
Burgarkonstnärer och 

sensuella citroner  
– en analys av hur samhälleliga

individualiseringsprocesser

tar sig uttryck i kokböcker

Mina Beik

ETNK02, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, kandidatuppsats

Ht 2018

Handledare: Charlotte Hagström

Institutionen för kulturvetenskaper, avdelningen för etnologi

Lunds universitet



Abstract

Title: Burger artists and sensual lemons – an analysis of how societal individualization 

processes manifest themselves in cookbooks

The aim of this bachelor thesis in ethnology is to examine in which ways the prevalent 

individualistic discourse of our time is visible in the cookbook genre. The analysis has been made 

with the help of five cookbooks and one diet book, ranging from the 1960s to the 2010s, where both

text and images have been analyzed. This method has been combined with the use of different 

sociological theories regarding individualization. In conclusion, aestheticization of life is a 

dominant narrative which is visible in the cookbook genre. This can be seen in the ”pleasure 

discourse” of food, the romanticizing and dreaming in relation to food and the praise of simplicity 

in aesthetics. Another noticeable subject is the struggle to develop and maintain an individual 

lifestyle. There are different examples of contexts in which this struggle can be seen when it comes 

to food and cooking. One of these contexts is specific food related hobbies, but also the narrative of 

fun and excitement with reference to everyday cooking. Furthermore, the body’s connection to the 

self is an important theme. This is visible for example when it comes to dieting, controlling the 

body with regards to health and the individual’s attempts to control life and death.
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1. Bakgrund

Vad är mat? Ett givet svar på den frågan är att det är livsviktig näring. Äta bör man, annars dör man,

som talesättet lyder. Men självklart fyller mat fler funktioner. År 2016 passerade Sverige gränsen på

400 utgivna kokböcker per år, och blev därmed det land som ger ut flest kokböcker per capita 

(Raudén 2016). I en tid då internet för många är en del av vardagen och de allra flesta recept går att 

hitta online, är det inte troligt att alla dessa kokböcker ges ut och säljs främst med syftet att vara den

typen av praktiska instruktionsböcker vi kanske associerar med ”förr i tiden”. Det kan verka 

paradoxalt att den tid då det ges ut flest kokböcker också är den tid då vi verkar ”behöva” dem som 

minst. Finns det då andra förklaringar till kokbokens fortsatt självklara plats i samhället? Kan en av 

dessa förklaringar i så fall vara att kokboken speglar den tid vi lever i, och att vi därför på olika sätt 

blir bekräftade genom konsumtionen av kokböcker? Det är centrala teman i den här uppsatsen. 

Viktigt att poängtera är att uppsatsens utgångspunkt är teoristyrd, och jag vill med andra ord inte 

undersöka samtida kokböcker generellt. Jag vill specifikt undersöka böckerna utifrån ett perspektiv 

på samhällelig individualisering.

Så länge jag kan minnas har kokboksavdelningen på loppisar och second hand-butiker haft 

en magnetisk effekt på mig. Jag fascineras av att bläddra i de många böckerna, med sina ofta vitt 

skilda text- och bildspråk, som på något sätt känns som destillat av sina respektive tidsperioder. Det 

har fått mig att fundera kring vad som egentligen skiljer de olika böckerna åt. Någonstans där har  

mitt intresse uppkommit för kokbokens potential som samtidsdokument. Som etnolog är jag 

intresserad av att undersöka ”det stora i det lilla”, det vill säga hitta vardagliga exempel som kan 

belysa någonting mer övergripande. Det är precis vad jag gör i den här uppsatsen. Med hjälp av 

kokböcker som verktyg vill jag uppmärksamma och skapa en förståelse för vissa bakomliggande 

samhällsmekanismer som bidrar till att genren ser ut som den gör idag.

2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att, utifrån specifika teoretiska perspektiv på samhällsförändring, 

undersöka hur individualistiska strömningar i samhället kan ta sig uttryck i kokboksgenren. Med 

andra ord: vad kan kokboken, i text och bild, säga om samhället som den uppkommer i? Till min 

hjälp har jag formulerat följande frågor:
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 Bidrar ett individualiserat samhälle också till ett utbrett intresse för att skapa individuella 

narrativ? Hur ser i så fall detta intresse ut relaterat till mat, och vilka spår av detta syns i 

kokböcker från den tidsperiod jag undersöker?

 På vilka sätt kan individen i den tidsperiod jag undersöker använda mat och matlagning för 

att formulera sin livsstil, och på vilka sätt kan detta användande antydas i kokböcker?

 Hur ser relationen mellan mat, kropp, hälsa och individ ut i den tidsperiod som jag 

undersöker, och hur kan detta ta sig uttryck i kok- och dietböcker?

3. Metod och material

3.1 Material och urval

Mitt källmaterial utgörs av sex böcker. Nedan presenteras en lista på dessa i kronologisk ordning 

utifrån utgivningsår, tillsammans med en kort beskrivning av respektive bok.

 Laga maten själv (1962) av Margit Engnes. En bok som är tänkt att underlätta för ovana 

matlagare i hemmen. Instruktioner och praktiska råd samsas med recept på lättlagade rätter.

 Stora matboken (1976) av Marie Louise Falkenborg, Bertil Karlén, Carin Swartström och 

Iréne Winell-Garvén. Recepten har hämtats från olika nummer av ICA-kuriren samt tidigare 

utgivna böcker från ICA-förlaget, och sammanställts i denna bok. Innehåller många 

färgbilder och ett fåtal svartvita bilder. Inleds med ett kort kapitel med allmänna kostråd. 

 Flygvärdinnedieten (1985) av Margaret Danbrot. En bantningsbok snarare än en kokbok. 

Temat är en snabbdiet vid namn flygvärdinnedieten. Innehåller utförliga instruktioner för 

hur dieten ska genomföras och dagliga menyer, samt en del övriga råd kring viktnedgång.

 En man, en kvinna, ett kök (1997) av Katinka Svedberg och Lasse Anrell. Svedberg är kock 

och Anrell är journalist. I boken varvas Svedbergs matrecept med Anrells kåserier om mat. 

Fotografier i färg och svartvitt är centrala i kokboken.
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 Sannas sommarmat (2004) av Sanna Töringe. En bok om mat som är enkel att laga och 

främst passar på sommaren. Huvudsakligt fokus på smårätter och plockmat. Varje kapitel 

inleds med en kort reflektion från författaren.

 Flippin’ burgers: hamburgare från grunden (2013) av Jon Widegren. En bok skriven av 

grundaren till den populära hamburgerrestaurangen Flippin’ Burgers i Stockholm. 

Helsidesfotografier och praktiska instruktioner kring hamburgarens olika beståndsdelar 

blandas med recept på hamburgare och tillbehör.

Böckerna har alla hittats och valts ut på second hand-butiker och antikvariat. Trots att jag inte haft 

en helhetsöverblick gällande alla matrelaterade böcker som getts ut mellan vissa årtal, har jag haft 

vissa kriterier med mig under urvalsprocessen. Jag bestämde mig tidigt för att jag ville ha med en 

bok från varje årtionde från och med 1960-talet till idag. Anledningen till att jag valt just en bok 

från varje årtionde är dels att jag har velat visa på en bredd, och delvis också för att undersöka om 

det kan finnas några kronologiska mönster. Jag är dock medveten om att historien inte är linjär i alla

aspekter, och att de böcker som jag valt är exempel och inte tvärsnitt från sin respektive tidsperiod. 

Säkerligen finns det andra nutida kokböcker som inte skulle passa in i de analyser om samtiden som

framkommer i denna uppsats. Mitt mål har dock varit att undersöka en specifik strömning, och 

därför har fokus legat på en typ av material där den typen av narrativ är tydligt synbart.

Jag valde att börja från 1960- och 70-talen eftersom denna period – framför allt 1960-talet – 

föregick det som brukar kallas det nyliberala samhället, och som fick sitt genombrott på 1980-talet 

(Löwegren 2018). Mitt fokus kommer alltså att ligga på senmodern tid, vilket i den här uppsatsen 

definieras som från och med uppkomsten av det nyliberala samhället fram till idag. Jag vill dock 

även att studien delvis ska vara jämförande, och det är anledningen till att materialet också 

innehåller två äldre kokböcker. Dessa äldre böcker används alltså på grund av sin kontrasterande 

funktion, och jag kommer inte att analysera den tidsperiod då de gavs ut.

Just därför var ett annat urvalskriterium att böckerna skulle säga någonting om de fenomen 

kopplade till individualiseringsprocesser som jag valt att undersöka. Sådant jag har tittat efter i 

letandet efter material har varit böcker med bilder och texter som pratar om njutning, upplevelser, 

dieter, specifika matrelaterade intressen och liknande. Exakt vilka dessa fenomen skulle vara var 

dock inte helt klart från början. I första skedet valde jag en bok som var skriven av en festfixare som

ordnat fester åt kändisar, men när jag upptäckte att teorierna och min analys tog andra vägar valde 

jag bort den. 
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Jag ser mitt material i det här sammanhanget framförallt som ett redskap för att visa på någonting 

mer generellt. Därför har det inte varit viktigt att det nödvändigtvis ska vara renodlade kokböcker, 

eftersom min uppsats inte bara undersöker mat eller matkultur. Det är anledningen till att jag valt 

Flygvärdinnedieten, som är en dietbok snarare än en kokbok. Den är dock ändå en kostrelaterad 

bok, och räknas därför in när jag i uppsatsen generellt benämner böckerna jag studerat som 

kokböcker.

3.2 Metod

Jag har valt att använda mig av en typ av text- och bildanalys som metod, eftersom jag velat 

undersöka hur individualiseringsprocesser tar sig uttryck i en viss bokgenre. Till en början, när jag 

hade valt kokböcker som tema men ännu inte bestämt mig för inriktning, övervägde jag att använda 

mig av exempelvis fokusgruppsintervjuer. På så sätt hade jag kunnat få en bild av hur människor 

reagerar på specifika delar i kokböcker. Denna metod valdes dock tidigt bort, eftersom jag insåg att 

jag ville fokusera på böckernas innehåll snarare än läsarnas reaktioner på innehållet. 

I metodboken Textens mening och makt har Alexa Robertson, medie- och 

kommunikationsvetare, bidragit med ett kapitel om narrativanalys. Hon skriver att studiet av 

narrativ ger oss möjlighet att undersöka till exempel maktfördelning och ideologier i ett samhälle. 

