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ABSTRACT 

 

During the first half of the 20th century, women’s work in the household altered. New 

technology was introduced as a help to make housework easier.  

This study contains a research on how new technology transformed housework. We have 

based this study on interviews where eight people born between 1924 and 1941 have 

participated. The questions deal with their experiences on how household work changed due 

to new technology. The general aim of this research is to study the impact new technology 

had on housework. Another focus point has been the purchases and who it was that decided 

what to buy or not. We have also analysed if the housewife experienced that she received 

more spare time after new technology had been introduced and if so, how she used the left 

over time. The qualification for enabling new technology, and by new technology we mean 

electrical devices, was of course that electricity had been installed and all of our informants 

experienced electricity during their childhood. The analysis discusses the informants’ 

experiences and is furthermore compared to previous research. 

The majority of our informants agreed that new technology decreased the amount of time 

spent doing housework and therefore they also believed that their spare time increased, 

however, the remaining informants said that they have little remembrance of having any spare 

time. They believe that the amount of house work was never-ending. The woman in the 

household decided on what to buy according to most of our informants, some said that the 

man decided and in one case the husband and wife had a mutual agreement on what to 

purchase.  

The results of how the informants received information about new technology are discussed in 

comparison to the conception of “consumption junction” mentioned by Ruth Schwarz Cowan 

about the choice the consumer make when deciding whether or not to purchase new 

technology. The concept “social constructions of technology” composed by Bijker and Pinch 

discuss that technology is formed by human pursuance and that the social context control how 

technology is being used.  
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1. INLEDNING 

 

Den nya tekniken hade som uppgift att underlätta arbetet i hemmet och den skulle ersätta 

arbetskraft som hämtades utifrån.  

 

”In the 1950s (and the 1980s) the housewife of the “professional classes” and the 

housewife of the “working classes” were assisted only by machines. Few such 

women had paid household help, and fewer still had food or milk or clean laundry 

delivered to their doors”.1  

 

Trots de nya uppfinningarna krävdes det mycket arbete för att sköta ett hushåll. I Schwarz 

Cowans publikation More Work for Mother beskrivs en bild av att Amerikanska husmödrar i 

medelklassen under 50- och 60-talen. Cowans studie pekar på att medelklasskvinnan inte hade 

någon fritid eftersom hon ensam skötte allt arbete som i ett överklasshushåll sköttes av flera 

olika människor.2   

 

I Sverige under senare delen av 1930-talet ökade intresset för hur man skulle kunna 

effektivisera arbetet i hemmet. Tidigare hade till exempel bostadsfrågan, gifta kvinnors 

förvärvsarbeten, husmödrars semester och fritid och lantkvinnors arbetsbelastning behandlats. 

Tyngdpunkten låg på att underlätta husmödrars tillvaro men fokus riktades mot hemarbetets 

förutsättningar istället för vad hemarbetet bestod av och hur det var organiserat. 

Husmodersförbundet tillsatte 1938 en kommitté för att organisera effektiviseringen av 

hemarbetet. Kommittén tog kontakt med lokala husmodersföreningar och väckte förslag om 

att de skulle ta initiativ till undersökningar om hur hemarbete skulle kunna förbättras. För att 

kunna göra det skulle olika arbetsmetoder mätas i tid och sedan jämföras med varandra.3   

 

Vi får varje dag ta del av nya hjälpmedel och gamla produkter upphör att användas eller får 

förändrat användningsområde. Omgivningen utgår från att vi utvecklar vårt teknikanvändande 

och i längden betyder det att vi inte har något annat val än att följa med den utvecklingen. Att 

                                                 
1 Cowan, Ruth Schwarz, More Work for Mother – The Ironies of Household Technology from the Open Hearth 
to the Microwave, New York 1983. s. 199. 
2 Cowan, 1983, s. 43. 
3 Hagberg, Jan-Erik, Tekniken i kvinnornas händer, Malmö 1986. s. 194 ff.  
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välja teknik eller avstå den och vad det leder till beror på individens förutsättningar såsom 

ekonomi, ålder och upplevelser.4  

 

2. SYFTE 

 

Vårt syfte är att undersöka hur ny teknik förändrade arbetet i hemmet för familjer i Mellersta 

norrland 1930-1970. Vi vill undersöka hur det gick till med inköpen av ny teknik i Mellersta 

norrland, vem som fattade beslut att köpa ny teknik, hur inköpen finansierades, hur hushållen 

informerades om ny teknik och om användarna ansåg att de fick mer fritid tack vare den nya 

tekniken. I och med nya innovationer samt förändrad ekonomi förändrades arbetet i hemmet. 

Fick familjen mer fritid tack vare minskad arbetsbelastning samt arbetstid eller visar det sig 

att tiden som blev över användes till ytterligare arbete?   

 

Ruth Schwarz Cowan skriver i sin publikation More Work for Mother att genom att byta ut 

hembiträden mot ny teknik ägnade den välbärgade husmodern tid åt sådana sysslor som under 

hennes mors levnadstid gjordes av andra. Inköp av ny teknik till hemmet som till exempel 

dammsugare, tvättmaskin och dylikt ökade arbetstiden för husmor och hon spenderade i det 

närmaste lika många timmar på hushållsysslor som hennes mor gjorde.5 Vi vill undersöka om 

det såg likadant ut i Mellersta norrland under samma tid och om husmor i Västerbottens 

inland och längst kusten fick arbeta lika många timmar som innan ny teknik kunde köpas in 

till hemmen. Reklam från förra seklet berättar om många hushållsmaskiner som skulle göra 

arbetet för husmor enklare. I diskussioner med de som utförde sysslorna verkar det dock som 

att dessa apparater inte alls gjorde arbetet lättare eller mindre ansträngande. ”What a strange 

paradox that in the face of so many labor-saving devices, little labor appears to have been 

saved”.6  

  

Vår avsikt med studien är att jämföra vår undersökning med tidigare forskning för att se 

skillnader och likheter i levnadsförhållanden i vår undersökningsregion och om de stämmer 

överrens med tidigare forskning. Några av kvinnorna i USA ansåg att deras arbete i hemmet 

var hårdare och slitigare efter andra världskriget än det arbete som deras mödrar haft eftersom 

                                                 
4 Hagberg, Jan-Erik, Livet genom tekniklandskapet – Livslopp, åldrande och vardagsteknikens förändring. 
Linköpimg 2008. s. 11. 
5 Cowan,1983, s. 178.  
6 Cowan,1983, s. 44. 
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de fick dra ned på hjälp från hembiträden. Andra kvinnor i samma generatione menade att 

även om arbetet var likvärdigt med deras mödrars så blev resultatet ändå bättre. Det skulle 

också visa sig att de arbetade längre timmar än tidigare generationer eftersom de också hade 

ett arbete utanför hemmet.7   

 

2.1. Frågeställningar 

 

 Hur förändrade ny teknik arbetet i hemmet? 

 Hur gick det till med inköpet av ny teknik? 

 Fick husmor mer fritid när man skaffade ny teknik? 

 Hur informerades hushållen om ny teknik? 

 

 

3. KÄLLMATERIAL, AVGRÄNSNING OCH METOD 

 

Vi utgår från intervjuerna i undersökningen och jämför sedan med frågeställningarna under 

rubriken syfte.  

Genom en kvalitativ undersökning har vi  intervjuat ca 10 personer mellan 70 och 90 år och 

avgränsat undersökningen till Mellersta norrland. Informanterna är både kvinnor och män för 

att få ett så brett perspektiv som möjligt. Vi har skickat ut förfrågningar till diverse 

inrättningar såsom servicehus, PROföreningar med mera och vi har använt diktafon. 

Den kvalitativa metoden innebär ”ett intensivt studium av varje enskild undersökningsenhet”. 

Undersökningen koncentreras till några få enheter8. Informanterna är utvalda med tanke på 

ålder och hur de upplevde teknikens förändring av livsvillkoren under en viss period. Problem 

kan vara att informanterna inte kan erinra sig exakta årtal eller blanda ihop olika händelser 

eftersom perioden vi undersöker ligger långt bak i tiden. 

 

Jonny Hjelm har i sin avhandling Skogsarbetarna och motorsågen intervjuat skogsarbetare.  

Han menar att äldre människors minneskapacitet brukar ifrågasättas men säger att 

minneskapaciteten hos äldre människor framhålls av de som behandlat detta. Minnet hos äldre 

människor är gott så länge det handlar om vardagliga ting i livet och då särskilt arbetslivet.  

                                                 
7 Cowan, 1983, s.192 ff. 
8 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund 1997. s. 79. 
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Han nämner just att ”bedöma den ’inre följdriktigheten’ i varje intervju och att jämföra varje 

intervju med andra källor (inklusive andra intervjuer)”.9  

 

Vi har valt att arbeta induktivt, det vill säga utan teori i inledningsfasen. Vi har formulerat 

frågorna på ett sätt att en teori är möjlig att appliceras på data.10 Teorierna har formulerats 

utifrån de svar vi fått efter att intervjuerna genomförts och denna metod är vanlig när man 

arbetar med kvalitativa undersökningar.11  

 

Nedan följer en tablå med grundläggande information om informanterna där vi, genom 

att stapla upp olika kategorier, kan peka på skillnader och likheter hos de intervjuade. 

Detta kan i sin tur hjälpa oss att lättare förstå och ta till oss informanternas svar i 

undersökningsdelen. 

 

Kön Födelseår Plats Yrke/yrkeskategori 

Anna 1935 Landsbygd, inlandet 

(småbrukarhem) 

Hemmafru/Vården 

Olle 1926 Landsbygd, inlandet 

(småbrukarhem) 

Lastbilschaufför 

Eva 1924 Landsbygd, inlandet 

(småbrukarhem) 

Vården 

Evert 1925 Landsbygd, inlandet 

(småbrukarhem) 

Skogsarbetare 

Anton 1935 Landsbygd, inlandet 

(småbrukarhem) 

Skogsmästare/f.d 

riksdagsledamot 

Inga 1934 Tätort, Kusten  

Greta 1941 Landsbygd, inlandet 

(småbrukarhem) 

Hemmafru/träindustri

Margit 1924 Industrisamhälle, 

Kusten/Tätort, 

Kusten 

Hemmafru/storkök 

 

                                                 
9 Hjelm, Jonny, Skogsarbetarna och motorsågen. Lund.1991.s.179. 
10 Boolsen, Merete Watt, Kvalitativa analyser, forskningsprocess, människa, samhälle. Malmö 2007. s.54ff  
11 Boolsen, 2007, s. 26. 
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Vi kan genom att titta på tablån se att vi har intervjuat åtta stycken informanter. Fem av dem 

är kvinnor och tre stycken är män. De är alla födda under mellankrigstiden utom en som 

föddes när andra världskriget ännu pågick. Här kan vi med fördel titta på om det finns någon 

skillnad i upplevelse av ny teknik i hemmet mellan de sju äldre och den yngsta informanten.  

