden.14 

 

De svåra förhållandena på bostadsmarknaden och de höga hyrorna ledde också till en 

utflyttning från innerstaden till områden strax utanför.15 Denna utflyttning hade börjat i 

                                                   
10 Conradson/Fredlund, Köket förr i tiden 1973, sid 73 
11 Conradson/Fredlund, Köket förr i tiden 1973, sid 75-76 
12 Conradson/Fredlund, Köket förr i tiden 1973, sid 74 
13 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 42 
14 Grill-Lyssarides, Axel Dahlberg visionär och debattör 2007, sid 5 
15 Dahlberg, Stockholm 1925, sid 6-7 
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slutet av 1800-talet och fortsatt långt in på 1900-talet. Dahlberg ansåg att hyreskasernerna 

och hyresgästernas missnöje med sitt boende var den yttersta orsaken till utflyttningen 

från innerstaden. Även ur hälsosynpunkt innebar hyreskasernerna ytterligare problem. 

Tuberkulos och andra sjukdomars spridning visade sig hänga ihop med 

befolkningstätheten då invånarna där hade sämre ekonomi och där även hygienen 

försämrades av den höga boendetätheten.16 

 

Sambandet mellan dåliga bostäder och minskande befolkning blev ett starkt argument i 

bostadsdebatten under 1930-talet och en drivkraft för ny bostadspolitik som 

socialdemokraterna började utforma.17 Genom effektivare planlösning blev det möjligt att 

få in två rum och kök på samma yta som tidigare inrymt ett rum och kök. Köken gjordes 

mindre och fick en yta på bara 3,5–4 kvm uppstod. Detta bland annat av hygieniska skäl, 

eftersom många trångbodda familjer sov i köket och det ville man undvika.18 

 

I Husmoderns bok från 1927 uppdelades köket i tre kategorier. ”Det lilla köket består av 

tre rum eller därunder, det medelstora köket är anpassat för våningar på fyra till sex rum 

och det stora köket för vånings- eller villautrymmen därutöver. Kompletterande dessa 

storlekar äro de mer eller mindre stora kokvrås som numera förefinnes till dubbletter eller 

smärre lägenheter.”19 

 

Funktionalismens effekter på köket 

Ljus, luft, natur och sträng sparsamhet var viktiga ledord när 1930-talets planerare 

formade sina stadsplaner men även genombrottet för funktionalismen och dess tankar om 

det öppna rummet hade betydelse.20 En sorts social ingenjörskonst växte fram, vilket 

bland annat byggde på uppfattningen att en god miljö skapar en bra och produktiv 

individ.  Effekten av dessa tankar framträdde tydligast på ”Stockholms 

                                                   
16 Dahlberg, Stockholm 1925, sid 8 
17 Atmer, intervju 2008-02-15  
18 Grill-Lyssarides, Axel Dahlberg visionär och debattör i Stockholm 2007, sid, 26 
19 Holm, Husmoderns bok 1927, sid 54-55 
20 Grill-Lyssarides, Axel Dahlberg visionär och debattör i Stockholm 2007, sid 29 



 9 

utställningen” 1930. Vid 30-talets början kom bostäderna allt mer att byggas i den 

modernistiska stil som i Sverige kommit att kallas funktionalism. Planlösningarna hade 

ofta minimala mått och var hårt funktionsstuderade.21 En av tankarna i den sociala 

ingenjörskonst som kom att skapa det sekundärbelysta laboratorieköket var att köket 

enbart skulle användas till matlagning.  

 

Vidare tänkte man sig att utvecklingen skulle gå mot en ökad användning av hel- och 

halvfabrikat i hushållen, vilket i förlängningen skulle minska husmoderns matlagningstid 

betydligt.22 När bostadsproduktionen i socialdemokratisk regi tog fart efter kriget var 

inriktningen i mycket ”maskiner att bo i” och köket ett effektivt utnyttjande av ett fåtal 

kvadratmeter.  Man studerade hur köksarbetet effektivast skulle utföras med minimala 

förflyttningar mellan spis, beredningsyta, skafferi och diskbänk. Höjder på bänkar och 

skåp var ergonomiskt uträknade. Man hade varmt och kallt vatten, sopnedkast och el- 

eller gasspis med ugn. Man åt fortfarande i matrummet. Det fanns ingen plats att sova på 

varken i kök eller matrum. Matplatsen fanns i direkt anslutning till köksuppställningen 

men ibland med en tunn vägg emellan. Fönstret kunde placeras åt ena eller andra hållet.23  

 

Funktionalismen fick både kritik och gehör. Stockholmsutställningen 1930 gav de 

svenska arkitekterna möjlighet att förverkliga sina slagord om luft, ljus och grönska. De 

lätta konstruktionerna och ljusa interiörerna i rena färger stämde väl överens med den nya 

estetiken. Här lanserades öppna rumslösningar och små så kallade laboratoriekök lika 

funktionellt utrustade som köken på atlantångarna men tänkta för det moderna livet med 

konservburkar, gasspisar och aluminiumkastruller. De stora fönstren skulle släppa in 

maximalt med ljus. Och allt i hemmet skulle vara flyttbart och assymetriskt placerat, 

serviser och kastruller skulle vara stapelbara.24 Laboratorieköket placerades ofta utan 

fönster i husets inre. Man menade att köksarbetet snart skulle rationaliseras genom  

industriellt förberedda livsmedel och effektiva hushållsmaskiner. Dessutom trodde man 

att man skulle äta allt färre måltider i bostaden. Varför då ödsla utrymme och dagsljus på 

                                                   
21 Atmer, intervju, 2008-02-15 
22 Blomdahl-Vadasz, Bakgårdskyffe till statuskök 2007, sid 20 
23 Atmer, intervju 2008-02-15 
24 Atmer, intervju 2008-02-15 
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köket? Därför började köken byggas så små som möjligt. Det blev även vanligt med en 

kokvrå för själva matlagandet och en matvrå att äta i. Men kritiken mot de små köken 

utan matplats blev stark och det skedde en återgång till större kök med matplats.25 

 

Litteraturöversikt 

Jag har inte kunnat finna någon undersökning som särskilt behandlar förhållandet mellan 

kök och köksutrustning och deras påverkan på matlagningen men det finns litteratur och 

uppsatser i närliggande ämnen. Lilian Blomdahl-Vadasz’ C-uppstats 2007 ”Från 

bakgårdskyffe till statuskök” redogör för ”hur ideal, normer och idéer har förändrats 

under 1900-talet och hur detta i sin tur har påverkat vårt sätt att förhålla oss till köket och 

de sysslor som utförs där”.26 

 

