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Abstrakt 

Studien är en granskning av språk och beteende hos kockar i svensk televisions 

matlagningsprogram. Vi undersöker kockarnas sätt att laga mat, deras språk och hur 

de presenteras utifrån sitt kön.  

Studieobjektets relevans styrks av att TV-mediet spelar en stor roll i västerländsk 

kultur och då matlagning i hemmet alltid har setts som kvinnans roll medan mannen 

har fått rollen som kock på den professionella arenan. Dessutom har få studier om 

matlagning och genus publicerats, ännu mindre om kockars matlagning i relation till 

genus i svensk television. Därför hoppas vi ha tillfört något nytt forskningsmässigt 

sett inom studiet av medie- och kommunikationsvetenskap.  

Syftet med vår studie är att skapa insikt i om kockar i det svenska TV-mediet 

reproducerar synen, eller diskursen, där mannen är den professionella kocken och 

kvinnan är kocken i hemmet. För att få kunskap om den kultur som kockarna lever 

och arbetar inom har vi bland annat använt oss av Billy Ehn & Oskar Löfgrens 

kulturanalys. Om diskursen uttrycks i praktiken har vi undersökt med hjälp av 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Efter gjord analys såg vi att när män lagar mat i svensk television presenteras de ofta 

utifrån den klassiska bilden av mannen. De ses som kunniga, spontana, 

tävlingsinriktade och de lagar mat för att visa sin expertis. Kvinnan presenteras utifrån 

den klassiska kvinnliga bilden, hon är känslosam, utseendefixerad och den som lagar 

mat till familj eller vänner. Mannen framställs som den professionella kocken och 

kvinnan som kocken i hemmet. Vi ser detta som tydliga och oroväckande resultat, 

diskursen uttrycks i praktiken.  
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1. Inledning 

I alla tider har kvinnan fått kämpa för att, med samma möjlighet som mannen, kunna 

göra sin röst hörd. Män ges större utrymme i den offentliga sfären och presenteras i 

högre grad utifrån sina professionella egenskaper, jämfört med kvinnan (Jarlbro 

2006). Mannen ses som den ena och kvinnan som den andra. Manligt blir normativt 

medan kvinnligt blir någonting annat. När orättvisa skapas är inte det viktiga hur 

maktförhållandet är konstruerat mellan könen, det viktiga är att det finns en skillnad 

(Hirdman 1998).  

 

Ett exempel på när detta orättvisfenomen kommer till utryck, är hur vi idag ser på 

matlagning. Rebecca Swenson (2009) har författat en vetenskaplig artikel där hon 

undersöker synen på genus i köket. Swensons studie är gjord i USA, som är en del av 

den västerländska, och därigenom svenska, kulturen. Konklusionen i undersökningen 

understryker att vi i västerländsk kultur ser mannen som kock på den professionella 

arenan och kvinnan som hemmets kock. Fenomenet som Swenson (2009) belyser 

kommer till konkret uttryck även i Sverige. ”Årets kock”, ”det officiella svenska 

mästerskapet i professionell matlagning” (aretskock.se), är en tävling där kockar i 

Sverige får mäta sig med varandra för att se vem som är värdig titeln ”Årets kock”. 

Vinnaren får medialt utrymme och representerar bilden för hur en professionell kock 

ser ut och vilka egenskaper denne ska inneha. 

 

Från 1983, när tävlingen startade, till 2009 har endast en kvinnlig kock vunnit 

(aretskock.se). Bilden av årets kock, eller den mest professionella kocken i Sverige, är 

av en nästan uteslutande manlig karaktär. Kvinnan är näst intill osynlig i 

professionella sammanhang. Hon ses inte som okunnig, men ses inte på samma sätt 

som mannen, det vill säga som professionell. 

 

Hur man ser på världen och hur man utifrån denna syn beter sig och representerar 

aspekter i sin omgivning är format av föreställningar, regleringar och strukturer i det 

samhälle och den kultur man lever i. Synen och representationen är diskursen 

(Fairclough 2003). Att man i den svenska kulturen ser mannen som den professionella 

kocken och kvinnan som hemmets kock samt att denna syn kommer till uttryck i 

praktiken är grundat i diskurser. Då medier förstärker genusspecifika mönster 
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(Macdonald 1995) kommer en medial framställning utifrån samhällssynen att 

reproducera diskursen. 

 

I vår uppsats kommer vi att intressera oss för hur manligt och kvinnligt presenteras i 

svensk televisions matlagningsprogram. För att nå kunskap använder vi en 

kombination av kultur- och diskursanalys. Först studeras centrala teman i kockarnas 

gemensamma kultur. Denna information används sedan för att se om diskursen där 

mannen är den professionelle kock och kvinnan är hemmets kock kommer till uttryck, 

och i så fall hur? Vårt empiriska material för studien har hämtats ifrån fyra svenska 

matlagningsprogram, ”Leilas Mat”, ”Niklas Mat”, ”Vad blir det för mat?” och 

”Tinas cookalong”.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens postmoderna samhälle blir till större och större del präglat utav medier. TV, 

radio och textbaserade informationskällor är en stor del av mångas vardag och det är 

svårt att inte påverkas av mediernas budskap. Vi läser tidningen innan jobbet, lyssnar 

på radio och kollar mejl på jobbet och ser på TV efter jobbet och låter medier 

indoktrinera oss med vad än dessa behagar. Macdonald (1995) menar att TV kan 

förstärka genusspecifika mönster. Detta gör att studier av medier är så intressanta. Vi 

blir hela tiden utsatta för värderingar, tar emot budskap och gör olika 

ställningsstaganden med utgångspunkt från det som presenteras i medier. Vad är det 

som presenteras? Kan det som presenteras skapa orättvisa? Kan en så banal sak som 

hur man presenterar matlagning i svensk television skapa en klyfta mellan män och 

kvinnor? 

