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Abstract 

Swedish consumption habits led to a discourse on consumption needs of the general public 

during the first half of the 20
th

 century, involving primarily several institutions, but also a 

variety of popular movement organizations, among which we find Kooperativa Förbundet. In 

this discourse, ascetic consumption and a rationalized outlook on consumption were idealized, 

as the Swedes needed to be economical not to live beyond their means. The objective of this 

study is to investigate the ideals this type of discourse conveys throughout the latter half of 

the 20
th

 century. This will be achieved by investigating selected editions of the cookbook 

“Vår Kokbok” published by Kooperativa Förbundet. The editions analyzed through discursive 

text analysis are from the years 1953, 1978 and 2013. The investigation shows that all three of 

the publications exhibit the same idealization evident in the preceding discourse, rationalized 

consumption behavior and ascetic consumption, the motives for which change over time. In 

the cookbook from 1953, this consumption approach is idealized on account of a need to 

increase the effectiveness when it comes to household chores. In 1978, this stance is idealized 

as part of necessary enlightenment concerning healthy food. In 2013, this behavior is 

idealized as an important aspect of environmentally friendly consumption. 

Sammanfattning 

Under 1900-talets första hälft uppstod en behovsdiskurs där olika institutioner och 

folkrörelser var aktörer, bland annat Kooperativa Förbundet. I behovsdikursen idealiserade 

dessa aktörer asketisk konsumtion och rationellt konsumtionsbeteende på grund av att man 

ansåg att den svenska befolkningen var i ett stort behov av att vara sparsamma för att inte leva 

över sina inkomster. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka ideal som 

behovsdiskursen fortsätter att förmedla under 1900-talets senare hälft genom att undersöka 

KF:s utgivna kokbok Vår Kokbok. De upplagor av kokboken som har analyserats genom en 

diskursiv textanalys är från 1953, 1978 och 2013. Undersökningen visar att Vår Kokbok 

idealserar samma typ av konsumtion som aktörerna i den tidiga behovsdiskursen, alltså 

asketisk konsumtion och ett rationellt konsumtionsbeteende. Motivet till varför denna typ av 

konsumtion idealiseras förändras över tid. I kokboken från 1953 förespråkar man denna typ 

av konsumtion därför att kokboken anser att människor är i behov av att effektivisera 

hushållsarbetet. Kokboken från 1978 är denna konsumtion att föredra på grund av att man 

anser att människan är i behov av upplysning om hälsosam mat. I kokboken från 2013 anser 



man att människan är behov av att upplysas om miljövänlig konsumtion och därför idealiseras 

asketisk konsumtion och ett rationellt konsumtionsbeteende. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vad ska jag äta idag? Svarat på den frågan avgörs inte enbart av smaken, vad man har lust att 

äta, utan också vad man borde äta. I dagens samhälle bombarderas man med nya råd och rön 

för hur man ska äta, LCHF, 5:2-diet, tallriksmodellen, detox-program, färgrik mat, fettsnål 

mat. Samtidigt överöses man med fakta om ett hållbart matkonsumerande där man 

uppmuntras att köpa ekologisk mat, dra ner på köttkonsumtion och helst äta vegetariskt. 

Kokböcker trycks, matlagningsprogram produceras och matbloggar breder ut sig på internet. I 

en forskningsrapport om konsumtion i Sverige utgiven 2013 visar det sig att 

matkonsumtionen ökat i Sverige under det senaste decenniet, människor lägger alltså mer av 

den disponibla inkomsten på matkonsumtion.
1
 Genom denna iakttagelse kan man konstatera 

två saker, att det finns många åsikter om vad vi bör äta och att intresset för mat och 

matlagning är stort i dagens Sverige. 

Hur såg äldre generationer på matlagning, vilka rön, trender och råd har de påverkats av? En 

kokbok som funnits länge är Vår Kokbok, utgiven första gången 1951. Min mormor är född på 

1930-talet, när hon flyttade hemifrån i tjugoårsåldern införskaffade hon den andra upplagan 

av Vår kokbok utgiven 1953 av Kooperativa Förbundet, (KF). När min mamma flyttade 

hemifrån i tjugoårsåldern följde hennes upplaga med i flytten, detta var den tolfte upplagan 

utgiven 1978. Jag är 23 år och har också flyttat hemifrån, jag har den senaste upplagan, 

utgiven åt 2013. Tre generationer har använt Vår Kokbok. Hur har kokboken påverkat våra 

konsumtionsideal? 

Idéhistoriken Peder Aléx hävdar att det i det svenska samhället under 1900-talets första hälft 

utvecklades en ”behovsdiskurs” som skapades och förmedlas av flera institutioner och 

folkrörelser, bl.a. av KF. Denna diskurs påverkade människors konsumtionsval. I diskursen 

idealiserade man en sparsam och återhållsam form av konsumtion, alltså nytta före nöje och 

njutning.
2
 Men hur ser den fortsatta behovsdiskursen ideal ut under 1900-talets senare hälft, 

förmedlas samma konsumtionsideal i Vår Kokbok? Har idealen förändrats över tid? Denna 

uppsats kommer att undersöka hur den fortsatte behovsdiskursen idealiserade en viss typ av 

konsumtion under 1900-talets senare hälft. 

                                                           
1
 Roos, John Magnus. (red). Konsumtionsrapporten 2013. (Göteborg:2013). Sid. 24. 

2
 Aléx, Peder. Konumera rätt - ett svenskt ideal: Behov, hushållning och konsumtion. (Lund: 2003). Sid. 7 f. 
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Uppsatsen befinner sig i gränslandet mellan historia, idéhistoria, ekonomisk historia och även 

etnologi, men ambitionen ligger i att göra en historisk undersökning där fokus ligger på fånga 

en historisk förändringsprocess i synen på konsumtion. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den historiska förändringen i behovsdiskursen ideal 

under 1900-talets senare hälft genom att undersöka konsumtionsidealen i tre upplagor av Vår 

Kokbok utgivna 1953, 1978 och 2013. 

1. Vilket konsumtionsbeteende idealiseras i kokböckerna? 

2. Är målet för konsumtionen nytta eller nöje i kokböckerna? 

3. Förändras idealen för konsumtion över tid? 

 

1.3. Bakgrund  

1.3.1 Konsumtion i Sverige 

Enligt statistik hämtat från Statistiska Centralbyrån kan man se att den disponibla inkomsten 

för hushållen har ökat sedan 1975 i Sverige. Den disponibla inkomsten är det hushållet har 

kvar av lönen efter skatt och eventuella bidrag.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Statistiska Centralbyrån. Hushållens ekonomi. Hämtad från http://bit.ly/Statistiskacentralbyran 2013-12-12 

http://bit.ly/Statistiskacentralbyran
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Tyvärr har ingen sammanställd uppgift kring den disponibla inkomsten funnits för att täcka 

hela den aktuella tidsperioden 1953-2013.  

Men tabellen ovan visar att köpkraften hos konsumenter i dagens samhälle ökat sedan 1975 

genom att den disponibla inkomsten för hushållen successivt har ökat. I en rapport utgiven 

2013 om konsumtion visar man den totala konsumtionen ökat mellan 2002-2012 med 25 %. 

Något som uppmärksammats i rapporten är att matkonsumtionen även ökat. Svenskar äter mer 

ute på restaurang samtidigt som dagligvaruhandeln även har ökat.
4
 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att svenskar idag har större köpkraft genom en högre 

disponibel inkomst och att matkonsumtion har ökat de senaste tio åren. 

1.3.2. Vår Kokbok 

Om det är sant som man säger att Ingvar Kamprad lärde svenska folket att möblera 

sina hem, så har Anna-Britt Agnsäter lärt svenskarna att laga den goda maten som ska 

ätas i de där hemmen.
5
 

Vår Kokbok utgavs första gången 1951 av Kooperativa förbundets provkök med Anna-Britt 

Agnsäter som chef. Ett första utkast av kokboken var dock redan klar 1946 där syftet varit att 

göra en kokbok till folket med både god och billig mat. På grund av ransoneringstider kunde 

kokboken inte tryckas p.g.a. pappersbrist. Agnsäter åkte istället på en tjänsteresa till Amerika, 

där insåg hon att Sverige låg långt efter när det kom till modern hushållning och 

mathantering. Den största upptäckten var ugnstermometern vilket möjliggjorde en helt annan 

teknik vad gäller tillagning av kött. 

Innan resan till Amerika arbetade hon i Norrland en period. Där märkte hon att kunskapen om 

matlagning och hushållning främst byggde på kunskap från tidigare generationer. Hon insåg 

att svenskarna måste ta till sig ny kunskap för att kunna effektivisera och göra hushållsarbetet 

enklare. Agnsäter ville nu göra om det första utkastet av kokboken och basera den på 

erfarenheterna hon erövrat i Amerika.
6
 Man bestämde att titeln på den nya kokboken skulle 

bli Vår Kokbok, en kokbok för det enkla hemmet med ett okonstlat språk. Grundliga recept 

                                                           
4
 Roos, Johan Magnus (red). (2013). Sid. 9. 

5
 Boëthius, Monica. Vår Kokbok fyller 50 år: ett samtal med svensk kokbkshistorias nestor och Vår Kokboks 

skapare, Anna-Britt Agnsäter. Ur tidsskriften Gastronomisk Kalender. (2002. Sid. 36. 
6
 Ibid. Sid. 132 ff. 
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med exakta tid- och temperaturangivelser. All mat i kokboken skulle vara både god och 

näringsrik utan lyxiga eller dyrbara inslag.
7
 

 

1.4 Begrepp och Definitioner 

1.4.1. Konsumtionsbeteende 

Med konsumtionsbeteende beskrivs konsumentens egenskaper som aktör, man kan vara en 

rationell eller irrationell konsument. Definitionen av begreppen rationellt och irrationellt 

konsumtionsbeteende är lånade av historiken Orsi Husz. I denna uppsats betraktas ett 

rationellt konsumtionsbeteende som ändamålsenligt och förnuftigt. En rationell konsument 

genomför väl kalkylerade inköp med hänsyn till pris, kvalité och tid. Kunskap, effektivitet 

och funktionalitet är viktiga komponenter vid rationell konsumtion och ofta vänder man sig 

till vetenskapen och tekniken vid beslut om inköp. Ett irrationellt konsumtionsbeteende 

innebär emotionellt motiverade inköp eller oreflekterade impulsköp.
8
 

1.4.2. Mål med konsumtion 

Målet med konsumtion kan vara nytta, som beskrivs som asketiskt, eller nöje, vilket beskrivs 

som hedonistisk. Husz definition av hedonism och asketism kommer att användas i uppsatsen. 

