
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Gastronomiprogrammet, kreativ matlagning 180 hp 

Vt 2018   
 

 

 

 KOKBOKEN 

En resa från 1755 - 1951 

Författare: Emil Gredmo & Peter Stenman 

Handledare: Ulrica Söderlind 

Examinator: Niels Kristensen 

 



 

 

Sammanfattning 
Hur kokböckers utformning och innehåll har förändrats är ett område som inte har 

undersökts i större utsträckning. Kokböcker är en del av kulturers måltidshistoria vilket 

kan ge en insyn till vem maten lagades samt vilken mat som tillagades. Uppsatsen handlar 

om hur kokböcker förändrats från 1755–1951 sett till design, struktur och innehåll. Fem 

kokböcker med cirka 50 års mellanrum har studerats för att se likheter och skillnader. 

Metoden bygger på en innehållsanalys på de fem böckerna där förorden samt recept har 

sammanställts, analyserats och jämförts mot varandra för att se hur de har förändrats under 

denna tidsperiod. Resultatet visar att det finns skillnader i böckerna men även en del 

likheter. Framförallt kan vi se att den tekniska utvecklingen har påverkat böckernas 

innehåll sett till de råvaror och tillagningsmetoder som användes. Däremot har 

målgruppen inte förändrats under denna tidsperiod. 

 

Nyckelord: Kokböcker, recept, förord, författare, teknik 

Abstract 
How cookbooks' design and content have changed is an area that has not been investigated 

to a greater extent. Cookbooks are part of cultures culinary history, which allows one to 

understand who the food was cooked for and which food was cooked. The essay is about 

how cookbooks changed from 1755-1951 in terms of design, structure and content. Five 

cookbooks with about 50 years intervals have been studied to see similarities and 

differences. The method is based on a content analysis of five books where the foreword 

and recipes have been compiled, analyzed and compared to each other to see how they 

have changed during this time period. The result shows that there are differences in the 

books but also some similarities. In particular, we can see that technical developments 

have influenced the contents of the books due to the raw materials and cooking methods 

that were used. By contrast, the target group has not changed during this period. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Hur utformning och innehåll i kokböcker har förändrats är ett område som det inte har 

skrivits så mycket om. Kokböcker kan ge en inblick i till vem maten lagades samt vilken 

mat som tillagades. Arbetet handlar om hur kokböcker förändrats från år 1755–1951 där vi 

främst studerar utseende och innehåll. 

Vi har i fem svenska kokböcker läst igenom förord och recept för att jämföra dem mot 

varandra. Det vi ser är att böckerna skiljer sig åt men det finns även liknelser mellan dem. 

Bland annat ser vi att råvaror och tillagningssätt skiljer sig åt allt eftersom tekniker 

utvecklas. Likheterna mellan böckerna är att det riktar sig mot kvinnor och överklassen. 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................................ 1 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................ 1 

3. TIDIGARE FORSKNING............................................................................................................................ 1 

4. ARBETETS RELEVANS FÖR ÄMNET MÅLTIDS- OCH RESTAURANGVETENSKAP OCH SAMHÄLLET ............ 2 

5. BAKGRUND ............................................................................................................................................ 3 

5.1 MÅLTIDSHISTORIA OCH TEKNISK UTVECKLING ............................................................................................... 3 
5.2 KOKBOKEN OCH FÖRFATTARNA................................................................................................................. 5 

5.2.1 Om författarinnorna och böckerna ........................................................................................... 6 

6. METOD ................................................................................................................................................ 11 

6.1 PILOTSTUDIE ..................................................................................................................................... 11 
6.2 LITTERATURSÖKNING ........................................................................................................................... 12 
6.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................ 12 
6.4 METODVAL ....................................................................................................................................... 12 
6.5 METODBESKRIVNING ........................................................................................................................... 14 
6.6 KÄLLOR ............................................................................................................................................ 16 
6.7 KÄLLKRITIK ........................................................................................................................................ 16 
6.8 TRANSPARENS OCH TROVÄRDIGHET ......................................................................................................... 17 
6.9 ETIK ................................................................................................................................................ 17 

7. RESULTAT ............................................................................................................................................ 18 

7.1 FÖRORD ........................................................................................................................................... 18 
7.1.1 Vision ..................................................................................................................................... 19 
7.1.2 Värdering ............................................................................................................................... 19 
7.1.3 Hållbarhet .............................................................................................................................. 19 
7.1.4 Målgrupp ............................................................................................................................... 20 
7.1.5 Introduktion ........................................................................................................................... 20 

7.2 STRUKTUR OCH DESIGN ........................................................................................................................ 20 
7.2.1 Cajsa Warg ............................................................................................................................. 20 
7.2.2 Anna-Maria Rückerschöld ....................................................................................................... 20 
7.2.3 Gustafva Björklund ................................................................................................................. 21 
7.2.4 Fackskolan för huslig ekonomi ................................................................................................ 21 
7.2.5 Anna-Britt Agnsäter ................................................................................................................ 21 

7.3 FÖRDELNING AV HUVUDRÅVAROR ........................................................................................................... 22 
7.4 FÖRDELNING AV TILLAGNINGSMETODER ................................................................................................... 25 

 



 

8. DISKUSSION ......................................................................................................................................... 29 

8.1 METODDISKUSSION ............................................................................................................................. 29 
8.2 MÅLTIDSHISTORIA OCH TEKNISK UTVECKLING ............................................................................................. 30 
8.3 KOKBOKEN OCH FÖRFATTARNA............................................................................................................... 32 

9. SLUTSATS ............................................................................................................................................. 35 

10. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING ................................................................................................. 35 

11. REFERENSLISTA .................................................................................................................................. 37 

11.1 KÄLLOR .......................................................................................................................................... 37 
11.2 LITTERATUR ..................................................................................................................................... 37 
11.3 DATABASER ..................................................................................................................................... 40 

12. BILAGA 1 - PILOTSTUDIE 

13. BILAGA 2 – KOSTNADER OCH PRISINDEX 

13.1 KOSTNADER – MAT OCH DRYCK 
13.2 MÅTT OCH VIKT 
13.3 ÖVRIGA PRISER 
13.4 LÖNER 





 

 
1 

 

1. Inledning 

Idag finns det ett ofantligt stort utbud av böcker som på ett eller annat sätt handlar om mat. 

En del böcker handlar om länders matkulturer medan andra fokuserar på mat som är bra 

för kropp och hälsa. Letar man efter kokböcker för recept är det enkelt för läsaren att åka 

på en resa från det djupa skogarna i Värmland till den soliga kusten på Bahamas. 

Kokböcker idag ger läsaren möjlighet att mätta sina preferenser i och med att det finns en 

bok för alla smaker, kök, allergier och dieter. Men hur såg det ut förr i tiden där resandet 

var begränsat, tillgången på råvaror såg annorlunda ut än idag samt att teknologi som kyl, 

frys och elspis inte uppfunnits? 

Författarna till denna studie har undersökt svenska kokböcker mellan 1755 - 1951 för att 

se hur dessa böcker utformats och studera dess innehåll. Forskningen inom området 

kokböcker har skett återhållsamt vilket utgör skäl för att studera vidare inom detta område. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur utformning av fem svenska kokböcker samt 

innehållet i dessa har förändrats från 1755 till 1951. 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av dessa frågeställningar: 

• Hur utformas kokböcker sett till design och struktur? 

• Vad innehåller kokböckerna och hur ser innehållet ut? 

• Vilka råvaror och tillagningsmetoder används? 

• Vem eller vilka riktar sig böckerna till? 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom ämnet har gjorts av Nancy Bergström, fil. lic. inom institutionen 

för hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet, med boken Mat i skrift: Recept och 

kultur i kokböcker (Bergström, 1997). I boken jämför hon tio olika upplagor av Hemmets 

kokbok och fem upplagor av Vår kokbok. Där görs en genomgång av alla recept och 

upplagorna jämförs mot varandra. Karin Mårdsjö, universitetslektor inom institutionen för 

kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, har i sin rapport Kokböcker 

(Mårdsjö, 2007) forskat om åtta olika kokböcker mellan 1745–1889. Hon har tittat på 

böckerna utifrån fyra aspekter; kokböcker som attitydpåverkare, språklig och grafisk 

förändring, muntlighet och skriftlighet samt intertextualitet och auktoritet. Journalisten 
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Henry Notaker skriver i sin bok All världens kokböcker (Notaker, 1990) om kokböcker 

från hela världen ur ett historiskt perspektiv. Han har även samlat och renskrivit 100 

recept från dessa böcker. 

Filosofiedoktor Ulrica Söderlind har i den vetenskapliga artikel The Georgian cuisine 

according to some national and international cookbooks (Söderlind, 2014) jämfört 

inhemska och utländska georgiska kokböcker där hon gått igenom alla recept och 

kategoriserat dem samt sammanfattat dem i stapeldiagram.  

Historikern och numismatikern Lars O Lagerqvist har i boken Vad kostade det?: Priser 

och löner från medeltid till våra dagar (Lagerqvist, 2011) forskat kring och tagit fram 

priser och löner från år 1170-2010 i dess dåvarande valuta. Rodney Edvinsson, docent i 

ekonomisk historia vid Stockholms universitet, och Johan Söderberg, professor emeritus 

och forskare inom ekonomisk historia vid Stockholms universitet har i artikeln A 

Consumer Price Index for Sweden (Edvinsson & Söderberg, 2011) skrivit om 

konsumentprisindex i Sverige från år 1290–2008. De har även utvecklat en webbaserad 

prisomräknare som omvandlar priser och löner från förr till dagens penningvärde. 

4. Arbetets relevans för ämnet Måltids- och Restaurangvetenskap 

och samhället 

Kokböcker som källor är intressanta ur forskningssynpunkt då de visar på mer än bara 

mat. Ur böckerna går det att utläsa förhållanden i samhället, kultur, ekonomi med mera. 

Det finns forskning inom området som dock är begränsat till ett fåtal studier. Det finns 

därför luckor i detta område och utbudet av kokböcker är otroligt stort. Att studera 

kokböcker ger en förståelse för metoder, tekniker och råvaror som användes samt kan ge 

en förklaring till det som används idag. Denna studie består av en djup genomgång av 

förord, struktur, design och nästan 4000 recept. Denna studie ställer även böckerna i 

jämförelse med varandra för att se hur kokböckers struktur, design och innehåll förändrats 

över tid. 

Kokböcker ger en förståelse eller indikation på hur samhällsförhållandena sett ut under 

tiden böckerna utgivits. Att studera samhällsförhållanden har dock inte varit det primära 

syftet med denna studie men kan ge en liten förförståelse på hur det såg ut, samt ett 

underlag till framtida forskning. 
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5. Bakgrund 

5.1 Måltidshistoria och teknisk utveckling 

Kokkonst kan studeras utifrån olika synpunkter som exempelvis historiska, sociala, 

ekonomiska, miljömässiga och tekniska. Sett till den tekniska sidan hör bland annat 

hjälpmedel som kokkärl, ugnar och tillgång till eld (Nationalencyklopedin, u.å). Vid 

studier av måltidshistoria skriver teknologiedoktor Terje Finstad (2013, s. 22) att 

samspelet mellan teknik och mat är av vikt då det har en inverkan på matproduktion samt 

konsumtion. Nästan all mat tillagades över öppen eld fram till mitten på 1800-talet, vilket 

påverkade variationsmöjligheterna till stor grad. När järnspisen gjorde intåg under mitten 

av 1800-talet skedde en revolution i köket (Nationalencyklopedin, u.å). I USA var 

vedeldade järnspisar populära under 1820-talet men ansågs ibland som en opålitlig 

tillagningsmetod (Almanza, Byrd, Bhenke, Ma & Ge, 2017, s. 600). Spisar i metall 

importerades i stora mängder ifrån Holland och England i många olika utföranden. Under 

1840-talet utvecklades dessa enkla spisar, som användes för både matlagning och 

tvättning, och tillverkningen spred sig över hela USA (Bock, 2012). Efter amerikanska 

inbördeskriget började nya spisar där man eldade med kol istället för ved komma ut på 

marknaden. Men några årtionden senare, runt 1880–1890 försökte tillverkarna hitta bättre 

bränsle än kol och ved vilket ledde in dem på gasspisar (Bock, 2012). Gasspisarna hade 

tagits fram av engelska uppfinnare redan på 1830-talet och etablerats i landet från 1860-

talet (Bock, 2012). Elspisarna introducerades sedan i USA under början av 1900-talet och 

växte i popularitet under 1920–1930-talet (Almanza, et al., 2017, s. 600). 