Programmen vi valt skiljer sig åt i vissa aspekter, det viktiga är dock att de i ett 

offentligt mediesammanhang presenterar en bild av manlig och kvinnlig matlagning. I 

”Leilas Mat”, ”Niklas Mat” och ”Vad blir det för mat?” har kocken full fokus på sin 

egen matlagning. Genomgående tema kan i dessa program ses. Kocken lagar mat 

växelvis med inslag där diverse experter ger oss tips och råd vid inhandling och 

tillredning av mat. ”Tinas cookalong” är istället utformat så att Tina tillsammans med 

en gäst lagar mat i direktsändning för att inspirera publik att ”cookalong”. 
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1.2 Tidigare forskning 

Studiens grundintresse ligger i frågor som rör genus, kultur, diskurs och språk. Dess 

empiriska material är taget ur mediesammanhang. Uppsatsen är en mediestudie som 

är gjord på en aspekt i en kultur och dess språk för att se om en viss diskurs kommer 

till uttryck som representerar en bild där kvinnan och mannen görs olika. Tidigare har 

det gjorts mycket bra och omfattande forskning inom samtliga av vår studies 

intresseområden. Av de författare som är aktiva inom denna forskning finns ett antal 

som utmärker sig lite extra och går hand i hand med vår studie, vilka blir speciellt 

viktiga för vårt arbete.  

Raewyn Connell är ett av de stora namnen inom genusforskningen. Han är en 

australiensk sociolog vars popularitet växte efter gjorda maskulinitetsstudier. Numera 

är han också känd för sin forskning om manligt och kvinnligt och han visar läsaren 

hur vi i dagens samhälle mer eller mindre omedvetet har en syn på kön som skapar 

orättvisa dem emellan.  

Billy Ehn & Oskar Löfgren (2001) skriver om kulturen som ett kollektivt medvetande 

där man delar koder, föreställningar och värden. Författarnas syfte är att belysa vad en 

kultur är och hur man ska fundera när man ska analysera denna för att få insikt. Om 

man kan extrahera centrala teman i kulturen, som rätt och fel, organisering av över- 

och underordning och vad som anses vara prestigefyllt, kan man ”se” det kollektiva 

medvetandet som människorna i kulturen delar (Ehn & Löfgren 2001).   

Diskursstudiet är mångfärgat, flera författare har sin egen vinkling på vad en diskurs 

är och hur den ska studeras. Norman Fairclough (1995, 2003) ser en diskurs som ett 

sätt att se världen utifrån. Hur man talar och beter sig är delvis format av diskurser. 

När man representerar olika aspekter som återfinns i ens vardag på ett speciellt sätt, så 

gör man det utifrån världssynen eller diskursen.  

Maria Ohlsson (2003) skriver om hur de två könen använder sig av språk och skämt 

på olika sätt. Lia Litosseliti är en språkvetare och skriver om hur ”Language reflects 

and constitutes our social world…” (Litosseliti 2006:24). Dessa två författare och 

deras skrifter har varit mycket användbara för vår studie då vi sökt genusskillnader i 

språk.
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera fyra matlagningsprogram för att se hur 

manliga och kvinnliga kockar presenteras i svensk television. Vi kommer även 

studera om diskursen där mannen är professionell kock och kvinnan är hemmets kock 

reproduceras eller ej. Med hjälp av Faircloughs (1995) kritiska diskusanalys och ett 

genusperspektiv vill vi belysa hur och om diskursen kommer till uttryck i de olika 

TV-programmen. Vi tar hänsyn till den kultur som kockarna verkar inom för att nå 

djupare förståelse av deras språk och beteende. 

 

Våra frågeställningar är: 

• Hur presenteras manliga och kvinnliga kockar i svensk televisions 

matlagningsprogram? 

• Reproduceras diskursen "mannen som professionell kock och kvinnan som hemmets 

kock", eller gör den det inte? 

            - Om diskursen reproduceras, hur kommer den då till uttryck?  
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3. Teori 
I detta kapitel kommer de teorier vi valt att använda oss av att redovisas. Vi kommer 

först att förklara diskursbegreppet och varför det är aktuellt för vår studie. Därefter 

går vi igenom kulturbegreppet följt av en redogörelse för hur kultur och diskurs kan 

studeras som komplement och i påverkande av varandra. Teorikapitlet avslutas med 

presentation av de teorier vi använt oss av för att nå insyn i svensk matlagningskultur. 

 

3.1 Diskursbegreppet 
Norman Fairclough (2003) menar att all språkanvändning och därmed också all text 

alltid består av sociala identiteter och sociala relationer som fungerar som ett system 

av kunskap och uppfattningar. Varje liten text påverkar på något sätt samhällets 

kulturer, exempelvis via skapande av genusskillnader. Medier är därför en viktig 

representationskraft i samhället, beroende på hur manligt och kvinnligt framställs 

visas vad som värderas eller inte värderas, vad som är kunskap och vad som inte är 

kunskap.  

Diskurs är ett sätt att representera eller att se på världen, en mental värld av tankar, 

känslor och trosföreställningar utifrån vilken man ser på sin omvärld (Fairclough 

2003). 

Fairclough (2003) ser texter som sociala händelser vilka har formats av den kultur och 

det samhälle de verkar inom. Han ser en koppling mellan den större sociala strukturen 

och de agenter som lever i strukturen. Tillsammans skapar de den värld de lever i, 

kultur och samhälle formas av agenter och den övergripande ”strukturen” (Fairclough 

2003). Detta samspel mellan struktur och agenter i samhället kommer till uttryck i 

diskursiva praktiker. Hur vi beter oss, talar, interagerar och gestikulerar i samspel med 

varandra är format av känslor och trosföreställningar i den sociala världen. Hur vi 

representerar de aspekter som vår värld består av vid sociala sammanhang är format 

av övergripande diskurser eller tankar, processer, strukturer som ingår i vår socialitet 

och kultur (Fairclough 1995). 

Vi ser en diskurs som ett sätt att se på världen, eller hur man ser på olika aspekter i 

den värld man lever i. Den syn man har skiljer sig ibland från vissas syn, men synen 
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man har delas ofta av andra individer och man har då tillsammans exempelvis en 

feministisk syn eller socialistisk syn.  

Hur man ser på en företeelse i sin vardag formar hur man representerar denna i social 

praktik i olika samhällssammanhang, som matlagning, eller under interaktion med 

andra. Därmed påverkas hur vi rör oss, talar och skriver i relation till oss själva och 

andra, av diskurser som finns i den kultur vi lever i.  

Alltså, hur en kock beter sig, lagar mat, pratar om saker i sin vardag, tänker om rätt 

och fel, vad kocken tycker är prestigefyllt och hur kocken definierar makt är påverkat 

av de föreställningar, regleringar och strukturer som finns i de diskurser utifrån vilka 

kocken ser på världen.  