Hon menar att metoden kan ge oss ny förståelse kring sådant som konstrueras som naturligt, eller 

det som ses som ”underförstått” (Robertson 2012:256). Jag har haft ett liknande förhållningssätt till 

min metod. Jag har velat dissekera vissa samtidsfenomen som vi idag ser som självklara, och 

undersöka dem från ett utifrånperspektiv. 

I ett kapitel om visuell textanalys i samma bok skriver Anders Björkvall, forskare i svenska 

språket, om hur olika diskurser i skilda tidsepoker är med och skapar olika visuella bilder. Han tar 

upp viktminskningsreklambilder som exempel, och påpekar att sådana bilder idag ser annorlunda ut 

än de gjorde i en historisk tid då det snarare var viktökning som var statusladdat (Björkvall 

2012:329). Detta är någonting som jag haft med mig i bakhuvudet när jag genomfört analysen. 

Även om det i analysen är en viss övervikt på textanalys snarare än bildanalys, har jag sett bilderna 

i kokböckerna som en väsentlig del i det författarna velat uttrycka. Böckerna har analyserats som en

helhet där text och bild samspelar.

Hur har jag då rent praktiskt gått tillväga med min metod? I första skedet, när jag hade valt 

ut det material som jag skulle använda mig av, bläddrade jag översiktligt igenom böckerna och 

antecknade sådant som jag upplevde som relevant för uppsatsarbetet. Därefter började processen att 

pussla ihop materialet med teorin. Jag valde ut de stycken eller bilder ur materialet som jag ansåg 
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kunde vara talande för något av de teoretiska perspektiven, och kopplade samman material med 

teori.

Etnologen Helena Hörnfeldt skriver i Etnologiskt fältarbete om skriftliga källor. Hon 

diskuterar visserligen främst utifrån en typ av skriftligt material – som statliga utredningar, 

styrdokument och mötesprotokoll – som delvis skiljer sig från mitt. Ändå hittar jag mycket i hennes

text som känns relevant även för den sortens material som jag använder mig av. Hon tar upp några 

punkter som hon anser vara viktiga för att ett skriftligt material ska vara relevant för en etnolog att 

undersöka. Materialet behöver för det första ha potential att säga något om människors liv. Ur 

texten ska man också kunna utläsa något om sammanhanget som den tillkommit i. Dessutom är det 

en fördel om materialet kan säga något om kulturella och samhälleliga processer (Hörnfeldt 

2011:238). 

Alla Hörnfeldts punkter anser jag stämmer in på mitt material. Mitt mål är att utifrån 

kokböckerna göra tolkningar och analyser av sammanhanget och av samhället som kokböckerna 

uppkommit i. Detta är förstås nära sammankopplat med människors liv. Om jag ser det på ett sådant

sätt, så kan jag ”se” människorna även i mitt material, trots att jag inte träffat dem.

3.3 Etiska överväganden

Hörnfeldt menar att när etnologer använder sig av skriftligt källmaterial i ett arbete, så radar de 

många gånger upp dessa källor (ofta vid sidan av t.ex. intervjuer och observationer), men går sällan 

in djupare och redogör för hur de skriftliga källorna har samlats in eller analyserats (Hörnfeldt 

2011:236). Hur kommer det sig egentligen att skriftligt, ”färdigt” material generellt inte anses lika 

viktigt att reflektera kring som egenhändigt skapat/framtaget material som intervjutranskriptioner 

och observationsanteckningar? En förklaring kan förstås vara att det inte anses finnas lika mycket 

att säga om de källor som man hämtat någon annanstans ifrån. Till exempel är det kanske inte lika 

självklart att fundera kring sådant som självreflexivitet och etiska frågor i forskningsprocessen när 

det kommer till färdiga källor, eftersom det inte är forskaren själv som har producerat materialet och

därför inte är personligt kopplad till det på samma sätt.

Här har jag dock en invändning. Jag anser att det finns forskningsetiska frågor att ta 

ställning till också här, även om dessa ofta skiljer sig åt från de etiska frågor som kan uppstå i 

exempelvis intervjustudier. Inför uppsatsskrivandet har jag tagit del av Vetenskapsrådets riktlinjer 

för forskningsetik. På sin hemsida CODEX skriver de att en forskare visserligen arbetar under ett 

antal bestämda regler, men att forskaren ändå själv har ansvaret att se till så att forskningen är ”av 

god kvalitet och moraliskt acceptabel” (CODEX 2018). I mitt fall kan detta exempelvis handla om 
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att ha ett seriöst förhållningssätt gentemot de författare som har skrivit böckerna som mitt material 

består av. Det hade kanske varit lätt att hemfalla åt en raljerande ton och utmåla böckernas författare

som karikatyrer, men detta har alltså inte varit min önskan. Jag anser att det är viktigt att ha en 

ödmjuk inställning till materialet. Det handlar om att ha en förståelse för att böckerna är en produkt 

av sin tid, på samma sätt som till exempel jag själv är en del av min tid, vilket påverkar mitt sätt att 

uttrycka mig och mina viljor och önskningar.

4. Tidigare forskning

Efter att ha navigerat bland tidigare forskning, kan jag konstatera att mitt bidrag till forskningsfältet 

kan både sammanlänkas med och kontrasteras mot det som tidigare gjorts. Först och främst behöver

vi definiera vilka forskningsfält som min uppsats egentligen kan placeras i. Jag ser det som att det 

finns flera olika nivåer. Om man börjar övergripande så handlar det om mat- och måltidsforskning. 

Det är ett stort och idag väldigt populärt fält, som inte minst spridit sig till populärkultur och media. 

Exempel på detta är SVT:s ”Historieätarna” och SR:s ”Meny i P1”. Människor verkar idag helt 

enkelt vara väldigt intresserade av mat och kulturen kring den. Om man sedan smalnar av det något,

finns det forskning kring kokböcker specifikt. Det är förstås ett inte riktigt lika väl utforskat tema, 

men kokboksforskning är ändå ett relativt brett begrepp, och det finns många olika aspekter av 

kokböcker som kan undersökas. Det är också brett i och med att det är ett relevant tema inom 

många olika discipliner.

Inom etnologin specifikt har mat- och måltidsforskning länge varit ett centralt fält. En 

etnolog som tidigt forskade kring matkultur är Nils-Arvid Bringéus, som bland annat riktat in sig på

lokala och regionala matseder och till exempel har skrivit boken Mat och måltid: studier i svensk 

matkultur (1988). En nyligen utgiven antologi skriven av etnologer från olika nordiska länder heter 

Jordnära – Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat (2018) och handlar om nutidens intresse 

för den ekologiska och lokalt producerade råvaran. Richard Tellström är etnolog och 

måltidsforskare och har bland annat skrivit Hunger och törst: Svensk måltidshistoria från näring till

statusmarkör (2015). Andra etnologer som är verksamma inom fältet idag är exempelvis Håkan 

Jönsson som skrivit avhandlingen Mjölk – En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi (2005) 

och Anna Burstedt som arbetar med sin avhandling Matkultur på menyn. Det är med andra ord ett 

stort fält som jag har gett mig in på, och att redogöra för allt hade inte varit möjligt. Nedan har jag 

valt ut ett antal studier som är relevanta för min studie.

Mera än mat är en antologi från 1987, skriven av etnologer under redaktion av Anders 

Salomonsson, som handlar om matkultur. Boken behandlar alltså mat i allmänhet, och inte 
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kokböcker i synnerhet. Trots det upplever jag att det i ett par av kapitlen finns flera 

beröringspunkter med mitt uppsatstema. I kapitlet ”Det vegetariska alternativet” ser Anders 

Salomonsson detta alternativ som tätt sammankopplat med ett ökat hälsofokus i allmänhet. Han tar 

upp olika strömningar, som ett tilltagande intresse för motion och hälsokost, vilket han kopplar till 

ett fokus på det egna jaget och den egna kroppen (Salomonsson 1987:96). Kapitlet som heter 

”Hälsokultur”, skrivet av Susanne Lundin, handlar ännu mer generellt om den framväxande 

hälsokoströrelsen. De teorier som författaren utgår från handlar mycket om det moderna, jäktade 

samhället, och hur hälsokoströrelsen förmodligen uppstått som motvikt till detta. Men hon menar 

också att hälsokoströrelsen har en kommersiell sida (Lundin 1987:164).

Kokböcker heter en rapport från 2001, skriven av språk- och kulturforskaren Karin Mårdsjö. 

I denna analyserar hon, utifrån några olika aspekter, ett antal kokböcker från tidsperioden mitten av 

1700-talet fram till början av 1900-talet (Mårdsjö 2001:5). Ett av hennes huvudspår är att undersöka

receptböckerna som attitydpåverkare (Mårdsjö 2001:9-10). Den här metoden liknar den som jag 

använder mig av. Det handlar om att analysera kokböcker från en viss tid, för att på så sätt kunna få 

en bild av samhället som kokboken uppkom i. Den mest uppenbara skillnaden jämfört med mitt 

projekt är förstås att jag fokuserar på en senare tidsperiod. Jag ser inte heller min uppsats som en 

renodlat historisk studie på samma sätt som Mårdsjös rapport. Mitt fokus ligger till stor del på vår 

samtid, och analyserna kring tidigare kokböcker görs i syfte att kontrasteras mot nutiden för att hitta

skillnader och likheter.

Kandidatuppsatsen Kokboken – Utgivning, inriktning och uttryck under 40 år är skriven av 

Maria Bonde (2017) i ämnet bokhistoria. Här är alltså ännu ett exempel på ett ämne där studier av 

kokböcker kan vara relevant. Bonde har valt att undersöka ett antal olika upplagor av den klassiska 

kokboken Vår kokbok. Syftet är att undersöka hur kokboken förändrats när det gäller utgivning, 

inriktning och uttryck under en viss tidsperiod. Hon har undersökt frekvensen av kokboksutgivning 

mellan vissa årtal, och genomfört en analys av de olika kokböckernas uttryck. Hon analyserar till 

exempel hur det kommer sig att vissa kokboksteman varit mer eller mindre populära under vissa år. 

Hon diskuterar den tidens ökade fokus på mat som upplevelse, och ställer det i kontrast till hur det 

såg ut i folkhemmet, där mat främst var näring (Bonde 2017:13).

