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The interest for food and cooking has probably never engaged the people of 
Sweden as much as it does today. Especially cookbooks are selling better 
than ever which has been a quite constant trend since the mid 90's. This study 
explores the connection between visual communication in Swedish 
cookbooks and the post-modern values which have influenced the market 
climate and the visual culture. I have used a theoretical framework as 
reference consisting of theories of semiotics, visual rhetoric, marketing 
communications and postmodernism. I have been studying six cookbooks, 
three from the late 00's and three from the early 90's, from the two separate 
angles of their graphic design and photographic material. The survey has 
been conducted by using both qualitative and quantitative methods to make it 
possible to both gather information about the impression of the visual 
communication as well as statistics of space given to text and images as well 
as main motives in the photography. In my essay I discuss the meaning of the 
differences between the cooking books of the separate time periods along 
with the above mentioned angles with the theoretical framework in mind. I 
also discuss the question about what in fact makes a cooking book have 
costumer value. As a conclusion I state that cookbooks by updating their 
image of what a cookbook is supposed to be, succeeded to reach new markets 
with post-modern influenced preferences by making cooking part of an 
experience in the mind of the consumer. 
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1. INLEDNING

Som inledning på uppsatsen så redogör jag för bakgrunden till mitt ämnesval samt 
problemdiskussion och fortsätter med uppsatsens syfte samt mina frågeställningar. 

1.1 Bakgrund

Under höstterminen 2009 genomförde jag ett projektarbete i grafisk design där jag 
utvecklade ett koncept för en ny mattidning som jag även formgav. I processen sökte jag 
efter olika förhållningssätt till mat och matlagning och kom över tidningsartiklar och 
populärvetenskaplig litteratur som ifrågasatte och kritiserade den diskurs som länge 
varit starkt rådande inom den västerländska kulturen.

Mycket av kritiken var riktat mot livsmedelsindustrin som matproducenter, halvfabrikat 
och snabbmat som designas för att upplevas som attraktiva för våra sinnen men vars 
innehåll är processerat till den grad att det inte innehåller den näring som kroppen 
behöver men samtidigt ett överflöd av kalorier. Enligt Pollan (2009) är övervikt i 
kombination med näringsbrist, som är en allt vanligare diagnos, ett helt nytt fenomen 
som aldrig tidigare förekommit i människans historia. Livsmedelsindustrin förser 
marknaden med produkter som ofta framställs som nyttigare och tidssparande och för 
konsumenten är nackdelarna med köpet inte lätt att utläsa bland de förvillande mått på 
innehållsförteckningar, rekommenderat dagligt intag och finstilta texter. Pollan nämner 
en speciell händelse i USA haft stor betydelse samt banat vägen för livsmedelsindustrins 
framgångar, där och i resten av världen. År 1977 utformade den amerikanska senatens 
närings- och hälsoutskott officiella kostråd där det amerikanska folket uppmanades äta 
mindre rött kött och mjölkprodukter, vilket i sin tur orsakade en storm av protester från 
aktörerna inom kött- och mjölkindustrin som satte in stora resurser för att få utskottet att 
skriva om sina råd, vilket de lyckades med. Som följd har man aldrig mer officiellt 
uttalat sig om att man ska äta mindre av specifika råvaror och för att anpassa sig har det 
uppstått ett kodspråk när man talar om mat. Man väljer att fokusera på näringsämnen 
vilket ger matproducenterna en chans att marknadsföra sina produkter som till exempel 
fettfria om marknaden efterfrågar produkter med ett lågt fettinnehåll. Detta tänkande har 
enligt Pollan sin grund i reduktionistisk forskning, där man bryter ner en helhet i dess 
beståndsdelar för att försöka förklara varför en viss råvara är nyttig, vilket i högsta grad 
har påverkat hur människor tänker kring mat. Om näringsämnena är det som är viktigt 
så kan en morot därmed ses som ett värdelöst skal kring det bekaroten och zink som 
man vill ha i sin kost. 
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Detta ifrågasättande av livsmedelsindustrin är idag väl etablerat på många håll och inte 
minst i Sverige vilket banar väg för nya förhållningssätt till maten. Tidigare har fokus 
för marknadens prioriteringar vid inköp av mat i huvudsak legat på priset (Pollan, 2009) 
men idag finns ett växande utbud av ekologiskt producerad mat som säljer mycket bra, 
inte minst motiverat av etiska frågor och hälsoskäl som köttproducenternas kring 
uppfödning och djurhantering. Ofta är den en bristvara på grund av den stora efterfrågan 
trots att den ligger i en högre prisklass (dn.se). 

Intresset för mat och matlagning har aldrig varit så stort i Sverige och det gör sitt 
avtryck i statistiken. När måltidsakademin delade ut priser för årets bästa kokböcker år 
2008 så var 338 stycken med och tävlade, vilket gör oss till landet med flest antal 
utgivna kokböcker per capita (svb.se). Man brukar tala om en kokboksboom som hade 
sin början i mitten av 1990-talet då antalet kokböcker som gavs ut per år ökade till 
nästan en om dagen (Figur 1) och är en rådande trend än idag. Dock har den haft sina 
nedgångar vid tider av svag ekonomi, och då exempelvis senaste året då antalet utgivna 
kokböcker minskat som en konsekvens av finanskrisen enligt Svensk Bokhandel 
(svb.se). 

Figur 1 Diagram över antal bok- och tidskriftstitlar som tar upp ämnet mat och dryck utgivna per år 

mellan årtalen 1980-2007. Kurvorna är ej summerade. Källa: Jönsson & Tellström, 2009:63

I min dåvarande studie kom jag vidare in på ett ifrågasättande kring den bild av mat som 
presenteras för oss vilket jag kopplar till vår nya strävan efter det naturliga. I artikeln 
Hellre flottigt än flott (dn.se) beskrivs det hur det sena 00-talet inneburit en uppsjö av 
matbloggar med en helt annan estetik kring maten som kan beskrivas som mer rå och 

6



obrydd än de som finns i de flådiga kokböckerna, vilka samtidigt säljer som smör. I 
artikeln intervjuas Sasha Wizansky, som är chefredaktör på den amerikanska kött- och 
kulturtidskriften Meatpaper, som tror att folk är trötta på vackra matbilder som inte alls 
liknar det man faktiskt äter. ”Många söker ett ärligare förhållningssätt till ätande och 
matlagning där vi ser vart maten kommer ifrån, och hur den prepareras” säger hon, och 
Niklas Hultén, som tidigare jobbade på mattidningen Mums, benämner lyxiga 
matmagasin till och med som matporr. 

1.2 Problemdiskussion

In min tidigare studie kom jag som sagt in på ett spår som ställde sig kritiskt till hur mat 
gestaltas idag. Men vad är egentligen syftet med det? När man exempelvis följer recept i 
en kokbok så räcker det oftast med de skriftliga instruktionerna. Bilder behövs alltså 
inte för att kunna klara av att färdigställa ett recept, så vad har bilderna egentligen för 
funktion? Kan det vara så att de finns där för att vara vackra men egentligen helt 
meningslösa? 

Jag valde att rikta in mig på kokbokens visuella kommunikation, som jag uppfattar ha 
genomgått en stor utveckling vilket kan sägas vara ett uttryck för det förhållande till mat 
och matlagning som är aktuell för sin tid i sin kommunikation genom formen. I den 
populärvetenskapliga programserien Landet Brunsås (SVT) tar de upp frågor kring vad 
det är vi faktiskt äter och hur det produceras, liknande Pollans (2009) argumentation 
men ur ett svenskt perspektiv. Där föreslås den intressanta tesen att kokboken är en 
artefakt som vi med vars hjälp kan påverka vår egen självbild och vårt 
identitetsskapande, likt till exempel användandet av specifika märkeskläder för att passa 
in i vissa sammanhang. Är det där som man kan hitta roten till kokbokens bildspråk? 
Kan formens betydelse vara mer viktig idag för kokböckerna än de faktiska recepten? 
För just recept är något som är mycket enkelt att få tag på gratis idag i och med internet 
om man kan navigera sig bland alla receptsajter och matbloggar. Samtidigt var den 
nyaste upplagan av klassikern Vår kokbok var den bok som sålde mest under 2009 i 
kategorin facklitteratur trots att den bara hann finnas på marknaden i fyra månader 
(svd.se), så att konsumenter köper kokböcker ändå är det ingen tvekan om. 

Området visuell kommunikation är stort och kan syfta till studier med både en 
konstnärlig eller teoretisk ansats, samt med ett strategisk-marknadsföringsperspektiv. I 
denna studie berör jag alla dessa perspektiv av kokbokens visuella kommunikation men 
främst utifrån teori och strategisk marknadsföring. 
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Min tes för uppsatsens utgång är att förklaringen till kokbokens försäljningsframgångar 
under den så kallade kokboksboomen kan härledas till en förändring i synen på och 
gestaltningen av kokboken, som kommit att bli normen idag. I min undersökning strävar 
jag efter att urskilja grundläggande skillnader mellan de olika publiceringsåren. En 
svårighet med undersökningen är att kokböcker alla är olika, men mitt syfte är att kunna 
visa på några skilda formtrender hos populära kokböcker. 

1.3 Syfte

 ”...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.” (Bergström, 1997:57)

Syftet med min uppsats är att undersöka utvecklingen inom genren kokböcker, med 
inriktning på dess form och upplägg, för att få förståelse för och kunna hålla en 
diskussion kring varför kokböckerna har den form de har idag, samt kunna relatera 
denna utveckling till konsumenters och samhällets generella värderingar. En aspekt jag 
kommer att gå djupare in på är användande av bilder i kokböcker och hur det påverkar 
vår upplevelse.

1.4 Frågeställning

• Vilka förändringar kan man se i kokböckernas form och bildmaterial? 

• Hur har kokbokens syfte förändrats?

• Vilka paralleller går det att dra mellan utvecklingen av kokbokens form och 

förändringar av samhällets tidsanda?

1.5 Urval

Jag studerar i den här uppsatsen ett urval av sex kokböcker som är utgivna i Sverige 
under 90-talet och 00-talet. Årtalen är utvalda med hänsyn till att jag i min studie vill 
studera kokböckernas form och bilder samt göra en jämförelse mellan två som 
publicerats innan 90-talets mitt, en som sägs ha startat kokboksboomen publicerad -94 
och tre som publicerade de senaste åren.
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2. TEORI

I detta kapitel presenteras de teorier som ingått i min referensram under uppsatsens 
gång. Teorierna som tas upp här rör i huvudsak områdena semiotik, retorik, 

kommunikation genom marknadsföring och postmodernism. I slutet avrundar jag med 

några rader om designkritik och postmodernism. 

2.1 Semiotik 

Semiotik betyder teckenlära och är ett begrepp för att systematiskt studera tecken som 
betydelsebärare. Ett tecken är en företeelse som står för något annat som det själv inte 
är, och har förmågan att ”transportera medvetandet snabbt från en verklighet till en 

annan” (Marner, 2000:23). Det används även som begrepp inom lingvistiken och kan 
därför både vara verbalt och icke-verbalt. Man talar ofta om tecknets två delar; det 
betecknande, som är själva tecknet, och det betecknade, som är den betydelse som 
tecknet står för (Fiske, 1990). En bil är till exempel det betecknade till ordet bil, som är 
det betecknande och verbala tecknet för en bil.

Tecken delas ofta in i filosofen Charles S. Peirces tre grundtyper; index, symbol och ikon 
(Gripsrud, 2002). Ett indexikaliskt tecken har den relation till det betecknade att det är 
en indikation på dess förekomst, och exempelvis kan speciella tassavtryck i snön vara 
en indikation på det lodjur som tidigare varit där. Ett symboliskt tecken relaterar till det 
betecknade genom konventioner och godtycklighet. En symbol har alltså inga direkta 
kopplingar till det betecknade utom just att människor någon gång har bestämt det. Man 
måste alltså lära sig innebörden av en symbol för att kunna förstå den. I den här 
kategorin placeras till exempel alfabetets olika bokstäver vilka är symboler för olika 
ljud i det verbala språket och visar hur ett visuellt ord ska uttalas för den som är 
läskunnig. Den sista typen av tecken är det ikoniska tecknet vars relation till det 
betecknade bygger på en upplevelse av likhet. Ett fotografi av till exempel en 
skrivmaskin är en ikon för den verkliga artefakten. Marner (2000) påpekar dock att 
ikonen i själva verket är fundamentalt olik verkligheten då till exempel ett fotografiskt 
porträtt av en människa inte kan ge lika mycket information som den riktiga människan 
kan.