Vi kan också jämföra männen och kvinnornas upplevelser och ifall deras tankar om ny teknik 

tar en annan riktning än kvinnornas. Sex stycken av de intervjuade är uppväxta i inlandet och 

de resterande två i ett kustsamhälle och genom att jämföra deras svar kan vi se om det finns 

skillnader eller likheter i deras erfarenheter av ny teknik i hemmet. 

 

De personer som ska intervjuas har i förväg fått ta del av de huvudsakliga frågorna. En viss 

flexibilitet under intervjuernas gång måste vi räkna med eftersom frågeställningarna kanske 

måste omformuleras för att öka förståelsen och en del frågor kanske har glömts bort.12 Vi har 

ställt öppna frågor för att få så breda svar som möjligt. Flexibiliteten gör att man kan få nya 

insikter. 

Vi har avtalat tid med informanterna och vid intervjuerna har en diktafon använts för att 

dokumentera informanternas svar. Det ger oss chansen att vara med i stunden under intervjun 

istället för att fokusera på vad som måste skrivas ned. Intervjuerna äger rum i informanternas 

egna hem. För att komplettera vissa årtal och svårtolkad information har vissa informanter 

kontaktats senare per telefon. Informanterna namnges med fingerade namn för att underlätta 

analysen. 

 

Efter utförda intervjuer utgår vi ifrån dessa nyckelord13: 

Strukturering av information 

Det insamlade materialet transkriberas och skrivs ner i en kronologisk ordning. 

Informanterna kategoriseras i en tablå för att få en bra överskådlighet. 

Helhetsanalys  

Centrala teman väljs ut ur den samlade informationen. 

Problemformulering 

Centrala teman problematiseras. 

Resultat 

Resultatet presenteras. 

 

                                                 
12 Holme, Solvang, 1997, s.80. 
13 Holme, Solvang, 1997, s.139ff. 
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3.1. Forskningsetiska principer 

 

Respondenterna informeras om att forskningsetiska principer enligt de fyra kraven beaktas. 

Vi har enligt informationskravet och samtyckeskravet delgivet arbetets syfte och att 

medverkan är frivilligt, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i undersökningen samt 

att de uppgifter som kommer fram är endast avsedda för att användas i forskning. I enlighet 

med konfidentialitetskravet informerar vi att inspelningarna kommer att behandlas förtroligt 

och att utomstående inte kommer att få tillgång till personuppgifter.  

Vi har även informerat om nyttjandekravet och att de uppgifter som registreras och samlas in 

för forskning inte får lånas ut eller nyttjas kommersiellt och inte heller användas i andra 

avsikter än vetenskapliga.14 

Inspelningarna förvaras hos författarna. 

 

 

4. TEORI 

En eller flera individer tar beslut om att använda ny teknik. De beslut som fattas är påverkade 

av den sociokulturella och ekonomiska miljö som individen/individerna befinner sig i. Innan 

beslut fattas av en eller flera individer måste ett intresse finnas men även ekonomiska 

förutsättningar. Den eller de som fattar beslut om inköp av ny teknik har maktpositionen. 

Individen/individerna måste ha möjlighet till information om ny teknik men även tillgång till 

den nya tekniken.15 

 

Enligt Cowans teori (consumption junction) så är de sociala relationerna avgörande för 

konsumenternas val av tekniska apparater. Termen ”consumption junction” kan översättas till 

”konsumtionsmötesplats” eller ”konsumtionskorsning”, en plats där konsument, teknik och 

producent möts men konsumentens plats är central och Cowan förklarar ”consumption 

                                                 
14 Forskningsetiska principer- inom humanistisk & samhällsvetenskaplig forskning, vetenskapsrådet, Stockholm, 
2002 
15 Hjelm, 1991.s.16. 
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junction” ur konsumentens perspektiv. 16Konsumtionen styrs av att människor strävar efter 

förbättring men på längre sikt är det inte säkert att det blir någon förbättring.17 

 

Utifrån Bijker och Pinch teori (SCOT: social constructions of technology) är det 

människornas agerande som formar tekniken, det är inte tekniken som styr mänskligt 

agerande och för att förstå teknikanvändningen måste den inkluderas i sitt sociala 

sammanhang. 18 

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

 

Det finns mycket att hitta om man tittar på Sveriges historia men även undersökningar från 

bland annat Nordamerika vilka tar upp viktiga aspekter av hushållsarbete i familjer under 30-, 

40-, och 50-talet. En studie som vi valt att tittare närmare på är More Work for Mother – the 

Ironies of Household Technology from the Open Heart to the Microwave där kvinnans arbete 

i hemmet återspeglas under flera århundraden bakåt i tiden. Cowan beskriver de olika 

hjälpmedel som kom innan och efter industrialiseringen och hur man delade upp arbete i 

hemmet inom familjen. (Vi har valt att fokusera på 1900-talet och återkoppla till boken i vår 

analys av undersökningen men vi har även utgått från artiklar i BijkerPinch.) 

 

Vi har även valt att utgå från Vardagens Ekonomi – arbete och försörjning i en mellansvensk 

kommun under 1900-talet  där Isacson skriver om män och kvinnors olika sysslor under 1900-

talet och hur de förändrades över tid. Hans undersökning sträcker sig till mellersta Sverige där 

vi får inblick i hur människors levnadssätt på landsbygden såg ut. 

Avhandlingen skogsarbetarna och motorsågen av Jonny Hjelm där han har intervjuat äldre 

skogsarbetare, beskriver hur mekaniseringen i skogsbruket började under 1950-talet. 

 

Vi har tagit del av Jan- Erik Hagbergs avhandling, Tekniken i kvinnornas händer - 

hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen som handlar om 

                                                 
16 Cowan, The Consumption Junktion: A Proposal for Research Strategies in the Sociology of Technology I: The 
Social Construktion of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. 
Cambridge.2012, s.255. 
17Cowan, 2012, s. 271.  
18 Bijker,Pinch, The Social Construction of Facts and Artifacts:Or How the Sociology of Science and the 
Technology Might Benefit Each Other I: The Social Construktion of Technological Systems: New Directions in 
the Sociology and History of Technology. Cambridge. 2012.s. 40. 
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teknikutvecklingen i hemmen. Författaren vill visa på hushållsarbetes förändring under 

perioden. Mellankrigstiden var en epok då hushållen genomgick stora förändringar, apparater 

som tvättmaskiner, diskmaskiner, dammsugare, strykjärn, elektriska spisar och kylskåp 

introducerades på marknaden. Avsikten är inte att visa på hur den nya tekniken påverkat 

hushållsarbetet utan att beskriva kvinnliga aktörer och hur de genom sin inverkan kunnat 

påverka och förbättra teknikutvecklingen samt dess spridning till hushållen. Han säger att 

undersökningsperioden visar på en tid när hushållet i huvudsak sköttes av kvinnor men att 

villkoren för sysslorna utformades i mansdominerande miljöer.19 Industrin och 

elproducenterna satsade på hemmens behov (hushållsapparater, bostäder och elkraft) och 

kvinnorna var ”experter” inom området.20  

I sin avhandling redovisar han översiktligt och kortfattat spridningen av de mest betydande 

apparaterna och differenser mellan olika socioekonomiska hushållskategorier.21 

 

I Jan-Erik Hagbergs publikation Livet genom tekniklandskapet – Livslopp, åldrande och 

vardagsteknikens förändring kan vi läsa intervjuer med människor från Norrköping och hur 

de upplevde vardagstekniken och dess förändringar från 1920-talet och framåt. Detta ligger 

nära vår egen studie och genom att använda boken i vår analys av resultatet kan vi peka på 

likheter och skillnader i hur ny teknik uppfattades av denna generations individer. Hans studie 

sträcker sig längre än att bara ta fasta på hur äldre människor har upplevt teknik genom 1900-

talet, han beskriver också hur äldre upplever dagens teknik och vilken betydelse tekniken har 

när man blir äldre. Vi har valt att jämföra vårt resultat från intervjuer med Hagbergs 

informanters uppfattningar om teknik under 30-, 40- och 50-talet. 

 

6. BAKGRUND 

 

Kvinnor och mäns arbetsuppgifter 

I Sverige var det kvinnorna som ansvarade för arbetet i hemmet under första kvartalet av 

1900-talet. Vid den här perioden var större delen av landsbygden utan elektricitet och maten 

lagades på vedspisar. Under början av 1900-talet kopplades vattenledningar in i mellersta 

Sverige vilket minskade arbetsbördan för kvinnorna som inte längre behövde bära in flera 

                                                 
19 Hagberg, Jan-Erik, Tekniken i kvinnornas händer.Malmö, 1986  s.15. 
20 Hagberg, s.17. 
21 Hagberg, s.49. 
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hinkar med vatten till matlagning och disk. Att tvätta hörde till det tunga arbete som låg på 

kvinnornas lott och man samlades för att hjälpas åt med stortvätt vid några tillfällen per år.22 

Under den första delen av 1900-talet delades män och kvinnors arbetsområden upp i och med 

införandet av nya innovationer och dessa uppdelningar kring kvinnor och män upplevdes som 

högst naturliga. Samhället som förr utgjordes avsjälvhushållning förändrades i och med 

industrialiseringen till ett konsumtionssamhälle där kläder köptes från butiker, mjölet till 

matlagning likaså.23 Under olika tider på året var det olika uppgifter som skulle utföras, 

främst då av kvinnorna. De tvättade kläder på våren, bröd skulle bakas och ibland behövdes 

det extra arbetskraft i vårbruket. Kvinnorna ansvarade också för djurens sommarbete och 

tillverkningen av ost och smör samt deltagande i slåttern om hösten. Även 

potatisupptagningen föll på kvinnornas lott.24 Problemet med matförvaring fanns överallt i 

landet och kvinnor måste hitta metoder för att kunna bevara maten. Under sommarmånaderna 

var det vanligt att man förvarade livsmedel i gropar i och under vintern kunde maten förvaras 

utomhus.25 

 

På små gårdar i Moje sträckte sig arbetet ofta utanför hemmet under stora delar av året, för att 

på så sätt kunna försörja sig. På större gårdar arbetade männen som bönder och var på 

somrarna jordbrukare och om vintrarna skogsbrukare. Oftast kunde inget av dessa 

ovanstående arbetssätt försörja hela familjen utan det krävdes att kvinnorna kunde utöka 

inkomsterna genom allehanda handarbeten. Även barnen kunde, ifall de uppnått åldern, hjälpa 

till genom att ta säsongsarbete annorstädes.26 

 

Under andra kvartalet av 1900-talet förändrades sättet att arbeta och framför allt tiden som 

gick åt till vardagliga sysslor blev annorlunda beroende på vilken utrustning man hade. Tack 

vare att elektricitet, vatten och avlopp drogs in kunde man korta ned arbetstiden När det gäller 

elektricitet så användes den från början oftast bara till belysning och i och med detta kunde 

sysslor utföras senare på kvällen jämfört med tidigare27.  