För att göra animaliska och vegetabiliska råvaror mer lättsmälta, näringsrik och smakrika 

var det vanligt att koka eller steka dem. I vanliga hushåll återfanns oftast ett enda kokkärl 

vilket gjorde det vanligt att kött eller fisk blandades med vegetabilier och fick koka ihop. I 

bygder som odlade spannmål var gröt av krossade korn en självklar maträtt 

(Nationalencyklopedin, u.å). 

Ända sen stenåldern har förvaringsgropar i marken används. I många delar av Sverige 

finns det bevis som tyder på att det har funnit jordkällare redan under medeltiden (Melin, 

Berglund & Monsen, 2010, s. 6–7). Grödor, framförallt rotsaker grävdes ner i marken för 

frostfri vinterförvaring. Dessa täcktes med ris eller halm och sedan skottades ett tjockt 

lager jord över (Melin et al., 2010, s. 6). Kylförvaring av frukt och grönsaker skedde 

vanligast i källare under 1800-talet. I början 1900-talet användes lådor som fylldes med is 

och täcktes med zink eller tenn för att sedan isoleras med kork, sjögräs eller sågspån för 
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att hålla kylan (Almanza, et al., 2017, s. 600–601). Det första kylskåpet kom 1911 och 

redan 1920 fanns det över 200 modeller tillgängliga. Dessa kylskåp var vanligtvis skåp av 

trä kopplat till en motor som fanns i ett annat rum eller källare (Almanza, et al., 2017, s. 

601). Det första kylskåpet som inrymde motorn i skåpet introducerades 1923 och det var 

också under 1920- och 1930-talet som elektriska kylskåp blev vanliga. Jordkällare byggde 

flitigt i Sverige ända fram till 1940-talet men avtog när kylskåpet slog igenom (Melin et 

al., 2010, s. 6). Utveckling skedde snabbt och kylskåp med frysfack började 

massproduceras i slutet av andra världskriget, och år 1944 hade 85% av alla hushåll i USA 

kylskåp (Almanza, et al., 2017, s. 601). 

Almanza, et al., (2017, s. 604) menar att den begränsade möjligheten till kylförvaring 

under 1800-talet bidrog till att många kokböcker från den tiden innehåller recept för 

bevaring- och förvaringsmetoder som pastörisering och insaltning. Den franska 

uppfinnaren och tillverkaren Nicholas Appert påbörjade sin forskning 1790 kring 

förvaring av livsmedel. På den tiden var konservering ett avgörande problem då tillgången 

på färska råvaror var korta och ofta förstördes under transporter (Garcia & Adrian, 2009, 

s. 117). Appert tyckte att konserveringsmetoder med salt, socker eller syra påverkade 

råvarans smak och struktur och sökte då efter andra alternativ. 1810 släppte han en bok 

om en metod han utvecklat som gick ut på att råvaror läggs i burkar eller flaskor mer lock 

eller kork och sedan kokas för att döda bakterierna. På detta sätt behöll livsmedlet sin 

naturliga smak och färg (Garcia & Adrian, 2009, s. 117–118). 

Jarlbrink (2012, s. 79) skriver att matvanorna förändrades i Sverige i slutet av 1800- och 

början av 1900-talet. Många flyttade in till städerna, hushållsskolor startades, köken och 

dess utrustning förbättrades samt uppgraderade metoder för att lagra och transportera 

livsmedel vilket hade effekt på vad som tillagades och hur det tillagades (Jarlbrink, 2012, 

s. 79–87). En del av förändringsprocessen kan kopplas till tidningspressen och recepts 

spridning i media, där det annonserades och diskuterades om nya köksredskap och råvaror 

i tidningar (Jarlbrink, 2012, s. 87). I tidningarnas receptspalter beskrevs det hur nya rätter 

skulle tillagas och kunde fungera som en vägledare under denna tidsperiod, innan radio 

och tv tog över. Tidskrifter för hem och hushåll kunde anses som berättigad läsning som 

kunde hjälpa husmodern eller hushållerskan att vårda hemmet på ett bättre sätt (Jarlbrink, 

2012, s. 87). 
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5.2 Kokboken och författarna 

Texter om mat såsom kokböcker är en del av en skriftlig kultur där kommunikation och 

kunskapsspridning har stor betydelse (Bergström, 1997, s. 57). Hegarty (2013, s. 91) 

menar att kokböcker är bland de mest informativa källorna för att studera mat, 

måltidshistoria och social historia. Kokböcker är konkreta tryckta verk som belyser flera 

aspekter i historien (Driver, 2015, s. 258). De samlar, utvärderar och jämför kunskap samt 

upprätthåller förråd av kunskap om matlagning och möjliggör presentation av olika kök på 

ett enkelt och praktiskt språk (Gvion, 2015, s. 56). Bergström (1997, s. 57) menar att 

“kokböcker precis som andra texter måste ses som en produkt av den tid, den plats och 

den sociala miljö, där texten är framtagen eller producerad”. 

Böckerna är dokument av kulturhistorisk karaktär som företräder olika traditioner inom 

måltidslitteraturen och innehåller praktiska och professionella receptsamlingar (Notaker, 

1990, s. 14). Kokböcker är en relativt sen händelse i mänsklighetens historia där 

kunskaper om mat och matlagning länge fördes vidare muntligt eller genom arbete med 

maten (Bergström, 1997, s. 41). Ong (1982, s. 9) menar att inlärning sker genom att lyssna 

och upprepa det som upplevs och inte bara genom studier. På detta sätt har människor 

genom tiderna lärt sig att laga mat och detta sker fortfarande både i professionella kretsar 

men även i hushållen (Bergström, 1997, s. 43). Eftersom skrivandet skapar en distans till 

läsaren är det nödvändigt att det uttrycks med en tydlighet som inte behövs vid muntlig 

kommunikation. Skrivkonsten förändrade därför uttryck och mening på ett djupgående 

sätt, vilket gjorde att det tryckta ordet sedan förstärkte och förändrade skrivandets 

påverkan på åhöraren (Bergström, 1997, s. 44).  

Den äldsta samlingen av recept kan dateras till 400-talet f.Kr. Det var en grekisk man vid 

namn Mithekos som publicerade instruktioner till medelhavsrätter (Bottéro, 2004, s. 3). På 

1400-talet skedde en betydande utveckling i boktryckarkonsten i Europa då den 

alfabetiska bokstavspressen uppfanns (Bergström, 1997, s. 42). Under 1700-talet började 

utgivningen av svenskproducerade kokböcker ta fart även om det inte skedde i så stor 

skala så har några publikationer på den tiden blivit omtalade (Mårdsjö, 2001, s. 9). År 

1760 kostade ett ark tryckpapper 18 öre kopparmynt (Lagerqvist, 2011, s. 129) vilket är 

lika mycket som 19,11 kronor omräknat till 2018 års konsumentprisindex (Historical 

statistics, 2018; Edvinsson & Söderberg, 2011). 

När boktryckarkonsten i början kom till Europa fanns det rester av talspråklighet kvar 

även om skiftet från muntligt tal till skrift så småningom blev genomgripande (Bergström, 
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1997, s. 44). När kokböcker började tryckas och spridas fick de stor betydelse för 

kokkonsten eftersom beroendet av personliga kontakter inte var lika betydande samt att 

böckerna bidrog till en snabbare spridning av den kulinariska utvecklingen samt 

förbättring av teknisk utrustning och kök (Bergström, 1997, s. 45). Skrivandet bidrog 

också till utvecklad precision och noggrannhet i sättet att uttrycka metoder och 

tillagningsmetoder (Bergström, 1997, s. 45). Kinouchi, Diez-Garcia, Holanda, Zambianchi 

& Roque (2008, s. 1–2) skriver att recept är ett bra exempel på kulturell stabilisering, 

innovation samt överföring. Kulturers kulinariska traditioner representeras av kokböcker 

på grund av deras vida spridning samt återskapningen av kulturens rätter blivit 

standardiserad. Vidare går traditionella kokböcker att använda som informationskällor då 

det ger en indikation på livsmedel, beredningsmetoder och kombinationer för det angivna 

köket (Kinouchi et al., 2008, s. 1–2). Receptböcker från 1600- och 1700-talet innehåller 

ofta anvisningar för matlagning, färgning, vävning och en rad andra hushållssysslor 

(Mårdsjö, 2001, s. 6). Vidare menar Mårdsjö (2001, s. 7) att recepten oftast utgörs av 

överskådliga meningar och ibland skrivs i följd där de refererar till varandra. 

Driver (2015, s. 258) menar att det är viktigt att ha i åtanke kokbokens 

publiceringshistoria för att bedöma bokens betydelse i samhället. Vidare skriver hon: 

“Regarding the creation of the book, the identity of the author is a key factor, 
especially his or her gender, education, social status, financial need, religion, 
ethnic origin and language; and it is essential to look for the people behind 
pseudonyms and behind associations and companies as authors” (Driver, 2015, s. 258). 

Notaker (1990, s. 13) skriver att de äldsta kokböckerna var riktade till överklassen och 

adeln eller till de kockar som arbetade åt dessa personer. Det var först under förra 

århundradet som kokböcker började skrivas för ”vanligt folk”. Det var dock inte alltid de 

lägre klasserna som tog efter de rikares vanor utan överklass upptäckte även råvaror, som 

gemene man hade ätit i århundraden, när de letade nyheter (Notaker, 1990, s. 13). 

5.2.1 Om författarinnorna och böckerna 

Cajsa Warg var en hushållerska, eller på den tiden betitlades “husmamsell”, hos flera 

adliga familjer (Warg & Palmær, 1985, s. 46) som med eget tillrett bläck skrev en kokbok 

(Ärlemalm, 2000. s. 11). Hennes kokbok Hjelpreda I Hushållningen För Unga 

Fruentimber kom ut i sin första upplaga år 1755 och brukar enligt Mårdsjö (2001, s. 9) 

beskrivas som genombrottet för tryckta kokböcker i Sverige. Boken beskrivs av Ärlemalm 

(2000, s. 10) som “alla tiders största svenska kokbokssuccé” och blev enligt Notaker 
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(1990, s. 186) en storsäljare. Boken gavs ut i fyra upplagor innan Warg gick bort då den 

även översattes till danska, finska samt tyska (Notaker, 1990, s. 186; Mattsson, 2017, s. 

89) och utgavs totalt i 14 upplagor fram till 1822 (Gastronomi.nu, 2010a). 

Bild 1, 2 & 3: Bilder från Hjelpreda i hushållningen för unge fruentimber 

 
Källa: Warg, C., 1755. 

Anna-Maria Rückerschöld var en adelsdam med borgerlig bakgrund och som senare även 

gifte sig borgerligt (Helmius, 1993, s. 14–18). Hon skrev fyra kok- och hushållsböcker 

som gavs ut i flera upplagor och då hon inte hade någon formell utbildning ville hon med 

böckerna förmedla den kompetens och de erfarenheter hon fått som husmor och 

hushållerska (Riksarkivet, u.å). Hennes bok Den nya och fullständiga kok-boken, 

innehållande beskrifning, at med mindre kostnad tilreda hwarjehanda smakliga rätter 

äfwen af potates, samt wälmenta råd och påminnelser, som jämwäl för bättre hushåll 

kunna wara tjenande, jemte bihang af et litet hushålls-allahanda utgavs första gången 

1796 och innehåller bland annat ett eget kapitel om potatis (Ärlemalm, 2000, s. 37–41). 

