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Sammanfattning 

 

Sedan Brundtlandskommissionen år 1987 definierade begreppet hållbar utveckling har frågor 

kring olika aspekter av hållbarhet fått allt större aktualitet. Genom historien har begreppet haft 

olika innebörd och kokböcker har förmedlat hållbarhet i form av att hushålla och att ta tillvara 

resurser. Syftet i den här studien är att undersöka hur begreppet hållbarhet och liknande 

synonymer diskuteras i Vår kokbok från 1980 till 2015. Metoden bestod av en innehållsanalys 

vilket användes för att beskriva innehållet i textmaterialet. Studien analyserade hur begreppet 

hållbarhet förändrats över tid i reviderade upplagor av Vår kokbok. Slutsatsen är att Vår kokbok 

uttrycker hållbarhet inom aspekterna hälsa, resurs, miljö, ekonomi, tid samt sociala perspektiv. I 

1986 och 2001 års utgåvor av Vår kokbok är hälsa det främsta uttrycket för hållbarhet till 

skillnad från 2009 års utgåva där hälsa och miljö får lika stort utrymme. I utgåvan från 2013 

framhålls istället miljö och resurs mest frekvent. Resurshantering har genom alla år varit centralt 

i kokboken. Sammanfattningsvis kan konstateras att en förskjutning skett från fokus på hälsa till 

miljöaspekter från 1986 till 2013.  

 

Nyckelord: hållbarhet, hållbar utveckling, kokbok, resurs, hushålla. 
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Förord 

Under 2014 gavs cirka 350 måltidsrelaterade böcker ut i Sverige, vilket är nära en bok per dag. 

Det säger något om det stora matintresse som finns i landet. Vår kokbok är en av de mest sålda 

kokböckerna genom tiderna och finns således i många hem, vilket gör den intressant att bedriva 

forskning om. Därigenom vill vi kombinera våra tre års studier om hållbara måltider inom 

måltidsekologprogrammet med ett av Sveriges mest gedigna kokboksmaterial. Vi hoppas med 

den här studien bringa kunskap om olika aspekter av hållbarhet och hur det förmedlas i Vår 

kokbok.  

 

Vi vill tacka vår handledare Richard Tellström som hjälpt oss att utveckla våra idéer och utmanat 

oss i vår kreativa process.  

 

 

Therese Eklöf & Maria Erixon 

Grythyttan 2015 
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Introduktion 

Genom historien har hållbar utveckling haft olika innebörd (Scoones, 2007), dock har begreppet 

fått större aktualitet sedan Brundtlandskommissionen lanserade definitionen hållbar utveckling 

för snart 30 år sedan (FN-förbundet, 2012). Begreppet är numera allmänt känt, dock är det 

problematiskt att förstå dess rätta innebörd (KTH, 2014) då begreppet används i olika syfte och 

sammanhang (Glavic & Lukman, 2006). I kokböcker har hållbarhet förmedlats i form av att 

hushålla och att ta tillvara resurser. Författarna veterligen är hållbar utveckling inom kokböcker 

ett område som är outforskat.  

 

Det finns en utmaning i att väva samman kokboken som material med frågor kring hållbarhet då 

de tillhör två olika kunskapsområden. Som Måltidsekologer med kunskap inom båda områdena 

finns en ambition att förena dem. Således undersöks hur Vår kokbok fångar upp begreppet 

hållbarhet och uttrycker dess innebörd utifrån den rådande tidsandan. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Ekologisk hållbarhet är centralt inom det mångvetenskapliga måltidsekologprogrammet som 

studeras utifrån ett holistiskt synsätt, där det är av vikt att väga in helhetsperspektivet från jord 

till bord. Programmet innefattar både måltidskunskap och värdskap samt miljövetenskap (Örebro 

universitet, 2015a). I den här studien analyseras begreppet hållbarhet i kokböcker med 

utgångspunkt i ämnet måltidsekologi. 

 

Forskarutbildningsämnet måltidskunskap inbegriper tre programområden: Måltid som upplevelse 

och estetisk gestaltning, Hälsosam, säker och hållbar måltid samt Måltiden i samhällsrummet 

(Örebro universitet, 2015b). De här områdena är aktuella för studiens syfte då uppsatsen särskilt 

lyfter fram aktuella aspekter av hållbarhet i samhället genom kokbokslitteraturen.  

 

Five Aspects Meal Model, även kallad FAMM- modellen, är ett centralt begrepp inom ämnet 

måltidskunskap och värdskap (Gustafsson & Edwards, 2008). Det inbegriper de fem aspekterna, 

rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären (Gustafsson, Johansson, Öström & 
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Mossberg, 2006). I studien representerar produkten själva texten i kokboken då kokbokstext som 

dokument, är värdefulla källor inom måltidsforskningen (Driver, 2009). Rummet inbegriper 

förutom måltidsrummet även samhällsrummet där mötet sker mellan kokboken och dess läsare. 

Styrsystemet kopplar till det arbete som myndigheter och organ inom Förenta Nationerna (FN) 

utför på lokal och global nivå kring området hållbarhet och innefattar en helhetssyn på mat och 

måltid. Slutligen genereras atmosfären från de övriga aspekterna inom FAMM- modellen. De 

fem aspekterna visar att det finns en komplexitet inom området (Gustafsson & Edwards, 2008). 

Dock kan modellen även ses som ett verktyg för att placera måltiden i ett större perspektiv 

(Meiselman, 2008), vilket är ambitionen med den här studien som belyser måltiden utifrån fler 

aspekter än de som berör restaurangmiljön där måltiden intas.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Avsnittet behandlar forskning inom områden som berör hållbar utveckling och kokboken som 

vetenskapligt material. 

  

Hållbarhet genom historien 

År 1712 användes ordkombinationen hållbar utveckling för första gången av Hans Carl von 

Carlowitz, då han i sin text Sylvicultura Oeconomica beskriver hur skogsskötsel ska bedrivas på 

lång sikt (Scoones, 2007). Dock är begreppet hållbar utveckling ännu inte införd i Svenska 

Akademiens ordbok. Däremot förekom en viss syn på hållbarhet tidigt i den svenska matkulturen 

då hushållning och lagring varit centralt under lång tid. De råvaror som odlades under den korta 

odlingssäsongen skulle räcka under året fram till och med nästa skörd. Det var därför viktigt att 

ta tillvara och hushålla med de råvaror som fanns genom att till exempel servera den äldsta 

maten först då ingen mat fick förgås (Tellström, 2014, muntlig uppgift). Ordet hushålla nämns i 

svenska språket redan år 1734 i samband med att vara sparsam med livsmedel (SAOB, 2014).   

  

Begreppet hållbar utveckling och dess framväxt 

År 1981 presenterades begreppet hållbar utveckling av miljövetaren och författaren Lester 

Brown som är en av grundarna till forskningsinstitutet Wordwatch Institute (Wordwatch 
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Institute, 2013). De följande åren fram till FN-konferensen 1987 instiftade flera länder och deras 

myndigheter lagar kring miljöfrågor (Lidskog, 2011). Således sattes miljöfrågorna på agendan 

och miljöpolitiken utvecklades (Ibid.). År 1987 fick begreppet hållbar utveckling sitt genombrott 

då det lanserades internationellt genom Brundtlandskommissionens rapport ”Vår gemensamma 

framtid” (FN-förbundet, 2012). Världskommissionen för miljö och utveckling leddes av Norges 

dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, där uppgiften var att ta fram en långsiktig plan 

för miljö- och ekonomifrågor (Lidskog, 2011).  

 

En viktig milstolpe var när världskommissionen för miljö och utveckling beskrev sambandet 

mellan global miljöförstöring, fattigdom och befolkningstillväxt (Aiking & Boer, 2004). 

Kommissionens definition av hållbar utveckling lyder "En hållbar utveckling är en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" och beskriver hur ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet 

samspelar och är beroende av varandra (FN-förbundet, 2012). I tidigare synsätt behandlades de 

tre begreppen i högre grad åtskilda (Lidskog, 2011). Den ekonomiska tillväxten sågs nu som en 

lösning mot en hållbar utveckling snarare än ett hot (Ibid.). Enligt Lidskog (2011) är det 

dessutom ogenomförbart att uppnå en ekonomisk tillväxt och social utveckling så länge naturens 

resurser inte används på ett varaktigt sätt. Scoones (2007) å andra sidan menar att det uppstår 

svårigheter när ekonomiska och vetenskapliga intressen ska enas kring ekonomi- och 

miljöfrågor. Brundtlandskommissionens definition har fått stor spridning och auktoritet under de 

senaste två decennierna och används idag av FN och Europeiska unionen (EU) samt på 

internationell nivå (FN-förbundet, 2012; Commission of the European Communities, 2001 & 

Regeringskansliet, 2012).  