Begreppet hedonism innebär en uppfattning där konsumtionens syfte ska leda till njutning, 

lycka, nöje eller upplevelse. Den asketiska konsumtionens syfte däremot, är att endast 

införskaffa det som kan anses som mest nödvändigt, till viss del handlar detta om en viss 

försakelse. Nyttan går för nöjet. I den asketiska konsumtionen värderas arbete snarare än 

konsumtion. Kan man göra det själv ska man göra det och inte köpa något endast för att det är 

enklare.
9
 

1.4.3. Konsumtion och matkonsumtion 

I denna uppsats används både begreppet konsumtion och matkonsumtion. All typ av 

konsumtion som förespråkas i kokböckerna har tagits med i undersökningen. Kokböckerna 

förmedlar inte endast ideal för matkonsumtion utan även konsumtion som är kopplade till 

                                                           
7
 Ibid. Sid. 135. 

8
 Husz, Orsi. Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939. (Stockholm: 2004). 

Sid. 28. 
9
 Ibid. Sid. 27. 
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matlagning. Det kan exempelvis vara köksredskap, köksutrustning, eller tillbehör som 

uppmuntras införskaffas till matlagningen eller till en måltid. 

 

1.5 Forskningsläge  

1.5.2 Kokböcker 

Forskningsområdet kring kokböcker är ett tvärvetenskapligt fält. Det finns forskning inom 

konsumtionshistoria med även inom helt andra ämnesområden som etnologi, antropologi och 

hushållsvetenskap. 

Nancy Begströms har i en forskningsrapport för institutionen för hushållsvetenskap undersökt 

Hemmets Kokbok och Vår Kokbok mellan åren 1903-1994. Bergström har motiverat valet av 

empirin genom dess onekligt stora inflytande i svensk matlagning. Både Hemmets Kokbok 

och Vår Kokbok har utgetts i så pass många upplagor under en sådan lång tid att detta 

antagande anses rimligt, menar Bergstöm.
10

 I kokböckerna kan man konstatera att flera ideal i 

Sverige under 1900-talet avspeglas. Ända in på 1950-talet vänder man sig främst till 

husmödrar i förorden i både Hemmet Kokbok och Vår Kokbok. Man ser även i kokböckerna 

från 1950-talet och framåt en ökad tilltro till expertisen som förmedlade den ”rätta” och den 

”nyttiga” maten för hälsan. Man började mer och mer betona matens betydelse för hälsan. 

Under 1990-talet ligger det fortfarande ett fokus på hälsan men även en estetisering av mat. 

Mat ska förutom dess rationella drag även ha ett estetiskt värde, matglädje och matupplevelse 

betonas. Fler bilder tillkommer där man maten ska förmedla detta, maten framställs likt konst, 

de ska uttrycka skönhet och skapa en stämning. Bergström drar slutsatsen att matens värde har 

förändrats mycket för människan under 1900-talet.
11

  

Richard Tellström har gjort en uppsats om Vår Kokbok ifrån ett etnologiskt perspektiv. 

Uppsatsens syfte är synliggöra underliggande budskap i kokboken och även undersöka om 

Vår Kokbok med dess inlärande funktion kan betraktas som ett verktyg för socialisation eller 

kulturell prägling.
12

 Tellström uppmärksammades också tilltron till en expertis i kokboken. 

Vår Kokbok blir genom dess folkbildande och informerande ansats en del av den tidens 

                                                           
10

 Bergström, Nancy. Mat i skrift: recept och kultur i kokböcker. (Göteborg: 1997). Sid. 8. 
11

 Ibid. Sid. 101. 
12

 Tellström, Richard. Den demokratiska kokboken: Om budskap i vår Kokbok. (Stockholm: 1999). Sid. 4. 
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diskurs som hyllar modernitet, framsteg och vetenskapsoptimism. Tellström kommer fram till 

att Vår Kokbok blir en legitim aktör som sänder en legitim diskurs.
13

 

Jonathan Metzger, assisterande professor på KTH, har i sin avhandling undersökt 

konsumtionshistoria på ett till synes kontroversiellt tillvägagångsätt. Syftet med avhandlingen 

var att studera den historiska konstruktionen av ”svenskt” och ”utländskt” på det svenska 

kulinariska fältet mellan 1900-1970.
14

 Konsumtion av varor och tjänster är enligt Metzger en 

del av omfattande sociala och kulturella strukturer i samhället som påverkar gruppers 

konsumtionspreferenser genom värderingar och normer. Konsumtionshistoria kan således bli 

mer än studiet av bytet av varor och tjänster. Det Metzger har intresserat sig för i detta 

sammahang är hur gemensamma konsumtionspreferenser och konsumtionsritualer kan 

fungera som identitetsmarkörer för både sociala och kulturella gruppgemenskaper. Han har 

ställt sig frågan hur sådana konsumtionsgemenskaper skapas och vilka aktörer som står 

bakom. Även vilka strategier aktörerna använder för att påverka människors 

konsumtionsval.
15

 I sin undersökning har Metzger studerat kokböcker som just en sådan aktör 

som ibland medvetet och ibland omedvetet påverkar våra konsumtionsval. Kokböcker, menar 

Metzger, är en källa som kan berätta mycket mer än bara matvanor. En kokbok kan ge 

forskaren en inblick i större och mer omfattande samhällsfrågor.
16

 Enligt Metzger kan således 

en kokbok skapa konsumtionspreferenser och påverkar människors konsumtionsval. 

1.5.2 Konsumtionshistoria och behovsdiskursen 

Undersökningens syfte är att undersöka behovsdiskursens utveckling under 1900-talets senare 

hälft. Behovsdiskursen bygger på idéhistoriken Peder Aléx forskning om dess uppkomst 

under 1900-talets tidiga hälft. I detta avsnitt kommer således hans forskning om 

behovsdiskursen med dess konsumtionsideal att presenteras. 

Aléx driver i sin forskning en tes om att under slutet av 1800-talet utvecklades en 

behovsdiskurs som skapades och förmedlades av olika institutioner och folkrörelser. I och 

med masskonsumtionen under 1800-talet började många anse att befolkningen behövde 

upplysas om detta nya fenomen så att man som konsument lär sig att hushålla med sina 

resurser väl genom att konsumera rätt. Folkbildningen handlade om näringsupplysning och 

                                                           
13

 Ibid. Sid. 31. 
14

 Metzger, Jonathan. I köttbullslande:Konstruktion av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. 

(Stockholm: 2005). Sid. 23. 
15

 Ibid. Sid. 18 f. 
16

 Ibid. Sid. 22. 
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prisupplysning. Man lade främst ett fokus på den fattiga familjen, genom upplysning skulle 

familjen kunna planera, spara och använda sin budget på ett bättre sätt.
17

 Således utvecklades 

under 1900-talet en behovsdiskurs i Sverige där asketisk konsumtion med ett rationellt 

konsumtionsbeteende idealiseras. Motivet bakom idealet var att befolkningen behövde föra en 

återhållsam konsumtion för att vara sparsamma och inte konsumera över ens egen budget. 

Aléx kallar detta för ett sparsamhetsideal.
18

 

I sin avhandling Den rationella konsumenten: KF som folkuppfostrare 1899-1939 har Aléx 

gjort en ideologianalys på Kooperativa Förbundet. Han har velat undersöka vilka idéer som 

utvecklades och spreds inom denna konsumentkooperation. KF utvecklades till att bli en av 

de största folkrörelserna mellan 1899-1939 och var en aktör i den omfattande 

behovsdiskursen.
19

 Till en början var rationalitet synonymt med det praktiska, ändamålsenliga 

och det förnuftiga.
20

 Under 1920-talet skedde dock en förskjutning i begreppet rationellt som 

istället började beskrivas i termer som det ”moderna”. Det moderna handlade om tekniska 

innovationer och effektivisering främst i hushållsarbetet men också i samhället som helhet. 

Det handlade också om en modern livsstil, vilket var ett rationellt sätt att leva. Hela 

samhällets framväxande välfärd ansågs bygga på den nya moderna och rationella 

människan.
21

  

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

1.6.1 Behovsdiskurs 

Under1900-talets första hälft utvecklades som sagt en behovsdiskurs med ett 

sparsamhetsideal. KF var en aktör i denna behovsdiskurs. I undersökningen om Vår Kokbok 

kommer därför den teoretiska utgångspunkten bygga på Peder Aléx ovan beskrivna begrepp 

behovsdiskurs. Vår Kokbok kommer att ses som en aktör i denna diskurs eftersom KF var en 

aktör. Tyngden i uppsatsen ligger på att kunna synliggöra vilka konsumtionsideal man 

förmedlade i behovsdiskursen under 1900-talets andra hälft. 

                                                           
17

 Aléx, Peder. Den rationella konsumenten: KF som folkuppfostrare 1899-1939. (Stockholm: 1994). Sid. 24. 
18

 Behovsdiskurs behandlas ytterligare i kapitlet Teoretiska utgångspunkter och metod. 
19

 Ibid. Sid. 11. 
20

 Ibid. Sid. 18. 
21

 Ibid. Sid 19. 
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Inom sociologi ser man behov som kulturellt betingade. Adam Smith relativiserade 

behovsbegreppet. Människans behov varierar beroende på tid, rum och även social ställning.
22

 

Behovets relativitet och föränderlighet har även sociologen Kaj Ilmonen uppmärksammat, där 

han skiljer mellan människans naturliga behov och kulturella. De naturliga behoven kan 

kategoriseras som de primära behoven, eller de kroppsliga behoven, dessa behov förändras 

inte över tid. Människan kommer alltid att behöva få i sig föda exempelvis. Men människan 

får ständigt nya behov, som är kulturellt betingade. Dessa behov skapas genom samhällets 

utveckling, kunskap och erfarenheter. I dagens samhälle kommer ständigt nya varor vars syfte 

är att bli nya mål för våra behov. Människan styrs inte bara av drifter utan även av socialt och 

kulturellt konstruerade behov.
 
Vad som anses som mest ”nödvändiga behov” förändras över 

tid och har ingen bestående innebörd.
 23

 Idag har exempelvis människor fått ett behov av 

tekniken. Hela samhället vilar på att tekniken fungerar, elektricitet, infrastruktur, datorer, 

mobiler. Detta har utvecklats till att bli ett nödvändigt behov.  

Diskurs är hämtat från Michael Foucaults diskursbegrepp. I samhället finns det diskurser som 

påverkar människan, främst genom språket. Genom språket förmedlas vissa ideal, normer, 

idéer och antaganden om verkligheten. Diskurs handlar om makt och Foucault menar att makt 

finns inom alla mänskliga relationer och påverkar människan från flera olika håll.
24

 I denna 

typ av diskurs påverkar och styr aktörerna människors behov vid konsumtion, med andra ord, 

vad man är i behov av att konsumera och vad man inte är i behov av att konsumera. 

Behovsdiskursen påverkade människor genom dess förmedlade ideal. Idealet fungerar som ett 

normativt budskap för hur en konsument bör vara och vilken typ av konsumtion som är 

lämpligast. Idealet för konsumtionsbeteendet kan vara rationellt eller irrationellt och idealet 

för konsumtionen kan vara asketiskt eller hedonistiskt.  