Boken gavs ut i två upplagor där den andra kom ut 1801, fyra år innan hon dog 

(Gastronomi.nu, 2010b). Rückerschöld riktade kritik mot Cajsa Warg som hon menade 

var slösaktig och använde dyra råvaror (Ärlemalm, 2000, s. 37–41). Trots att det 

förekommer festrätter i böckerna så hade hon en tydlig inriktning mot det alldagliga köket 

och vardagliga rätter, och var även en motståndare till frosseri (Gastronomi.nu, 2010b). I 

böckerna uppmanar hon “unga matmödrar” till sparsamhet (Helmius, 1993, s. 67) och 

menade att alla inte hade råd att vara lika slösaktig som Warg eftersom konsekvenserna 

kunde bli hemska (Ärlemalm, 2000, s. 37–41).  
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Bild 4, 5 & 6: Bilder från Den nya och fullständiga kokboken(...) 

 
Källa: Rückerschöld, A-M., 1801 

Gustafva Björklund var en hushållerska som sedan blev restauratris och 

kokboksförfattarinna. Hon arbetade under mitten av 1830-talet på en restaurang i 

Stockholm som serveringsansvarig innan hon några år senare tog över verksamheten och 

startade en egen “spisqvarterrörelse” (Björklund, Carlsson, & Wahlberg, 2005, s. 8). 

Första upplagan av hennes bok Kokbok gavs ut 1847 och gavs ut i 5 upplagor innan hon 

dog, och därefter 8 upplagor till (Gastronomi.nu, 2010c; Ärlemalm, 2000, s. 62) Boken 

blev en storsäljare och kom ut i totalt 15 000 exemplar (Björklund et al., 2005, s. 8). 

Björklund förutsatte att de som läste böckerna inte var nybörjare utan klarade av 

grunderna i köket och därför saknar många av recepten i boken exakta måttangivelser 

(Ärlemalm, 2000, s. 62). 
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Bild 7, 8 & 9: Bilder från Kokbok 

 
Källa: Björklund, G., 1847 

Hemmets kokbok gavs ut 1903 och beskrivs av Ärlemalm (2000, s. 101) som den första 

moderna kokboken. Boken gavs ut av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala där Ida 

Norrby var rektor och ansvarig utgivare (Ärlemalm, 2000, s. 101; Bergström, 1997, s. 53) 

Norrby redigerade inte bara många av kapitlen utan renskrev också många av recepten 

(Ärlemalm, 2000, s. 101) och enligt förordet hade hon hjälp av två lärarinnor på skolan, 

Mia Gran och Elisabet Östman (Bergström, 1997, s. 53). Enligt Ärlemalm (2000, s. 101) 

är det första gången som ingredienserna i recepten skrivs i en spalt i början och efter det 

följer beredningsanvisningar. Boken har fram till 2002 kommit ut i 52 upplagor. 1989 

hade den tryckts i 900 000 exemplar (Bergström, 1997, s. 9). 
Bild 10, 11 & 12: Bilder från Hemmets kokbok 

Källa: Fackskolan för huslig ekonomi., 1903 
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Vår kokbok kom ut första gången 1951 och ges ut av Kooperativa förbundets provkök. 

Förbundet bildades 1899 i uppgift att samordna inköps- och leveransfrågor (Bergström, 

1997, s. 55). Anna-Britt Agnsäter blev chef för provköket 1946 och planerade då 

tillsammans med KF:s bokförlag att ge ut en kokbok. Eftersom att många livsmedel 

fortfarande var ransonerade var planen att boken skulle innehålla råd om hur 

mathållningen ska klaras av och hur man får kupongerna att räcka (Bergström, 1997, s. 

55). Men eftersom det även var ransonering av papper så blev boken aldrig tryckt och 

Agnsäter reste senare till USA där hon insåg att kokboken skulle handla om nya 

matlagningsmetoder och inte krismat (Bergström, 1997, s. 55). Kokboken har senare 

arbetats om med olika redaktörer och har fram till 2017 kommit ut i 27 upplagor. 1994 

hade den sålts i totalt 1,7 miljoner exemplar (Bergström, 1997, s. 9). 

 
Bild 13, 14 & 15: Bilder från Vår kokbok. 

 
Källa: Agnsäter, A., 1951. 
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6. Metod 

6.1 Pilotstudie 

En pilotstudie på Tant Hildas kokbok (Hilda Carger, 1878) har genomförts för att se hur 

böckerna i studien ska katalogiseras och kategoriseras (Bilaga 1). Boken delades upp i tre 

tabeller där en summerar innehåll i förhållande till uppbyggnad och struktur (Bilaga 1, 

tabell 1), en tabell där recepten kategoriseras efter huvudråvara (Bilaga 1, tabell 2) och en 

tabell där huvudråvaran kategoriseras efter tillagningsmetod. 

De problem som uppstod var bland annat välja ut kategorier för huvudråvara, hur många 

vi skulle ha, hur djupt vi ska studera recepten och var vi ska begränsa oss. Det fanns även 

en liknande problematik när huvudråvarorna skulle kategoriseras efter tillagningsmetod då 

flera av metoderna är lika varandra, men ändå inte samma sak vilket gör att vi inte ville 

samla dem i samma kategori. Detta resulterar i ganska stora och detaljerade tabeller. En 

fördel med detaljerade tabeller är att möjlighet finns att välja ut de kategorier eller råvaror 

där det antingen finns likheter eller stora skillnader böckerna emellan och jämföra.  

Huvudråvaran har valts efter den dominanta och framträdande råvaran i rätten. 

Exempelvis kan mejeriprodukter och ägg förekomma i flera rätter, men är endast 

kategoriserade i sin specifika kategori när de är recept där de råvarorna är framträdande, 

exempelvis creme brulée eller omelett. Grönsaker förekommer också ofta i flera olika 

rätter så som grytor och soppor men är inte huvudråvaran i dessa rätter och därför inte 

kategoriserade under grönsaker. 

En annan problematik med denna indelning är att i vissa recept är det svårt att välja ut en 

specifik huvudråvara och receptet skulle i teorin kunna hamna under två eller fler 

kategorier. I vissa recept är även råvarorna tillagade på flera sätt men där har vi valt ut den 

tillagningsmetod som är den dominerande och mest tidskrävande. Det finns även en 

problematik med att kategorisera recept efter tillagningsmetoder då en del ord eller 

metoder inte är synonymt med hur vi gör idag. Kategoriseringen gjordes dock ändå utifrån 

det författaren kallar metoden i receptet. 

Vid genomförandet av kategorisering av de övriga kokböckerna kommer kategorierna för 

huvudråvaror och tillagningssätt att sättas utifrån den äldsta boken i tidslinjen. 
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6.2 Litteratursökning 

Systematisk databassökning har skett genom att använda databaser rekommenderade av 

Umeå universitet samt sökord som anses relevanta för ämnet. Litteratursökningar grundas 

i en ordentlig genomgång av böcker, tidskrifter och rapporter som bidrar till att definiera 

det utvalda forskningsområdet. Med hjälp av detta kan man se vad som redan gjorts inom 

området (Bryman, 2011, s. 113). Ofta kan litteratur som påträffas i sökningar innehålla 

referenser i form av böcker och artiklar av relevans för arbetet (Bryman, 2011, s. 113). För 

att källorna ska anses som tillförlitliga har de vetenskapliga artiklarna som använts varit 

fackgranskade (peer review). För att läsa och granska en artikel kritiskt är det enligt 

Bryman (2011, s. 99) viktigt att i förväg identifiera vad som är viktigt för arbetet. 

Sökandet av relevant litteratur bör även fortgå löpande under hela forskningsarbetets gång 

(Bryman, 2011, s. 99–101). Många av de artiklar och böcker som används i detta arbete 

har funnits i litteraturförteckningar från tidigare forskning. 

6.3 Urval och avgränsningar 

Att göra ett urval under en period på 200 år är en utmaning i sig. Vi har därför valt ut 

författare och böcker som varit framträdande och betydelsefulla historiskt sett och kan ha 

påverkat andra. Böckerna har även givits ut i flera upplagor under en längre tid vilket 

innebär att böckerna har funnits i ett stort antal hushåll. De böcker som har valts ut är 

allsidiga kokböcker som innehåller många recept och ej är kokböcker som riktar in sig på 

ett enda specifikt område. I urvalet har tidsaspekten tagits i beaktning där böckerna är jämt 

fördelade med ett tidsspann på cirka 50 år mellan böckerna. 

De avgränsningar som gjorts är: 

• Minst 100 sidor 

• Innehåller recept 

• Allsidiga kokböcker 

• Ej signaturböcker uppenbart kopplade till restauranger och personer 

• Ej kokböcker med ett specifikt tema såsom ett visst land, matkultur eller matmode 

6.4 Metodval 

Detta arbete utgår från en komparativ studie för att på så sätt kunna besvara 

frågeställningarna och syftet. Innebörden av en komparativ eller jämförande studie är att 

med liknande metod studera olika och kontrasterande fall vilket kan ge en viss social 

förståelse (Bryman, 2011, s. 80). Studien kan vidare tillämpas utifrån ett kvantitativt och 
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ett kvalitativt angreppssätt. I detta fall är det kokböcker från olika tidsperioder som har 

studerats där både kvantitativa data (design och struktur) samt kvalitativa data (förord) 

analyserats. Den komparativa studien som bedrivits har utgått ifrån den hermeneutiska 

vetenskapsfilosofin. Med hermeneutiken avser man att tolka och förstå människors och 

människors handlingar. Det går således att tolka skrifter och bilder då det är resultatet av 

en mänsklig handling (Thurén, 2007, s. 95). Vidare skriver Fejes och Thornberg (2015, s. 

178) att hermeneutiken innefattar att skapa en mening utifrån texter genom att läsa och 

förstå. Det finns ingen generell arbetsmodell eller process utan angreppssättet för att tolka 

det empiriska materialet styrs av den ingång och förförståelse forskaren har i ämnet (Fejes 

& Thornberg, 2015, s. 79–80). Förförståelse syftar på att verkligheten inte bara uppfattas 

genom våra sinnen, utan det som kan tyckas vara enbart sinnesintryck innehåller också en 

stor mängd tolkning (Thurén, 2007, s. 58). Författarna av detta arbete har en bakgrund 

inom restaurang som kockar och läser sista året av en treårig gastronomisk utbildning på 

Restauranghögskolan i Umeå. De har därav en vana att läsa och tolka recept i olika 

former, där recepthäften, kokböcker och handskrivna recept används under den dagliga 

verksamheten.  

För att tolka och få en förståelse för det aktuella kokböckerna i studien har metoden 

innehållsanalys tillämpats. Innehållsanalysen beskriver Holsti (1969, s. 14) som en metod 

där man objektivt och systematiskt beskrivande drar slutsatser av det karakteristiska i 

budskapen. Bryman (2011, s. 282) menar på att objektiviteten i sammanhanget ska visa 

tydligt hur man kategoriserar materialet för att forskarens egna värderingar ska påverka 

processen i den minsta mån. Systematiken i sin ordning ska förminska felkällor genom att 

reglerna på ett konsekvent sätt tillämpas. Det är också omöjligt att utforma en 

kodningsmanual som inte inrymmer tolkning från kodarens sida, då det är svårt att få svar 

på “varför-frågor” (Bryman, 2011, s. 296–297). Innehållsanalys används bland annat för 

att studera material som text och bild där forskare inte varit med och påverkat (Silverman, 

2011, s. 229). Att forskare inte varit med och påverkat materialet menar Bryman (2011, s. 

296) är till en fördel. I och med att materialet inte påverkats av forskare har det analyserats 

som verklighetstroget istället för sant eller falskt (Silverman, 2011, s. 229) 

I studien användes innehållsanalysen för att analysera innehållet, strukturen och 

värderingar i de utvalda kokböckerna. Böckerna har inte analyserats utifrån att det ska 

vara representativa för sin tids samhälle eller dess värderingar. Detta eftersom studiens 

syfte handlar om att jämföra fem kokböcker under 200 år för att se hur det har förändrats 

samt dess likheter. 
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6.5 Metodbeskrivning 

Innehållsanalysen under denna studie har utgått från två analysverktyg; ett för den 

kvantitativa data samt ett för den kvalitativa data. De knappt 4000 recept som analyserats i 

de fem böckerna kategoriserades i tabeller där författarna av denna studie dels tittade på 

vilka huvudråvaror som används samt vilka tillagningsmetoder som instrueras. Vidare har 

böckernas struktur och design studerats och dokumenterats i tabeller som visar antalet 

sidor, antal recept, innehållsförteckning, register, illustrationer, hela måltider, enskilda 

komponenter, inslag från andra länder, ingredienslista, beredning samt om hushållsråd 

förekommer. Tabellerna redovisas i resultatavsnittet i löpande text. 