Den moderna matens uttryck – en etnologisk studie om modernitet i Husmoderns 

Köksalmanack är en kandidatuppsats i etnologi. Författaren heter Ingela Sjöberg (2011). Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur modernitet syns i Husmoderns Köksalmanack, som getts ut en gång 

per år sedan 1937. De teorier som Sjöberg använder sig handlar därför på olika sätt om modernitet 

(Sjöberg 2011:13). Hon analyserar bland annat tid, och menar att dagens fokus på ”slow food” kan 

ses som en moteffekt till ett jäktat samhälle (Sjöberg 2011:18). Sjöbergs uppsats har flera likheter 
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med den här uppsatsen – ämnet är etnologi, materialet är hushållsböcker och en specifik 

samhällsströmning fokuseras.

Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare forskning jag läst haft ganska olika inriktning

och syfte. Något som dock står klart är att det är fler än jag som har insett kokbokens potential som 

samtidsdokument. Däremot har de olika textförfattarna alltså nyttjat denna potential på olika sätt. 

Dessa olika inriktningar har varit mer eller mindre kopplade till temat i denna uppsats.

Vad kan jag då med min uppsats bidra med till forskningsfältet? Även om jag har kunnat se 

beröringspunkter med mitt tema i den forskning jag nämnt, är det svårt att hitta etnologisk forskning

som huvudsakligen analyserar just kokböcker utifrån det livsstilsfokus som finns i vad som brukar 

kallas det postmoderna samhället. Genom att göra en sådan studie hoppas jag kunna bidra till både 

forskningsfältet kring matkultur, och mer övergripande till studier av individualitets- och 

livsstilsdiskurser.

5. Teoretiskt perspektiv 

I valet av relevanta teoretiska perspektiv har jag utgått från teorier och begrepp som på olika sätt 

handlar om effekter av samhällets individualisering. Nyckelord har varit exempelvis livsstil, 

postmodernism, konsumtionskultur, estetisering och kroppen. Dessa diskuterar jag nedan utifrån en 

läsning av sociologerna Zygmunt Bauman (1998), Anthony Giddens (1991), Mike Featherstone 

(1994), David Chaney (1996) och Jonas Stier (2012). 

Den här uppsatsen behandlar alltså den tid vi lever i och cirka 40 år bakåt, och denna tid 

brukar benämnas med en rad olika termer. När jag citerar och diskuterar en viss teoretiker använder 

jag ofta deras egna föredragna begrepp, som de själva använder sig av i litteraturen. Exempelvis 

brukar Bauman prata om konsumtionssamhället, Giddens nämner ofta senmoderniteten och 

Featherstone föredrar postmodernismen eller konsumtionskulturen. Ett annat vanligt förekommande

begrepp i allmänhet, kanske främst i politiska sammanhang, är nyliberalism. I mina egna 

resonemang har jag valt att använda begreppet senmodern tid, och syftar i det här fallet på perioden 

från 1980-tal fram till tidpunkten då denna uppsats skrivs, det vill säga sent 2010-tal. Detta eftersom

jag bedömt att det på så sätt blir tydligast vad jag syftar på, då flera av de mer etablerade begreppen 

kan vara antingen diffusa eller alltför nischade i betydelse och konnotationer, om de används 

utanför den kontext som en viss teoretiker skriver om. Det är ofta också svårt att hitta konsensus 

kring när dessa epoker egentligen tog sin början.
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5.1 Estetiseringen av livet

Samtliga dessa teoretiker drivs av en strävan att förklara hur och varför vi i vår samtid har ett stort 

fokus på jaget och det individuella. Featherstone (1994) menar till exempel att vi i modern tid är 

intresserade av att omskapa våra liv till konstverk. Själva existensen blir alltså lik ett konstverk, och

det finns ett ”behov av att forma livet till en estetiskt behaglig helhet” (Featherstone 1994:45-46). 

Det här är ett synsätt som jag anser är väldigt relevant i relation till denna uppsats. Perspektiven blir

framförallt användbara i kapitel 6, som jag valt att kalla ”Maten som upplevelse”. Ett exempel är 

det spår jag valt att undersöka i kapitel 6.1, ”njutningsnarrativet” – att varje måltid är en slags 

sinnlig upplevelse. Det är ett sammanhang där estetiseringen av livet blir tydlig. 

Detta perspektiv finns även hos exempelvis Giddens som menar att självidentitet är kopplat till 

förmågan att ”hålla igång en specifik berättelse” (Giddens 1991:69). Det är nära sammankopplat 

med just estetiseringen av livet, eller livsberättelsen. En teori som Zygmunt Bauman ofta 

återkommer till handlar om konsumtionsestetiken. Han skriver bland annat att vägen till 

självidentitet, och ett liv som erkänns som meningsfullt i vårt samhälle, nås genom konsumtion och 

ständigt nya attraktioner (Bauman 1998:43-44). Teorierna som på olika sätt handlar om livets 

estetisering är alltså centrala i den litteratur som jag läst i samband med uppsatsskrivandet. Dessa 

teorier har kunnat kombineras, eftersom de alla i grunden bygger på liknande synsätt på världen. De

har sin utgångspunkt i vårt samhälle, och i denna kontext beskriver de på olika sätt hur den estetiska

synen på livet fått större och större plats. 

5.2 Livsstil som begrepp

Ett annat nyckelbegrepp i teorilitteraturen är livsstil, och en av böckerna heter just Lifestyles 

(Chaney 1996). Livsstilstanken är enligt Chaney någonting som är utmärkande för tiden vi lever i. 

Han menar att livsstil innebär olika mönster av agerande som särskiljer människor från varandra. 

Livsstilar berättar för oss vad människor gör, varför de gör det, och vad det betyder för dem själva 

och för andra människor (Chaney 1996:4). Även Jonas Stier (2012) skriver om livsstil i sin bok 

(Van)modernitet och identitet. Han nämner begreppet livsplanering, och menar att i en värld full av 

valmöjligheter blir planerandet av det egna livet – valet mellan olika möjliga livsstilar – extra 

viktigt (Stier 2012:70-71). En möjlig tolkning av dessa teorier är att livsstil är ett begrepp som 

egentligen har blivit riktigt relevant först i senmodern tid, eftersom det förklarar en viss synlig 

diskurs på ett tydligt sätt. 
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Människor har givetvis alltid levt på olika sätt. Men att, i den omfattning som vi är med om idag, 

gång på gång ställas inför val som ska bekräfta och förstärka ens självidentitet är någonting nytt, 

enligt ovan nämnda teoretiker. Livsstil är ett ord och ett perspektiv som kommer att genomsyra hela

denna uppsats, eftersom människan i senmodern tid hänger så tätt ihop med detta. Det är ett begrepp

som vi till vardags kanske tar för givet, just eftersom det är ett så centralt sätt att se på livet i 

senmodern tid. Därför är det givande att reflektera över och använda perspektiv från teoretiker som 

tagit ett kliv åt sidan och ser på ett begrepp som livsstil utifrån.

Att använda exempelvis mat som ett sätt att nischa sig och sitt sätt att leva är en logisk följd 

av detta livsstilsfokus. I analysdelen av uppsatsen kommer jag att ha nytta av dessa teorier bland 

annat i kapitel 7, ”Maten som livsstilsmarkör”.

5.3 Kroppen i senmodern tid

Andra centrala teorier i den teoretiska litteraturen kretsar kring fokuset på kroppen i senmodern tid. 

Individualiseringen innebär förstås ett ökat fokus på jaget, vilket i sin tur även leder till ett större 

fokus på den fysiska kroppen. Stier menar att kroppen i vårt samhälle ses som någonting man 

disponerar. Vi har en kropp snarare än att vi är en kropp. Denna kropp ägnar vi idag på olika sätt 

väldigt mycket uppmärksamhet (Stier 2012:74). Stier menar alltså att vi gör vår egen kropp till ett 

objekt, som vi sedan ägnar mycket tid och energi åt att försöka forma på ett sätt som stämmer 

överens med den självbild vi har. 

Featherstone drar kopplingar mellan kroppsfokuset och konsumtionskulturen. Han menar att

den stora skönhetsindustrin och alla de produkter som marknadsförs och säljs för att på olika sätt 

påverka och forma kroppen visar på kroppens betydelse i vårt samhälle (Featherstone 1994:105). 

Han skriver också om termen ”kroppsunderhåll”, och menar att det är en talande metafor som visar 

hur kroppen idag ses som en maskin som kräver service och underhåll för att nå sin maximala effekt

(Featherstone 1994:117). Detta är reflektioner som på ett tydligt sätt analyserar en rådande diskurs. 

Genom att se på hur man pratar om och ser på kroppen, så kan man förstå någonting om samhället. 

Det blir genast tydligt att kroppsfokuset som finns idag ser ut på ett särskilt sätt. Jag kommer att 

återkomma till detta perspektiv när jag analyserar materialet utifrån kost, dieter och kroppsfokus i 

kapitel 8, ”Maten och kroppen”.
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5.4 Avslutande reflektioner kring teorianvändning

De teorier och begrepp som jag har nämnt har alla populariserats under ett visst tidsspann som i 

högsta grad också sträcker sig till vår samtid. Tidsspannet spänner visserligen över några olika 

decennier, men det finns ändå gemensamma nämnare som gör att det, i alla fall ur vissa perspektiv, 

kan ses som en någorlunda sammanhållen tidsperiod. Begreppen och teorierna är helt enkelt 

sprungna ur ett behov att förklara den tid vi lever i. Hade de uppkommit i en annan tid hade de 

säkerligen sett annorlunda ut. Kontexten är alltså viktig för att förstå varför vissa begrepp har 

populariserats.

Jenny Gunnarsson Payne och Magnus Öhlander skriver i ”Tillämpad kulturteori” om så 

kallad teoretisk eklekticism. Eftersom verkligheten är mer komplex än vad en enstaka teori kan 

beskriva, är det vanligt bland kulturforskare att blanda teorier (Gunnarsson Payne & Öhlande 

2017:15). De teorier jag tagit upp rör sig inom samma område, vilket har gjort att de på ett smidigt 

sätt har kunnat kombineras och belysa olika aspekter av det jag undersökt. De har uppkommit i en 

viss kontext, vilket gör att de har mycket gemensamt. Samtidigt är de inriktade på delvis olika sätt, 

och är skrivna av olika teoretiker som har sina egna förförståelser och angreppssätt. Kombinationen 

av dem har därför varit givande i uppsatsarbetet.