  

År 1992 kallade United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 

samman till en konferens i Rio där representanter från 178 länder deltog (Glavic & Lukman, 

2006). Deltagarna enades om att hållbar utveckling var det övergripande målet både på lokal, 

nationell och global nivå och åtgärdsplaner kring miljöfrågor togs fram. Även 

handlingsprogrammet Agenda 21 utarbetades där varje lands myndighet verkar för ett hållbart 

samhälle (Scoones, 2007). Vid millennieskiftet hölls återigen en FN konferens på initiativ av 

dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, där 147 av FNs medlemsländer deltog. 
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Sammanfattningsvis togs åtta så kallade Millenniemål fram där ett av målen är Säkra en hållbar 

utveckling. Mätbara mål för en hållbar utveckling skapades och en central riktlinje var 

medlemsländernas politiska arbete för att värna om Jordens naturresurser (Millenniemålen, 

2014).  

 

Terminologin runt hållbar utveckling  

Terminologin har ökat markant till följd av en utbredd medvetenhet kring aspekter av hållbarhet 

(Glavic & Lukman, 2006). Många organisationer, företag och författare har utvecklat egna 

tolkningar utifrån vilket område de är verksamma inom, dock får inte ordvalets semantiska 

betydelse tillräckligt stor tyngd när organisationer och företag skapar sin egen tolkning (Ibid.). 

Enligt Glavic och Lukman (2006) är flera definitioner slarvigt formulerade eller snarlika 

varandra. Vidare är begreppet hållbar utveckling en kombination av två ord som var och en finns 

förklarade i ordlistor men sällan förekommer tillsammans (Ibid.). I Nationalencyklopedin 

hänvisas till Brundtlandkommissionens definition. Glavic och Lukman (2006) menar att det är av 

stor vikt att det finns en allmän förståelse för begreppet hållbar utveckling för att 

kommunikationen kring definitionen ska fungera mellan aktörer såsom forskare, statliga 

myndigheter och andra intressenter som företag och organisationer. 

 

Ett ifrågasatt begrepp 

Brundtlandskommissionens definition för hållbar utveckling är den mest spridda och använda i 

världen enligt White (2012). Kritik mot definitionen har framförts av till exempel Kates, Parris 

och Leiserowitz (2005) som ansåg att begreppet hållbar utveckling är en kombination av två 

motsägelsefulla ord, då termen utveckling handlar om att någonting förändras medan ordet 

hållbar snarare associeras till något som är bestående. 

 

Nätverk, institutioner och organisationer som bedriver projekt kring hållbarhet har fått stort 

inflytande och en betydande mängd ekonomiska medel har investerats i projekten (Scoones, 

2007). Utvärderingsrapporter och analys- och mätinstrument togs fram för att hjälpa myndigheter 

och organisationer i arbetet (Ibid.). Scoones (2007) ifrågasätter dock om insatserna har bidragit 

till någon betydande skillnad och hänvisar till de utmaningar som samhället fortfarande står 

inför. Enligt Marinova och Todorov (2011) är en del av utmaningen att människan har ett 
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ohållbart produktions- och konsumtionsmönster, vilket samma forskare anser är problematiskt att 

lösa med hjälp av analys- och mätinstrument.  

 

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

Världssamfundet samt tidskriften Ecological Economics har uttryckt en oro över att ekonomin 

uteslutit frågor gällande miljö och hållbarhet (Baumgärtner & Quaas, 2009). Då 

miljöförändringen blivit allt mer påtaglig och utbredd anses världsekonomin vara i behov av att 

omfatta frågor kring hållbar utveckling (Ibid.). Ekonomer har varit delaktiga i de här frågorna 

under många år men det är först under senare tid som begreppet ekonomisk hållbarhet har börjat 

användas mer frekvent tillsammans med miljö och resursfrågor (Ibid.).  

 

Vallance, Perkins och Dixon (2011) menar att diskursen kring hållbar utveckling varit för 

orienterad mot miljö, och konflikten mellan utveckling och ekonomisk tillväxt har fått för stort 

utrymme. Ett tydligare fokus på social hållbarhet är av vikt när det handlar om att förändra 

människors beteenden och Vallance et al. (2011) menar att miljöproblem kräver socialt hållbara 

lösningar. Social hållbarhet kan delas in i tre områden som inbegriper människans grundläggande 

behov, att få till stånd en attitydförändring för att uppnå miljömål samt att fokusera på det 

sociokulturella och motsättningen i att vilja bevara och att anta förändringar. Enligt Vallance et 

al. (2011) väljer människor att ignorera miljöproblem trots att det finns tydlig information som 

ger goda skäl till att förändra ett beteende.   

 

Livsmedelskonsumtionen hör till en av de största påfrestningarna mot miljön (Aiking & Boer, 

2004). Dock finns en utmaning i att minska miljöpåverkan i en tid då världsbefolkningen 

fortsätter att öka och frågor kring den sociala utvecklingen går ofta före miljöfrågor i de 

utvecklingsländer där ett ökat välstånd behöver prioriteras (Ibid.). Enligt Aiking och Boer (2004) 

bör begreppet hållbar utveckling inte ses som ett arbete med att bevara Jordens resurser i ett 

oföränderligt tillstånd. Miljön bör istället klara av att anpassa sig till yttre påfrestningar för att 

även en social och ekonomisk utveckling ska vara möjlig (Ibid.). Enligt Scoones (2007) kan 

begreppet ekologisk hållbarhet definieras som ett systems förmåga att stå emot yttre 

påfrestningar och att anta ett stabilt tillstånd. 
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Forskning visar att planeten står inför svårigheter att anpassa sig till de yttre påfrestningar som 

miljön idag utsätts för (Chapin et al., 2009). Forskare har försökt identifiera kritiska gränsvärden 

för vad naturen klarar av utan att övergå i ett nytt försvagat läge med begränsad möjlighet till 

återhämtning. Enligt Chapin et al. (2009) kan gränsvärdena om de passeras orsaka oåterkalleliga 

förändringar i miljön. Sammanlagt finns det idag nio sådana gränsvärden: klimatförändring, 

förlust av biologisk mångfald, störning av kväve- och fosforcykeln, stratosfärisk ozonförtunning, 

havsförsurning, global sötvattenanvändning, förändrad markanvändning, kemiska föroreningar 

samt belastning av atmosfäriska aerosoler (Ibid.). Produktionen av livsmedel är en betydande 

anledning till att några av de här gränsvärdena har passerats (Aiking & Boer, 2004). 

 

Kokboken återspeglar samhällsnormer och rådande tidsanda 

Kokboken förmedlar en bild av den matkultur och sociala struktur som finns i samhället 

(Bergström, 1997). Förutom de recept som ingår i kokboken innehåller böckerna även normativa 

texter om hur man ska äta och hur hemmets sysslor ska utföras (Jarlbrink, 2012 & Tellström, 

1999). Enligt Mårdsjö (2001) finns det anledning att betrakta kokböcker och husliga handböcker 

som normgivande eftersom de påverkar människors liv och hälsa och därigenom är förmedlare 

av attityder. Det beror på att det finns ett samband mellan händelser i samhället och de recept, 

metoder och anvisningar som är upptagna i kokböckerna (Ibid.). 

 

Grundkokböcker ges ofta ut under lång tid och når därmed stor spridning vilket kan ge upphov 

till en inverkan på människors matval (Bergström, 1997; Jarlbrink, 2012 & Ärlemalm, 2000). 

Kokböcker är förutom en källa till recept även förmedlare av den rådande tidsandan gällande de 

värderingar som finns kring mat och matval (Bergström, 1997 & Metzger, 2005). Tellström 

(1999) beskriver kokboken som en återspegling av samhällets olika strömningar, ett exempel är 

näringsfysiologin som utvecklades i slutet av 1800-talet vilket ledde till att näringsläran några år 

senare började förmedlas i kokböcker (Bergström, 1997). Dock är kokboken mer än en spegling 

av samhället (Tellström, 1999), den formar även människors värderingar (Metzger, 2005). 

Genom att analysera texten i kokböcker studeras de attityder och synsätt som författaren vill 

förmedla (Ibid.). Även Mårdsjö (2001) anser att kokbokens val av språkbruk, det vill säga 

bokens sätt att tala, är en aspekt att undersöka såsom om texten är dialogisk eller monologisk 

samt om texten formuleras som en anvisning eller är informativ (Ibid.). Enligt Metzger (2005) 
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kan en sådan analys ge information om vilken läsekrets kokboken är avsedd för. Även recepten 

berättar något om läsarens identitet och genom att analysera kokböcker får recepten en mening i 

ett större sammanhang (Bergström, 1997).  

 

Enligt Mårdsjö (2001) är kokboken uppfostrande genom att förespråka olika förhållningssätt till 

maten. Kokboken kan dock inte ensam påverka konsumenter till att förändra sina matval och 

Tellström (1999) menar att kokboken måste samverka med andra strömningar i samhället för att 

ett inflytande på människors matvanor ska åstadkommas. Läsaren av boken behöver även vara 

mottaglig och anse att det som förmedlas i kokboken är tilltalande, då först kan ett beteende 

förändras (Ibid). 