Råvarorna som återfinns i böckerna har sammanställts i tabeller som presenteras i 

resultatet, där The Georgian cuisine according to some national and international 

cookbooks (Söderlind, 2014) använts som mall. I tabellerna som har sammanställts 

presenteras recepten i antal och inte i procent. Detta på grund av att det blir tydligare att se 

hur många recept det finns av respektive råvara samt att procent kan bli missvisande då 

böckerna skiljer sig i antal recept. Problematiken med detta är att ett recept innehåller 

oftast två eller fler ingredienser. För att undvika att ett recept hamnar under flera 

kategorier har man därav valt att utgå ifrån huvudråvaran. I detta arbete innebär 

huvudråvaran den mest framträdande eller den råvaran det finns mest av. Exempelvis bröd 

kommer infalla under spannmål då majoriteten består av vetemjöl medan pepparkaka 

infaller på kryddor då kryddorna i detta fall innehar huvudrollen. Liknande 

tillvägagångssätt har använts för tillagningsmetoderna där vi utgått ifrån den metod som i 

huvudsak använts. Exempelvis kokta grönsaker som sedan bakas i ugn skrivs in som 

ugnsbakade. 

I metodartikeln Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures 

and measures to achieve trustworthiness beskriver Graneheim & Lundman (2004) ett 

analysverktyg för behandling av kvalitativa data. Analysverktyget ligger till grund för hur 

förord kodats och kategoriserats i detta arbete. Genom att plocka ut delar av texten kan 

man behandla meningsenheter. Enheterna är fraser, meningar eller ord som relaterar till 

den centrala meningen i texten (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). För att koda dessa 

meningar reducerades dessa till så kallade reducerade meningsenheter. Vid reduceringen 

skriver Graneheim & Lundman (2004, s. 106) att man förkortar meningsenheten men 

bevarar textens kärna och kvalité. Utifrån dessa reduceringar kunde koder plockas fram 

vilket gör det möjlig att studera materialet ur olika perspektiv. 
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När koderna skapats placerades det sedan in i kategorier som i sin tur placerades in i 

teman. Kategorierna som arbetas är uttömmande och exklusiva eftersom koderna som 

tagits fram inte ska passa i fler än en kategori samtidigt som de inte ska uteslutas ifall det 

inte passar in i någon (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). Kategorierna har därav 

arbetas om en del för att alla koder ska passa in samt inte överlappa kategorier.  

Analysverktyget hjälper till med att identifiera det manifesta och latenta innehållet i 

texterna. Det manifesta skriver Bryman (2011, s. 282) som det påtagliga innehållet medan 

det latenta är den underliggande meningen i texten. Graneheim & Lundman (2004, s. 106) 

menar att vid en kvalitativ analys bör forskaren välja att analyser det manifesta i texten 

eller det latenta innehållet. I denna studie har det manifesta innehållet varit i fokus vilket 

beror på att texterna som analyserat skrivits under olika perioder där samhällssituationen 

sett annorlunda ut än idag samt att det berörda författarna är bortgångna. Tabell 1 visar på 

hur den data som insamlats behandlats där koderna och kategorierna står för det manifesta 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). 

Tabell 1: Exempel på kodningsschema 

Kod Subkategori Kategori 

Ex. spara pengar Ekonomi 
Hållbarhet Ex. minska sockret 

Hälsa 
Ex. olja istället för smör 

 

 

Priser och löner har sammanställts i tabeller i Bilaga 2 utifrån boken Vad kostade det?: 

Priser och löner från medeltid till våra dagar av Lagerqvist (2011), Måttordboken av 

Jansson & Waldetoft (1995) samt Prisomräknare från medeltiden till 2100 av Edvinsson 

& Söderberg (2011). Där har vi studerat priser och löner i Vad kostade det? och sedan 

omvandlat mått med hjälp av Måttordboken samt räknat ut 2018 års prisindex med 

Edvinsson & Söderbergs prisomvandlare (Historical statistics, 2018; Edvinsson & 

Söderberg, 2011).  
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6.6 Källor 

De utvalda kokböckerna som används som källor i denna studie är följande: 

• Warg, C. (1755). Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber./(C.W.). 

Stockholm, Tryckt Hos Lor. Ludv. Grefing, På Desz Egen Bekostnad 1755. 

• Rückerschöld, A. (1801). Den nya och fullständiga kok-boken, innehållande 

beskrifning, at med mindre kostnad tilreda hwarjehanda smakliga rätter äfwen af 

potates, samt wälmenta råd och påminnelser, som jämwäl för bättre hushåll kunna 

wara tjenande, jemte bihang af et litet hushålls-allahanda (2. uppl.). Stockholm. 

• Björklund, G. (1847). Kokbok. Stockholm, L:s Gust. Nylander, bazarn å Norrbro. 

• Fackskolan för huslig ekonomi (1903). Hemmets kokbok. Stockholm: Ljus 

• Agnsäter, A., & KF:s provkök. (1951). Vår kokbok. Stockholm: Kooperativa 

förbundets provkök. 

Böckerna benämns i detta arbete med författarnas namn för att göra det mer lättläsligt. 

6.7 Källkritik 

Viktigt att tänka på är vem/vilka böckerna är skrivna av, vem de riktar sig till och vad 

budskapet är. Hur böckerna står sig i relation till de gällande samhällsförhållandena och 

matkulturen samt hur de speglar tidsperioden är viktigt att ha i beaktning. 

Cajsa Warg bekostade, enligt boktiteln, sin bok själv (Warg, 1755) under en tid då det var 

väldigt dyrt att trycka och köpa böcker (Lagerqvist, 2011, s. 129; Edvinsson & Söderberg, 

2011). Första upplagan gavs ut i endast 14 exemplar och riktade sig till överklassen som 

hade råd att köpa böcker (Notaker 1990, s. 13). Eftersom att boken har givits ut i hela 14 

upplagor fram till 1822 och beskrivs av Äremalm (2000, s. 9) som “alla tiders svenska 

kokbokssuccé” har vi valt att använda oss av den. 

Anna-Maria Rückerschölds bok var ett svar till Cajsa Warg där hon menade att Cajsa 

slösade för mycket med råvarorna. Anna-Maria riktade sig till de lägre klasserna i 

samhället och ett kapitel innefattar den för tiden nya råvaran potatis (Äremalm, 2000, s. 

37–41). I detta arbete har andra upplagan använts eftersom att första upplagan inte var 

tillgänglig. Upplagorna har dock jämförts med varandra och innehållet skiljer sig inte åt. 

Även Gustafva Björklund var en framträdande författarinna och restauratris. Hennes bok 

blev väldigt populär och kom ut i 13 upplagor under många år vilket gör att vi bedömt den 

som ett pålitligt källmaterial.  
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Hemmets kokbok räknas som den första moderna kokboken och utgavs 1903. Både den 

och Vår kokbok har givits ut i många upplagor under en lång tid samt sålts i flera 

hundratusentals exemplar vilket gör att vi bedömt dem som relevanta för detta arbete. 

6.8 Transparens och trovärdighet 

Transparens är något som förväntas i vetenskapliga texter, där forskarna bör vara tydliga i 

hur de har nått sina resultat. Detta gör att andra kan granska kvaliteten i och betydelsen 

med deras arbete (Bryman, 2011, s. 374). Vid kodning bör slumpfaktorn elimineras så att 

om fler undersökare som använder samma metod kommer fram till samma resultat, då har 

undersökningen hög trovärdighet (Thurén, 2007, s. 26). Enligt Thurén (2007, 2. 172) 

måste en undersökning ha hög reliabilitet och validitet, det vill säga att undersökningen 

har gått till på rätt sätt samt att man har räknat rätt, och att man faktiskt har undersökt det 

som ska undersökas. I denna studie har samtliga steg beskrivits noggrant för att de lätt ska 

gå att följa hela processen samt göra liknande studier. 

6.9 Etik 

De kokböcker som har använts under studien är offentliga handlingar men har i detta fall 

använts i ett annat syfte än vad författarna haft i åtanke. I och med att samtliga författare 

är avlidna har ingen kommunikation skett eller medgivande varit möjligt att inhämta. 

Däremot har böckerna sannolikt skapats utifrån etiskt godtagbara former och det 

moraliska dilemman som fanns då bör ha granskat innan utgivning. Vidare har denna 

studie tagit det rådande förhållanden och förutsättningar under tidsperioderna böckerna 

har utgivits i beaktning, vilket innebär att resultatet även bör ses utifrån dessa faktorer. 
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7. Resultat 

7.1 Förord 

Tabell 2: Det manifesta innehållet av förorden från de fem studerade kokböckerna. 

Kod Subkategori Kategori 
Lämnar över samling om 
hushållskunskap (W) 

Förmedla kunskap (4) 

Vision (6) 

Vara till tjänst i ert hushåll (W) 

Kunskap för landsbygden i form av 
matsedlar (B) 

Laga mat efter säsong (B) 

Grund till att bygga bättre och 
nyttigare verk (W) 

Förvalta kunskap (2) 
Följa äldres råd för en bättre väg i 
livet (R) 

Könets skyldighet till hushållningen 
(W) 

Kvinnosyn (6) 

Värdering (8) 

Kvinnors eget fel att de är 
blottställda och värnlösa (R) 

Okunniga kvinnor sätter välfärd på 
spel (R) 

Kvinnans duglighet viktig för 
mannens lycka (R) 

Kunskap det ypperligaste för en 
kvinna (R) 

Unga kvinnor bör leva nyttigt och 
hederligt (R) 

Utländska kokböcker inte är för 
svenska smaker (B) 

Svenska vanor (2) 
Utländska rätter modifierats från 
svenska vanor (F) 

Förödande att slösa sin mans pengar 
(R) 

Ekonomi (2) 
Hållbarhet (3) Kunskap att ta tillvara på det som 

finns (R) 

Minska på socker vid anrättningar 
(B) Hälsa (1) 

Hjälp till sitt kön (W) 

Riktad till kvinnor (4) 
Målgrupp (5) 

Gagna mit kön med upptäcker (R) 

Ge husmödrar vägledning (F) 

Dela med sig av erfarenheter till 
husmödrar (A) 

Riktat till borgerliga hushåll (F) Riktad till borgare (1) 

Lågtemperering vid tillagning (A) 
Instruktion (2) 

Introduktion (3) Användning av rymdmått (A) 

Ingredienslistor ingår recepten (F) Struktur (1) 

Källor: Warg, 1755., Rückerschöld, 1801., Björklund, 1847., Fackskolan, 1903., Agnsäter, 1951. 
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7.1.1 Vision 

I Wargs, Björklunds och Rückerschölds böcker går det att läsa om författarnas visioner 

med respektive bok. Böckerna beskriver deras vilja att dels förmedla kunskap till sina 

läsare men även författarnas önskan att deras läsare ska förvalta kunskapen som det ges. 

Warg skriver bland annat ” Jag lemnar således til mina Läsarinnors öfwerseende, en 

samling, hwarwid jag flera år anwändt tid och möda at utröna alla uptänkelifa 

omständigheter, som i et hushåll kunna företalla, i synnerhet wid matredning” (Warg, 

1755, förord) vilket beskriver hennes vilja att lämna över sin kunskap och erfarenheter till 

sina läsare. Vidare skriver Rückerschöld om viljan att läsarna följer och förvaltar den 

kunskap som redan finns genom att uppmana läsarna att ”om J wille följa en gammal 

Gummas råd, sannerligen skulle ni tilskapa eder en bättre wäg igenom den werld” 

(Rückerschöld, 1801, s. 3). 