 

                                                 
22 Isacson, Maths, Vardagens ekonomi – arbete och försörjning i en mellansvensk kommun under 1900-talet. 
Södertälje 1994. s. 58 ff. 
23 Cowan,1983, s. 69. 
24 Isacson, 1994, s. 59ff. 
25 Hägg, 1993, s. 59. 
26 Hägg, 1993, s. 53-55. 
27 Hägg, 1993,  s. 123 ff. 
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I Kiruna var kvinnas arbete att se till att hålla barnen, männen och även sig själva vid liv, 

kvinnorna var därför viktigt för att arbetet med gruvan skulle löna sig.28 

I Isacsons bok finns ett citat från Gerda Thiis som ger en bild av hur en kvinnas arbete på en 

gård kunde se ut, här återges delar av citatet: 

 

”Min mamma (Kerstin Törne) arbetade sin mesta tid i hemmet. Utöver skötseln av barnen 

(fem stycken) fanns alltid arbete inne och ute. […] Mamma kokade också in all sylt och 

saft vi behövde för vinterns behov. På den tiden måste dessutom kött och fläsk saltas, 

rökas oh konserveras in, då inga frysskåp fanns. Hon sydde alla våra kläder, spann och 

stickade tröjor, sockor och vävde lakan, örngott och handdukar. […] Sedan hjälpte hon 

farmor och grannar med potatisupptagning, slåtter och tröskning. Faster Brita och 

mamma hjälptes åt att baka hårt bröd ett par gånger om året”.29 

 

I ett jordbrukssamhälle i mellersta Sverige under samma tid ökade lönarbete för män på heltid 

och många hade fast tjänst året om.30 I Kiruna arbetade männen med att bryta malm, de 

jagade och fiskade och hade hand om uppbyggandet av nya bostäder samt skötseln av 

transporter.31 

 

Lönearbetande småbrukare 

De flesta av informanterna i vår undersökning har under perioden levt i hem där man har varit 

lönearbetande småbrukare. Undersökningsområdet omfattar Mellersta norrland och 

informanterna är huvudsakligen äldre personer. Informanterna är både kvinnor och män men 

det framgår tydligt utifrån intervjuerna att det var framför allt kvinnorna som skötte det 

fysiska arbetet i hushållet och ladugården. I dessa familjer där man hade småbruk så är det 

tydligt att det arbete som utfördes behövdes för att ge ett tillskott till hushållet. Mannen hade 

vanligtvis ett lönearbete medan kvinnans arbete bidrog till natura förmåner. I avhandlingen 

Kvinnor och män i Kiruna har Kerstin Hägg undersökt vardag i förändring under 1900-talet. 

Människorna som kom till Kiruna gruvsamhälle hade sina rötter i Norrbottens och 

Västerbottens landsbygd. Den förändring som hennes studie behandlar är torpare och 

småjordbrukare som fick vänja sig vid lönearbete i gruvan och oavlönat arbete på fritiden. 

 

                                                 
28 Hägg, 1993, s. 61. 
29 Isacson, 1994, s. 125ff. 
30 Isacson, 1994, s. 129. 
31 Hägg, 1993, s. 60. 
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I vår undersökning framgår det att de flesta informanter har vuxit upp under liknande 

omständigheter som beskrivs i Kerstin Häggs avhandling. Männen hade ett lönearbete medan 

kvinnorna ägnade sig åt hushållsarbete men till viss del även arbete mot betalning. I hennes 

undersökning beskrivs tvättarbetet som ett av de största problemen men även att hitta olika 

förvaringsmetoder för livsmedel. Hushållssysslorna som matlagning, diskning och bära ut 

slask tillhörde vardagen och var i hög grad tidskrävande. 32  

 

Guldåldern i västvärlden 

Tack vare USA:s högkonjunktur under 1920-talet ökade tillväxten och fick en spridning över 

Atlanten. Åren 1950-73 skedde en enorm ekonomisk tillväxt i västvärlden. Genom förbättrad 

produktion och ökad konsumtion av bestående varor kom välfärden efterhand att förbättras.  

Men spridningen av dessa varor handlade även om en ökad privat konsumtion och en 

livsstilsförändring.  Hushållen ersatte tjänster de tidigare köpt med varor som till exempel 

tvättmaskiner, dammsugare, elspisar, frysboxar, kylskåp, tv-apparater och bilar. Spridningen 

av konsumtionsvaror hänger ihop med att hushållen förändrade sitt sätt att konsumera. 

Hushållen kunde välja på att köpa tjänster som t e x hembiträdestjänster, biobesök och 

tågresor eller utföra dessa tjänster själva. I vilken takt hushållen övergick till att själva genom 

oavlönat arbete skaffade varaktiga konsumtionsvaror kan bero på hushållets ekonomi, relativa 

priser mellan varor och tjänster men även omfattningen av oavlönat arbete som fodras för att 

använda ny utrustning.  Om arbetet i hushållet blev effektivare genom anskaffning av ny 

teknik kunde det vara logiskt att utföra arbetet själv i stället för att betala för andras tjänster.  

 

Under 1950- och 1960-talen sjönk priserna på ny teknik eftersom hushållens anskaffning av 

dessa produkter ökade. Prissänkningen berodde på att tillverkningen av dessa produkter ökade 

hastigare än ökad utbud på tjänsteutövning. I och med att priserna sjönk och lönerna ökade 

kunde fler människor köpa ny teknik och därigenom ökade massproduktionen vilket gav mer 

arbete åt byggbranschen eftersom infrastruktur som vägnät och elnät behövde förbättras och 

byggas ut. Hushållens förändrade livsstil orsakade spridningseffekt som påverkade ekonomin 

positivt. Detaljhandeln med betjäning över disk övergick till självbetjäningsbutiker och 

hushållen svarade då för arbetskraften, även hushållens ökade bilinnehav gav upphov till 

minskat behov av varutransporter. Skatteintäkterna ökade eftersom tillväxten expanderade, 

                                                 
32 Hägg, 1993,  s. 56. 
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exporten ökade visserligen men tillväxtens expansion bottnade i konsumtion på 

hemmamarknaden. 33 

 

 

 

Guldåldern i Sverige 

Som tidigare påpekats ökade tillväxten i industriländerna från 50-talet till 70-talets början. I 

och med detta ökade den svenska exporten vilket innebar att Sverige blev mer beroende av 

omvärlden än tidigare. Den internationella specialiseringen kom att bli drivkraften till 

ekonomins snabba tillväxt. Verkstads- och massaindustrins genombrott omkring 1910 där 

delar av den branschen gick till export övergick (i 50-talets början) till förädling och 

förbättrad teknik i exportvarorna. Vid den här tiden var Sveriges export av järn och skog 

fortfarande hög men under de följande årtiondena minskade främst exporten av pappersmassa. 

Export av svensktillverkade bilar ökade under perioden från obetydlig exportprodukt till att 

bli den enskilda exportvara som hade störst betydelse för svensk ekonomi. I början av 1950-

talet kunde Sverige i förhållande till de flesta konkurrentländer räknas till ett land med höga 

löner, USA hade däremot högre löner än Sverige. 34 

 

 

7. UNDERSÖKNING 

 

I detta avsnitt har vi samlat alla intervjuer som vi transkriberat och sedan skrivit om från 

talspråk till skriftspråk. Sättet vi valt att arbeta på när det gäller resultatet och dess utformning 

är att sammanfatta varje intervju för sig till ett berättande svar istället för att dela upp svaren 

efter varje fråga. Vi anser att det underlättar för läsaren att strukturera upp svaren på detta sätt 

eftersom det annars kan medföra problem att hålla reda på olika personer. Det blir således en 

tydligare överskådlighet. 

 

 

 

 

                                                 
33 Bladh, Mats, Ekonomisk historia, Europa, Amerika och Kina under tusen år. Lund. 1995. s. 337ff. 
34 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia. Stockholm. 2007. s. 383ff. 
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7.1 Resultat 

 

Kvinna född 1935, Åsele kommun (Anna) 

När Anna var barn fanns ingen el i hemmet men hon minns elektrikern som kom och 

monterade lysknappen. Det var omkring 1945 och hon säger att det var en upplevelse att 

tända och släcka lyset. ”Att folk inte brände upp sig med fotogenlampa och lyktan man gick 

till ladugården med, men jag minns inga bränder”. 

 

De första elektriska apparater som familjen köpte till hemmet var en dammsugare och en 

hushållsassistent med köttkvarn i början av 50-talet och med anledning av familjens ekonomi 

köptes båda på avbetalning. Tidigare maldes köttfärsen manuellt ”och som regel var ju kniven 

så slö så det bara tuggade, det var jobbigt, det var mamma och jag som fick dra den veven”.  

 

Hon säger att det var positivt med nya produkter och man trodde på den nya tekniken men 

trots nya apparater var arbetet det samma vanliga, det vill säga att informanten, hennes syskon 

och hennes mor skötte hushållet. I hennes hem fanns ingen piga som en del mer välbärgade 

familjer kunde hålla sig med. Arbete fanns det hur mycket som helst av, de flesta kläderna 

sydde de själva och man vävde en hel del. Annas mor virkade spetsar och broderade ibland 

men det fanns inte så mycket tid över för hobbys och hon menar att handarbete var en sorts 

hobby Anna berättar att ”på den tiden bakade man allt sitt bröd själv, det köpte man inte på 

affären. Det fanns ju en bagarstuga där man bakade tunnbröd som skulle räcka från vår till 

höst och från höst till vår”. Brödet förvarades därefter ute i härbret. 

 

Vatten och avlopp drogs i i huset när de hade råd med det och i hennes hem gjordes det i 

början av 50-talet. Hon säger att det var det bästa tänkbara för att ”bar du in en hink var du 

tvungen att ta ut två slaskhinkar”.  Sedan gjorde de om skafferiet till toalett (skafferiet fick en 

annan plats) och därefter monterade de in vedpanna och vattenburen värme. Tidigare värmdes 

huset upp av vedspisen i köket och två kaminer, en på varje våning och det var arbetsamt att 

bära ved till olika delar av huset. 