 

Kokboken är en kunskapsförmedlande instruktionsbok  

Mårdsjö (2001) beskriver kokböcker som en form av instruktionshandbok som genom specifik 

och exakt information ger anvisningar om hur en maträtt ska tillagas. Kokboken är en av de 

äldsta nedtecknade instruktionerna, vilka tillkom när kunskapsöverföringen förändrades från att 

vara muntlig till att nedtecknas (Ibid.).  

 

Handböcker har två syften, enligt Mårdsjö (2001), dels att undervisa men även att lära ut hur ett 

hantverk eller en metod ska utföras. I en studie om kokböcker som genomfördes av Mårdsjö 

(2001) framkom att kokbokens form och innehåll i många avseenden är oföränderlig, vilket kan 

relateras till att texten är skriven som en instruktion. Kunskapsöverföring som uttrycks verbalt 

kan även ta hjälp av kroppsspråk för att handgripligen visa hur någonting ska utföras. I en 

kokbok sker istället kunskapsutbytet i en form av monolog, och Mårdsjö (2001) spekulerar i att 

kommunikationen mellan receptförfattare och läsare uppstod när Internet utvecklades.  

 

Kokböckerna runt sekelskiftet fick stor betydelse för kunskapsförmedlingen av nya 

matlagningsmetoder och köksutrustning som utvecklades under samma period (Jarlbrink, 2012). 

När industrialiseringen tog fart och fler människor flyttade in till städerna började även 

kvinnorna förvärvsarbeta och fick mindre tid för matlagning (Ibid.). Även det återspeglades i 

kokböckerna som vid den här tiden innehöll recept på maträtter som skulle gå fort att tillaga 

(Tellström, 1999). Tidigare hade matlagningskunskapen förmedlats muntligt från generation till 
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generation då familjerna bodde nära varandra (Jarlbrink, 2012 & Tellström, 1999). Den muntliga 

kunskapsöverföringen är en långsam process då den är knuten till fysisk närvaro medan 

kokböcker snabbt kan spridas över ett stort område och därigenom får större genomslagskraft 

(Jarlbrink, 2012).  

 

Resurshantering i kokböcker  

Flera äldre kokböcker före och under 1800-talet beskriver dels hur recept ska tillagas men ger 

även råd och tips inom hushållning (Mårdsjö, 2001). Vidare är sparsamhet någonting 

eftersträvansvärt i kokböcker redan från 1700-talet. Dock är det oklart om det beror på att 

hushållning har varit ett ideal eller om det är en kombination med bristen på råvaror (Ibid.). Ett 

exempel är boken Ny kokbok från 1804 skriven av Carolina Weltzins som innehåller ett 

hushållningskapitel med råd om förvaring av olika livsmedel (Mårdsjö, 2001). Kokböckerna har 

fungerat som en informationskanal till hur matlagning kan ske på bästa sätt när tillgången på 

råvaror har varit begränsad, som under ransoneringstiden under krisåren på 1940-talet 

(Ärlemalm, 2000). Till exempel skrev Stora kokboken en specialutgåva om substitut för olika 

livsmedel och hur till exempel smör kan drygas ut för att räcka längre (Ibid.).   

 

De tidigaste kokböckerna och fram till 1850-talet vände sig till aristokratin (Notaker, 2009) och 

var inte en kunskapsförmedlande kokbok då läsaren redan antogs kunna matlagning (Tellström, 

1999). Kokbokens uppgift på den tiden bestod däremot i att informera om resurshantering, och 

att ta tillvara de råvaror som fanns (Mårdsjö, 2001 & Tellström, 1999). Det utmärkande för 

kokböcker runt sekelskiftet har varit hur god mat kan tillagas på ett ekonomiskt sätt samt hur 

råvaror hanteras mest resurseffektivt (Notaker, 2009). En kategori av den här typen av kokböcker 

gavs ut av lärare från olika hushållningsskolor i Skandinavien, vars utgångspunkt var att 

förmedla resurshantering av råvaror ur en ekonomisk synvinkel men även gällande hälsoaspekter 

(Ibid.).  

 

 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur begreppet hållbarhet och liknande synonymer diskuteras i Vår kokbok 

från 1980 till 2015.  
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Frågeställningar 

● Hur uttrycker kokboken olika aspekter av hållbarhet? 

● I vilken frekvens förekommer uttrycken för hållbarhet? 

● Vilken tidsanda förmedlar kokboken? 

● Vilken karaktär intar kokboken genom sitt sätt att tala till läsaren?  

● Hur lång tid tar det från att Brundtlandskommissionen lanserar begreppet hållbar 

utveckling tills det att ekologi, ekonomi och social hållbarhet diskuteras i Vår kokbok?  

 

 

Metod och material 

Studien har tagit utgångspunkt i en longitudinell forskningsdesign och en kvalitativ 

innehållsanalytisk metod har genomförts vid analysen av Vår kokbok.  

 

Litteratur- och databasinsamling 

Syfte och problemformulering var utgångspunkt för litteraturundersökningen och den teoretiska 

bakgrunden. Till den teoretiska bakgrunden tillämpades även en systematisk litteraturgenomgång 

vilket innebar att vetenskapliga artiklar söktes i en databas med hjälp av sökord lämpliga för 

uppsatsens syfte (Ibid.). Sökord formulerades genom att ämnesområdet undersöktes grundligt 

och på så sätt gjordes en avgränsning till centrala nyckelord vilket rekommenderades av Patel 

och Davidson (2011). Sökvägar sammanställdes kontinuerligt i en sökmatris (Bryman, 2011) och 

redovisas i bilaga 1. För att hitta fler relevanta artiklar användes referenslistan till de 

vetenskapliga artiklarna enligt rekommendation av Bryman (2011). 

 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar användes Örebro universitets söktjänst Summon och 

databaserna Libris och Science Direct. Exempel på sökord som användes i olika kombinationer: 

cookbook, cookery book, history, sustainability, development. Databaserna valdes utifrån deras 

vetenskapliga tillförlitlighet och möjlighet till avgränsning vilket preciserar datainsamlingen 

(Bryman, 2011). Allmänna söktjänster på Internet uteslöts, enligt rekommendationer från 

Bryman (2011), då informationen inte är vetenskapligt förankrad. 
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Metodval 

I studien användes en metod som kallas innehållsanalys, vilket är en av de vanligaste 

förekommande metoderna för att analysera och beskriva innehållet i ett textmaterial (Bryman, 

2011). Innehållsanalysen är även en lämplig metod för att studera förändringar över tid 

(Bergström & Boréus, 2012) vilket är den här studiens utgångspunkt som undersöker hur 

innebörden av begreppet hållbarhet har förändrats över tid. Innehållsanalysens resultat berör 

endast det studerade materialet och kan inte generaliseras (Bergström & Boréus, 2005). 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) finns det två sätt att utföra en kvalitativ innehållsanalys. 

Dels kan fokus riktas mot det så kallade manifesta innehållet, vilket innebär det som uttrycks i 

texten. Även det latenta innehållet kan vara föremål för analysen, vilket innebär att 

underliggande syften i texten studeras (Ibid.). Då syftet var att analysera hur hållbarhet 

diskuteras samt i vilka sammanhang uttrycket förekommer, fokuserar studien på det manifesta 

innehållet. Dock undersöktes även kokbokens sätt att tala till läsaren.  

 

Innehållsanalysen som metod ger en objektiv och systematisk redogörelse av innehållet i 

forskningsmaterialet (Bryman, 2011). Metoden för innehållsanalysen innebär enligt Graneheim 

och Lundman (2003) att kärnan i texten plockas ut i form av utvalda ord och fraser som sedan 

indelas i koder och kategorier. Koden är en form av verktyg för att undersöka textens betydelse 

och genom koden kan det insamlade datamaterialet analyseras ur olika perspektiv (Ibid.). Enligt 

Bryman (2011) ska kategorierna skapas i förväg för att minimera eventuell risk att forskaren 

påverkar valet av textmaterial som analyseras samt att studien ska förbli objektiv. Dock finns en 

svårighet att förhålla sig fullständigt objektivt då forskaren undermedvetet kan tillföra egna 

tolkningar under kodningsarbetet (Bergström & Boréus, 2005). Den systematiska strukturen 

leder till att minimera felkällor då arbetet genomförs på ett konsekvent sätt (Ibid.). En metod är 

även att räkna i vilken frekvens koderna förekommer i en text vilket underlättar analys och 

diskussion av resultatet (Ibid.). 

 

Kategorierna till kodningsschemat skapas utifrån syfte och frågeställningar och bör vara 

utformade så att det inkluderar hela textmaterialet. På så sätt minskar risken för att textmaterial 
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inte ska kunna kodas inom någon kategori eller att text kan tillhöra två kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2003).  