7.1.2 Värdering 

I fyra av dem fem böckerna går det att utläsa olika former av författarnas egna 

värderingar. En stor del av det värderingar som utskrivits i böckerna handlar om kvinnor 

där framförallt Rückerschöld har synpunkter på kvinnans roll och hur en kvinna ska 

uppföra sig. Enligt författaren bör kvinnor leva hederligt samt att kvinnor själva bär 

skulden för att det är försvarslösa. Vidare skriver Rückerschöld ”unga läsarinnor, det 

seslut, at winlägga eder om de kunskaper, som för hela lifstiden blifwa eder nyttiga, som 

skola göra en mans lycka” (Rückerschöld, 1801, s. 4) vilket beskriver att kvinnans roll är 

att tillfredsställa sin man eller make. Warg skriver i sin tur om kvinnan och hennes roll där 

hon uttrycker sig att hushållning är en kvinnas skyldighet. Både Björklund och Fackskolan 

skriver om svenska smaker där Björklund bland annat skriver ”utländska kokböcker 

hämtade uppgifter hwilka man icke kan följa, utan äfwentyr att tilreda rätter som icke äro 

smakliga för Swenskar” (Björklund, 1847, förord). Fackskolan i sin tur menar att 

utländska recept anpassats för den svenska smaken vilket tyder på att författarna har en 

egen värdering av vad svenska smaker är.  

7.1.3 Hållbarhet 

Rückerschöld och Björklund nämner även olika former av hållbarhet i sina förord. De 

berör aspekter som ekonomi och hälsa där Rückerschöld förespråkar sparsamhet genom att 

ta tillvara på det som finns i säsong samt att man inte ska slösa med pengar. Björklund 

(1847, förord) skriver ”Bruket fordrar nu för tiden, att till matanrättningar anwända så 
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litet sött som möjligt, och jag har wanligen i mina uppgifter följt detta bruk” vilket visar 

på ett hållbart synsätt där författaren ta hälsoaspekten av matlagning i beaktning. 

7.1.4 Målgrupp 

I fyra av det fem böckerna framgår det till vem eller vilka böckerna riktar sig till. Samtliga 

av dessa fyra böcker riktar sig till kvinnor där det oftast är till unga kvinnor eller 

husmödrar. Warg och Rückerschöld önskar att vägleda eller gynna sitt kön där Warg bland 

annat skriver ”huru wida jag kunde, efter min önskan, wara mitt kiön, och i synnerhet 

unga matmödrar til någon hjelp” (Warg, 1755, förord). I Fackskolan och Angsäter i sin 

tur riktar sina böcker till husmödrar där man vill dela med sig av erfarenheter och 

vägledning. Förutom kvinnor riktar sig Fackskolan specifikt till borgerliga hushåll. 

Björklund är den enda författaren där det inte framkommer tydligt till vem boken är riktat 

till. Författaren nämner endast att matsedlarna kan vara till hands på landsbygden på grund 

av avsaknaden av en erfaren kokfru. 

7.1.5 Introduktion 

Två av böckerna ger en introduktion av bokens innehåll som kan vara till nytta för läsarna. 

Fackskolan ger en introduktion i strukturen av boken där användandet av ingredienslistor 

och måttangivelse beskrivs. Angsäter ger en introduktion genom att instruera läsaren om 

lågtemperering samt rymdmått. 

7.2 Struktur och design 

7.2.1 Cajsa Warg 

Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber består av 739 sidor och 869 recept. 

Den har innehållsförteckning och register samt en illustration av kopparstick. Recepten 

beskriver inga hela måltider utan enskilda komponenter till måltider. I boken finns recept 

med inslag från andra länder som Frankrike och Tyskland. Endast ett recept har 

ingredienslista och resten har endast beredningsanvisningar. Boken innehåller även tre 

kapitel med hushållsråd. 

7.2.2 Anna-Maria Rückerschöld 

Den nya och fullständiga kokboken(..) består av 319 sidor och 409 recept. Den har 

innehållsförteckning och register men inga illustrationer. Recepten beskriver en del 

måltider men mestadels enskilda komponenter till måltider. I boken finns recept med 

inslag från andra länder som Frankrike, England, Tyskland, Italien och Spanien. Recepten 
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har ej ingredienslistor utan endast beredningsanvisningar. Boken innehåller ett extra 

bihang med hushållsråd. 

7.2.3 Gustafva Björklund 

Björklunds Kokbok består av 349 sidor och 943 recept. Den har inte någon 

innehållsförteckning dock ett register. Boken har inga illustrationer. Recepten beskriver en 

del hela måltider men mestadels enskilda komponenter till måltider. I boken finns inslag 

från andra länder som Frankrike och Italien. Recepten har inga ingredienslistor utan endast 

beredningsanvisningar. Boken innehåller några enstaka hushållsråd samt tillvägagångssätt 

vid bröllop och begravningar. Det finns även 34 sidor med förslag på matsedlar. 

7.2.4 Fackskolan för huslig ekonomi 

Hemmets kokbok består av 408 sidor och sammanlagt finns det 712 recept angivna. 

Framsidan på boken är grönrutig utan text, det samma gäller för bokens baksida. Boken 

innehåller sammanlagt fyra stycken tecknade figurer i svartvitt där samtliga är 

styckesschema för gris, lamm, kalv och oxe. Det finns en innehållsförteckning samt ett 

register och recepten innehåller ingredienslistor som anger antal portioner samt vikt och 

mått angivelser för råvarorna. Utöver det finns det beredningsanvisningar men inga 

hushållsråd. Det går även att finna inspiration från Frankrike samt Italien. 

7.2.5 Anna-Britt Agnsäter 

Vår kokbok består av 463 sidor och 744 recept. Den har innehållsförteckning och register 

samt 193 svartvita fotografier. Recepten beskriver både hela måltider och enskilda 

komponenter. I boken finns inslag från andra länder som Frankrike, USA, Norge, 

Tyskland, Italien, Österrike, Holland och Ryssland. Recepten har ingredienslistor som 

anger antal portioner samt vikt- och måttangivelser för råvarorna. Utöver det finns det 

beredningsanvisningar men inga hushållsråd. 
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7.3 Fördelning av huvudråvaror 
Figur 1: Antal recept med animaliska råvaror i respektive kokbok. 

 
Källor: Warg, 1755., Rückerschöld, 1801., Björklund, 1847., Fackskolan för huslig ekonomi, 1903., Agnsäter, 1951. 

Kött: Inkluderar nöt, kalv, fläsk (svin & gris), lamm, får och viltkött såsom ren, älg, 

rådjur, hjort, kanin och hare. Inkluderar även ben, blod, fett och inälvor från dessa djur. 

Fågel: Inkluderar kyckling, höns, gås, anka, vaktel och viltfåglar såsom järpe, orre, tjäder 

mm. Inkluderar även blod, fett och inälvor från dessa djur. Fisk- och skaldjur: Inkluderar 

alla sorts fiskar som är färska, inlagda, torkade och rökta. Skaldjur såsom kräftor, räkor, 

hummer, ostron och musslor. Även rom, skal och ben från dessa djur. Mejeriprodukter: 

Mejeriprodukter som mjölk, smör, grädde, fil och yoghurt. Ägg: Ägg från alla typer av 

fåglar. Inkluderar inte fiskrom. 

Figur 1 visar att alla böcker har flest recept med kött som huvudråvara. Rätter på fågel är 

vanligt förekommande i framförallt Warg och Björklund, men förekommer inte i så många 

fall i de övriga tre böckerna. Fisk- och skaldjur som huvudråvara är även det vanligt 

förekommande i alla fem böcker och den kategori av animalier som det finns näst mest av 

efter kategorin kött. Recept med mejeriprodukter som huvudråvara är i alla böcker jämnt 

fördelade kontra andra recept i böckerna. Ägg är huvudråvara som förekommer i ungefär 
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lika många recept i alla böcker, där Björklund sticker ut och har några fler. Majoriteten av 

recepten är rätter där ägg kokas eller steks. 

Figur 2: Antal recept med vegetabiliska råvara för respektive kokbok. 

 
Källor: Warg, 1755., Rückerschöld, 1801., Björklund, 1847., Fackskolan för huslig ekonomi, 1903., Agnsäter, 1951. 

Grönsaker & Örter: Inkluderar alla grönsaker och örter som växter ovan jord, även olika 

sorters kål, färska och torkade örter samt blommor. Rotsaker: Sådant som växer under jord 

såsom betor, jordärtskockor, morötter, rovor, potatis. Frukt & Bär: All typ av frukt och 

bär, färska och torkade. Spannmål: Inkluderar alla typer av spannmål så som vete, råg, 

havre, korn och ris samt mjöl och gryn av dessa. Även produkter så som pasta och 

makaroner som är gjorda av spannmål. Baljväxter: Bönor, ärtor och linser, färska och 

torkade. 

Användandet av grönsaker och örter är något högre än användandet av rotsaker i böckerna 

Warg, Björklund och Agnsäter. Med tiden ökar användandet av rotsaker där bland annat 

Rückerschöld har 22 recept av potatis. Böckerna innehåller många recept på frukt och bär 

och är i alla böcker utom Agnsäter den mest förekommande råvaran efter kött. Spannmål 

är en av de större kategorierna i alla böcker framförallt när det gäller bakverk, bröd och 

gröt. Agnsäter är dock den enda boken där spannmål är en större kategori än frukt och bär. 
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Baljväxter förekommer i relativt få recept. De vanligaste råvarorna i denna kategori är 

ärtor och torkade bönor. 

Figur 3: Antal recept med råvaror utöver de animaliska och vegetabiliska i respektive kokbok. 

 
Källor: Warg, 1755., Rückerschöld, 1801., Björklund, 1847., Fackskolan för huslig ekonomi, 1903., Agnsäter, 1951. 

Alkoholhaltiga drycker: Inkluderar vin, öl, svagdricka, mjöd, sprit som exempelvis likörer 

och brännvin, samt annan alkoholjäst dryck. Nötter: Alla typer av nötter, exempelvis 

mandlar, pistage, valnötter och kastanjer. Kryddor: Inkluderar torkade kryddor såsom 

kanel, kardemumma, nejlikor, ingefära och vanilj. Inkluderar inte torkade frukt och bär 

som pomerans eller russin eller torkade örter. Övrigt: Inkluderar bland annat svamp, 

choklad, socker, honung, senap, ättika och vinäger 

När det gäller alkoholhaltiga drycker finns det stora skillnader, där Björklund har 40 

recept och Agnsäter inga. I Björklund är majoriteten olika recept på bål och biskop (dryck 

som består av vanligtvis rödvin, socker, pomerans och vatten – SAOB, Spalt B 2750). 

Nötter förekommer i ungefärlig utsträckning i alla böcker och främst i bakverk och tårtor. 

Kryddor är likt nötter jämnt förekommande i alla böcker och även där i främst bröd och 

bakverk. I kategorin övrigt sticker Björklund och Agnsäter ut där Björklund har ett recept 

på sköldpadda samt flertal recept på ättika. I Agnsäter innehåller ett flertal recept av 

choklad, socker, honung eller senap som huvudråvara. 

10

14
17

19

6

16

9
12

40

35

19

33

18

33

20

14

0

25

13

47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Alkoholhaltiga
drycker

Nötter Kryddor Övrigt

An
ta

l r
ec

ep
t

Huvudingrediens

Råvaror

Warg Rückerschöld Björklund Fackskolan Agnsäter



 

 
25 

 

7.4 Fördelning av tillagningsmetoder 
Figur 4: Antal recept med värmebehandlade tillagningsmetoder i respektive kokbok. 

 
Källor: Warg, 1755., Rückerschöld, 1801., Björklund, 1847., Fackskolan för huslig ekonomi, 1903., Agnsäter, 1951. 

Kokt: Innefattar tillagning i vätska i kastrull eller gryta, med undantag från tillagning i 

animaliska eller vegetabiliska fetter. Exempelvis kokning, sjudning, pochering, 

ångkokning och bräsering. Stekt: Innefattar stekt, brynt och fräst i stekpanna eller gryta 

över öppen eld eller på spis. Ugnsbakad: Tillagat i panna, kastrull eller form i ugn eller 

över eld med värme både ovanifrån och underifrån. Exempelvis bakat, rostat, gräddat, 

griljerat. Stuvad: Innefattar stuvningar med mjöl, smör, grädde, äggulor, buljong, vin och 

ost. Grillad / halstrad: Tillagad över öppen eld på spett eller halster. Flottyrkokt: Kokt i 

animaliska eller vegetabiliska fetter. 