Dessa tre teckentyper förekommer dock inte alltid i renodlad form. Fotografiet är, enligt 
Sonesson (1992), visserligen en form av ikon men har även egenskaper som index. Den 
fotografiska bilden blir ett spår som lämnas, ett sorts bevis, då det skildrar något som 
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har hänt framför en kameralins, och även vart det hände (se även Kjeldsen, 2002). För 
en betraktare betyder det att något som denne sett i en bild kan upplevas som mer 
verkligt än det skulle ha gjort om betraktaren aldrig sett bilden . 

Ofta talar man också inom semiotiken om de två betydelseskikten; denotation och 
konnotation. Denotationen är den första och och mer direkta betydelsen av något och 
konnotationen är den lösare bibetydelsen som betraktaren läser in (Gripsrud, 2002). 
Konnotationer skiljer sig från associationer på det sättet att associationer är individuella 
medan konnotationer alltid är kulturella. Exempelvis är färgsymbolik konnotation då en 
viss färgs innebörd kan variera beroende på vilken kulturell kontext den befinner sig i.

2.1.1 Bildens betydelse

”En bild säger mer än tusen ord, men på samma sätt säger tusen ord mer än en bild. 
Tusen äpplen smakar inte bättre än ett päron. Äpplet har en annorlunda smak än ett 

päron oavsett hur många det är. Tusen ord säger något helt annat än en bild.” (Citat av 
Bo Bergström, fritt översatt, från van Gaalen: 2009:55) 

Bergström har en poäng i sitt citat. Ord och bild är två olika sätt att uttrycka sig vilket 
med andra ord betyder att det inte ligger något syfte i att jämföra och värdera deras 
unika egenskaper. I denna uppsats ligger dock fokus på bilden som uttrycksmedel som 
jag tänkte att vi skulle titta närmare på. 

Enligt Sonesson (1992:183) finns det flera olika rum i och kring en bild. Det första 
rummet kallas avbildningsrummet och är bildens uttrycksplan där man bara kan se 
bildens motiv i form av färger, former samt ljus och mörker. Det andra rummet, som 
kallas det avbildade rummet, innehållet eller den illusion som uppstår i bilden. Det 
tredje rummet är det som vi i fantasin kan föreställa oss utifrån bilden, med andra ord 
vad som finns utanför bildens ramar och även till exempel olika sinnesrörelser som 
saknas i bilden som lukter, smaker och rörelse. Det kallas det referentiella rummet och 
är viktigt att skilja från avbildningsrummet samtidigt som det är en del av bildens 
betydelse. Det två sista rummen är avbildbarhetsrummet och ramrummet vilka syftar till 
den plats som bilden betraktas ifrån, till exempel ett galleri, samt den direkta 
förlängningen av bilden som omger den i form av till exempel ram, vägg och/eller 
papper. 
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2.1.2 Modalitetsmarkörer

Begreppet modalitet kommer ursprungligen från lingvistiken och visar på det 
sanningsvärde och trovärdighet som finns i en framställning av världen. En bild kan till 
exempel ha en hög eller låg modalitet, men för att citera Kress och van Leeuwen; ”It 
does not express absolute truths or falsehood; it produces shared truths aligning 

readers or listerners with some statements and distancing them from 

others” (2007:155). En effekt av modaliteten är att det kan skapa en känsla av vi och 
dem när man utvärderar vilken nivå av modalitet som kan tilldelas en tolkning. 

Fotografiet som medium anses vara begränsat på det sättet att det endast visar ett motiv 
under en frusen tidpunkt som vanligen kan ses av ögat vilket traditionellt sett har gett 
det en hög modalitet. Detta har dock underminerats allt mer på senare tid genom 
inträdet av Photoshop under 1990-talet som gör det möjligt att enkelt och i stor 
utsträckning bildbehandla och även manipulera bildfiler vilket gett den digitala bildfilen 
ett dåligt rykte (Dahlgren, 2005). Vad som i slutändan ändå uppfattas som verkligt och 
naturalistiskt beror enligt Kress & van Leeuwen (2007) på vår kulturella träning och vår 
sociala kontext. 

Vilka bilder som är realistiska och vilka som är abstrakta finns det ingen självklar 
uppdelning emellan då en bild är komplex och precis som språket kan formuleras 
motsägelsefullt (jämför meningen spöken existerar definitivt, med jag tror definitivt att 
spöken möjligen existerar). Kress och van Leuwen (2007) visar på åtta olika skalor, som 
de kallar modalitetsmarkörer (modality markers), vilka en och en går igenom bildens  
olika aspekter (inte bara fotografier utan alla typer av bilder) vilka kan uppfattas som 
mer eller mindre realistiska.  Det åtta skalorna är; 

(1) Färgmättnad (Colour saturation) - från fullt mättade färger till gråskala. 

(2)Färgdifferentiering (Colour differentiation) - från att bilden visar upp ett brett 
spektrum av färger till monokrom.

(3)Färgmodulering (Colour modulation) - från att arbeta med många olika nyanser av 
färger till att använda sig av endast grundfärger. 

(4)Kontextualisering (Contextualization) - syftar till vad som finns i bildens bakgrund; 
från helt tom till tydlig och detaljerad. 

(5)Framställning (Representation) - ett mått på hur detaljrikt eller abstraherat ett motiv 
är (inom fotografi till följd av skärpedjup och exponering). 
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(6)Djup (Depth) - syftar till vilket djup bilden har eller inte har. Här har perspektivet en 
stor betydelse och då är centralperspektivet det som värderas som mest konkret 
medan förvrängningar anses mer abstrakt.

(7)Skuggor och ljus (Illumination) - från ett kontrastrikt spel med ljus och mörker samt 
skuggningar som markerar volym till att övergångar abstraheras med konturer i form 
av linjer. 

(8)Ljusstyrka (brightness) - mäter kontrast och hur många olika grader av ljusstyrka 
som finns i en bild; från många toner representerade till endast svart och vitt. 

Dock ska det påpekas att hög realism inte automatiskt betyder hög modalitet. Vilken 
bild som har har hög modalitet beror på vem som betraktar den och i vilket 
sammanhang.

2.2 Retorik, eller konsten att övertyga

Inom medie- och kommunikationsvetenskapen så studeras bland annat olika texters 
innehåll samt hur de kommuniceras och tolkas. I studien av kommunikationsprocessen 
är semiotikens roll i studien att analysera själva texten i meddelandet medan 
hermeneutiken studerar förhållandet mellan texten och mottagaren. Retoriken fokuserar 
på förhållandet mellan avsändaren och texten (Gripsrud, 2002).  

Retoriken har sina rötter långt bak i historien och har förekommit som teori sedan ca 
500 f.Kr. (ibid.). I det antika Grekland använde man talekonsten under de möten där 
man bland annat diskuterade politik och löste tvister när man skulle tala för sin sak. 
Aristoteles (384-322 f.Kr.) blev den första skriftliga källan som dokumenterade 
retoriken och införde en systematik istället för att den endast som tidigare lärdes ut 
genom övningar (Waern, Pettersson & Svensson, 2004). Ett bra tal ska fånga åhörarna, 
tilltala dem på deras nivå och enligt Aristoteles genomsyras av det goda, det sanna och 
det vackra. 

Retoriken har enligt Waern et al. (2004) funktionen att antingen förklara, övertyga eller 
övertala sin mottagare och till sin hjälp förfogar talaren enligt teorin över de tre typerna 
av retoriska tilltal; logos, ethos och pathos. Med logos vill man tilltala människans 
förnuft genom att använda sig av är logiska resonemang och slutledningar. Ethos är 
knutet till talarens karaktär och viktigt för att denne ska framstå som trovärdig hos 
åhörarna. Pathos används för att tilltala publikens starkaste känslor, eller affekter som 
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Gripsrud (2002) kallar det, för att framkalla deras medlidande. Dessa tre kan med andra 
ord även beskrivas som övertalningmedel. 

Likt marknadsföring (Jobber, 2007), har dock retoriken fått ett delvis dåligt rykte. Till 
exempel ordet sofisteri har enligt Gripsrud (2002) fått en negativ klang till följd av de så 
kallade sofisterna vars intressen för retorik grundades i den effekt som retoriken kunde 
ha på människor och inte hade något intresse för som var sant och gott, vilka Aristoteles 
kritiserade redan på sin tid. Efter att intresset för retoriken sjunkit under 1800-talet 
blommade det upp igen efter andra världskriget på grund av propagandans massiva 
effekter i bland annat Tyskland som bevisade vilket kraftfullt verktyg retoriken kan 
vara. Enligt Severin & Tankard (2001) så skiljer sig propaganda från övertalning på det 
sättet att det inte säkert gynnar den som övertalas. Enligt Gripsrud (2002) så 
nedvärderas retoriken för att den ”anses bryta mot idealen om saklighet och 
sannfärdighet” (s.195) och i argument som ”det där är bara retorik” likställs med tomma 
löften i tilltalande formuleringar. Vidare påpekar Gripsrud att kritiken är felaktig på det 
sättet att all form av språklig kommunikation med en situation och syfte har en sorts 
retorik, även det språk som upplevs som sakligt och nyktert. 

2.2.1 Attitydförändringar

Attityd är enligt Severin & Tankard (2001) en inställning till ett visst fenomen, som 
kommer av den erfarenhet som en person har av detta, och kan delas in de tre 
komponenterna affektion, kognition och beteende (The Three-Component Model of 

Attitudes, s.152). Affektion är de känslor man hyser mot objektet i fråga, som att ogilla 
eller tycka om. Kognition är de mer rationella anledningarna till att inneha en viss 
attityd. När det gäller skor kan till exempel ergonomi vara en anledning till att uppfatta 
ett visst märke som ett av kvalitet. Slutligen syftar beteende till att vår attityd påverkar 
vårt sätt att agera genom till exempel hur vi väljer att konsumera. 

Över tid så får emellertid människor allt fler erfarenheter som kan påverka dess 
attityder, antingen genom att det tillkommer nya attityder, att redan innehavda stärks, 
bibehålls, förändras eller avskaffas beroende på erfarenheten (ibid.). Att påverka 
människors attityder, genom att förklara, övertyga och övertala, är något som ligger till 
intresse hos många, bland annat när det kommer till varumärken och politik, och det är 
där god retorik och marknadsföring som övertalningsmedel kommer in i bilden. 
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2.2.2 Visuell retorik

Retorik är enligt Waern et al. (2004) främst en språklig tradition men även den visuella 
upplevelsen av talaren, som i form av bland annat kroppsspråk och klädsel har effekt på 
talarens ethos, en viktig komponent i retoriken. Begreppet retorik behöver alltså inte 
begränsas till att endast gälla talet då även perceptuella händelser spelar in och har 
därmed en del gemensamt med semiotiken när man intresserar sig för människan bruk 
av tecken. 

Även bilder har alltså förmågan att skapa de rätta konnotationerna för sitt syfte liksom 
talet. Koblanck (2003) nämner två grepp framför allt som användas inom den visuella 
retoriken för att bygga kopplingar; metaforer och metonymer. Båda är inom retoriken 
klassade som innehållsfigurer och är en form av utsmyckning, oratus, av talet som 
skapar en variation och överraskningsmoment med effekten att talet blir mer 
underhållande att lyssna på samtidigt som det förtydligar, enligt Gripsrud (2002). 
Metaforen är en form av bildligt uttryck som bygger på likhet. Inom språket kan man till 
exempel kalla kamelen för öknens skepp och därmed få åhörarna att se på kamelens 
betydelse med nya ögon. Inom bilden kan det användas genom att till exempel likna 
toalettpapper vid en kudde eller ett lamm för att framhäva att det är mjukt, och 
produkten har därmed anammat egenskaper från en annan kontext. Metonymen som 
innehållsfigur bygger istället på betydelsemässig närhet. Om man i en bild kombinerat 
en speciell produkt med en hop glada människor så kopplar man deras glädje till 
produkten. 

Bilder är en form av retorik enligt Kjeldsen (2002). Det spelar stor roll hur till exempel 
bildens innehåll disponeras och vilken funktion eller syfte den har. Bilder kan antingen 
ha en ikonisk funktion, där uttrycket baseras på likhet mellan bilden och något annat, en 
konventionell funktion, där man använder sig av konventionella symboler eller tecken, 
eller en grafisk funktion, där man använder sig av linjer och grafiska element. 