1.6.2 Expertsystem 

En annan teori som uppsatsens diskussionskapitel kommer att tangera är Anthony Giddens 

teori om utvecklande av tillit till expertsystem i det moderna samhället. Först måste begreppet 

modernitet definieras. Modernitet växte fram i Europa från och med 1600-talet och avser de 

nya former av socialt liv och social organisation som detta medförde. Hela mänsklighetens 

historia har genomsyrats av förändringar och brott i en kontinuerlighet. Giddens kallar detta 

för diskontinuiteter. Men aldrig förr har en diskontinuitet inneburit en sådan dramatisk och 
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 Aléx, Peder. (2003). Sid. 163. 
23
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24
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omfattande förändring som moderniteten medförde.
25

 Modernitetens diskontinuitet har 

framför allt två karaktärsdrag. Det första är förändringstakten, aldrig har ett brott i historien 

skett i denna snabba takt, 400 år i människans historia är inte särskilt lång tid. Det andra är 

förändringens omfattning och räckvidd, genom globaliseringen påverkas hela jordklotet av 

modernitetens förändringar.
26

 

Något som har uppstått i den moderna världen är tilltron till abstrakta expertsystem. Med 

expertsystem menar Giddens de system i samhället som bygger på tekniska innovationer och 

professionell expertis. Dessa expertsystem är människor i dagens samhälle ständigt påverkade 

av och det är inget aktivt val individen gör. Giddens exemplifierar med det egna hemmet, när 

vi går upp för vår egen trappa litar vi på att den inte ska braka samman, vi förlitar oss på att 

arkitekten och byggarbetarnas kunskap vilar på en expertis inom detta område.
27

 

Utvecklingen av ett expertsystem bygger därför på en tilltro. När man använder begreppet 

tillit i vardaglig bemärkelse brukar det ofta handla om en tilltro till någon, en person. Ofta 

bygger denna tillit på att man känner personen och dess egenskaper. I detta sammanhang är 

det dock en tillit till något abstrakt, den bygger således inte på en social relation. Men har en 

tillit till ett system av expertis.
28

 För att återgå till exempelet om trappan så har man en tillit 

till att byggarbetarna och arkitekten har en viss expertis därför att de har en utbildning och har 

uppfyllt de krav som krävs för att kunna bygga en trappa.  

Vad som skapar en tillit till det ett expertsystem är okunskap eller brist på information. 

Människors okunskap på ett område tvingar oss att förlita oss på de tekniska experternas 

kunskapsanspråk.
29

Tillit hör ihop en medvenhet om risker och alternativ.
30

 I den moderna 

världen blir all information för individen oöverskådlig, man är således medveten om att det 

finns flera alternativ och potentiella risker med att välja fel. På grund av alla alternativens 

oöverskådlighet sätter vi vår tillit till expertsystem för att minimera eventuella risker.
31

 Oro 

och risker har funnits i alla tider, men förr satte man sin tillit till mer konkreta och nära sociala 

sammanhang, såsom släkten och lokalsamhället. I det moderna samhället däremot har världen 

blivit större, mer komplex och mer ogripbar för den enskilde individen. Hela tiden kommer ny 

kunskap och nya tekniska innovationer. Att endast förlita sig på äldre generation är inte längre 

                                                           
25

 Giddens, Anthony. Modernitetens följder. (Lund: 1996). Sid. 15. 
26

 Ibid. Sid. 16 f. 
27

 Ibid. Sid. 33 f. 
28

 Ibid. Sid. 36 
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 Ibid. Sid. 89. 
30

 Ibid. Sid. 28 f. 
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en möjlighet för att skapa trygghet och förståelse för allt som händer i världen. Därför skapas 

denna tillit till abstrakta expertsystem.
32

 

 

1.7 Metod 

1.7.1 Diskursiv textanalys 

För att kunna synliggöra vilka konsumtionsideal Vår Kokbok förmedlar i behovsdiskursen och 

på så sätt besvara uppsatsens frågeställningar används en diskursiv textanalys på 

källmaterialet. 

Utvalda delar av texten i kokböckerna blir mål för analysen. I kokböckerna kommer alla 

förord till respektive upplaga att analyseras. I den första kokboken kommer, förutom förordet, 

även ett kapitel med titeln ”Bord, duka dig!” ingå i analysen. I de två andra upplagorna 

kommer kapitlet ”Att välja mat” även analyseras. Dessa texter har tagits med i studien därför 

att de visar vilka ideal kokböckerna har vid konsumtion. Studien är kvalitativ, då dessa texter 

ur kokböckerna genomförligt analyseras genom en diskursiv textanalys. 

När textanalysen genomförs i denna undersökning kommer den interpersonella aspekten av 

texten undersökas. Den interpersonella aspekten ser texten som användning i sociala 

relationer med andra människor, språket används av en speciell avsikt, det kan exempelvis 

handla om att uttrycka en åsikt, eller som i detta fall idéer och ideal.
33

  

1.7.2 Ideologianalys 

I diskursiv textanalys finns det flera olika perspektiv man kan anta. I denna uppsats kommer 

perspektivet ideologianalys att användas. Ideologianalys kommer att fungera som ett raster 

när texterna bearbetas och på så sätt synliggöra hur Vår kokbok omedvetet eller medvetet 

förmedlar ideal som kan påverkara och styra konsumtionsvalen.  

En idé brukar betraktas som antingen föreställningar om en verklighet, värderingar av 

företeelser eller en föreställning om hur man bör handla. I undersökningen betraktas källans 

idéer främst som den sistnämnda, alltså förmedlare av hur man bör handla och detta uttrycks 

                                                           
32

 Giddens, Anthony. (1996). Sid. 98 f. 
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 Boréus, Göran & Bergström Kristina. Textens mening och mak: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. ( Lund:2012). Sid. 22. 
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genom normativa påståenden.
34

 Men kokböckerna förmedlar även idéer om verkligheten som 

också kommer att diskuteras. Idelogier behöver inte nödvändigtvis vara politiska, men andra 

former av ideologier blir svårare att analysera då de inte explicit uttalar sin ideologi i form av 

ett partiprogram exempelvis.
35

 Det behövs därför tydliga analysredskap för att kunna tolka 

empirin. I arbetet kommer en beskrivande idéanalys att användas där idealtyper används som 

analysredskap 

1.7.3 Uppsatsens idealtyper 

Idealtyperna 
36

används som ett analysverktyg för att rekonstruera en ideologi. 

Analysverktyget sorterar olika formuleringar i texten.
37

 Tabellen nedan med följande 

idealtyper har används vid analysen av materialet för att rekonstruera källornas värderingar 

om hur man bör vara som konsument och hur man bör konsumera. 

A) Konsumentbeteende B) Mål med konsumtion 

Rationell Asketisk 

Idealtyper: ändamålsenlig, enkel, praktisk, 

effektiv, funktionell, förnuft, vetenskapligt, 

innehavande kunskap, logik, pris- och 

kvalitémedvetenhet 

Idealtyper: nytta, sparsamhet, 

återhållsamhet, nödvändighet, arbete före 

konsumtion 

A) Konsumentbeteende B) Mål med konsumtion 

Irrationell Hedonistisk 

Idealtyper: impulsiv, emotionell 

konsumtion, överkonsumtion, ologisk, 

oförnuftig 

Idealtyper: Nöje, lust, upplevelse, 

stämning 

 Tabell 1.1 Idealtyper för att synliggöra Vår Kokboks ideal för konsumtion 

Den första frågeställningen riktad till källorna handlar om den tänkta konsumenten. Alltså 

vilka värderingar och ideal tillägnar Vår Kokbok en konsument. I uppsatsen kallas detta för 

konsumtionsbeteende, alltså vilket konsumtionsbeteende idealiseras. En rationell konsument, 

eller en irrationell konsument. Idealtyperna kopplade till detta finner man i kolumn A. 

                                                           
34

 Boréus, Göran & Bergström Kristina. (2012). Sid. 140. 
35

 Ibid. Sid. 144 f. 
36

 Idealtyp är ett begrepp hämtat från Max Weber. Idealtyper kan används som verktyg för att beskriva och 

förklara funktionen och karaktärsdragen hos vissa sociala fenomen. I detta fall används dem för att beskriva 

karaktärsdragen i den idealiserade konsumtionen förmedlat av kokböckerna. 
37
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Den andra frågeställning vill ha svar på om målet med konsumtionen beskrivs som nytta eller 

nöje. För att kunna synliggöra detta används idealtyperna kopplade till asketisk och 

hedonistisk konsumtion som man finner i kolumn B. 

1.8 Valet av källor 

I undersökningen är Vår Kokbok källan som skall ge svar på frågeställningarna. Kokboken 

utgavs första gången 1951 av Kooperativa Förbundet och finns fortfarande kvar idag. I 

kokböckerna är det huvudredaktören som har skrivit förordet som i denna studie skall 

analyseras, i de två första är det Anna-Britt Agnsäter och i den senaste från 2013 är det Anna 

Begner. Således finns det två aktörer som står bakom kokboken, huvudredaktören och KF. I 

denna studie kommer dock KF ses som den huvudsakliga aktören eftersom föreningen är 

upphovsmannen bakom kokböckernas publicering. 

Kokböckerna betraktas som kvarlevor. Kokböckerna används inte för att berätta vad man åt 

exempelvis eller hur människor konsumerade, utan vilka ideal kokboken förmedlar i synen på 

konsumtion.
38

 Källorna har därför även värderats som normativa. Källorna visar hur Vår 

Kokbok ansåg att människor borde konsumera genom normativa påståenden.
39

 

I den källkritiska diskussionen om kokböckerna som källor, läggs här ett huvudsakligt fokus 

kring urvalet. Tre stora urval har gjorts, den första i valet av kokbok, den andra i urvalet av 

upplagor och den tredje i urvalet av texten i varje upplaga. 

Anledningen till valet av Vår Kokbok är mångfaldig. För det första är det en kokbok som 

funnits en längre tid, ungefär 60 år. Det blir därför intressant att synliggöra den historiska 

förändringen inom samma kokboksserie. För det andra har den tidigare forskningen om 

behovsdiskursen främst täckt 1900-talets tidigare hälft. Då undersökningsperioden sträcker 

sig mellan 1953-2013 kan dessa källor synliggöra behovsdiskursens ideal under 1900-talets 

senare hälft. Vilket hänger ihop med den tredje motiveringen som är att Vår Kokbok är 

utgiven av KF och på så sätt kan denna undersökning bygga på Peder Aléx forskning om KF 

som aktör i behovsdiskursen. Det som undersökningen vill ge svar på som inte Aléx har gett 

svar på är vilka uttryck behovsdiskursen fick under 1900-talets senare hälft. Första exemplaret 

av Vår Kokbok kom ut 1951, uppdateringar och utökningar av denna upplaga uppkom ungefär 

vart annat år för att ständigt bevara sin aktualitet. Kokboken försöker ständigt vara i takt med 
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tiden, därav den enorma uppdateringstakten, på 60 år har 26 upplagor kommit ut. Kokboken 

gör inga anspråk på att vara speciell eller har en särskild inriktning när det kommer till mat. 