6. Maten som upplevelse

Kan kokböckerna säga någonting om vilken typ av känslomässig relation många människor har till 

mat i dag? Hur vi pratar, tänker och fantiserar kring mat? Den aspekt som står i fokus i detta kapitel 

är mat som någonting att bygga upp estetiska scenarion och känna starka känslor kring. Det 

kommer att, på olika sätt, handla om maten som upplevelse. 

6.1 Njutningens narrativ

När jag först bläddrade i kokboken En man, en kvinna, ett kök från 1997, var bilderna det som 

framförallt fångade min uppmärksamhet. Bilderna ger illusionen av att vara tagna ”i farten”, 

bildkompositionen är ofta okonventionell och två karaktäristiska detaljer är dels suddighet och dels 

glansiga ytor på till exempel soppor, grillspett eller drypande desserter. 

På sidan 39 finns en närbild på en hand som håller i ett vinglas, och rött vin som hälls upp 

från en flaska. I bakgrunden syns en tallrik med mat, men vinet är i fokus. Man ser hur det nästan 

porlar i glaset av vinstrålen som träffar ytan. På sidan 33 i En man, en kvinna, ett kök syns en 

13



schnitzel i varma färger, med haricots verts placerade runtomkring. Ovanför schnitzeln syns ännu en

hand i närbild, som den här gången pressar citron över maten. Dropparna som långsamt faller ner på

schnitzeln är i fokus, medan resten är suddigt. Den pressade citronen är en populär symbol som 

återkommer vid flera tillfällen i kokböckerna, visar det sig. Mitt i ett kåseri hittar man till exempel 

följande mening:

Citronen får man själv pressa på. Det är den sensuellaste smak jag vet (Svedberg & Anrell 

1997:86).

På sidan 13 finns en stor, svartvit närbild på en svällande deg i en bunke. Degens små håligheter 

syns noga. I en inklippt, suddigt tagen bild på samma sida syns två mjöliga händer som knådar en 

annan deg. Estetiken kan närmast associeras till slow motion-video. Den suddiga känslan är 

karaktäristiskt för bilderna i den här kokboken. En annan återkommande symbol är just händer. 

I kåseriet på sidan 85 står det på ett ställe:

Och min kollega beställer parmaskinka med gul melon. Det är gott, vi pillar i varandras. 

Melonen har den där solgenomstungna italienska sötman som tillsammans med skinkans 

naturliga sälta gör själva ätandet så omtumlande (Svedberg & Anrell 1997:85).

Också i Flippin’ burgers från 2013 finns en liknande estetik och bildspråk. Fotografierna är tagna 

med blixt och har starka färger. Närbilder på burgare med sotad yta och rinnande smält ost, gräddiga

milkshakes och gyllene pommes frites dominerar sidorna i kokboken. Allt detta skapar tillsammans 

en slags intimitet mellan läsaren och bilderna.

Det är kanske svårt att undgå att tolka dessa bilder och texter som nästintill erotiskt laddade. 

Maten glänser, droppar och sväller. Ätandet beskrivs som omtumlande. Stier skriver om nutidens 

stora fokus på erotik. Han menar exempelvis att medierna uppmanar oss att även på det området 

vara unika och innovativa (Stier 2012:74). Bauman skriver om njutning i en vidare bemärkelse, där 

det handlar om den intensiva tillfredsställelse som individen i konsumtionssamhället bör uppleva 

vid konsumtionsögonblicket, och som helst ska uppstå omedelbart (Bauman 1998:42). På ett annat 

ställe nämner han att konsumenterna i ett konsumtionssamhälle ständigt önskar att få bli förförda. 

Varorna beskrivs som frestelser (Bauman 1998:43). Det språk som Bauman använder sig av blir 

intressant i sammanhanget. Det är ett tydligt sexuellt språk som ger en vink om vilka mänskliga 

begär det senmoderna samhället i hög grad appellerar till, i många fler sammanhang än de faktiskt 
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sexuella. Dessa övriga sammanhang är inte bara till exempel reklam och media, utan det kan också 

handla om – vilket kan utläsas av kokboksexemplen – mat. 

Den sensuella aspekten i relation till mat beskrivs kanske allra mest explicit i dessa meningar i 

förordet till En man, en kvinna, ett kök, där maten tilldelas en slags agens och har förmågan att 

förföra:

Katinka strävar efter att njuta. En estetisk perfektion i det yttre och en sensualism i maten 

och hur den förför (Svedberg & Anrell 1997:7).

Även i dietboken Flygvärdinnedieten från 1985 återkommer detta tema. Författaren delar upp 

kvinnor i olika personlighetstyper i relation till mat och diet, och i stycket där hon beskriver ”den 

vällustiga kvinnan” refererar hon till mat som ett ”sensuellt nöje”:

Men hon är något av en njutningsmänniska. Hennes aptit på livet, kärleken och alla 

sensuella nöjen är så gott som gränslös. Hon njuter speciellt av doften och smaken av god 

mat och äter ibland lite för mycket (Danbrot 1985:11).

Däremot hittar vi en helt annan inställning senare i Flygvärdinnedieten, i ett kapitel som heter ”Elva

regler som ger dig framgång på vågen”. Den uppmaning som läsaren får ger rentav associationer till

ätstörningsbeteende:

Ju mindre du håller på med smaksättningen och reglerar kryddningen så att den passar din 

smak, desto mindre benägen blir du att tänka på mat som en källa till njutning och mer som 

en bränslekälla. Om du kan förmå dig att betrakta mat som bränsle, varken mer eller 

mindre – åtminstone medan du bantar – har du skaffat dig ett rejält försprång i matchen mot

kilona! (Danbrot 1985:36).

Inställningen till mat som njutning verkar med andra ord även kunna användas på ett inverterat sätt i

de sammanhang då motsatt effekt eftersträvas. I citatet ovan märks en medvetenhet om den 

njutningsdiskurs som existerar, men författaren vill att läsaren ska tänka om för att bantningskuren 

ska fungera.

Den äldsta boken i mitt material, Laga maten själv från 1962, är väldigt sparsmakad när det 

gäller beskrivningar av maten som upplevelse. I kokboken från 1976, Stora matboken, existerar 

denna estetik till viss del, men är mindre tydlig. De glansiga och dekadenta matbilderna finns, men 
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de samsas också med små, svartvita ”steg för steg”-bilder där läsaren instrueras i att till exempel 

filéa plattfisk eller göra bearnaisesås (i boken stavat bearnässås). På sidan 196 syns 

tandoorikycklingklubbor på en bädd av skivade och noggrant utplacerade grönsaker. I bildtexten 

står det: 

Tandoori-kycklingen ser härligt röd ut och den underbara doften kan knappast beskrivas 

(Falkenborg m.fl. 1976:196). 

Kokboken från 1976 skulle alltså kunna ses som ett slags mellanting. Drag av ”den gamla skolan” 

finns där – instruktioner, svartvita bilder, informationsfokus. Samtidigt kan man skönja nya ideal – 

spektakulära uppläggningar, ett mer informellt tilltal och fler subjektiva smakomdömen gällande 

recepten.

Giddens skriver om självförverkligandet i senmodern tid, och hur det är nära 

sammankopplat med viljan att ”uppnå tillfredsställelse i varje ögonblick” (Giddens 1991:97). Han 

skriver också om kroppens sensualitet, och kroppen som källa till bland annat njutning (Giddens 

1991:122). Så; om vi i dag har en strävan efter att maximera varje ögonblick och uppnå 

tillfredsställelse i mer eller mindre allt vi gör, och vår kropp fungerar som ett verktyg för detta 

ändamål, är det kanske inte så långsökt att säga att den kulinariska njutning som diskuterats i detta 

kapitel kan ses som ett uttryck för individualiseringsprocesser. Med varje solmogen melonskiva och

långsamt droppande citron skapar vi ett njutningsfyllt ögonblick, vilket i sin tur bidrar till den 

biografi som vi som individer ”skapar” om oss själva (Giddens 1991:69). 

6.2 Drömmandet

Om vi nu går över till kokboken Sannas sommarmat från 2004, kan vi tydligt se att det finns 

gemensamma nämnare mellan den och En man, en kvinna, ett kök från 1997, både vad gäller text 

och bildspråk. På sidan 7, som en inledning till kokboken, kan man läsa följande:

På sommaren kan man ge sig tid att sitta länge vid matbordet, så länge att det börjar 

skymma. Sedan sitter man kvar medan natten kommer närmare och samtalen bär i väg mot 

hemliga drömmar och minnen av främmande länder (Töringe 2004:7).

På ett annat ställe skriver författaren om en skaldjursrisotto hon minns:
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Var det kanske i Livorno eller… i alla fall i en hamn någonstans, jag minns smutsiga vita 

dukar som kyparen bar ut efter lunchrusningen och en risotto som inte var av denna 

världen. Omöjlig förstås att återskapa, den var säkert gjord av en buljong som stått och 

puttrat i evigheter och bara fyllts på med nya hummerskal och fiskhuvuden (Töringe 

2004:54).

Om en tonfisksallad skriver hon:

Ät salladen med ett gott bröd och kanske ett glas rosévin, så blir det precis som i Nice 

(Töringe 2004:55).

Utifrån en närläsning av kokböckerna går det att göra tolkningen att matens plats som föda har 

hamnat i skymundan. Vi romantiserar, är sentimentala och nostalgiska, associerar en viss estetik till 

en viss plats, tid eller kontext. Det här är processer som verkar vara inpräntade i oss och som sker 

mer eller mindre konstant, nästan omedvetet. Featherstone skriver att vi lever i en tid då vi är 

mycket medvetna om att man bara har ett liv att leva, och att man måste anstränga sig för att njuta 

av det, uppleva det och uttrycka det (Featherstone 1994:71). Det handlar alltså om ett slags 

maximerande av livet – att få ut största möjliga värde, att effektivisera så långt det går.

Töringe tipsar om tillbehör till en pastarätt, och passar samtidigt på att uppmuntra till en efter-

maten-aktivitet:

Vad ska man äta till? Bara en sallad och en skivad persika till efterrätt kan passa bra. 

Sedan en cykeltur bland kvällsdimmor och råmande kor (Töringe 2004:63).

Och dessertkapitlet i Sannas sommarmat inleds så här:

Jag vill sitta på terrassen där vildvinet slingrar sig så vilt att det nästan letar sig ner i mina 

fickor. Jag vill se på månen och höra syrsor och prasslet av katter och paddor i det höga 

gräset. Jag vill sitta ute varje kväll hela sommaren och mörkret ska vara mjukt och varmt. 