 

När det gäller information och reklam angående allt nytt som kom ut på marknaden säger 

Anna att de fick reda på nya saker genom bekanta och dagstidningar. Det kom även försäljare 
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till dörren som sålde olika saker. Den enda reklam hon kommer ihåg är ”ta en Bronsol” och 

någon tv fanns inte i hennes hem. 

 

När tvättmaskinen och kylskåpet kom hade hon flyttat hemifrån. Anna och hennes man 

renoverade huset på 60-talet. De hade köpt en frysbox av märket AGA och den inhandlades 

på Konsum och hon tillägger att den fungerar än idag. I det nyrenoverade köket fanns en 

rostfri ho med tvättbräda. Kläderna tvättades i köket och hängdes på tork ovanför badkaret. 

Hon beskriver det som ”ett himmelrike” eftersom tidigare tvättades kläderna i en bunke med 

en separat tvättbräda. Hennes man köpte en tvättmaskin till henne och Anna blev rasande. 

Hon tyckte att hon hade ett väl fungerande system för tvätten men kom efterhand att uppskatta 

tvättmaskinen och beskriver den: ”det var en rund maskin med hjul under och det var en arm 

inuti som åkte fram och tillbaka, aldrig runt. Man tömde ut vattnet genom en kran och ovanpå 

maskinen fanns det som en mangel som man vred ur kläderna i och så fyllde man på igen och 

sköljde på samma sätt. Jag var så sur på maken, jag hade ju tvättstuga och tvättbräda och 

värmare, det gick ju bra som det var. Men den var riktigt bra den maskinen, det var en 

upplevelse att använda den och maken blev förlåten”. 

 

Anna kan inte erinra sig att hon tyckte att tekniken gick för fort fram men var glad att de 

kunde köpa nya apparater även om det var på avbetalning. Hon minns inte heller att hon fick 

mer tid över för annat och nämner trädgårdsland och rabatter som skulle rensas men även 

gräsmattan som skulle klippas. Anna säger att på den tiden hade de inte någon motordriven 

gräsklippare och beskriver att det var tungt att klippa med den manuella gräsklipparen. 

  

”Efter detta så gick det ett tag och sedan kom en försäljare hem till oss och innan gick hade 

jag köpt min köksbjörn, på avbetalning. Det var en mycket god investering, den fungerar än 

idag”, detta var också på 60-talet. Det blev enkelt att mala kött”.  

 

Hon säger att det var kvinnan som i första hand bestämde vad som skulle köpas in men 

frysboxen var ett gemensamt beslut eftersom den var en dyrare sak. Anna nämner även 

elvispen, en Bosch som hon skaffade omkring 1956 och att det blev lättsammare än att vispa 

för hand. Även den elvispen fungerar än idag. Hon berättar att hon var hembiträde 1952-53 

och i det hemmet fanns dammsugare och hushållsassistent men hon kommer inte ihåg någon 

elvisp. ”Man skulle vricka tungan och säga apotekaren och fru…” man fick aldrig säga namn 

 17



på personerna. Att vara lärare var enormt fint på den tiden, när man slaktade ett djur skulle 

läraren ha en gåva, det vill säga en del av slakten. 

 

Man född 1926, Åsele kommun (Olle) 

Olles föräldrahem byggdes någon gång mellan 1926 och 1930. Huset renoverades på 40-talet 

och då drog de in vattenburen värme. Pannan placerads i en skrubb på bottenvåningen och 

springvatten pumpades in i huset med en pump som kallades hydrofon. Vedspisen behöll de 

men den åkte ut i början av 60-talet då han och hans fru tog över fastigheten. De köpte då en 

liten elektrisk spis. 

 

Elen kom till byn i början av 30-talet då byborna byggde en damm och en vattentub med 

generator som försörjde hela byn med el. 

I byn fanns en affär, Konsum och Olle säger att hustrun ansvarade för inköpen men att det var 

klart att hushållsarbetet blev lättsammare tack vare nya apparater. 

 

Deras första bil var en Volkswagen som de köpte 1956. Bilen köptes för innesparad lön (lön 

som arbetsgivaren inte hade betalat ut) och bilen användes i huvudsak till och från arbetet. 

Vid den tiden hade han en dagpenning på 45 kronor och arbetade som lastbilschaufför. Olle 

säger att det hände åtskilliga gånger att han inte fick ut sin lön. Han och hans fru hade även 

ladugård och säger att det var arbetsamt men korna gjorde de sig av med i mitten av 60- talet.  

Han nämner att hans far köpte en traktor för att använda till åkerbruket och att den var bra 

hjälp ”det flottades ju i älven på den tiden och vanligen var det ju hästar som drog fram virket 

men vi började använda traktor även till det”. 

 

Kvinna född 1924, Åsele kommun (Eva) 

När Eva växte upp hade de ingen elektricitet i hemmet men efter andra världskriget kom 

innevånarna i byn överens om att dra in elektricitet. Hon säger att det blev stor skillnad 

eftersom i samband med detta renoverades föräldrahemmet.  

”Jag tänker på utedasset man skulle gå till när det var 30, 40 grader kallt, men då kunde vi 

renovera och sätta in en toalett, det var på 40-talet”. 

På grund av fotogenbrist under krigsåren använde familjen karbinlampor som hennes farfar 

skötte om att fylla på. Det var inte den bästa arbetsbelysningen och hon säger att det var 

mycket som var annorlunda under hennes uppväxt. Eva kommer ihåg att hon tyckte det var 

intressant att lyssna på radio under kriget. Det fanns två innevånare i byn som hade radio ”och 
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man satt med lurar för att kunna höra men man hörde ju nästan ingenting. ”Det var så 

spännande för att det var något nytt”.  

 

Eva berättar vidare om hur olika sysslor blev lättare som till exempel städning. Innan 

elektriciteten användes sopborste och sopskyffel för att rengöra golven från damm och grus 

innan de skurades. När elen blev indragen skaffades en dammsugare och strykjärn till hemmet 

och det underlättade en hel del. Tidigare gjordes det mesta av kökssysslorna för hand och hon 

nämner elvispen som ett exempel på teknik som underlättade.  

Hennes far arbetade i skogen och ibland var han borta i flera veckor och ladugården skulle 

skötas utöver hemmet så det kunde bli mycket arbete för kvinnorna. Männen hjälpte inte till 

med hushållssysslor, ”Pappa jobbade i skogen, han var ju hästförare men för de andra så var 

ju motorsågen alldeles fantastiskt när den kom”. Eva menar att arbetssituationen i hemmet 

blev bättre när elen kommit till hemmet och kvinnorna fick ju mer tid över Tack vare ny 

teknik blev det något helt annat än tidigare att sköta hushållet. 

 

I trakten där hon växte upp var de flesta småbrukare och försörjde sig själva genom att slakta 

egna djur (kor och grisar) på hösten. Allt mat konserverades eller saltades ner och vintertid 

kunde man frysa maten ute. 

 

Evas mamma hade det jobbigt med tvätten eftersom de var många i familjen och så 

småningom köpte de en halvautomatisk tvättmaskin till hemmet. 

”Den tvättade och sen satt det fast en sak på maskinen som man kunde veva ur vattnet ur 

kläderna och det tyckte mamma ... förr skulle man ju stå och vrida ur för hand och det var 

svårt att vrida ur så att det inte skulle droppa”. Hon säger att även frysboxen skaffades tidigt 

och den inhandlades i en närliggande affär och att den frysbox som hennes föräldrar köpte 

fungerar än idag.  

 

Eva berättar vidare att en del affärer i närliggande byar hade det mest så om det kom något 

nytt så fanns det att köpa där. Det var ekonomin som styrde inköpen men när det gällde 

hushållsprodukter var det kvinnorna som bestämde om de skulle skaffas eftersom de var de 

som använde dem. Hennes mor hade ingen inkomst men bröderna hjälpte till att betala när de 

började arbeta. 
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”Jag kom ihåg när pappa hade kommit hem från affären och köpt bananer, det var ingen 

höjdare. Frukt var ingenting man åt ofta, det fanns inte i alla affärer. På den tiden fanns inget 

bäst före datum, jag tror nog att man var mindre sjuk på den tiden”. 

 

Eva nämner att en av hennes bröder köpte sin första cykel när han var 16 år och då hade han 

arbetat som skogsarbetare cirka ett år. Inköpet av en cykel vid den tiden var mer högtidligt än 

att bilköp idag. Själv var hon över 20 år när hon köpte sin första cykel säger hon och jämför 

med dagens ungdomar som får datorer och mobiltelefoner i tidig ålder. I hennes hem hade de 

inte telefon förrän i slutet av 40-talet eller i 50-talets början. Innan dess kunde man gå till en 

telefonväxel i byn om man behövde ringa 

 

Byns första tv köptes av hennes bror och byborna kom till deras hem på kvällarna för att titta. 

Bilden var dålig men alla tyckte att det var trevligt att samlas framför tv:n. Tidigare hade 

ungdomarna träffats på ett café i byn där de lekte olika lekar och hade trevligt men när tv:n 

kom till byn så tog den samvaron slut. ”Det fanns ju både fördelar och nackdelar med allt nytt 

som kom”. 

 

När hon gifte sig 1946 flyttade Eva och hennes man söderut till en lägenhet och där fanns 

tvättmaskin och elektrisk spis. Hon tog ett arbete utanför hemmet (Eva arbetade inom vården i 

35 år) vilket kvinnorna i hennes mors generation sällan gjorde, 

 ”de hade ju i och för sig nog med jobb i hemmet och det var mycket slit” och hon berättar att 

hennes mor aldrig hade några egna pengar. Hon säger att när hon blev vuxen blev livet 

annorlunda jämfört med tidigare och allt gick framåt eftersom. Eva och hennes man flyttade 

tillbaka till Åsele kommun 1957. 

 

Man född 1925, Åsele kommun (Evert) 
 

Evert börjar inledningsvis med att berätta om separatorn som den första nyheten i 1900-talets 

början. Han berättar att elbelysning fanns i hemmet när han började minnas och menar att 

belysning inomhus och i ladugården måste ha varit innovationer. Evert berättar vidare att 

arbetet underlättades när de drog in avlopp, rinnande vatten i köket och i ladugården. Varje 

enskild gård drog in vatten och i hans hem blev köket först blev inkopplat på vatten. När 

vattnet rann ända fram till korna underlättades arbetet ytterligare.  

