
 

Högskolan på Gotland
Ht:2011

C-uppsats
Författare: Ingela Sjöberg© 

 Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap
Handledare: Carina Johansson

 

 Den moderna 
matens uttryck 

En etnologisk studie om 
modernitet i Husmoderns 

Köksalmanack 

 



 2 

Abstract 

The aim of this study is to point out different aspects of modernity in the cookbook 

Husmoderns Köksalmanack. It is a publication that has been published annually since 

1933. The books have been studied in the light of Anthony Giddens´ theoretical 

perspective on modernity. The study is based on three different themes that all can be 

linked to modernity. These themes are; Time and space, Locally, regionally and 

globally, and Advice. I also want to demonstrate that these books can be seen as part of 

a larger structural context. The results show that Husmoderns Köksalmanack can be 

viewed as an arena for several aspects of modernity, and it can also help to create and 

maintain social norms in this area. 
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Inledning 
 

Maten är mer än kolhydrater, protein och kalorier, brukar man säga och menar därmed att 

den också innehåller värderingar och markeringar liksom vittnesbörd om ekonomiska 

förhållanden, sociala relationer, nyhetsspridning och kommunikation. Man kan stoltsera 

med mat och man kan späka sig med mat, man kan ställa sig in med mat eller rent av visa 

sitt förakt med mat. Maten och ätandet är kort sagt ett av människans tydligaste 

uttrycksmedel och som sådant giltigt oavsett tid, rum eller kulturellt sammanhang 

(Salomonsson 1987:14). 

 

Maten och formerna kring densamma har större betydelse för människan, samhället och 

kulturen än man kan tro. Jag menar att synen på maten och hushållet kan ses som en 

symbol för den strukturella ordning som råder i samhället. Mat är mer än bara mättnad, 

näring och energi. Det är i ljuset av ett sådant perspektiv jag anser att kokboken är en 

intressant arena för studier av tankar, värderingar, normer, samhällsstruktur, kulturella 

sammanhang och modernitet.  

 

Boken Husmoderns Köksalmanack har getts ut en gång per år sedan 1933. Från och 

med 1979 heter den dock bara Köksalmanack och kallas i vardagligt tal ofta för 

Köksalmanackan. Jag kommer att använda mig av alla dessa termer i denna uppsats. I 

baksidestexten beskrivs den ofta som din bästa vän i köket och man påtalar också på 

många av upplagorna den tidsaspekt i form av kalenderformat som böckerna är 

uppbyggda kring. På baksidan av 1975 års upplaga står att läsa att: 

 

Husmoderns Köksalmanack är en verkligt unik bok på många sätt – den innehåller så 

oerhört mycket som intresserar dagens husmor, oavsett vilken generation hon tillhör. Den 

räcker hela året och börjar man spara den år från år blir de äldre volymerna 

uppslagsböcker och dessutom en slags ’hemmets kulturhistoria’ som är värdefull att ha 

(Husmoderns Köksalmanack 1975 baksidestext). 

 

Genom att ha tillgång till flera årgångar av denna bok kan man alltså följa den 

utveckling som skett på området om man har det intresset. Tidens påverkan på husliga 

former går att följa i dessa böcker och kan även sedan kopplas till ett större samhälleligt 

perspektiv. 
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Köksalmanackan har funnits i människors hem i generationer och även mitt eget 

intresse för dessa böcker har tillkommit genom att jag suttit och bläddrat i min mormors 

och min mammas böcker hemma i bokhyllan. Dessa böcker har alltså följt mig sedan 

barnsben och jag har funnit ett stort nöje i att läsa dem redan från tidig ålder. När jag 

sedan flyttade hemifrån fick jag en bok av mamma i present och därefter har jag själv 

köpt dem under efterföljande år i samband med att jag har köpt jultidningar. 

Köksalmanackan har blivit en återkommande tradition starkt förknippad med julen för 

mig. Tidpunkten för utgivningen ligger också helt i linje med den tidsaspekt i form av 

almanacka som finns kopplad till boken. Det behövs alltså en ny inför varje nytt år. 

 

Det finns en rad intressanta ingångar för studier av detta material. Böckerna behandlar 

mat men också hushållsarbete i övrigt. Min uppfattning är att olika medier, i dessa fall 

böcker, kan bidra till att skapa och upprätthålla normer på olika områden, samtidigt som 

de också anpassar sig för att fungera och överleva i det samhällsklimat och den kultur 

de verkar i och ges ut inom.  

 

Jag väljer i denna uppsats att inrikta mina studier på ett modernitetsperspektiv. 

Moderniteten är nämligen något som påverkar alla människor på olika sätt. De ingångar 

jag valt för mina studier är: Tid och rum, Lokalt, regionalt och globalt samt Rådgivning. 

Min uppfattning är att mat och hushållsarbete kan ses som en symbol för det samhälle 

och den tid vi lever och verkar i. Jag vill studera hur detta tar sig uttryck i 

Köksalmanackan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för centrala perspektiv av modernitet i 

böckerna Husmoderns Köksalmanack, hur dessa tar sig uttryck samt vilka konsekvenser 

det kan få på ett strukturellt plan.  

 

De frågeställningar jag har för avsikt att studera och besvara är: 

 

• Om och i så fall hur tidsperspektivet i böckerna kan kopplas till modernitet. 

• Om och hur lokala, regionala och globala tankegångar uttrycks i böckerna. 

• Om det finns en rådgivande ton i böckerna samt hur denna uttrycks. 
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Metod 

Då uppsatsen bygger på ett textbaserat material är metoden given i form av närläsning 

av Köksalmanackan och en textanalys av dess innehåll. Genom att tolka innehållet 

utifrån annan litteratur och tidigare forskning på området samt sedemera koppla detta 

till den valda teorin växer perspektiv om materialet fram.  

 

Jag inledde med att studera texterna förutsättningslöst på ett övergripande plan för att på 

så sätt finna ingångar och centrala begrepp att skapa teman utifrån. Jag valde slutligen 

tre teman; Tid och rum, Lokalt, regionalt och globalt samt Rådgivning, då jag upplever 

att detta är centrala delar som tydliggörs i dessa böcker och i allra högsta grad kan 

kopplas till ett modernt tänkande.  

 

Jag studerade även hur dessa teman kan kopplas till olika strukturella sammanhang. Det 

strukturalistiska synsättet lät jag sedan gå som en röd tråd genom studien för att påvisa 

hur dessa teman kan bidra till att skapa och upprätthålla normer för läsaren och i 

samhället.  

Avgränsning och material 

Då materialet är omfattande med en bok utgiven varje år sedan 1930-talet har jag valt 

att välja ut några utgåvor under varje tioårsperiod som alltså får representera sitt 

årtionde. Jag vill dock poängtera att jag inte har för avsikt att ge en övergripande och 

generaliserande helhetsbild av den utveckling som skett över hela tidsperioden då dessa 

böcker getts ut. Jag har istället valt att göra nedslag i böckerna utifrån de perspektiv som 

jag bedömer vara intressanta just för denna uppsats och den vinkel jag inledningsvis 

beskrivit. Det analysmaterial jag fått fram har sedan kopplats till annan litteratur och 

tidigare forskning på området för att på så sätt kunna se liknande eller avvikande 

perspektiv i förhållande till den tid som avspeglas. 

 

Det har varit en utmaning att avgränsa detta omfattande material då det finns en rad 

intressanta vinklar att studera. En av dessa ingångar är genus som jag inledningsvis 

också hade för avsikt att studera utifrån det strukturalistiska perspektivet. Jag kommer 

dock enbart att nudda vid detta ämne i förbifarten, vilket kan uppfattas som tunt eller 

icke representativt för personer som läst dessa böcker. Det handlar alltså inte om att det 

inte finns mer genus än så att beskriva utan snarare motsatsen då jag menar att ett sådant 
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tema i sig självt kan generera material för en egen uppsats. Detta överlämnar jag dock 

till någon annan. 

 

En annan aspekt jag vill betona är det faktum att jag väljer att frångå regeln om att 

blockcitat endast bör användas när ett citat överstiger tre rader. Jag har istället valt att 

presentera samtliga utdrag ur texterna i Köksalmanack som blockcitat för att tydliggöra 

och underlätta för läsaren och göra texten mer överskådlig. Kortare citat av andra 

författare redovisas dock enligt sedvanliga regler i löpande text. 

Reflexivitet 

När man studerar modernitet och strukturer i samhället är det av stor vikt att sätta sig 

själv i relation till det man undersöker. De böcker jag studerar är en del av mitt liv. Jag 

har vuxit upp med dessa och bildat mig en uppfattning om dem under åren både utifrån 

egna erfarenheter men också genom andra människors uppfattning om dem. Jag är 

dessutom i allra högsta grad en del av de strukturella sammanhang där böckerna ingår 

och som jag nu försöker undersöka och belysa. Detta färgar givetvis min tolkning och 

analys av materialet. Likaså det faktum att jag är den som valt ingångar och teman till 

studien. Genom att medvetandegöra detta för mig själv är jag dock övertygad om att 

min bakgrund och mina erfarenheter tillsammans med andras texter och teoretiska 

förklaringsmodeller kan bidra med en intressant vinkel på detta material. 

Tidigare forskning 

När det gäller forskning om kokböcker finns en rad olika aspekter man valt att studera 

såsom mat som tradition, trender, sociala och kulturella sammanhang, mat ur olika 

tidsepoker, mat som identitetsskapande fenomen, mat och hälsa osv. Detta har också 

gjorts inom olika discipliner såsom sociologi, gastronomi, etnologi, hälsovetenskap mm. 

Min ingång till ämnet handlar om modernitet och hur man i Köksalmanackan uttrycker 

sig kring detta fenomen. Jag väljer därför att utgå från studier som handlar om 

kokböcker och attitydsformande, mat och regionalitet, samt köksliv och hushållsarbete 

ur en historisk vinkel. Dessutom har jag valt att använda mig av en bok som behandlar 

det rådgivande området även om denna studie inte handlar om mat menar jag att det 

finns tydliga kopplingar till mitt arbete som jag återkommer till senare. Tid är ett 

begrepp som också diskuteras och som kan kopplas till ett modernt perspektiv. 
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Mat och Kokböcker 

Karin Mårdsjös studie Kokböcker (2001) beskriver dessa utifrån en språklig vinkel. 