När det gäller kökets utveckling har jag använt mig av boken ”Kök – Planering – 

Inredning”, utgiven av Hemmets Forskningsinstitut, som bygger på förhållanden hösten 

1952 och som är en lämplig utgångspunkt för vidare studier av kökets utveckling. Där har 

jag använt mig av avsnittet om ”Förutsättningarna för ett lätt köks arbete” där det framgår 

att ”de flesta kök som nu (1952) planeras är 10-12 kvm och ger utrymme för matplats”.27 

....”Med hänsyn till matförvaringen i skafferiet har man hittills i allmänhet lagt köket mot 

norr eller öster. Men om ett kylskåp klarar de ömtåligaste livsmedlen, kan det finnas skäl 

att lägga köket så att den som arbetar där får glädje av solen någon del av dagen.”28 Detta 

är intressant, för det visar att användningen av kylskåp 1952 inte var särskilt vanligt. Den 

stora utvecklingen av köket och dess maskiner skulle inte komma förrän på 1960-talet.  

”Kök, planering, inredning” utgiven av Konsumentinstitutet 1972 behandlar kökets 

funktioner och ger exempel på olika planlösningar. Där fokuserar man på 

arbetsställningar och räckhöjder och redogör för olika kökstyper men fortfarande talas det 

om att skafferiet ska ligga mot norr eller öster. ”Ett skafferi är ett bra komplement till de 

                                                   
25 Konsumentverket, Kök 1994, sid 17 
26 Blomdahl-Vadasz, Från bakgårdsskyffe till statuskök 2007, sid 3 
27 Boalt m fl, Kök planering inredning 1952, sid 5 
28 Boalt m fl, Kök planering inredning 1952, sid 5 
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konstkylda utrymmena.”29  Fortfarande var alltså skafferiet den huvudsakliga platsen för 

kallagring. ”Kök med standard” utgiven av Sveriges Standardiseringskommission (SIS) 

1979 redogör för en frivillig överenskommelse om svensk byggstandard mellan 

tillverkare, användare, institutioner och myndigheter och har tillkommit för att förenkla 

och förbilliga byggandet av bland annat kök. Standarden har tidigare setts över 1950, 

1962 och 1970.30 Här behandlas också kökens anpassbarhet till handikappkrav.31  Femton 

år senare, 1994, kom ”Kök – en bok för den som planerar, bygger eller bygger om” 

utgiven av Konsumentverket. Den tar upp de flesta aspekter på köket som 

arbetsställningar, handikappanpassning, arbetet i köket och de byggregler och 

standardmått som gäller från 1994 utfärdade av Boverket. Beträffande skafferiet står ”I 

äldre kök finns ofta ett skafferi som uteluften skulle hålla svalt.” ....”Skafferiet kom ur 

allmänt bruk när kyl- och svalskåpet introducerades”. 32  Uuve Snidare gör i ”Kök i 

Sverige” en historisk tillbakablick om kök och slutar med att ge ett antal exempel på 

moderna kök och extremt lyxiga kök. Hon ger också exempel på hur man bygger om 

gamla trista kök till trivsamma köksarbetsplatser.33 

 

Studiet av tekniska hjälpmedel gjordes i Vår Kokbok. Första upplagan av Vår Kokbok 

kom 1951 och den utkom med 24:de upplagan 2005. Då Vår Kokbok kan betraktas som 

ett standardverk över svensk matlagning är den lämplig att använda till studiet av vilka 

tekniska hjälpmedel den rekommenderar. I ”Kökets Redskap” av Christine McFadden 

från 2001 redogörs för det allra senaste i köksredskap, dock bara icke maskindrivna 

redskap. I Konsumentverkets tidigare nämnda skrift ”Kök ...” finns ett avsnitt om el och 

energi som tar upp elektriska hushållsmaskiner. Av redskap nämns mikrovågsugn, 

kaffekokare och vattenbryggare som exempel på energibesparande maskiner.34 Gunvor 

Fröbergs seminarieuppsats ”Rörande Redskap – en studie av tradition och förändring 

inom hushållets teknik”, innehåller två sidor om köksmaskiner. Här nämns ganska 

                                                   
29 Konsumentinstitutet, Kök, planering och inredning 1972, sid 19 
30 BST, Kök med standard 1979, sid 3, 5 
31 BST, Kök med standard 1972, sid 2 
32 Konsumentverket, Kök 1994, sid 56 
33 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid. 110-148  
34 Konsumentverket, Kök 1994, sid 73 
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kortfattat elvisp, matberedare och food processor.35 Kunskap om Vår Kokbok har hämtats 

ur ”Den demokratiska kokboken” 1999 av Richard Tellström. Den behandlar budskapen i 

Vår Kokboks förord 1951-1997. Här redogörs för bakgrunden till Vår Kokbok och hur 

innehållet förändrades över tid.36 En viktig källa har varit utställningskatalogen till 

utställningen på Nordiska museet år 2000, Tidernas mat ”På Svenska bord 1970-2000”, 

där inte bara matens förändring utan också livsstilens förändring visar vad som hänt i 

köken. Dessa journalistiska artiklar har gett en stor och viktig inblick i kökets och matens 

förändring under de fyra undersökta decennierna. 

 

Metod och material 

Undersökningen är främst baserad på litteraturstudier. Böcker om kökets utveckling och 

historik över kökens förändring har gåtts igenom liksom litteratur om kökets tekniska 

hjälpmedel. Arkitekturmuseets bibliotek, Nordiska museets bibliotek, KF:s bibliotek och 

Måltidsakademins bibliotek i Grythyttan har varit mina viktigaste källor, mest 

populärvetenskaplig litteratur, men också en D-uppsats, två C-uppsatser och en 

seminarieuppsats i närliggande ämnen. 

  

Jag har också gjort en intervju med arkitekt Thomas Atmer, som är min gudfar som bor i 

Dublin, New Hampshire, USA och var anställd på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm 

under 60- och 70-talen. Intervjun genomfördes per mail. Efter att ha studerat 

metodböcker av Lantz respektive Ekholm och Fransson för att få insikt i intervjumetodik, 

skickades fem öppna frågor till Atmer, som dock besvarade frågorna i flytande text.37 

Enligt Lantz innebär en öppen intervju ”att intervjuaren ställer en vid, öppen fråga som 

den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring”.38 Ekholm & Fransson, Praktisk 

intervjuteknik skriver att ”Öppna frågor är de frågor där den svarande själv får formulera 

sitt svar.”39  (Frågorna redovisas i bilaga 1.)    