Källan har därför värderats som en form av standardkokbok. Drygt två miljoner exemplar av 

Vår Kokbok har genom åren sålts.
40

Att den har utgetts i så många exemplar styrker påståendet 

att kokboken kan ses som en standardkokbok eftersom det kan ses som en indikation på att 

den appellerar många människor i svenska hem. Kokboken kan ses som en standardkokbok 

som passar de flesta. 

Tre upplagor har valts ut av 26 existerande. En del av uppsatsens syfte är att fånga en 

historisk förändring. Flera upplagor har översiktligt granskats innan undersökningen och 

slutsatsen har varit att upplagor allt för nära varandra inte skiljer sig särskilt mycket åt i de 

textavsnitt som skall analyseras. Att göra ett urval är för en historiker nödvändigt, men i valet 

av källor är det viktigt att inte undanhålla relevant fakta. Om man har anledning att dölja ens 

urval, eller om resultatet hade påverkats av att mer fakta togs med i undersökningen betraktas 

det som ett dåligt urval.
41

 En bedömning har gjorts att ett större antal upplagor inte hade 

påverkat resultatet. De exakta tre årtalen, 1953, 1978 och 2013 har valts ut därför att fånga 

den historiska förändringen. Det är 25 år mellan de två första, Vår Kokbok 1953 och 1978, 

och 35 år mellan kokboken från 1978 och 2013. Som inledningen berättar fångar även dessa 

årtal tre generationers användning av kokboken. 1965 krävdes det en total omarbetning av 

kokboken. Nya innovationer på livsmedelsfronten, som bland annat frysteknik och färdigmat 

krävde detta. 1986 kom ännu en helt omarbetat upplaga med nytt utseende med ett nytt 

upplägg. Man kan således dela in Vår Kokbok i tre perioder 1951-1965, 1965-1986 och 1986-

2013. En upplaga ifrån varje period har därför varit önskvärt i urvalsprocessen.  

Kokboken från 1953 består av 468 sidor varav 82 % utgörs av recept. 627 sidor består 

kokboken från 1978 av, och 77 % utgörs av recept. I den senaste kokboken från 2013 utgör 

recepten 86 % av det totala sidantalet på 856 sidor. Studiens fokus har legat på att analysera 

kokbokens normativa budskap av ideal för hur konsumenter bör konsumera. Att studera 

recepten har inte ansetts relevant för att besvara syftet. Förordet har betraktats som ett relevant 

textavsnitt för att synliggöra konsumtionsideal. Det är ett avsnitt som dessutom alla tre 

upplagorna innehar vilket är relevant för att fånga en historisk förändring. Men förordet räckte 

inte för att kunna besvara undersökningens syfte. I den första kokboken har även ett 

textavsnitt som heter ”Bord, duka dig!” tagits med eftersom dess innehåll var intressant för 
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undersökningen. I de andra två kokböckerna har detta kapitlet inte funnits med men istället 

har ett kapitel med titeln ”Att välja mat” valts ut, eftersom det kapitlet kan visa vad 

kokboksförfattarna förmedlade för ideal vid konsumtionsvalet. Detta kapitel finns inte i 

upplagan från 1953, vilket är en intressant iakttagelse i sig. De övriga texterna i kokböckerna 

utgörs av fakta om livsmedel och tabeller av ugnsvärme, måttangivelser m.m. Dessa avsnitts 

existens har endast uppmärksammats, men en textanalys har varken varit möjligt eller 

motiverat att göra på dessa texter av den orsaken att de endast är sakligt informativa och 

berättar inte mycket om kokbokens ideal. 

En avgörande fråga är varför just kokböcker skall användas som källa för denna studie? Hade man 

kunnat använda andra källor för att undersöka konsumtionsutvecklingen under 1900-talets 

senare hälft. Det hade man kunnat, men Metzgers syn på kokböcker som källor ska här 

återigen åberopas. Kokböcker är en bra källa för att synliggöra hur enskilda aktörer kan 

påverka människors konsumtionsval. Konsumtion av varor och tjänster är en del av strukturer 

i samhället där själva konsumtionspreferenserna styrs genom värderingar och normer. Vår 

Kokbok är en aktör som värderar en viss typ av konsumtion och på så sätt kan påverka 

människors konsumtionsval. Kokböcker är en källa som kan berätta mer än matvanor. Detta 

leder tankarna till en annan kritik riktad till källorna, hur vet man om kokböcker faktiskt 

påverkar konsumtionsval? Den frågan får dock lämnas obesvarad, källorna har inte används 

för att besvara den frågan utan istället används för att undersöka hur Vår Kokbok vill att 

människor ska konsumera. 
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2. Vår Kokbok - Resultat 

2.1. Den funktionelle konsumenten 

Syftet med kokboken från 1953 formuleras i den allra första meningen. 

Vår Kokbok har kommit till därför att vi bland Sveriges husmödrar velat sprida de 

erfarenheter som vunnits på Kooperativa Förbundets provkök under flera års 

systematiskt arbete med livsmedlen och deras tillagning.
42

 

Man vill sprida kunskap, information och erfarenheter. Det man vill informera om är 

livsmedel och hur dessa ska tillagas på bästa sätt. Bakom boken står en mångfacetterad och 

vetenskapligt förankrad expertis. Fyra expertisgrupper presenteras i förordet. Den första är 

KF:s egna provkök, med Anna-Britt Agnsäter som förgrundsgestalt. Provköket har 

genomdiskuterat och provat alla recept som är presenterade i boken. Den andra 

expertisgruppen är de svenska husmödrarna själva. ”De med en stjärna märkta recepten är 

prisbelönta bidrag från en recepttävling för husmödrar.”
43

. Kvinnor runt om i landet innehar 

också en stor kunskap om matlagning som man vill ta till vara på i kokboken. Man försäkrar 

dock att dessa recept är provade av provköket och man har omvandlat alla 

ingrediensmängderna till kokbokens standardiserade rymdmått för att man enklare ska kunna 

ta till sig recepten. Den tredje expertisgruppen är Provkökets egna hushållslärarinnor. Deras 

medverkan beskrivs som värdefull i förordet. Den fjärde och sista gruppen är 

livsmedelsexperter. Dessa har gett upplysningar och synpunkter speciellt i den presenterade 

fakta om livsmedel som finns i kokboken.  

Genom inledningen till kokboken kan man försäkra sig om att detta är kokbok som vilar på 

kunskap. Vetenskaplighet och professionalitet betonas i kokboken. De uttagna recepten är 

både provade av flera expertgrupper och livsmedlen som används granskat av 

livsmedelsexperter. 

I kokboken kan man finna mycket lättillgänglig information. Kokbokens disposition är 

rationellt uppställt och lättillgängligt. Efter förordet kommer olika upplysningar om bl.a. 

rymdmått. Det finns en bild av rymdmåttet och man presenterar och förklarar de olika 

enheterna; deciliter, matsked, tesked och kryddmått. Efter det följer tabeller om olika 
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ugnstemperaturer.
44

 I kokboken har man kategoriserat alla recept efter huvudingrediensen.
45

 

De olika receptkapitlen bär namnen kötträtter, fiskrätter, grönsaksrätter, frukt- och bärrätter, 

såser, bröd, smörgåsar och godsaker. Före varje kapitel följer information och upplysningar 

om varje huvudingrediens. Det är enkelt och rationellt uppställt, som läsare ska man snabbt 

kunna finna det man söker. 

Nya matlagningsmetoder och förslag på tekniska hjälpmedel är ett återkommande tema i 

kokboken. Man vill exempelvis ge kunskap om den amerikanska metoden att tillaga kött vid 

låg ugnstemperatur med det nya köksredskapet köttermometern. Bakom denna metod ligger 

omfattande praktiska försök av KF:s provkök. Provköket presenterar också ett annat praktiskt 

köksredskap, rymdmåttet. I de flesta fall, argumentarar man, är det betydligt enklare att mäta 

råvarorna än att väga. Både köttermometern och måttsatsen är köksredskap som med vars 

hjälp underlättar hushållsarbetet för husmodern.
 46

 

Professionalitet och vikten av de vetenskapliga betonas i matlagningen genom 

introduceringen av olika köksredskap, men i ett kapitel beskrivs även dukningen av ett bord 

som något vetenskapligt som kräver stor kunskap, förberedelser, estetisk fingerkänsla och tid. 

Detta kapitel finns inte med i de andra upplagorna från 1978 och 2013, utan enbart denna från 

1953, kapitlet heter ”Bord, duka dig!”. I kapitlets inledning betonar man vikten av ett dukat 

bord, dukningen blir av stor vikt för att skapa en måltid, för att skapa en känsla och en 

stämning. Måltiden är en upplevelse, man ska inte äta enbart för att bli mätt utan ”Ett trevligt 

dukat bord stimulerar aptiten och skänker vila och vederkvickelse.”. 

Dukningens grundläggande metoder är rationellt och vetenskapligt beskrivna; ”Regel nummer 

ett, vilken måltid det än gäller, är ett duktyg, glas och porslin är helt och rent, resp. väldiskat 

och blankt.”.
47

. Som dekoration kan man exempelvis pryda dukningen med lite blommor eller 

kvistar för att skapa lite charm till måltidsbordet och detta kan man även bemöda sig med att 

göra en vanlig vardagsmåltid. Estetiseringen i dukningen är viktigt men efter konstens alla 

regler. ”Likaså levande ljus – kanske ett till vardags och flera till fest, alltså inte bara till jul! 

Blommorna får inte vara så höga eller vara så placerade att man inte kan se varandra eller 

prata tvärsöver bordet.”
48

. Man får som husmoder inte duka utan eftertänksamhet det är heller 

ingen process som bör vara impulsiv, det finns inte plats för en urspårad kreativitet. Det är 
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viktigt att duka fint och estetiskt, men det krävs en noggrannhet och eftertänksamhet i både 

planering och genomförandet. Man betonar att man bör lägga ner tid på dukningen, både för 

att det är en nödvändighet för att få bästa resultatet men också för att det är roligt.
49

 

I kapitlet får man som husmoder lite olika tips på hur man bl.a. ska duka ett julbord, en 

tesupé, ett kaffebord eller en festmiddag. Noggrant informeras man om vad som passar in i 

dessa olika former av måltider och vad som inte passar in. Vid en tesupé passar smörgåsar 

eller någon mjuk kaka allra bäst. Det får inte vara s.k. torra kaksorter och de får heller inte 

vara alltför söta.
 50

 Till ett kaffebord passar en vetekrans bra eller en mjuk kaka som kanske 

till och med kan vara glaserad som exempelvis Abrosiakaka. Det passar även bra med några 

lättbakade småbrödssorter, man poängterar här att de inte behöver vara sju till antalet. 
51

 

Om man ska bjuda över lite gäster och inte vill bjuda på tesupé eller kaffebord utan variera sig 

lite, då fungerar en ostbricka bra. Till detta behöver man några ostar, en stark, en svag och 

någon sorts desserost. Till detta ska man ha bröd, mörkt bröd skivade i tunna skivor, kex kan 

man ha om man vill men det får inte vara för söta. Lite tilltugg till detta passar också bra som 

kan bestå av oliver, salta mandlar, grön färsk gurka, rädisor eller vindruvor som några 

exempel.
52

 

Vid högtider kan man pryda borddukningen med ännu mer dekorationer.  