Hennes material utgörs av utvalda kokböcker i Sverige som gavs ut under perioden 

1700-tal fram till ca 1900-talet när de tryckta kokböckerna började få spridning.  

 

Mårdsjö utgår från fyra olika teman som är; receptböckerna som attitydpåverkare, 

språklig och grafisk förändring, muntlighet och skriftlighet samt intertextualitet och 

auktoritet (Mårdsjö 2001:9). Det område som jag anser vara speciellt intressant för 

denna uppsats är det första temat som utgörs av böckernas attitydpåverkan. Jag hävdar 

att det finns tydliga kopplingar mellan det innehåll som finns i köksalmanackan och den 

samhällsutveckling som skett under den aktuella tidsperioden.  

 

Författaren menar att handböckers uppgift generellt handlar både om att lära ut metoder 

inom det område där de verkar men också till att fostra läsaren till ett visst tänkande. 

Det handlar om att både spegla sin samtid men också om att vara med och forma den. 

Genom att vara en del av de strukturella sammanhang där de ingår har de också en 

möjlighet till påverkan genom sitt sätt att uttrycka sig och förmedla sitt innehåll, en 

uppfattning som jag delar. Mårdsjö kallar detta ”recept för livet” (Mårdsjö 2001:26). 

Matupplevelser och regional identitet 

Håkan Jönsson beskriver matens betydelse för upplevelsen i sin text ”Matupplevelser” 

(2002). Syftet med texten är att påvisa hur mat används i skapandet av olika 

upplevelser. Han talar om detta utifrån tre olika fält: gastronomin, mat som tilltugg till 

andra upplevelser och även livsmedelsindustrins försök att koppla upplevelser till sina 

produkter (Jönsson 2002:55). Det gemensamma för dessa punkter och det som också 

blir centralt i hans text handlar om upplevelseekonomi och matens roll inom densamma. 

Dessutom menar Jönsson att maten också kan ses som en del av det moderna 

konsumtionssamhället vilket är intressant tanke också för denna uppsats (Jönsson 

2002:58). Jönsson menar också att mat som upplevelse går att koppla till platser vilket 

är något även jag kommer att avhandla. Han talar om att ”produkter säljs med 

argumentet att de ger smak av Grekland eller en doft av Orienten” (Jönsson 2002:62).  

 

Även Anders Salomonsson diskuterar i sin text ”Gammal mat med ny mening – tankar 

kring regiocentrism och kulturrekonstruktion” (1987) mat som kan kopplas till olika 
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regioner. Även om maten står i fokus i hans text så menar han att den inte behöver ses 

som en central aspekt utan snarare som en symbol för olika fenomen med samma 

funktion. Salomonsson använder dock maten som ett exempel då han menar att den 

synliggjorts i och med utgivningen av en mängd kokböcker, skrivna artiklar och tv-

program angående gammaldags maträtter och hur dessa allt som oftast kopplas till olika 

regioner och platser. Detta är något som, jag menar, är ännu mer aktuellt idag än när han 

skrev sin text då utbudet av medier kopplade till mat ökat ytterligare de senaste åren. 

Han anser att mycket i samhället idag pekar på att det finns ett växande intresse för 

äldre tid samtidigt som nyfikenhet på regional kultur ökar. Detta är något som snabbt 

snappas upp av reklambranschen vilket i sin tur blir tydliga i de offentliga uttrycken för 

vår tid (Salomonsson 1987:66). Han beskriver hur kärleken för hembygdsperspektivet 

pendlat över tid och menar att det efter andra världskriget stärktes för att senare under 

50- och 60-talen åter avta igen (Salomonsson 1987:69). På senare tid har alltså intresset 

igen återupptagits och hembygdsrörelsen har växt enormt under de senaste årtiondena. 

 

När det gäller den utveckling som skett kring mat och regioner menar Salomonsson att 

det handlar om en kombination mellan natur och kultur. (Salomonsson 1987:74) Det 

handlar alltså inte enbart om de geografiska förutsättningar som finns på varje plats utan 

också om den kultur som råder. Han menar att det kan röra sig om t.ex. social och/eller 

ekonomisk status och även religiösa aspekter kan spela in när det handlar om kostval. 

Han hävdar vidare att de landskapsrätter som idag presenteras i kokböcker, tidningar 

och tv till viss del kan ses som förenklingar och ibland också som konstruktioner av det 

vi kallar landskapsrätter. Detta har tillkommit i rent kommersiellt syfte för att muta in 

en region eller för att skapa ett varumärke (Salomonsson 1987:75). 

 

Salomonsson anser avslutningsvis att sökandet och uppvärderandet av det förgångna till 

stor del handlar om det faktum att den snabba utveckling som sker i dagens samhälle 

kräver en form av motreaktion. Genom att fokusera på att hitta kopplingar bakåt i tiden 

uppnår man en form av trygghetskänsla. Även om denna trygghet inte riktigt är helt 

sanningsenlig utan konstruerad, enligt Salomonssons sätt att se på saken, så är den trots 

allt bättre än alternativet. Man söker sig till kulturell kollektivism och gemensamma 

värderingar som inte förändras lika snabbt som omvärlden, man behöver stabilitet vilket 

man finner i det förgångna (Salomonsson 1987:94). 
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Kök och hushåll 

Det finns en rad böcker som beskriver den utveckling som skett i köken och hushållen 

på olika sätt över tid. Den bok jag valt att fokusera på här är Agneta Ljungs Köksliv 

(1992). I den får läsaren även en liten inblick i olika utvalda kök hos människor, i 

Sverige men också utomlands, som valts ut av författaren. Hon ställer centrala frågor 

kring den utveckling som sker och som jag menar också kan vara intressanta för denna 

uppsats: 

 

Liksom allt annat är köket ett uttryck för vårt liv. Vi lever ett helt annat liv nu än för bara 

30-40 år sedan här i Sverige liksom i de andra rika länderna. Vi har det bekvämt, men är 

stressade, och vi vill gärna att allt arbete blir ännu bekvämare och mer lättskött. Hur 

påverkas vi av denna inställning och vad händer med oss? Måste vi börja ifrågasätta en 

del av det vi omger oss med? (Ljung 1992:8). 

 

Ur ett historiskt perspektiv beskriver hon de stora händelser som påverkat våra köksliv 

när det gäller allt från inredning till teknisk utrustning osv. Från -30 talet talar hon om 

funktionalismens påverkan på köken och hur dessa, i och med spisens inträde under -20 

talet, upplevdes och kallades för det elektriska köket. Kylskåpet inträder på marknaden 

och likaså det elektriska strykjärnet. Under 40-talet startade Hemmens Forsknings 

Institut vars uppgift var att kartlägga köken som arbetsarena för hemarbete. Man 

undersökte områden som förvaring, beredning med varmmatlagning samt diskning. 

Detta arbete mynnade senare under 50-talet ut i standarder kring hur ett kök bör vara. 

Dessa omarbetades dock redan under 60-talet då förändringar på området skett. Under -

70 talet förändras vanorna kring matlagning i och med att måltiderna i allt större 

utsträckning intas utanför hemmen. Vuxna äter lunch i anslutning till sitt arbete medan 

de unga får mat på skolan. Detta resulterar i att fokus förflyttas från arbetsdelen i köken 

till att istället belysa matplatserna och hur dessa kan förbättras. Det är kring dessa 

familjen samlas igen efter sina dagliga sysslor för att umgås. Under 80-talet förändras 

återigen synen på köken och de kan numera liknas vid ett klädesplagg menar Ljung, 

Man kan byta inredning redan efter några år enbart för att förändra utseendet något som 

tidigare varit otänkbart. 90-tals köken anpassas för den moderna människan i farten. 

Nya tekniska lösningar och elektriska apparater installeras och det handlar om att 

anpassa köken till en både effektiv men också trivsam arena (Ljung 1992:27ff.). 
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Offentlig rådgivning 

När det gäller normer och rådgivning har jag valt att ta avstamp i en lite annan 

inriktning. Råd i radion (2007) är en avhandling av Sofia Seifarth som beskriver radions 

brevlådor, ett fenomen som startade i slutet på 1930-talet. Dessa brevlådor blev arenor 

för normskapande i samband med att människor ringde in och ställde frågor om allt 

möjligt. De blev också en öppning för en form av kontroll från statens sida som 

sanktionerade dessa brevlådor.  Lyssnarbreven med frågor blev en sorts inblick i och 

skapandet av folkhems Sverige och hur det stod till ute i stugorna.  

 

I Seifarths avhandling får läsaren ta del av hur redaktörerna för dessa program valde att 

hantera och besvara de frågor som inkom. Vilka råd och svar som gavs till allmänheten 

och som sedan blev vägledande för hur man skulle agera i olika situationer. De blev 

vägledande på ett högre plan än individplanet, det blev också en del av de strukturer 

som rådde på den aktuella tiden (Seifarth 2007:13f.). Här menar jag att det finns tydliga 

kopplingar till den studie jag väljer att göra trots att det inte handlar om kokböcker. Det 

handlar dock om en annan form av media som genom sin rådgivande karaktär skapar 

normer och vägleder människor på olika områden. Tillvägagångssättet skiljer sig också 

åt då radion som media hade direktkontakt med sina lyssnare via brev vilket i sin tur då 

skapade en form av dialog medan de böcker jag studerar enbart tillåter 

envägskommunikation. Däremot finns en gemensam grundläggande tanke som handlar 

om det faktum att medier bidrar till att forma strukturer i en tid eller i ett samhälle 

samtidigt som också lyssnaren eller läsaren i detta fall är delaktig i detta skapande. Jag 

hävdar att även de böcker jag studerar har den funktionen att de bidrar till att forma 

samtidigt som dessa i sin tur också formas av sina läsare och av den tid de verkar inom. 

Läsaren formar inte aktivt genom att uttrycka frågor eller åsikter som i Seifarths 

avhandling utan snarare som en symbol för vart man väljer att rikta sitt fokus i 

böckerna. Vad vill man förmedla till den läsare man tror sig skriva för och hur kan göra 

detta på bästa sätt för att uppnå sina mål? 

 

Författaren kopplar sin studie till ett modernitetsperspektiv och menar att det handlar 

om ”rådgivning för det moderna samhället” och även ”drömmen om den moderna 

människan” (Seifarth 2007:298). Hon menar vidare att radions rådgivande instans kan 

ses som en bidragande del i skapandet och upprätthållandet av den rådande diskursen 
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genom att kunna styra innehållet i det man valde att offentliggöra och genom de svar 

man valde att ge. På så sätt formas det moderna (Seifarth 2007:299). 