 

3.2 Kulturbegreppet 
Ehn & Löfgren (2001) ser kultur som ett kollektivt medvetande. Vi delar i en kultur 

koder och föreställningar om hur världen är beskaffad. Hur vi uttrycker oss via språk, 

klädsel och utsmyckningar är format av de kulturella koder och föreställningar som vi 

delar. Vad som är manligt eller kvinnligt inom kulturen bestäms av en gemensam 

verklighetsuppfattning. Föreställningar om kön är inbyggt i vardagens prat och 

göranden i kulturen. En kultur behöver inte vara det kollektiva medvetandet för en hel 

befolkning i ett land, det kan också vara det kollektiva medvetandet hos en grupp 

människor. Ehn & Löfgren (2001) exemplifierar med att ett ungdomsgäng med sina 

gemensamma kläder, sin musikstil, och sitt språkbruk kan analyseras som en kultur.  

Vi intresserar oss av den kultur som påverkar kockarnas beteende. Vi ser denna kultur 

som något format av större bakomliggande kulturer såsom samhällskultur, TV-kultur 

och matlagningskultur i Sverige. Med grund i att alla kockarna lever i samhället 

Sverige och lagar mat i televisionen tolkar vi det som att de har någonting 

gemensamt. Inom Sveriges samhälls-, TV- och matlagningskultur finns gemensamma 

koder, värderingar och föreställningar, man kan se det som ett kollektivt medvetande 

som vi antar att kockarna också har. Det kanske inte är något vedertaget, men vi ser 

det som att kockarna i vår studie har någon form av kollektivt medvetande som kan 

liknas vid en gemensam kultur.  
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3.3 Diskurs i relation till kulturen 
Fairclough (1995) menar att för att nå full förståelse för diskursen i kritisk 

diskursanalys krävs något mer än ”bara” denna. Diskursen är nämligen, enligt 

Fairclough (1995), inte det enda som styr samhällsaspekter. Forskaren behöver 

kunskap om sociologi och kultur där diskursen äger rum.  

Förståelse för en text, som söks i kritisk diskursanalys, fås via en kulturell tolkning då 

intertextualiteten lokaliserar text inom spektrumet av kulturen som konstrueras av 

diskursordningen, som är summan av de diskurser som används inom en social 

domän, exempelvis mediernas diskursordning (Fairclough 1995). Vi söker förståelse 

för kulturen som är formad av samhälls-, TV- och matlagningskultur för att nå insikt i 

kulturen där diskursen om mannen som professionell kock och kvinnan som husets 

kock kan tänkas finnas.  

Diskursanalysen och kulturanalysen har flera likheter, bland annat strävan efter insikt 

om hur vardagsliv präglas av diskurser (Fairclough 1995; Ehn & Löfgren 2001). 

Insikten nås via studie av text och representation. När vi studerar text och 

representation och når kunskap får vi insikt i om kulturens världssyn präglas av 

diskursen. 

En diskurs regleras av språkliga och beteendemässiga regleringar, strukturer och 

organisationer som finns i en kultur. En feminist i en viss kultur har kanske ej samma 

syn på jämställdhet som alla andra i kulturen, men den syn hon eller han har kommer 

alltid att vara formad, mer eller mindre, av de regleringar, strukturer och 

organisationer som finns i den kultur hon eller han lever i. 

 

3.4 Centrala teman inom kulturen 

Genom att söka centrala teman hos en kultur kan forskaren se kulturens ordningar, 

organisationer, värderingar och tankesätt. Centrala teman öppnar upp för en förståelse 

av kulturen. Tre av de centrala teman som Ehn & Löfgren (2001) skriver om är; 

Prestige: Vad är eftersträvansvärt, önskvärt och prestigefyllt i kulturen?  

Mänskliga naturen: Hur definieras människan? Var går gränsen mellan mänskligt och 

ickemänskligt? 
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Makt och hierarki: Vad är makt och vad ger makt? Hur förklaras och legitimeras 

makt? Hur uttrycks över- och underordning?  

!!

3.4.1 Prestige  
Hur man interagerar med sina medmänniskor i samhälle och kultur är styrt av 

kulturella koder och diskurser. När man talar, rör sig och arbetar i en situation styrs 

man av dessa diskurser och koder. Uppträder man på ett vis värderas man på ett sätt 

av sin omvärld, uppträder man på ett annat värderas man annorlunda. Att agera utifrån 

den rådande normen eller det förväntade beteendet blir något som eftersträvas och ses 

som prestigefyllt. Om man exempelvis lever i västvärlden och har feministisk syn ses 

det som prestigefyllt att motarbeta manlig och kvinnlig orättvisa. 

I ”What a girl wants”, skriver Leigh H Edwards (2004) om hur man i medier 

presenterar en orättvis bild av könen. Det framställs som eftersträvansvärt att uppnå 

manliga attribut av styrka och presterande vilket ofta män gör i de TV-program hon 

studerat. Kvinnor presenteras istället som tillfredställare för mannens behov samt som 

unga och vackra. En uppdelning skapas där mannen presenteras utifrån sina 

prestationer, eller profession, medan kvinnan istället presenteras utifrån sina yttre 

attribut och blir en slags symbol för skönhet och ges ej tillträde att presenteras utifrån 

det hon gör. Konklusionen av Edwards (2004) studie är att medier framställer 

maskulin hegemoni, eller manlig övermakt, där manligt beteende värderas högre än 

kvinnligt och ger högre prestige. Att man presenterar kvinnor med kvinnliga attribut 

och män med manliga attribut är inte i sig att skapa ett ojämlikt maktförhållande. Men 

när mannen oftare presenteras som vinnare och den som har de egenskaper som krävs 

för att klara sig på ett bra sätt, så blir kvinnan med de kvinnliga egenskaperna 

underlägsen mannen (Edwards 2004). När en kvinna med de kvinnliga egenskaperna 

vinner över en man med manliga egenskaper i exempelvis en tävling som Robinsson, 

ses det som exceptionellt och häpnadsväckande (Edwards 2004). Detta gör att 

mannen, som enligt rådande normer borde vunnit, uppnår låg prestige.  

Connell (2003) skriver om kön och hur mannen ses som den rationella och envise 

medan kvinnan ses som den känslosamma, pratsamma och omvårdande. Att 

presenteras som rationell och envis ses som manligt medan att presenteras som 

känslosam och omvårdande ses som kvinnligt (Connell 2003). Män brukar 
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presenteras utifrån de manliga förväntade termerna och kvinnor utifrån de kvinnliga i 

medier (Edwards 2004). När de manliga egenskaperna värderas högre och mer 

prestigefyllda nedvärderas kvinnan per automatik då hon presenteras utifrån de 

kvinnliga. 