 
                                                   
35 Fröberg, Rörande Redskap 1982, sid 17,19, 22  
36 Tellström, Den demokratiska kokboken 1999 
37 Ekholm & Fransson 2002, Praktisk intervjuteknik, sid 73 
38 Lantz, Intervjumetodik 1993, sid 17 
39 Ekholm & Fransson 2002, Praktisk Intervjuteknik, sid 73  
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Jag har studerat några tekniska hjälpmedel som rekommenderas i Vår Kokbok nämligen 

elvisp, tryckkokare, matberedare och mixer. Dessa är de enda avancerade apparater som 

nämns i Vår Kokbok. Eftersom avsikten har varit att illustrera hur tekniken har utvecklats 

under den undersökta perioden, har enkla handverktyg som exempelvis köttkvarn, 

potatisstöt och stålvisp, som funnits länge, bara tagits med för att illustrera hur 

tillagningen av ett visst recept förändrats. Fyra årgångar valdes, en omarbetad upplaga 

inom respektive årtionde. De fyra årgångarna var 1963, 1975, 1984 och 1999 men flera 

andra årgångar har jag också gått igenom men jag fann att, eftersom innehållet förändras 

mycket långsamt, det inte fanns anledning att studera flera årgångar. Urvalet av recepten 

gjordes genom att gå igenom samtliga årgångar och förteckna vilka hjälpmedel som 

rekommenderas. De fyra årgångarna granskades sida för sida på KF bibliotek i 

Stockholm med hjälp av två personer. De få recept där tekniska apparater rekommenderas 

togs fram och jämfördes med de olika årgångarna.  

. 

Resultat 

Kökets förändring 1960 - 2000 

Miljonprogrammet och standardiseringen av byggmått 

Efter andra världskriget blev det populärt bland arkitekter att arbeta med hyreshus och 

bostadsområden. Det innebar också att medverka i den stora sociala omvandlingen av 

fattigsverige till folkhemmet. Med ökad industrialisering och rationellare metoder skulle 

byggandet bli effektivare, priserna pressas och de kvantitativa behoven tillgodoses.40 

Miljonprogrammet antogs i politisk enighet – en miljon bostäder skulle byggas under 

åren 1965 – 1974. Många av dem som kom att flytta in i miljonprogramsbostäderna 

lämnade trånga och omoderna lägenheter i nästan förslummade stadskärnor och kunde nu 

glädjas åt stora, modernare och mer välutrustade bostäder. Här var planlösningen 

genomtänkt och rummen lättmöblerade. Där fanns sopnedkast, gemensamma tvättstugor 

och framför allt ett välutrustat kök. Det moderna köket hade kylskåp, elektrisk spis och 

                                                   
40 Atmer, intervju 2008-02-15 
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ordentliga arbetsbänkar. Köket började bli hemmets centrum. Man åt, gjorde läxor och 

bjöd gäster i köket.41 

 

Måttenheten 1M där 1M står för 1 dm infördes. Köken planerades efter djupet 6M för 

underskåp (60 cm) och 3M (30 cm) för överskåp. Efter samma system, delbart med 60, 

ritades de flesta lägenheterna. ”Det gjorde det lätt för fabrikanterna att prefabricera 

delarna till ett miljonbyggt hus.”42 Produktionen av nya bostäder reglerades effektivt av 

Byggnadsstyrelsen som styrde via långivningen. Det gick i praktiken inte att bygga utan 

statliga lån. Normerna var snäva och gav inte mycket frihet åt arkitekterna. Å andra sidan 

fick man på det hela taget ganska ekonomiska och väl fungerande kök. Tittar man på 

franska kök i hyreshus från samma tid slår köksdörren in i spisen och vasken ligger två 

meter bort från spisen.43 

 

Som ett resultat av ett mer än tioårigt utredningsarbete utfört av SAR (Svenska 

Arkitekters Riksförbund), Svenska Slöjdföreningen, HFI (Hemmets Forskningsinstitut) 

och Byggstandardiseringen, fastställdes en svensk standard för köks inredningsenheter 

1950. 
”I standarden har målsättningen lagts fram i en serie ritningar och beskrivningar till ett antal 

inredningselement som möjliggör lämpliga kombinationer för olika typer av kök. Genom att 

byggherrar, projektörer och snickerifabrikanter enas om att använda standarden kan inredningarna 

framställas i stora serier, vilket är ekonomiskt fördelaktigt, och hållas i lager, vilket möjliggör 

snabbare leveranser till beställaren. Köksstandarden är i första hand avsedd för kök i 

flerfamiljshus, villor och småstugor, men kan med viss komplettering med fördel också användas i 

lanthushåll.” 
44 Måtten standardiserades med 60-centimetermodulen. Standarden har setts över 

1950,1962, 1970 och 1979. Ändringarna byggde på studier som Konsumentinstitutet 

numera Konsumentverket samt Byggforskningsinstitutet och Handikappforskningen i 

Göteborg utfört.45 

 

                                                   
41 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 53 
42 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 53 
43 Atmer, intervju 2008-02-15 
44 Boalt m fl, Kök planering inredning 1952, sid 13 
45 BST, Kök med standard 1979, sid 5 
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Boverket är den högsta byggmyndigheten i Sverige och utformar de regler för byggandet 

som alla ska följa och vars tillämpning kommunerna har till uppgift att kontrollera. Från 

1994 gäller Boverkets byggregler 94 (BFS 1993:57) Föreskrifter och allmänna råd.  I 

BBR 94 står under 3:21 Bostadsutformning som föreskrift 
 ”.... i bostaden ska finnas rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för 

matlagning och förvaring av livsmedel (kök) - utrymme för måltider i eller i närheten av köket”. 

 Vidare står att 

 ”avskiljbar del av rum ska ha fönster och vara så utformad att det med bibehållen funktion kan 

avskiljas med väggar från resten av rummet”  
Med andra ord; om köket är en del av vardagsrummet ska det utformas så att det kan 

avskiljas och bli ett eget rum med fönster.”46 

 

Större kök och tekniska framsteg 

Lägenheterna blev större i yta och rumsantal med stigande välstånd, frigjordhet och 

barnvänlighet på 60- och 70-talen.47 Produktion av köksutrustningar som bänkar, skåp, 

spisar, ugnar, diskhoar och kylskåp, snart också med frysavdelning, tillverkades i stordrift 

på stora företag. Varuhuset Ikea kom 1969 med sin första köksserie kallad Pax. Detta 

första Ikea-kök kom senare att utvecklas till Myresjököket.48 Spånplattor och plast ersatte 

massivt trä. Diskmaskiner tog plats liksom frysar. Ett påtagligt drag var kökets 

integrering i den övriga bostaden. Ventilationstekniken tillät att köket öppnades. 