 

 20



Han nämner smörkärnan med vev, den allmänna telefonen, elstrykjärnet, dammsugaren och 

framförallt tvättmaskinen. ”Vad som än har hänt så är väl tvättmaskinen en basprodukt som 

verkligen har underlättat och då är vi inne på 50-talet. Många menade att det nötte kläder så 

hårt att det inte var motiverat men de lät sig övertygas så småningom av andra som hade den”.  

Evert menar att man tog gemensamt beslut när det var fråga om renovering men troligen var 

det kvinnorna som efterfrågade exempelvis strykjärn eftersom det var de som skötte 

strykningen.  

 

”Tvättning var kvinnogöra på den tiden. Naturligtvis blev det lättare med tvättmaskin, det 

måste vara den mest arbetsbesparande maskin man hade i ett hushåll. Sedan vi fick en elspis 

och då blev det helt annorlunda i köket, man behövde inte skrika åt andra att gå efter ved… på 

bekostnad av eftervärmen. Då var vi inne på ett annat uppvärmningssystem också, hade man 

elspis hade man nog värmeledning också”. Evert säger att det var nog i slutet på 40-talet eller 

i början på 50-talet. Det var vid den tiden man renoverade sina hus och i samband med det så 

skaffade man elspis och frysbox till hemmen.”  

 

Han berättar att innan man hade kyl och frys hade köpte man färsk mjölk dagligen från 

producenten eller så hade man egna kor. Köttvaror saltades ner eller röktes men då frysen 

kom saltade och rökte man naturligtvis mindre. 

”Det är en jäkla skillnad på utbudet i affärer i dag jämfört med 50-talet. Frukterna började 

komma då, potatisen grävde man upp och förvarade i källaren”.  

Evert berättar vidare om konserveringsmetoder förr och förändringen av dessa när frysboxen 

kom. 

”Innan frysboxen hade vi skafferi och konserverade maten, insaltning och även bären. Jag 

tänker på konserveringen då man la det i glasburkar, det skulle lagas till. De skulle kokas så 

det blev lufttätt och locket satt kvar. Då frysen kom var det bara att paketera men då var det ju 

stenhårt när man tog fram det så det blev en annan planering. 

Arbetssituationen blev annorlunda och vi får väl tro att det blev lättare, framförallt för den 

som skötte hushållet”. Informanten tror att på något sätt fanns det utrymme för olika hobbys 

även vid den här perioden och nämner vävning och sömnad. 

Han avslutar vår intervju med att berätta om bilen: 

 

”Det kom en annan sak och det var ju semestrar och sen kom ju bilen. Bilarna kom igång efter 

sommaren 1945, jag köpte bil 56. 45 slutade kriget och bensinen fanns tillgänglig. Bilen 
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användes till att fara ut och köra men även till och från jobbet. Jag tror att bensinen kostade 70 

öre litern då jag började tanka”.  

 

Man född 1935, Nordmalings kommun (Anton) 

Hans farmors hus reparerades 1945 och då fanns ingenting som han minns. Man tvättade och 

borstade utomhus och ”ladugårdsgrytan eldade man under”. Anton menar att tvättmaskinen 

var ”den stora revolutionen” och diska var man van vid så diskmaskin var inte lika viktigt. 

Han tror att diskmaskin och tvättmaskin kom ganska tätt inpå men tvättmaskinen skaffades 

först och den var ”undret”. Informanten minns inte riktigt men tror att det var i sluter av 50-

talet eller i början av 60-talet. Informanten minns inte hur den första tvättmaskinen såg ut. 

 

”Den som inhandlade det hela det var min pappa men det var min mor som använde det till 

hundra procent”. 

Hans föräldrar hade den relationen att ”de samtalade om allt i dubbelsängen” och de hade nog 

sett tvättmaskin och diskmaskin i något annat hus. 

 

När det gäller information om ny teknik så var det ”genom det goda exemplet i andra familjer, 

det var inte reklam och inte aktiva säljare för det fanns inte hemma i byn, utan det här fick 

man ju köpa i Bjurholm eller i Umeå eller Nordmaling”. 

 

Anton säger att när det gäller arbetssituationen så blev det mycket bättre när de hade köpt 

tvätt- och diskmaskin. ”Vi var ju ändå fyra pojkar och sen hade vi ju som…allihop kom in till 

oss och drack kaffe, det var ju jävla jämt, förlåt”… så att det fanns ju mycket att diska så det 

var ju bra… och tvätten, det är ju så i ett bondhem att där svettas man och skitar ner sig, och 

ren ville de att vi skulle vara, så jag tror att det blev oändligt mycket för morsan för det var 

bara hon som använde de här grejorna, farsan hade inget intresse av det”. 

 

Anton berättar att hans mamma var ”som en motor” och jobbade jämt, det kanske blev någon 

extra väv och handarbete som sticka strumpor och liknande. Han menar att det är ”ingen 

tvekan om att arbetssituationen underlättades för henne och bara för henne”. 

 

Den första bilen köpte Anton efter han hade gjort militärtjänsten. Då var han 21 år gammal. 

Ingen av hans föräldrar hade körkort men då kunde han skjutsa dem till morfar i Vitvattnet 
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och till andra släktingar på lokalt plan. Hemma i byn så körde hans far ”av hävd” häst och han 

berättar om julkalasen då man spände hästen framför risslan.  

El fanns indraget i hans hem då han föddes men han berättar att till nya tekniken hörde även 

vedpannan, fram till 1945 eldade de i järnspis. När det gäller elspis så köpte de först en liten 

med plattor som ställdes på diskbänken. 

Hans mor fortsatte att handarbeta när det gäller saker som köttkvarn och elvisp. Hon tyckte att 

det gick bra och så var de ekonomiskt försiktiga. 

 

I det gamla huset så hade de utedasset i ladugården men i nya huset fanns det toalett på två 

våningar (och då pratar han om 1945 och framåt). Där fanns även tvättfat med varmvatten och 

kallvatten. 

Anton hjälpte inte mamma i hushållet utan i ladugården med grovarbetet. I Antons 

föräldrahem hade de ingen motorsåg men det gick att leja en man som hade motorsåg och 

körde omkring med häst och fällde träd mot betalning. Kvista fick man göra själv sedan för 

hand, säger han. 

Byn hade eget elbolag i och innevånarna hade byastämmor och andelar i bolaget. Anton var 

10-15 år när byns elbolag såldes till ett större bolag och han tror att det var Vännäskraft. 

 

Kvinna född 1934, Örnsköldsviks kommun (Inga) 

 

Inga inleder med en berättelse om hur det gick till då hennes föräldrar köpte den första 

dammsugaren. Informanten var ca fyra år vid tidpunkten och hennes pappa hade precis fått 

arbete och kassan var ganska skral. Familjen hade flyttat in i en lägenhet och det skulle köpas 

möbler och annat. En försäljare knackade på och hennes far lät sig övertalas och köpte en 

dammsugare. Hennes pappa var ganska glad men det skulle hållas hemligt för övriga släkten. 

”kosta på en dammsugare var lite lyxigt, de hade nyss satt bo med möbler och de hade mycket 

på avbetalning och så där...så den gömdes uppe på vinden” 

Hon berättar vidare att hon hade en moster som förmodligen skulle ha synpunkter på inköpet 

av dammsugaren och att det var därför den gömdes. Inga hade då hört det och när mostern 

kom på besök sa hon ”ja vi har nåt uppe på vindan vi, hemligt på barnspråk” och så blev allt 

avslöjat.  

 

Ingas mamma arbetade med att sy läderhandskar och det blev ganska mycket damm så 

inköpet av dammsugaren var bra och underlättade städningen. Hon säger att hon inte minns så 
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mycket från den tiden eftersom hon var så liten men damsugaren var den första elektriska 

grejen. 

 

Inga berättar att hon följde sin mamma till en tvättstuga nere på varvet i Örnsköldsvik. Där 

fanns det en stor gryta där man kokade tvätten. Sedan skulle det sköljas och hängas ut och hon 

tillägger att det var ganska modernt och jämför med tidigare generationer som sköljde i 

bäcken eller i havet. Varvet brann ner i början av 40-talet och familjen flyttade till Domsjö 

och där fanns ingen tvättstuga.  

 

I början av 40-talet flyttade familjen till en lägenhet i Hörnett som var ganska modern med 

toalett i källaren. I köket fanns vedspis, två elektriska plattor och slasktratt men ingen diskho. 

Ett tvättställ fanns också i lägenheten. Ingen tvättstuga fanns men man kunde boka tvättid i en 

närliggande tvättstuga som även hade bastu. Skolbarnen fick gå dit och tvätta sig och hon tror 

att det var någon gång per termin. Inga ställer sig frågan hur det var med renhållningen men 

tillägger att man tvättade sig i baljor. 

 

Hon berättar vidare om hur hon följde med sin mor till tvättstugan och minns dessa stora fina 

maskiner och hur man torrmanglade lakan. Den fanns kvar fram till 1967 tror hon och då 

byggdes en ny tvättstuga. Det var en lyx för hennes mammas del att kunna gå dit och tvätta, 

hänga och få allt torrt säger hon. Tvättstugan var avsedd för de som var anställda åt MoDo 

och bokningen av tvättider sköttes av kvinnor i vit rock som även inspekterade anläggningen. 

Man kunde även gå dit och basta men hon minns inte hur bokningen gick till.  

 

När det gäller reklam så kommer hon ihåg stora plåtskyltar utanför kioskerna. Barnen fick 

dem då de var gamla och åkte tefat på dem. Plåtarna var konvexa och gick inte att styra utan 

barnen använde fötterna för att styra berättar hon. ”På gamla saltmagasinen Henkel Persil som 

man pratade om…såna tvättmedel och margarinskyltar liksom såna skyltar var uppsatta utav 

plåt konvexa då…så det var väl det som var reklam”. 

 

Hon hade en visp som hette ”Klara” som var tillverkad i rostfritt stål och hade en vev. Elvisp 

köpte hon 1966-67 och den höll till julen 2012 då hennes dotter köpte en ny till henne. Inga 

tillägger att elvispen underlättade arbetet med bakning. 
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Inköp av privat tvättmaskin gjordes gemensamt av Inga och hennes man omkring 1967-68 

och den var fantastisk bra . Hon säger att hon var lite bortskämd eftersom hennes mamma och 

moster bodde i närheten och hjälpte till med tvätten när barnen var små (60-talet) men det 

kändes bättre för henne att tvätta själv.  