Vid högtiderna, särskilt jul och påsk, vill vi duka roligt och färgglatt. Julens färger är 

högrött och mörkt grönt, det får vi med t.ex. tulpaner, lingonris och tallkvistar. Det 

kycklinggula och det ljust gröna som t.ex. påskliljor och nyutslagna björklöv hör påsken 

till. De flesta har väl både jul- och påsksaker som det är lika roligt att plocka fram och 

pynta med varje år.
53

 

Färgkoderna för respektive högtid är förutbestämt, högrött och mörkgrönt till jul, och 

kycklinggult till påsk. Även färgskalan av färgerna är preciserade det är högrött och 

mörkgrönt, inte bara rött och grönt. 

Det finns även en utförlig beskrivning om hur man på bästa sätt bör packa en matsäck. Vid en 

matsäck krävs köksredskap som ofta beskrivs som oumbärliga i dessa situationer. Plastburkar 

med plastlock, plastpåsar eller en termoflaska med vid hals och specialkork av gummi är 

några exempel på nödvändiga attiraljer. Man betonar funktionalitet, effektivitet och även här 

– en viss känsla för estetisering. Speciellt om man ska ta med sig en matsäck till en picknick, 
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då är plastburkar med lock bra och ha, dels för att det är praktiska men även för att de är 

trevliga att packa i.
54

 

 

2.2. Den hälsosamma konsumenten 

”Att vara för fet medför risker för hälsan.”
55

 

Rubriken och citatet ovan vittnar om vad denna upplaga, utgiven 1978, främst vill upplysa 

konsumenten om vid matlagning och matkonsumtion. Inledningsvis vill man först försäkra 

läsaren om att denna kokbok står på en pålitlig grund. Bakom kokboken står även här en 

livsmedelsexpertis. I kokboken kan konsumenten finna en noggrannhet och exakthet vad 

gäller recepten, detta gör att vem som helst kan laga mat poängetar man i förordet. Den 

oerfarne matlagaren kan med hjälp av kokboken få ett gott resultat. Man vill även betona Vår 

Kokboks historiska framgångar i förordet. Man presenterar kokbokens innovationer i de 

tidigare upplagorna, exempelvis köttermometern och kokkonsten att steka kött i låg 

ungstemerpartur och att det idag är ett allmänt vedertaget bruk i de svenska hushållen. 

Nya influenser tillkommer i denna upplaga; ”I boken finns gamla recept på husmanskost men 

också recept som inspirerats av främmande ’grytor’ och tillrättalagats för svenska 

förhållanden.”
56

 Boken har fyllts på med nya recept och kokboken utformning har förändrats 

något. I denna kokbok finns ett nytt kapitel som inte fanns i den från 1953, det kapitlet heter 

”Att välja mat”. Faktaregistret har utökats i jämförelse med den tidigare upplagan. Man kan i 

kokboken finna information om livsmedel, utländska måttenheter, ungsvärmetabell, 

volymvikter för vissa livsmedel, hur man spara elenergi vid matlagning, matlagningstermer 

och en kulinarisk ordlista.
57

  

I kapitlet ”Att välja mat” värdesätts den ekonomiska aspekten när det kommer till 

matkonsumtion. ”Blir det mat över kan resterna förvaras i frys eller kyl och användas till en 

senare måltid. Ibland kan det vara både ekonomiskt och rationellt att laga större satser och 

t.ex. frysa in.”
58

. Men samtidigt är det hälsosamma valet överlägset representerat i kokboken.  

                                                           
54

 (Kooperativa Förbundets provkök, 1953). Sid. 442 ff.  
55

 Kooperativa Förbundets provkök. Vår Kokbok. (Stockholm: 1978). Sid. 12. 
56

 Ibid. Sid. 6. 
57

 Ibid. Sid 93-97 
58

 Ibid. Sid. 14. 



KARLSTAD UNIVERSITET  MAJA PERSSON RIIS 

  900531-1940 

20 
 

Vi i Sverige har en hög levnadsstandard med ett överflöd av mat. Man kan tycka att det 

skulle vara lätt att välja så att vi varje dag får vad vi behöver av nödvändiga 

näringsämnen. Men människan har ingen säker instinkt som säger vilken man som är bra 

för kroppen. Flera undersökningar har visat att många väljer och äter fel till nackdel för 

hälsan, t.ex. för mycket fett och socker.
59

 

Den höga levnadsstandarden i Sverige har lett till att vi inte längre behöver gå hungriga, det 

finns ett utökat utbud och det är därmed viktigt att konsumenten gör ett hälsosamt val, rätt 

konsumtionsval. Argumentation för detta sker genom att man hänvisar till flera 

undersökningar om exempelvis övervikt, som i samhället ökar. Man beskriver svårigheten för 

gemene man att ta till sig näringsläran och veta vad som är det nyttigaste alternativet och med 

hänsyn till priset. Därför, skriver man i kokboken, upprättade Socialstyrelsen 1972 en 

referensgrupp för kost- och kostnadsfrågor. Man införde begreppen basmat och tillägg, dessa 

begrepp har man i kokboken tagit till vara på och förklarar vad dessa är och hur de fungerar. 

Genom denna indelning av föda får man som konsument en bra översikt och kalkylering på 

näringsberäkningar och preciserade mängder för en dags basmat.
60

 

Basmaten består av föda som man kan äta varje dag utan att tröttna, basmaten är också det 

som är billigast. Exempel på det är mejerivaror, bröd och potatis som utöver sin basmats-

funktion är innehåller mycket värdefull näring. Tilläggen är däremot sådant som kan variera 

betydligt mer och har funktionen att utöka näringen med energi som ex. järn och c-vitamin.
61

 

Man utgår från en standard, matpyramiden, där får man veta exakt hur mycket en vuxen ska 

förtära under en dag. Men basmaten och tillägget måste också individanpassas, det finns 

väsentlig skillnad i om man är barn, tonåring eller vuxen, kvinna eller man, 

lågenergiförbrukare eller högenergiförbrukare.
62

 ”Hur fritiden används inverkar förstås också 

i det enskilda fallet, med stor skillnad mellan TV-tittare och aktiva idrottare.”
63

 

I kapitlet att välja mat går man grundligt igenom och informerar om olika begrepp och 

beteckningar, man förklarar vad energiomsättning är, kilokalorier etc. Men för att 

sammanfatta all information har man även formulerat en något mer lättillgängligt rättesnöre 

när man ska sätta ihop en måltid. ”Kostnaden för en dags mat varierar beroende på vilket 
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tillägg man väljer. Här spelar både aptiten, smaken och kassan stor roll. Ur hälsosynpunkt bör 

tillägget inte innehålla för mycket fett och socker.”
64

 

Det farligaste, som hela tiden upprepas, är socker och fett. Ett särskilt fokus läggs på 

fenomenet övervikt. Man informeras om att alla åldersgrupper kan bli överviktiga, men 

vanligast är det 40-50-års åldern. När man är över 25 år är varje kilo man ökar i vikt ett 

resultat av övervikt därför att det oftast är i fettvävnad man går upp. För att gå ner i vikt kan 

man äta energisnålt, det innebär att man utgår ifrån basmaten med tillägg av frukt och 

grönsaker och i valet av de animaliska födoämnena, t.ex. kött och fisk, ska man vara restriktiv 

och välja det magraste alternativet. 
65

 Godsaker, alltså sådant som inte uppfyller kraven för 

hälsosam mat bör man avstå ifrån om en minskning i vikt är önskvärt. 

För att det ska bli ett gott resultat måste man också avstå från kaffebröd, konditorivaror, 

godis, öl, läsk, sprit m.m. som är extra energirikt. Utnyttja också personvågen! Om man 

dessutom rör sig mera och på så vis ökar energibehovet får man ännu större effekt. Måttlig 

motion under längre tid är från denna synpunkt effektivare än hård motion under kort tid.
66

 

Är man kvinna bör man också tänka lite extra på järnintaget, särskilt för fruktsamma kvinnor. 

Järnbrist är en vanlig åkomma. Även om man äter efter den rekommenderade basmaten 

garanterat inte detta att fruktsamma kvinnor får i sig tillräckligt med järn. Detta beror dels på 

att kroppen kan ha svårt att ta upp järn och dels att man äter man som kan hämma 

järnupptagningen. Ett tips för kvinnor är att äta mycket c-vitaminer, eftersom c-vitaminer 

hjälper till att ta upp järnet. Man kan även äta lite extra järnrik mat, så som blod- och 

inälvsmat.
67

 

Man ska även tänka på att förvara maten så att den håller sig fräsch, och att inte koka den så 

att nyttiga näringsämnen går förlorade. Vid för lång kokning kan upp till 60 % av 

näringsämnena gå förlorade. Grönsaker ska man allra helst förtära råa, då är de som allra 

nyttigast.
68

 Men att tillaga maten för länge är inte det ända sättet att förstöra 

näringsupptagningen. Äter man upp maten allt för snabbt och är stressad samtidigt, då tar 

kroppen heller inte upp all den näring den behöver. Måltiderna bör därför vara en trivselstund 

som innehar ett lugn och ro. Frukosten är viktig för hälsan, man hänvisar till det engelska 

ordet breakfast, som betyder ett brott från fastan. Kroppen måste nu få i sig den näring den går 
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miste om genom fastan under natten. Frukosten behöver inte vara särskilt varierande, det går 

bra att exempelvis äta gröt varje dag om man så vill. Det finns dock människor som har svårt 

att äta frukost, det är ingen idé för dem att pressa i sig mat, vill man poängtera i kokboken. 

Men det kan vara bra att i varje fall få i sig lite bröd och lite mjölk.
69

 

Mellanmål är också viktigt för hälsan och något man rekommenderar. För vuxna kan en paus i 

arbetet med kaffe, te och något tilltugg vara stimulerande. För barnen däremot, är ett 

mellanmål av största vikt för deras näringsbehov. Man kan ge barnen mjölk eller 

drickchoklad, en ostsmörgås och en frukt. Detta mellanmål är bättre än saft, bullar och kex 

skriver man, eftersom detta inte är särskilt näringsrikt. Men glass, och glassdryck med mjölk 

kan bjuda på, det är ett uppskattat mellanmål hos barnen.
70

 

Alla recept i kokboken har tagit hänsyn till dessa rekommendationer. Fettmängden har hållits 

ner och vid varje rätt finns det förslag på tillbehör som ska komplettera rätten både smak- och 

näringsmässigt.
71

 

 

2.3. Den etiska konsumenten 

”Genom att göra medvetna matval kan varje människa bidra till en bättre miljö.”
72

 

För att välja rätt krävs det ett enormt upplysningsarbete vilket man i denna upplaga, från 

2013, åtagit sig att utföra. Man måste vara en medveten konsument med ett stort fokus på vad 

som är etiskt rätt konsumtion. Det etiska idealet handlar om miljön, ett globalt medvetande 

där både människors, djur- och växtlivs bästa måste övervägas i konsumtionen. I dagens 

samhälle har vi privilegiet och friheten att kunna välja råvaror ifrån hela världen, men med 

privilegier kommer också ansvar, vill man poängtera. Våra val i matkonsumtionen ger följder 

inte bara för den egna hälsan och ekonomin utan också för miljön. Eventuella rester bör 

återanvändas, detta motiverar man genom att det både är bra för plånboken och miljön. 