”Allrummets” funktioner med köksutrustning, matbord och TV-soffa, anknöt till den 

gamla svenska traditionen med vedspisen som värmekälla och centrum för familjens 

aktiviteter. Man diskuterade höghus, lamellhus, skivhus, smalhus, tjockhus, loftgångshus, 

stjärnhus och olika stadsplanetyper. Olika hustyper gav varierande villkor för 

planlösningarna innanför väggarna men köken var ungefär lika stora och uppställningen 

av skåp och maskiner ungefär likadana. 49 

 

                                                   
46 Konsumentverket, Kök 1994, sid 89 
47 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 54 
48 Blomdahl-Vadasz, Från bakgårdskyffe till statuskök 2007, sid 28 
49 Atmer, intervju 2008-02-15 
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I Konsumtverkets skrift Kök – planering – inredning från 197450 framhålls en rad faktorer 

som är viktiga för att göra ett kök bekvämt, effektivt och till en trivsam arbetsplats. Några  

sådana faktorer är:   

- kostvanor 

- vilken typ av livsmedel som man som regel använder 

- inköpsvanor 

- hur många och vilka måltider som äts i hemmet. 

 

Eftersom köket är en del av bostaden måste det inordnas i den på ett funktionellt och 

trivsamt sätt och det finns några regler som nästan alltid tillämpas i bostadsplaneringen. 

En sådan regel är att kökets arbetsdel ska ha kontakt med matplatsen.51 En annan regel är 

att köket av praktiska skäl ska ha nära kontakt med bostadens entré. Sambandet kök-

vardagsrum kan ge bostaden extra rymlighet och dessutom skapa en praktisk kontakt 

mellan två dagligutrymmen i bostaden.52  I samma skrift omtalas det utredningsarbete om 

kök för fysiskt handikappade och den anpassning som krävs för rullstolsbundna som 

Handikappinstitutet i Stockholm och handikappforskningen i Göteborg sedan många år 

bedrivit.53 

 

Olika kökstyper 

I konsumentverkets skrift ”Kök” 1974 redogörs utförligt för fyra kökstyper, nämligen 

”Rakkök”, ”L-kök”, ”U-kök” och ”Parallellkök” alla avsedda för 4–6 personer och utan 

tillgång till kollektiv mathållning. Allt som behövdes kunde klämmas in på en begränsad 

yta av ca 13 kvm.54 

 

I ”Kök med standard” 1979 indelas kökets arbetsfunktioner på följande sätt: 

- matberedning 

- varmmatlagning 

                                                   
50 Konsumentverket, Kök 1974, sid 5 
51 Konsumentverket, Kök 1974, sid 6 
52 Konsumentverket, Kök 1974, sid 6 
53 Konsumentverket, Kök 1974, sid 13 
54 Konsumentverket Kök 1974, sid 44-59 
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- diskning 

- förvaring av livsmedel och utrustning. 

Man kommenterade också kraven för måltid, nämligen: 55 

- tillräckliga och väl planerade arbetsytor  

- tillräckliga förvaringsutrymmen i god kontakt med arbetsytorna 

- tillräcklig och väl planerad måltidsplats 

- tillräckliga utrymmen framför skåp och arbetsytor samt kring matplats och dörrar. 

 

Funktionerna överlappade varandra. En viktig hållpunkt var att arbetsytan mellan spis 

och vatten skulle göras tillräckligt stor. Den var kökets viktigaste arbetsplats.56 Trots 

detta var många kök illa planerade, obekväma och dessutom onödigt dyra. Det 

traditionella köket skulle ha gott om utrymme för både matlagning och samvaro. Men 

med stigande byggkostnader började ytsnåla lösningar att dyka upp.57 Tyvärr innebar 

detta att andelen mörka kök ökade i början av 1980-talet och att kök utan matplats blev 

vanligare. En del av dessa kök var både dåliga att arbeta i och dyra genom krångligt 

utformad inredning.58 Men detta var en relativt kort parantes i utvecklingen. 

 

Dagens moderna kök började framträda på 90-talet och finns omkring oss än idag. Det 

karaktäriseras av ergonomiska bänkar, glashällar och spisplattor som är separerade från 

ugn. Mikrovågsugn är en självklarhet medan induktionshällen är vanligast i 

restaurangkök. Många kök utformas med en ”köksö” vilket innebär att man kan nå spisen 

från flera håll. Inredningen är populär eftersom den gör köket till en del av 

sällskapsrummet. ”Det avskilda köket är på tillbakagång till förmån för ”storstugan” -  ett 

stort rum för matlagning, ätande och samvaro – ett stort allrum med traditioner långt 

tillbaka i tiden.” 59 

 

                                                   
55 SIS, Kök med standard 1979, sid.6 
56 SIS, Kök med standard 1979, sid 6 
57 Konsumentverket, Kök 1994, sid 17 
58 Konsumentverket, Kök 1994, sid 17 
59 Dranger-Isfält, Tidernas mat 2000, sid 110 
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Tekniska hjälpmedel i Vår Kokbok 

Under större delen av 1800-talet hade man klarat sig med ganska få hushållsredskap. 

Några slevar, en kniv och en köttyxa. Men med industrialismen och serietillverkning av 

hushållsredskap hade sortimentet utökats betydligt. Behovet av specialredskap ökade 

också med varuutbudet. Potatisskalaren, korkskruven, citronpressen och mandelkvarnen 

blev oumbärliga i de välförsedda hushållen.60   Senare kom många andra handredskap. 

Huvudredaktören till Vår Kokbok Anna-Britt Agnsäter introducerade måttsatsen, som 

standardiserade de många svenska mått som förekom och rekommenderade användning 

av stektermometern. I det följande behandlas endast de tekniska hjälpmedel som nämns i 

Vår Kokbok nämligen matberedare, elvisp, mixer, tryckkokare och mikrovågsugn.  

 

Beskrivning av de fem hjälpmedlen 

Det var inte förrän efter andra världskriget som elektriska hushållsapparater började bli 

vanliga. Redan 1930 fanns det en prototyp till en matberedningsmaskin och 1940 kom 

hushållsassistenten. I skriften ”Kök” från 1952 pressenteras matlagningsmaskinen som en 

nyhet. ”För blandning, vispning och passering etc skaffar många hushåll en 

matlagningsmaskin” …. ”De maskiner som nu finns är rätt höga, en del ca 50 cm när de 

är monterade för malning, rivning eller passering”.61 Men ännu 1961 var det bara 10 % av 

hushållen som hade en sådan.62 Trots ihärdig reklam gick försäljningen trögt eftersom 

apparaten var relativt dyr, ca 500 kronor i början av 60-talet. 