 

Även Tellström och Gustafsson (2008) tillämpade en kodningsmetod vid analys av ett 

intervjumaterial. Kodningsmetoden användes i det sammanhanget för att utforska innebörden av 

texten, utveckla eller bekräfta teorier kring det analyserade materialet samt jämföra teman och 

kategorier mellan varandra (Ibid.).  

 

Pilotstudie 

Genom pilotstudien analyserades två kokböcker, Vår kokbok och Rutiga kokboken, i syfte att 

genomföra en bedömning mellan materialets omfattning och uppsatt tidsram (Davidson & Patel, 

2011). Pilotstudien gav insikt om att utesluta Rutiga kokboken för att på så sätt få en mer 

djupgående analys av Vår kokbok. Resultatet av pilotanalysen visade dessutom inte några 

genomgripande skillnader i innehållet mellan kokböckerna. En begränsning av studiens omfång 

fastslogs även till att omfatta de två informativa avsnitten Förord och Att välja mat. I pilotstudien 

testades kodningsschemat och kodningskategorier fastställdes. Utgångspunkten för 

kodningsschemat var Brundtlandskommissionens tre aspekter: ekologi, ekonomi och social 

hållbarhet (FN-förbundet, 2012). I pilotstudien undersöktes vilka ytterligare uttryck för 

hållbarhet som frekvent återkom i kokboken och därigenom kompletterades kodningsschemat 

med de tre koderna: hälsa, tid och resurs.  

 

Innehållsanalytisk metod 

Inför arbetet bildade författarna sig en uppfattning om innehållet i Vår kokbok genom att läsa 

flertalet utgåvor. Analysmallen skapades sedan utifrån studiens frågeställningar om hur 

hållbarhet uttrycks i Vår kokbok, i vilken frekvens hållbarhet uttrycks samt hur kokboken talar 

till läsaren. Vid kodning av textmaterialet markerades koderna med varsin färg som sedan 

användes för att organisera och urskilja textens innehåll. Analysarbetet utfördes tillsammans av 

båda författarna då det uteslöt risk för olika tolkning vid kodningsarbetet. Vid analysen av 

kapitlen Förord och Att välja mat valdes textmaterialet ut direkt ur kokboken utifrån de sex 

kodningskategorierna som berör begreppet hållbarhet och liknande synonymer. Textmaterialet 

fördes in i analysmallen, som framgår av tabell 1. Därefter färgkodades de ord och meningar som 
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uttryckte någon av de olika hållbarhetsaspekterna. Frekvensen av antal gånger vardera uttryck 

för hållbarhet förekommer i texten räknades för att se hur ofta uttrycken återkommer och 

resultatet sammanställdes sedan i tabell 2.  

 

Tabell 1. Exempel på kodningsschema samt färgkoder som användes vid analysarbetet. 

Utgåva  Avsnitt Uttryck för hållbarhet 

2009 Förord “Idag kan vi välja och vraka bland mängder av recept och spännande 

råvaror från hela världen.” /---/ “För mig är det lycka att umgås kring 

maten...äta tillsammans.” /---/ “Våra val har stor betydelse inte bara 

för den egna hälsan och ekonomin utan även för miljön.” /---/ “Att 

välja mat efter årstiden är inte bara gott det är också hänsynsfullt mot 

miljön.” 

Färgkod  Hälsa Ekonomi Miljö Social Tid Resurs 

Färgkoderna har i exemplet olika understrykningar för att se kodningen vid svartvit utskrift. 

 

Transparens och trovärdighet 

I kvalitativa metoder är begreppet transparens och trovärdighet viktiga aspekter (Bryman, 2011). 

Transparens innebär att alla moment inom forskningsprocessen ska vara tydligt redogjorda och 

överskådliga så att andra forskare kan återupprepa studiens metod (Bryman, 2011).  

 

Studiens trovärdighet grundar sig i att undersökningen är korrekt utförd och resultatet finns 

tillgängligt (Bryman, 2011). Trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2003) handlar om 

hur väl studiens inriktning stämmer överens med syftet, alltså det som undersökningen ska 

studera. Syfte, innehåll, urval, metodval och den mängd data som samlas in är alla delar av 

studiens trovärdighet (Ibid.). Vidare tillhör även ord och textdelar som analyseras i 

kodningsprocessen en del av trovärdigheten då flertydiga begrepp och för stor textmassa är svår 

att analysera (Graneheim & Lundman, 2003). Samtidigt kan för små textstycken innebära en 

sönderdelning av texten så att ord lyfts ur sitt sammanhang. Även trovärdigheten för valet av 

kategorier kan tydliggöras genom att redovisa delar av det transkriberade materialet i resultatet 

(Ibid.).   
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Kokbok som material 

Enligt Bergström (1997) kan flera aspekter i kokboken studeras såsom recept, maträtter och 

matkultur. Vad som styr valet av recept och maträtter och vad som går att utläsa av urvalet är 

exempel på områden som kan undersökas (Ibid.). Kokboken kan dessutom användas för att 

studera läsaren av boken men även den rådande tidsandan i samhället (Ibid.). Enligt Bergström 

(1997) är kokboken därigenom ett historiskt dokument som beskriver den sociala och kulturella 

miljö där boken är framtagen.  

 

Kokböcker kan även användas för att studera djupgående sociala och kulturella frågeställningar 

(Metzger, 2005). Ett sådant exempel är att undersöka de kulturella distinktioner som sker i 

samhället mellan olika grupper av människor samt hur relationen mellan grupperna yttrar sig. 

Metzger (2005) använder kokboken som ett hjälpmedel för att undersöka hur matlagning kan 

kategoriseras i termer av svenskt och utländskt och hur det förändras med tiden. 

 

Enligt Driver (2009) är kokböcker värdefulla bidrag för livsmedelshistoriker och bör ses som 

artefakter. De kan dels bidra till kännedom kring olika matkulturer genom att ge en inblick i 

historien men även användas för att forska kring författarna av kokböckerna. För att utläsa vad 

kokboken återger för tidsanda anser Driver (2009) att forskningen bör inbegripa information om 

författaren till kokboken och vad personen till exempel har för identitet, kön, utbildning eller 

religion. Hänsyn bör även tas till övriga personer som arbetar på det förlag där kokboken tas 

fram och som på något sätt är delaktiga i kokboken, såsom illustratörer och formgivare (Ibid.).  

 

Aktuell kokboksforskning 

Vid en sökning av vetenskapligt granskade artiklar inom kokboksforskning mellan åren 2013 och 

2015 finns över tusen registrerade artiklar i Örebro Universitets söktjänst Summon. Två av 

artiklarna visar på bredden inom forskningen. En forskare vid Minnesota universitet undersökte 

under 2014 universitetets kokbokssamling (Kocher, 2014). Samlingen bestod av närmare 3 500 

böcker och tidskrifter inom klassisk amerikanska matlagning och internationella rätter från 1890-

talet fram till idag. På grund av bristfällig information om användningen av kokbokssamlingen 

var syftet med studien att undersöka hur och varför kokböckerna användes samt vilka personer 

som använde böckerna (Ibid.). Undersökningen som var webbaserad fanns tillgänglig på 
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universitetets hemsida under fyra månader. Totalt deltog åtta personer i studien och resultatet 

visade att 63 procent av de åtta deltagarna var anställd personal på universitetet, 13 procent var 

doktorander, 13 procent var alumner och 13 procent var inte knutna till universitetet. Av 

deltagarna svarade majoriteten att de använde kokböckerna i matlagningssyfte men även inom 

utbildningen, till egen forskning, receptutveckling samt i syfte att använda böckerna som 

referens i en blogg. Studien kan användas som underlag för fortsatt forskning om hur 

kokbokssamlingar används (Ibid.).   

 

Internet som källa till recept är ett nytt område inom forskningen. Vid ett universitet i Tyskland 

genomförde Wagner, Singer och Strohmaier (2014) en pionjärstudie om matpreferenser via en 

stor söktjänst för recept på Internet som heter Ichkoche. Matpreferenser analyserades genom att 

undersöka vilka recept som laddades ner från söktjänsten. Resultatet visade dels att receptets 

ingredienser var av stor betydelse för om det laddades ner, till exempel vid säsong av olika 

råvaror. Regionala skillnader var ännu mer betydelsefullt och sökningar registrerades från ett 

stort geografiskt område (Ibid.). Det var även stor skillnad på recept som söktes på vardagar och 

recept som laddades ner på helger.  