Att kvinnor i hög frekvens omtalas utifrån sina fysiska attribut eller i egenskap att 

vara kvinnan i hemmet är något Gunilla Jarlbro (2006) har uppmärksammat. Kvinnor 

ses i den offentliga sfären oftare som att vara någons fru, som den som ska 

tillfredsställa mannen och ska visas med det yttre i fokus. Mannen ses istället utifrån 

sin profession (Jarlbro 2006).  

Rebecca Swenson (2009) har analyserat TV-program i den offentliga sfären och 

intresserar sig för matlagningsprogram. Även här fås resultatet att män presenteras 

utifrån manliga beteenden och kvinnor utifrån kvinnliga beteenden. Mannen 

presenteras som experten som är där för att underhålla publiken och kvinnan skapar 

en intimare relation där hon kramar och kommer ”nära” sina gäster. Kvinnan blir i 

matlagningsprogram den emotionella som ska stå nära publiken, vara i samma 

situation som dem och laga mat för hemmet. När mannen tar sig tid att lämna det 

offentliga köket, för att laga mat i det privata, är det av någon speciell anledning 

(Swensson 2009). Den maskulina hegemoni som Edwards (2004) talar om kan alltså 

återses i de amerikanska matlagningsprogrammen, mannen blir den professionelle 

kocken medan kvinnan blir kock för hemmet (Swenson 2009). Den prestigefyllda 

matlagningen, som liknar den på professionell arena, blir den manliga. 

 

3.4.2 Mänskliga naturen  

Den mänskliga naturen, eller hur en människa definieras, spelar stor roll för 

jämställdheten i en kultur. Att man idag ses på ett sätt som kvinna och ett annat som 

man har en grund i hur kulturen definierar könet (Ehn & Löfgren 2001).  

Istället för att se på skillnader ska man fokusera på relationer, genus handlar 

framförallt om de sociala relationerna inom vilka individer och grupper agerar. 

Varaktiga och vidsträckta mönster inom den sociala relationen bildar strukturer, och 

genus betraktas som en social struktur (Connell 2003).  

Det privata köket anses vara ett feminint rum och domineras av kvinnor, men män har 



! "+!

inte varit frånvarande från köket. Inom den offentliga sfärens kök har normen om den 

professionella kocken varit mannen. Just denna syn, om att mannen är offentlighetens 

och den professionella sfärens kock och att kvinnan är hemmets och vardaglighetens 

kock, är vanlig i USA och Europa (Swenson 2009). Synen har Swenson (2009) sett i 

den amerikanska TV-kanalen ”Food Network”. Om vi ser på köket som en kulturell 

text så skapar och återskapar köket olika genusdimensioner mellan den offentliga och 

privata sfären. Swenson (2009) har jämfört hur manliga respektive kvinnliga kockar 

på ”Food Network” upprätthåller och utmanar traditionell maskulinitet och femininet. 

Det hon menar är att det offentliga och det professionella köket fortfarande är väldigt 

sexistiskt och macho. Eftersom matlagning är så djupt genusrelaterat menar hon, att 

om en fru väljer att inte laga mat för hemmet, så ses det som ett tecken på att hon är 

en onormal och dålig fru. Det gör att hon ges en annan roll i matlagningen jämfört 

med mannen. 

Matlagning är alltså djupt genusrelaterat och det är därför inte så konstigt att maten 

också blir genusrelaterad. Inness (2006) menar att televisionskulturen presenterar 

könen olika utifrån sin vikt. Hon menar att det är mer acceptabelt för en man att vara 

överviktig än för en kvinna, som ej har samma rättighet att lägga på sig extra kilon. 

Att vara stark, kompetent, utåtriktad, chef, politiker, hjälte eller brottsling ses i medier 

som någonting som hör ihop med manlighet. Att vara smal, vacker, inåtvänd, 

mamma, fru, sexobjekt eller offer ses istället som kvinnligt. I medier förminskas 

därmed kvinnors tankar, handlingar och aktiviteter medan männens förstoras. Det är 

kvinnornas fysiska, medan det är männens professionella, attribut som står i fokus 

(Jacobson 2004). 

Typiskt manligt beteende anses ofta vara aggressivitet och självständighet. Män anses 

vara objektiva, svårpåverkade, dominerande och mindre känslosamma. De anses 

nästan alltid dölja sina känslor, upprörs inte av smärre kriser, är aktiva, 

tävlingsinriktade, karriärsinriktade och hemmet kommer för dem i andra hand. Det 

typiska kvinnliga beteendet är inte alls aggressivt och inte heller självständigt. 

Kvinnor anses vara känslosamma, de döljer inte sina känslor, är subjektiva, 

lättpåverkade, fogliga och undergivna, upprörs kraftigt av smärre kriser, de är passiva, 

inte karriärinriktade, fåfänga vad gäller utseende och hemmet kommer för dem i 

första hand (Angelöw & Jonsson 1990).  
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Hirdman (1998) utgår ifrån att genus vilar på två principer, (1) det manliga och 

kvinnliga könet bör inte blandas biologiskt, men skillnader i det sociala könet skapar 

en maktklyfta, (2) det är mannen som är normen och det han tänker och gör anses 

vara det bästa. Enligt Hirdman (1998) har mannen en högre rang i maktrelationen, ”Ty 

den abstrakta människan i singularis är (var?) man.” (Hirdman 1998:414).  

Hirdman (1998) menar att det viktiga inte är hur könen skiljs åt, utan det är faktumet 

att de skiljs åt, som skapar en åtskiljning. Detta åtskiljande finns överallt och 

organiserar de sysslor vi utför och de egenskaper vi har i relation till genus.  

 

3.4.3 Makt, hierarki och genus 
I vardagslivet tar vi samhällets bild av genus för givet. Flera av våra vardagliga 

sysslor är uppbyggda kring distinktioner, som att vi exempelvis direkt ser om en 

individ är man eller kvinna och att vissa yrken ses som manliga eller kvinnliga. En av 

världens mest sedda TV-sändningar, amerikanska ”Super Bowl”, är ett praktexempel 

på tydliga genusskildringar. Starka män tacklar varandra i jakten på en boll medan 

smala, vackra kvinnor i korta kjolar dansar och ler i pauserna. Att mannen ses som 

den starke och presterande medan kvinnan blir den som ”hejar på” och presenteras 

som vacker gör att mannen blir den över- och kvinnan den underordnade i 

maktrelationen. Om man ser på genusskillnader som naturliga blir det 

häpnadsväckande och konstigt när individer inte följer samhällets accepterade 

mönster (Connell 2003). Om mannen hade stått lättklädd och ”hejat på” när kvinnan 

spelade amerikansk fotboll skulle det setts som häpnadsväckande och konstigt då det 

hade brutit mot samhällsmönstret, en normativ avvikelse sker (Ohlsson 2003).  