 

Först på 70-talet kom den moderna matberedaren som kunde utföra många fler 

arbetsmoment än den tidiga matlagningsmaskinen.63 Ändå betraktades den inte som 

grundutrustning i ett svenskt kök. I tidningen Vi från 1972 fanns en artikel om bra 

grundutrustning i köket.64 Där förekommer inga maskiner alls, alltså inte ens elvisp, trots 

att den slog igenom redan på 60-talet. Skälet till att elvispen så snabbt blev populär var att 

det var den första köksmaskinen till överkomligt pris. Den listan kan ställas mot en lista 

                                                   
60 Conradson/Fredlund Köket förr i tiden 1973, sid 89 
61 Boalt m fl, Kök planering inredning 1952, sid 30 
62 Konsument institutets meddelande nr 9 1964 sid 3 
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Food_processor, 29/3-08 
64 VI nr 1 1972, sid 32 
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över köksprylar från 2002 som innehåller mikrovågsugn, vattenkokare, matberedare, 

brödrost, frityrgryta, bakmaskin, mixer, elektrisk kryddkvarn, kaffebryggare och elektrisk 

juicepress som exempel på vad som inte bör fattas i ett modernt kök.65 En föregångare till 

mixern var den schweiziska apparaten Turmix som kom redan på 50-talet. Den hade 

roterande knivar i botten på en bunke. Utvecklingen har sedan gått mot dagens effektiva 

blenders och stavmixers.      

 

Tryckkokaren blev allmän i början av 50-talet. Antalet i Sverige sålda tryckkokare 

uppskattades 1953 till ca 500 000.66 Tryckkokaren nämns i Vår Kokbok 1973 bara som 

ett av flera sätt att tillaga kött samt en kortfattad redogörelse för hur tryckkokning går 

till.67 I 1986 års upplaga däremot redogörs för koktider för olika kötträtter, gryträtter, 

soppor, rotfrukter, bruna bönor och råris.68 I 1993 års upplaga har avsnittet om 

tryckkokare reducerats till nio rader vilket möjligen betyder att den började tappa i 

popularitet.69 Ännu i 2005 års upplaga redogörs kortfattat för tryckkokning och där 

nämns att detta tillagningssätt är lämpligt för vissa rätter.70 

 

Mikrovågsugnen uppfanns av en händelse vid utvecklingen av radar under andra 

världskriget. Patentet togs ut 1945 och de första apparaterna var 1,8 meter höga och 

vägde 340 kg. 1969 kom Husqvarna Cupolugn som var en mikrovågsugn för hushåll. Det 

stora genomslaget för mikrovågsugnar kom dock först på 1980-talet.71 I 1986 års upplaga 

av Vår Kokbok finns en hel sida om hur man lagar mat i mikron.72 I senare upplagor 

nämns mikrovågsugnen bara på två rader,  ”Köttbitar på upp till ett och ett halvt kilo kan 

kokas i mikrovågsugn. Se ugnens bruksanvisning och specialböcker.”73  

 

                                                   
65 Hilliard E, Kök att leva i 2002, sid 17 
66 Svensk uppslags bok, band 29 spalt 1027  
67 Vår Kokbok 1973, sid 188 och 196 
68 Vår Kokbok 1986 sid 677 

69 Vår Kokbok 1993 sid. 148 
70 Vår Kokbok 2005 sid 152 
71 Tekniska museets hemsida: http://www.tekniskamuseet.se/templates/Collection.aspx?id=2874, 29/3-08 
72 Vår Kokbok 1986, sid 676 
73 Vår Kokbok 1993, sid 148 och 2005, s. 152  
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Vår Kokboks rekommendationer 

Vår Kokbok betraktar sig som en expert som ständigt arbetar med att göra nya upptäckter 

som den för ut till en väntande allmänhet.74 I 1993 års upplaga nämns i förordet: ”Den 

tekniska utrustningen i köket förändras. Tillagningsmetoderna blir ibland så annorlunda 

att det behövs specialböcker. Därför påminner vi ofta bara om när ett visst redskap är 

lämpligt att använda.”75 Det är tveksamt om man kan säga att boken ”ofta” påminner om 

ett visst redskap annat än handredskap. Det är förvånansvärt få recept som har 

rekommendation till att använda något elektriskt eller mekaniskt hjälpmedel.  

Samtliga recept i fyra årgångar av Vår Kokbok (förkortat till VK) har gåtts igenom 

nämligen (VK 1963), (VK 1975), (VK 1984) och (VK 1999). Följande recept där elvisp, 

matberedningsmaskin/food processor och mixer rekommenderas har undersökts; 

nämligen fiskfärs, leverpastej, potatismos, blomkålspuré, jordärtskockspuré, majonnäs, 

bakning och mjölkdrinkar. För till ytterligare några recept rekommenderas från 1975 

matberedningsmaskin/mixer nämligen vinbärsmos, äppelmos och nyponmos samt 

citrusmarmelad alltså sammanlagt endast tolv recept i de fyra undersökta årgångarna. För 

att ge en uppfattning om antalet recept kan nämnas att 1973 års utgåva innehåller ca 1600 

recept och 1993 års utgåva ca 2400 recept.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                   
74 Tellström 1999, sid 28 
75 Vår Kokbok, 1993, Förord 
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Tabell 1: Tekniska hjälpmedel i Vår Kokbok 
 

Maträtt VK 1963 VK 1975 VK 1984 VK 1999 

 
Fiskfärs/Fiskpaté 

Sid 93 
Mal köttet fyra 
ggr i kött kvarn. 

Sid 176 
Köttkvarn mal 
köttet två ggr, 
bekvämt med 
matberedare 
mixer.  

Sid 176 
Mixer/food 
processor, elvisp 
eller köttkvarn 
mal två ggr. 

Sid 90-91 
Matberedare. Om 
köttkvarn mal två 
ggr. 

 
Leverpastej 

 
Inget recept 

Sid 316 
Köttkvarn mal tre 
till fyra ggr.  

Sid 316 
Food Processor 
eller köttkvarn 
mal två ggr. 

Sid 270 
Matberedare, 
mixer. Med 
köttkvarn mal två 
ggr. 

 
Potatismos 

Sid 305 
Potatisstöt eller 
purépress 

Sid 419 
Potatisstöt eller 
elvisp 

Sid 419 
Potatisstöt eller 
elvisp 

Sid 396 
Elvisp. 
Potatisstöt, 
purépress. 