Den ikoniska funktionen, som bland annat inkluderar fotografier, har i sin tur flera 
retoriska funktioner och jag vill lyfta fram två. Den ikoniskt emotionella funktionen 
består i att bilder som föreställer eller liknar en situation betraktaren känner igen från 
verkligheten potentiellt kan framkalla förprogrammerade emotionella responser hos 
denne. Dessa bilder besitter enligt Kjeldsen ethos och pathos i sin formulering. Den 

ikoniskt illustrativa funktionen har bilder som beskriver, exemplifierar och redogör 
genom att visa eller visualisera något. Ofta används de för att förmedla information om 
något eller hur något ska utföras. 
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2.3 Postmodernism

Postmodernismen sägs ha funnits som förändringsprocess i tre till fyra årtionden men är 
fortfarande ett mångtydigt och svårdefinierbart fenomen. Det är ett vida omdiskuterat 
begrepp vars värderingar har influerat samhällets utveckling i bland annat Sverige och 
tar sig i uttryck genom exempelvis konstnärliga uttrycksformer som arkitektur och 
litteratur men även i högsta grad i människors vardagsliv. Det kan beskrivas som en 
tidsanda eller rörelse vilken är en reaktion på modernismen, så för att förstå vad 
postmodernismen innebär så bör man ha en uppfattning om modernismens betydelse för 
samhällets utveckling. 

I mitten av 1990-talet analyserades samhällsutvecklingen i form av samhällsvågor genom olika 
ekonomiska, politiska, sociala, och teknologiska förändringsprocesser. Det talades om den ”första 
vågen”, den ”andra vågen” och det hävdades att en”tredje våg” var på väg att ersätta det moderna 
industrisamhället genom olika förändringar (Hultén, Browneus & van Dijk, 2008:35).

Enligt Hultén et al. så bestod vad man kallar den första vågen av uppbrottet från 
jordbrukssamhället när den industriella revolutionen trädde in under 1800-talets mitt. 
Den andra vågen anses vara själva moderniseringen av samhället, modernismen, som 
nådde sin topp i många västerländska länder under 60- och 70-talet, men dess 
värderingar har sedan dess ifrågasatts och allt mer ersatts med nya värderingssystem av 
de senare generationerna som föddes under 70-, 80- och 90-talet. Hultén et al. vill hävda 
att postmodernismen är den tredje vågen som ligger till grund för ett nytt 
samhällsstadium vilken de vill benämna som det binära samhället.

I sin forskningsrapport har Hultén (2007) den teoretiska utgångspunkten att vi har 
lämnat det tidigare industrisamhället som samhällsstadium och befinner oss i vad han 
kallar det binära samhället vilken kännetecknas av en ”evolutionär utveckling, som 
bygger på dels den digitala informations- och kommunikationsteknologin dels de 

moderna och post-moderna värdesystemen” (Hultén, 2007:12). Även om modernismen 
är en äldre strömning så lever den fortfarande kvar i vårt samhälle vilket i kombination 
med det post-moderna skapar ett samhälle som på många sätt kan uppfattas som 
paradoxalt. 

Men vilka värderingar anses vara post-moderna, och hur skiljer de sig åt från de 
moderna? Som en reaktion på den mer vidskepliga och icke vetenskapligt baserade 
tradition som rådde under jordbrukssamhällets dagar satte modernismen stor tilltro till 
forskning, upplysning och sökandet efter absoluta sanningarna. Postmodernismen 
ifrågasatte i sin tur om objektivitet överhuvudtaget existerade, framhävde att det inte 
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bara finns en sanning utan att den i själva verket är utbytbar beroende på dess kontext 
samt menade på att vår kunskap om världen snarare är konstruerad än observerad 
(DN.se, 100406). Enligt Firat & Schultz (1997) har denna acceptens för människors 
olikheter lett till en större öppenhet och mindre fördomar. Övergången från moderna till 
postmoderna värderingar har inneburit en stor förändring i vår livsföring. Tabellen 
nedan visar en sammanfattning av modernismens och postmodernismens värdesystem 
uppställda mot varandra.

Faktorer och  	 Ett modernt  	 Ett post-modernt  
kännetecken  värdesystem värdesystem

Människorna och  Vana och tradition   Paradoxer och otrygghet 
vardagslivet  Produktion huvuduppgift   Konsumtion huvuduppgift 
 Arbetet viktigast   Fritiden viktigast 
  Sociala relationer   Institutionella relationer 

Fakta och  Positivism och vetenskap   Subjektivitet och berättelser 
kunskaper  Objektiv generalisering   Personlig verklighet 
  En “äkta” värld   En “symbolisk” värld  
  En möjlig sanning   Flera olika sanningar 

Kultur och  Ekonomisk framgång   Livskvalitet  
värderingar  Materiella värden   Postmateriella värden 
  Osäker överlevnad   Säker överlevnad 
 Kollektivistisk syn   Individualistisk syn 

Beteende och  Kärnfamiljen   Nya samlevnadsformer 
demografi  Ökande födelsetal   Sjunkande födelsetal 
  Begränsad tid   Obegränsad tid  
 Grundläggande behov   Självförverkligande behov  

Ekonomi och  Nationell konkurrens   Global konkurrens 
globalisering  Varuproduktion   Tjänsteproduktion 
  Kroppsarbete   Kunskapsarbete 
  Industriell ekonomi   Lärande ekonomi 

Marknader och  Massmarknader   Fragmenterade marknader 
teknologi  Tillverkning och distribution   Upplevelser och individualisering 
  Konsumenter som konsumenter   Konsumenter som medkreatör 
 Homogenitet och likformighet   Diversifiering och valmöjlighet

Figur 2 Marknadsföringsmiljön i det binära samhället. Källa: Hultén, 2007:24
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2.3.1 Individualisering och konsumtionsmönster

En konsekvens av det binära samhället och de nya postmodernistiska värderingarna är, 
enligt Hultén et al. (2008), vårt förändrade förhållande till vår omvärld och identitet. De 
skriver; ”I det binära samhället har många människor övergått från en tilltro på 
auktoriteter till en ökad individualisering, vilket betonar självuttryck och 

livskvalitet” (Hultén et al., 2008:38). Denna individualisering kännetecknas av de tre 
personliga drivkrafterna identitetsskapande, självförverkligande och sinnesupplevelse 
som tas i uttryck och resulterar i förändrade konsumtionsmönster som styrs av både 
förnuft och känsla.

 shopping som upplevelse
Identitetsskapande symboliskt innehåll och värde
 image och självuppfattning

 livskvalitet och välfärd
Självförverkligande kvalificerad konsumtion
 tjänsterelaterad tidsanvändning

 aktiv dialog och medverkan
Sinnesupplevelse rationella och emotionella handlingar
 produkten som en artefakt

Figur 3 Individualisering som livsstil. Källa: Hultén et al. 2008:39

Genom att till exempel omge oss med produkter från ett viss varumärke så har man med 
andra ord gjort ett val som i sin tur säger något om vem man är. Det är ett symboliskt 
sätt för att bland annat kunna avgränsa sig från sin omgivning eller visa på 
grupptillhörighet. Med livsnjutning som preferens i vardagen har produkters innebörd 
utvecklats från att endast vara funktionella och materiella till att bli artefakter som 
formar sinnesupplevelser, och tjänster kring utbildning, rekreation och hälsa i 
självförverkligande syfte konsumeras allt mer (ibid.) Enligt Mossberg (2003) har 
kunden som individ fått en ökad dominans som ställer krav på antalet valmöjligheter 

och att individuella lösningar ska kunna erbjudas. 

Enligt Firat, Dohlakia & Venkatesh (1993) så har modeindustrin länge varit medveten 
om konsumtionens betydelse för konsumentens självbild och vad som händer i och med 
postmodernismens inträde är att hela konsumtionssystemet anammar samma tänk. Idag 
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innefattar modemedvetenhet inte bara kläder utan all typer av produkter och tjänster1, 
som resor, möbler; med andra ord allt som kan ses som en imageskapande handling. 
”Value is not created in production (as posited by modern thought) but in consumtion - 

and the subsequent growth of attention an importance given to consumtion” (Firat & 
Schultz, 1997:186)

Enligt Mossberg (2003) kan man tala om en övergång från tillverkningsindustri till 
upplevelseindustri. Vi söker efter de extraordinära upplevelserna vilket innebär något 
utöver det vanliga som väcker vår nyfikenhet och en förflytting i tid och rum. Mossberg 
nämner fyra typer av upplevelser; underhållning, utbildning, estetik, och eskapism. 
Skillnaden mellan dem utgörs i vilket syfte konsumenten har med upplevelsen. Vid en 
underhållningssituation, till exempel genom teveprogram, så vill konsumenten känna 
och behöver endast absorbera upplevelsen medan en utbildningsupplevelse kräver att 
man själv måste delta aktivt som student för att lära sig. I en estetisk upplevelse så 
fördjupar sig betraktaren i det estetiska men har en passiv roll då fokus ligger på att vara 
i upplevelsen. Inom den sista upplevelseformen eskapism så både fördjupar sig 
konsumenten samt deltar aktivt. Syftet i eskapismen ligger i att utöva något och 
upplevelsen kan till exempel vara en aktivitet som utförsåkning, ett besök på ett 
museum eller helt enkelt möta några vänner för samvaro på ett kafé. Dessa utgör alltså 
typer av upplevelser men inget hindra dem från att kombineras. Till exempel utgör 
skidåkning i en storslagen bergsmiljö både en eskapistisk och estetisk upplevelse, och 
undervisning på universitetet kan även vara underhållande och engagerande. 

Mossberg (2003) tar i sin bok upp ett exempel från en studie av turisters sätt att använda 
sig av resekataloger. Det visade sig att dess främsta användningsområde var att, vare sig 
man avser att resa bort eller inte, drömma sig bort från vardagen, och för resebolagen är 
katalogen nödvändig för att hålla reseintresset hos kunderna vid liv.

2.3.2 Marknadskommunikation

Marknadsföring kan kort definieras som de åtgärder som vidtas i syfte att skapa 
efterfrågan på varor eller tjänster (ne.se). En del av marknadsföringen handlar om 
marknadskommunikation. Formgivningen av en produkts visuella uppenbarelse är en 
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matvaror (aftonbladet.se). 



det av kommunikationen med marknaden och påverkar en produkts möjligheter att 
kunna föra sig på marknaden. 

Konsumtion ses idag som en upplevelse fylld av positiva känslor och kan liknas vid att 
uppfylla drömmar (Mossberg, 2003). Därmed blir det viktigt att skapa de rätta 
associationerna kring sin produkt och för att upplevas som attraktiv i konsumenternas 
ögon. Eftersom att marknadens konsumtionsmönster ändrats markant har även 
marknadsföringens premisser påverkats. Framgångsrika varumärken och produkter har 
allt mer kommit att handla om konsumentens föreställningar, känslor och upplevelser, 
enligt Hultén et al. (2008).  

Firat & Schultz (1997) nämner fem postmoderna huvudtrender hos konsumenterna som 
påverkar marknadsföringens och marknadskommunikationens utformning; hyperrealitet 
(simulerad verklighet för att få utlopp för sina fantasier), fragmentering (många sätt att 
vara samtidigt, som följd av tolerans för många olika livsstilar), omvänd syn på 

produktion och konsumtion (värdet ligger i konsumtionen, inte produktionen), 
decentrering av människan (individen definieras genom sin konsumtion och 
erfarenheter från den) samt paradoxala närheter (kulturell belägenhet att likna något 
vid något helt annat som både kan vara helt orelaterat och motsägelsefullt). 

Jobber (2007) talar om vikten för marknadsorienterade företag att skapa costumer value 

(värde för kunden) för att kunna attrahera nya och behålla sina kunder. En tjänst eller 
produkts värde är kundens fördelar med köpet minus dess nackdelar. Till exempel så 
finns det fördelar i att köpa ekologiskt producerade äpplen för konsumenten då denne 
bland annat undviker att få i sig de gifter som man annars besprutar frukt och grönsaker 
med, men det innebär också att det obesprutade äpplet troligen har ett högre pris vilket 
gör beslutet svårare. Genom att arbeta med sin image kan man dock i konsumenternas 
medvetande skapa en form av positiv attityd mot ett företag, en produkt eller varumärke 
som kan vara mer emotionell än rationell och även påverka köpbeslutet. Det brukar 
benämnas som immateriella värden2. 
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2 Ett exempel på hur mycket immateriella värden kan vara värt översatt i ekonomiska medel är den 
uppmärksammade försäljningen av tidigare statliga koncernen Vin & Sprit (V&S). Det köptes av den 
franska spritjätten Pernod Richard för ca 55 miljarder kronor (dn.se) vilket är en mycket hög summa om 
man ser till de i relation små materiella värden som köpet innebar. Det som gjorde att priset kunde hamna 
på sådana summor som det gjorde var det världskända varumärket Absolute Vodka som ingår i V&S-
koncernen, som genom strategisk kommunikation och marknadsföring etablerat en stark position på 
många olika marknader världen över, och som dessutom stod för nästan hela vinsten för ägarna året 
innan. 