Genom ökad kunskap om råvarors olika säsong kommer det bli lättare att vara miljömedveten 

och dessutom roligare att laga mat, menar man.
73
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Denna upplaga, liksom den förra riktar sig också till den oerfarne matlagaren. ”Alla är inte 

musikaliska, har gröna fingrar eller kan svänga ihop en middag på en höft. Men övning ger 

färdighet och med Vår Kokbok kommer matlagningen förvandlas till ett nöje istället för ett 

stressmoment.”. Genom att lära sig blir matlagningen något mer än att enbart få i sig föda, 

matlagningen kan bli en rolig upplevelse. Kokboken uppmuntrar till att laga maten från 

grunden, som inte är så svårt som man tror. Eller så kan kokboken låta en inspireras av nya 

spännande smaker och prova något nytt som exempelvis en grönsakswok. I denna kokbok kan 

man dessutom frammana nostalgi då det även finns gamla recept som ”mormors 

ättiksinläggning” I kokboken har man även individanpassat all mat för olika behov, det finns 

glutenfritt och laktosfri mat. Det är även anpassat för veckans tider, i vardagsstressen kanske 

man inte lägga ner lika mycket tid på mat, då kan man välja de recept som endast tar en 

halvtimme att laga, det finns också recept som lämpar sig extra bra till fredagsmys eller 

helgens långkok.
 74

. 

I denna upplaga finns det, liksom de två förra fakta om livsmedel. Det som skiljer från de 

andra är dock information om konsten att laga mat. Man presenterar nio tips för att bli en 

skickligare matlagare. Man ska läsa igenom alla recept noga, börja med det som tar längs tid, 

sätta sin egen prägel på maten genom egen kryddning. Man ska använda stektermometer, 

tänka på och ta hänsyn till att tiderna i recepten är ungefärliga. Att msk och tsk betyder 

måttsatsens matskedar och teskedar inte skedarna man äter med. För att laga god mat ska man 

även välja råvaror som är i säsong, för då smakar de bäst och man ska även helst välja 

ekologisk odlat för att få ett gott resultat. Ett annat tips är att använda färska örter istället för 

torkade, de ger mer smak. Man måste också tänka på att det är skillnad mellan portion och 

portion. En del personer äter mer än vad kokboken har beräknat som en person. Man måste 

därför göra en egen bedömning innan man lagar maten, påpekar man i kokboken.
75

 Ett annan 

rekommendation kokboken ger är att ta vara på sina rester bättre och utmana bäst-före-

datumet med sina sinnen innan man länger maten.
76

 

I kapitlet ”Att välja mat” ligger det huvudsakligt fokus på mat som är rätt för hälsan och mat 

som är rätt för miljön.  

Idag översköljs vi med råd om hur man ska äta för att hålla sig frisk och smal. 

Den ena fantastiska bantingsdieten avlöser den andra och det är svårt och veta 
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vart man ska vända sig för att få rätt information. Det finns en samlad kunskap 

om vad som menas med bra matvanor som sammanfattas i de svenska 

näringsrekommendationerna.
77

 

Hela tiden kommer nya fantastiska bantingsmetoder, men Vår Kokbok vidhåller att den bästa 

metoden för att hålla vikten är att ha goda vardagsvanor. Att äta näringsrik mat, få tillräckligt 

med vatten, sömn och motion och inte stressa för mycket är bra vardagsvanor. Att äta en 

tårtbit då och då, eller frossa i julbordet påverkar inte hälsan eller vikten nämnvärt. Däremot 

att varje kväll äta chips och läsk framför tv:n är dåliga vardagsvanor och påverkar hälsa och 

vikt. Bra mat, som även står i de svenska näringsrekommendationerna är lagom mycket mat, 

färgrika grönsaker och frukter. Man ska alltid välja fullkornsvarianter på bröd, pasta, 

frukostflingor o.s.v. Fortfarande är fett och socker det största bovarna till fetma, och är något 

man som konsument ska undvika eller dra ner på. Människan har i alla tider vart skicklig på 

att hushålla med sina resurser, menar man i kokboken. Under perioder med mycket mat åt 

man upp sig för att föreberda sig för en kommande svältperiod. I dagens samhälle är det dock 

få som behöver förbereda sig för en svältperiod, istället är övervikt ett folkhälsoproblem i 

Sverige.
78

 

Förutom överkonsumtion av mat nyanserar man även med underkonsumtion av mat. Vikten 

av att äta ordentligt och fr.a. en ordentlig frukost betonas, om man går runt hungrig letar 

kroppen enbart efter mat. Äter man tillräckligt för sin energiförbrukning leder det till ökad 

fokus och man blir piggare. Varje dag ska man äta frukost, lunch och middag. Man behöver 

även äta några mellanmål under dagen, frukt är ett bra mellanmål och smörgås för den aktiva. 

Även här informerar man, likt i upplagan från 1978, att vissa individer kräver mer energi än 

andra. Aktiva människor behöver mer än lågaktiva.
79

 

Efter detta läggs resten i av kapitlet ett fokus på miljön och hur man ska bli en etiskt 

medveten konsument. Det finns framför allt tre problemområden med matkonsumtionen ur ett 

etiskt perspektiv, det är transporter av varor, kött- och fiskkonsumtion.  

När man väljer grönsaker ska man tänka på vart de odlas, många råvaror odlas i Sverige, 

därför ska man välja grönsaker efter svenska säsonger. Det finns även växthusodlade 

grönsaker i Sverige men viktigt att tänka på är det ska vara från odlare som använder 

miljövänligare energikällor. Man ska alltid hålla utkik efter KRAV-märket på varorna då kan 
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man vara säker på att det producerats energisnålt. De har heller inte besprutats med 

miljöfarligt bekämpningsmedel. Det allra bästa är dock att välja de frukt- och grönsaker som 

odlats ute i Sverige, inte bara för att det inte krävt lika mycket energi vid produktionen utan 

också för att de även är mer näringsrika.
80

 Som konsument kräver det i valet av mat att man 

inte bara är medveten om hur maten har transporterats till affärerna, utan man ska även tänka 

på hur man själv tar sig till affären, för det påverkar också miljön.
81

 

Ur ett miljöetiskt perspektiv ska man hellre äta grönsaker än kött, eftersom det är mer 

energisnålt att producera grönsaker än kött. Men man behöver inte helt avstå från allt kött, 

argumentar man för, därför att betande djur håller landskapet öppet. ”För att behålla våra 

artrika ängar och hagar ska vi välja nöt- och lammkött.”
82

. Om man vill äta kött ska man dock 

hellre välja gris eller kyckling, nötkreatur kräver mer energi i produktionen och dessutom 

släpper det ut metangas vilket också påverkar miljön negativt. 
83

 

När det kommer till fisk ska man alltid välja den fisk som det finns gott om. Detta kräver att 

konsumenten har kunskap om vart fisken kommer ifrån och om vilka fiskbestånd som är 

hotade p.g.a. utfiskning. För att vara på den säkra sidan kan man välja fisk som är odlad, från 

Norge exempelvis. Men man måste försäkra sig om att fiskodlingen även sker på ett 

miljömedvetet sätt, därför ska man alltid köpa odlad fisk som är märkt med KRAV eller 

MSC
84

. Men vart fisken är fångad är inte det enda, man måste även skaffa sig kunskap innan 

konsumtionen hur fisken har fångats. Man ska välja fisk med spårbarhet från fiskbestånd som 

tål att fiskas med selektiva redskap. För att upplysa sig om det kan man fråga 

fiskehandlaren.
85

 

I kokboken argumentar man för att alltid välja ekologisk mat. Flera argument presenteras för 

att stödja tesen. Dels är det mer miljövänlig och dels upplever många att smaken är mycket 

bättre i ekologisk mat, eftersom de växt mycket långsammare. De innehåller inga spår efter 

bekämpningsmedel. Det är mycket bättre för djur- och växtliv, det naturliga kretsloppet störs 

inte lika mycket och djur får vara djur. ”Nötkreaturen går till exempel ute och betar på 

sommaren och grisarna får böka i jorden.”
86

. Om man köper KRAV-märkta produkter i 
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affären kan man försäkra sig om att man gjort ett etiskt val vid konsumtionen, både vad gäller 

miljön och för djur- och växtriket.
87
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3. Analys av resultat 

3.1. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den historiska förändringen i behovsdiskursens 

ideal under 1900-talets senare hälft genom att undersöka tre upplagor av Vår Kokbok 1953, 

1978 och 2013. 

Den behovsdiskurs som Aléx har funnit i sin forskning kring 1900-talets första hälft där KF 

var en aktör fortgår under 1900-talets senare hälft. I början av 1900-talets var idealet för 

konsumtion ett asketiskt konsumerande med ett rationellt konsumtionsbeteende. Aléx kallade 

detta för ett sparsamhetsideal därför att motivet bakom idealet var att svenskarna var i behov 

av att spara genom att föra en väl genomtänkt och återhållsam konsumtion. Början av 1900-

talet präglades av krig vilket påverkade Sverige främst genom ransoneringar. Att sparsamhet 

blev en dygd kan således ha påverkats av krigsåren. 

Kokböckerna har ett uppfostrande syfte, liksom Tellström även såg i sin studie av Vår 

Kokbok. I denna uppfostrande ansats lyfts vissa ideal upp. Undersökningens slutsats är att 

idealet för konsumtion fortfarande är asketisk med ett rationellt konsumtionsbeteende. Dessa 

ideal bevaras genom hela den undersökta perioden i Vår Kokbok. På så sätt har de ideal som 

kokböckerna förmedlar i behovsdiskursen fortfarande samma ideal som de Aléx såg i sin 

undersökning om KF. Dock har undersökningen visat att den asketiska konsumtionen och det 

rationella konsumtionsbeteendet har modifierats över tid. I teoriavsnittet om behovsdiskurs 

poängterades behov-begreppets relativitet. Vad människan är i behov av förändras över tid 

och rum. I Sverige på 1900-talet förändras människans behov. Att idealet var asketisk och 

rationell konsumtion visar sig inte bero på att Vår Kokbok ansåg att svenskarna var i behov av 

att spara pengar och inte överkonsumera för att spräcka sin hushållsbudget. Motivet bakom 

idealen visar sig utvecklas till något annat.  