 

Urval 

Studien valde att analysera Vår kokbok på grund av att det är en grundkokbok som getts ut i 

stora upplagor under lång tid (Ärlemalm, 2000). Vår kokbok har givits ut sedan 1951, dock har 

studien valt utgåvor från 1980 fram till 2015 då Brundtlandskommissionen lanserade begreppet 

hållbar utveckling under 1980-talet. Analysen omfattade de två avsnitten Förord och Att välja 

mat då de innehåller informativa texter. Endast reviderade upplagor valdes på grund av att de är 

uppdaterade och omarbetade. Således ingår följande upplagor i studien: 1986, 2001, 2009 och 

2013.  

 

Vår kokbok beskrivs i litteraturen som en grundkokbok. Definitionen av ordet grundkokbok 

finns emellertid varken upptagen i Svenska Akademins ordlista eller Nationalencyklopedin 

men baksidestexten till Vår kokbok (1993) beskriver boken som “den kompletta hjälpen för 

nybörjare”, “inspirationskälla för den erfarne” och “den rika kunskapsbanken för den 

vetgirige”. Vår kokbok innehåller även avsnitt med tydliga steg- för- steg instruktioner som 
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till exempel hur en kyckling ska styckas (Andrews & Lindgren, 1993). Utmärkande för 

grundkokböcker är således att målgruppen riktar sig till både nybörjare och mer erfarna i 

köket.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Studiens material vilket består av kokböcker som är utgivna av Kooperativa förbundet har 

rimligtvis utarbetats under etiskt godtagbara former. Förlaget samt redaktören bör ha tagit 

ställning till eventuella moraliska dilemman. Den här studiens författare har därigenom inte varit 

i behov av att planera för något etiskt ställningstagande. Böckerna har givits ut i en, för sin tid, 

specifik tidsanda och bör således förstås i sitt sammanhang. Ett sådant exempel är att Vår kokbok 

i utgåvan från 1986 förordar säsongsinriktade råvaror utifrån ekonomiska aspekter. I 2009 års 

utgåva framhåller kokboken istället aspekter som rör miljön. Vidare utgår studien från begreppet 

hållbar utveckling och det är viktigt att förhålla sig till att uttrycket är ett relativt nytt begrepp. 

Således bör dess innebörd appliceras med försiktighet på kokböcker utgivna före begreppet 

lanserades. 

 

 

Resultat 

Avsnittet behandlar resultatet av innehållsanalysen av Vår kokbok. 

 

Frekvensanalys 

Resultatet av antal gånger respektive uttryck för hållbarhet berörs i analysmaterialet 

sammanfattas i tabell 2. Miljö nämns överhuvudtaget inte i texten i 1986 och 2001 års utgåva 

men förekommer tio respektive 14 gånger i Vår kokbok från 2009 och 2013. Ekonomi nämns vid 

sex tillfällen i 1986 års utgåva och halveras 2013 till tre gånger. Social hållbarhet omnämns två 

gånger i utgåvan från 1986 men förekommer inte under 2013. Uttryck för hälsa har minskat 

genom åren men förekommer vid flest tillfällen under 1986 då det nämns vid 14 tillfällen i 

texten. Från det att Brundtlandskommissionen lanserar begreppet hållbar utveckling 1987 

diskuteras miljöaspekten för första gången i 2009 års utgåva. Ekonomi förekommer i alla fyra 
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utgåvor. Social hållbarhet förekommer i de tre första utgåvorna men nämns inte i Vår kokbok 

från 2013.   

 

Tabell 2. Frekvens av uttryck för hållbarhet för respektive analyserad utgåva av Vår kokbok.  

Uttryck för hållbarhet 1986 2001 2009 2013 

Miljö (ekologi) 0 0 10 14 

Ekonomi 6 6 1 3 

Social 2 1 2 0 

Hälsa 14 10 11 6 

Tid 4 2 0 0 

Resurs 8 5 9 14 

 

 

Analys av Vår kokbok  

Avsnittet behandlar hur kokboken uttrycker olika aspekter av hållbarhet i Vår kokbok. 

 

Utgivningsår 1986 

I Förordet nämns, i samband med beskrivningen av bokens innehåll, ett uttryck för en tidsmässig 

aspekt då måltiden, enligt kokboken, ska gå snabbt att tillaga. Orden svenskt och utländskt 

förekommer i anknytning till festmiddagar och ett resonemang förs kring portionsstorlekar där 

boken rekommenderar hur många personer en maträtt ska räcka till. Även näring, hälsa och 

ekonomi nämns i samband med “att välja rätt” matval.  

 

I kapitlet Att välja mat beskrivs en världsomfattande resurstillgång “Vi har tillgång till såväl 

färskvaror som konserver från hela jordklotet”. Kokboken konstaterar att det finns ett stort utbud 

av råvaror i dagens samhälle. Vår kokbok för även ett resonemang kring hälsa och att det är 

grundläggande att må bra och kunna arbeta. Vidare lyfts matens näringsmässiga aspekter fram. 
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Kokboken tar upp matpyramiden och beskriver att maten kan delas in i basmat och tillägg för att 

göra det enklare och mer ekonomisk att laga mat som är bra för hälsan. Basmaten består av bland 

annat potatis, ris och pasta och tillägg innefattar animalier. Enligt kokboken är tilläggskategorin 

dyrare och behövs inte i lika stor mängd som basmaten. Ytterligare en ekonomisk aspekt lyfts 

fram vid valet av råvaror som, enligt kokboken, ska ske utefter säsong då det är mest ekonomiskt 

fördelaktigt. Kokboken betonar att maten är viktig för det sociala umgänget och en tidsmässig 

aspekt noteras i meningen “äta har för många blivit något som snabbt ska klaras av”. 

 

Utgivningsår 2001 

Kokboken beskriver i Förordet ett ökat intresse för mat och hälsa. Därför har avsnittet gällande 

näringslära utökats med information om vitaminer och mineraler. Människors intresse för 

grönsaker är anledningen till att grönsakskapitlet har utökats. Kokboken nämner även att rätterna 

är anpassade efter dagens förutsättningar och har uppdaterats efter svensk lagstiftning och EUs 

direktiv.   

 

I kapitlet Att välja mat betonas en tillgång till resurser från hela världen. Kokboken berör 

därigenom att det i dagens samhälle finns ett stort utbud av råvaror. Ekonomin är en del av 

resurshanteringen och kokboken förordar sådant som är billigt för säsongen. Vidare fortsätter 

Vår kokbok att förorda basmat och tillägg då det är enklare att utgå från matpyramiden för att 

laga mat som är näringsriktig och bra för hälsan. Kokboken menar även att basmaten har ett 

fördelaktigt pris. Vår kokbok påstår vidare att det finns en tendens till splittring i samvaron kring 

måltiden då det ska gå snabbt att äta. Enligt boken äter inte människor tillsammans i lika stor 

utsträckning som förr. Även näring, hälsa och ekonomi nämns i samband med “att välja rätt” 

matval. 

 

Utgivningsår 2009 

Den rika tillgången på recept och råvaror från hela världen beskrivs i Förordet “Idag kan vi välja 

och vraka bland mängder av recept och spännande råvaror från hela världen”. Även den sociala, 

hälsomässiga och ekonomiska aspekten kring måltiden lyfts fram i Vår kokbok. Mat ska väljas 

efter årstid och utifrån miljömässiga aspekter då det grundas på ett hänsynstagande till miljön.  
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Den hälsomässiga aspekten återkommer genom hela texten i avsnittet Att välja mat. Fokus riktas 

på vardagsvanorna och att uppnå en balans mellan vikt och kaloriintag. Övervikt ses som ett 

folkhälsoproblem. Rekommendationer ges om att äta tre huvudmåltider och enligt kokboken är 

balansen viktig mellan mat, träning och vila för att “orka”. Tallriksmodellen lyfts fram som ett 

sätt att äta hälsosamt både för människans men även för omgivningens hälsa. Medvetna matval 

utifrån miljön förordas. Miljön lyfts även fram utifrån ett resursperspektiv i form av att förvara 

och laga maten energisnålt samt att ta tillvara den mat som blivit över. Vidare förordas planering 

av matlagningen, det vill säga att handla och tillaga den mängd mat som går åt. Vår kokbok 

menar därigenom att maten inte behöver slängas i lika hög utsträckning.  

 

Utgivningsår 2013 

I Förordet beskrivs den rika tillgången på råvaror “Vi kan välja och vraka bland spännande 

råvaror från hela världen”. Även den sociala, hälsomässiga och ekonomiska aspekten kring 

måltiden är viktig. Kunskaper i matlagning, menar kokboken, leder till att råvaror kan väljas 

utefter säsong. Resurshantering i form av att ta tillvara rester men även grönsaker som inte når 

upp till förväntat utseende är att föredra utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter.  