 

Information om ny teknik fick man genom annonser i tidningar och broschyrer men även via 

vänner. Inga menar att man absolut fick mer tid och säger att när diskmaskinen kom var hon 

yrkesarbetande, barnen var små och det var underbart. I hennes fall var det då de byggde villa 

1972. Dammsugaren köpte de i början av 60-talet. Deras första bil köpte de 1961 och den 

användes i första hand för att åka runt och titta på ett nytt landskap. De hade då flyttat ner till 

Sölvesborg. Bensinen var ganska billig och de unnade sig lite lyx. Detta var innan barnen 

föddes och de hade ganska bra ekonomi, trots att de hade köpt möbler och hade en del 

utgifter. Bilen var en ”vintervit” Volkswagen med sufflett och kostade omkring 9500 kr, hon 

tillägger att det var en ganska hög summa på den tiden. De hade kvar den till i slutet av 

sjuttiotalet och var den enda bil de har köpt fabriksny. 

 

Kvinna född 1941, Åsele kommun (Greta) 

Greta börjar med att berätta om tvättstugan i hennes föräldrahem. På platsen där hon bodde 

tvättades allt i ladugårdsporten och man hade en värmare som hettades upp med en brasa 

inunder. Hon kommer ihåg att på vintern skulle de blöta, nytvättade kläderna bäras ut till ett 

magasin där de skulle hängas uppe på vinden. När de sedan hade frusit bars de in i huset där 

de fick torka klart. Man sparade mycket tvätt till våren o tvättade i ladugården. När hon var 

barn så hade de kreatur i ladugården men avvecklade jordbruket i slutet av -50-talet. Gretas 

far arbetade i skogen och de hade lanthandel och postkontor. 

De fick ström i huset 1950 och en halvautomatisk tvättmaskin installerades i huset. Kläderna 

tvättades i maskinen men man sköljde på så sidan om, sedan vred man (med vev) ur vattnet 

genom två falsar som satt monterade på maskinen. Vatten drogs in i hennes föräldrahem vid 

samma tid som elen installerades och då skaffades även kyl och frys. Hon berättar att innan 

dess hängdes korvringar i brunnen för att kyla ner dem. Hennes far och farbror hade 

lanthandel på den tiden. Man använde fortfarande utedasset som nu hade fått lyse. Toalett 

installerades inne i huset i slutet på 50-talet tror hon. 

 

I hennes föräldrahem var man sparsam och köpte inte nya saker i onödan. ” det var inte slit 

och släng då inte…” Gretas pappa tog körkort på 50-talet (tror hon) som kostade några kronor 
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men det dröjde en bit in på 60-talet innan han köpte bil. I byn där hon bodde fanns några få 

bilar när hon växte upp men de flesta bybor hade ”lättviktare”, ett mellanting mellan moped 

och motorcykel förklarar hon. 

 

Den första dammsugaren köpte Greta när hon var nygift i början av 60-talet och den kostade 

300 kronor. Hennes mor hade ingen dammsugare då hon växte upp utan det var halmkvasten 

som användes.  

Greta och hennes man hyrde en lägenhet i den nedlagda skolan i byn och i källaren fanns en 

halvautomatisk tvättmaskin som hon använde den tid de bodde där. Till en början fanns bara 

vedpanna i den hyrda lägenheten men i mitten 60-talet installerades oljepanna.  

De flyttade från byn till ett närliggande samhälle 1970 där de köpte ett hus. Vid den här tiden 

hade Greta en manuell köttkvarn och hon tillägger att det var tungt att mala kött i den (hon har 

provat senare), hushållsassisten köptes till hushållet på 70-talet. På 60-talet köpte de en 

svartvit tv och Greta berättar hur hon blev ”lurad” att teckna en försäkring på bildröret av en 

dörrknackare. Hon hade låtit sig övertalas för att en annan fru i byn hade tecknat försäkringen 

(som kostade 100 kronor och alla namn som tecknat försäkring fanns med på en lista) men 

fick senare veta att den andra kvinnan inte tordes berätta vad hon hade gjort för sin man.  

”Den gubben tjänade pengar den dagen”  

Frysboxen köptes 1965 och har hållit fram till alldeles nyss. 

Den första tv:n var svartvit och vi tittade på allt, någon reklam på tv:n visades inte på den 

tiden. Till en början fanns bara en kanal men i slutet av 60-talet kom kanal 2. Greta minns 

ingen särskild reklam i någon form, men tror att det var genom grannar, vänner och bekanta 

man fick information om ny teknik. Inköpen av modern teknik gjorde man med tanke på hela 

familjen. Greta säger att hushållsarbetet underlättades efterhand allteftersom man skaffade 

nya produkter till hemmet och naturligtvis fick man mer fritid.  

 

Under den tid hon bodde i sitt föräldrahem tog det mycket tid i anspråk att bära in ved, elda 

kaminer och spisar på två våningar, men även att bära ut slaskhinken och tömma den. 

Naturligtvis fick man mer fritid med tiden och hon tillbringade mycket tid framför tv:n.  

Greta berättar att som barn (ca 8-10år) lyssnade hon på radio och hon brukade gå till en 

väninna och lyssna på ”Farbror Sven och barnens brevlåda”. I hennes hem fanns radio men 

den var inställd på en annan kanal och ingen hade visat henne hur man ändrade kanal så hon 

trodde att barnprogrammet endast gick att lyssna på hos väninnan. 
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Kvinna född 1924, Norrbyskär (Margit) 

 

Margit berättar om sin far och att han var intresserad av moderna innovationer och att det 

första han köpte var en dammsugare till sin fru. Hon tillägger att hon var enda barnet så en 

dammsugare var ren lyx. Det var gårdfarihandlare som knackade dörr, demonstrerade och 

sålde dammsugare. Margit kommer inte ihåg någon reklam utan information om ny teknik 

gick från mun till mun och hon säger att detta skedde någon gång i mitten på 30-talet. Hennes 

mor var mycket förtjust i dammsugaren ” det var en dammsugare som du gick och höll så 

där…som en sop nästan…” När det gäller arbetstiden för hennes mor säger hon att det är inte 

jämförbart med andra grannfamiljer eftersom Margit var enda barnet men tillägger att hennes 

mor var en städfantast. Det skulle storstädas vår och höst och det gjordes onödigt omständigt.  

Margit kommer ihåg elvispen som en fantastisk modernitet, men säger att under hennes tid på 

Norrbyskär hade hon ingen utan den skaffade hon på 50-talet sedan familjen hade flyttat till 

Domsjö.  

 

Margit föddes på Norrbyskär, ett sågverkssamhälle som byggdes upp i slutet av 1800-talet. 

När hon föddes fanns elektricitet och hon berättar att Norrbyskär hade el före Umeå stad. 

Elektriciteten alstrades i såghusen och var nödvändig för att kunna frakta virke längs 

tågbanorna på ön. El och husrum var gratis för arbetarna som bodde på ön och elen slogs av 

på kvällen, vid niotiden så att det inte skulle bli för dyrt för bolaget. De boende förvarnades 

innan elen slogs av genom en strålkastare som blinkade i tre omgångar. På den tiden fanns 

inga elektriska plattor att laga mat på. Elektriska plattor köptes till familjen i mitten på 30-

talet. Hon berättar vidare att Hörnefors och Nordmaling på andra sidan låg långt efter i 

utvecklingen vid den här tiden. Vatten och avlopp fanns inte indraget i husen på ön till en 

början och innevånarna fick hämta vatten i pumphus som låg spridda lite här och där. Hon 

berättar att det var besvärligt att borra brunnar eftersom Norrbyskär är en stenö. Margit gifte 

sig 1944 och i det hus hon bodde då fanns inget vatten och avlopp men då förste sonen föddes 

1952 flyttade familjen till ett annat hus och där fanns både toalett och vatten. Hon tillägger att 

det var ”fantastiskt”. 

 

Margits far och farfar tillhörde de första som skaffade telefon ”och det var ju något 

märkvärdigt”. Det blev en väldig trafik i hemmet eftersom grannar kom och ville ringa. Hon 

tror att det var i mitten av 30-talet. 
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Tack vare ny teknik underlättades arbetet i hemmen och folk fick tid att gå till varandra och 

umgås. Hon berättar om ett inrutat schema gällande måltider som var anpassade efter 

sågverksarbetarnas arbetstider. Kvinnorna skickade lappar mellan varandra när de bjöd in sina 

väninnor och det var alltid innan männen kom hem och skulle äta. Några cyklar fanns inte på 

ön och Margit menar att det inte skulle ha fungerat eftersom det fanns mycket barn där och att 

det skulle ha blivit kaos på gatan. (På Norrbyskär ligger alla hus efter en gata som sträcker sig 

från en sida till den andra). 

 

 

Nedan ser vi en tablå över ny teknik som fanns i hemmen och vid vilken tidpunkt samt 

var informanterna bodde. 

 

Namn Plats El Apparater/produkter Vatten/avlopp 

Anna Landsbygd, 

inlandet. 

1945. Dammsugare och 

hushållsassistent med 

köttkvarn. Tvättmaskin och 

kylskåp efter att hon flyttat 

hemifrån. 

Elvisp 1956 och en frysbox, 

1960-talet. 

1950-talet – 

toalett, vedpanna 

samt vattenburen 

värme 

Olle Landsbygd, 

inlandet.  

1930-

talet. 

Elektrisk spis, 1960-talet. 

Bil. Fadern köpte traktor, 

inget årtal nämns. 

1940-talet - 

vattenburen 

värme. 

Eva Landsbygd, 

inlandet. 

Efter 

1945. 

Telefonen runt 1940, 1950. 

Radio, dammsugare, 

strykjärn och motorsåg samt 

en frysbox. Elvispen köptes 

in efter giftermålet. 

Halvautomatisk tvättmaskin 

med mangel. Tv-apparat. 

Toalett inomhus 

byggdes på 1940-

talet. 
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Evert Landsbygd,  

inlandet. 

Fanns när 

han var 

barn 

(född 

1925). 

Allmän telefon, 1950-talet. 

Strykjärn, dammsugare och 

tvättmaskin vid samma 

tidpunkt. Elspis och frysbox. 

Bil 1956. 

Först drogs det in i 

köket, sedan till 

ladugården. 

Nämner inget 

specifikt årtal. 

Anton Landsbygd,  

inlandet. 

Fanns 

indraget 

när han 

var barn 

(född 

1935). 

Tvätt- och diskmaskin kring 

1950, 1960. Bil och elspis. 

Toalett från 1945 

och framåt. 

Tvättfat med kall- 

och varmvatten. 

Inga Tätort, 

kusten. 

Nämner 

inte när 

elen kom, 

men hon 

nämner 

elektriska 

apparater. 

Föräldrarna köpte 

dammsugare, 1930-talet. 

Köpte en egen på 1960-talet. 

Bil 1961. Tvättmaskin i 

gemensam tvättstuga. 