2.3.3 Designkritik

Postmodernismen och dess influenser på samhället har fått mottaga mycket kritik från 
många olika discipliner, bland annat för att den betonar ytliga aspekters betydelse för en 
artefakts mening istället för dess innehållsmässiga kvaliteter. Ett exempel är Heskett 
(2006) som i sin introduktion till designhistorien ställer sig mycket kritisk till 
postmodern design. Heskett anser att design i postmodern anda lägger för stort fokus på 
designers idéer istället för samspelet mellan designern och användarnas behov, och att 
ett större fokus på estetik än funktionalitet inte är förenligt med god design. De 
påpekade bristerna inom postmodernismen har dock resulterat i bland annat det relativt 
nya uttrycket post-postmodernism som Karin Olsson (sverigesradio.se) behandlar i sin 
debattartikel. Hon skriver att post-postmodernismen ännu inte låter sig definieras men 
att den har en moralisk framtoning, något som kritikerna saknat inom postmodernismen, 
genom exempelvis ett stort intresse för ett ansvarstagande för miljön inom politiken. 
Även en tro på vissa sanningar är aktuellt och att allt anses inte vara relativt. Hur som 
helst har postmodernismen haft stor inverkan på samhället och kommer förmodligen, 
likt modernismen, leva kvar sida vid sida med nya riktningar. 
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3. METOD

I detta kapitel redogörs och motiveras samt förs en kritisk diskussion kring de metoder 
som jag valt att använda mig av samt de strategiska val som jag gjort i min 

arbetsprocess. 

3.1 Kvalitativ arbetsprocess

Enligt Backman (2006) finns det främst två former av arbetsprocesser inom forskningen 
vid studier och undersökningar; den traditionella och den kvalitativa. De påminner till 
stor del om varandra men härstammar från två olika förhållningssätt inom vetenskapen 
till objektivitet. Enligt den traditionella synsättet så uppfattas verkligheten som objektiv 
medan den enligt det kvalitativa anses vara subjektiv och präglad av individuella och 
sociokulturella konstruktioner. Till exempel ses observation som en mer komplicerad 
process av det kvalitativa förhållningssättet då man anser att observatören själv är 
subjektiv. Den kvalitativa arbetsprocessen uppfattas ha ett större utrymme för flexibilitet 
då den låter forskaren arbeta parallellt med sin observation och sin frågeställning. Den 
traditionella har en striktare ordning där man hanterar ett specifikt moment i taget. 

Jag har valt att arbeta enligt den kvalitativa arbetsprocessen då jag med hjälp av mina 
observationer vill anpassa min frågeställning efter vad som framstår som mest relevant 
för att uppfylla mitt syfte med uppsatsen, vilket denna arbetsprocess tillåter. Dess brist 
på tilltro till objektivitet rimmar i högsta grad bra med kunskapsområdet medie- och 
kommunikationsvetenskap. 

3.2 Kvalitativ metod med kvantitativa inslag

När man väljer ansats inför sin uppsats eller rapport utgår man antingen från en 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Kvantitativ metod syftar till att man använder sig av 
siffror, gör mätningar och kvantifierar sina observationer för att kunna dra generella 
slutsatser (Ekström & Larsson, 2000), medan en kvalitativ metod främst använder sig av 
ordet som uttryckssätt (Backman, 2006).

Jag har valt att använda mig av en främst kvalitativ metod i mina observationer då jag 
vill undersöka vad man kan utläsa för variationer i kokböckernas enskilda fall samt 
bildspråket i relation till relevanta teorier. Detta har jag valt då jag anser att stor mängd 
betydande information för studien skulle gå förlorad genom att endast använda sig av 
statistik. Jag kommer dock ha inslag av kvantitet då jag anser att det kommer vara 
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intressant att undersöka hur mycket utrymme som ges åt text respektive bild i 
kokböckerna, vilket kommer att redovisas statistiskt. 

3.3 Undersökningen 

3.3.1 Urval av titlar

Då jag har en begränsad tid att ta hänsyn till under min uppsats gång och syftar till att 
göra en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag av kokböcker från det tidiga 90- 
och sena 00-talet så har jag valt att begränsa studiens antal titlar till totalt sex stycken; 
tre från 90-talet och tre från 00-talet. De två årtiondena är utvalda av mig då jag vill 
undersöka den utveckling som skett i kokböckernas formmässiga sätt att visuellt 
kommunicera recept då intresset för kokböcker markant steg under mitten av 90-talet.

Då jag vill göra mitt begränsade urval så intressant och representativt som möjligt har 
jag riktat in mig på att välja kokböcker som varit erkända och populära och därmed nått 
ut till många, vilket gör dem mer representativa för sin tid då det visar vilken 
konsumenterna prioriterat. För att uppnå detta har jag tagit hjälp av Svensk Bokhandels  
försäljningstopplistor (svb.se) för titlarna från det sena 00-talet, där jag valt ut den bäst 
säljande kokboken från år 2007, 2008 och 2009. Urvalet av det tidiga 90-talets 
kokböcker har skett i samråd med Lena Wollin, kokboksentusiast och senior advisor vid 
Vetenskapliga rådet, och Richard Tellström, som är etnolog, fil dr i måltidskunskap vid 
Grythyttan Akademi samt universitetslektor vid Örebro universitet. Syftet med att 
blanda in dem i urvalet var att föra in röster utifrån som inte är min egen, och som 
dessutom äger mycket kunskap i och kring ämnet. Tellström har dessutom själv skrivit 
en c-uppsats på ämnet kokböcker där han analyserat förorden till alla upplagor av Vår 

kokbok. 

Följande titlar är utvalda till att ingå i min studie från 00-talet;

Vår kokbok (25:e uppl.) från COOP (bästsäljande år 2009), A peice of cake av Leila 
Lindholm (bästsäljande år 2008) och Under valnötsträdet: goda idéer från vårt kök 
av Anna och Fanny Bergenström (bästsäljande år 2007). 

Följande titlar är utvalda till att ingå i min studie från 90-talet: 

Vår kokbok (16:e uppl.) från Konsument Förbundet -91 och Annas mat av Anna 
Bergenström från -91, samt Rosendals Trädgårdscafé av Monika Ahlberg från -94. 
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För att ytterligare motivera urvalet av kokböcker från det tidiga 90-talet då jag inte gått 
på statistik så vill jag nämna att de alla var välkända och populära under sin tid, och 
uppskattas fortfarande av många idag. Dock har jag ytterligare nivåer i urvalet som legat 
i mitt intresse. Vår kokbok och Annas mat är tänkta att också ge en jämförande 
dimension till uppsatsen på det sättet att formen och kommunikationen i Vår kokboks 
upplaga på det tidiga 90-talet kan jämföras med den senaste, och Annas mat kan 
jämföras med Under valnötsträdet då samma författare ligger bakom dem. Den tredje, 
Rosendals Trädgårdscafé, är delvis vald då den på sin tid var en utstickare på 
marknaden för sin form, och ibland omnämnd som den kokbok som när den kom ut 
startade hela kokboksboomen3, så därför känns den högst intressant att ta med i min 
studies titelurval. 

3.5.2 Undersökningsmall

I min studie av kokböckerna så kommer jag att undersöka de visuella aspekter på 
formen samt även till viss del beröra vad jag vill benämna som dess konceptuella 
aspekter (bokens idé etc.). Det som inte kommer att studeras är vad som står i de texter 
som finns med i kokboken då jag valt att lägga mitt fokus på hur kokboken profilerar sig 
visuellt. Dock är till exempel hur mycket utrymme som ges åt text och recept visuellt 
intressant. För att göra en undersökning på så lika förutsättningar som möjligt för de 
olika kokböckerna så har jag utformat en stomme i form av en undersökningsmall som 
tar upp olika viktiga aspekter i kokbokens form. Den är uppdelad i två delar; form och  
fotografiskt material. 

I mallens formdel samlas de punkter som har med kokbokens övergripande form att 
göra som kokbokens grafiska aspekter (se bilaga 1) vilka alla bidrar till att skapa 
konnotationer hos konsumenten. Här har jag använt mig av Johansson, Lundberg & 
Rydberg (2008) som inspiration. Vad som mer ingår i mallens första del är en punkt 
kring kokbokens koncept och idé samt en för statistik som skildrar fördelningen mellan 
text och bilder i antal helsidor. 

I del två går jag in på hur kokbokens fotografiska material ser ut. Här är den första 
punkten statistik som visar vilka typer av motiv som skildras i bilderna i procent. 
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Kategorierna (se bilaga 1) är framtagna i samband med att jag studerat bildmaterialet för 
att få fram relevanta motivkategorier för kokböckerna. I andra delens andra punkt syftar 
jag till att beskriva den övergripande stilen i det fotografiska materialet. Här utgår jag 
från olika aspekter på en bilds utformning i punktform (se bilaga 1). Punkterna har jag i 
första hand utgått från Kress & van Leeuwens (2006) modalitetsmarkörer, men 
eftersom de var tänkta att kunna appliceras på alla typer av bilder så upplevde jag vissa 
av punkterna som mindre relevanta i en studie av endast fotografier och har därför efter 
egen förmåga (ca 5 års erfarenhet av fotografi och bildredigering) tagit bort eller 
omformulerat en del av punkterna. Jag har även lagt till några nya punkter med 
inspiration från Marner (2000) och Koblanck (2003). 

3.5.3 Genomförandet av den kvalitativa studien

I den kvalitativa studien där jag beskriver det som karaktäriserar kokböckernas visuella 
kommunikation kan man fråga sig hur pass objektivt resultatet blir. Jag har ju en egen 
livsvärld kring ämnet med vars hjälp jag tolkar kokböckerna genom. I denna livsvärld 
ingår dock förkunskaper kring visuell kommunikation som jag har förvärvat under min 
utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap samt ett kritiskt reflekterande 
förhållningssätt, och detta ser jag som en nödvändighet för att kunna skriva denna 
uppsats och genomföra dess undersökningar. I min studie har jag strävat efter att 
etablera en relevant grund baserad på erfarenheter genom utbildningen och med stöd av 
teorier vilka jag sedan i mina undersökningar noga följer samt strävar efter ett vara så 
objektiv i svaren som möjligt. 

I studiens kvalitativa avsnitt så följde jag de punkter i mallen som jag utvecklat för att få 
en möjlighet att greppa kokböckernas visuella uttryck. Inom kategorin form så hade jag 
kategorierna koncept, som syftade till att förklara kokbokens profil samt vem som är 
författaren bakom den och vilken ton texterna har, grafisk design, där den övergripande 
formen formuleras inom kategorierna format, omslag, typografi, layout och 
papperskvalitet, och slutligen punkter fotografer och formgivare, där eventuella 
specifika fotografer eller formgivare som arbetat med kokboken anges. Inom delen för 
fotografiskt material så arbetade jag efter punkterna motiv, där jag fokuserade på 
bildernas huvudmotiv samt vilken kontext som finns i fotografierna, och intryck, där 
punkterna färg, exponering/kontrast, skärpedjup, samt perspektiv/utsnitt/komposition 
som skulle lyfta fotografiernas utförande. 

Punkten för grafisk form och motiv kompletterades med statistik (se nedan).
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3.5.4 Genomförandet av den kvantitativa studien

För att kunna göra en lyckad kvantitativ studie krävs det enligt Ekström & Larsson 
(2000) att studien är objektiv och systematisk. För att göra min undersökningsmall så 
användningsbar som möjligt för studien så definierade jag varje huvudkategori mer 
specifikt för att de inte ska kunna tolkas olika, både för studien av förhållandet mellan 
bild och text och fotografiernas motiv

Undersökningen 1.3 Statistik över fördelning mellan text och bilder mäts i antal 
helsidor. Vare sig en helsida har en eller åtta bilder och oavsett vilken storlek de har så 
räknas det som en helsida som tillägnats bilden, så antalet bilder framgår inte. Om flera 
kategorier finns representerade på samma sida så har denna typ av kombination fått en 
egen kategori. Vid sammanräkningen har siffran inom denna kategori delats på hälften 
och delats ut till de två huvudkategorierna. Vad denna mätning dock inte tar hänsyn till 
är hur pass stor del varje element tar av helsidan, men tanken med den är att göra en 
uppskattning av hur stor plats som ges till text och hur mycket som ges till bilder, och 
det inom en lämplig tidsram, vilket jag anser att undersökningen möjliggör. Delar av 
kokboken som inte räknats med är omslag, titelsidor, innehållsförteckning samt 
eventuella lexikon-liknade delar i början eller slutet av boken. Kategorierna har 
definierats enligt följande; recept (instruktioner för att laga en specifik rätt), övrig text 

(inspirationstexter, förord och allmän fakta kring till exempel råvaror), fotografier 
(fotografiska avbilder) och illustrationer (icke-fotografiska bilder samt handskrivna 
element). 