 

Vår kokbok påstår att människan har överlevt tack vare sin förmåga att hushålla med energin och 

att man använt lagrat kroppsfett under svälttider. Vidare menar kokboken att fetma idag är ett 

folkhälsoproblem. Rekommendationer ges om att äta tre huvudmåltider och att balansen är viktig 

mellan mat, träning och vila för att “orka”. Enligt kokboken har vardagsmaten störst betydelse 

både för människans och omgivningens hälsa. Medvetna matval utifrån miljön förordas. Miljön 

lyfts även fram utifrån ett resursperspektiv i form av att förvara och tillaga maten energisnålt 

samt att ta tillvara på matrester. Vad kokboken anser är bäst för klimatet lyfts fram, som till 

exempel att äta efter svensk säsong. Ord som eko-märkt, KRAV, EU- ekologiskt och 

konventionellt nämns. Kokboken konstaterar att “Ekologisk livsmedelsproduktion tar vara på 

naturens egna processer”. Vår kokbok uttrycker att både miljön och ekonomin är vinnare genom 

att ta tillvara råvaror “som är på väg att tappa sin fräschör”. 
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Beskrivning av kokbokens karaktär 

Avsnittet behandlar innehållsanalysens resultat av hur kokboken talar till läsaren i respektive 

utgåva av Vår kokbok. 

 

Utgivningsår 1986 

I Förordet använder kokboken uttrycken “i takt med tiden” och “snabbt förmedla det bästa av de 

nya rönen”. Boken använder ordval som “bör” och “välja rätt” och påstår att “Människan har 

tyvärr ingen säker instinkt som säger vilken mat som är bra”. 

 

Kokboken anser att vad, hur och när man äter är viktigt. Generaliserande uttryck och 

allomfattande termer används “Att äta har för många blivit något som snabbt ska klaras av” och 

“Alla mår bra av att äta regelbundet”. Värdeladdade ord som “bra” beskriver vad som är rätt att 

äta såsom “smörgåsar med bra pålägg”. Kokboken använder ord som “vi” och “vår”.  

 

Utgivningsår 2001 

Vår kokbok tillämpar uttryck som “i takt med tiden” samt övertygande ordval som “givetvis” vid 

beskrivning av att svensk lagstiftning och EU direktiv följs. Även i den här utgåvan påstås att 

människan inte har någon säker instinkt om vad som är bra mat. Frukost och mellanmål förordas 

och i texten används allomfattande och generaliserande uttryck som “alla mår bra av” och “alla 

skolungdomar behöver”. Värdeladdade ord som “bra” och “rejäl” beskriver vad som är rätt att 

äta vid olika tillfällen som till exempel till mellanmål. Kokboken använder ord som “vi” och 

“vår”.  

 

Utgivningsår 2009 

Kokboken använder personliga pronomen i meningar som “Jag önskar att Vår kokbok alltid ska 

finnas inom räckhåll i ditt kök och att den ska ge dig inspiration och kunskap att göra något av 

det roligaste jag vet” och “För mig är det lycka att umgås kring maten”. Ordet “vi” används i 

uttryck som “Idag kan vi välja och vraka“. Vidare används ordet “man” till exempel vid 

rekommendationer om att inte slänga mat “om man köper och lagar ungefär det som brukar gå åt 

behöver man inte kasta så mycket”. Värdeladdade uttryck som “bra matvanor” beskriver vad 

som är rätt att äta och kokboken hänvisar till Svenska Näringsrekommendationer i samband med 
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uttrycket. Kokboken ger råd i form av rekommendationer och uttrycker “Ät gärna tre 

huvudmåltider”. Vid råd om näring uttrycks ett auktoritärt förhållningssätt “Kolhydraterna ska 

stå för den största delen av den energi som kroppen behöver”. I texten beskrivs även hur mycket 

människor ska äta “Vi mår bäst av att äta lagom mycket mat”.  

 

Utgivningsår 2013 

Vår kokbok använder ord som “vi” och “vår” i uttryck som “Idag kan vi välja och vraka“ och 

“Våra val har stor betydelse”. Även personliga pronomen används “Ju säkrare du blir på 

matlagning” och “ta hand om dina rester”. I texten beskrivs hur mycket människor ska äta “Vi 

mår bäst av att äta lagom mycket mat”. Vid råd om näringen uttrycks ett auktoritärt 

förhållningssätt “Kolhydraterna ska stå för den största delen av energi som kroppen behöver”. 

Kokboken ger råd i form av rekommendationer “Ät gärna tre huvudmåltider” och “Köp gärna 

frukt”. Vid en del tillfällen används ordet “man” som till exempel “För klimatets bästa skulle 

man alltså framförallt välja gris- och kycklingkött”.  

 

 

Diskussion av resultatet 

Avsnittet behandlar resultatet utifrån studiens frågeställningar samt metod- och 

materialdiskussion. 

 

Uttryck för hållbarhet i Vår kokbok 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat av de olika uttrycken för hållbarhet enligt syfte och 

frågeställningar. 

 

Miljö 

År 2009 nämns de miljömässiga aspekterna för första gången i Vår kokbok. En förskjutning har 

skett från tidigare fokus på hälsoaspekter, vilket beskrivs under rubrik Hälsa, till miljömässiga 

aspekter. Det kan således visa att begreppet hållbar utveckling som Brundtlandskommissionen 

lanserade har haft en inverkan på samhällsfrågorna till exempel genom att FN-konferenser och 

Agenda 21 lyft diskussionen kring begreppet världen över (Scoones, 2007). Vidare ifrågasätter 

Scoones (2007) om arbetet med samhällsfrågor har bidragit till någon förändring. Dock kan 
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konstateras att en förändring kan anas i samhället då Vår kokbok i 2009 års utgåva frekvent 

uttryckt miljöaspekter och på så sätt uppmärksammat och återspeglat den samhällsdiskussion 

som Scoones (2007) hänvisar till. Det tar således 22 år från det att Brundtlandskommissionen 

lanserar sin definition av hållbar utveckling (FN-förbundet, 2012) till det att Vår kokbok 

förmedlar frågor gällande miljö.  

 

Miljön omnämns i utgåvan från 2009 vid tio tillfällen, vilket är i ungefär lika hög utsträckning 

som hälsa och resurs berörs. 2013 ökar frekvensen då miljö nämns 14 gånger vilket är lika 

många gånger som uttrycken för resurs används. Därmed får de miljömässiga aspekterna för 

hållbarhet stort fokus i båda upplagorna vid samma tidpunkt som forskning sker kring de stora 

påfrestningar som miljön står inför (Chapin et al., 2009) samt att livsmedelskonsumtionen är en 

av de största bidragande orsakerna till miljöbelastningen (Aiking & Boer, 2004).  

 

Vidare tar Vår kokbok ställning i miljöfrågan i utgåvan från 2013 då boken hävdar att “ekologisk 

livsmedelsproduktion tar vara på naturens egna processer” och menar således att ekologisk 

livsmedelsproduktion är något som är bra för miljön. Ytterligare begrepp som rör miljön, såsom 

KRAV och EU- ekologiskt, diskuteras i 2013 års utgåva. Kokboken diskuterar dessutom 

klimatet, vilket återspeglar samhällsdebatten och den forskning som sker kring 

klimatförändringen (Chapin et al., 2009). 

 

Att ta tillvara resurser har genomgående varit en viktig aspekt i kokböcker (Mårdsjö, 2001 & 

Tellström, 1999). I 2009 års upplaga framhålls miljöaspekter som en del av resurshanteringen då 

maten ska förvaras och tillagas energisnålt utifrån hänsynstagande till miljön. Vidare är 2009 

första gången som Vår kokbok diskuterar livsmedel utifrån passering av bäst före datum och att 

grönsaker ska tas tillvara även om de “förlorat sin fräschör” vilket bekräftar kokbokens syn på att 

ta tillvara råvaror på ett så effektivt sätt som möjligt (Notaker, 2009). 

 

I Vår kokbok från 2009 och 2013 beskrivs att maten ska väljas utefter årstid på grund av 

miljömässiga skäl, tidigare var det istället av ekonomiska skäl. Det är även första tillfället som 

ordvalet “medvetna matval” uttrycks, här med avseende på det som är mest fördelaktigt för 

miljön. Kokboken belyser således att läsaren behöver införskaffa sig kunskap kring matval och 
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intar en roll som kunskapsförmedlare (Jarlbrink, 2012 & Mårdsjö, 2001). Samtidigt skjuts 

ansvaret över på läsaren. Om människans hälsa tidigare har varit den främsta anledningen till att 

göra rätt matval så har fokus nu riktats mot att göra rätt val utifrån miljön. I takt med att det 

forskas kring att livsmedelskonsumtionen är en av de stora påfrestningarna för miljön (Aiking & 

Boer, 2004) tas den här diskussionen upp i Vår kokbok. 