Tidsperspektivet 

Konstruktionen av tid är något som människan gjort för att skapa ordning och 

synkronisering. Det handlar om att skapa standarder för något så abstrakt som tid för att 

på så sätt kunna utgå från ett gemensamt perspektiv. Orvar Löfgren menar i boken den 

Kultiverade människan (1979) att tiden inte är något entydigt. Han menar att 

  

Tiden kan ses som en naturlig biologisk rytm med födelse och död, växande och åldrande 

som motpoler. Tiden kan upplevas som det skelett som skapar ordning och reda i vår 

vardag eller som en knapphetsvara vi aldrig får nog av. Ibland kan den te sig som en 

nästan mystisk ström eller övernaturlig makt i vår tillvaro (Löfgren 1979:21). 

 

Tiden innehåller många olika aspekter beroende på vem som tänker kring den, var man 

befinner sig men också hur situationen ser ut vid tillfället. Det Löfgren dock slår fast 

som en gemensam aspekt för alla kulturer är att tiden har en central roll i den sociala 

organisationen. Den skapar struktur, rytmer och övergångar samt sätter gränser för både 

individen och samhället. Han menar vidare att man genom att studera synen på just 

begreppet tid kan utläsa hur den kulturella grundstrukturen i samhället ser ut (Löfgren 

1979:21). 

 

Tiden i bondesamhället handlade om att följa de hållpunkter som fanns omkring sig i 

form av flyttfåglar, djurens årstidsbundna beteenden, lövsprickningen och snön. Tiden 

byggdes upp kring arbetsinsatser och människors och djurs behov av mat och vila. 

Naturåret och kalendern blev också en form av kunskapsbas för de barn som växte upp 

under denna tid. Tiden sågs som något cykliskt med ständigt återkommande inslag 

(Löfgren 1979:23). 

 

Idag betraktas tiden snarast som något linjärt som löper rakt in i framtiden. Vi ser 

framåt och strävar ständigt efter att vara i tid. Löfgren menar dessutom att även om 

nutidsmänniskan gärna vill vara i tid så är det ännu mer värt att vara före sin tid 

(Löfgren 1979:26). Vårt arbete ser också annorlunda ut idag. Arbetarna säljer sin tid till 

arbetsgivaren vilket i förlängningen betyder att tid nu kan jämställas med pengar. Denna 

ekonomiska förändring som skett innebär helt nya villkor än vad som tidigare gällde 
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(Löfgren 1979:27). Löfgren menar att vi idag inte längre styr över vår egen tid. Vi 

refererar ofta till uttryck såsom att ”tiden löper ifrån oss, tiden lider, tiden är knapp, 

ibland står tiden stilla och måste slås ihjäl med hjälp av tidsfördriv…” (Löfgren 

1979:41). Detta innebär att vi upplever oss som offer i förhållande till tiden, något som 

Löfgren kallar för tidens tyranni. Detta bidrar till att t.ex. dötid blir något stressande 

istället för vilsamt och att vänta kan upplevas som något outhärdligt (Löfgren 1979:41). 

Tiden har blivit något självklart som vi tar för givet och som vi ständigt bär med oss i 

vårt medvetande. Den kan också ses som en del av den moral och livsfilosofi vi besitter 

beroende på i vilket kulturellt sammanhang vi ingår i. Tiden blir också något som 

påverkar vår syn på arbete, fritid, ungdom, åldrande osv. (Löfgren 1979:43). 

Teoretiska perspektiv 

Modernitet 

Jag har valt att i första hand använda Anthony Giddens teoretiska tankar kring 

modernitet i boken Modernitetens följder (1996) då jag tycker mig kunna se tendenser 

av modernitetens påverkan och följder i det material som undersökts. Modernitet kan 

kopplas till en tidsperiod men också till ett sätt att se på saker och ting, till attityder och 

sätt att agera. Det är i ljuset av ett sådant perspektiv jag vill belysa Köksalmanackan. De 

centrala begrepp och aspekter jag menar kan belysas i materialet handlar framförallt om 

tidsaspekten kopplat till ett rumsligt perspektiv. Tidigare fanns också ständigt ett lokalt 

perspektiv närvarande medan man idag kan se hur det globala blir något framträdande 

inom livsmedelsområdet. En annan ingång till materialet handlar om Giddens tankar 

kring modernitet och tillit samt hur detta påverkar de val man bör göra när det kommer 

till mat och hushållsarbete.  

Urbäddning 

Den viktigaste förutsättningen för det som Giddens väljer att benämna som urbäddning 

är det faktum att tiden och rummet kan separeras på ett sätt som tidigare varit omöjligt. 

Detta innebär också att tiden kan standardiseras vilket i sin tur skapar nya möjligheter 

och en helt ny syn på densamma. Med urbäddning menar Giddens att ” sociala 

relationer ’lyfts ut ur’ sina lokala interaktionssammanhang och omstruktureras över 

obegränsade områden av tidrummet” (Giddens 1996:28ff). Han beskriver vidare två 

urbäddningsmekanismer; symboliska medel och expertsystem. För att beskriva 

symboliska medel använder Giddens pengar som exempel. Han menar att pengar kan 
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ses som en utbytesmedie som kan cirkulera fritt i tidsrummet. Pengar kan användas 

mellan människor som inte alls står i relation till varandra. De kan lyftas ut ur olika 

sammanhang och kan numera genom den nya tidens möjligheter ses som ren 

information i form av siffror på papper. Det handlar inte längre om sedlar och mynt utan 

om ett mer abstrakt perspektiv där värdet standardiserats vilket gör att alla människor 

kan förhålla sig till detta på samma villkor. Giddens beskriver detta på följande sätt: 

 

Pengar är en form för senareläggning som erbjuder medel att förbinda kredit och 

skuldförbindelse under förhållanden där ett omedelbart utbyte av produkter är omöjligt. 

Man kan säga att pengar är ett medel att sätta tiden inom parentes och därmed lyfta ut 

transaktioner ur deras särskilda utbytesmiljö (Giddens 1996:31). 

 

Modernitetens natur och den nya tekniken bidrar till att skapa möjligheter genom att 

sudda ut eller i alla fall tänja på de tydliga gränser som tidigare varit självklara. Giddens 

menar att pengar kan ses som ett medel som kan sammankoppla ögonblicklighet med 

senareläggning, närvaro och frånvaro, vilket är centrala aspekter i 

urbäddningsprocesserna. (Giddens 1996:32). 

 

Beträffande expertsystem så belyser dessa det faktum att hela den moderna institutionen 

vilar på att människor kan förlita sig på abstrakta system. I det moderna samhället med 

all ny teknik krävs experter på olika områden för att kunna utföra och sköta det moderna 

samhällets funktioner. Giddens menar att expertsystem kan ses som 

urbäddningsmekanismer just för att de ”förskjuter sociala relationer från det omedelbara 

sammanhanget” (Giddens 1996:35). Expertsystem bygger alltså på tillit, ett begrepp 

som därför också blir centralt när Giddens talar om modernitet. Tilliten blir central först 

i en situation där man ställs inför bristande information, kunskap och kontroll. I det 

moderna samhället möter människan en uppsjö av valsituationer som denne tidigare 

aldrig behövde ställas inför när det exempelvis gäller livsmedelsindustrin. Det kan 

handla om ekologisk mat, närproducerat, kravmärkt, ursprung, stort utbud av råvaror, 

moraliska aspekter, djuruppfödning, ett stort utbud av bantningsmetoder osv. Den 

moderna människan är hänvisad till ett blint förtroende på flera områden där man inte 

har möjlighet till full insikt i de verksamheter som sker. Man är utelämnad till att känna 

tillit till olika expertsystem precis som Giddens hävdar. I det material jag studerar finns 

en genomgående trend att uttrycka sig kring vad som kan uppfattas som äkta och 
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genuint vilket, utifrån Giddens perspektiv, kan ses som ett motstånd mot och en 

bristande tillit till den moderna utveckling som sker (Giddens 1996:88ff). 

Strukturer 

Normer grundar sig i strukturella sammanhang och uppsatsen kommer till viss del att 

belysas utifrån Pierre Bourdieus strukturella teoretiska resonemang då min uppfattning 

är att hans sätt att tänka kring strukturers uppkomst, upprätthållande och påverkan 

kommer att fungerar bra i detta sammanhang. Bourdieu talar om hur olika former av 

kapital påverkar de strukturer som finns omkring oss. Socialt, kulturellt och ekonomiskt 

kapital är det som styr människors beteenden och därmed också påverkar de strukturella 

sammanhang de befinner sig i. Genom att äga mer eller mindre kapital inom dessa olika 

områden känner man sig mer eller mindre hemma i olika sammanhang. Bourdieus 

tankar om strukturers uppkomst och upprätthållande kan ses som ett växelspel mellan 

individ och samhälle. Individen påverkas genom sitt liv av de strukturella sammanhang 

där den ingår samtidigt som han eller hon kan bidra till de strukturella sammanhangen 

genom sina val och sitt agerande (Jan Carle 2004:406f).  Det handlar alltså om 

individen kontra samhället då dessa är nära sammankopplade med varandra. För att 

kunna studera normer i dessa texter innebär detta att vi bör vara medvetna om läsaren 

och dennes roll i den process som strukturella perspektiv bör ses som. I detta fall kan 

läsaren ses som individen ifråga medan Köksalmanackan kan ses som en symbol för 

samhället. Dessa två parter är beroende av varandra för att kunna forma och upprätthålla 

normer ur ett strukturellt perspektiv. Jag använder mig av Bourdieus generella tankar 

kring strukturer i denna uppsats, hur dessa uppstår och upprätthålls utan att rent konkret 

fördjupa mig allt för mycket i hans resonemang om olika kapital och habitus. Inte för att 

det inte är intressant utan för att formatet för en C-uppsats inte ger utrymme för detta. 
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Undersökning 

Undersökningsdelen kommer alltså, som jag tidigare varit inne på, att delas upp i tre 

olika teman; Tid och rum, Lokalt, regionalt och globalt samt Rådgivning.  

Tid och rum 

I Köksalmanackan ses tiden som något centralt för det husliga arbetet oavsett vilken 

tidsperiod man undersöker. Det handlar i de flesta fall om att spara och prioritera sin tid. 