Elvispen, 1966, 1967. Privat 

tvättmaskin 1967, 1968. 

Det fanns tvättställ 

i lägenheten och 

toaletten var i 

källaren, 1940-

talet. 

Greta Landsbygd, 

inlandet. 

1949. Halvautomatisk tvättmaskin 

installerades, nämner ej 

specifikt årtal. Kyl och frys, 

1950. Bil, dammsugare, 

svartvit tv, 1960-talet. 

Frysbox 1965. 

Hushållsassistenten, 1970-

talet.  

Vatten drogs in 

1949. 

Margit Industrisamhälle, 

kusten/Tätort, 

kusten. 

El fanns 

när hon 

föddes 

(född 

1924). 

Dammsugare 1930-talet.  

Elvisp, 1950-talet. 

Elspis, 1930-talet. 

Telefon, 1930-talet. 

Slasktratt. 

Pumphus med 

vatten. Vatten och 

avlopp efter 1945. 

1952, indraget i 

huset. Toalett 

sattes in. 
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7.2 Analys 

 

I Sverige hade omkring 95 % elektricitet (städer och tätorter) i början av 1920- talet och på 

landsbygden hade knappt 50 % av hushållen elektricitet vid samma tid. I 50-talets början hade 

ca 93 % elektricitet på landsbygden.35 I början av 1910-talet hade ca 80 % av hushållen i 

städerna vatten och avlopp. På landsbygden tog det betydligt längre tid och endast någon 

procent hade vatten och avlopp 1920. Omkring 1945 hade ca 35 % vatten och avlopp och år 

1960 hade två tredjedelar av landsbygdens befolkning vatten och avlopp. 36 

I flera av hushållen i vår studie hade man elektricitet redan på 20- och 30-talet. Däremot 

dröjde det ända in på 40-talet innan vatten och avlopp drogs in. Vi jämför med Zanesville i 

Ohio där 73.7 procent av befolkningen hade elektricitet vid tiden före och under första 

världskriget, 90 procent av hushållen hade rinnande vatten och 60 procent hade toalett 

inomhus redan på 20-talet. 37 Utifrån vår undersökning är det uppenbart att förutsättningar för 

ett bekvämare hushåll var att man drog in el, vatten och avlopp och då hade hushållen 

möjlighet att skaffa elektriska utrustningar som fanns på marknaden.  

Även om elektriciteten var tillgänglig så hade inte alla hushåll råd att installera den och köpa 

elektriska apparater. 38 

I USA såg det ut på ett liknande sätt som i Sverige: 

 

”The electric appliances that would have made some aspects of housework markedly easier 

simply remained too expensive for those who were still struggling to make ends meet. Even 

when electric service was available, an electric washing machine cost between sixty and two 

hundred dollars (a month’s wage for a workingman)”.39 

 

Den amerikanska studien visar på att de billigare tvättmaskinerna inte hjälpte husmor 

nämnvärt då hon ändå var tvungen att fylla vatten och tömma för hand. För att det 

skulle vara lättsammare var man tvungen att köpa den dyrare varianten.40(Här avses 

de tvättmaskiner som i Sverige benämndes ”halvautomatiska tvättmaskiner”). 

                                                 
35 Hagberg, 1986, s.34. 
36 Hagberg, 1986, s.33. 
37 Cowan, 1983,  s.182 ff. 
38 Se Gerber, 2012, s. 90. Tysk politik tog efter den amerikanska modellen med konsumtionskampanjer som 
uppmuntrade till ökad konsumtion av elenergi. 
39 Cowan, 1983, s. 185. 
40 Cowan, 1983, s. 185. 
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De flesta i vår undersökning menar däremot att den halvautomatiska tvättmaskinen var 

mycket bra och tidsbesparande. 

 

 

I vår undersökning är det tydligt att det var ekonomin som avgjorde huruvida man köpte in 

elektriska apparater till hushållet och det var i huvudsak kvinnorna som bestämde om inköpen 

skulle göras. Fyra av våra informanter säger att det var kvinnan som köpte eller efterfrågade 

ny teknik i hemmet och två berättar att fadern beslutade om inköpen. I det ena fallet var 

fadern mycket intresserad av nya innovationer och köpte en dammsugare till fru. I det andra 

fallet berättar informanten att hans far beslutade om alla inköp men att det var modern som 

brukade produkterna.   

 

Anna säger att det var positivt med nya saker som kom och man hade tilltro till ny teknik. 

Däremot var det kanske inte alltid så. Hon berättar om när hennes make köpt en ny 

tvättmaskin och hur hon blev rasande eftersom hon tyckte att det gick bra som det var men så 

småningom kom hon att uppskatta maskinen och säger att det var ”en upplevelse att använda 

den”. När det gäller inköp så berättar Anna att de första elektriska produkterna köptes på 50-

talet och hon minns att hon var glad att de kunde köpa om än det var med hjälp av 

avbetalning. Hon köpte även en Köksbjörn* på 60-talet av en försäljare och tog också den på 

avbetalning. I Hagbergs studie Livet genom tekniklandskapet kan vi skönja en viss likhet i hur 

upplevelsen av att faktiskt kunna köpa nya varor speglas. Någon av hans informanter 

konstaterar: ”Vi trodde aldrig att vi som inte var rika skulle kunna skaffa teve eller bil”.41  

Trots att ny teknik var dyrt så kunde många ändå köpa varor till hemmet. Anna säger att 

köksbjörnen var en god investering. Man kan därmed anta att den positiva upplevelsen av 

produkten övervägde det negativa med att behöva betala av. Om det gällde inköp av en dyrare 

vara tog man beslutet gemensamt. Under 1930-talet var det hushåll med högre inkomster som 

köpte de dyrare hushållsapparaterna eftersom dessa hushåll strävade efter att minska inhyrd 

arbetskraft som till exempel hembiträden.42 I vår undersökning är det tydligt att man cirka 20 

år senare hade löst problemet med hjälp av att upprätta avbetalningsplaner för att nå en 

bredare massa. Nu kunde hushåll med lägre inkomster köpa dyrare varor. 

                                                 
41 Hagberg, 2008, s. 135. 
42 Hagberg, 1986, s.53. 
* Hushållsassistent 
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Eva säger att det var ekonomin som styrde vad man inhandlade till hushållet. Det kan tolkas 

som att man hade bättre eller sämre ekonomi vid olika tidpunkter eller så var det för att de 

prioriterade andra saker framför ny teknik. Hon säger att hennes mor inte hade någon inkomst 

och att fadern arbetade i skogen men att hennes bröder bidrog till hushållskassan när de var 

gamla nog att ta arbete. I detta fall fick familjen bättre ekonomi när bröderna börjat arbeta.  

 

Olle arbetade som lastbilschaufför och hade 45 kronor i dagpenning. Han köpte sin första bil 

med innesparad lön 1956 och i hans fall betalades inte lönen ut kontinuerligt. Av detta kan 

man förmoda att familjen oregelbunden ekonomi men klarade sig tack vare småbruket. 

Inga och hennes man hade god ekonomi innan de fick barn och det kan tilläggas att de bodde i 

en tätort. De unnade sig en bil 1961 och den användes till att åka runt och titta på 

omgivningen. Hon nämner att bilen kostade omkring 9500 kronor och att det var 

förhållandevis en hög summa vid den tiden. Här kan vi se en skillnad gentemot de övriga 

informanterna eftersom hon är den enda som uttrycker att de hade en god ekonomi. Greta 

berättar att i hennes familj slösade man inte på pengarna. Trots det kan vi se att ny teknik 

inhandlades och installerades i fastigheten. Här kan man förmoda att dessa inköp handlade om 

investering eftersom hennes far och farbror drev en lanthandel och hade därför relativt god 

ekonomi. 

 

Utveckling av elektriska apparater påbörjades i USA under 1800-talets senare del men i 

länder som England, Tyskland och Frankrike försökte man uppfinna nya elektriska apparater. 

Till Sverige kom utländska apparater genom till exempel import (bl.a. ASEA) men även via 

privatpersoner som hade varit ute och rest. I Sverige lanserades de första elektriska spisarna 

1920 men spridningen av dessa blev begränsad, dels på grund av eltaxorna i förhållande till 

gasen (de flesta i städer och tätorter hade gasspis) och dels på grund av att man använde 

vedspisar på landsbygden. Vedspisarna fungerade även som värmekälla. Elektriska spisar var 

dessutom dyra, en Volta kostade då 1400 kronor, omräknat till dagens penningvärde ca 

23 800 kronor. Små elektriska kokapparater (kaffekokare, doppvärmare, kokplattor och 

elektriska kastruller) såldes det däremot mera av. Under 1930-talet kom spisar med 

termosstatreglering av ugnen vilket var en viktig förbättring och under 1950-talet lanserades 

spisar med rörkokplattor som snabbt blev upphettade. 43  

 

                                                 
43 Hagberg, 1986, s.38ff. 
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Det elektriska strykjärnet fick en stor spridning när det lanserades eftersom det var 

förhållandevis billigt. Ett elektriskt strykjärn kostade 1919 omkring 20 kronor och ett 

spisstrykjärn (som värmdes på spisen) kostade 5-7 kronor.44 Hagberg menar att ingen 

beslutade att dra in el endast för att kunna bruka ett elektriskt strykjärn men eftersom de blev 

snabbt populära blev de en banbrytare för annan elektronik. Till en början monterade man in 

tjuvkontakter för att kunna använda strykjärnet och efter hand blev fasta uttag vanligt.45  

I vår undersökning berättar Evert och Eva att elektriskt strykjärn skaffades till hemmen när 

elen hade dragits in. Eva menar att strykjärnet bidrog till lättsammare arbete. 

För att koppla tillbaka till Bijker och Pinch teori, ”social constructions of technology” är det 

människors handlande som danar väg för teknikanvändning och vår undersökning visar på att 

människor strävade efter att underlätta arbetet i hemmet och på gården. Genom människors 

val att dra in el, vatten och avlopp grundlades förutsättningarna att tillägna sig elektriska 

apparater och det styr i sin tur utvecklingen av tekniken. 