 

Ekonomi 

Ekonomi har genom åren varit en viktig aspekt i kokböcker i form av att hushålla och ta tillvara 

livsmedel (Mårdsjö, 2001; Notaker, 2009 & Tellström, 1999). I Vår kokbok från 1986 och 2001 

nämns ekonomiska aspekter vid flest antal tillfällen och det är centralt i samband med att boken 

till exempel rekommenderar att äta råvaror i säsong av ekonomiska skäl. Kokboken förordar 

även livsmedel som har ett lågt pris. När Brundtlandskommissionen definierade hållbar 

utveckling 1987 ingick ekonomi som en del av begreppet. Då ekonomi alltid har varit viktigt i 

kokbokssammanhang kan det faktum att kokboken tar upp ekonomi inte kopplas ihop med 

Brundtlandskommissionens lansering av begreppet.  

 

I 2013 års utgåva nämns ekonomin vid ett fåtal tillfällen kopplat till miljön och vid ett tillfälle 

även med hälsa. Enligt Brundtlandskommissionens definition är ekologi, ekonomi och social 

hållbarhet beroende av varandra (FN-förbundet, 2012) och ekonomisk tillväxt får inte ske på 

bekostnad av miljön (Lidskog, 2011), vilket bekräftar en samstämmig syn mellan Vår kokbok 

och Brundtlandskommissionen. Vidare är det första gången kokboken ställer de två begreppen i 

samma mening och ger dem lika stor betydelse “Våra val har stor betydelse inte bara för den 

egna hälsan och ekonomin utan även för miljön”. Det sker i en tid då ekonomisk hållbarhet har 

börjat debatteras i samband med miljö- och resursfrågor (Baumgärtner & Quaas, 2009). 

Kokboken uttrycker även att ekonomin och miljön är vinnare om matresterna tas om hand och 

antyder således att det även finns förlorare. Författarna i den här studien tolkar det som att 

kokboken har kommit till insikt om att miljön påverkas av människors matval. 

 

Socialt  

Den sociala aspekten förekommer ett fåtal gånger i utgåvorna men nämns inte alls under 2013. 

Brundtlandskommissionens definition av social hållbarhet är således inte en aspekt som har 
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anammats i stor utsträckning av Vår kokbok, däremot har den sociala aspekten hela tiden funnits 

i kokboken, om än i liten utsträckning. I 2001 års utgåva menar kokboken att det finns en 

tendens till splittring i samvaron kring måltiden då den inte delas med familjen i lika stor 

utsträckning som förr samt att det ska gå snabbt att äta. Vidare förordas att måltiden ska vara en 

trevlig samvaro. Den sociala aspekten av hållbarhet har fått liten betydelse i Vår kokbok då det 

endast nämns vid ett fåtal tillfällen. Enligt Lidskog (2011) kan social hållbarhet endast uppnås 

om hänsyn tas till naturens resurser. För att åstadkomma det, enligt Vallance et al. (2011), är det 

av vikt att påverka människors beteende till att göra medvetna val utifrån miljön. Enligt 

författarna till den här studien är det en viktig aspekt som kokboken kan bidra med då kokböcker 

förmedlar kunskap som har stor inverkan på människors matval (Bergström, 1997 & Jarlbrink, 

2012). 

 

Hälsa 

I 1986 års utgåva uttrycks hälsa i termer av rätt och fel matval. Genom att uppmana läsaren till 

att välja rätt mat så intar kokboken en undervisande roll (Mårdsjö, 2001). Vidare ska människan 

må bra för att fungera i vardagen och ord som “orka” och “vara verksamma” används i 

sammanhanget. På så sätt lyser de värderingar igenom som Vår kokbok har gällande vikten av att 

tillgodogöra sig tillräckligt med energi. Därigenom förmedlar Kokboken att hälsa är viktigt i 

samhället då kokboken återspeglar rådande tidsanda och samhällsnormer (Bergström, 1997 & 

Metzger, 2005). Hälsa kan därigenom ses som ett av de viktigaste uttrycken för hållbarhet i 1986 

års utgåva i syfte att människan ska vara produktiv för samhället. Även i utgåvorna från 2009 

och 2013 används ordvalet “orka” som anledning till att människan ska äta på ett visst sätt. I 

utgåvan från 2001 är hälsa en fortsatt betydelsefull aspekt för hållbarhet och kokboken påpekar 

att det finns ett rätt sätt att äta utifrån hälsosynpunkt. Kokboken intar således en fortsatt 

moraliserande karaktär (Jarlbrink, 2012).  

 

Under 2001 förordas näringsriktig mat utifrån matpyramiden och kokboken beskriver i Förordet 

ett ökat intresse för mat och hälsa, vilket redan syntes i utgåvan från 1986. Hälsa nämndes vid 14 

tillfällen i utgåvan från 1986 och vid tio tillfällen i 2001 års utgåva, vilket är en frekvens som 

inte något av de övriga uttrycken för hållbarhet når upp till. Den hälsomässiga aspekten fortsätter 

i 2009 års utgåva att återkomma genom hela texten, dock är fokus riktat på vikten och kaloriintag 
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utifrån bra vardagsvanor. Det har således skett en förskjutning från att maten ska ge tillräckligt 

med energi till att istället kontrollera kroppsvikten med hjälp av maten. Det är ett uttryck för de 

svängningar som sker i samhället samt att kokboken intar sin position som kunskapsförmedlare 

(Mårdsjö, 2001). I 2009 och 2013 års utgåva uttrycker även kokboken att människan ska äta 

lagom mycket för att må bra och intar på så sätt en normgivande position (Jarlbrink, 2012 & 

Tellström, 1999). I 2009 års utgåva nämns miljö och resurshantering vid nästan lika många 

tillfällen som hälsa. Hälsa finns inte inräknat som ett eget begrepp i Brundtlandskommissionens 

definition av hållbar utveckling men då det är frekvent förekommande i Vår kokbok tolkas det 

som att det är ett viktigt uttryck för hållbarhet.  

 

Tid 

År 1986 anges tidsaspekter vid ett fåtal tillfällen, såsom att maten ska gå snabbt och enkelt att 

tillaga och att det ska gå snabbt att äta. Då kokboken anses spegla samhällsutvecklingen 

(Bergström, 1997 & Metzger, 2005) kan en tidsnöd således anas. I sådant fall kan behovet av 

snabblagad mat vara ett uttryck för en tidsmässig hållbarhet utifrån människans sätt att leva. I 

2001 års utgåva är det sista tillfället då tidsaspekten nämns och en annan inställning till tid 

uttrycks istället genom en oro kring den tidspress som finns kring måltiden och att den sociala 

hållbarheten anses bli lidande. Uttryck för en tidsmässig hållbarhet förekommer inte i de senare 

utgåvorna och uttrycket är heller inte en del av Brundtlandskommissionens definition av hållbar 

utveckling. 

 

Resurs 

I Vår kokbok från 1986 uttrycks hållbarhet i samband med ett tillvaratagande av råvaror. Uttryck 

för resurshantering är ett centralt område och har förekommit i relativt hög grad i alla utgåvor. 

Att hushålla har varit viktigt genom historien, vilket återspeglas i kokböcker (Mårdsjö, 2001 & 

Tellström, 1999). Det är tydligt även i Vår kokbok där olika former av resurshantering har 

diskuterats inom avsnitten ekonomi och miljö i den här uppsatsen. En annan aspekt som lyfts 

fram i kokboken är resurshantering av råvaror från hela världen. I 1986, 2001 och 2009 års 

utgåvor förmedlar Vår kokbok att det inte finns några hinder för vad vi kan äta på grund av 

obegränsad tillgång till livsmedel från hela världen. Det kan ställas mot 2013 års utgåva då 

kokboken förordar råvaror i svensk säsong. Förhållningssättet till resurshantering har således 
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förändrats över tid då det gått från att vara eftersträvansvärt att konsumera mat från andra delar 

av världen till att istället äta svenskproducerad mat i säsong.  

 

Diskussion kring kokbokens karaktär 

I 1986 och 2001 års upplaga uttrycker kokboken sig i ordval som “i takt med tiden” och 

förmedlar därmed viljan av att följa samhällsutvecklingen och trender. Kokboken visar 

därigenom att boken är en återspegling av det som sker i samhället (Bergström, 1997 & Metzger, 

2005). År 2001 påvisar Vår kokbok att den följer det som sker i samhället genom att tala om att 

kokboken följer svensk lagstiftning. Det kan ge ett respektingivande intryck hos läsaren och 

boken inger en bild av att vara auktoritär. Utgåvorna från 1986 och 2001 intar även en 

auktoritativ roll genom att tala om vad läsaren bör äta och att maten ska delas upp i tre 

huvudmål. I meningen “Människan har tyvärr ingen säker instinkt som säger vilken mat som är 

bra” förmedlar de båda utgåvorna att människan inte kan ta eget ansvar och ger således ett 

intryck av att inte lita på den enskilde människan. Kokboken är en form av instruktionsbok som 

instruerar läsaren på ett detaljerat och tydligt sätt (Mårdsjö, 2001) vilket återspeglas i utgåvan 

från 1986 där boken skriver att alla skolungdomar behöver äta ett rejält mellanmål.  