Blomkålspuré 
1999: Puré av rotsaker 
eller blomkål 

Sid 274 
Stålvisp 

Sid 415 
Stålvisp 

Sid 415 
Mixer eller 
potatisstöt 

Sid 384 
Matberedare, 
mixer eller 
purépress. 

Jordärtskockspuré 
1999: Puré av rotsaker 
eller blomkål 

Sid 278 
Stålvisp 

Sid 415 
Purépress eller 
stålvisp.  

Sid 415 
Purépress, mixer 
eller potatisstöt. 

Sid 384 
Matberedare, 
mixer eller 
purépress. 

 
Majonnäs 

Sid 353 
Träsked eller 
stålvisp. 

Sid 476 
Träsked, stålvisp 
eller elvisp. 

Sid 476 
Träsked, stålvisp 
eller elvisp. 

Sid 432 
Matberedare eller 
mixer. Förhand 
elvisp eller 
stålvisp. 

 
Bakning 

 
För hand 

Sid 507 
Elvisp eller 
matberedare. 

Sid 508 
Elvisp eller 
matberedare. 

Sid 538 
Köksmaskin eller 
elvisp med 
degkrokar. 

 
Mjölkdrinkar 

 
Inget recept 

Sid 575 
Elvisp eller mixer 

Sid 577 
Elvisp eller mixer 

Sid 524 
Elvisp, mixerstav, 
matberedare eller 
mixer 

 

Av tabellen framgår att 1963 års kokbok endast rekommenderar enkla handdrivna 

redskap. I 1975 års upplaga förekommer rekommendationer av elektriska apparater fem 

gånger nämligen för fiskfärs, potatismos, majonnäs, bakning och mjölkdrinkar. Nio år 

senare har samtliga recept någon rekommendation om att använda elektriska apparater. I 

1999 års upplaga ges flera förslag till elektriskt hjälpmedel i de flesta recepten. I tabellen 

ser man att rekommendationerna går mot allt större användning av elektriska apparater. 
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Som exempel kan nämnas fiskfärs som 1963 ska malas fyra gånger i köttkvarn. 1975 två 

gånger i köttkvarn men med upplysningen att det är bekvämt med matberedare eller 

mixer. 1984 har mixer/food processor och elvisp flyttats upp som första rekommendation 

framför köttkvarn. 1999 rekommenderas bara matberedare men köttkvarn nämns också.       

 

Mat och livsstil 

Yrkeskockar, producenter och vanliga hemmakockar lever i en värld, som färgas av 

smakriktningar, trender och livsstil i allmänhet och det är därför viktigt att även denna 

aspekt på matlagningen studeras.  

  

I början av 50-talet började man intressera sig för gastronomisk kultur. Tore Wretman 

och Folke Olhagen diskuterade mat i radioprogrammet ”Novisen vid spisen”, Hiram i 

Svenska Dagbladet och Pernilla i Dagens Nyheter skrev regelbundet matspalter i dessa 

tidningar. Nu började också utländska mattraditioner att påverka vårt intresse för mat och 

vi tog hem utländska matidéer genom våra utlandsresor. Man tog också intryck av alla de 

invandrare som flyttade till Sverige och deras matkultur.76 Tore Wretman skrev kokboken 

”Ur främmande grytor” 1954. 

 

Under 1960-talet ökade välståndet och köpkraften. Man spenderade mer pengar på mat 

och dryck och livsmedelsindustrin utvecklades till stordrift.77 De djupfrysta och torkade 

produkterna utvecklades och fick bättre kvalitet och såldes allt mer. Det blev lättare att 

snabbt laga till soppor, såser och efterrätter med hjälp av färdigblandade pulver. Det 

första bredbara och kylskåpskalla matfettet Flora lanserades hårt. 1969 kom Bregott och 

lättmjölk.78 På ostsidan blev varumärket Grevé en stor succé.79 Kungsörnen började 

tillverka snabbmakaroner och snabbhavregryn. Myndigheterna började oroa sig för 

folkets hälsa. Man åt fel och motionerade för lite. I mitten på 60-talet kom de första 

                                                   
76 Wretman, Gastronomisk Kalender 1984, sid 8 
77 Odevall, På svenska bord 2000, sid 16 
78 Odevall, På svenska bord 2000, sid 16 
79 Odevall, På svenska bord, sid 16 
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kostrekommendationerna; man skulle minska på fett och socker och i stället äta grövre 

och mer näringsrika produkter.80 

 

Från och med 1970-talet hände det mycket på mat- och köksfronten. Köket började bli 

hemmets medelpunkt och tillräckligt stort för att rymma gäster.81 Under 70-talet kom 

många ”lätta” produkter. En vara fick marknadsföras som ”lätt” om fett respektive 

sockerhalt var lägre än hälften mot normalt. Fil, glass, majonnäs och drycker var några av 

de första varor som kunde köpas i lätt version. Det första lättmargarinet ”Lätt och lagom” 

lanserades 1974.82 1976 kom Socialstyrelsen med kampanjen om ”6-8 skivor bröd om 

dagen” och samtidigt blev fullkornsprodukter på modet.83 1970-talet präglades av ett 

kraftigt ökat utbud av matvaror. Svenska folkets allt tätare resor till utlandet gjorde att 

mat med italiensk, fransk och mexikansk anknytning började efterfrågas. Försäljningen 

av djupfrysta produkter ökade kraftigt. 

 

I Sverige var populära vardagsrätter under 70-talet fiskpinnar med pulvermos, falukorv 

och kassler i alla former. Fondue och fyllda paprikor var populära ”bjudrätter”.84 Om man 

hade många gäster kunde man bjuda på Vögelis kyckling, indonesiska fläskfärsrullader 

och flamberade pepparbiffar.85 

 

Under 1980-talet kom foodprocessorn i ropet och användes till mousser, pajer, och patéer 

m m. Bakmaskinen blev årets julklapp 1988. Woken kom i slutet på 80-talet och blev 

snabbt populär och allt fler skaffade mikrougn.86 Till fest bjöds ofta på avocado med 

räkor till förrätt, gratinerad rödspättafilé med champinjonkräm, oxfilé med gorgonzola 

eller något inbakat som t ex laxterrine Drottning Silvia som huvudrätt.87 Man blev rädd 

för och medveten om olika gifter i maten som campylobakter i kyckling, listeria i ost och 

dioxin i fisk.  Livsmedelsverket förbjöd många tillsatsämnen och man började tänka 

                                                   
80 Odevall, På svenska bord 2000, sid, 16, 18 
81 Hovberg, Den bästa maten att bjuda på till fest och vardag 1973 
82 Odevall, På svenska bord 2000, sid 18 
83 Odevall, På svenska bord 2000, sid 19 
84 Huldt M, Hirams Kokbok, sid 128 
85 Hovberg E, Den bästa maten att bjuda på till fest och vardag 
86 Fredlund, På svenska bord 2000. sid 118 
87 Allt om mat, På svenska bord, sid 141, 142, 144, 146, 148, 150 
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ekologiskt. Efterfrågan blev stor på ägg från sprätthöns, fläsk från gårdsgris som 

Pigghamgris, fläskkött från Ängavallen och obesprutade grönsaker. Man eftersträvade 

hälsosammare och kalorisnålare mat. KRAV-märkning av livsmedel efterfrågades 

alltmer. KRAV står för ”Kontrollföreningen för ekologisk produktion”  och  bildades i 

mitten av 80-talet.88 

 

Under 1990-talet sänktes matmomsen vilket gjorde maten billigare. Utbudet var stort och 

variationerna var många i butiker och på restauranger. Matintresset blev större. 