Jacobson (2004) talar om sex olika härskartekniker. En av dem är osynliggörande. Att 

glömma bort, utelämna eller köra över kvinnor är en form av maktutövning. Att 

osynliggöra kvinnor på olika arenor, som exempelvis medier, gör att de ses som 

mindre värdiga till utrymme på just denna arena.  
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3.4.4 Makt, hierarki och språk 
”Language reflects and constitutes our social world in a dynamic way; it constructs 

particular versions of events and particular social and power relations” (Litosseliti 

2006:24). 

Språk konstituerar maktrelationer i samhället, bland annat mellan män och kvinnor. 

Hur språk används i en kultur reflekterar dess syn på kön. 

”We don’t have gender, but we do gender in interaction.” (Litosseliti 2006:44). 

Det sociala könet är inget som är direkt bundet till det biologiska. När vi förhåller oss 

till vad som är manligt respektive kvinnligt i vardagen och lägger värderingar i 

manliga och kvinnliga egenskaper så skapar vi det sociala könet, eller genus 

(Litosseliti 2006). Om vi använder språk på olika sätt för att benämna kvinnan jämfört 

med mannen så skapas en skillnad mellan könen.  

Att skämta i allmänhet är varken bundet till det manliga eller kvinnliga könet. Men att 

skämta i den offentliga sfären är starkare kopplat till manlighet, då det oftast är män 

som skämtar i offentliga arenor. Detta då själva skämtandet är en stark språkhandling 

(Ohlsson 2003), och Pamela Fishman menar att män ges mer rättighet och har större 

möjlighet att kontrollera samtalet (Litosseliti 2006). Om en kvinna skämtar i 

offentligheten riskerar hon att verka mindre kvinnlig då hon befattar sig med en så 

stark språkhandling som skämt (Ohlsson 2003). Fishman talar också om att det är 

svårare för kvinnan att skämta i offentligheten då hon ges mindre utrymme att 

kontrollera konversationen. Istället blir kvinnan konversationssupport (Litosseliti 

2006). 

Var gränsen går, och vad som ska klassas som sexuella trakasserier är svårt att 

definiera. En vanlig form av sexuell trakasseri är att man ifrågasätter kvinnors 

kompetens och/eller ger komplimanger om kvinnans yttre. Komplimangen kan ses 

som en kränkning vilken kamoufleras som en komplimang av sexuell karaktär. 

Kvinnan ses då enbart som en kropp, utseende och objekt. Genom att applicera denna 

form av kränkning så förvandlas kvinnan från subjekt till objekt, kränkningen blir en 

form av maktmedel (Wahl & Holgersson 2004). 

Ett sätt att hantera en kränkande kommentar kan vara att säga en skämtsam motreplik. 

En rapp replik kan vara avväpnande och vara ett sätt att markera att kommentaren inte 
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var välkommen och inte heller uppskattad. Det är dock inte alltid lätt att i rätt stund 

komma på vad man ska säga. Det är inte heller säkert att situationen är sådan så ett 

skämt passar sig. Ibland kan det vara svårt för kvinnor i en mansdominerad miljö att 

öppet svara med en rapp replik om hon inte känner något stöd i rummet (Wahl & 

Holgersson 2004).  

Jarlbro (2006) berättar om olika sätt för en kvinna att lyckas inom journalistiken. För 

att hon ska kunna göra sig sedd och hörd måste hon spela på sina kvinnliga 

egenskaper eller så måste hon anta en grövre framtoning och bli ”en av grabbarna”. 

Alltså, när kvinnor talar med andra i sin närhet och har som mål att lyckas 

karriärsmässigt, måste de antingen vara väldigt kvinnliga eller göra på samma sätt 

som männen.  
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4. Metod 

Nedan redogörs för hur vi gått tillväga vid val av analysmaterial, hur vi arbetat med 
materialet och från vilket perspektiv vi valt att gripa oss an vår frågeställning. 

 

4.1 Kulturanalysen 
Som tidigare sagt krävs, enligt Fairclough (1995), något mer än ”bara” kritisk 

diskursanalys för att nå full förståelse för diskursen. Därför börjar vi vår studie med 

en kulturanalys för att få förståelse för kockarnas kultur. 

Vi har använt oss av Ehn & Löfgrens (2001) kulturanalys för att nå insikt i kulturen. 

Efter att ha fått insikt tar vi hjälp av kritisk diskursanalys och undersöker om kulturen 

reproducerar diskursen om mannen som professionell kock och kvinnan som husets 

kock, eller ej.  

Vi ser på matlagningsprogrammen och analyserar kulturens föreställningsvärld. 

Nedan presenteras hur vi använde de centrala teman som ett analysschema för att 

studera kulturen.  

”Prestige” – Enligt Edwards (2004) eftersträvas manligt beteende i västerländsk 

kultur då det ses som mer prestigefyllt. Vi studerar därför om det finns någon 

prestigemässig skillnad av manligt respektive kvinnligt hos kulturen.  

”Mänskliga naturen” – Angelöw & Jonsson (1990) talar om ett typiskt manligt och 

kvinnligt beteende. Vi studerar hur man i kulturen definierar människan och hur 

könen organiseras.   

”Makt och hierarki” – Vi har sökt efter om det finns en över- och underordning i 

köket, samt om man med hjälp av språk stärker könsliga maktrelationer.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys 
Vi har analyserat kulturen bakom en text och fått förståelse för de centrala teman som 

kommer till uttryck. När vi nått kunskap om kulturen använder vi Faircloughs (1995) 

kritiska diskursanalys för att se om och i så fall hur diskursen tar sig uttryck i 

praktiken hos kulturen. 
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När man använder sig av kritisk diskursanalys så menar Fairclough (1995) att man 

alltid tar sig an en kritisk roll. Forskaren har en roll att klarlägga den diskursiva 

praktiken och dess upprätthållande av ojämlika maktförhållanden. Syftet är social 

förändring antingen genom att visa ojämnlika maktförhållanden eller genom att visa 

hur olikheter börjar jämnas ut.  