 

Fundera ut små ginvägar (!), som kan spara in både tid och krafter och som samtidigt kan 

göra arbetet så mycket roligare (Husmoderns Köksalmanack 1952:1). 

 

- Kör stavmixern i 30 sekunder. Klart på momangen. Det gäller att våga när man lagar 

mat. Och att vara snabb. Orden är Lottas Voltaires, matkreatör och sexbarnsmor med tre 

framgångsrika kokböcker bakom sig (Köksalmanack 2005:37). 

 

 

I de allra flesta sammanhang i dessa böcker blir det tydligt hur tiden kan ses som en 

bristvara. Tiden räcker oftast inte till för allt man måste eller vill. Genom att ständigt 

påtala denna brist och också komma med tips för hur läsaren ska hinna mer eller 

effektivisera sitt hushållsarbete tydliggörs också av det faktum att den moderna 

människan lever som ett offer under tidsperspektivet vilket kan härledas till det som 

Löfgren inledningsvis kallar för ”tidens tyranni” (Löfgren 2004:41). Det framgår att vi 

inte hinner det vi borde vilket dessutom gör oss bristfälliga på detta plan. Däremot finns 

det exempel på att en annan inställning kan hindra oss från offerrollen vilket kan ses 

som ett befriande inslag. 

 

Lagar man okomplicerade rätter har man tid att ha gäster ofta. Och jag ursäktar mig 

aldrig för att jag inte lagat nog fin mat eller för att den kanske inte lyckats så bra. Man 

gör så gott man kan och bjuder ju för att man tycker om folk (Köksalmanack 1987:48).  

 

Samtidigt så innebär detta oftast en uppoffring i form av mindre avancerat arbete eller 

sämre kvalitet. Detta kompenseras ofta med ett gemenskapsperspektiv som mildrande 

faktor. Gemenskapen kommer alltid först. Det viktiga är att vi är tillsammans vilket är 

ett genomgående tema i böckerna. Mat som gemenskap och umgängesform. 
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I de nutida böckerna talas det om mat som njutning och avkoppling snarare än en 

nödvändig aktivitet för att bli mätta och få energi. 

 

Förr lagade vi mat för att det var nödvändigt, nu alltmer för att det är kul. Jag lagar mat 

för att jag verkligen njuter av det. För mig är det en slags meditation, ett sätt att koppla av 

och få tillbaka balansen. Är jag riktigt stressad kan jag åka hem och skala potatis. Eller 

baka. Baka är bra för själen. Man sätter en deg och sen finns det ett fiffigt tidsschema 

inlagt för jäsning, baka ut, jäsning igen och sen gräddning. I dessa små tidsrymder kan 

man välja att ta ett bad, läsa en god bok, städa ett skåp, sova en stund. Och efter färdigt 

bakande doftar det gott i hela huset och make och barn tycker jag är världens bästa 

fru/mamma. Bara det (Köksalmanack 2006:119).  

 

Genom att utföra en arbetsinsats som bakning kan man nyttja den tid som finns 

implementerad i detta. Det finns ett fiffigt tidsschema menar personen ifråga som gör att 

det finns utrymme för vila. Bakningen kan alltså ses som nytta, ren njutning eller helt 

enkelt användas som förevändning för att personen behöver vila och slappna av en 

stund samtidigt som hon utför en syssla under tiden.  Det underliggande budskapet även 

här blir att tiden är något man bör hushålla med. Avkopplingen och vilan blir en 

schemalagd aktivitet. Hon vilar inte för vilandets skull utan för att det arbete hon utför 

periodvis inbjuder till det. Hade njutningen varit lika stark och meditationen lika skön 

om hon bara hade gjort detta utan att samtidigt utföra en nytta?  Löfgren talar om hur 

moderna människor kan uppleva stress av att inte göra någonting vilket detta sätt att 

uttrycka sig om tid och vila skulle kunna ses som ett resultat av (Löfgren 2004:41). I 

slutet bekräftas dessa tankegångar genom ett påpekande av att det finns en bonus i att 

hon dessutom blir uppskattad som kvinna och mamma när hon utfört sin bakning. Här 

tydliggörs kvinnorollen genom det beröm hon upplever när hon bakar till sin familj. 

Hon är en lyckad kvinna som bakar till sin familj samtidigt som hon lyckats spara tid 

och dessutom går ur det hela utvilad. Denna kvinna och de värderingar hon ger uttryck 

för kan, enligt Bourdieus sätt att se på strukturer, ses som en symbol för en vedertagen 

syn på begreppet tid och kvinnans roll i samhället och på så sätt också upprätthållas i 

mötet med läsaren. Strukturer skapas i ett växelspel mellan individ och samhälle vilket i 

förlängningen också bidrar till normbildning (Carle 2004:406f). 

 

Moderniteten pågår där vi befinner oss nu och dess framfart går inte att stoppa. Däremot 

uppstår motståndsrörelser ur det faktum att tiden upplevs som något flyktigt som 
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ständigt springer ifrån oss. Detta är fenomen som flera av de författare jag studerat 

lyfter upp i sina texter och som även kan kopplas till Giddens. Den snabba utvecklingen 

vilar på det faktum att människor känner trygghet och tillit. Då individen är utelämnad 

till expertsystem tappas känslan av kontroll bort vilket skapar ett behov av att ta ett steg 

tillbaka och återfinna sig själv i det kaos som man tycker råder (Giddens 1996:85ff). 

 

Den internationella Slow Food-rörelsen bildades för över 20 år sedan och har ständigt 

utökat antalet medlemmar i allt fler länder. I sitt manifest vänder man sig mot det ökande 

tempot i samhället och menar att en väg för oss människor att återfinna en sundare rytm 

är genom det sinnliga njutandet av vällagad mat (Köksalmanack 2011:23). 

 

Inom Slow Food- rörelsen arbetar man för ekologiska produkter och man har också för 

avsikt att bevara och värna om de lokala och regionala matkulturer som finns. Slagorden 

för denna organisation är gott, rent och rättvist (Köksalamanck 2011:23). Denna typ av 

organisationer kan alltså ses som en moteffekt till den snabba utveckling som sker inte 

bara inom området mat utan i hela samhället. Genom att dra i bromsen och påtala ett 

annat alternativ väljer man i Köksalmanackan att tydliggöra det tempo som råder. Även 

om den internationella Slow Food-rörelsen är något man känner behov av att vara 

delaktig i kan det i alla fall bli en tankeställare över hur vi lever våra liv. Även i Boken 

Kulturanalyser (2001) hänvisar författarna till den norske antropologen Tomas Hylland 

Eriksen som tar upp detta och menar att det idag finns ett allt större intresse för och 

beroende av tidsbesparande teknologier som samtidigt gör människor mer och mer 

stressade då de inte längre har tid att göra det som man helst vill göra. Ju snabbare man 

kan utföra de saker man ska och ju lättare det är att hålla kontakt med människor via ny 

teknik desto större verkar längtan efter långsamhet bli och människor upplever också ett 

behov av att vara onåbara (Ehn, Löfgren 2001:122). Även Ljung diskuterar detta och 

påpekar att det nu finns en allt starkare längtan hos människor efter glädje och skönhet. 

Hon anser att den teknologiska utvecklingen i samhället motverkar detta och att det 

finns allt mindre plats för andlighet och estetiska värden (Ljung 1992:154). 

Teknisk utveckling 

Nya hjälpmedel i köket beskrivs i de allra flesta fall som något positivt i dessa böcker. 

Redan tidigt i serien kan man se inslag av detta fenomen där man påtalar de 

arbetsbesparande effekterna av de nya uppfinningarna. Husmodern behöver avlastning i 
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sitt arbete för att orka och i förlängningen också för att hinna med allt som ska göras 

under dagen.  

 

Varje år får den i köket arbetande husmodern glädja sig åt att det göres arbetsbesparande 

uppfinningar som förvandla det fordom tunga hushållsarbetet till en rolig lek. Men hur 

mycket som än utfunderas så är de i alla fall en sak som man inte kan komma ifrån, och 

det är disken. Dock någon lindring har man i alla fall kommit med även där. Detta visar 

sig bl. a. i tendensen till hopslagning av kokkärl och serveringskärl och dessa nya kärl 

komma väl att kallas antingen ’serveringsgrytor’ eller ’bordskastruller’. Idén till dem 

kommer kanske från Frankrike, där man ju serverar köttsoppan ur en lergryta och 

pastejen och den stekta kycklingen m. m. ur eldfasta, lockförsedda formar, där ingenting 

av den goda såsen m. m. går förlorad (Husmoderns Köksalmanack 1935:154). 

 

Arbetet förvandlas till en lek i och med den utveckling som sker på området. Det 

innebär att en mindre arbetsinsats och alltså tidsbesparing kan ses som en symbol för att 

nå större glädje. Det är dit vi bör sträva. 

 

En av kökets mest centrala nyheter är frysen. Dess funktion och betydelse för hushållen 

har förändrat hela dess existens på olika sätt. Det blev i och med denna uppfinning 

möjligt att förvara sina livsmedel på ett nytt sätt. Detta har också inneburit att 

tidsperspektivet förändrats. I och med frysen har man kunnat skapa tid genom att 

planera i förväg och sedan ha möjligheten att förvara sin mat men man har också kunnat 

förskjuta tid på ett annat plan nämligen genom att kunna ha tillgång till andra årstiders 

utmärkande råvaror såsom sommarens bär mitt i vintern vilket i sin tur förändrat synen 

på maten utifrån kalender- och årstidsperspektiv. 

 

Frysen är en underbar uppfinning, tycker Alice Lyttkens, som inte bara skriver romaner 

på ett förtrollande sätt utan också trollar med mat. 

 – Sommartid när vi bor på Ven lagar jag mängder av mat, stommen till det mesta av den 

husmanskost vi äter vintertid i Stockholm. […] I Stockholm har ingen av oss tid att ägna 

mycken möda åt köksbestyr. Här skriver vi samtidigt som vi tinar t ex. kåldolmar från 

Ven och osockrat äppelmos (från egna träd) att äta efteråt ( Husmoderns Köksalamanack 

1973:73). 