3.1.1. Rationellt konsumtionsbeteende i historisk förändring 

I Aléx undersökning handlade främst det rationella konsumtionsbeteendet om att som 

konsument vara pris- och kvalitémedveten. Att göra väl kalkyrerande inköp med hänsyn till 

sin hushållsbudget, att vara sparsam. Men han uppmärksammade även att begreppet 

rationalitet även på 1920-talet började innebära ett modernt leverne. Det gällde att ha moderna 

hushållsredskap och ha en modern livsstil. Den ideala konsumenten i alla tre kokböcker är 
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fortfarande en rationell konsument, som noga överväger alla tänkbara konsumtionsval. Inget 

utrymme för något irrationellt konsumtionsbeteende finner man i någon av upplagorna. Det 

rationella konsumtionsbeteendet i de undersökta kokböckerna handlar delvis om detta, men 

främst handlar det om att som konsument inneha kunskap. Den rationella konsumenten ska i 

första kokboken ha kunskap om hur man kan rationalisera köksarbetet, alltså effektivisera och 

organisera och ta hjälp av nya köksredskap och metoder vid matlagning. I de två andra 

kokböckerna beskrivs det rationella som att ha kunskap om hur konsumtionsvalen påverkar 

både dig själv och alla andra på planeten. 

I kokboken från 1953 handlar det rationella om kunskap om nya köksredskap. Att införskaffa 

dessa är rationellt eftersom de fyller ett funktionellt syfte. Köksarbetet blir mer effektivt och 

tidssparande. Man informerar och upplyser läsarna om hur man kan använda 

ugnstermometern och varför måttsatsen är bättre att använda än att väga råvaror vid 

matlagning. Det anses även som ett rationellt konsumerande att införskaffa plastburkar och 

termoflaskor eftersom dessa fyller en mycket praktisk funktion om man ska packa en matsäck 

exempelvis. Att införskaffa dessa köksredskap hjälper husmodern i köksarbetet och 

underlättar matlagningen. Det beskrivs således inte som något irrationellt konsumerande. 

Denna innebörd av det rationella är likt den innebörd som Aléx fann på 1920-talet. 

Även att duka bord kräver en rationell konsument, som noga tänker över vad som passar in 

vid de olika måltiderna och vad som inte passar in. Ska man duka ett bord och införskaffar 

blommor måste man innan inköpet av blommor tänka igenom hur hög buketten får vara så att 

man inte skymmer gästerna för varandra. Att införskaffa olika dekorationer beskrivs således 

inte heller som ett irrationellt konsumtionsbeteende, man får inte pryda bordet hur som helst. 

Det måste finnas en rationell tanke bakom varje attiralj och en rationell tanke bakom varje 

kaka man bjuder på. Man måste ha kunskap om vad som passar som tilltugg vid en tesupé och 

man förklarar vilka kakor som fungerar att bjuda på vid olika typer av måltider.  

I de två senare kokböckerna handlar också det rationella om att inneha kunskap. Men här 

ligger fokus på att ha kunskap om konsumtionsvalets konekvenser. I kokboken från 1978 är 

det kunskap om hälsosam mat. Den mat man väljer att äta påverkar hälsan både negativt och 

positivt. För att kunna vara en rationell konsument och konsumera rätt måste man veta vilken 

mat som är bra respektive dålig för dig. Här ligger betoningen på individen, konsumtionsvalen 

påverkar din egen kropp och hälsa. Som konsument bör man även ta hänsyn till priset, så för 

att vara en god konsument ska man vara både kvalité- och prismedveten. I kokboken 
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beskriver man hur mycket information man kan finna om hälsosam mat och hur 

svårtillgänglig näringsläran är att ta till sig för gemene man. Kokboken har därför valt att 

lägga ett fokus på att förklara alla svåra begrepp och sammanfatta alla hälsoråd. Slutresultaten 

blev att man ur hälsosynpunkt bör skära ner på socker och fett.  

I kokboken från 2013 utökas behovet av att vara en rationell, upplyst konsument. I 

konsumtionsvalet står inte endast din egen hälsa på spel, utan hela världens. För att handla 

rationellt måste man vara miljömedveten och göra etiska konsumtionsval. Syftet med att vara 

en upplyst, rationell konsument är inte enbart för att spara pengar, eller äta hälsosamt utan 

även för att inte påverka miljön genom sina konsumtionsval. Blir man en miljömedveten 

konsument skapar man inte bara en bättre värld utan hela matlagningsupplevelsen blir 

roligare. Det är något oklart hur matlagningen skulle bli roligare genom att vara en upplyst, 

rationell konsument. Det finns inga direkta belägg bakom uttalandet. Kanske smakar maten 

bättre och matlagningen blir mindre stressfull om man har ett gott samvete. 

En frågeställning i anslutning till syftet var att undersöka vilket konsumtionsbeteende som 

idealiserades i kokböckerna. Undersökningen visar att alla tre kokböcker idealiserar ett 

rationellt konsumtionsbeteende. Bakom inköp ska det finnas kunskap och en medvetenhet om 

vilka konsekvenser som kan följas av konsumtionsvalet. Även om det i första kokboken 

enbart handlar om att fel inköp av blomma kan skymma gäster till att i andra kokboken leda 

till fetma för att slutligen i den sista kokboken kunna leda till jordens undergång. Kunskap 

bakom konsumtion uppmuntras, eftertänksamhet och noga övervägande inköp idealiseras. 

3.1.2. Asketisk konsumtion i historisk förändring 

I Aléx undersökning handlade det asketiska om att endast införskaffa det nödvändigaste och 

till viss mån försaka viss nöjeskonsumtion. I alla tre kokböcker är idealet en asketisk 

konsumtion, det som skall konsumeras bör ha funktionellt, praktiskt eller effektivt syfte, alltså 

sådan konsumtion som i kokböckerna anses nödvändig. Således beskrivs konsumtionsidealet 

snarare som asketiskt än en hedonistiskt. Men den nödvändiga, asketiska konsumtionens 

innebörd förändras något över tid.  

I den första kokboken från 1953 handlar den asketiska konsumtionen om att införskaffa 

nödvändiga köksredskap. Men samtidigt ger kokboken ett något tvetydigt budskap när det 

kommer till konsumtionsidealet, vilket kräver en mer noggrannare analys. Något kapitel om 

att välja mat finns inte i denna kokbok, vilket har underlättat tolkningen i de två senare. Å ena 
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sidan uppmuntras ett konsumerande av nödvändiga varor. Det är köksredskap man ska 

införskaffa därför att de kan hjälpa till och underlätta hushållsarbetet. Köksredskap ses som 

nödvändigt för matlagningen, ugnstermometern och måttsatsen är två sådana redskap. Dessa 

redskap är en standard i kokbokens recept. Utan en egen måttsats blir det svårt att ta till sig 

recepten, då måste man omvandla alla mått. Andra attiraljer som plastburkar med plastlock 

uppmuntras också att införskaffas eftersom dessa fyller en praktisk funktion. De 

köksredskapen som bör införskaffas anses nödvändiga eftersom de underlättar 

hushållsarbetet. 

Å andra sidan uppmuntras konsumtion som inte verkar fylla någon nödvändig funktion. Man 

uppmuntras att införskaffa prydnadssaker som blommor, ljus och dukar. Man ska lägga tid, 

kraft och pengar på att utsmycka bordet så att man skapar måltid. Maten ska inte endast mätta 

en hunger utan även bidra till en upplevelse. Kapitlet om att duka bord problematiserar 

således det asketiska idealet. Ett avsnitt är särskilt intressant och kanske kan ge svar på varför 

detta avsnitt finns med. Det står att man kan ha ett ljus till vardags och att man inte enbart 

behöver spara ljusen till högtidliga tillfällen. Kanske har konsumtionen varit så sparsam och 

asketisk under flera år av nödår med medföljande ransoneringar att man nu vill uppmuntra till 

lite mer hedonistisk konsumtion. 

I jämförelse med de andra kokböckerna kan uppmuntringen till att införskaffa 

dekorationsattiraljer i kokboken från 1953 uppfattas som hedonistiskt, eftersom de inte verkar 

fylla någon nödvändig funktion. Men samtidigt uppmuntrar inte kokboken till överflöd och 

lyx, utan noga övervägande beslut angående dekorationen. Man ska endast ha ett ljus till 

vardagsmåltiden. Även om viss uppmuntring finns till hedonism, finns det åtminstone en 

gräns för hur fint man kan ha det på en vardag. Man har således inte beskrivit det som 

hedonistisk konsumtion i kokboken, man har beskrivit det som nödvändigt att skapa en 

stämning kring middagsbordet och att duka fint. 

Enklare blir det att urskönja det asketiska i den andra kokboken ifrån 1978. Där utvecklas en 

strängare form av asketism eftersom den istället uppmuntrar till ett försakande i 

konsumtionen. Försakelsen handlar om mat som är ohälsosam, en alltför hedonistisk 

matkonsumtion kan leda till fetma. Det står i kokboken från 1978 att vi i Sverige har en hög 

levnadsstandard med ett överflöd av mat. Överflödet tycks lett in människan på fel väg, ett 

irrationellt överkonsumerande av hedonistisk matkonsumtion. Det står uttryckligen att 

människan inte av naturen kan välja det som är nyttigt, människan dras till det som smakar 
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gott, dras till njutningen, i detta fall – socker och fett. Om man översätter detta till uppsatsens 

analysbegrepp innebär detta att människan av naturen dras till hedonistisk matkonsumtion, 

men människan har ett behov av asketisk matkonsumtion, enligt kokboken. Det man ska 

försaka är all form av hedonistisk mat, exempelvis godis, läsk, öl och sprit. Denna form av 

mat fyller ingen nödvändig funktion för människans överlevnad, den finns där endast som 

njutningsmedel. 

I kokboken från 2013 idealiseras också en asketisk matkonsumtion där försakelse av viss mat 

ingår. Det är nödvändigt att tänka på miljön, därför är det nödvändigt att handla ekologiskt. I 

kokboken från 1978 uppmuntrar man asketisk konsumtion därför att matkonsumtionen varit 

alltför hedonistiskt. Det hedonistiska handlar där om att man konsumerat mat som endast 

skänker njutning men inte är nödvändigt för människan och till och med farligt för 

människan. I kokboken från 2013 får man även här en känsla av att man uppmuntrar asketisk 

konsumtion för att positionera sig mot hedonistisk konsumtion. Med det hedonisiska är inte 

överkonsumtion av njutningsmat utan att man konsumerar mat helt oreflekterat. Man plockar 

på sig de varor som kanske är billigast och närmast utan att tänka på vart det kommer ifrån 

och hur de har transporterats dit. Man kanske väljer en fisksort bara för att den är god utan att 

tänka på om den fångats från ett fiskbestånd som tåls att fiskas med selektiva redskap. De 

hedonistiska man vill positionera sig mot här är således irrationella impulsköp och 

oreflekterade inköp. Överkonsumerande av kött är ett annat problem man vill positionera sig 

mot, det är inte nödvändigt att äta det varje dag, därför uppmuntras ett försakande av kött 

vissa dagar. Om människan inte konsumerar mer asketiskt och noga överväger 

konsumtionsvalen kan det får negativa, globala konsekvenser. 