För att nå en djupare förståelse om diskursen som studeras använder sig Fairclough 

(1995) av tre dimensioner i sin kritiska diskursanalys. 

1) En text: tal, skrift, bild eller en blandning av språket och det visuella. En textanalys 

ska betrakta formella drag så som vokabulär, grammatik och sammanhanget mellan 

texter 

2) Diskursiv praktik, produktion och konsumtion av texten 
3) Social praktik, en handling inom ramen av verksamheten  

I den första dimensionen, som är den generella och deskriptiva, väljer han att titta 

närmare på den text han ska bearbeta, till textanalys kan man även räkna rörliga 

bilder. Här sker en analys på textens egenskaper.  

Med hjälp av den kunskap om kulturen vi erhållit via kulturanalysen studerar vi det 

deskriptiva i matlagningsprogrammen. Exempelvis analyseras användningen av 

sexistiska ord.  

Andra dimension består av diskursiv praktik som innebär en produktion och 

konsumtion av tal och skrift. För att nå djupare förståelse om hur diskurser påverkar 

texten i praktiken används en tolkande analys (Fairclough 1995).  

Vi tolkar, med hjälp av kunskap om kulturens centrala teman, textens egenskaper och 

ser om den reproducerar olikheter genusmässigt och om diskursen kan ses i praktiken. 

Här studeras det deskriptiva på en djupare nivå, vi studerar vad det betyder om 

sexistiska ord har använts.  

I vår uppsats kommer vi ej att studera den sociokulturella nivån, då vi ej har 

möjligheten att se hur den sociala kulturen påverkas av diskursens praktiserande. Vi 

koncentrerar oss på att, ur ett kritiskt perspektiv, besvara vår frågeställning om hur 

manligt och kvinnligt presenteras. 

Som en stor del av den kunskap som genereras av samhällsvetenskaplig forskning är 



! "'!

vår forskning färgad av sin abstrakthet. Vi når ingen absolut kunskap, men vi når en 

förståelse. Vi kan aldrig bevisa att det vi kommer fram till är sanning, vi kan bara 

argumentera för dess relevans i vetenskapen.  

 

4.3 Urvalsförfarande 
Vi har valt att närmare studera: 

”Tinas Cookalong” med Tina Nordström säsong 1, avsnitt 1-5 av 10, sändes 2009  

”Vad blir det för mat?” med Per Morberg, säsong 1, avsnitt 1-5 av 10, sändes 2007 

”Niklas mat” med Niklas Ekstedt, säsong 5, avsnitt 1-5 av 8, sändes 2009 
”Leilas mat” med Leila Lindholm, säsong 1, avsnitt 1-5 av 10, sändes 2005 

För att minska risken med urvalsfel som exempelvis att en polariserad del av kulturen 

blir vald för undersökning har vi innan valet av matlagningsprogram satt upp riktlinjer 

för vad varje program ska innehålla för att det ska väljas som studieobjekt:  

1) Kocken ska stå i fokus för programmet och matlagningen ska vara det centrala. Om 

studien sker på program där matlagning bara är ett inslag blir det svårt att bevisa att 

det är kulturen för vår studie som styr kockens framförande och inte programmets 

”huvudtema”. 

2) Kocken ska ha en professionell utbildning och ha arbetat professionellt inom yrket. 

Annars undersöks inte hur den professionella kocken får utrymme utifrån sitt kön i 

det offentliga utan istället hur kvinnor och män utan professionell erfarenhet får 

utrymme vilket går utanför vårt syfte med studien.  

Det var ytterst svårt att få tag på liknande alster från alla kockar, exempelvis fanns 

inte första säsongen av ”Niklas mat” att få tag på, medan Leilas senaste program var 

väldigt svårt att få tag på. Därför valde vi att se på en manlig och en kvinnlig kocks 

första alster och en manlig och en kvinnlig kocks senaste alster.    

Vi ser ej detta som någon stor problematik, det är fortfarande kockar i svensk 

television som gör samma sak, lagar mat. Dessutom är spannet fem år, under vilken 

tid varken matlagning eller syn på kön bör drastiskt ha ändrats. 

Enligt Dahlgren (2000) finns det en ”mättnad” vid studie av medieempiri. Efter att ha 
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analyserat ett antal program ur en serie får man ej fram mer kunskap. Detta då 

grundelementen i seriens uppbyggnad, som den fått från kulturen som ligger bakom 

dess uppkomst, är bestående hela serien igenom och ej ändras fundamentalt över 

tiden. Vi tittade igenom ett antal program av varje TV-kock och såg att Dahlgrens 

(2000) resonemang stämde. Därför sågs ingen anledning att djupare studera hela 

säsonger av programmen. Bestämde oss innan analys att studera avsnitt 1-5 av varje 

programs säsong som valts.  

 

4.4 Insamling av material 
Vi införskaffade en DVD med ”Leilas Mat” och startade en prenumeration på 

tv4anytime.se för att få tillgång till ”Vad blir det för mat?” och ”Tinas cookalong”. 

”Niklas Mat” fanns att se på svtplay.se. När vi hade tillgång till programmen satte vi 

oss för att gemensamt, på våra datorer, analysera programmen. Avsnitten hade en 

varierad längd från c:a 25 till 45 minuter. Efter varje avsnitt använde vi vårt 

analysschema. 

När alla avsnitt ur alla program var analyserade sammanställde vi varje program för 

sig för att få en övergripande bild över hur programmet svarar på de frågor vi ställt. 
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5. Analys 

I analysdelen av uppsatsen kommer vi att redovisa de resultat vi har kommit fram till 

efter gjord studie av vårt empiriska material. Analysen är uppdelad efter de tre 

centrala teman vi undersökt. 

 

5.1 Prestige; hur och varför lagar kocken mat?  

Av de fyra kockarna vi undersöker finns det två kockar som i en hemmamiljö lagar 

mat till sin familj och sina vänner, det är Per i programmet ”Vad blir det för mat?” 

och Leila i programmet ”Leilas mat”. Vi ser skillnader i hur Leila lagar mat till sina 

gäster och hur själva syftet med matlagningen presenteras i jämförelse med hur Pers 

matlagning framställs.  