Kokt är den tillagningsmetod som det finns mest av i alla böcker. I Warg är många av 

recepten grytor och raguer samt kokt kött, fisk, fågel och grönsaker. Även såser och sylter 

är vanligt förekommande liksom några soppor och buljonger. I Rückerschöld är det recept 

på kokt kött, såser samt sylt som dominerar. Soppor och buljonger är också vanligt 

förekommande. I Björklund är det mestadels recept på kokt kött, fisk och fågel, samt 

soppor, buljonger, såser och sylter. I Fackskolan är soppor och buljonger samt såser de 

dominerande av recept som kokas. Även kokt kött och fisk samt sylter är vanligt. I 

Agnsäter förekommer mestadels såser och soppor, samt kokt kött och fisk. 
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Stekt är relativt liten kategori och förekommer mer sällan än kokt och ugnsbakat. 

Björklund och Agnsäter är de böcker som har flest recept med stekt som tillagningsmetod. 

Warg har en ganska jämn fördelning mellan kött, fågel, fisk. Några få recept på spannmål, 

då i huvudsak pannkakor och plättar. I Rückerschöld är det överhängande kötträtter som 

steks, och rotsaker som näst mest. Björklund har mest recept där stekning tillämpas på 

fågel och kött, men även ägg och spannmål. I Fackskolan förekommer mest recept av kött 

när det gäller stekning som tillagningsmetod. Agnsäter domineras av kött när det gäller 

recept som steks. Spannmål och fisk kommer på andra respektive tredje plats. 

Ugnsbakat är den tillagningsmetod som förekommer näst mest i alla böcker efter kokning. 

I Warg är en tredjedel av recepten med ugnsbakning bakverk. Därefter är kött vanligt, 

samt puddingar och pastejer. I Rückerschöld är hälften av de ugnsbakade recepten på 

bakverk. Totalt utgör de en åttondel av alla recept i hennes bok. Övriga rätter som 

ugnsbakas är pastejer och puddingar samt kött. I Björklund representerar bakverk mer än 

hälften av de ugnsbakade recepten. Dessa är framförallt spannmål, frukt och bär, samt 

nötter. I övrigt är kött, fågel och puddingar vanligt förekommande vad gäller ugnsbakning 

som tillagningsmetod. Fackskolan innehar mestadels recept på bakverk under 

ugnsbakning. Ugnsbakat kött och fisk samt puddingar är också vanligt förekommande. 

Även i Agnsäter är bakverk den dominerande produkten under ugnsbakning. Därefter är 

kött och fisk de råvaror som används mest till ugnsbakning. 

Stuvning är en tillagningsmetod som förekommer i relativt få recept, med undantag för 

Warg. Stuvningar i de äldre böckerna innebär ofta en redning med smör, mjöl och vin, 

buljong eller mjölk. Stuvningarna innehåller inte alltid mejeriprodukter men benämns ofta 

som stuvningar och liknar mer det vi idag skulle kalla en redning. Majoriteten av recepten 

på stuvning är med fisk- och skaldjur samt grönsaker och örter. 

Grillade rätter förekommer i flest fall i Warg och väldigt få eller inga recept i de andra. I 

Warg tillagas fler recept över öppen eld än i de andra böckerna. Kött, fågel och fisk är det 

som vanligtvis grillas och halstras i alla böcker. 

Flottyrkokt är ett annat ord för fritering och innebär tillagning genom kokning i skirat 

smör eller olja. Flottyrkokning förekommer främst i Warg, Björklund och Fackskolan. Det 

är mestadels spannmål som flottyrkokas och då form av munkar, klenäter och struvor. 

Även kött och fisk friteras i form av kroketter eller panerade styckesdetaljer. 
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Figur 5: Antal recept med icke värmebehandlade tillagningsmetoder i respektive kokbok. 

 
Källor: Warg, 1755., Rückerschöld, 1801., Björklund, 1847., Fackskolan för huslig ekonomi, 1903., Agnsäter, 1951. 

Beredning: Förberedning av råvaror som vid senare tillfälle kommer att tillagas, 

exempelvis färs eller deg. Sallad & kalla rätter: Anrättningar som ej kräver tillagning och 

serveras kalla. Fryst: Anrättningar som fryses ner innan förtäring, exempelvis glass eller 

frysta krämer. Dryck: Tillverkning av drycker, innefattar allt från mjölkdryck, välling, 

saft, brännvin och mjöd. Konservering och förvaring: Innefattar all typ av konservering 

som saltning, syltning, syrning, rökning, gravning och torkning. Även olika förvaringssätt 

av råvaror. 

Beredning är inte en tillagningsmetod utan recept på förberedelser före tillagning, 

exempelvis färser, korvar, smeter och degar. I Warg består nästan alla recepten av korvar 

på kött, fågel, fisk och gryner. Björklund sticker ut med flera recept på tillverkning av 

ättika. I övrigt är det mestadels olika typer av smör- och mördegar till pastejer och pajer 

samt färser.  

Bland sallader och kalla rätter finns det relativt få recept i alla böcker förutom Agnsäter 

som har många recept på mackor, sallader och sillar. Där är det sallader och mackor som 

innehåller både kött, fisk, grönsaker, rotsaker och frukt. 

Fryst innefattar för det mesta glassar, sorbeter och frysta krämer. Björklund och 

Fackskolan är de böckerna med flest frysta recept. Det är framförallt glassar gjorda på 
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mejeri, frukt och bär, samt choklad. Noterbart att Rückerschöld inte har något recept på 

fryst som tillagningsmetod. 

På framställning av dryck är det framförallt Warg och Björklund som har många recept. 

De är också dessa böcker som har recept på framställning av spritdrycker som brännvin, 

bål och biskop. I de fyra första böckerna är frukt och bär den dominerande råvaran för 

dryck, då framförallt saft. I Agnsäter är det mestadels välling och chokladdrycker. 

Konservering och förvaring är återkommande i alla böcker och framförallt i Warg och 

Björklund som har över 100 recept vardera. Dessa recept består mestadels av saltning, 

inläggning, torkning och rökning, men i Björklund och Fackskolan förekommer även 

burkkonservering samt konservering i form av ingjutning i fett. I Agnsäter är det få recept 

under denna kategori. 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Majoriteten av de använda böckerna har varit inskannade exemplar och ej fysiska böcker. 

Anledningen till detta är det inte har varit möjligt att låna böcker som är flera hundra år 

gamla. Med största sannolikhet har detta inte påverkat studien eftersom de inskannade 

böckerna varit fullständiga i form av omslag och innehåll. I och med att vi inte har 

studerat böckernas material eller papprets struktur så har detta inte påverkat studien då 

innehållet varit likadant som i de fysiska exemplaren. 

Svårigheterna med innehållsanalys är att inte lägga in egna tolkningar eller värderingar. 

Vid kategoriseringen av recept har det ibland uppstått problem med att vissa recept passar 

in i flera kategorier och där har vi med hjälp av vår egna förförståelse och noggrant 

studerande av recepten kunnat välja den mest lämpliga kategorin. Som Fejes & Thornberg 

(2015, s. 79–80) skriver så styr förförståelsen i ämnet tolkningen av det empiriska 

materialet. Även Thurén (2007, s. 58) menar på att förförståelse innehåller en stor mängd 

tolkning men där författarna i denna studie kunnat med hjälp av varandra undvika egna 

tolkningar genom löpande diskussioner under analysarbetet. Som Bryman (2011, s. 282) 

beskriver har vi i detta arbete försökt undvika egna värderingar i största möjliga mån 

genom att på ett tydligt sätt beskriva hela arbetsprocessen. 

Metodvalen kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har vi valt eftersom de lämpade sig 

bäst för denna studie. I och med att de manifesta innehållet i förorden studerades var 

analysverktyget som Graneheim & Lundman (2004) beskriver effektivt och tydligt. Det 

latenta innehållet har inte studerats i denna studie på grund av att böckerna är skrivna 

under tidsperioder där samhällssituationen skiljer sig från idag. Det latenta innehållet hade 

kunnat studeras om studien innefattat kapiteltexter samt inriktats på den samtid då 

böckerna utgavs. Vid en sådan studie vore det även aktuellt att analysera fler böcker som 

representerar sin tidsperiod eftersom data ifrån detta arbete inte anses vara tillräckligt. 

Ett alternativ till innehållsanalysen i denna studie vore att använda sig av grounded theory 

för att analysera innehållet. Metoderna bygger på samma grund där texten kodas på 

liknande sätt. Däremot är skillnaderna större än likheterna vilket man kan se i att grounded 

theory är att koderna inte placeras in bestämda kategorier samt att koderna kontinuerligt 

jämförs med varandra under arbetets gång (Bryman, 2011, s. 516 - 517). Denna metod 
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vore mer lämpad utifall studien fokuserat på det latenta innehållet. Detta eftersom 

metoden ger en mer omfattande bild och förståelse för texten som analyserats. 

8.2 Måltidshistoria och teknisk utveckling 

Att den tekniska utvecklingen har påverkat hur vi lagar och förvarar mat samt vilka 

metoder som används uppfattas av oss som en självklarhet. Att laga mat över öppen eld är 

ovanligt i dagens samhälle. Järnspisens intåg i de svenska köken har troligtvis förändrat 

matlagning mycket på 1800-talet. Köken blev framförallt säkrare då man slapp den öppna 

elden, samt att värmereglering blev lättare. I resultatet (Figur 4, s. 25) ser vi att Warg, den 

enda av de böcker vi har studerat som kom ut före 1800-talet, har flera recept med grillat 

eller halstrat som tillagningsmetod. Detta går troligtvis att koppla till järnspisens intåg i de 

svenska köken under mitten av 1800-talet (Almanza et al., 2017, s. 600) och att tillagning 

över öppen eld blev mindre vanligt.  

Spisarna användes inte bara till matlagning utan likt det Bock (2012) skriver så går det att 

utläsa i kokböckerna att de även användes till tvätt och andra hushållssysslor. Warg, 

Rückerschöld och Björklund innehåller alla hushållsråd, men från 1900-talet och framåt 

försvinner detta från de studerade kokböckerna. Enligt Almanza et al. (2017, s. 600) 

ansågs de vedeldade spisar som opålitliga vilket bidrog till utvecklingen av gasspisar. Vad 

som med menas med att de var opålitliga var troligtvis regleringen av värme. När ugnen 

sedan gjorde intåg kan vi se i böckerna att antal recept med kokning minskar och antal 

recept med ugnsbakning ökar (Figur 4, s. 25). Framförallt är det kött som tillagas i ugn i 

de två senaste böckerna, Fackskolan och Agnsäter, där tid och temperatur är mer viktigt 

än i de tidigare böckerna. Kokning av kött är vanligt i de tre första böckerna (Figur 4, s. 

25) och där framförallt Warg har många recept på grytor och raguer. Detta beror troligtvis 

på det Nationalencyklopedin (u.å) skriver om att det var vanligt att hushåll endast hade ett 

kokkärl och därför blandade kött eller fisk med olika vegetabilier och spannmål.  

Elektriska ugnar bidrar också till tidsbesparing då användaren kunde lämna maten i ugnen 

och göra annat under tiden och slipper vakta en öppen eld eller konstant fylla på ved eller 

kol i en järnspis. Som Finstad (2013, s. 22) skriver syns ett mönster i böckerna att 

samspelet mellan teknik och mat har en påverkan på matproduktion och konsumtion och 

framförallt att detta utvecklas från bok till bok.  