 

I artikeln om Alice Lyttkens väljer man att beskriva hur de tack vare frysen kan äta gott 

året runt trots att tiden till matlagning inte finns. Det blir tydligt hur hon och hennes 

man här genom frysens funktion inte bara förskjuter hållbarhetsprocessen framåt utan 
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också tiden på ett annat plan. Genom att kunna laga mat under sommarhalvåret som kan 

ätas senare under höst och vinter sparar de dyrbar tid som de kan ägna åt sitt arbete 

samtidigt så förflyttar de årstider genom att kunna njuta av sommarmat under kallare 

tider. Dessutom kan detta kopplas till de minnen som då återuppstår från sommarens tid 

vilket gör att de smakmässigt kan förflyttas tillbaka i tiden till en ljusare tid. Frysen 

bidrar till att förflytta Ven och sommaren till ett vinterkallt Stockholm. Tid och rum har 

tidigare alltid varit kopplade till varandra. I och med den nya tekniska utvecklingen kan 

alltså dessa två kopplas isär. Något som ses som en central aspekt inom moderniteten i 

enlighet med Giddens teoretiska perspektiv (Giddens 1996:29f). Jag anser att Giddens 

tankar om urbäddning kan sprida ljus över detta fenomen där han menar att saker och 

ting lyfts ur sina interaktionssammanhang. De perspektiv han talar om bygger till viss 

del på nyare informationstekniska lösningar men jag vill påstå att det finns tendenser av 

samma fenomen i detta. Årstidernas upplevelser kan lyftas ur sina positioner och spridas 

över hela tidsrummet i och med att årstidsbundna råvaror kan ätas vid helt nya tider och 

i andra sammanhang än man förväntar sig. Detta kan ses som en del i den moderna 

utvecklingens förmåga att förändra människors syn på tid och rum. 

 

Sommargrönt mitt i vintern tack vare frysen […] Det smakar sommar mitt i den snåla 

Skånevintern (Husmoderns Köksalmanack 1973:93).  

 

Vaxbönor finns inte att köpa djupfrysta. Om bara fabrikanterna visste hur gott det smakar 

mitt i vintern med ett berg av mjälla vaxbönor med rört smör som söndagslunch! 

(Husmoderns Köksalmanack 1973:14). 

 

Även här ser vi exempel på hur frysen hjälper till att förflytta årstider. Sommarens 

smaker lyfts alltså ur sitt sammanhang och placeras i en annan tid. Frysens inträde på 

marknaden tillgängliggör inte bara mat längre fram i ett senare skede, utan också allt 

som kan kopplas till den mat man förvarar såsom smaker, dofter, känslor, minnen och 

upplevelser. Jag menar att detta påverkar människor på ett fundamentalt plan vilket 

också till viss del kan påvisas i böckerna: 

 

Förr var den första spenaten en efterlängtad och njutningsfylld primör, men vem tindrar 

för vårspenaten nu när man äter djupfryst eller el-driven året runt? Primörer blir allt färre 

ju mer vetenskapen går framåt, vilket är lika tråkigt som praktiskt (Husmoderns 

Köksalmanack 1975:37). 
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Den exklusiva känsla som infinner sig när man äter primörer som man dessutom väntat 

hela vinterhalvåret på avtar när man faktiskt kan få dessa året runt. Det blir inte riktigt 

samma smakupplevelse som det tidigare blev. Frysen och moderna lösningar i all ära 

men vissa delar förgörs tack vare den. Vetenskapen beskrivs som något praktiskt men 

tråkigt. Man framhåller att det praktiska förtar den äktheten och känslan som annars 

finns i den akt det innebär att njuta av färska primörer kopplat till en specifik årstid. 

Tidsförskjutningens möjlighet kan alltså också ses som ett hinder beroende på vad man 

prioriterar. Jag menar att detta påverkar vårt synsätt och urholkar årstidsbundna 

perspektiv och traditioner genom att allt blir tillgängligt hela tiden, något som ligger 

helt i modernitetens anda. 

Lokalt, regionalt och globalt 

I de tidiga böckerna upplevs det lokala som så självklart att det blir nästintill 

genomskinligt. Det handlar om där och då. Hur maten ska förvaras, räcka, lagas så 

billigt som möjligt osv. I de fall man diskuterar ett annat perspektiv handlar det ofta om 

konkreta exempel på exotiska frukter eller nya spännande kryddor. Man påtalar också 

det faktum att vi svenskar reser allt mer vilket bidrar till nya influenser. Råvaror kan 

alltså ses förflyttas från sina ursprungliga sammanhang och spridas över hela världen i 

allt större omfattning. Ju längre fram man kommer tidsmässigt i dessa böcker desto fler 

kopplingar finner man till ett större perspektiv. Det handlar då bland annat om en rad 

olika aspekter som påverkar varför viss mat kan kopplas till olika nationaliteter och 

regioner.  Exempel på detta menar man kan vara geografiska förutsättningar, ekonomi, 

kulturella perspektiv, religion osv.   

 

Det finns många exempel på livsmedel som man genom vanor eller av praktiska skäl har 

olika  konsumtionsmönster för i olika delar av världen. År av erfarenheter, seder och 

bruk, nya människor, transportmöjligheter, ja, man kan peka på en rad samband och 

erfarenheter som styrt valet av mat och traditioner som växte fram i olika delar av 

världen. Dessutom är det ju i ständig förändring. […] Matvanor följer inte nationella 

gränser utan varierar beroende på ekonomiska och ekologiska förutsättningar i olika 

geografiska områden. Det är därför riktigare att tala om regionala maträtter än nationella. 

De flesta religioner har livsmedelsregler – matvanorna har alltså mycket med religiös 

anknytning att göra (Köksalmanack 2007:10). 

 

Mat bör alltså inte, enligt detta sätt att se på den, i första hand sammankopplas med 

nationalitet utan snarare med regioner beroende på vad man är ute efter att förklara med 
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ett sådant perspektiv vill säga. Salomonsson hävdar dock att det också kan handla om en 

del andra aspekter när det kommer till regional mat. Det kan t.ex. finnas ett intresse att 

framhålla regional mat som ett steg i en marknadsföring för en region (Salomonsson 

1987:75). Detta kan alltså påverka den rättmätiga bilden av en region på ett missvisande 

sätt. Han hävdar dock att trots vetskapen om detta kan människan ändå uppskatta den 

känsla av trygghet och igenkänning som medföljer detta agerande vilket bidrar till att 

man väljer att bortse från ett sådant faktum (Salomonsson 1987:94f). Detta ligger i 

modernitetens natur. 

Tillit 

Det finns en större medvetenhet idag om hur det globala ständigt finns närvarande i det 

lokala och tvärtom. De stora världshändelserna bidrar till att påverka även 

livsmedelsförhållanden på den lokala marknaden genom de förändringar som sker i 

större utsträckning nu än tidigare. Giddens menar att detta förfarande finns närvarande 

på ett nytt sätt idag. Han nämner hur världsekonomin och varumarknader styr och 

påverkar även på det lokala planet på ett sätt man inte sett på ett så konkret plan 

tidigare. Detta innebär återigen att vi kan se hur tid och rum kopplats isär. Händelser 

som sker långt borta någon annanstans i världen kan ge omedelbara eller mer 

långsiktiga förändringar på lokal nivå (Giddens 1996:66). Detta påverkar 

livsmedelsindustrin på olika sätt vilket givetvis formar deras sätt att arbeta som i 

slutänden på olika sätt kan drabba konsumenten. I dessa kedjor av händelser tappar 

konsumenten inblick och därmed också tillit. Enligt Giddens bygger hela den moderna 

apparaten på tillit som tidigare nämnts. Vi är hänvisade till att förlita oss på 

institutioner, auktoriteter och expertis på ett helt annat sätt idag än tidigare.  

 

Tillit flyter ofta samman med ett pragmatiskt accepterande: det är en sorts ’kohandel’ 

som individen bedriver med modernitetens institutioner. Olika former av skepticism eller 

antagonism gentemot vissa abstrakta system kan samexistera med ett självklart förtroende 

för andra. En person kan exempelvis anstränga sig oerhört för att undvika mat med 

artificiella tillsatser, men om denna person inte själv odlar allt som han eller hon äter, 

måste vederbörande med nödvändighet ha tillit till att leverantörerna av ’ekologisk mat’ 

erbjuder de bästa produkterna (Giddens 1991:33). 

 

Även om den moderna utvecklingen är känd för att bidra till att världen krymper menar 

jag att upplevelsen och känslan ibland kan vara den motsatta. Informationsflödet i 
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media är enormt, den källkritiska inställningen är avgörande för hur resultatet av den 

strida ström av intryck ska kunna sorteras och gallras. Aldrig har individen varit så 

utlämnad som den är i dagens samhälle. 

 

Som en motsatt effekt till detta talar Salomonsson om att det idag finns ett starkare 

intresse för det lokala och en allt växande hembygdskärlek än det t.ex. gjorde på 50- och 

60-talen då det snarare handlade om storskalighet och rationaliseringar. Han menar att 

detta kan ses som reaktion på den snabba utveckling som sker i det moderna samhället 

(Salomonsson 1987:69,94). I ljuset av denna vetskap kan man konstatera att det idag 

finns ett allt starkare intresse av att känna till matens ursprung och att köpa 

närproducerat och ekologiskt vilket också tar sig uttryck på olika sätt i 

Köksalmanackan. Detta skulle alltså utifrån ovanstående resonemang kunna ses som en 

motreaktion till den utveckling som sker med större kommersialism, minskad inblick 

och kontroll över den mat som äts, ökade transporter, miljögifter och annat. Det öppnar 

upp för nya verksamheter som kan uppfylla de behov den moderna människan upplever 

sig ha. Dessa tendenser snappar man också upp i Köksalmanackan och väljer att ge 

uttryck för på bl.a. detta sätt:  

 

När man kliver in i delikatessbutiken J. Gray Deli på Lilla Essingen i Stockholm får man 

en känsla av att stå i en gårdsbutik, fast mitt i stan. Här finns en välfylld charkdisk med 

välhängt kött, ekologiskt odlade grönsaker, nybakat bröd, utvalda ostar från 

gårdsmejerier och utsökta marmelader. Ett urval som man sällan hittar på ett och samma 

ställe.  

- Konceptet bygger på att så långt som möjligt använda sig av svenska råvaror. Vi vill 

lyfta fram det svenska och försöker ha så mycket ekologiskt som det är möjligt 

(Köksalmanack 2007:133). 