Ännu finns det lite vin kvar i glasen och ännu har vi många saker kvar att prata om. Och jag

tänker att om jag bara sitter kvar tillräckligt länge här i min gamla korgstol, så kommer 

säkert någon att gå in för att hämta en underbar dessert. Kanske varm brie med konjak och 
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valnötter? Eller mascarponeglass med choklad och mörka körsbär? Det blev en skiva 

mogen melon, gul som månen och doftande av mynta och lime (Töringe 2004:95).

Det är någonting i dessa formuleringar som gör det svårt att avgöra om det är en kokbokstext eller 

om det är poesi. Kanske är det både och? Featherstone skriver om olika definitioner av 

vardagslivets estetisering. En av definitionerna handlar om att försöka upplösa gränsen mellan konst

och vardag. Han nämner konstnärliga inriktningar under 1920-talet, som exempelvis dadaismen, där

man ville utmana bilden av vad som kan vara ett konstverk. Man ville ta ner konsten från sin 

piedestal, och menade att livet självt lika gärna kan ses som konst (Featherstone 1994:45). 

En annan, närliggande, definition av vardagslivets estetisering handlar enligt Featherstone 

om att försöka göra själva livet till ett konstverk. Det handlar om ”det goda livet”, och att hela tiden 

utforska nya sensationer. Han nämner bland annat dandyn, som gör om sina känslor, sin kropp, sitt 

beteende och i slutändan hela sin existens till ett konstverk (Featherstone 1994:45-46). Dessa är 

synsätt som i dag skulle kunna appliceras på vårt samhälle i stort. Snarare än specifika subkulturer 

som praktiserar denna livsfilosofi, handlar det om en diskurs som genomsyrar kulturen generellt.

I Laga maten själv från 1962 hittar man ett ganska annorlunda förhållningssätt. På ett ställe står det 

att stekt ägg är ”utmärkt som smörgåspålägg och i matsäck” (Engnes 1962:13). På ett annat står det 

att ”kokt korv av någon sort är gott till [rotmos], likaså kokt rimmat fårkött” (Engnes 1962:54). Men

utöver den typen av närmast praktiska råd, lyser de subjektiva smakomdömena med sin frånvaro. 

En rätt beskrivs på sin höjd som att den passar till en bjudning, men smakerna, dofterna, miljön, 

vilka som ska närvara på denna bjudning och hur stämningen kommer att vara verkar inte vara 

viktigt att koppla till recepten. Recepten på fransk vintupp och instruktioner för att koka spaghetti 

stannar vid just instruktioner. De franska vingårdarna och den italienska solen följer inte med på 

köpet – det får läsaren fantisera fram bäst den vill. Det är dock lätt att framkalla en inte helt sann 

känsla av dikotomi i jämförelsen av en äldre och en nyare kokbok. Det är därför viktigt att ha i 

åtanke att det också kan finnas andra faktorer som bidrar till kontrasterna. Det kan till exempel 

delvis vara så att estetiken, med svartvita bilder då färgtryck var dyrt, bidrar till denna mer 

sparsmakade känsla.

Om vi återgår till 2004, hur kommer det sig att till exempel Sanna Töringe valde att skriva 

en kokbok med denna typ av innehåll? Ytterligare en av Featherstones definitioner av vardagslivets 

estetisering handlar om flödet av bilder och tecken som mer än någonsin förr är en del av 

människors vardag (Featherstone 1994:46). Han citerar Baudrillard, som menar att vi lever i en 

”estetisk hallucination av verklighet”. Bild och verklighet smälter samman och blir till ett 

(Featherstone 1994:48). Enligt denna teori skulle man kunna hävda att vi är mer eller mindre 
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utlämnade till vår förmåga att drömma, eftersom det till stor del är vad livet i senmodern tid går ut 

på. Utan det konstanta associerandet, de estetiskt tillrättalagda situationerna och 

stämningsskapandet känner vi oss kanske tomma. 

Även Stier skriver att dagens människor i stor utsträckning skapar sin identitet utifrån 

berättelser om jaget som de själva konstruerar. Detta konstruerande av berättelser beskrivs som ett 

livslångt projekt (Stier 2012:70). Detta behöver dock inte betyda att Sanna Töringes referenser till 

Nice, Livorno, ljumma sommarkvällar och råmande kor nödvändigtvis är någonting nytt. 

Featherstone skriver om genuina mänskliga behov och begär som inte i sig är falska, men som 

enligt honom i hög grad exploateras i vårt samhälle (Featherstone 1994:128). Poesin i livet och i 

vardagen har med andra ord mer eller mindre alltid varit ett sätt för människor att greppa tillvaron 

och livet. Det går alltså att argumentera för att behovet att drömma, estetisera, skapa livsnarrativ 

och berättelser finns djupt rotat hos människor. Det är inte någonting som alls behöver vara 

negativt. Men det finns kanske något att säga angående att detta i grunden mänskliga beteende till 

stor del snappats upp av kommersiella krafter, och därför delvis förändrats. Featherstone menar att 

konsumtionskulturens styrka delvis ligger i förmågan att ta grundläggande mänskliga begär och 

exploatera dessa (Featherstone 1994:128). 

6.3 Att sjunga enkelhetens lov

På sidan 10 i Sannas sommarmat finns ett recept som heter ”Munsbitar”. Hela receptet lyder, kort 

och gott, så här:

Vira tunna skivor av parmaskinka runt persiko- eller nektarinklyftor. Enklare kan det inte bli

(Töringe 2004:10).

På sidan 90 i En man, en kvinna, ett kök från 1997 står det:

Kött. En liten bit. Ingen sås. Ingen potatis. Min kollega muttrar om bristen på kokt potatis. 

Jag säger något om att italienare inte äter kokt potatis till kött. Italienare äter inte sås till 

kött heller. De pressar på sin höjd lite citron över köttet (Svedberg & Anrell 1997:90).

I det inledande förordet, skrivet av Lasse Anrell, står följande om medförfattaren Katinka Svedbergs

matlagning:
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I hennes djupt estetiska maträtter sitter det estetiska nån annanstans. Det är inte det pråliga

utan det enkelt vackra och det rena som skapar en vacker maträtt. Skönheten i mat kommer 

inifrån. Nånstans innerst inne är hon italiensk i sitt avskalade förhållande till mat. En 

brödbit på ett fat, en oliv, några basilikablad, en citronskiva och en flaska olivolja som man 

doserar av själv – visst är det så den allra vackraste bilden av en matupplevelse ser ut 

(Svedberg & Anrell 1997:6).

I Flippin’ burgers från 2013 kan man läsa följande om en inspirationsresa till USA:

På små, genuina hamburgerbarer med anor decennier tillbaka, där tiden stått stilla, åt jag 

hamburgare som de en gång var tänkta – enkla, små och fantastiskt goda med kött från den 

lokala slaktaren som handformats för ett högre syfte (Widegren 2013:11).

Vad har då dessa bilder och citat gemensamt? Enkelheten är ett återkommande tema. Mat som 

slängs ihop, där råvarorna får stiga fram och glänsa, utan en massa ”tjafs”. Det är en estetiserad 

helhet, ett narrativ, som trots sin enkla framtoning egentligen är genomtänkt. Ofta handlar det om en

romantiserad bild av olika länders matkulturer, inte minst Italiens. Det framhålls att där lagar man 

mat med få råvaror, tar ett glas vin till och njuter av livet. ”Inga konstigheter” blir ett slags motto. 

Det är intressant att ställa detta narrativ i kontrast till en annan typ av enkelhet, som vi hittar 

i Laga maten själv från 1962. På framsidan av kokboken står det ”100 enkla praktiska recept/bra 

vardagsmat/goda bjudningsrätter”. I förordet står det:

Avsikten med denna lilla bok har varit att sammanställa ett antal enkla recept till hjälp för 

dem som har liten eller mycket begränsad erfarenhet av hur det går till i ett kök (Engnes 

1962:5).

Kapitlet om såser inleds på följande vis:

Värdet hos en sås ligger inte bara i att den ger en mera omväxlande och rikare smak åt den 

rätt som den ackompanjerar. Lika viktigt är att såsen tillför rätten en lagom mängd vätska, 

som gör ett torrt födoämne aptitretande och behagligt att äta (Engnes 1962:72).

Såsens smak hamnar alltså på samma nivå som dess praktiska funktion. Boken fortsätter med till 

exempel instruktioner för att koka ägg, steka korv och göra grönsallad. Kokboken innehåller inga 
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fotografier, endast ett fåtal svartvita illustrationer. Det är svårt att hitta någon direkt romantik 

kopplad till enkelheten. Anledningen till bokens enkla utformning verkar framför allt vara att på 

smidigaste sätt kunna fylla sitt syfte – att vara ett redskap för personer som är ovana i köket.

Men låt oss nu återvända till det narrativ kring enkelheten som dominerar i dag. Hur går 

egentligen den typen av närmast asketisk syn på mat och måltider ihop med njutningens (och 

därmed ofta överflödets) narrativ som diskuterades tidigare? Att hylla det enkla verkar kanske på ett

sätt vara motsatsen till att låta det drypa, välla över och explodera. Men faktum är att trots 

skillnaderna i dessa två synsätt, kan man se båda som delar av samma diskurs. Stier skriver att det 

självförverkligande som människor i dag förväntas ägna sig åt inte sällan tar motstridiga skepnader. 

Det centrala är att man ska känna en otillräcklighet med den man är, och i stället vilja sträva efter att

bli den man kan bli. Men vägarna dit kan vara flera (Stier 2012:72). Även Featherstone skriver om 

en ”både ha och äta kakan”-attityd, ett sökande efter samtidig trygghet och äventyr, som han anser 

vara utmärkande för den tid vi lever i (Featherstone 1994:77). Detta kan förklara 

njutningsdiskursens samexistens med lovordandet av enkelheten. Nutellapizzor får samsas med 

sockerfria raw food-bollar. De må vara olika, men de kan också ses som symptom på samma 

diskurs. 

Det handlar helt enkelt om att förverkliga sig själv, och då spelar det mindre roll vilka 

verktyg som används i processen. Uppmaningen verkar vara att välja ett sätt, vilket det än är. Men –

och detta är viktigt – om man inte är nöjd kan man byta riktning, ändra livsstil, tro på något annat. 