En annan viktig teknisk utveckling för måltidshistorien är kylförvaring. I Sverige var det 

förr i tiden vanligt med jordkällare (Melin et al., 2010, s. 6–7). Allt gick dock inte att 
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förvara i kyla och var därför tvunget att förtäras på en gång om man inte förlängde 

hållbarheten genom torkning, rökning, saltning eller inläggning. Warg och Björklund har 

många recept på förvaring och konservering (Figur 5, s. 27) vilket speglar det Almanza, et 

al., (2017, s. 604) menar beror på bristen av kylförvaring. Att Björklund innehåller flera 

recept på burkonservering är intressant då Nicholas Appert släppte sin bok om denna 

metod år 1810 (Garcia & Adrian, 2009, s. 117–118). Björklund kom ut 37 år senare men 

tyder ändå på att hon var relativt snabb på att anamma nya metoder samt att hon troligtvis 

var påläst. Om hon lärt sig metoden via Apperts bok eller inte är omöjligt att säga men 

intressant att hon spridit denna teknik vidare till hennes läsare. När utvecklingen av 

kylskåp startade i början på 1900-talet (Almanza, et al., 2017, s. 601) syns det framförallt i 

Agnsäter (Figur 5, s. 27) att antalet recept på konserverings- och förvaringsmetoder 

minskar drastiskt. Det vi också kan se i (Figur 5, s. 27) är att antalet sallader och kalla 

rätter ökar väldigt mycket i Agnsäter som har fler recept i denna kategori än alla andra 

böckerna tillsammans. Detta går också att koppla till utveckling av kylskåp vilket gjorde 

det enklare att hålla råvarorna fräscha och tillagning var ej nödvändig för att maten skulle 

va säker att äta. 

Sett till de råvaror som används i böckerna så är flest recept på kött i alla böcker. Fisk- och 

skaldjur var också vanligt (Figur 1, s. 22). I Warg och Björklund finns det även många 

recept på fågel (Figur 1, s. 22). Kött kunde vara dyrt beroende på vad man arbetade med. 

1 mark (425 g) färskt oxkött kostade 27,6 kronor år 1755 omräknat till 2018 års prisindex 

(Bilaga 2, tabell 1) och om man sätter det i relation till att en smed tjänade 1083 kr / mån 

1755 (Bilaga 2, tabell 4), och en dräng 102,8 kr / mån 1765 (Bilaga 2, tabell 4) så ser vi 

att för en dräng var det väldigt dyrt med kött. Fisk var billigare än kött där 1 mark (425 g) 

abborrar kostade 14,9 kronor år 1760 omräknat till 2018 års prisindex (Bilaga 2, tabell 1). 

I Rückerschöld förekommer det ganska få recept på fågel om man jämför med Warg och 

Björklund. Det kan kanske kopplas till att en gås kostade 104,4 kronor år 1800, omräknat 

till 2018 års prisindex (Bilaga 2, tabell 1), samtidigt som en dräng tjänade cirka 68 kronor 

per dag samma år (Bilaga 2, tabell 4). Detta tyder på att fåglar, framförallt gås var dyrt för 

låginkomsttagare.  

Tillgången till kött, fågel och fisk berodde också på vilka djur man hade på gården, samt 

hur mycket man jagade och fiskade. Alla böckerna innehåller många recept på frukt och 

bär samt grönsaker och örter (Figur 2, s. 23) vilket troligtvis går att härleda till egna 

odlingar på gården eller att de plockade bär i skogar runt omkring gården. Recepten tyder 

också på att det var viktigt att ta vara på de tillgångar som fanns i närheten och förvara 
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dem under vintern då det inte växer någonting. Ett undantag är Rückerschöld där antal 

recept är mycket färre än Warg och Björklund men har relativt många recept på rotsaker. 

Det intressanta är att hon har många recept med potatis medans Warg inte har några alls. 

Björklund är den som har överlägset mest recept med alkoholhaltiga drycker. 1850 

kostade en flaska rödvin 56,6 kronor och en flaska fin konjak 226,3 kronor (Bilaga 2, 

tabell 1) samtidigt som en arbetare tjänade 41,9 kr / dag (Bilaga 2, tabell 4) vilket tyder på 

att detta var lyx-råvaror som bara vissa hade råd med. Ett exempel på de som hade råd att 

unna sig dessa lyxvaror var en hovrättsassessor som hade 248 940 kronor i lön per år 

(Bilaga 2, tabell 4).  

8.3 Kokboken och författarna 

Utöver antalet recept, råvaror och tillagningsmetoder berättar kokböckerna som studerats 

mycket mer. Både Hegarty (2013, s. 91) och Driver (2015, s. 258) menar på att 

kokböckerna agerar inte bara som en källa för måltidshistoria utan även flera andra 

historiska aspekter som exempelvis social historia. Böckerna ger en indikation på den 

sociala statusen som kvinnan hade under perioden då verken utgavs vilket var att kvinna 

var ansvarig för hushållet och matlagningen. Samtliga böcker är riktade mot kvinnor där 

det tidigare böckerna riktar sig mot unga kvinnor medan det nyare riktar sig mot 

husmödrar. Björklund skriver inte tydligt ut sin målgrupp men nämner att matsedlarna kan 

vara till nytta förr oerfarna kokfruar vilket tyder på att hennes verk är skrivet för kvinnor. 

Warg och Rückerschöld skriver om kvinnans roll där den sistnämnda ägnar stora delar av 

sitt förord för att berätta hur en kvinna bör vara. Med tiden minskar värderingarna i 

böckerna och går från egna tankar till mer formella och generella texter. Det kan förklaras 

med att det nyare böckerna är utgivna av organisationer medan det äldre är skrivna av en 

författare. Det är svårt att fastställa den sociala historien utifrån att analysera fem böcker 

under 200 år men som Bergström (1997, s. 57) menar bör böcker och texter studeras som 

en produkt av den tid och plats där den är skapad.  

Att böckerna är skrivna till kvinnor går att utläsa men det framgår inte till vilken 

inkomsttagare böckerna riktar sig mot med undantaget av Fackskolan. Det är enda boken 

som skriver ut att den riktar sig mot borgerliga hushåll vilket innebär att högre 

inkomsttagare var målgruppen. Utgår man ifrån Notaker (1990, s. 13) som menar på att 

kokböcker fram till och med 1800-talet var riktade mot överklassen kan man anta att 

Wargs, Rückerschölds och Björklunds böcker var skrivna för hög inkomsttagare. För att 

styrka detta antagande gäller det att ha en förståelse om vem författaren var. Driver (2015, 
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s. 258) menar på att det är viktigt att veta författarens identitet som social status. 

Rückerschöld tillhörde adeln (Helminus, 1993, s. 14–18) medan Björklund ägde och drev 

restauranger (Björklund et al., 2005, s. 8). Detta indikerar på att dessa författare tillhörde 

den övre klassen då en var adel medan den andra hade råd att driva egen restaurang. Warg 

som var husmamsell åt adelsfamiljer (Warg & Palmær, 1985, s. 46) bekostade sin bok ur 

egen ficka vilket framgår i förorden. Enligt Lagerqvist (2011, s. 129) kostade ett ark 

tryckpapper 18 öre kopparmynt år 1760, vilket motsvarar 19,11 kronor omräknat till 2018 

års konsumentprisindex (Historical statistics, 2018; Edvinsson & Söderberg, 2011). En 

smed tjänade år 1755, 27 daler kopparmynt i månaden (Lagerqvist, 2011, s. 128) vilket 

motsvarar 1083 kronor i 2018 års konsumentprisindex. Om man räknar på detta betyder 

det att man på en smeds månadslön hade råd att trycka knappt 57 sidor. Det visar på att 

Warg i sin tur hade det bra ställt och att även hon likt Rückerschöld och Björklund 

tillhörde överklassen. Författarnas status samt kostanden av att trycka indikerar på att 

samtliga tre böcker vänder sig till överklassen. Den boken som inte gått att tyda till vilken 

inkomsttagare författaren riktat sig mot är Agnsäters. Det som framgår enligt Bergström 

(1997, s. 55) är att Agnsäters initialt planerade om att skriva om krismat men på grund av 

den rådande pappersransoneringen uteblev den. Boken kom istället att handla om nya 

tillagningstekniker vilket inte ger någon antydan till vilken inkomsttagare boken riktade 

sig emot. 

Strukturen i böckerna skiljer sig inte så mycket i de tre första böckerna. Recepten är 

skrivna i löpande text med beredningsanvisningar i texten men ingen 

ingrediensförteckning. En del mått är även ganska otydliga då det inte står en exakt mängd 

utan exempelvis ”ett gott stycke” smör, eller koka köttet ”tills det är färdigt”. 

Ingrediensförteckningen i de två senare böckerna gör receptet tydligare och med exakta 

mått ökar det chansen att laga rätten på rätt sätt. Att läsaren kan följa ett recept mer exakt 

med både tid- och temperaturangivelser gör också att resultatet blir mer likt det som står i 

boken. I Agnsäter används också termometer i flera recept vid tillagning av kött och fågel 

vilket även det gör att läsaren lättare kan få samma resultat med hjälp av samma 

utrustning. Bergström (1997, s. 43) menar på att skrivandet skapar en distans till läsaren 

och det är därför nödvändigt att det som står uttrycks med en tydlighet som inte behövs 

vid muntlig kommunikation.  

I de två senaste böckerna börjar bilder dyka upp. Fackskolan innehåller fyra bilder som 

alla är styckningsscheman på olika djur. Detta går att tolkas som en boken är mer som en 

lärobok för att utbilda läsaren. Agnsäter innehåller 193 bilder på maträtter, råvaror och 
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utrustning vilket troligtvis även det hjälper läsaren till att få en bättre helhetsbild över vad 

resultatet av receptet faktiskt blir, om man som Ong (1982, s. 9) menar på att inlärning 

sker genom upprepning av upplevelser. De tre första böckerna har mer en känsla av 

biografi och uppmaningar till hur man ska leva sitt liv. Böckerna innehåller anvisningar 

för hushållssysslor och kan mer ses som en vägvisning i livet för en hushållerska eller 

husmor än en receptsamling för kockar. Mårdsjö (2001, s. 6) menar att anvisningar för 

hushållssysslor var vanligt i böcker från 1600–1700-talet, och är något vi kan se även i 

böcker från 1800-talet.  Fackskolan och Agnsäter är också de böcker som är mest lika 

dagens kokböcker vilket också styrker det Ärlemalm (2000, s. 101) menar med moderna 

kokböcker. Dagens kokböcker har liknande design, struktur och uppställning dock oftast 

med fler bilder samt färgtryck. Dagens kokböcker kan dock kopplas tillbaka till de gamla 

böckerna då vi kan se tendenser till att de blir mer och mer likt skönlitteratur istället för 

uppslagsverk/läroböcker. Poängen med en tydligare struktur är troligtvis för att göra det 

lättare för läsaren att förstå innehållet samt en tydligare översikt. Dessa böcker tolkar vi 

mer som läroböcker där författarna vill utbilda läsaren i matlagning. 

Böckerna är till för att ge läsaren en vägledning i köket där författarna på sitt eget vis delar 

med sig av sin kunskap. Givon (2015, s. 56) skriver bland annat att kokböcker på ett 

enkelt och ett praktiskt sätt ger kunskap om det kök den aktuella boken är skriven utifrån. 

Det går därav diskutera vad enkelt och praktiskt innebär i denna mening. Warg, 

Rückerschöld och Björklund beskriver samtliga i förorden om deras vision för böckerna är 

att förmedla deras kunskap till läsaren. Utifrån recepten som analyserats kan man utgå att 

det lyckas förmedla sin kunskap men till skillnad från Givon (2015, s. 56) är det för oss 

inte på ett enkelt eller praktiskt sätt. Ett exempel på detta är Rückerschölds bok där 

författaren i vissa recept börjat skriva om saker som inte är relevanta för slut produkten 

såsom hur kvinnor bör samt inte bör vara. Bortsett från att språket ser annorlunda ut idag 

är det svårt att få en tydlig bild av recepten eftersom det oftast saknar måttangivelser samt 

temperaturer och tid. Det ska tilläggas i detta fall att avsaknaden av temperaturer troligtvis 

styrdes av den teknik som ännu inte uppfunnits. Anledningen till att mått och tid saknas i 

en del av recepten kan bero på det Ärlemalm (2000, s. 56) skriver om Björklund att hon 

utgick ifrån att läsaren hade en förförståelse och kunskap om matlagning. Jämförs detta 

med Fackskolans och Angsäters böcker är det betydligt enklare att förstå. Båda böckerna 

ger en introduktion till hur recepten är utformade samt nya tillagningsmetoder. Recepten i 

böckerna är skrivna utifrån samma struktur där läsaren får en ingredienslista med mått 

samt en instruerande text till hur råvaran eller rätten ska tillberedas. 
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9. Slutsats 
Syfte och frågeställningar i denna studie besvaras med att vi ser en förändring i 

kokböckernas uppbyggnad och innehåll. Från den äldsta till den nyaste av de studerade 

böckerna är det en tydlig skillnad. Sett till design och struktur har det hänt mycket då 

bilder, ingrediensförteckningar och måttangivelser tillkommit, samt att hushållsråd har 

försvunnit. Innehållet har också förändrats till viss del då vissa råvaror blir mer vanliga 

samt att nya tillagningsmetoder används i de nyare böckerna. Vissa typer av rätter som 

exempelvis á la daube och pudding minskar avsevärt medan kalla rätter som mackor och 

sallader ökar. En anledning till denna skillnaden beror med största sannolikhet på den 

tekniska utvecklingen där spis, ugn, kyl och frys påverkat tillagnings- och 

förvaringsmetoderna. Sett till målgrupp har dock inte böckerna förändrats speciellt mycket 

utan samtliga riktar sig till kvinnor och höginkomsttagare. Undantaget är den senaste 

boken endast riktar sig till kvinnor och inte någon speciell klass i samhället. 