 

Den första svenska dammsugaren som kom ut på marknaden 1913 hette LUX 1 (företaget 

LUX ändrade namn 1920 till Elektrolux) och kostade 120 kronor. Dammsugaren var mycket 

uppskattad av användarna, den omskrevs och förordades i diverse tidningar som till exempel 

Husmodern och Idun.46 Två informanter i vår undersökning berättar att dammsugare köptes 

redan på 30-talet. Tre informanter nämner att dammsugare inhandlades till hemmen på 50- 

och 60-talen. I Livet genom tekniklandskapet beskriver Hagberg hur hans informanter vid 

ungefär samma tidpunkt som våra informanter skaffade tekniska apparater som dammsugare 

och tvättmaskiner.47 Eva, Inga och Margit upplevde att städningen blev lättsammare tack vare 

dammsugaren och de jämför då med hur det var innan. Sex av informanterna nämnde att 

tvättmaskin köptes till hemmen under 50- och 60- talen och samtliga tvättmaskiner var 

halvautomatiska. De flesta i vår undersökning var positivt inställda till tvättmaskinen men 

Evert säger att många hade åsikten att tvättmaskinen orsakade slitage på kläderna men lät sig 

övertygas av andra konsumenter. Detta återspeglas i Livet genom tekniklandskapet: ”andra har 

och därför behöver också vi”.48 Här är det tydligt att det är de sociala relationerna som styr 

den enskildes konsumtion av tekniska apparater. Enligt Cowans teori, ”consumption 

                                                 
44 Hagberg, 1986, s.43. 
45 Hagberg, 1986, s .39. 
46 Hagberg, 1986, s .44. 
47 Hagberg, 2008, s.138. 
48 Hagberg, 2008, s.138. 
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junction”, översatt till svenska ”konsumtionskorsning” söker människor möjligheter till 

förbättring och gör därför egna val, men dessa val görs utifrån omgivningens påverkan. 

När det gäller tvättmaskinen tog det ganska lång tid innan den vann terräng eftersom 

utvecklingen av bra maskiner gick långsamt. De första automatiska tvättmaskinerna kom till 

Sverige först under 1950-talet och var under lång tid betydligt dyrare än de enklare 

maskinerna. Priset på en helautomatisk tvättmaskin var 1960 ca 2700 kronor (dagens 

penningvärde ca 30 600 kronor) och en halvautomatisk kostade ungefär hälften så mycket.49 

Endast en informant nämnde inköp av diskmaskin. 

Två svenska uppfinnare, Baltzar von Platen och Carl Munters presenterade 1925 en helt ny 

kylskåpskonstruktion där kylprocessen fungerade automatiskt och kylskåpet kunde drivas 

antingen med gaslåga eller av elektrisk alstrad värme. Elektrolux köpte tillverkningsrätten och 

lanserade ”Elektrolux’ kylskåp” 1927 och på kort tid såldes kylskåpet över hela världen. 

Kylskåpen kostade då mellan 605-680 kronor och inom en femårsperiod kunde man köpa 

mindre modeller som kostade 285 kronor.50 I vår undersökning nämner fyra informanter 

frysboxen, Evert och Eva berättar hur man saltade, konserverade och förvarade livsmedel 

innan frysboxen fanns. Endast en informant nämner kylskåp och här kan vi se en likhet med 

Hagbergs studie där det beskrivs att många ägde radio men saknade telefon och kylskåp i sina 

barndomshem.51 

 

De som hade det extra gott ställt hade till och med råd med en bil (48 procent) före första 

världskriget.52 Till skillnad från våra informanter där dröjde det till 50- och 60-talet innan en 

bil kunde inhandlas. 

År 1930 började Ford massproducera bilar genom den så kallade ”löpandeband principen” 

hjälpte till att sänka kostnaderna för tillverkningen så att bilar kunde framställas i större 

mängd och nå ut till ett bredare konsumentfält.   

Efter andra världskriget kom spridningen att öka ytterligare. 53 

 

När det gäller reklam under vår undersökningsperiod kan vi ana en skillnad i hur våra 

informanter har uppfattat olika typer av reklam och marknadsföring. Inga växte upp i en tätort 

och minns plåtskyltar med text som fanns uppsatta vid kiosker och liknande. Hon nämner 

                                                 
49 Hagberg, 1986. s.46. 
50 Hagberg, 1986, s.47. 
51 Hagberg, 2008, s.141. 
52 Cowan, 1983, s. 183. 
53 Schön, 2007, s. 329. 
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även broschyrer och annonser i dagstidningar. Övriga informanter växte upp utanför staden 

och de kommer ihåg olika gårdfarihandlare som kom till hemmen och demonstrerade olika 

produkter. De nämner också annonser i dagstidningar men framför allt var det grannar, vänner 

och bekanta som spred informationen om nya produkter. 

Yves Bouvier har undersökt kortare reklamfilmer som handlar om elkonsumtion.54 

Filmerna visar på vilket sociokulturellt, bekvämt liv man kan få om man konsumerar elenergi. 

Med oljekrisen 1973 förändrades mönstret i filmerna från att uppmuntra till energianvändning 

och inköp av elektriska apparater till energieffektivt beteende.55 

Ingen av de intervjuade i vår studie minns någon reklamfilm. 

 

När 40-talets barn växte upp hade den arbetande modern blivit den typiska husmodern och 

många trodde att det var den teknologiska utvecklingen som ansvarade för förändringen. Det 

fanns en berättigad koppling mellan tvättmaskinen och husmodern. Om man hade en 

tvättmaskin slösade man mindre tid och energi åt att tvätta för hand och med hjälp av frysta 

grönsaker blev matlagningen lättare än tidigare. Cowan menar att husmödrar lockades av att 

söka jobb även utanför hemmet när det blev mer tid över. Hon säger att problemet med detta 

påstående var dock att även med hjälp av tvättmaskin och frysta grönsaker fick inte husmor 

mer fritid. Hon jobbade 50 timmar i veckan och det är fler timmar än en heltidsvecka inom 

industrin.56 

I vårt resultat går meningarna isär om hur mycket fritid man fick när ny teknik introducerades. 

Två av informanterna säger att det alltid fanns något att göra och en berättar om att hans mor 

alltid arbetade. Sex av informanterna ansåg däremot att arbetet i hemmet underlättades tack 

vare ny teknik. Om man tittar på dessa informanters svar och sedan jämför med Schwarz 

Cowans resultat ovan kan man se att fritiden upplevdes olika. Kvinnorna i studien More work 

for mother fick inte enligt Schwarz Cowan mer fritid utan arbetade i själva verket mer än en 

heltidsvecka trots ny teknik medan det i vårt resultat verkar som att sex av de åtta 

informanterna definitivt ansåg att de fick mer fritid. Detta kan ha att göra med att våra 

informanter inte räknade arbetstiden i sig utan att de upplevde att arbetsbelastningen och 

arbetssituationen blev bättre när man köpte nya hushållsapparater.  

Hagberg hänvisar till Joann Vaneks stuide Keeping Busy: Time spent in housework från 1973 

där en jämförelse av tidsåtgång till hushållsarbete redovisas från 1920 till 1960 där hon 

                                                 
54 Se Bouvier, 2012. s.111. 
55 Se Bouvier, 2012. s.130. 
56 Cowan, 1983,  s. 208. 
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kommer fram till att tiden till hushållsarbete inte minskat. Detta förklarar hon med att 

tidsåtgången skilde sig åt om det var ett hushåll i staden eller på landsbygden och att det inte 

var den nya tekniken i sig som förkortade arbetstiden utan vilken typ av familj det rörde sig 

om. Hon säger att arbete i hemmet fyller ut den tid som blir över.57 Det stämmer in på de två 

informanter i vår studie som hade åsikten att fritid inte existerade, när en syssla var utförd så 

fortsatte man med nästa och så vidare. 

 

8. SAMMANFATTNING 

 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att grundförutsättningar för teknikanvändning och ett 

modernare hem var att man drog in el, vatten och avlopp men alla köpte nödvändigtvis inte 

elektrisk utrustning bara för att den fanns på marknaden. En del unnade sig apparater som på 

den tiden kunde ses som lyxvaror medan andra lät ekonomin styra. Vi kan genom de 

intervjuer som genomförts se att informanterna hade olika ekonomiska förutsättningar vilket i 

sin tur resulterade i att varorna inköptes på olika grunder. I ett fall nämnde informanten att 

familjen levde sparsamt men det framgick ändå att huset hade renoverats och ny teknik 

installerats. Det framgår att trots begränsad ekonomi kunde man handla varor på avbetalning, 

vilket möjliggjorde att fler hushåll kunde investera i ny teknik. När det gäller elektriska 

apparater har våra informanter har nämnt strykjärn, frysbox, elvisp, elspis, radio, tv och 

dammsugare. Det är tydligt att den halvautomatiska tvättmaskinen var mest revolutionerande. 

Att döma av informanternas berättelser om tvätt i havet eller bäckar och om vatten som skulle 

värmas i en gryta (som man sedan tvättade kläder i) kan vi se att den halvautomatiska 

tvättmaskinen underlättade husmors arbete väsentligt. Moment som uppvärmning av vatten, 

skrubbning av tvätt, och urvridning av vatten för hand försvann i och med tvättmaskinens 

intåg i hemmen. Här kan man anta att man fick tid över men vad gjorde man istället? Några 

säger att man kunde ägna sig åt olika hobbys och nämner handarbete som en sådan, en 

informant tillbringade tid framför teven. Två av informanterna säger att hushållsarbete 

existerade hela tiden. De flesta är dock överrens om att man fick mer tid över efter att ny 

teknik introducerats.  

Flera av informanterna i vår studie säger att ny teknik förändrade hemarbetet till det bättre av 

de som använde dammsugare. Frysboxen underlättade i köket eftersom man nu längre inte 

behövde konservera och salta in livsmedel. Arbetsbelastningen upplevdes som minskad när 

                                                 
57 Hagberg, 2008,  s. 23. 
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man började använda hushållsapparater och utifrån våra tolkningar beror det på minskad 

fysisk belastning men även kortare arbetstid.  

När det gäller information och spridning av ny teknik har informanterna övervägande fått den 

via vänner, bekanta, grannar och så vidare. En del informerades om nya apparater genom 

olika försäljare som kom till hemmen och demonstrerade varan. Affärer som Konsum sålde 

också nya produkter och man kan anta att konsumenterna fick information även i sådana 

butiker. Vi har observerat en skillnad i hur informationen spreds i staden och på landsbygden. 

En informant som var bosatt i en tätort kommer ihåg reklamskyltar utanför kiosker medan de 

som bodde på landsbygden nämner tidningsannonser. Det tyder på att reklamskyltar var 

mindre vanliga på landsbygden. 
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Bilaga 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Förändrade ny teknik (t e x frysbox, tvättmaskin, dammsugare) arbetet i hemmet? 

 

Vem/ vilka köpte in ny teknik och vid vilken tidpunkt? 

 

För vem/ vilka och i vilket syfte köptes ny teknik till hemmet? 

 

Hur blev ni informerade om ny teknik (samhällsupplysning)?  

 

Hur uppfattade ni reklam för ny teknik (tidningar, film mm)? 

 

 