Bauman skriver att människor i konsumtionssamhället helst ska befinna sig i ett ständigt tillstånd av

missnöje, för att strävan efter att fortsätta konsumera och på så sätt förverkliga sig själv ska finnas 

kvar (Bauman 1998:43). Han menar också att tiden för konsumtionen av varje enskild vara, där 

”vara” kan ses i en bredare bemärkelse som även innefattar livsstilsprojekt och så vidare, ska 

reduceras så att den blir så kort som möjligt. Konsumenten ska helst vara rastlös och ha svårt att 

koncentrera sig och behålla intresset på en sak. På så sätt skapas en öppning till nya 

självförverkligandeprocesser och därmed ytterligare konsumtion (Bauman 1998:42). Detta är viktigt

att ha i åtanke när man funderar kring samtidens ofta motsägelsefulla trender och livsstilsval. Vägen

till att ”hitta sig själv” är ofta krokig, vilket alltså kanske inte är en slump.

7. Maten som livsstilsmarkör

Det råder alltså knappast någon tvekan om att mat till exempel kan vara någonting att bekräfta sin 

position och forma sin livsstil med. I ljuset av detta kan man ställa sig frågan om dagens kokböcker 

generellt är instruerande receptsamlingar, eller om vissa av dem kanske snarare är livsstilsböcker? 
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Är matlagningen fortfarande främst en nödvändig del av vardagen, eller har den i högre grad 

kommit att bli en hobby? Det är frågor som diskuteras i det här kapitlet. 

7.1 Nörderiet 

Författaren till boken Flippin’ burgers från 2013, Jon Widegren, är också grundare av 

hamburgerrestaurangen med samma namn i Stockholm. I början av kokboken berättar han historien 

om hur han inför startandet av restaurangen gjorde gedigen research och efter det åkte på 

inspirationsresa till USA, där han testade många olika hamburgare. Så här beskriver han själv den 

processen:

Jag dammsög bloggar och trådar med diskussioner om styckningsscheman, köttkvarnar och 

malningstekniker. Samlingen av tips och rankningslistor över ställen som måste besökas 

växte till en svällande excelfil. Det var dags att besöka Hamburger America (Widegren 

2013:11).

Om vi bläddrar vidare i Flippin’ burgers kan vi se att stycke efter stycke ägnas åt olika 

beståndsdelar av hamburgaren. Flera sidor avhandlar exempelvis köttet – från valet av kött till 

malandet och formandet av färs till korrekt stekteknik. Som här, en ingående redogörelse för hur 

fibrerna i färsen påverkas av formandet:

Blumenthal utgick från vetskapen att färsens fibrer ska hållas grova och så intakta som 

möjligt för att burgaren ska få bäst konsistens. Han utvecklade sedan en metod som 

maximerar detta genom att inga fibrer korsar varandra överhuvudtaget (Widegren 

2013:31).

Det verkar alltså finnas många regler som helst bör följas noga inom hamburgerkonsten. Jonas Stier

skriver om nutidsmänniskans fokus på att göra livsstilsval som leder till att identiteten blir så 

attraktiv som möjligt, vilket leder till ett ökat värde i sociala transaktioner (Stier 2012:71). Det 

handlar med andra ord om marknadslogikens förmåga att ta sig in på allt fler områden i livet, även 

till viss del de sociala relationerna. Det här kan sägas hänga tätt ihop med diskursen kring ”det 

personliga varumärket” som bland annat i media omtalas som angeläget i vårt samhälle (se t.ex. 

Broman 2009; Larsson 2015; Nilsson 2017). Detta kan i sin tur kopplas till synen på mat som 

livsstilsprojekt eller hobby. Det räcker inte att bara ta en trött drive in-hamburgare från närmsta 

22



snabbmatskedja, och se det främst som bukfylla. Det verkar finnas en statusaspekt i att ta någonting 

i grunden enkelt, och utveckla en subkultur och ett ”nörderi” kring det. På så sätt uppstår en slags 

spetskompetens som särskiljer individen från resten, och det blir då en del i identitetsprojektet. 

Författarens stora passion för just hamburgare går inte att ta miste på när man bläddrar i boken 

Flippin’ burgers. Intresset handlar om mer än maten i sig. Det rör allt från fakta om de mest anrika 

amerikanska hamburgerrestaurangerna till kunskaper kring vilken ost som passar bäst till vilken 

burgare. Widegren skriver i förordet till sin bok:

Det handlar om styckningsdetaljer och stekning, fetthalt och färsfibrer, textur och 

temperatur, konsistens och komposition, proportioner och – inte minst – passion (Widegren 

2013:8).

Det lilla ordet i slutet av meningen, passion, är kanske nyckelordet i sammanhanget. Det är det som 

förklarar drivkraften som lett till att författaren valt att ägna en stor del av sitt liv åt hamburgare, 

och skriva en bok som kretsar kring maträtten. Stier skriver om ”kulifieringen” av livet och 

vardagen, som han menar är en av grundbultarna i konsumtionssamhället. Alla livets delar ska helst 

vara underhållande, givande och roande (Stier 2012:57). Detta synsätt går att se i matens 

omvandling från en nödvändig del av livet till ett livsstilsbekräftande intresse. Genom att anamma 

en passion kring en maträtt på det sätt som görs i boken, kan individen kombinera 

självförverkligande med den typ av spetskompetens som skapar det personliga varumärket.

7.2 Matlagning – en spänning i vardagen

I exemplet som diskuterades under den förra rubriken handlade det om en livsstil som kretsar kring 

burgare, men det kan lika gärna handla om någonting mindre specifikt. Denna ”kulifiering” av 

vardagen skulle man kunna argumentera för finns även i exempelvis En man, en kvinna, ett kök från

1997. I förordet skriver Katinka Svedberg:

Att laga mat på detta vis handlar, tycker jag, om att komponera under arbetets gång. Därför

kanske man inte vet vad slutresultatet blir, vilket gör köket till en spännande plats där något 

nytt uppstår beroende på vad du har hemma (Svedberg & Anrell 1997:9).

Bilden av köket som en spännande och stimulerande plats har förstås inte alltid varit en självklarhet,

förutom möjligen för professionella kockar. Men nutidens närmast förväntade kulinariska intresse 
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hos allmänheten är värt att undersöka närmare. David Chaney skriver om kommersialiseringen av 

fritiden, och menar att kommersiella krafter i allt högre grad har ett finger med i spelet när det gäller

fritidsintressen (Chaney 1996:22-23). Även om de exempel som Chaney tar upp främst handlar om 

aktiviteter som på ett tydligt sätt kostar pengar – sådant som biografbesök, spa, spel och liknande – 

så är det möjligt att utvidga begreppet och även prata om matlagning som hobby hos allmänheten. 

Även om aktiviteten i sig inte nödvändigtvis behöver kosta pengar (utöver den vanliga kostnaden 

för råvarorna), finns det ett utbrett konsumtionsrelaterat tänkesätt som når även detta område. Den 

kultur som omgärdar matlagningen, allt från tävlingsprogram i matlagning på TV till reklam för 

exklusiva råvaror och avancerade köksprylar, kan ses som delar i denna diskurs.

Featherstone menar att strävan efter att göra sitt liv till en ”estetiskt behaglig helhet” har att 

göra med den konstruktion av livsstilar som uppmuntras inom konsumtionskulturen (Featherstone 

1994:46). Den upplevelsediskurs som diskuterades i förra kapitlet har alltså en tydlig koppling till 

den typ av livsstilskonstruktion som detta kapitel handlar om. I En man, en kvinna, ett kök tas denna

trendaspekt upp i en av krönikorna. Krönikan handlar om hur många svenskar förhåller sig till mat 

och matlagning i sina liv, och om reaktioner och motreaktioner: 

Mat hinner de dock mera sällan att laga. Däremot läser folket sent på kvällen i sina sängar 

om god mat i kokböcker, mattidningar och veckotidningar. Söta thailändska rätter. Italienska

tomatavkok som tar en hel lördag. På helgerna lagar de alla dessa rätter, timme efter timme

och pratar om sina chevrefavoriter eller pestogratineringar. Maten är en folkrörelse. […] 

Pendeln har svängt. Vill du framstå som trendig inför dina barn, gå en kurs i husmanskost. 

Gör som jag. Du träffar massor av medelålders människor som fått skörbjugg av 

chèvregratinerade endiver (Svedberg & Anrell 1997:32).

Det författaren verkar vilja säga med citatet är att mat och matlagning alltmer har blivit en 

statusmarkör och livsstilsfråga. Så till den grad att en del tröttnat och gått ”tillbaka” till den mat de 

åt som barn. Stier diskuterar nutidsmänniskans fixering vid sitt identitetsprojekt, och nämner bland 

annat att det handlar om att vara upptagen och innovativ (Stier 2012:71). Han skriver också att 

självförverkligande kan ta olika former, och som exempel tar han upp strävan efter att vara ”en 

exceptionell kock” (Stier 2012:72). Spår av denna vardagliga hobbymatlagning som kommuniceras 

utåt till kokboksläsaren syns till exempel i Sannas sommarmat:
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Min bästa sommarmat kan improviseras och varieras och är så god att den kan serveras 

både en vardagskväll och när det är kalas. […] Min bästa sommarmat är rolig att laga, men

jag vill gärna ha sällskap i köket. (Töringe 2004:7)

Och i ett risottorecept står det så här:

Om man en gång har provat att göra en italiensk risotto så har man strax införlivat den 

rätten i sin matlagning. Följer man ett grundrecept så kan man improvisera hur mycket som 

helst, med vad som finns hemma (Töringe 2004:58).

Stier skriver att vi undermedvetet identifierar oss med de livsstilar som presenteras för oss av 

medierna. Han nämner till exempel ”kvinnan som efter veckans matinköp stannar vid 

snabbmatskedjans ’drive thru’ för att hämta fredagens middag” och ”familjen som får ’Stinas 

näringsrika matkasse’ levererad hem till dörren” (Stier 2012:58). På ett liknande sätt finns det ett 

slags samförstånd mellan författaren och läsaren i de två kokbokscitat som nämns ovan. Det blir en 

blinkning till den hobbymatlagande läsaren, som längtar efter att få ha roligt i köket och 

improvisera till både vardags och fest, och kanske ha ett risottorecept som ess i rockärmen. 