I undersökningen 2.1 Statistik över motiv har istället varje bild bedömts och räknats var 
för sig. Kategorierna ser ut enligt följande; rätter (ett recepts slutresultat), råvara (icke 
tillagade ingredienser), rätt & råvara (både slutresultat och råvara finns med på bilden, 
men tillbehör som serveras till rätten klassas inte som råvara), tillagning (bilder som 
fokuserar på arbetet med matlagning, men ej stilleben, människa ska finnas med i bild) 
och övrigt (miljöer, detaljer, porträtt och annat som inte har direkt med den faktiska 
matlagning att göra). 

3.6 Reliabilitet och validitet

Enligt Thurén (1991) har en studie hög reliabilitet om mätningar och analyser gjorda i 
en rapport eller uppsats är utförda på ett korrekt sätt. Jag har strävat efter att vara så 
systematisk som möjligt i mina undersökningar genom att utforma och använda mig av 
en undersökningsmall. Den har varit ett bra stöd i undersökningarna då jag ställer 
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samma frågor till de olika kokböckerna vilket motverkar subjektiv och ojämlik 
behandling av de olika titlarna, vilket talar för att min undersökning har reliabilitet. 

Enligt Thurén (1991) handlar en undersöknings validitet giltigheten i resultatet, eller 
med andra ord om det är ett giltigt bevis för att slutsatserna i en studie stämmer eller ej. 
Även om en studie har utförts korrekt, och därmed har hög reliabilitet, så säger det inget 
om hur pass bra mått resultaten är för svaret på forskningsfrågan. Jag anser att min 
studie, vilken kretsar kring grafisk form och bildmaterial och strävar efter att peka ut 
tidstypiska attribut i kokböckerna har validitet då formen är ett uttryck för sin tid som 
gör det möjligt att utskilja bakomliggande värderingar, synsätt och prioriteringar. 

3.7 Metodkritik

Materialet jag behandlar i studien är tämligen begränsat med hänsyn till uppsatsens 
tidsram vilket gör det svårt att motivera trender bland kokboksutbudet i slutsatsen som 
generella. Jag har dock haft i åtanke att göra mitt urval så representativt som möjligt, 
genom att se till försäljningsstatistiken och kontakt med personer som är insatta i 
kokböcker och måltidskunskap för att göra ett sådant urval, och jag hoppas därigenom 
att min uppsats blir ett intressant inlägg. 

En kritik man kan ställa till mitt urval är om de kokböcker som varit populära verkligen 
är representativa för sin tid. Försäljningsframgångar kanske hade mer med författaren 
att göra än just formen på kokboken och kanske finns det bättre form att hitta på 
kokböcker under den avsedda undersökningsperioden som inte sålt lika bra. Jag hävdar 
dock att det som har sålt bäst visar vad som konsumenterna föredrar och en kokbok 
kommer oftast att komma i kombination med en mer eller mindre känd författare som 
har en potential att sälja. Att gå efter populäritet känns som ett relativt rättvist sätt att 
göra ett urval efter då det visar på en nivån hos många konsumenter under en viss 
tidsperiod vilket gör att det går att jämföra dem emellan och se skillnader i tidens 
preferenser. 
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4. EMPIRI

Nedan redovisas resultatet från mina kvalitativa och kvantitativa undersökningar av de 
utvalda kokbokstitlarna. Sist i kapitlet presenteras samlad statistik för kokböckernas 

form och fotografiskt material. 

4.1 Vår kokbok (1991)

4.1.1 Form 

Koncept - Kokboken är skriven av en redaktion från Kooperativa Förbundet (KF) som 
består av Barbro Lindgren samt Birgitta Andrews och Rabén & Sjögren är förlaget. Det 
är vad man brukar kalla en bas- eller grundkokbok. I inledningen så beskrivs den följa 
tidens nya rön och omfatta recept för både husmanskost och utländska rätter, vilka 
vanligen kommer från Europa och främst den franska matlagningen. Den har ett stort 
faktaregister som första kapitel, vilket inte bara ger information om olika råvaror utan 
även kostlära. Genomgående fokuserar texterna i boken på information och funktion. 

Grafisk form - Formatet är stående och mäter 15,5x22,5 cm. Framsidan består av en gul 
inramning av titeln mot en gul bakgrund upptill och ett fotografi som föreställer en 
närbild på en middag för flera som står uppdukat på ett bord. I de övre hörnen ligger en 
vitlök respektive en kryddväxt frilagda med skugga. Baksidan består av en text mot gul 
bakgrund och nedanför en bild på en tallrik med efterrätter och frukt, även dessa 
inramade. Alla element på fram och baksidan ligger mot en pastellgrön bakgrund. 
Typsnitten i boken består genomgående av samma antikva i olika stor- och tjocklekar 

och med kapitäla rubriker. Texten är 
satt relativt tätt med korta radavstånd 
och i två spalter; två lika stora i 
faktadelen och en större och en 
mindre i receptdelen för instruktioner 
respektive ingrediener. Nytt kapitel 
inleds med en rubrik högst upp på 
sidan satt i kapitäler och i en färg för 
varje kapitel. Bilder förekommer på 

många av uppslagen men oftast är de mindre än en halv sida. Sex stycken helsidor av 
totalt nästan 700 är tillägnade endast bilder. Små svartvita illustrationer förekommer 
ofta för att beskriva olika tillvägagångssätt och tekniker. Undantaget är är två sidor med 
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Tabell 1 Vår kokbok (1991) - Statistik över fördelningen 
mellan text och bilder i antal helsidor.
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naturalistiska illustrationer av olika fiskar i färg. Uppslagen fylls i stor grad ut så mycket 
som möjligt. Fakta som lagts in mitt ibland recepten har markerats med ett pastellfärgat 
kvadratiskt fält som placerats bakom texten. Pappret som använts är vitt, blankt och 
tunt. Det har även en viss genomskinlighet som gör att man kan ganska tydligt kan se 
vilka element som finns på nästa uppslag. Fakta registret är tryck på samma typ av 
papper men i en gul nyans. 

Catarina Magnusson är formgivare och angående fotograf så är sju olika inblandande, 
men de flesta fotografier står Bengtowe Angare och Göran Björling för. 

4.1.2 Fotografiskt material 

Motivkomponenter - Vanligast förekommande är bilden av den färdiga rätten i sin gryta 
eller serverad på en tallrik. Bilden är oftast tagen ovanifrån eller snett ovanifrån. 
Kontexten består ofta av att underlaget bakom rätten varieras i form av olika bänkskivor 
i marmor, träbord eller tyger, ofta med tidstypiska mönster. Porslin som förekommer är 
generellt sett vitt men med små variationer i form och diskret dekor vilka även dessa 
upplevs som tidstypiska men utan någon stark karaktär. Ofta dekoreras bilden av den 
lagade maten med några råvarorna som ingått i den eller annat som ingått vid 
tillagningen, och blommor förekommer också. Generellt verkar fotograferingen ha skett 
med studiobelysning.

Intryck - Fotografierna är av varierande kvalitet när det gäller färg, exponering och 
kontrast. De flesta är färgstarka men kan vara lite grådassiga och ha ett gul- eller 
blåstick. Vid rätter med glansiga ytor så har belysningen skapat små utfrätningar i 
blänket. Skärpan ligger oftast över hela bilden och en trend är att flera komponenter i 
motivet är beskurna över till exempel tallrikskanter och bestick för att stillebenet ska 
fylla ut bilden vilket bildar ett mellanting mellan halv- och närbild. Kompositionen av 
motivet känns ofta lite ihoptryckt och rätterna kan bildligt talat stå lite ovanpå varandra. 
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Tabell 2 Vår kokbok (1991) - Statistik över fotografiernas huvudmotiv angivet i antal. 
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4.2 Annas mat (1991)

4.2.1 Form 

Koncept - Författaren Anna Bergenström inleder sin bok med en personlig ton genom 
att berätta om hur kvinnorna hennes släkt med som härstammat från många olika platser 
har influerat henne och hennes matlagning samt om hennes egen karriär som 
matskribent, vilket både hennes mamma och mormor också var innan henne. Boken 
består av en stor samling olika recept med mestadels svenska och franska inslag. Varje 
recept inleds med en liten text om rätten och vad den passar till. Det finns även ett 
avsnitt som handlar om att odla sina egna kryddor. 

Grafisk form - Formatet är stående och mäter 18,5x24,5 cm. På framsidan finns ett 
mindre och kvadratiskt fotografi av en paj placerad ovan titeln vilken är satt i en stor 
storleksgrad. Bakgrunden är naturfärgad och har en effekt som får den att likna 
handgjort papper och är lite brokigt prickigt. Kanten mot bokryggen samt de två 
återstående hörnorna är tryckta i en pastellgrön färg för att likna en äldre typ av 
bokbindning. Två gula linjer förekommer också, en längs bildens högersida och en 
längs kanten mot bokryggen. På baksidan så finns samma gröna kant och hörnor som på 
framsidan. Överst har fyra fotografier placerats ihop i en rektangel med en bild i varje 

hörna och varierande typer av motiv, 
både tillagning, råvaror och färdiga 
rätter. Nedan följer en text om 
kokboken och Anna Bergenström. Ett 
typsnitt i form av en antikva används 
igenom hela boken i varierande 
storleksgrad, och satt i kursiv i 
underrubrikerna när den tillhör en 

faktatext om till exempel kryddor. Kapitel inleds med en svart rubrik, i samma typsnitt 
men större grad, högst upp på sidan över en kort inledande text om kapitlet. Boken går 
genomgående i två spalter. Bilder förekommer ofta och är av varierande storlekar men 
helsidetäckande är ovanliga (5 av 295). De är oftast placerade i övre halvan av en sida. 
Illustrationer eller bilder som visar olika tekniker förekommer inte. Pappret som 
används är glättat och har en aning genomskinlighet. 

Björn Lindberg och Nisse Pettersson är fotografer, Andrea Ydring är formgivare och 
boken är utgiven av Bonnier Alba. 
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Tabell 3 Annas mat - Statistik över fördelningen mellan 
text och bilder i antal helsidor.
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4.2.2 Fotografiskt material 

Motivkomponenter - Det vanligaste motivet är rätter men råvaror förekommer som 
motiv i nästan hälften av alla bilder. Även här är det en trend att dekorera med råvaror 
och annat som har ingått i en rätt, men även blommor används ofta. Det finns en hel del 
bilder som ser ut att ha fotograferats i en studio med en lampa, men de flesta upplevs 
vara fotograferade utomhus i skuggan av ett träd eller i närheten av ett fönster vilket 
används som ljuskälla och ger ett mer naturligt ljus. 

Intryck - Färgstarka bilder förekommer men ofta är fotografierna mjuka i sin färg och 
kontrast och upplevs ofta som mycket naturalistiska. I motljusbilderna har det ofta 
motivet blivit lite för skuggigt. Oftast ligger det skärpa på alla motivets delar.  Vissa 
friläggningar,där exempelvis bakgrunden i en bild ersatts med svart, förekommer. 

4.3 Rosendals Trädgårdscafé (1994)

4.3.1 Form 

Koncept - Författare är Monika Ahlberg som då drev det kända kaféet i Rosendahls 
trädgårdar på Djurgården i Stockholm. Hon var balettdansösen som av en händelse kom 
att ta över det från föregångarna utan utbildning. Recepten kommer från hennes egen 
repertoar som utvecklats under tiden på Rosendal och fokuserar på luncher och bakverk. 
Boken innehåller även ett avsnitt om odling samt texter i form av essäer, brev, 
teckningar, gästboksinlägg och målningar från bland annat konstnärer och dramatiker 
som vill visa sin uppskattning för ägarinnan och hennes matlagningskonst. Stor tyngd 
har satts till formgivningen och både fotograf och formgivare står med på framsidan 
jämte författaren.  