 

Mitt i storstadens myller finns en liten oas. Genom att kliva in genom dörren till detta 

deli möter man en annan värld. Det är som att kliva in i en gårdsbutik vilket förknippas 

med landet och lugnet. Här finns ekologiskt odlad mat, ursprunget är viktigt för att 

bibehålla en känsla av kvalitet. Man betonar också gärna vikten av detta. Nybakat bröd 

vittnar om att det är hemlagade produkter som säljs på samma sätt som att man noggrant 

valt ut de ostar som man erbjuder. Det finns en känsla av trygghet och tillit av att mitt i 

stadens stress och alarm kunna stå och välja och vraka bland råvaror med hög 

spårbarhet och välkänt ursprung. Det vilar, trots det lokala perspektivet, nästan en 
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exotisk känsla över reportaget. Denna typ av affärer kan ses som en symbol för det 

behov som växer sig allt starkare idag. 

 

Giddens hävdar att modernitetens natur är starkt förknippad med tillit till abstrakta 

system. Tillit baseras på trovärdighet och trovärdighet är enklast att uppnå vid personlig 

kontakt menar han. I det moderna samhället möter vi oftast inte människor som har 

ansvar för vår säkerhet och våra val på olika sätt. Individen utelämnas åt expertisens 

kunnande, moral och ärlighet (Giddens 1996:84). I ovanstående exempel finns alltså en 

trygghet i att kunna möta de människor som arbetar med maten och som dessutom kan 

berätta varifrån den kommer och hur den har odlats eller fötts upp. Här finns en 

koppling till platsen genom en verklig närvaro som ger ett äkta intryck och skapar en 

känsla av tillit på ett annat plan en ett snabbköp gör.  

 

Det finns även en längtan efter det svenska och det nordiska igen. Man påtalar vid flera 

tillfällen att vi är bra på att ta in andra delar av världen och prova nytt men att 

tryggheten sitter i våra rötter och i det vi känner igen 

 

Vi är himla bra på att ta in trender från resten av världen. Ingen annanstans är man lika 

pigg på att prova nytt som i Sverige. Samtidigt ser vi ett nyvaknat intresse för vår egen 

mat. Värden som trygghet och traditioner är på frammarsch. Trygghetssökandet tar sig 

olika uttryck. Vi håller på hemma så det står härliga till. Bygger om med eller utan 

Martin Timell, odlar och syr, t o m broderar igen. Vi boar in oss och skapar 

trygghetsarenor. I matsammanhang motsvaras detta trygghetssökande av den nordiska 

maten, det svenska köket. Vi vill tillbaka till vårt egna matarv, söker våra rötter, i dubbel 

bemärkelse… (Köksalmanackan 2006:119). 

 

Det handlar inte enbart om mat utan även om andra delar av hemmets sfär. Detta 

nyvaknade intresse menar man kan ses som en motreaktion mot den snabba 

utvecklingen som är en del i modernitetens framfart. 

 

Mat kan kopplas starkt till en plats på det individuella planet genom att smakerna 

påminner om människors barndom, familj, rötter och uppväxt. Dessa minnen blir i sin 

tur det som står för trygghet, det genuina och det äkta.  
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Solvarma lingon och blåbär, knaprigt knäckebröd, Västerbottensost som biter på tungan, 

krämig gräddstuvning på blandade svampar, frasiga nystekta raggmunkar, ärtsoppa med 

mycket senap, hjortronsylt på pannkakorna, en sträng kalles kaviar på ägget, en ruska 

dill…vad är egentligen smaken av Sverige?  […] Så man kan nog slå fast att man alltid 

längtar ’…stenarna där barn jag lekt…’ som vår nationalskald Heidenstam skrev. Det är 

detsamma med smakerna man minns från barndomen och som man vuxit upp med. […] 

Smakerna vi vill ha beror förstås på den egna matkulturen, vad som odlas, fångas, slaktas 

och fiskas där just jag bor (Köksalmanack 2007:81). 

 

Dessa matminnen kopplas också ofta till en plats eller ses som lokala fenomen. Jönsson 

menar att produkter i allt större utsträckning numera säljs med argument som handlar 

om kopplingar mellan smaker och platser. Detta för att människor då ska kunna koppla 

mat till upplevelser de varit med om eller känner behov och längtan efter att uppleva 

(Jönsson 2002:62). Ur ett sådant perspektiv kan detta förstås som något grundläggande 

hos människor som inte försvinner för att man själv befinner i ett annat sammanhang. 

Maten kan också ses som ett kollektivt och kulturellt fenomen vilket dessutom 

ytterligare förstärker den bild Jönsson gett av kopplingen mellan smaker, platser och 

upplevelser. 

 

Maten och måltiden har stor social och kulturell betydelse för människor i hela världen. 

Måltiden kan också knyta oss samman över dessa gränser. Därför är det bra att veta lite 

om varandras kultur, religion och matvanor. […] De religiösa högtiderna stärker de 

sociala banden, mellan unga och gamla, inom familjen och med vänner. Det är med andra 

ord inget man byter bort bara för att man byter land (Köksalmanack 2007:9).  

 

Även om människor förflyttar sig över världen av olika anledningar så är maten och 

synen på densamma något som följer med på vägen. Den kan ses som en del av den 

identitet man besitter. 

 

Det finns även andra aspekter på känslan av motstånd för det moderna i böckerna som 

då kan ses som ett hot mot de behov och förväntningar vi har på vår tillvaro. Teknik och 

den utveckling som sker ställs mot gemenskap och andra mjuka värden.  

 

Allra högst på svenskarnas lyckolista ligger att laga och äta god mat tillsammans. Ju mer 

datorer och Internet, desto fler långa måltider med umgänge. Det behövs. Vi vill 

verkligen äta tillsammans och njuta (Köksalmanack 2006:119).  
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Datorer och Internet blir det som representerar bristande gemenskap och korta måltider 

vilket inte är att föredra. I detta fall kan tekniken ses som en symbol för det globala 

medan gemenskap och närhet får stå för det lokala och det välkända.  

 

Gemenskap är ett ständigt återkommande begrepp i böckerna vilket i sig kan ses som en 

motreaktion till modernitetens individcentrerade natur. Den skulle i detta sammanhang 

kunna ses som norm och i sin tur alltså bidra till att göra ensamhet till något avvikande. 

Detta är dock inte något som är helt konsekvent i böckerna även om gemenskap är ett 

centralt begrepp. Vi kan också möta inlägg som: 

 

Rätterna är färdiglagade och tänkta att kombineras till en måltid som det bara är att värma 

i mikron. Säkert en bidragande orsak till att de blivit populära – vem lockas inte av en 

vällagad portion köttbullar med gräddsås, potatispuré och lingon, färdig att ätas? 

(Köksalmanack 2007:139). 

 

I saluhallen på Östermalm kan man köpa med sig färdig mat hem och värma i micron, 

något som enligt skribenten borde locka alla. Här talas det inte om gemenskap, laga mat 

tillsammans, umgås vid måltiden, motstånd mot teknik utan snarare tvärtom. Här finns 

en öppning för den som är ensam, stressad eller helt enkelt bekväm, att finna ett 

alternativ i sin tillvaro.  

 

Det finns en ständigt närvarande kluvenhet i form av att återgå till det ursprungliga, det 

traditionella samtidigt som det finns en vilja i att ständigt prova nya saker, nya smaker, 

möta andra kulturer, använda ny teknik. Kanske är det så att det är i balansen mellan det 

ursprungliga och det framtida okända spännande och en aning skrämmande människan 

formas till den moderna varelse den faktiskt är. Böckerna kan ses som en symbol för 

den verklighet vi lever i. När allt snurrar på i ett rasande tempo och vi befinner oss i ett 

ekorrhjul av nyheter och tappade rötter krävs det en återgång till det gamla. När vi sedan 

återfått fotfästet en aning så blir vi åter nyfikna på vad det moderna samhällets mångfald 

och enorma utbud av valmöjligheter har att erbjuda, något som man i böckerna ofta 

uttrycker stor entusiasm inför: 

 

Nya livsmedel, rätter och matlagningstekniker har införlivats i de svenska 

mattraditionerna. Detta är en positiv utveckling som berikar vårt svenska matbord 

(Köksalmanack 2007:9). 
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Det gäller även för Köksalmanackan och andra kokböcker att anpassa sig efter den 

marknad som finns. Detta innebär att locka olika grupper av människor och attrahera på 

många plan. Köksalmanackan utger sig för att vara vår bästa vän i köket, oavsett 

inställning, livsstil, bakgrund och erfarenheter. Detta öppnar upp för ett brett perspektiv. 

Mångfald är ett inte helt opassande begrepp i sammanhanget. 

Rådgivning 

Det finns några aspekter när det gäller rådgivning som är genomgående i de allra flesta 

av de böcker jag studerat och det är aspekter som berör tiden och bantning. Som en 

genomgående röd tråd får läsaren goda tips och råd om hur man kan och bör hushålla 

med tid och hur man ska kunna gå ner i vikt. Förutom dessa två perspektiv innehåller 

böckerna en rad rådgivande inslag också på andra områden. I de tidigaste böckerna 

uttrycker man sig ofta kring vad som krävs för att vara en god människa, husmor, 

kvinna etc. Det handlar om allt från ordning till vikten av vila och att ta hand om sig 

själv för att på så sätt bibehålla både kroppslig och själslig spänstighet. Detta är något 

som även Mårdsjö diskuterar i sin studie av kokböcker där hon menar att innehållet i 

dessa även kan ses som ”recept för livet” (Mårdsjö 2001:26). Hon talar om hur 

kokböckernas uppgift inte bara handlade om att komma med tips och kunskaper om 

matlagning utan att dessa även hade en fostrande avsikt. På 30- och 40-talen var den 

rådgivande tonen i Köksalmanackan framträdande.  

 

Varför tar ni inte semester vart år, kära husmor? Säg inte att ni inte har råd, semestern är 

en kapitalplacering, man har råd till den – utom naturligtvis i alldeles särskilda fall. Ni 

måste för att förbli andligt spänstig komma bort hemifrån något litet, en vecka, två, tre, 

det beror på tid och lägenhet. Även en vecka gör underverk. Och helst skall ni inte bära 

hus och hushåll och man och barn med er. Men det kanske inte går på annat sätt, då skall 

ni på semesterstället på alla sätt försöka få ombyte, och ni skall, om ni nu har hushåll där, 

försöka att lägga om familjens invanda vanor (Husmoderns Köksalmanack 1935:84). 