Presentationen av Leila är av den natur att hon ska uttrycka och framhäva mycket 

känslor och att matlagning sker i syfte att tillfredställa andra, medan Per ses som en 

professionell kock som lagar mat till sin familj för att styrka och få bekräftelse för sin 

profession som kock. Swenson (2009) menar, att den typiska könsfördelningen i 

köket är just att kvinnan sköter den vardagliga matlagningen för att tillfredställa 

familjen, medan mannen lagar mat för hyllningen och applådernas skull. Connell 

(2003) beskriver hur kvinnan framställs som någon som ska visa sina känslor. Det 

syns tydligt att Leila ska utstråla känslor då hennes personlighet starkt kommer till 

uttryck genom hennes matlagning. Exempelvis i säsong 1, avsnitt 1 är programmet i 

Marockansk anda. Utomhusmöblemanget är pyntat i Marockansk stil och även maten 

som lagas är av samma ursprung, ett helhetskoncept förmedlas. Skillnaden i ”Vad blir 

det för mat?” är hur matlagningen presenteras. Även om Per också lagar mat till sin 

familj och sina vänner så ligger fokus på själva matlagningen, och inte på dekoration 

och organisering av möblemang. 

Per lagar som sagt mat i sitt hem som till viss del strider mot diskursen om mannen 

som kock i den offentliga sfären. Han lagar mat till sin fru, sina barn och sina vänner. 

Men vi ser dock, att kocken är en klassisk manlig kock i köket, även om Per lagar mat 

på en privat arena och till sin familj. Swenson (2009) menar, att när den manliga 

kocken väljer att ta sig tid att lämna den offentliga sfären, och laga mat i den privata 

sfären, är det av en speciell anledning, detta beteende återser vi hos Per. Han talar 
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konstant om för publiken hur god och fantastisk den mat han just har lagat är. För att 

ta några exempel på de självhyllande uttalanden vi funnit väljer vi följande; ”bästa 

sparrissoppa jag lagat” (säsong 1, avsnitt 3), ”tänk att allt jag gör blir nästan rätt” 

(säsong 1, avsnitt 3), ”riktigt kök gör sin egen fond, bara bra restauranger gör 

sjömansbiff nuförtiden” efter att själv ha gjort sjömansbiff (säsong 1, avsnitt 1), ”allt 

jag gör blir nästan magiskt” (säsong 1, avsnitt 2). Vi ser det som att mannen söker 

applåder för sin matlagning, teorin som Swenson (2009) presenterar där mannen lagar 

mat för att hyllas kan ses i praktiken.   

Per tar sig tid att lämna det offentliga köket och laga mat i det privata. Sättet Per lagar 

mat på är likt samhällets kulturella uppfattning om den manliga kocken. Det vill säga 

att när mannen lagar mat är det på en professionell nivå snarare än på en nivå där man 

lagar mat för att tillfredställa hemmets behov, vilket Swenson (2009) istället ser som 

kvinnans uppgift. När Per frekvent berättar om sina tidigare erfarenheter som kock 

förstärker han sin professionelle framtoning ytterligare, och synen där mannen är den 

professionella kocken kan återses. I denna aspekt av programmet nedvärderas inte 

kvinnan, men man presenterar inte heller henne på ett annorlunda sätt än i den roll 

hon har i samhällsdiskursen. Mannen ses som professionell vilket leder till att kvinnan 

ses på samma sätt som tidigare, hon är hemmets kock. 

Leila som kock presenteras ej enbart utifrån sin profession i det offentliga rummet 

utan även ifrån sina övriga attribut, hon framställs exempelvis som en romantiker. I 

säsong 1, avsnitt 4 av "Leilas mat", lagas mat till en okänd dejt. Leila berättar för oss 

om hur nervös hon blir när hon ska på dejt och vilken hopplös romantiker hon är. 

Connell (2003) menar att kvinnor ofta framställs som känslosamma. ”Vägen till 

mannens hjärta är via magen” (säsong 1, avsnitt 4). ”Med denna dessert kan man få 

vem som helst på fall” (säsong 1, avsnitt 4).  

Presentationen av kvinnan som romantisk faller in på vad Connell (2003) menar är de 

typiska kvinnliga beteenden, där kvinnan bland annat lättare än mannen talar om sina 

känslor. Leila talar sällan om hur god maten hon gjort är, var hon tidigare gjort i sin 

karriär eller hur duktig hon är som kock. Leila framställs som en mjuk och känslosam 

person, precis som kvinnor ofta gör i medier (Angelöw & Jonsson 1990). Kameran, 

som är länken mellan kocken som individ och publiken som kollektiv, hjälper till att 

förmedla denna känslosamma bild.  Man använder ofta normalperspektiv och zoomar 



! #+!

in på Leilas ansikte, och fokus läggs på kockens leende och flörtande. Kocken verkar 
vilja fånga publiken med sin charm och bildar en enhet med publiken.  

Istället för att bara presenteras som en professionell kock presenteras Leila som en 

romantiker vars högsta ambition är att laga mat för att hitta vägen till mannens hjärta, 

som enligt Leila, ”är via magen”. Kvinnan presenteras som hemmets kock som lagar 

mat för andras tillfredsställelse.  

Niklas, i ”Niklas mat”, vet att han har stor kunskap och professionalitet.  Han blandar 

ogärna in sitt privatliv. När han talar om sin privata sfär är det mest om ämnen som 

berör yrket. Det framgår tydligt att det är matlagning och mat som står i fokus. Det är 

vanligt, i västerländska medier, att mannens egenskaper benämns i relation till hans 

yrke, till skillnad från kvinnan som benämns utifrån sitt yttre (Jarlbro 2006). I ”Niklas 

Mat” beskrivs inte Niklas utifrån fysiska attribut och han försöker heller inte fånga 

publiken med sina känslor, som att flörta med kameran, han förlitar sig enbart på sina 

professionella egenskaper.  

Matlagning ses som något spontant och rationellt i ”Vad blir det för mat?”. Dessa 

egenskaper menar Jacobson (2004) är klassiskt manliga. Per tar lite av ingredienserna 

som han känner är rätt mängd utan att direkt berätta för publiken hur mycket han tar 

och påpekar att, ”Det kan komma med en tumme i maten, men det får man leva med.” 

(säsong 1, avsnitt 4), när han styckar sin kyckling med en yxa på en stubbe. Det 

intressanta är att de andra kockarna inte presenteras utifrån sin spontanitet. De håller 

sig till färdiga recept och lagar ofta mat med hjälp av färdiguppmätta ingredienser för 

att göra det enklare för publiken att följa med i matlagningen. Med det menar vi inte 

att de andra kockarna lagar mat på ett kvinnligt och/eller oprofessionellt sätt, men 

Pers matlagning följer riktlinjerna för manligt beteende utifrån Jacobson (2004) teori 

om mannen som den aktiva, spontana och rationella.  