Ekologiska varor efterfrågades. Kockarna blev våra nya popidoler och man började laga 

exklusiv mat som harfiléer i rödvinsås och hemlagade pastaknyten med ricottafyllning. 

Ricottaost var mycket populärt och ingick i många rätter liksom Mascarpone. Cross-over-

maten slog igenom och man blandade råvaror, kryddor och tekniker från hela världen. 

Krukodlade färska örtkryddor började säljas och man hämtade inspiration från avlägsna 

och exotiska länder. Man åt sushi, thaimat och cajunfood. Lime och färsk ingefära 

användes flitigt och man åt gärna exotiska frukter.89 Försäljningen av djupfrysta 

produkter ökade, mest ökade försäljningen av djupfrysta färdiglagade rätter. Ett nytt 

begrepp som dök upp på 90-talet var ”functional food” det vill säga livsmedel som hade 

en positiv inverkan på hälsan. 

 

Diskussion 

Undersökningen har fokuserat på tre faktorer som antagits ha betydelse för matlagningen, 

nämligen själva köksrummet, tekniska köksredskap och livsstilen. Diskussionen 

behandlar dessa tre faktorer i varsitt avsnitt.  

 

Köksrummet 

Det var under första hälften av 1900-talet som köksrummet förändrades. Myndigheters 

påbud, ekonomiska förhållanden, kvinnornas utträde i arbetslivet samt att det blev 

                                                   
88 Fredlund, På svenska bord 2000, sid 118, 120 
89 Nilson, På svenska bord 2000, sid 120 
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ovanligt att ha anställda i hushållet är några av de faktorer som bidrog till kökets 

förändring. Trots att tjänstefolk inte var ovanligt i stora hushåll blev det allt vanligare att 

husmor själv fick laga maten och det måste naturligtvis ha påverkat matlagningsarbetet 

mot mindre komplicerade rätter. Det gjorde det nödvändigt med kokböcker som nu kom 

ut i en allt stridare ström. Vår Kokbok utkom med sin första upplaga 1951 och den har 

blivit klassisk och utkommer med nya upplagor än i dag. 

 

För arbetarna förblev bostadsförhållandena dåliga under nästan hela första hälften av 

1900-talet. Trånga och dåligt utrustade kök inskränkte matlagningen till det 

nödvändigaste. Sambandet mellan dåliga bostäder och minskande befolkning blev ett 

starkt argument i bostadsdebatten under 1930-talet och en drivkraft för en ny 

bostadspolitik som socialdemokraterna började utforma.90 Man ansåg att en god miljö 

skapar en lycklig och produktiv människa. I början av 1930-talet började man därför 

bygga bostäder i en ny så kallad funktionalistisk stil, vilket innebar funktionsstuderade 

planlösningar med ofta små mått. Köken gjordes små, ofta sekundärt belysta och 

omöjliga att sitta i, så kallade laboratoriekök. Dessa kök var naturligtvis inte inspirerande 

för matlagningen. Det var inte heller meningen. Man trodde att hel- och halvfabrikat 

skulle ta över det egna matlagandet. Men kritiken mot de små köken utan matplats blev 

stark och det skedde en återgång till större kök med utrymme för plats att sitta och äta.91 

 

Efter andra världskriget startade socialdemokraterna sin marsch mot välfärdssverige. 

Stora delar av Europa låg i ruiner men Sverige var oförstört. 1945 kom Bostadssociala 

utredningen med två mål för bostadspolitiken; trångboddhet dvs mer än två personer per 

rum skulle vara avskaffat senast 1960 och bostadshyran skulle inte få överstiga 20 % av 

en genomsnittlig industriarbetarlön.92  ”1950-talet kom att bli ett synnerligen expansivt 

decennium. Den svenska ekonomin stärktes och välfärdsstaten utvecklades. Inflyttningen 

till städerna fortsatte och 1955 bodde mer än halva befolkningen i städerna. Under 1950-

talet ökade lönerna dubbelt så mycket som konsumentprisindex.”93 Folk fick råd att köpa 

                                                   
90 Atmer, intervju 2008-02-15  
91 Konsumentverket, Kök 1994, sid 17 
92 Lindvall, 2001, sid 69 
93 Blomdahl-Vadasz, sid 21 
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kapitalvaror som t ex elspis, diskmaskin, kylskåp och så småningom bil och TV. Köken 

byggdes rymligare och blev bättre planerade. Till köksrummet hörde skafferiet. Det kom 

allmänt ur bruk när kyl- och svalskåpen introducerades eftersom skafferiet inte fungerade 

särskilt väl under den varma årstiden även om det vette mot norr. Eftersom många av de 

livsmedel som tidigare förvarades i skafferi inte behövde förvaras svalt, dög vanliga skåp 

i rumstemperatur väl så bra för förvaring av helkonserver, socker, mjöl, pasta, ris, torkade 

livsmedel och andra specerier.94 Kylskåpet användes framför allt till korttidsförvaring av 

mejeriprodukter och andra kylkrävande varor. När väl vedspisen kommit ur bruk 

utvecklades spisen på många sätt; gasspis, elspis och induktionshäll. Elspisen förseddes 

med varmluftsugn, glashäll, rörplattor och grillelement.95 Bättre ekonomi, rymligare kök 

och tekniska hjälpmedel bidrog naturligtvis till att öka intresset för gastronomin och 

därmed matlagningen. Lägenheterna blev större i yta och rumsantal med stigande 

välstånd, frigjordhet och barnvänlighet på 60- och 70-talen.96 Köket började bli hemmets 

centrum. Man lagade mat, åt, gjorde läxor och bjöd gäster i köket.97  

 

Från och med 1960- och 70-talen är köken i allmänhet så stora och väl inredda att de inte 

utgör något hinder för vilken matlagning som helst. Under 80- och 90-talen blir köken 

alltmera påkostade. Köket skulle vara  praktiskt och funktionellt så att arbetet flöt bra. 