Den andra frågeställningen i anslutning till syftet var att ta reda på om målet för 

konsumtionen framställs som nytta eller nöje i kokböckerna. Med andra ord, idealiseras 

asketisk eller hedonistisk konsumtion. Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla 

upplagorna idealiserar en asketisk konsumtion. Det intressanta i sammanhanget är att det 

asketiska betonas än mer i de två senare kokböckerna där försakelse av mat uppmuntras. 

Denna uppsats har visat att kokböckerna idealiserar asketisk konsumtion mer och mer över 

tid. Det är av allra största vikt att noga tänka igenom konsumtionsvalen, det påverkar både dig 

och miljön. En slutsats i sammanslutning med denna uppsats är att det asketiska uppmuntras 

och idealseras ju större utbudet för matkonsumtionen blir. Ju mer människan har att välja på, 

desto större risk finns det att människan väljer fel. Ur kokböckernas synpunkt är det felaktiga 
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den hedonistiska konsumtionen. Det kräver mer och mer kunskap för att handla rätt, alltså 

asketiskt. 

En annan anledning till det att det asketiska idealet betonas än mer kan vara att det större 

utbudet har lett till en hedonistisk matkonsumtion. I kokböckerna får man en bild av att den 

hedonistiska konsumtionen inte var ett lika stort problem i kokboken från 1953 som i de två 

senare kokböckerna. Därför uppmuntrar man till viss konsumtion i den första kokboken 

medan man i den senare antar ett strängare asketiskt ideal. Diagrammet nedan försöker 

illustrera denna teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man har en skala från 0-10 ligger den hedonistiska konsumtionen på siffran 3 år 1953, 

1978 ökas den hedonistiska konsumtionen till 6 för att 2013 har ökat till siffran 8. Behovet av 

en asketisk konsumtion är inte lika stort 1953 eftersom den hedonistiska konsumtionen inte är 

så stor. Men i det två senare kokböckerna förstärks det asketiska idealet i kokböckerna därför 

att den hedonistiska konsumtionen har ökat. 

3.1.3. Sammanfattning och slutsatser 

Den sista frågeställningen skulle svara på om idealen för konsumtion förändras över tid. 

Undersökningen visar att samma konsumtionsideal inte förändras över tid, det är asketisk 

konsumtion och rationellt konsumtionsbeteende i alla tre kokböcker. Men dess innebörd och 

syfte förändras. Behovsdiskursen ändrar karaktär under 1900-talets senare hälft. Motivet till 
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varför dessa ideal uppmuntras förändras. I Aléx undersökning var det befolkningens behov av 

att vara sparsamma som var motivet bakom konsumtionsidealen. I kokboken från 1953 är 

motivet att människor är behov av att effektivisera hushållsarbetet och matlagningen. 

Människor var således i behov av att informeras om nya metoder och nya köksredskap och 

uppmuntrades att införskaffa dessa därför att det var nödvändigt. I kokboken från 1978 ändras 

motivet bakom idealen till att handla om behovet för befolkningen att upplysas om vad man 

ska äta för att vara hälsosam. Kokboken ansåg uppenbarligen att befolkningen inte hade nog 

kunskap om detta, vilket lett till hedonistisk matkonsumtion som resulterade i en överviktig 

befolkning. Att idealisera ett asketiskt och rationellt konsumerade berodde således på att 

befolkningen behövde äta mer hälsosamt. I den tredje kokboken, från 2013 har motivet byggts 

på. Människor är i detta samhälle i behov av att dels informeras om vilken mat som är bäst för 

den egna kroppen men också vilken mat som är bäst för miljön. Denna förändring i 

konsumtionsidealens motiv är illustrerade i bilaga 1.  

Man ska inte vara en rationell konsument och konsumera asketisk för att enbart spara pengar i 

din egen plånbok, utan detta krävs därför att samhället övergår till konsumtionssamhälle där 

människor måste orientera sig i alla nya varor och nya idéer som ständigt pumpas ut i 

samhället. Kokböckerna avspeglar samhällsförändringarna under 1900-talets senare hälft. Det 

kommer nya tekniska köksredskap, det kommer nya hälsorön och ny information om hur 

konsumtionsvalen påverkar jordens växt- och djurliv. Kunskap är nyckeln till framgång. 

Kokböckerna hjälper och vägleder människan genom allt nytt, den för in människan på rätt 

spår igen. Ett irrationellt, hedonistiskt konsumerande kan ge konsekvenser i den värld vi lever 

i. 
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4. Diskussion och vidare forskning 

I detta kapitel kommer frågor som uppstått under denna undersökning att diskuteras. I 

undersökningens syfte eller frågeställningar finns det inga anspråk på att förklara vad 

kokböckerna har fyllt för funktion i samhälle mellan 1950 till idag och inte heller varför Vår 

Kokbok har bevarat sin popularitet i 60 år. Men i undersökningen har en trend observerats, 

något som inte gick att bortse från och som här kommer att diskuterats och möjligen vara ett 

ämne för fortsatt forskning. 

Det som väckte intresse för diskussionen var observationen att man i alla tre böckerna vill 

betona att all fakta man kan finna i kokböckerna stödjer sig på någon form av vetenskaplig 

expertis. Det är livsmedelsexperter, referensgrupp för kost- och kostnadsfrågor och det är 

näringsrekommendationer. Detta var även något som både Bergström och Tellström 

uppmärksammat i sin forskning om Vår Kokbok. Undersökningen om kokböcker kommer här 

att kopplas till Giddens teori om modernitet där den ökade tilliten för expertsystem blivit en 

central del av människors liv i den moderna eran.  

Varför har Vår Kokbok sålts i så många exemplar och hur kommer det sig att kokboken säljs 

än idag? En teori om detta är att vi idag lever i ett informationssamhälle och ett 

konsumtionssamhälle. Ständigt får vi information om nya rön och ny kunskap, vi får ständigt 

nya varor och tekniska innovationer som säljs på marknaden. Hur ska vi människor kunna 

orientera oss i allt nytt? Vem ska man rådfråga, vem ska guida oss? Här kommer tilliten till 

expertsystemen in i kontexten. Att rådfråga den äldre generationen räcker inte längre som den 

enda kunskapskällan. Den äldre generationen kunde inte hjälpa min mormor på 1950-talet att 

lära sig om nya köksredskap och hur dessa kunde underlätta hushållsarbetet. Den äldre 

generationen visste lika lite om måttsatsen, det praktiska i att använde platsburkar och 

ugnstemprometern som min mormor visste 1953. Därför förlitar man sig på kokboken.  

Kokbokens syfte 1953 var att informera andra kvinnor att underlätta hushållsarbetet. Anna-

Britt Agnsäter såg hur matlagningen i Sverige ofta byggde på nedärvda generationers kunskap 

som var gammalmodiga och skedde med ineffektiva matlagningsmetoder som inte längre var 

aktuella i samhället på 1950-talet. På sin resa till Amerika upptäckte hon hur mycket man 

skulle kunna förändra matlagningen. Nya köksredskap och nya matlagningsmetoder skulle 

kunna hjälpa alla husmödrar i Sverige. Hon ansåg att kokboken skulle lära och upplysa 
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kvinnorna i Sverige om allt det nya. Att de skulle få ta del av samma kunskap och erfarenhet 

hon själv hade fått.  

De som läste kokboken från 1953 förlitade sig således på att det som stod i kokboken var sant. 

Detta är inte konstigt med tanke på att man inledningsvis i kokboken vill försäkra läsarna om 

att denna kunskap bygger på en vetenskaplig expertis. Denna kunskap kan man lita på. Det 

gjorde man uppenbarligen, i kokboken från 1978 står det inledningsvis att de köksredskap 

som presenterades i de första kokböckerna, som måttsatsen och ugnstermometern nu är 

allmänt vedertagna.  

Det uppfostrande och upplysande syfte som kokboken burit med sig från start återfinns även i 

de senare kokböckerna. 1978 märker man hur nya idéer om människans kosthållning står i 

centrum. Vad ska människan egentligen äta? Detta måste kokböckerna upplysa allmänheten 

om, ett nytt behov har uppstått hos befolkningen. Kunskapen om hälsosam mat är ingen 

nedärvd kunskap som kom från äldre generationer utan detta bygger på observationer och 

vetenskapliga framgångar. Min mamma hade inte växt upp med denna kunskap. Fetma och 

övervikt är ett problem i Sverige 1978. Nya hälsorön presenteras, socker och fett är farligt. 

Detta var inget man tog upp i kokboken 1953, det fanns inget behov av att informera om 

detta. Kokboken 1978 ser det som sin uppgift att upplysa konsumenter om vad de ska 

konsumera till förmån för hälsan. 

I kokboken från 2013 har ett nytt fenomen dykt upp som vi människor måste ta ställning till 

vid konsumtion och ha kunskap om. Något som inte någon tidigare generation heller har 

kunskap om. Konsumtionsvalen påverkar hela jorden. Köper du fel fisk, eller handlar 

växthusodlade tomater som fraktas från Spanien, eller tar bilen till affären påverkar det miljön 

negativt. Människorna i vår tid är i behov av att få kunskap om hur vi ska konsumera för en 

hållbar utveckling. 

Kokböckernas existens och onekliga popluraitet bekräftar Giddens teori om att tilliten till 

expertsystem har i den moderna världen ökat. Ju mer information om alternativ och eventuella 

risker människan får, desto mer oöverskådliga blir alla alternativ. Människan behöver förlita 

sig på folk som kan, på folk som är experter. 

Flera frågor har väckts i samband med denna uppsats, vad konsumerar vi egentligen, och 

vilka aktörer laddar konsumtionen med värden? Vår Kokbok är en aktör, som människor 

förlitar sig på eftersom den åberopar expertkunskap. Något som vore intressant för vidare 
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forskning skulle vara att ytterligare undersöka denna utveckling. Dels tilliten till 

expertsystem, men också andra aktörer som kanske förmedlar andra ideal vad gäller 

konsumtion. Det vore intressant att försöka fånga ett större spektrum, att försöka fånga 

konsumtionsutvecklingens komplexitet efter andra världskriget. Finns det andra aktörer som 

uppmuntrar till hedonistisk konsumtion, kallar sig dessa aktörer också för experter? 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta diskussion och knyta an till inledningen till den allra 

första frågan som ställdes i inledningen till denna uppsats. Vad ska jag äta idag? Vår Kokbok 

är en aktör som svarar på vad du borde äta. I det utvecklade konsumtionssamhället och 

informationssamhället är en tes att många människor tycker det är bekvämt att någon kan 

svara på den frågan. 
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