 

Här poängteras vikten av vila. Man vill också tydliggöra att det inte enbart handlar om 

att byta miljö utan det allra bästa vore att göra detta helt ensam för att slippa vara den 

som tar ansvar. Detta påvisar att det är kvinnan som förväntas ta ansvaret på hemmaplan 

och i betalning för detta får bör hon därför få en sammanhängande ledighet under 

semestern. Detta för att bibehålla sin andliga spänstighet. 
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Varje husmor följer medvetet, om hon är en ordningsmänniska, och omedvetet om hon 

inte är ordningsmänniska, en viss dagordning. Måltiderna utgöra de fasta punkterna, 

kring dem gruppera sig sysslorna. Nu händer det naturligtvis, att programmet inte alltid 

går i lås, och det händer naturligtvis den inte ordentliga husmodern oftare, och det kan ju 

vara hennes ensak. Men en sak måste hon hålla fast vid och det är att måltiderna serveras 

på bestämda timmar (Husmoderns Köksalmanack 1935:55). 

 

Ordningsamhet är en viktig egenskap hos en husmor. Man är på det klara med att det 

finns husmödrar som inte prioriterar eller är medveten om vikten av ordning dock 

framgår det tydligt att man anser att dessa inte innehar de kvaliteter som en god husmor 

förväntas ha. 

 

Ni måste pigga upp er med mera kroppsrörelse. Alla husmödrar skulle jag vilja råda: har 

ni som ung flicka utövat en sport, så fortsätt, har ni skidat, åkt skridsko, spelat tennis, så 

fortsätt även om er man inte är road av den eller ej har tid. En man, som sköter sig, har 

vanligen ändå ganska många tillfällen att röra sig, om han vill det, en husmor kommer sig 

inte för utan allvarliga föresatser. Låt därför inte fettet hopa sig på er kropp, sporta, behåll 

kroppen mjuk och böjlig. […] Men det är inte bara kroppen, som ni skall hålla rörlig, 

även sinnet, ens andliga jag får inte stelna. Detta händer så lätt just för husmodern, som 

har svårare än den utom hemmet arbetande kvinnan att hålla sig i kontakt med världen – 

vad man än må säga, så blir en husmor, som har fullt upp att göra i sitt hem, lätt andligt 

isolerad (Husmoderns Köksalmanack 1935:183) 

 

Kroppsrörelse är viktigt för en husmor för att hon ska hålla sin kropp i trim. Medan 

männens kroppsrörelse kommer mer av sig självt måste husmodern kämpa med viljan 

att röra sig. Detta tydliggör att det handlar om karaktär. Det är viktigt att kunna göra 

även sådant som man egentligen inte vill för att inte bli orörlig och överviktig. Det är 

också viktigt att träna sitt sinne så man inte blir osocial. Husmodersidealet gäller alltså 

inte bara det arbete man utför i köket utan handlar här också om att ta hand om sig själv. 

Föreskrifterna handlar inte enbart om handfasta grepp för hur husmodern ska bete sig 

utan också om vilka personliga egenskaper och förmågor som faktiskt krävs för att vara 

en god husmor. Det gäller att hålla kroppen i trim, vara ordningsam, behålla sin andliga 

spänstighet, vara en god planerare, hålla sig ajour med omvärlden.  

 

Kosthållning eller rent av bantning är ett hett ämne ur en rådgivande aspekt. Det talas i 

de flesta böcker om hur man bör äta för att komma tillrätta med sin vikt. I de tidigare 

böckerna finner man tydliga uppställningar med exakt vad man bör äta till en viss längd 
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för att hålla rätt vikt. Det finns tabeller och siffror som beskriver exakt kaloriintag vilket 

ger upplevelsen av att informationen kommer från myndighetshåll (Husmoderns 

Köksalmanack 1952:9, 53, 89f).  

 

De tidiga böckerna handlar också om barnuppfostran, strykning, städning, regler för hur 

man hälsar på människor, barns tilltal till vuxna De belyser vett och etikett och hur man 

blir en bättre människa. Det kan också handla om kvinnans roll när det gäller att få 

mannen att trivas: 

 

Det är inte nog med att vi skola variera maten, för att våra män ska trivas, vi måste också 

laga mat med piff. Avsmaka maten väl (Husmoderns Köksalmanack 1944:73). 

 

I Köksalmanackan i början av 1940 talet ser vi också tydliga exempel på hur kokboken 

representerar den tid den verkar i. Kriget har satt sina spår och böckerna innehåller till 

stor del artiklar kring hur man ska få råvaruransonerna och kupongerna att räcka till. 

Här finns en mängd råd kring hur man bäst tar vara på de knappa resurser som finns. 

 

Ja, i sanning välsignad – soppan är just rätten nr 1 under kalla krisvintrar. Den värmer 

och den mättar och den kan lagas utan att kupongerna rubbas ur sin cirkel. Och gör man 

soppan verkligt mättande och tar till den rikligt behövs ingen mer rätt den middagen, 

utom kanske en smörgås till soppan (Husmoderns Köksalmanack 1944:25). 

 

Husmoderns fantasi och sparsamhetsförmåga blir det som avgör hur man ska klara 

krisen. 

 

Lägg bara upp vad ni tror går åt är ett gott råd i dessa tider. Men det vill inte säga att man 

inte skall låta familjen äta sig mätt, utan bara att man till den mat det är ont om ska 

servera något, man har råd på (Husmoderns Köksalmanack 1944:58). 

 

Det finns en stor mängd med små tips för hur man ska kunna få ransonerna att räcka till 

utan att det ska gå någon stor nöd på familjen. Soppa är en god idé då den ger bra 

mättnad trots ringa insatser. Man kan använda det som finns över hemma. Det är också 

viktigt att ständigt ha hushållningen i tankarna och inte slösa genom att lägga upp för 

mycket mat. 
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Veteransonen har nog alla svårt att få att räcka – och dock längtar man som aldrig förr 

efter en smula gott bröd till sitt surr. Alla har vi därför nog försökt baka med andra 

mjölsorter – kornmjöl, havremjöl och potatismjöl – men resultatet har inte alla gånger 

varit alldeles lyckat (Husmoderns Köksalmanack 1944:41). 

 

Det finns en närvarande känsla av gemenskap i denna tuffa tid. Man uttrycker sig i 

termer av att alla har svårt att få vetet att räcka till. Man befinner sig i nöden 

tillsammans vilket också ibland bidrar till gemensamma misslyckanden i försöket att 

finna nya vägar vid bakning och matlagning. Om det däremot handlar om nöjen 

förändras tonen en aning: 

 

Vill man i dessa bistra tider se några vänner på middag bör man först av allt i god tid fatta 

sitt beslut, för att vara säker om att hinna samla ett tillräckligt antal kuponger utan alltför 

stor avmagringsrisk. Lönen för mödan av en självförvållad späkningsprocess ligger i den 

framgång man i sina rosafärgade drömmar beslutat uppnå (Husmoderns Köksalmanack 

1944:122). 

 

Vill man bjuda vänner handlar det först om att klara av att ge upp något för egen 

räkning. Genom att ta ett sådant beslut som det innebar att bjuda in andra krävs en del 

arbete och planering men också ett självuppoffrande. Smakar det så kostar det. Att 

benämna middagen för sina vänner som rosaskimrande drömmar kan med vårt 

nutidsperspektiv också innebära att man anser det vara ett helt onödigt projekt. Även i 

spartider finner läsaren dock prov på hur den goda husmodern alltid är att lita på i 

oväntade situationer: 

 

Aldrig lär vi väl få det så svårt eller maten bli så knapp att inte en husmor med en smula 

fantasi kan ställa fram en låda på bordet för oväntade gäster. Och aldrig lär hennes make, 

om han är som han skall vara, upphöra med att helt apropå komma hem med ett par 

bekanta som påträffats av en slump, som bara skall ha en liten, liten groggpinne och 

timmen efteråt visar sig ha en aptit som kan jämföras med en bengalisk tigers 

(Husmoderns Köksalmanack 1944:132). 

 

Husmoderns uppgift är enligt Köksalmanackans text att med knappa resurser och kort 

om tid kunna sno ihop en oplanerad måltid till sin make och hans vänner när andan 

faller på. Den sortens bjudning är en självklarhet, i alla fall om mannen är som han ska 

vara. Det kan ses som norm för denna tid att mannen tar hem bekanta på oväntat besök 
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medan kvinnan förväntas finnas tillgänglig, ta emot sin man och hans gäster och ställa 

till med middag. 

 

 I de tidigare böckerna finns alltså tydligare och fler anvisningar på hur man bör leva 

och agera. Det finns konkreta råd om ledighet, barnuppfostran, ordning och reda, 

sparsamhet, tvättning som kan upplevas som aspekter på hur man blir en bra god 

människa. I Seifarths avhandling beskrivs drömmen om hur den moderna människan 

skulle vara under 30-, 40- och 50-talen. Ord som rationell, kontrollerad, planerande, 

osjälvisk, kompetent och lycklig lyfts fram vilket stämmer ganska väl överens med den 

bild av husmodern jag mött i Köksalmanackan under samma tidsperiod (Seifarth 

2007:299). Centrala ord som enligt min analys skulle kunna tilläggas utifrån 

Köksalmanackans perspektiv är ordningsam och sparsam.  

 

Böckerna har en väldigt personlig prägel. Artiklarna som finns handlar ofta om 

namngivna personer och deras familjer. Man får som läsare en inblick i delar av deras 

liv och de delar med sig av både erfarenheter och tips. Genom dessa artiklar som ofta 

kopplas till den aktuella tid för vilken boken getts ut, formas bilder av hur saker och ting 

bör vara. Detta kan också ses som symboler för lyckade människor som är på rätt spår i 

livet. Artiklarna har en positiv ton där personerna ofta har olika små knep angående hur 

man ska hinna så mycket som möjligt, hur man kan spara tid och pengar eller hur man 

ordnar lyckade bjudningar som gästerna uppskattar. 

 

I de senare böckerna ser man snarare exempel på tips om hur man ska utnyttja 

lunchrasten på bästa sätt eller hur man lyckas med svampplockningen. Här upplevs inte 

de rådgivande inslagen lika tydligt. Däremot inte sagt att dessa inte finns. I nutidens 

böcker finner man däremot inbjudande reportage och bilder som snarare skulle kunna 

locka läsaren till en viss typ av livsstil. Genom att lyfta upp fördelar med vissa aspekter 

bidrar böckerna till att öppna upp för nya möjligheter. 