 

Vår kokbok använder ord som “vi” och “vår” i alla upplagor och förmedlar därigenom en 

gemensamhetskänsla till läsaren. I de två första utgåvorna används generaliserande uttryck vid 

rekommendationer om mat och råden är allomfattande, som till exempel att alla mår bra av att 

äta regelbundet. I 2009 och 2013 års utgåva används istället formuleringen “Vi mår bäst av att 

äta lagom mycket mat”. I 1986 och 2001 tar kokboken ställning till vad som är bra och dålig mat 

och påstår till exempel att det ska vara ett bra pålägg på smörgåsar, vilket påvisar Tellströms 

(1999) resonemang om att kokboken formar människors värderingar. Kokboken har i det här 

avseendet en undervisande karaktär, vilket går i linje med Mårdsjös (2009) beskrivning av 

kokboken. Även utgåvan från 2009 uttrycker sig i termer av att det finns bra mat men skjuter 

istället över ansvaret på de Svenska Näringsrekommendationerna att förmedla vilken mat som är 

bra.  

 

Vår kokbok intar en ny karaktär under 2009 genom att vara personlig och uttrycka sig i jag-form 

och rikta sig specifikt till läsaren i frasen “Jag önskar att Vår kokbok alltid ska finnas inom 
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räckhåll i ditt kök och att den ska ge dig inspiration och kunskap att göra något av det roligaste 

jag vet”. Kokboken skapar således en personlig relation till läsaren då författaren träder fram i 

egen person vilket inte har förekommit i tidigare utgåvor. Den nya karaktären innebär även en 

skiftning i det sätt vilket råd och rekommendationer framförs. Kokböckerna från 2009 och 2013 

förändras från att vara auktoritativa till att uttrycka sig i mer försiktiga ordalag och undvika att 

förmana läsaren “Ät gärna tre huvudmåltider”. Pronomenet “man” används till exempel för att 

inte peka ut och döma den enskilde läsaren när kokboken för en diskussion om att “man” inte ska 

kasta så mycket mat. Dock intas åter en auktoritär roll vid uppmaningar om näringsintag vilket 

eventuellt kan tolkas som att näring är en viktig aspekt för Vår kokbok.  

 

 

Metod- och materialdiskussion  

Trovärdighet är en viktig faktor i kvalitativa studier (Bryman, 2011) vilket föranledde att tre av 

kodningskategorierna valdes utifrån studiens frågeställning samt att det finns en transparens i 

studien vid till exempel valet av de övriga tre kategorierna som beskrivs i pilotstudien. 

Pilotstudien kan ha påverkat valet av kodningskategorier då det finns en möjlighet att ytterligare 

kategorier hade varit aktuella om en annan utgåva av Vår kokbok analyserats i pilotstudien. Å 

andra sidan lästes alla utgåvor inför arbetet och på så sätt bedömdes att de kodningskategorier 

som valdes var rimliga. Analysarbetet utfördes dessutom gemensamt och således har en 

samstämmig syn funnits kring valet av koder. Vid kodningen av materialet uppstod stundtals 

svårigheter med att placera texten i rätt kategori. En del meningar kunde kodas inom flera olika 

kategorier utifrån vilket sätt texten tolkades, vilket enligt Graneheim och Lundman (2003) inte 

bör ske. Ett exempel är det textmaterial som behandlade resurshantering såsom att ta tillvara 

rester. Det är även en aspekt som kan tillhöra kategorin ekonomi då Vår kokbok förmedlar ett 

ekonomiskt förhållningssätt med att inte slänga matrester. Vid tillfällen då svårigheten uppstod 

med att koda beslutades att all text som hade lika innebörd skulle kodas konsekvent inom samma 

kategori.  

 

Författarna veterligen finns det ingen tidigare studie som forskat kring uttryck av hållbarhet inom 

Vår kokbok. Således är det inte möjligt att jämföra resultatet med andra studier men å andra 

sidan fyller den här studien då en del av den kunskapslucka som finns inom området.  
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Studien omfattande från början även grundkokboken Rutiga kokboken. Efter pilotstudien 

beslutades dock att bortse från Rutiga kokboken då den gav ett snarlikt resultat som Vår kokbok. 

Därigenom ansågs att det var mer angeläget att fokusera på en mer djupgående analys av Vår 

kokbok. En analys av båda kokböckerna hade dock givit en bredare kunskap kring 

grundkokböckers syn på hållbarhet och det hade således styrkt studiens resultat. Å andra sidan är 

det enligt Bergström och Boréus (2005) inte möjligt att generalisera studiens resultat till att 

omfatta alla kokböcker då det endast är Vår kokboks syn på hållbarhet som undersöks. Således 

bör en försiktighet beaktas vid tillämpandet av resultatet på andra kokböcker.  

 

En utgångspunkt i studien var Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling och 

syftet var att undersöka hur lång tid det tar innan kokboken förmedlar samma aspekter av 

hållbarhet. För att innefatta även åren före lanseringen utgick analysen från 1980. Endast 

reviderade utgåvor var aktuella för studien vilket bidrog till att den tidigaste utgåva som ingick i 

studien var utgiven 1986. Då det inte fanns någon reviderad upplaga från 1990-talet saknas 

analysmaterial från det årtiondet. Det totala antalet reviderade utgåvor var fyra stycken, vilket 

således avgränsar materialet i omfattning. Fler reviderade utgåvor hade möjligtvis givit en 

djupare förståelse för skillnaderna mellan årtalen då de två första utgåvorna skilde sig en del mot 

de två sista utgåvorna. Å andra sidan har Vår kokbok inte omarbetas i fler upplagor och således 

fanns det ingen anledning till att analysera fler utgåvor. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

I studien analyserades Vår kokbok som rimligtvis kan anses ha uppfyllt etiska riktlinjer vid 

framställandet varvid den här studien inte behövt bearbeta några etiska frågor. 

 

 

Slutsatser 

Vår kokbok uttrycker hållbarhet inom aspekterna hälsa, resurs, miljö, ekonomi, tid samt sociala 

perspektiv. I 1986 och 2001 års utgåvor av Vår kokbok är hälsa det främsta uttrycket för 
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hållbarhet till skillnad från 2009 års utgåva där hälsa och miljö får lika stort utrymme. I utgåvan 

från 2013 framhålls istället miljö- och resursaspekter mest frekvent. En förskjutning har skett 

mellan 1986 till 2013 från fokus på hälsa till miljöaspekter. Resurshantering har genom alla år 

varit centralt i kokboken. Sociala och tidsmässiga aspekter får lite utrymme i samtliga utgåvor. 

Utifrån den frekvens som de olika aspekterna av hållbarhet förekommer i Vår kokbok kan 

således hälsa vara ett uttryck för den rådande tidsandan inom utgåvorna från 1986 och 2001. I 

2009 års utgåva är hälsa fortsatt viktigt men även miljön har fått en central plats i kokboken. 

Under 2013 kan miljö vara ett uttryck för den rådande tidsandan.  

 

Vår kokbok från 1986 och 2001 intar en auktoritativ roll genom att tala om vad läsaren bör äta. I 

2009 och 2013 års utgåvor ändrar kokboken karaktär till en mer försiktig framtoning och ger 

rekommendationer snarare än uppmaningar. Vår kokbok övergår vidare från att i förordet 

uttrycka sig i “vi”- form till att bli mer personlig och använda “jag”-form i de två sista utgåvorna.  

 

Från det att Brundtlandskommissionen lanserar begreppet hållbar utveckling tar det 22 år innan 

aspekter av hållbarhet inom miljö diskuteras i Vår kokbok. Aspekter av ekonomi och social 

hållbarhet diskuteras i Vår kokbok redan i utgåvan från 1986 och framåt. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens resultat kan användas för att få en förståelse för vilka uttryck för hållbarhet som 

återspeglas i Vår kokbok samt att den rådande tidsandan kan anas i kokboken. 

 

Vidare studier som inkluderar andra kategorier än grundkokböcker såsom kokböcker med recept 

på husmanskost men även kokböcker som är inriktade mot säsong eller som utger sig för att 

förmedla hållbara måltider, kan ytterligare fördjupa kunskapen kring aspekter av hållbarhet. Att 

kombinera studier av kokboken med studier av den rådande tidsandan skulle fördjupa förståelsen 

ytterligare för kokboken som förmedlare av samhällsdebatten. Det är även intressant att utföra 

liknande studier på historiska kokböcker eftersom kokboken genom tiderna alltid varit en form 

av resurshanterare. 
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Studier av hur hållbarhet kan analyseras i kokböcker passar väl för måltidsekologer med kunskap 

inom både miljövetenskap och måltidskunskap och den här studien är resultatet av en ambition 

att förena de två kunskapsområdena. Fler studier behövs dock som för samman de olika 

disciplinerna för att på så sätt öka förståelsen för hur måltiden omfattar ett större 

samhällsperspektiv. 
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