Grafisk form - Formatet är stående och mäter 24x31,5 cm. Framsidan utgörs av ett 
fotografi i form av en extrem närbild av djupröda äpplen och någon form av bakverk 
kan skymtas. Titeln är satt i vitt och ligger i nederkanten. Baksidan består av vit text 
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Tabell 4 Annas mat - Statistik över fotografiernas huvudmotiv angivet i antal. 
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mot en blå bakgrund. Boken är till största delen satt i en antikva i texter, recept och 
rubriker men med en linjär till bildtexter och dylikt. Varje kapitel inleds med ett uppslag 
bestående av ett fotografi på varje sida. På den högra sidan finns en liten vit ruta som ser 
ut att komma från ett linjerat anteckningsblock, vars placering varierar, där kapitlets 
namn står skrivet för hand. Fotografiet i dess bakgrund är ofta mycket abstrakt genom 

mycket oskärpa och mörker. Bilden 
som medium får här komma fram och 
ta ordentlig plats vilket avspeglas i 
statistiken. Det är främst fotografier 
men även andra bilder och 
illustrationer samt brev från olika mer 
eller mindre kända 
kulturpersonligheteter. Oftast tar 

fotografier och illustrationer upp hela sidor eller är lite mindre och får då en vit ram runt 
sig av pappret, vilket är relativt kraftigt och matt samt har en krämvit ton. Fotografier 
läggs även händelsevis in i ett mindre format mot en röd, blå eller grön botten. 

Eva-Marie Rundqvist är fotograf, Kent Nyberg är formgivare och boken är utgiven av 
förlaget Prisma. 

4.3.2 Fotografiskt material 

Motivkomponenter - Förutom rätter så speglar bilderna ofta livet, detaljer och miljöer 
kring kaféet. Råvaror finns ofta med i bilderna både som huvudmotiv och som 
dekoration. När de används som dekor så gärna i ett överflöd som fyller ut bilden och 
gärna ta uppmärksamhet från rätten som huvudmotiv. Det förekommer även en del 
porträtt av kaféets besökare och personer som är direkt involverade i verksamheten. 
Fotografierna är i hög utsträckning tagna utomhus sommartid. 
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Tabell 5 Rosendals Trädgårdscafé - Statistik över 
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Intryck - Hög mättnad och stark kontrast präglar de flesta fotografierna. Bilderna har 
genomgående mycket svärta som ihop med starka färger ofta skapar en suggestiv 
känsla. Långt och kort skärpedjup varieras friskt och blandas med lite rörelse- och en 
hel del total oskärpa. De flesta bilder är i färg men det förekommer också en hel del 
svartvita fotografier som i hög utsträckning är porträttbilder. Bilderna har en 
dokumentär ton till sig då motiven oftast känns naturliga och inte så stylade eller 
anpassade efter kameran, även fast de kanske är det, utan mer att kameran har tolkat 
motivet i sin rätta miljö. 

4.4 Under valnötsträdet (2006)

4.4.1 Form 

Koncept - Anna Bergenström gör en kokbok i samarbete med sin dotter Fanny 
Bergenström som även formgett boken och fotograferat. Kokboken har recept 
inspirerade av främst Asien och Europa med inslag av Afrika och Sydamerika. Kapitlen 
är indelade efter råvara, till exempel pepparrot. Varje kapitel inleds med en text om 
råvaran och dess ursprung. Resor som genomförts med matinspiration som syfte nämns 
bland annat. 

Grafisk form - Formatet är stående och mäter 20x26 cm. Framsidan består av ett foto av 
en utomhusbuffé mot en blågrå skrovlig husvägg, vilken är ur fokus.  Buffén är placerad 
i nederkant på sidan och rubrik och författare ligger med husväggen som bakgrund. 
Baksidan består av en mosaik av sex stycken bilder på olika råvaror och rätter samt en 
text om kokboken satt i vitt mot en guldfärgad bakgrund. Den inre formen känns ren 
och organiserad. Recept och bilder ges oftast separata sidor. Recept ges i två spalter och 
övrig text i en spalt. Formatet på boken är i relation till formatet hos ett fotografi i ett 
vanligt förekommande stående format (10x13 cm). Fotografierna förekommer i några 
olika konstellationer där två gånger två bilder som tar upp en sida, helsida och två bilder 

parallellt centrerade på en sida är 
vanligast. De flesta bilder är stående. 
Boken är genomgående satt i ett 
typsitt tillhörande antikvafamiljen 
realer som varieras genom mörkröda 
rubriker samt kapitäler och kursiver. 
Alla rubriker som inte rör recept är 
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satta i endast gemener. Ett nytt kapitel inleds med ett uppslag och två helsidesbilder där 
vanligen en föreställer råvaran i en rätt och den andre råvaran i sin råa form, och 
kapitlets namn står skrivet på den högra sidan. Pappret är glättat med ett viss blänk och 
ingen genomskinlighet av betydelse. 

4.4.2 Fotografiskt material 

Motivkomponenter - Rätter och råvaror förekommer var för sig. Råvaror används inte 
till att dekorera med men det läggs stor energi på rekvisita i form av bland annat vackert 
porslin av många olika sorter, etniskt broderade små dukar i mustiga röda nyanser och 
flätade underlägg. Beroende på rättens utseende så kompletteras den med färger som 
framhäver och skapar kontraster i motivet, till exempel en gyllenbrun kaka mot ett 
ljusblått fat. Rätterna är oftast uppställda ovanpå ett bord av ett mörkt och väl, men 
rejält, slitet träslag eller utomhus intill en rustik och skrovlig husvägg. Ofta förekommer 
bilder på olika utländska förpackningar som gärna får se lite retro och exotiska ut för att 
konnotera råvarans äkthet ursprung. 

Intryck - Färgerna är mustiga och lite murriga och skärpedjupet kort. Ljuset i bilderna är 
genomgående jämnt, mjukt och naturligt. Skärpan lyfter fram mycket texturer kring 
huvudmotivet och lämnar bakgrunden suddig. Närbilder med en komposition att man 
gärna kan uppfatta lite av rättens eller råvarans kontext är vanligt. 

Fanny Bergenström är fotograf och formgivare, och boken är utgiven på deras egna 
familjeföretag Trio förlag.  
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4.5 A Piece of Cake (2008)

4.5.1 Form 

Koncept - Författaren till boken är Leila Lindholm är känd som tv-kock i sina egna 
program för Tv4 samt sina andra kokböcker, vilket kort nämns i boken. Kokboken 
innehåller ingen information om hennes tidigare karriär med anställningar hos bland 
annat en känd svenskägd restaurang i New York samt två mycket andra berömda i 
Stockholm. Kokboken är uteslutande en bok som rör bakning av olika sorters kaffebröd, 
efterrätter, kakor, tårtor och matbröd. Det finns mycket internationella influenser bland 
recepten från bland annat USA, England, Italien och Sverige. Texterna i boken består i 
huvudsak av mindre stycken skrivna av Lindholm själv där hon med en personligt ton 
berättar om sina preferenser och kommer med tips. 

Grafisk form - Formatet är stående och mäter 20x24,5 cm. Omslaget är i huvudsak 
fotografiskt. Framsidan föreställer författaren fotograferad framifrån i färd med att strö 
mjöl över en deg som ligger på bordet framför henne. Huvudet är framåtlutat och hon 
tittar leende ner på degen. Hon är klädd i färgstarka och lite romantiska kläder, är 
distinkt sminkad och bär örhängen. Baksidan består av en mosaik av nio fotografier som 
både föreställer olika bakverk i närbild samt andra detaljer som inte är direkt kopplade 
till bakning. Typsnittet som används till brödtexter är genomgående en linjär, satt i svart, 
vitt eller i en ljusbrun nyans, och alla rubriker är satta i en extrem med karaktär av en fet 
linjär som skissats av för hand, vilken genomgående är satt i en accentfärg och varierar 
mycket i nyans och ljushet. Nytt kapitel markeras genom ett uppslag bestående av två 
fotografier, ett på var sida, och där den högra sidan innehåller kapitelrubrik satt i 
extremen samt en kort och ofta personlig text om kapitlets innehåll satt i linjären. Texten 
har frekvent placerats mot en del av fotografiet som är ur fokus. Som framgår i 
statistiken så har många sidor fotografier, men upplevelsen av boken är att det har en 
ännu högre bildtäthet då enstaka recept och andra korta texter ofta förekommer ovanpå 
en bild med kort skärpedjup med den oskarpa delen som bakgrund. Fotografierna fyller 

alltid ut hela sidorna med några 
undantag då bilden inte upptar hela 
ytan och fått en vit ram av pappret. 
Mest förekommande är att sidorna tas 
upp av en bild i taget, men en vanlig 
variant är även fyra bilder per sida. 
Nio bilder och en bild som sträcker sig 
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över ett helt uppslag förekommer. Sidor som innehåller recept känns luftigt 
komponerade med goda marginaler. Pappret är matt och av en lite tjockare och porösare 
kvalitet vilket ger kokboken en grövre känsla. Det är inte helt vitt i färgen utan bryter 
mot en krämvit nyans.

4.5.2 Fotografiskt material 

Motivkomponenter - Förutom att visa upp de olika rätterna så ligger det ett stort fokus 
på kontexten. En fjärdedel av fotografierna föreställer inte mat utan istället olika miljöer 
och detaljer. Mycket fokus läggs även på inredning i bilderna, även där de föreställer 
rätter, där stilen genomgående är en blandning av klassiskt och rustikt med färgglada 
retro-detajer. Småblommiga tyger, silvriga serviser och mörka träsorter förekommer ofta 
samt en hel del flagnande utemöbler. Även leksaker förekommer som bakgrundsdetaljer. 
Ibland är det framdukat för två och ibland långbord. Många av bilderna är tagna 
utomhus sommartid i en trädgård, gärna med grönt gräs i bakgrunden, och flera bilder 
skildrar fruktträd. Leila förekommer själv på några fotografier, oftast i färd med att 
baka, samt en flicka som äter muffins och dricker saft, vilka är de enda människor som 
syns bland motiven. Leila står vid ett tillfälle bakom ett sorts lantligt försäljningsstånd 
omgiven av kakor, grönsaker ock blommor och några detaljbilder skildrar handskrivna 
prislistor. 

Intryck - Färgerna har genomgående en hög mättnad när det finns starka färger att 

framhäva, vilket ofta är fallet, men de kontras också med bilder som är mer nedtonade. 

Kontrasten är överlag relativt kraftig men även mycket mildare varianter förekommer så 

kontrasten verkar anpassad till motivets textur och färger. Skärpan i bilderna är oftast 

mycket kort. Det är ofta som det finns mycket kontext i bilderna och skärpan hjälper till 

att fokusera på huvudmotivet. De allra flesta bilderna är  närbilder eller extrema 

närbilder sitt utsnitt. Hel- och halvbilder förekommer vid vissa bordsdukningar och 

porträtt av författaren.
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Wolfgang Kleinschmidt är fotograf, Mikael Engblom är formgivare och boken är 
utgiven hos förlaget Natur och kultur. 

4.6 Vår kokbok (2009)

4.6.1 Form 

Koncept -  På många sätt är denna kokbok lik sin föregångare från -91, men har även 
sina olikheter. Det är en grundkokbok skriven av en redaktion och utgiven av COOP 
(som är en del av KF) och faktaregistret finns kvar men har flyttats till slutet av boken. 
Kapitelindelningen är i stort sett den samma, men som exempel så har frön och nötter 
tillkommit och paj, pizza och piroger har ett eget kapitel. Försvunnit har mjöl och 
mikrovågsugnar. Till varje kapitel har det tillkommit en inledningstext som ger 
information och inspiration. Boken har också fått vissa mer globala influenser med 
exempelvis några indiska, thailändska och grekiska recept, men husmanskost och 
vardagsmat är fortfarande grundfilosofin. 

Grafisk form - Formatet är stående och mäter 15,5x22 cm. Framsidan består till största 
delen av en symmetriskt komponerad och färgglad vektorillustration mot vit bottnen 
föreställande olika råvaror (illustratören är Lotta Külhorn) och i mitten står det VÅR 
KOK BOK placerade vertikalt över varandra satta i en linjär. Baksidan har också en 
illustration som delvis är den samma som på framsidan men vissa råvaror är utbytta mot 
nya. I mitten finns istället en mindre text om kokboken. Till alla brödtexter i boken 
används en antikva med gemena siffror men till allt annat används en linjär i olika 
storleksgrader och varianter beroende på syfte. Huvudrubriker är exempelvis satt i en fet 
kursiv medan första nivåns underrubriker (till exempel receptrubriker) är satt i tunn 

variant. Kapitlen har även fått 
färgindelningar som varierar mellan en 
nyans av blått, grönt eller rosa och 
vilket visas i att varje sidas ytterkant 
går i kapitlets färg samt genom 
receptrubrikerna. Kapitlen inleds med 
ett uppslag där det på den vänstra 
sidan förekommer ett fotografi, alltid 

föreställande tillagning, samt en vit ruta med kolumner i streckade gråa linjer där man 
informeras om sidnummer till kapitlets olika delområden. Den högra sidan innehåller 
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kapitlets huvudrubrik samt inledningstext, båda satta i vitt ovanpå en färgad bakgrund i 
kapitlets färg. De flesta sidor som har fotografier fylls ut av bara bilder, ofta av en bild 
eller i fyrpar. Illustrationer finns det många små av, som i föregångaren och ofta samma 
motiv, men här förekommer de istället i en renare vektoriserad form. 
Fisksortsillustrationen från föregångaren har också tagits med. Pappret som används är 
glättat, blankt och har en viss genomskinlighet. Det är vitt utom vid faktaregistret där 
det är ljusrosa. 