10. Förslag på framtida forskning 

Studien går att bygga vidare genom att studera recepten mer detaljerat samt praktiskt 

utföra dem vilket kan ge en förtydligad bild över måltidshistorien. Med hjälp av 

receptgenomgången kan menyer skapas och samma rätt lagas upp med de olika 

tillagningsmetoderna som används i böckerna. 

Det kan även vara intressant att titta på de rådande samhällsförhållandena under respektive 

kokboks tidsperiod. Vilka hade råd att köpa böcker och hur många kunde läsa på den 

tiden? Hur mycket tjänade folk och vilka råvaror hade de råd att köpa? Speglar recepten i 

böckerna det normalinkomsttagare och arbetarklassen åt på den tiden? 

Böckerna går också att läsa ur ett genusperspektiv och studera skillnader i böcker skrivna 

av kvinnor och män, samt om andra böcker riktar sig till andra än husmödrar och 

hushållerskor. Böckerna kan även användas inom genusforskning där de kan bidra till att 

spegla kvinnor och mäns roll i samhället under dessa tidsperioder. 

En annan vinkel att se på dessa kokböcker kan vara hur mycket de influeras av mat från 

andra länder. Vilka länder representeras och blir det vanligare med tiden? Hur har 

innehållet i kokböcker förändrats i takt med globalisering, ökning av resande samt 

påverkan i tidningar, radio och tv? 
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Det kan även vara intressant att fortsätta där vi avslutar och se hur kokböcker har förändrat 

från 1951 fram tills idag. Hur ser kokböcker ut nu för tiden och hur skiljer de sig från de 

första ”moderna” kokböckerna? Hur kommer framtidens kokböcker se ut och kommer det 

ens finnas kokböcker i framtiden eller är allt digitaliserat då? 
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12. Bilaga 1 - Pilotstudie 
Kokbok Carger, 1878 

Antal sidor 100 

Antal recept 189 

Innehållsförteckning Nej 

Register Bak, 4 sidor 

Illustrationer 1 tecknad, svartvitt 

Måltider Nej 

Enskilda komponenter Ja 

Inslag från andra länder Ja, Frankrike, England, Ryssland 

Ingredienslista Nej 

Beredningsanvisning Ja 

Hushållsråd Nej 

Tabell 1. Tabell över innehåll sett till uppbyggnad och struktur 

Kokbok Carger, 1878 

Kött 50 

Fågel 13 

Fisk- & skaldjur 33 

Grönsaker & Örter 20 

Rotsaker 4 

Frukt & Bär 34 

Svamp 5 

Spannmål 11 

Mejeriprodukter 12 

Vin 1 

Ägg 1 

Nötter 3 

Övrigt 2 

Tabell 2. Tabellen visar antal recept utifrån specifik huvudråvara 



 

 
 

 

13. Bilaga 2 – Kostnader och prisindex 

13.1 Kostnader – Mat och dryck 

Tabell 1: Kostnader för mat och dryck 

År Mat och dryck Kostnad Måttomvandling 2018 prisindex 
1755 1 mark färskt oxkött 22 öre kopparmynt 425 g 27,6 kr 
1755 1 kanna söt mjölk 24 öre kopparmynt 2,6 l 30,1 kr 
1755 1 fat dubbelt öl 35 daler kopparmynt 157 l 1404 kr 
1755 1 oxhuvud röd bourgogne 240–260 daler 

kopparmynt 
220 l 9 628 – 10 430 

kr 
1760 1 lispund fläsk 14 daler kopparmynt 8,5 kg 475,7 kr 
1760 1 mark abborrar 12 öre kopparmynt 425 g 14,9 kr 
1760 1 kanna bourgogne 15 daler kopparmynt 2,6 l 509,6 kr 
1800 1 tunna torsk 16 riksdaler & 32 sk sp 125,6 l 2838,1 kr 
1800 1 gås 20 skålpund spiece 1 st 104,4 kr 
1800 1 åm rödvin 13 riksdaler specie 157 l 3258 kr 
1805 1 lispund ost 1 riksdal 8 sk sp 8,5 kg 215,4 kr 
1805 1 åm rom 38 riksdaler 27 sk rgs 157 l 6589,1 kr 
1845 1 viltfågel 27 skilling rikgälds 1 st 43,7 kr 
1845 1 lispund smör 7,5 riksdaler rikgälds 8,5 kg 582,3 kr 
1845 1 kanna körsbärsvin 2–3 riksdaler rikgälds 2,6 l 155,3 – 233 kr 
1850 1 lispund röding 2 riksdaler rikgälds 8,5 kg 150,9 kr 
1850 1 flaska Medoc rödvin 36 skilling rikgälds 75–100 cl 56,6 kr 
1850 1 flaska fin konjak 3 riksdaler rikgälds 75–100 cl 226,3 kr 
1900 1 kg torkat fläsk 1 kr 1 kg 57,6 kr 
1900 1 kg mjukt bröd 0,13 kr 1 kg 7,5 kr 
1900 2/3 l Östgöta 

sädesbrännvin 
1,35 kr 67 cl 77,8 kr 

1905 1 kg smör 1,92 kr 1 kg 109,4 kr 
1905 1 levande gödd gås 5,23 kr 1 st 298 kr 
1905 1 kg kaffe 1,10 kr 1 kg 62,7 kr 
1950 1 kg smör 6,65 kr 1 kg 122,4 kr 
1950 0,5 l svartvinbärssaft 2,50 kr 50 cl 46 kr 
1950 1 hg chokladpulver 0,50 kr 100 g 9,2 kr 
1955 1 kg ägg 4,19 kr 1 kg 59,1 kr 
1955 1 kg falukorv 4,42 kr 1 kg 62,4 kr 
1955 1 l mjölk 0,46 kr 1 l 6,5 kr 
1955 0,75 l renat brännvin 36 kr 75 cl 508,1 kr 

Källor: Lagerqvist, 2011; Edvinsson & Söderberg, 2011; Jansson & Waldetoft, 1995. 

13.2 Mått och vikt 
Tabell 2: Olika mått och vikter 

Mått Omvandlat Vikt Omvandlat 
1 åm 60 kannor = 157 liter 1 skeppund 20 lispund = 170 kg 
1 tunna 48 kannor = 125,6 liter 1 lispund 20 skålpund/marker = 8,5 kg 
1 ankare 15 kannor = 39,25 liter 1 skålpund/marker 32 lod = 425 gram 
1 fjärding 2 åttingar = 31,2 liter 1 lod 4 kvintin = 13,28 gram 
1 kanna 2 stop = 2,6 liter 1 kvintin 3,32 gram 
1 stop 4 kvarter = 1,3 liter   
1 kvarter 4 ort = 0,325 liter   

Källa: Jansson, S. & Waldetoft, D. (1995). Måttordboken (2., rev. och utök. uppl. / utarbetad av Dan Waldetoft. ed.). 
Stockholm: Nordiska museet. 



 

 
 

 

13.3 Övriga priser 
Tabell 3: Övriga priser mellan 1750–1950 

År Vara Pris 2018 prisindex 
1750 1 Katekes 2 daler kopparmynt 92,2 kronor 
1755 Carlskronas Weckoblad, årsprenumeration 9 daler kopparmynt 361 kronor 
1760 1 ark tryckpapper 18 öre kopparmynt 19,1 kronor 
1765 K. König: Sedellära (bok) 3 daler kopparmynt 58,8 kronor 
1800 Dagligt Allehanda, årsprenumeration 3 riksdaler riksgälds 500,9 kronor 
1805 1 häftat ex. av Bondepraktikan (bok) 18 skilling riksgälds 64,1 kronor 
1845 Postilla (bok) 6 riksdaler riksgälds 465,9 kronor 
1895 H. Sätherberg: Levnadsminnen (bok) 5 kronor 341,5 kronor 
1905 S. Lagerlöf: Jerusalem I & II (bok) 8,50 kronor 484,3 kronor 
1950 S. Dagerman: Bröllopsbesvär (bok) 9,25 kronor 170,2 kronor 
1950 Svenska dagbladet 30 öre 5,5 kronor 

Källor: Lagerqvist, 2011; Edvinsson & Söderberg, 2011 

13.4 Löner 
Tabell 4: Löner från 1755–1955 

År  Yrke Lön 2018 prisindex 
1755 Smed 27 daler kopparmynt / mån 1 083 kr / mån 
1760 Skeppskapten 150 daler kopparmynt / mån 5 096 kr / mån 
1765 Dräng 5 daler, 8 öre km / mån 102,8 kr / mån 
1765 1:e styrman 132 daler kopparmynt / mån 2 585 kr / mån 
1795 Styrman 10 riksdaler specie / mån 2 892 kr / mån 
1800 Dräng 13 skilling specie / dag 67,9 kr / dag 
1805 Spinneriarbeterska 36 skilling riksgälds / dag 128,1 kr / dag 
1810 Vägbokshållare 183 riksdaler, 16 skilling, specie / år 49 082 kr / år 
1810 Länskamrerare 400 riksdaler specie / år 107 088 kr / år 
1835 Soldat 101 riksdaler specie / år 34 031 kr / år 
1840 Kvinnlig gruvarbetare 24 skilling riksgälds / dag 39,2 kr / dag 
1845 Lantbrukare – Man 90 riksdaler riksgälds / år 6 988 kr / år 
1845 Lantbrukare – Kvinna 40 riksdaler riksgälds / år 3 106 kr / år 
1850 Hovrättsassessor 3300 riksdaler riksgälds / år 248 940 kr / år 
1850 Arbetare 26 skilling, 8 runstycken, riksgälds / dag 41,9 kr / dag 
1895 Lättmatros 40 kr / mån 2 732 kr / mån 
1895 Lektor i geometri 3 350 kr / år 228 784 kr / år 
1900 Tobaksarbeterska 6,435 kr / vecka 370,8 kr / veck 
1900 Industriarbetare metall 22,068 kr / vecka 1 272 kr / veck 
1905 Piga 161 kr + kost & logi 347 kr / år 28 946 kr / år 
1905 Häradsskrivare 2 500 kr / år 152 451 kr / år 
1910 Dräng 2,79 kr / dag 145,6 kr / dag 
1910 Kvinnlig industriarbetare 1,60 kr / dag 83,5 kr / dag 
1910 Metallarbetare 4 kr / dag 208,7 kr / dag 
1915 Piga Lön + förmåner värderat till 720 kr/år 29 959 kr / år 
1945 Man dagsverke 8,70 kr / dag 178,7 kr / dag 
1945 Kvinna dagsverke 6,51 / dag 133,7 kr / dag 
1945 Livsmedelsarbetare 3 894 kr / år 79 970 kr / år 
1950 Man dagsverke 18,08 kr / dag 332,7 kr / dag 
1950 Kvinna dagsverke 15,29 kr / dag 281,4 kr / dag 
1955 Gruvarbetare 5,85 kr / h 82,6 kr / h 
1955 Bagerska 3,37 kr / h 47,6 kr / h 

Källor: Lagerqvist, 2011; Edvinsson & Söderberg, 2011 