8. Maten och kroppen

Att kroppen innefattas i individualiseringsprocesser kan tyckas självklart. Kanske finns det knappt 

någon tydligare symbol för det individualiserade samhället, än kroppen som ställs i rampljuset och 

skärskådas i oändlighet. Vår kropp anses ofta på olika sätt vara en slags spegling av vårt inre. Hur 

ser den ut, vad väger den, hur mår den, hur väljer vi att smycka eller modifiera den? Att mat, eller 

kanske rättare sagt kost, är nära sammankopplat med denna diskurs är inte heller förvånande. Det 

ser visserligen lite annorlunda ut jämfört med den typ av matintresse som undersökts i de två 

tidigare kapitlen. Ändå finns den gemensamma nämnaren att det handlar om matens instrumentella 

potential. Om det i de tidigare kapitlen har handlat om att maten är med och formar vår 

livsberättelse eller blir en del i vårt livsstilspaket, kommer det i det här kapitlet att handla om hur 

kosten blir ett verktyg som har huvudrollen i formandet av kroppen.
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8.1 Svart kaffe och grapefrukt till frukost – om dieter i senmodern tid

Featherstone skriver om diskursen kring kroppsvård som finns inom konsumtionskulturen. Denna 

diskurs handlar om att individen ständigt uppmanas att aktivt använda olika metoder för att kämpa 

mot kroppens förändring (Featherstone 1994:105). Vidare finns en specifik typ av instrumentell syn 

på kroppen – den är till för njutning och för att individen ska kunna uttrycka sig själv (Featherstone 

1994:105). I ljuset av dessa teorier är en av böckerna som ingår i mitt material lite extra intressant 

att undersöka närmare. Boken Flygvärdinnedieten från 1985 är, som tidigare nämnts, en 

bantningsbok snarare än en kokbok. Maten finns med som verktyg boken igenom.

Bokens tema är en specifik diet kallad flygvärdinnedieten, där det finns noggranna regler för

hur man ska äta, dag för dag. Målet med dieten är att gå ner fem kilo på fyra dagar. I bokens 

inledande kapitel står det så här:

Varför är Flygvärdinnedieten så fantastisk? Därför att med denna otroliga, okomplicerade 

och lättfattliga diet försvinner smärre viktproblem på mindre än en vecka. […] När inte 

några kläder i garderoben sitter som de gjorde när du köpte dem… när tröjor och långbyxor

börjar strama över baken, en svällande mage fördärvar silhuetten och blustyget glipar 

mellan knapphålen… […] då är detta dieten som får dina kläder att sitta snyggt igen 

(Danbrot 1985:8).

Synen på kroppen som formbar och viktig att modifiera blir här väldigt tydlig. Flygvärdinnedieten 

beskrivs i boken som fantastisk just eftersom man med hjälp av den snabbt kan forma kroppen 

precis som man önskar, enligt författaren. Värt att notera är att ett antal olika, specifika kroppsdelar 

som läsaren kanske skulle vilja forma om tas upp som exempel. Vid läsning av citatet kan känslan 

uppstå att det handlar om formandet av en lerfigur – en kniv som karvar lite här och lite där tills 

individen känner sig nöjd. Kniven är i detta fall de kostförändringar som man gör om man väljer att 

följa flygvärdinnedieten. Dieten verkar under en tid till och med ha varit så pass ”i ropet” att den 

kunde användas som exempel i dagligt tal. I En man, en kvinna, ett kök från 1997 hittas följande 

meningar i ett kåseri som handlar om en bantande vän till författaren:

Bantningen brukar gå till så att han håller igen allt han kan vid måltiderna och petar i sig 

nån sorts flygvärdinnediet. Sen äter han bakelser, jordnötter och grillad special mellan 

målen i stället (Svedberg & Anrell 1997:21).
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Citatet visar på svårigheterna med att följa en strikt diet. Bantningen verkar ske motvilligt, men 

individen fortsätter ändå att försöka, gång på gång. För att konsumtionskulturen ska kunna leva och 

frodas behöver individen ha en kritisk inställning till både sin livsstil och sin kropp, menar 

Featherstone (Featherstone 1994:109). Det är också en återkommande kritik mot skönhetsindustrin 

från bland annat feministiskt håll – att marknaden vinner på den osäkerhet som framför allt kvinnor 

känner inför sina kroppar och utseenden (se t.ex. Storwall 2010; Sjölund 2012; Lindroos 2016). Att 

det finns en genusaspekt i dietkulturen, det vill säga att kvinnor drabbas hårdast, är det inte heller 

någon tvekan om när man läser boken Flygvärdinnedieten. Boken riktas explicit i första hand till 

kvinnliga läsare. Detta faktum bör nämnas för att ge en bakgrund till boken, trots att genusaspekten 

inte är huvudfokuset i just denna uppsats.

Featherstone tar upp senmodernitetens intresse för självhjälpsböcker och tidningar som på 

olika sätt förespråkar metoder för att förändra kroppen. Däribland nämns att böcker om hälsokost 

och bantning har ökat kraftigt. Han skriver att fyra av tio böcker på den amerikanska bästsäljarlistan

i december 1981 handlade om hur man går ner i vikt (Featherstone 1994:119). Boken 

Flygvärdinnedieten, som gavs ut 1985, låg med andra ord rätt i tiden. Hur syns och används då 

maten, eller kosten, i Flygvärdinnedieten? Den finns med som en röd tråd boken igenom, och när 

den tas upp är det alltid i relation till kroppen. Maten ses genomgående som en fiende som behöver 

tämjas och vars inflytande i läsarens liv bör begränsas. Maten har med andra ord i denna bok inte 

något egenvärde i sig, utan används som instrument för att uppnå ett mål. På sidan 31 beskrivs 

dietens ”inga mellanmål-regel” mer ingående:

Det finns inga mellanmål i Flygvärdinnedieten. Inga! T.o.m. sådant som anses som ”tillåten 

kost” i andra dieter – såsom morotsstavar, råa champinjoner, pickles och buljong – är 

förbjudet. Och även om du får äta obegränsade mängder av vissa grönsaker vid måltiderna,

ska de inte ”sparas” och ätas mellan målen (Danbrot 1985:31).

Det kan ses som paradoxalt att Flygvärdinnedieten är den av böckerna i materialet som är mest 

ointresserad av maten, det vill säga maten som hobby eller som upplevelse, men att det ur ett annat 

perspektiv ändå är den bok som är kanske mest besatt av tankar kring mat. Stier menar, i ungefär 

samma anda, att det finns något motsägelsefullt i faktumet att det i vårt samhälle finns en besatthet 

av kroppen, samtidigt som vi har ett mer distanserat och instrumentellt sätt att förhålla oss till den. 

Vi har en kropp, vi är inte en kropp. Denna kropp är vi upptagna med att på olika sätt jobba med, 

forma och ändra på (Stier 2012:74). Featherstone resonerar på ett liknande vis. Han menar att trots 

faktumet att människors kroppar har vissa oföränderliga egenskaper såsom benstomme och längd, 
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finns det ett sätt att tänka inom konsumtionskulturen där kroppen och dess egenskaper ses som 

plastiska och formbara. Det gör att individen uppmanas att hela tiden ”jobba” med sin kropp för att 

få ett önskvärt utseende (Featherstone 1994:112-113). Detta ständiga arbete kan beskrivas med ett 

citat från Flygvärdinnedieten:

Hur tar man reda på hur mycket man kan äta för att hålla vikten på samma nivå och figuren

lika slank och fast som i dag? Svaret är lätt att ge uttryckt i kalorier. Allt du behöver göra är

en enda, enkel uträkning (Danbrot 1985:90).

Genom ett konstant arbete som innefattar räknande, vägande och mätande kan individen uppnå de 

önskvärda resultaten. Featherstone introducerar begreppen ”den inre och den yttre kroppen”. Enligt 

honom innebär fokus på den inre kroppen den slags kroppsvård som hänger ihop med bland annat 

sjukdomar och kroppens åldrandeprocess. Den yttre kroppen handlar dels om utseende, men också 

om kroppskontroll i sociala sammanhang. Han menar vidare att dessa två kategorier smälter 

samman i konsumtionskulturen; underhåll av den inre kroppen leder till att förbättra utseendet hos 

den yttre kroppen (Featherstone 1994:106). Och ”kroppsbevarande”, skriver Featherstone, ses i vårt

samhälle ofta som en biljett till ”det goda livet” (Featherstone 1994:121). Detta är ännu en aspekt av

kroppsfokuset; genom ett kontrollerande av den egna kroppen och hälsan, och förebyggande 

åtgärder för att förhindra att kroppen åldras på ett synligt sätt, kan individen anpassa sitt utseende 

till rådande ideal och på så sätt säkra sin plats i samhället. 

Stora matboken från 1976 inleds med ett kapitel som heter ”Mätt på rätt sätt”. Där 

presenteras en bild på den klassiska kostcirkeln tillsammans med råd om att äta en allsidig kost, och

information om vad varje matgrupp ger för fördelar. Tilltron till generella kostråd, riktade till hela 

befolkningen, verkar vara stark. Redan bokens icke-specifika titel, Stora matboken, ger sådana 

associationer. Detta kan jämföras med de nischade mat- och kokböcker som i stor utsträckning ges 

ut idag, ofta med fokus på olika dieter. På ett ställe finns detta råd att läsa:

Frukosten är en mycket viktig måltid. Att börja dagen utan att ha ätit ordentligt är en dålig 

start (Falkenborg m.fl. 1976:9).

Detta kan ställas i kontrast till Flygvärdinnedieten, där den frukost som rekommenderas är en halv 

grapefrukt tillsammans med kaffe eller te utan socker och mjölk. Det betyder dock inte att Stora 

matboken är skriven helt utan några kopplingar mellan mat och kroppens utseende. Under ett recept 

på flingfrukost står följande:
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Flingfrukost bra morgonmål för kvinnor i synnerhet. Den hemarbetande ska naturligtvis ha 

en riktig frukost. Då är frestelsen att ”skåpäta” under dagen mindre, vilket inte är nyttigt 

vare sig för tänder eller figur (Falkenborg m.fl. 1976:10).

Den största uppenbara skillnaden i hur mat och kropp kopplas samman i Flygvärdinnedieten 

respektive Stora matboken är graden av intresse för det individuella och nischade. Medan Stora 

matboken ger samma råd till alla kvinnor, som handlar om att äta en ordentlig frukost, väljer 

Flygvärdinnedieten en mer okonventionell riktning som sticker ut. Giddens skriver om matregimer. 