4.6.2 Fotografiskt material 

Motivkomponenter - Främst är det färdiglagad och uppdukad mat som porträtteras och 
det undviks att dekorera med råvaror. Det finns många bilder som endast föreställer 
råvaror men dessa förekommer nästan alltid i litet format samt frilagda och ett uppslag 
av dem kan fyllas med uppåt 30 stycken, så i antal helsidor är det övervägande motivet 
rätter, vilket är något som inte framgår i statistiken nedan. I bilderna av rätterna så 
märks det att man lagt stor vikt vid kontexten som följer en liknade stil boken igenom. 
Ljust, grafiskt, färgglatt, rent och modernt skulle kunna vara ledorden för rekvisita som 
porslin, glas och grytor. I kontrast till de många matstilleben så är det alltid något i 
rörelse  som skildras i tillagningsbilderna som inleder kapitlen (något som rinner, skär, 
staplas rullas, rensas, skalas etc.). 

Intryck - Fotografierna är ofta ljusa med klara mättade färger och en rätt så kraftig 

kontrast. Närbild är genomgående det mest förekommande utsnittet och skärpan läggs 
ofta över nästan hela rätten eller huvudmotivet och lämnar bakgrunden oskarp. 

Fotograf är Wolfgang Kleinschmidt, formgivningen är gjord av Blooms Byrå och boken 
är utgiven genom förlaget Nordstedts. 
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4.7 Sammanställning av statistik

Kokbokstitlarna i tabellerna nedan är förkortade till dess initialer samt ordnade efter 
utgivningsår, och förekommer alltid i samma ordning. 

4.7.1 Form

4.7.2 Fotografiskt material 
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ANALYS

I detta kapitel går jag in på teoriernas relevans för kokbokens visuella uttryck som 

inledning och tolkar sedan undersökningens resultat tillsammans med dem. 

5.1 Resultatjämförelse

5.1.1 Kvantitativt material

FÖRDELNING MELLAN TEXT OCH BILD

Genom statistiken framträder skillnader i kokböckernas text och bildmaterial. I 
fördelningen mellan text och bild så kan man se att Vår kokbok (1991) och Annas mat 
har på ett ungefär 70% av sina helsidor fyllda med recept och en relativt låg procent, 
runt 20%, som består av helsidor med bilder. Hos de nyare kokböckerna Under 
valnötsträdet och A Piece of Cake som ligger på liknande nivåer så ligger receptandelen 
på drygt 40% och fotografierna ligger runt 50%. I Rosendals Trädgårdscafé är trenden 
den samma men har dragits längre. Här ligger fotografierna på ca 60% och 
receptandelen på drygt 20%. Vår kokbok (2009) hamnade på nivåer mycket lika de som 
Annas mat har, vilket är ca 60% recept och drygt 25% fotografier. 

MOTIV

I motivstatistiken kan vi även här se ett antal trender. Bland de äldre kokböckerna så kan 
vi se att det är ganska vanligt förekommande (drygt 15%) att det i bilden på den 
tillagade rätten dekoreras med råvaror som ingått i den, vilket även gäller Rosendals 
Trädgårdscafé. Hos de nyare kokböckerna är det inte vanligt förekommande. Istället är 
råvaror som enda motiv mer förekommande, men varierande i procentantal. I 
Vår kokbok (2009) så kan vi se ett trendbrott i jämförelse med den tidigare upplagan i 
undersökningen då råvaror och rätter nästan alltid förekommer separat som motiv. 
A Piece of Cake har ett lågt antal fotografier som föreställer råvaror (7%) och ett 
minimalt antal som föreställer rätter och råvara (drygt 1%). Istället är de vanligaste 
motiven tillagade rätter (knappt 65%) samt bilder på miljöer och detaljbilder (25%). 
Dessa sistnämnda mer stämmningsskapande motiv är även vanliga i Rosendals 
Trädgårdscafé (33%) och förekommer även i Under valnötsträdet (8%). 
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5.1.2 Kvalitativt material

FORM

Koncept - Här är har kokböckerna skilda idéer vilka inte lämpar sig att jämföra då de är 
av olika typer. Något man kan märka av är dock att kokböckerna från de senare 00-talet 
har en viss tendens att ha mer globala influenser bland sina receptutbud. Att ha en 
personligt ton i kokbokens texter förekommer i alla titlar utom Vår kokbok (1991), men 
här kan vi se att Vår kokbok (2009) anammat en mer personlig ton i sina texter och 
lägger mer tyngd på inspiration och därmed gått ifrån sin föregångare. Rosendals 
Trädgårdscafé sticker även ut lite då essäer och fotografier är en uttalad del av 
kokbokens koncept. 

Grafisk form - I undersökningarna av Vår kokbok (1991) och Annas mat så framkom det 
att de har många likheter i sin layout. Framsidorna gick till och med i samma färger och 
text och bilder var satta på ett liknande sätt böckerna igenom. Tillsammans avgränsar de 
sig ganska kraftigt mot resten av titlarna som upplevs använda de grafiska elementen för 
att till exempel markera ut kapitel och andra delar. Överlag förekommer i de nyare 
titlarna inklusive Rosendals Trädgårdscafé mer kontraster i den grafiska helheten 
genom en mer varierad typografi, genom bland annat varierande färgsättning och 
typsnitt beroende på exempelvis om texten är rubrik, brödtext eller recept som får sitt 
eget uttryck. Även bilder och andra grafiska detaljer används på specifika sätt vid 
exempelvis kapitelövergångar. Variationen i layouten skapar en slags rytm i upplevelsen 
av kokboken. Jämför man med dessa kokböcker med de från början av 90-talet kan de 
senare tyckas lite monotona i formen. 

FOTOGRAFISKT MATERIAL

Motivkomponenter - Här kan man se skillnader i framförallt två områden; ljus och 
kontext. I Vår kokbok (1991) så används studiobelysning i stor utsträckning, vilket även 
förekommer i Annas mat men där har man även tagit många bilder i ett mjukt ljus 
utomhus eller i ett fönster. I resten av kokböckerna så förekommer det nästan enbart 
bilder som har ett jämt och mjukt ljus över motivet, bortsett från 
Rosendals Trädgårdscafé som visserligen tagit bilderna i ett naturligt ljus men närmast 
använt sig av skuggor och mörker som en viktig komponent istället för det jämna mjuka 
ljuset. 
I Vår kokbok (2009) är det lite svårt att avgöra om man fotograferat i en studio eller inte 
på de flesta bilder för ljuset är ofta ganska mjukt och jämnt utan skarpa skuggor. Det 
verkar dock som att de använt sig av någon typ av artificiell ljuskälla, på grund av det 
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blänk som ofta finns med vid blank mat och porslin, men att man ändå strävat efter att 
uppnå ett resultat som upplevs naturligt. På kontextsidan så har vi hos Vår kokbok 
(1991) och Annas mat en tendens att, som nämndes i statistiken, dekorera bilderna med 
råvaror och att använda sig av inredning, i form av tallrikar och glas etc., av mycket 
varierande sort och utan en tydligt röd tråd. I Rosendals Trädgårdscafé så förekommer 
också mycket råvaror i bilderna det läggs mer fokus på miljöer kring kaféet än 
inredning. På de tre senare kokböckerna så finns en tydligt trend i att råvaror och rätter 
hålls i sär som motiv samt att inredningen följer en genomgående stil. I Vår kokbok 
(2009) så har inredningen i ett mycket rent och modernt stuk med mycket klara färger 
som accentuerar bilden, vilket även samspelar med  kokbokens övriga stil på grafiken. 
A Piece of Cake har en mycket romantisk och lite retro stil på sin inredning medan 
Under valnötsträdet följer en mer rustik stil, samt har många utländska förpackningar i 
lite exotiskt utseende bland huvudmotiven. 

Intryck - Skärpedjupet i bilderna har en klar uppdelning; Vår kokbok (1991) och 
Annas mat har båda relativt långt skräpedjup i sina bilder som gör att nästan allt i 
fotografiet har skärpa, Rosendals Trädgårdscafé blandar friskt mellan långt och kort 
men även många bilder man använt sig av total oskärpa som attribut, och de tre 
återstående använder sig nästintill alltid av kort skärpedjup. Dessa hade också generellt 
väldigt kontrastrika bilder med mättade färger i jämförelse med Vår kokbok (1991), som 
visserligen ofta hade mycket mättade färger men hade problem med ojämn vitbalans 
och kontrast, samt Annas mat som hade en mycket mjuk och naturalistisk ton i sina 
bilder, och speciellt då de som var tagna i en naturlig ljuskälla. Bland de nyare 
kokböckerna från 00-talet är det en genomgående trend att gå mycket nära motivet och 
gärna porträttera det genom extrema närbilder och med det korta skärpedjupet, vilket 
inte förekommer i kokböckerna från 90-talets början. Igen är Rosendals Trädgårdscafé 
en utstickare som använder sig av både och, vilket ger ett mycket varierat utbud av 
bilder men som knyts ihop av andra delar i bildspråket som den mycket höga mättnaden 
och användning av skuggor och mörker. Just det mörkret är mycket utmärkande för 
Rosendals Trädgårdscafé i denna studie då kokböckerna från 00-talet verkar ha strävat 
efter att ha ett jämnt ljus och istället få fram kontrasterna i motivet istället för i direkt 
ljus och skuggor. Det jämna ljuset verkar även ha eftersträvats i kokböckerna från det 
tidiga 90-talet, även om mycket annat skiljer dem åt. 
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5.2 Relationen teori och kokbok

En kokboks utseende är en form av marknadskommunikation och visuell retorik. Den 
ska väcka uppmärksamhet och vara tilltalande för att nå ut till konsumenten. Vid 
kokböcker blir det visuella ett speciellt viktigt uttrycksmedel då konsumenten vid köpet 
av sin kokbok kan ha svårt att bedöma av vilken kvalité produkten har då man inte har 
chans att pröva recepten och bedöma resultatet. Detta gäller även alla kokböcker på 
marknaden vilket gör det yttre utseendet till en viktigt konkurrensmedel för att uttrycka 
kokbokens karaktär och sticka ut i mängden på marknaden. 

Som teorierna om det binära samhället  säger så lever vi idag i ett samhälle som har en 
mycket starkare betoning på den visuella kulturen än tidigare (Hultén, Browneus & 
vand Dijk, 2008). Vi är även mycket medvetna om dess betydelse vilket bland annat 
kommer till uttryck i hur vi konsumerar. Vi omger oss inte bara av materiella produkter 
utan konsumerar även och dess upplevda mervärde. Detta säger någon om vem vi är då 
köpet av artefakten är ett resultat av vårt handlande som i sin tur skapar konnotationer 
hos människor runt omkring oss. Som mode och kläder länge varit så har även alla typer 
av artefakter blivit föremål genom vilka vi uttrycker och skapar en självbild, 
decentrering, vilket även gäller kokböcker. 

Vidare syftar mervärdet i en produkt ofta till den sinnesupplevelse som produkten 
förknippas med, vilket enligt Hultén, Browneus & van Dijk (2008) är en stor möjlighet 
till effektiv marknadsföring. I fallet kokböcker så är möjligheterna begränsade kring att 
använda sig av alla typer av sinnesintryck i själva produkten för att förmedla den 
upplevelse som mat och matlagning innebär, då det främsta uttryckmedlet är visuellt. 
Då blir fotografier ett viktigt sätt att uttrycka sig på grund av det så kallade referentiella 
rummet, som representerar de sinnesrörelser som vi utifrån ett fotografi kan föreställa 
oss. Fotografiet tillför också ett sorts bevis på ett fenomens existens och gör att den 
skildrade verkligheten kommer oss mentalt närmare. Ett sätt att se på fotografiet är att 
de både kan tilltala den irrationella och den logiska sidan hos människor av vilka båda 
betonas i det binära samhället. Kombination av dessa två sidor kan inspirerar oss genom 
att trigga vår föreställningsförmåga och fantasi. Det är möjligt för konsumenten att få en 
extraordinär upplevelse genom en produkts visuella kommunikation, vare sig det är en 
rent estetisk upplevelse genom att bläddra i en resekatalog, som i exemplet från 
Mossberg (2003), eller en eskapism med hjälp av en kokbok.