 

I Köksalmanackans tidigaste böcker mellan 30- till 50-tal som jag studerat finner man 

en rad helsidesannonser från olika företag inom områden som mat, köksutrustning, 

hushållsarbete, skor och liknande. Annonserna avtog nästintill helt under 60-talet. 

Genom att studera försättsbladen i dessa böcker kan man dock se de olika 

samarbetspartners som bidrar till att forma dem på olika sätt. I böcker under 60- och 70- 
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talen finner man att dessa medarbetare består av Frukt- och grönsaksfrämjandet, 

Hembakningsrådet, Jordbrukets provkök m.fl. Detta utökas i böckerna under 80- och i 

början av 90-talet och framåt då medarbetarna även kan bestå av Arla, 

Blomsterfrämjandet, Coop, Grön Gastronomi, ICA, Milko, NorrOst, Scan Foods, 

Svensk fisk, Vin & Sprit, Kronfågel, Köttinformation, Svensk fisk, Spira, 

Blomsterfrämjandet osv. Givetvis färgar deras avsikter och behov de texter och recept 

som möter läsaren på olika sätt. Deras olika intressen kan också till viss del bidra till 

den kluvenhet och mångfald jag tidigare beskrev. Företagen är en del av den 

livsmedelsindustri och det strukturella sammanhang där maten och kokböckerna ingår. 

Seifarths strukturalistiska tankegångar om hur normer formas i och med vad man väljer 

att offentliggöra och ge uttryck för i olika medier tydliggörs återigen i och med detta 

perspektiv (Seifarth 2007:298). Den moderna tidens kommersialism tydliggörs också i 

och med medvetenheten om vilka bakomliggande faktorer som bidrar till att forma den 

bild läsaren sedan ska ta till sig och applicera på sitt eget liv. Även detta kan ses som en 

del av den modernitet vi nu lärt känna i detta material. 
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Avslutande diskussion 

Att studera modernitet är intressant på flera sätt. Det är spännande att se hur den nya 

tekniska utvecklingen gett oss nya arbetssätt och möjligheter genom att underlätta 

vardagens bestyr på olika sätt. Det mest intressanta är dock att studera vad denna nya 

utveckling och moderniteten som fenomen gör med människors syn på livet och 

tillvaron. Det är också detta jag valt att fokusera på i denna uppsats. I Köksalmanackan 

finns en rad olika intressanta uttryck för modernitet och även för synen på de följder 

som kommer med denna utveckling.  

 

Den moderna tiden kan ses som en social organisation för att kunna skapa en standard 

och en syn på tiden som blir någorlunda universiell. Tiden ses ofta som en bristvara och 

människor upplever större stress ju mer den nya tekniken utvecklas för att kunna 

tidsbespara vilket kan ses som en intressant paradox i sammanhanget. Köksalmanackan 

är inget undantag. Tiden kan ses som något flyktigt som ständigt springer ifrån oss. 

Tidsbrist har också varit ett perspektiv i böckerna som husmödrar genom alla tider fått 

kämpa med. Tips på hur man ska kunna utföra sina sysslor snabbare och enklare utan att 

för den sakens skull behöva kompromissa med resultatet och kvalitén har varit ett 

genomgående tema i böckerna. 

 

Ny teknik på området har utvecklats för att tidsbespara köksarbetet. Den mest 

revolutionerande uppfinningen är dock frysen som inte bara klarar av att förskjuta tiden 

för hållbarhet utan dessutom kan förskjuta upplevelser. Tiden och rummet har 

förändrats i förhållande till varandra. Förr kopplades ofta dessa två perspektiv samman 

för att idag kunna ses som två olika enheter som ändå på olika sätt förhåller sig till 

varandra. Detta är en av de centrala delarna i modernitetens natur. Genom att närvaro 

och frånvaro numera korsar varandra på helt nya sätt och sociala relationer kan lyftas ur 

sina sammanhang, möter människor helt nya kunskaper, problem, insikter och 

möjligheter. Detta är också något som tar sig olika uttryck i Köksalmanackan.  

 

I böckerna finns tydliga tendenser när det gäller hur utvecklingen gått från ett mer lokalt 

synsätt till att bli en del av ett större globalt perspektiv. Genom att först se hur det lokala 

perspektivet i de tidiga böckerna snarast kan ses som något självklart växer så 

småningom andra sammanhang fram. Det globala får en allt tydligare roll i 



 34 

Köksalmanackan där framför allt motreaktioner mot detta fenomen tydliggörs. I och 

med att de globala perspektiven blir en allt tydligare del av människors liv på olika sätt 

och den snabba utvecklingen bidrar till bristande inblick och kontroll skapas en känsla 

av osäkerhet. Detta i sin tur formar en längtan efter trygghet, gemenskap och lokal 

närvaro på ett helt nytt sätt. 

 

Hela moderniteten bygger på människans förmåga att känna tillit till expertsystem. 

Människan förväntas förlita sig på människor och system utan att ha kontroll över 

situationen. Detta kan kopplas till exempelvis livsmedelsindustrins utveckling under 

senare tid och alla de valmöjligheter människor ställs inför i modern tid. Det handlar om 

matens ursprung, moraliska perspektiv, ekonomiska, miljögifter, transporter osv. 

 

Ur detta uppstår motståndsrörelser och en längtan efter det lilla, det lokala, närheten, 

vetskapen om matens ursprung, ekologiskt odlad mat, närproducerat osv. Detta finns det 

många aspekter på i Köksalamanackans senare utgåvor som också beskrivits i 

uppsatsen. 

 

När det gäller de rådgivande inslagen i böckerna finns det, i alla fall i de tidigaste, en 

tydlig avsikt i att inte bara lära ut matlagning och kokkonst utan också att fostra 

husmodern i sin roll. Det finns konkreta tips på hur man bör hålla kroppen i trim, vikten 

av ordningsamhet och sparsamhet påpekas men också råd om hur man bäst vilar upp sig 

på semestern för att sedan orka upprätthålla sitt goda arbete. 

 

Det fostrande perspektivet tonas sedan ner för att istället bytas ut mot en mer lockande 

ton där det snarare handlar om att belysa olika livsstilar genom att använda sig av 

vackra bilder, inbjudande reportage i en mer kommersiell anda. Utifrån detta perspektiv 

handlar det också om att belysa vikten av medvetenhet kring vilka instanser som står 

bakom dessa böcker men också vad deras avsikt med sin medverkan kan vara. Det 

handlar om vad man vill förmedla till den potentiella läsaren och hur man väljer att göra 

detta för att bäst nå sina mål.  

 

Jag hävdar att Köksalmanackan absolut kan ses som en arena för modernitet på olika 

sätt. Det finns tydliga inslag som kan kopplas till den samtid där den verkar både i form 

av att följa den utveckling som sker men också genom att belysa motreaktioner mot 
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densamma i form av en längtan efter det ursprungliga. Jag anser också att uppsatsen 

svarat på de frågeställningar som inledningsvis ställdes när det gäller de teman jag valt 

att belysa. Genom att koppla detta till annan litteratur på området tycker jag att det vuxit 

fram en intressant bild som stärkt de aspekter jag inledningsvis uttryckt när det gäller 

matens roll i samhället. 

 

För att återgå till det inledande citatet i uppsatsen så menar jag att denna uppsats kan ses 

som ett ytterligare exempel på att mat inte enbart handlar om kolhydrater, protein, 

näring eller mättnad. Den handlar om så mycket mer. Den kan ses som en tydlig 

uttrycksform både för individen men också på ett strukturellt samhällsplan. Den är en 

stor del av människors liv som inte går att bortse ifrån och jag vill påstå att oavsett 

vilken riktning moderniteten kommer att ta så kommer maten att finnas där och skapa 

nya spännande avtryck i vår värld. Både genom kokböcker men också på andra sätt. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att redogöra för centrala perspektiv av modernitet i 

böckerna Husmoderns Köksalmanack, hur dessa tar sig uttryck samt vilka konsekvenser 

det kan få på ett strukturellt plan. För att kunna göra detta har jag valt att dela in 

materialet i tre olika teman alla kopplade till ett modernitetsperspektiv: Dessa teman är: 

Tid och rum, Lokalt, regionalt och globalt samt Rådgivning. 

 

De frågeställningar jag har redogjort för och besvarat är; Om och i så fall hur 

tidsperspektivet i böckerna kan kopplas till modernitet, om och hur lokala, regionala 

och globala tankegångar uttrycks i böckerna samt om det finns en rådgivande ton i 

böckerna.  

 

Detta har jag gjort genom att studera ett antal årgångar av Husmoderns köksalmanack i 

ljuset av tidigare forskning på området samt annan aktuell litteratur. Jag har dessutom 

som en röd tråd genom hela uppsatsen undersökt hur de ovan nämnda frågeställningarna 

kan bidra till att forma och upprätthålla normer utifrån ett strukturalistiskt perspektiv. 

Jag har sedan kopplat detta material till de teoretiska perspektiv jag valt att använda och 

som utgörs av Anthony Giddens teorier om modernitet samt Pierre Bourdieus 

strukturalistiska synsätt. 

 

Resultatet av denna undersökning visar tydliga kopplingar till att den utveckling som 

sker i samhället även påverkar mat- och hushållsområdet och i förlängningen också 

innehållet i de kokböcker som ges ut. I Köksalmanackan tydliggörs detta i och med 

synen på tid som en bristvara samt de motståndsrörelser som skapas utifrån detta. Det 

handlar också om hur de lokala, regionala och globala perspektiven presenteras samt 

hur dessa kan kopplas till Giddens tankar om modernitet och tillit. De rådgivande 

inslagen kan, även de, kopplas till utvecklingen samt till rådande normer som 

representeras utifrån olika tidsperioder. 

 

Köksalmanackan kan utifrån dessa resonemang ses som en arena för olika aspekter av 

modernitet och strukturella perspektiv. Innehållet i dessa böcker kan genom sitt 

utformande bidra till att skapa men också upprätthålla normer. Detta faktum kan 

kopplas både till den rådgivande tonen i böckerna beträffande hur man ska vara som 
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människa och god husmor men också utifrån en modern konsumtionsaspekt där 

bakomliggande producenter och ekonomiska intressen styr innehållet.  
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