Han menar att regimer av olika slag är produkter av den sociala och kulturella omgivningen. I 

vilken grad som matregimer är standardiserade och generella, eller tvärtom drivna av individuella 

önskemål och preferenser, beror på hur det omgivande samhället och kulturen ser ut (Giddens 

1991:78). Det är lätt att hamna i fällan att se 1970-talets samhälle och 1980-talets samhälle som 

varandras totala motsatser, i och med den framväxande nyliberala diskursen på 1980-talet. 

Verkligheten är dock inte så svartvit. Ändå går det möjligen att utläsa någonting om den generella 

tidsandan genom att ställa böckerna bredvid varandra, och jämföra deras sätt att tala kring kost och 

dieter.

8.2 Illusionen av makt över liv och död

I Sannas sommarmat finns ett kapitel om vegetarisk mat. I inledningen till kapitlet skriver 

författaren:

Jag läser i tidningen att dödligheten kan minska med en fjärdedel om man äter ’på grekiskt 

sätt’. Det betyder minst ett kilo frukt och grönsaker per dag, mycket ost och yoghurt, men 

kyckling eller fisk bara någon gång i veckan och så kallat rött kött ännu mer sällan. Jag vill 

leva länge, länge. Alltså blir det mest grönsaker till middag (Töringe 2004:57).

Featherstone skriver att hoppet om ett långt liv, god hälsa, ungdomlighet och liknande egentligen är 

en längtan som alltid funnits hos människor, men som utnyttjats särskilt av konsumtionskulturen 

och blivit en aning förvrängd (Featherstone 1994:128). Citatet ovan från Sannas sommarmat 

illustrerar denna oro på ett tydligt sätt. Även om det finns en slags harmoni i de formuleringar som 

författaren använder sig av, är det lätt att ana en känsla av alarmism i bakgrunden. Hon skriver att 

hon läser i tidningen att dödligheten kan minska om man äter på ett visst sätt. Featherstone menar 
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att åldrande och död blir ovälkomna inslag i den konsumtionskultur som på ytan lovar oss ett långt 

och ”evigt” lyckligt liv. Döden blir då något att skjuta upp och gömma undan (Featherstone 

1994:121). 

Det ligger nära till hands att koppla samman detta undvikande av döden med den vilja att 

maximera livet som finns i konsumtionskulturen. Featherstone skriver att det i konsumtionskulturen

finns en illusion av att vi kan styra över vår livslängd. Detta hänger ihop med det kalkylerande av 

livskvalitet som vi i hög utsträckning ägnar oss åt, där vi utvärderar vilka investeringar i livet som 

ger återbäring, och vilka som inte gör det. Featherstone menar vidare att denna illusion av makt 

över liv och död pekar på att det finns ett nytt förhållningssätt mellan jaget och kroppen inom 

konsumtionskulturen (Featherstone 1994:122). I det individualiserade samhället är vi så pass vana 

vid att anpassa vår livsstil och planera den in i minsta detalj, så att vi helst även vill kunna 

bestämma över något så oförutsägbart som döden. Detta görs genom ett kontrollerande av kroppen, 

bland annat med hjälp av mat.

8.3 Den hälsosamma människan

Om vi fokuserar på kroppskontroll ur ett vidare perspektiv, kan vi undersöka nutidsmänniskans 

relation till hälsa. Featherstone skriver att trots många hälsoupplysares betoning på ett längre liv och

en minskad risk för sjukdomar, så är deras budskap ändå tydligt influerat av konsumtionskulturens 

vurm för ett visst slags utseende (Featherstone 1994:118). Som komplement till detta perspektiv kan

nämnas att Giddens, å andra sidan, menar att det vore för enkelt att se detta som endast ett uttryck 

för kropps- och utseendeideal (Giddens 1991:126).Det verkar med andra ord vara en kombination 

av dessa olika faktorer – hälsa, livslängdsmaximering och utseende – som tillsammans skapar 

kroppskontrollen.

Sannas sommarmat är en kokbok som till mycket liten del fokuserar på hälsosam eller nyttig

mat specifikt. Fokuset ligger på andra saker, som beskrivits tidigare. Ändå går det på ett fåtal ställen

att ana tankar kring hälsa även där. Som här, i inledningen till ett recept på gräddkokt zucchini:

Helt ärligt måste jag erkänna att den blir allra godast med bara vispgrädde, men här har 

jag valt att göra den med lite mindre fett (Töringe 2004:32).

Eller här, i ett recept på spenat- och fetaostpaj:
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Jag tycker att det blir godast med smör, men det är förstås nyttigare med olivolja (Töringe 

2004:73).

I citaten ovan kan ett slags riskkalkylerande skönjas, då författaren väljer det mindre goda men 

nyttigare alternativet till förmån för det godare men mindre hälsosamma. Giddens skriver om risk 

kopplat till hälsa, och tar upp boken Bodysense, skriven av läkaren Vernon Coleman (1990). Det är 

en självhjälpsbok som diskuterar kroppsvanor i relation till olika hälsorön. Riskbedömning är ett 

centralt perspektiv i boken. Det handlar om att hela tiden koppla de vanor individen har till olika 

sjukdomar eller hälsoproblem, och kalkylera risker (Giddens 1991:124). Detta sätt att förhålla sig 

till kroppens hälsa kan illustreras av en bildtext till en stor bild på kostcirkeln i Stora matboken:

Frukt, bär och grönsaker är goda. Potatis, morötter, selleri och andra rotfrukter är billiga 

och nyttiga. Den goda fisken och det saftiga köttet får vi inte försaka. Proteinet är viktigt. 

Mjölk och ost ger kalk i överflöd. Och … vad vore dagen utan bröd! Men på fettet måste vi 

snåla (Falkenborg m.fl. 1976:8).

Detta citat kan analyseras på flera sätt. Det finns likheter med de narrativ kring mat och hälsa som 

dominerar idag, men samtidigt finns det skillnader. Uppmaningen att tänka på sin hälsa genom att 

vidta olika åtgärder och äta på specifika sätt är en likhet. Däremot skiljer sig de generella kostråd 

som beskrivs från de mer nischade dieter som ofta förespråkas idag. Lovordandet av bröd känns 

exempelvis ovant att se i kontrast till de lågkolhydratdieter som är populära idag. Den association 

som ges är en slags ”lightvariant” av, eller en trevande början till, det stora hälsofokus som finns 

idag. Men vilka kan då drivkrafterna till detta hälsofokus vara? Giddens skriver att genom att syssla

med kroppslig omvårdnad, kan individen få en känsla av makt över sin egen kropp, vilket i sin tur 

leder till en möjlighet att undvika sjukdomar (Giddens 1991:126). Vidare menar Featherstone att i 

en tid då konsumtionskulturens värden – som exempelvis hälsa, långt liv och ungdomlighet – 

dominerar, blir det svårt för de som av ekonomiska eller andra skäl inte har möjlighet att ens 

försöka uppnå dessa. Samtidigt är det också svårt för de som är de mest aktiva deltagarna i denna 

kultur, eftersom de tydligt upplever kontrasten mellan de löften som konsumtionskulturens narrativ 

ger, och den vardagliga verkligheten med sina begränsningar (Featherstone 1994:128). 
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9. Sammanfattande diskussion

Nu när resultatet har presenterats kommer jag här dels att konkludera det som har diskuterats, och 

dels fokusera framåt. Innan jag fortsätter bör nämnas att trots att resultatdelen för översiktlighetens 

skull är uppdelad i kapitel och underkapitel, hade många av de ämnen som tagits upp egentligen 

kunnat gå in under flera rubriker. Dessa ämnen är delar av samma diskurs, och smälter mer eller 

mindre ihop.

Kapitel 6, ”Maten som upplevelse”, visar att estetiken är central i senmodern tid, även i 

kokboksgenren. Detta intresse för det estetiska kan sedan ta sig uttryck i olika former. Det kan till 

exempel handla om njutning i varje ögonblick, att drömma sig bort till estetiskt ordnade helheter 

eller att hylla det enkla och ”stilrena”. Som flera av de teoretiker jag använt har visat, sträcker sig 

denna estetik ända in till individens egen livsberättelse, och blir då en slags estetisering av själva 

livet.

I kapitel 7, ”Maten som livsstilsmarkör”, står just begreppet livsstil i fokus. Att som individ 

hitta nischer i sättet att leva sitt liv är ett konstant pågående arbete, vilket analysen av kokböckerna 

är ett exempel på. I matkontexten kan det handla om att ha en specifik hobby inom matlagning, eller

mer generellt om att se köket som en spännande domän som bekräftar den livsstil individen valt.

Och till sist, i kapitel 8, ”Maten och kroppen”, behandlas individens relation till sin kropp i 

senmodern tid. Att se kroppen som ett instrument för att uppnå olika mål är ett återkommande tema.

Det kan handla om allt från bantningskurer till att försöka skjuta upp döden eller sträva efter att 

kroppen ska vara så hälsosam som möjligt.

Även om den här uppsatsens fokus inte är läsarnas användning av kokböckerna, utan hur en 

samhällsdiskurs syns i kokböckerna, kan det vara relevant att fundera kring hur dessa två fenomen 

hänger ihop. Detta då användningen – de hål som kokboken fyller i nutidsmänniskans liv, i vilka 

syften den används – på många sätt går hand i hand med innehållet. Jag uppfattar kokbokens 

funktion i individens liv som en slags ge-och-ta-relation. Samhället är med och skapar kokboken, 

det vill säga att vi lever i en viss diskurs som speglas i kokboken. Men kokboken speglar det också 

tillbaka till oss – den verkar i många fall ha en bekräftande funktion för läsaren. 

9.1 Fortsatt forskning

Avslutningsvis vill jag nämna några ord om framtida forskning som skulle kunna bredda de 

perspektiv som funnits med i den här uppsatsen. Generellt ser jag kokböcker som ett givande 

material för att undersöka många olika fenomen, just eftersom kokböckerna kan ses som ett slags 
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koncentrat av sin tid. De är ofta innehållsrika i både bild och text, vilket på ett tydligt sätt kan hjälpa

till att presentera trender och diskurser. Ett perspektiv som jag hade velat ta upp om möjligheten 

hade funnits är genusperspektivet, inte minst när det gäller narrativ kring till exempel 

hobbymatlagaren eller kring bantaren. Ett annat perspektiv som skulle kunna fördjupa resultatet 

ytterligare är att inkludera en analys kring klass, kulturellt kapital och liknande, exempelvis i delar 

som behandlar mat som en spänning i vardagen och estetisering av livet.
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