Fotografier som porträtterar mat kan även ha en annan funktion som Kjeldsen (2002) 
beskriver inneha retoriskt ethos och pathos. Han talar om den ikoniskt emotionella 
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funktionen som en bild kan har när den liknar en situation som betraktaren kan känna 
igen sig i och tilltala starka känslor hos denne. Mat är inom de flesta kulturer inte bara 
ett sätt att fylla på sina energidepåer utan har traditionellt sett en social kontext av goda 
vänner och familj, även om det de senaste årtiondena har blivit vanligare att människor 
äter ensamma framför till exempel sin tv istället för med familjen (Marshall, 2005). 
Samvaron kring ett matbord vid till exempel familjemiddagar, bjudningar och på 
restauranger som maten starkt förknippas med, antingen genom självupplevda 
situationer eller genom media, gör att de flesta har en emotionell koppling till mat, och 
matbilden kan då i sin tur konnoterna en positiv kontext hos betraktaren. 

Med dessa teorier i ryggen skulle man kunna föreslå att man inom kokboksbranschen på 
90-talet innan kokboksboomen slog till inte var lika medveten om, eller att det inte fanns 
något stöd från förlagens sida att utnyttja, den visuella formens vidare möjligheter och 
betydelse för marknadens konsumtionsmönster, och därmed inte heller prioriterade dess 
visuella kvalitet i samma utsträckning som de skulle komma att göra senare. 
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6. DISKUSSION

6.1 Konnotation

Genom de insamlade uppgifterna kring kokböckerna och själva upplevelsen av att 
bläddra i dem så har jag sammanfattat det som kokböckerna konnoterar i en kort mening 
eller två. 

I Vår kokbok (1991) packas innehållet ganska tätt. Huruvida man ser det som en bra 
lösning i slutändan är en smakfråga. Den övergripande kvaliteten samt användandet av 
papprets yta konnoterar mycket recept för pengarna. 

Annas mat har som sagt många likheter med ovanstående grundkokbok, men den har 
också många detaljer som höjer upp den. Fotografierna håller en mycket högre kvalitet 
både kompositions- och ljusmässigt, antikvan som används är av en mer engelsk typ och 
recepten är ofta influerade av fransk matlagning vilket gör att den känns mer 
kontinental. Den har även en personligare och varmare ton i texter och bildmotiv. 
Konnotationen blir Svenskt lantlig sommar, men sofistikerat. 

Rosendals Trädgårdscafé är lite av ett konstnärligt porträtt av drömmen om att driva det 
ultimata och vida omtyckta kaféet där allting lagas och bakas på plats, och dessutom 
gärna innehåller någon ingrediens från den egna trädgården. Boken konnoterar det goda 
livet och konstnärsskap. 

I Under valnötsträdet så blandas recept från många olika kulturer och råvaror från olika 
världsdelar intill varandra men förenas av den grova men talande kontexten. 
Konnotationen blir det sanna, det vackra och det goda är rustikt.

A Piece of Cake med sitt mycket omfattande bildmaterial som kan tolkas som ett uttryck 
för en lugn, romantisk och somrig livsstil i lantlig miljö där vänner och släkt gärna 
kommer på besök och samlas kring de goda bakverken. Den konnoterar att bakning och 
bakverk är länkat till en romantisk, glad och familjär stämning.

Vår kokbok (2009) är mycket modern, ren och färgglad i sin form och fotografierna i 
början av varje kapitel föreställer människor i olika åldrar. Den konnoterar kokbok för 
den moderna familjen. 
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6.3 Slutsats

6.3.1 Svar på frågeställning

• Vilka förändringar kan man se i kokböckernas form och bildmaterial? 

Undersökningen visar på många förändringar rörande bild och form. För att börja med 
formen så skulle jag vilja uttrycka det som att den gått mot en större användning av 
kontraster. Annas mat och Vår kokbok (1991) har många likheter med varandra i 
formen, bland annat omslagen, vilket kan tolkas som en slump men också vara ett 
uttryck för den formkanon som då var rådande eftersom att kokboken, som Bergström 
(1997) uttryckte det, även är en produkt av sin tid. Hos kokböckerna publicerade under 
00-talet kan man se en mer egen karaktär och mer variation i formen. I grunden är alla 
kokböcker egentligen ganska lika, ett antal recept som ska förmedlas i bokform, men 
man kan se att alla har haft en formgivare som gjort sin egen kreativa tolkning av hur 
innehållet ska uttryckas genom den grafiska formens olika delar. Man använder gärna 
flera typsnitt i samma bok och mer färg i grafiska detaljer, bilder får ta ordentlig plats, 
text- och receptsidor sätts med mer luft kring dem, och rytmen i kokboken går ifrån den 
ganska monotona tonläget som man kan se hos de två titlarna från början av 90-talet, 
där bilderna kan kännas lite vid sidan av och mer som ett dekorativt element.

Det fotografiska materialet i kokböckerna upplever jag har tagits mer på allvar som 
element och fått en större betydelse i kokböckerna publicerade under det sena 00-talet.  
Sonesson (1992) talar om fotografiet som ett index vilket tillskriver bilden en viss 
trovärdighet och att en människa som sett en bild påverkar denne genom att fenomenet 
känns mer verkligt än om denne aldrig hade sett det. Kokböckerna från det sena 00-
talet, som alla lagt stor tyngd vid att bland annat ha en genomgående stil på sin 
inredning som utgör mycket av fotografiernas kontext, presenterar en mycket estetiskt 
genomtänkt och tilltalande värld för betraktaren som även fungerar som en röd tråd som 
håller ihop kokboken från början till slutet. Bilderna med sin sammanhängande kontext 
tillskriver här kokböckerna olika åtråvärda attribut, och betraktaren kan då tillskriva 
dessa till köpet av boken och matlagningen genom. Den åtråvärda kontexten blir en 
metonym (Koblanck, 2003) i kokboken för konsumenten att läsa in.

Sammanfattningsvis kan man säga att det lagts mer resurser på de kokböcker som 
publicerats på senare tid vilket bokförlagen därmed prioriterat. Det har en viktig roll i 
att lyckas förmedla en estetisk och inspirerande upplevelse till konsumenten men har 
även utnyttjats som ett sätt att ihop med resten av kokbokens grafiska form göra 
kokboken mer lättanvänd. Jag uppfattar Vår kokbok (2009) som ett bra exempel på detta 
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där formen har hittat en rytm i det grafiska upplägget som gör denna omfattande 
grundkokbok mer hanterbar och inbjudande än sin föregångare från 1991, men 
fortfarande ger lika mycket recept för pengarna och en form av vackrare vardagsvara.

• Hur har kokbokens syfte förändrats?

Jag vill påstå att kokböcker till viss del har fått ett utökat syfte som riktar sig mot 
betraktarens utökade behov av sinnesupplevelser. Jag uppfattar det inte som att själva 
grundsyftet har förändrats. Kokboken förmedlar fortfarande recept till konsumenten, 
men fokuserar även på att använda utrymme i boken till att även publicera bilder i syfte 
att inspirera och göra den till en estetisk upplevelse att bläddra i.  Dock tror jag inte att 
detta betyder att alla kokböcker kommer att vara utformade på det sättet, och en teori är 
att kokboksformgivningen kommer att dra åt två olika håll; de som inriktar sig på 
produktioner med tyngdpunkt på upplevelsen och en motrörelse i form av ett mer enkelt 
och funktionalistiskt form med fokus på recept och som tar avstånd från att använda 
bilder på mat. 

• Vilka paralleller går det att dra mellan utvecklingen av kokbokens form och 

förändringar av samhällets tidsanda?

Det binära samhället och den nya marknadssmiljön har har influerats av det post-
moderna värdesystemet som bland annat betonar livskvalitet, fritid och 
sinnesupplevelser samt präglas av en ökad individualisering. Min undersökning och 
analys tyder på att kokboken har anammat en form som riktar sig mot en konsument 
med post-moderna värderingar och med ett stort fokus på själva upplevelsen av mat och 
matlagning om man jämför kokböckerna från 00-talet med de från tidiga 90-talet. I Vår 
kokbok (1991) och Annas mat så använde man sig visserligen av bilder men främsta 
fokus uppfattas ligga på att förmedla recept till konsumenten, och med fotografier som 
mer blev en form av dekor istället för att interagera med resten av formen för att bilda 
en estetisk och eventuellt även en eskapistisk upplevelse. Undersökningen talar för att 
den nya synen på kokbokens form, som säkert kan ha influerats mycket av Rosendals 
Trädgårdscafé, var relaterad till den ökande försäljningsstatistiken då den lyckats tilltala 
och engagera konsumenterna genom produkten.

46



6.2 Reflektion: Vad är en bra kokbok?

Detta är uppenbarligen en fråga som leder till ett högst subjektivt svar då alla och en var 
har sina egna preferenser. Här tjänar den dock som en fråga för mig att diskutera kring. 
Till att börja med hur spelar formen in?

Efter att ha studerat de sex kokbokstitlarna upplever jag att den visuella 
kommunikationen för en kokbok har stor betydelse av främst två skäl. Det ena 
funktionellt och innebär att den ska göra kokboken användbar för konsumenten och ska 
bland annat göra det möjligt för konsumenten att enkelt navigera sig runt bland recept 
och kapitel samt göra recepten överskådliga och lätta att följa. Den andra är att inverka 
säljande på konsumenten genom att bland annat tilltala och inspirera. En kokbok 
handlar inte bara om recepten i det rådande samhällsklimatet. Recept är något som vi 
enkelt kan få tag på idag och dessutom helt gratis och i ett stort utbud över internet, 
genom bibliotek eller personer i ens närhet, så ur ett logiskt perspektiv så är det 
egentligen inte alls många som verkligen behöver köpa en kokbok. Det krävs istället att 
konsumenten faktiskt vill köpa sig en kokbok. Så vilka värden kan vi uppleva att en 
kokbok besitter som i sin tur gör den värd att lägga pengar på? 

I och med postmodernismens influens i samhället så ställer människor i allmänhet större 
krav på utbud och valmöjligheter. Globaliseringen har influerat våra matvanor och 
recept från många olika kök och mattraditioner finns mer lättillgängliga vilket gör 
valmöjligheterna inför maten vi tillagar och äter mycket stora.  Kokböcker kan inspirera 
och dessutom guida oss när recept inte längre går från generation till generation, och 
mat i Sverige idag handlar vanligen mer om njutning och livskvalitet än överlevnad. 

En fördel för kokböckerna är att de även innehar alla de materiella kvaliteterna som 
saknas på en datorskärm. Ingen behöver ha tillgång till elektricitet för att följa ett tryckt 
recept och bilder på papper kan på ett sätt uppskattas mer då det står i kontrast till alla 
de digitala bildfiler som gärna stannar i datorn efter digitalkamerans frammarsch. En 
välkänd och trovärdig författare som står bakom recepten kan också upplevas 
kontrasterande mot internetsfärens anonymitet. 

Men är inte kokböcker idag ändå ganska ytliga? Fulla med vackra bilder som egentligen 
inte har någon praktisk funktion. De kan visserligen visa upp en rätt som tillfredsställer 
ögat men som inte säger något om receptet faktiskt är bra eller ej. Men kanske ligger det 
ändå en styrka här om bilderna gör kokboken mer avslappnad och inte tvingar någon att 
laga mat för att man öppnar kokboken, utan istället väcker nyfikenhet hos läsaren att 
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pröva nya recept och lära sig att uppskatta matlagningen som en upplevelse snarare än 
en ren hushållssyssla och ett nödvändigt ont. 

Om en kokbok som fyller en funktion för läsaren, vare sig den är mestadels traditionellt 
funktionell, inspirerande eller både och, är värd sitt pris är upp till konsumenten och jag 
har svårt att argumentera emot dess existens. Dock kan jag förstå åsikter som tycker att 
kokböcker i och med sina goda försäljningssiffror får mycket uppmärksamhet från 
förlagens sida som kunde valt att satsa på litteratur istället för ännu en kokbok skriven 
av en kändis. 

6.4 Användning och förslag till vidare forskning

Intentionen med uppsatsen är att den ska väcka nya tankar kring den visuella formen, 
samt kunna användas som diskussionsunderlag för dess betydelse för konsumenten. Jag 
hoppas att min studie kan bidra genom att uppmuntra till att betrakta de bilder som finns 
omkring oss i vår närhet samt inspirera till fortsatta studier kring visuell kommunikation 
och fotografi.
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