Till vardags skulle det gå snabbt och lätt och när helgen kom skulle man kasta sig in i 

kreativ matlagning och äta tillsammans med andra. Man lagade mat i exklusiva kök med 

köksö och ofta öppen planlösning, där en bardisk ibland kunde bilda gräns mot matrum 

och vardagsrum. Men en känd inredare, Ewa Kewenter, säger ”Man lagar inte bättre mat 

för att man har ett dyrt kök och jag lägger hellre pengarna på den goda maten än på 

inredning som status”.98    

 

Man kan konstatera att de nyproducerade köken under den undersökta perioden, 1960 – 

2000, varit så stora och välinredda att de inte kan ha varit till sådana hinder för 

matlagningen som de var under stora delar av 1900-talets första hälft.  Större och mera 
                                                   
94 Konsumentverket, Kök 1994, sid 56 
95 Konsumentverket 1993 Spisar, tester och köpråd sid 9 - 18 
96 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 54 
97 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 53 
98 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 34 
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välutrustade kök kan däremot ha bidragit positivt till matlagningen och intresset för 

gastronomi. 

 

Tekniken 

Nästan alla människor har väl någon gång upplevt glädjen av att hålla ett nytt tekniskt 

hjälpmedel i handen.  Det kan gälla snickeri, matlagning eller vilken hobby som helst. 

Man blir inspirerad helt enkelt. Elvispen med sina degkrokar, som var det första 

elektriska köksredskapet som blev populärt, måste ha bidragit till en avsevärd ökning av 

antalet degar, sockerkakor, efterätter och suffléer när den kom på 60-talet. På 80-talet 

fanns ett nyvaknat intresse och en övertro på den nya tekniken. Man fyllde sina kök med 

kaffebryggare, matberedare, elvisp, juicepress, brödrost, äggkokare, bakmaskin, 

hackmaskin och knivslipare.99 Lite senare kom elektrisk frityrgryta, wokpanna, 

sushiredskap och mixer. Specialkokböcker kom ut men i standardkokböckerna som t ex 

Vår Kokbok förekommer rekommendationer om tekniska hjälpmedel ytterst sparsamt. 

Trots detta har jag valt att studera köksredskapens utveckling med hjälp av recepten i Vår 

Kokbok under 1960-2000. Det visar sig att de mer avancerade redskapen 

rekommenderats i bara ett fåtal fall. Av tabellen på sidan 20 ser man hur inget enda 

tekniskt köksredskap rekommenderats på 60-talet under det att samma recept på 90-talet 

anses bäst bearbetas med maskin. Det visar sannolikt på hur fort tekniken utvecklats 

under senare delen av 1900-talet. 

 

Det är sannolikt att de olika köksredskapen haft stor betydelse för valet av mat och 

därmed för själva matlagningen. 

 

Livsstilen 

Pierre Bourdieu menar att livsstilen är beroende av den sociala positionen och ser smaken 

som ett uttryck för klasstillhörighet.100 Trender och smakriktningar påverkar de olika 

samhällsklasserna på skilda sätt. Här har antagits ett medelklassperspektiv. 
                                                   
99 Snidare, Kök i Sverige 2004, sid 57 
100 Bourdieu, Kultur och kritik anföranden 1992, sid 121 
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Utgångspunkten för detta avsnitt är frågan på vilket sätt livsstilen har påverkat 

matlagningen.  

 

Under 50-talet blev svensken allt mer medveten om den gastronomiska kulturen. I mitten 

på 60-talet kom de första kostrekommendationerna; man skulle minska på fett och socker 

och i stället äta grövre och mer näringsrika produkter och de förändrade matlagningen. 

Man ville äta lättare mat inte bara för att det var nyttigare utan också för att modet krävde 

en smal och snygg figur. Under 70- och 80 började man äta vegetariskt men samtidigt 

blev exklusiva rätter också på modet. Vårt resande gjorde oss medvetna om utländsk mat. 

Invandrare tog med sig matkulturer från skilda delar av världen och sushi, thai- och 

cajonfood blev populärt. Cross-over-maten slog igenom. Tidsbristen drabbade 

matlagningen. Kvinnans ökande engagemang i samhällslivet gjorde att matlagning under 

arbetsveckan fick begränsas till det nödvändigaste. Innan barnen skjutsades till olika 

aktiviteter sprang man förbi kylskåpet och åt något på stående fot.101 Mikrougnen hjälpte 

till att värma något färdiglagat. Om vardagsmaten blev eftersatt så blev det ofta på helgen 

man ägnade sig åt långkok och mera komplicerade maträtter. 

 

Om man ska utnämna någon av de ovannämnda faktorerna till vinnare så är det livsstilen 

och de olika trenderna som haft störst betydelse för vårt val av mat och därmed 

matlagningen. Intresset för mat och vin har ökat kraftigt sedan 1970-talet, vilket syns på 

kokboksutgivningen som ökat från ett tiotal titlar 1970 till ca en bok om dagen under de 

senaste åren. Bättre än så kan man inte mäta livsstilens betydelse. 

 

Slutsats 

Köksrummet, under den period som undersökningen behandlat, har varit så stort och 

välplanerat att det inte kan ha haft avgörande betydelse för matlagningen. De tekniska 

hjälpmedlen har haft viss betydelse som inspirationskälla och har underlättat köksarbetet. 

Livsstilen tycks ha haft stor betydelse för valet av mat och därmed matlagningen.  

 

                                                   
101 Christensson & Sundling, Näringslära 2000 
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Bilagor 
 
Bilaga nr 1 
 
Hej Thomas! 
 
Jag håller på och skriver min C-uppsats på Grythyttan. Ämnet heter: Stadskökets och 
matvanornas förändring 1950 – 2000. Jag skulle vara hemskt tacksam om du kunde 
hjälpa mig genom att svara på nedanstående frågor och gärna lite till som du kan komma 
på. 
 
1. Kan du säga något om olika trender hos arkitekterna, gärna med början 1900?  
 
2. Hur utvecklades köken från ca 1950? 
 
3. Hur styrde politikerna byggandet? 
 
4. Annan påverkan på byggandet? 
 
5. Hur utvecklades kökets inredning och utrustning? 
 
  
Det här skriver jag in i källförteckningen som mailintervju med dig. 
 
Bästa hälsningar 
Adam 
 

 

 

 