Vi ser också hur Per vill framhäva sin spontanitet och improvisation när han tillagar 

sina rätter. "Jag är så spontan..." (säsong 1, avsnitt 1), "...jag improviserar" (säsong 

1, avsnitt 4) är några av de fraser som används för att peka på hans innovativa 

förmåga. När Per tar fram vinkelsågen, lägger en kyckling på en stubbe för styckning 

med yxa, undrar man verkligen ”Vad blir det för mat?”. Kocken förbereder sig för 

matlagning under programmets gång. Han styckar kött, gör kryddor och inhandlar 

själv varor som ska användas. Den spontana känslan förmedlas ytterligare med hjälp 
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av hur programmet klipps, man väljer att inkludera saker som tyder på just, 

spontanitet. Kocken skär sig, spiller, slänger saker omkring sig och flertalet gånger 

går brandlarmet igång.   

Per presenteras inte utifrån samma förutsättningar som Leila, han ses inte som kock 

för att tillfredställa andra i hemmet. Mannen blir den spontane och rationelle kocken 

som själv införskaffat de råvaror han använder. Per lagar ej mat för andras 

tillfredställelse utan för applådernas skull. När Niklas lagar mat framställs han som en 

kock, som förlitar sig på sina professionella egenskaper. Männen följer det manliga 

beteendet, som anses vara prestigefyllt (Edwards 2004), vilket inte Leila gör. 

 

5.2.1 Mänskliga naturen; manlig och kvinnlig tävlingsinriktning  

Mannen framställs som den tävlingsinriktade, karriärsinriktade och som den 

professionelle kocken (Angelöw & Jonsson 1990; Swenson 2009). I ”Niklas Mat” 

reproduceras diskursen där den heterosexuella mannen har makten, vilket är ett 

vanligt förekommande fenomen i västerländska medier (Edwards 2004). Exempelvis i 

ett inslag i säsong 5, avsnitt 2, från tävlingen årets snabbaste kock, den "vassaste 

kocken", är det bara män som tävlar och män som sitter i juryn. Då programledaren 

sedan utmanar Sveriges snabbaste kock, anser vi att synen där mannen är den aktive 

och tävlingsinriktade, som har stort självförtroende i sitt yrke förstärks.  Niklas visar 

på ett stort förtroende till sig själv och sin expertis i yrket. Exempel på detta är när 

han ärligt och genuint säger in i kameran ”jag tror faktiskt att jag har en chans”, ”i 

lökhackning tror jag att jag kan slå honom”. När han ska tävla mot vinnaren av 

tävlingen kämpar han in i det sista för att segra och när Niklas sedan förlorar i 

lökhackning säger han ”fan” ett flertal gånger. Innan de ska tävla i nästa moment, 

vem som snabbast kan vispa upp äggvita hårt, säger Niklas ”jaja 1-0 till dig nu jävlar 

nu tar jag dig i på äggvita”. När han senare förlorar momentet, dänger han ner vispen 

i äggen och säger bestämt ”fan”. Sidan av den tävlingsinriktade Niklas visas även då 

han ska tävla emot Lasse Kronér, i säsong 5, avsnitt 1. När Lasse anser sig vara en 

självklar vinnare, så skrattar Niklas åt honom. 

Diskursen om mannen som den professionelle kocken reproduceras, då endast män 

finns med på tävlingsarenan i ”Niklas mat”. Då kvinnliga professionella kockar är helt 

osynliga, ökar obalansen mellan män och kvinnor i det professionella köket. Svensk 
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television visar därmed upp bilden av den tävlingsinriktade professionelle mannen. I 

”Niklas Mat” finns kvinnan inte ens med på tävlingsarenan och kan därmed inte 

vinna, vilket betyder att hon nekas ta del av tävlingsaspekten i sitt yrke. 

I Tinas program, ”Tinas cookalong”, framställs Tina som väldigt ödmjuk och trevlig. 

Men när det är dags för tävling visar hon en helt annan sida. I varje program av 

”Tinas cookalong” finns inslag där hon tävlar mot kända personer i Sverige. Vid ett 

tävlingstillfälle säger hon ”ni ser att jag ler, men det är falskt, jag gillar inte att 

förlora” (säsong 1, avsnitt 4). Tina är alltså väldigt driven av att vinna. Efter 

grundligare analys ser vi ändå att kvinnan inte ses som den naturligt tävlingsinriktade. 

Tina måste förklara att hon inte gillar att förlora, och hon måste även ursäkta sig och 

visa upp ”den glada Tina” och därmed ge sken av att hon är en bra förlorare. Även om 

hon blir arg när hon förlorar, ler och skrattar hon.  Vi ser det som att Tina känner sig 

manad av samhällets bestämda genusmönster att upprätthålla bilden av att kvinnan 

ska vara ödmjuk, känslosam, passiv och ska uppföra sig på ett kvinnligt sätt för att 

inte bryta mot de genusmönster vilka vi uppfattar som normala. Connell (2003) menar 

att om man bryter mot samhällets bestämda genusmönster uppstår det en skandal, 

vilket Tina troligtvis försöker undvika.  

Så när Tina ler fast hon är arg för att hon har förlorat väljer hon att följa samhällets 

förutbestämda genusmönster om att kvinnan ska vara glad och ödmjuk. Niklas känner 

dock aldrig behovet av att ursäkta sig för att han inte gillar att förlora, då han aldrig 

benämner att vara tävlingsinriktad som något negativt eller visar några känslor som 

uttrycker detta. När Niklas förlorar förmedlas bilden av att det är naturligt att bli arg 

vid förlust och att det ses som självklart att alltid sträva efter vinst. Alltså tävlar 

mannen och kvinnan, i detta sammanhang, med olika inställningar. Mannen är den 

som till varje pris ska sträva efter vinst, medan kvinnan är glad och ödmjuk och 

accepterar sin förlust. Att vara tävlingsinriktad i matlagningskulturen på svensk 

television framställs som en egenskap män mer naturligt tar på sig. 
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5.2.2 Mänskliga naturen; hur framställs kockarna i det offentliga?  

De två kvinnliga kockarna vi analyserat har till en mycket högre grad än männen 

presenterats utifrån sina fysiska attribut. Ingen av kockarna bär traditionella 

kockkläder, men skillnaden i hur man väljer att med hjälp av kläder framställa 

manliga respektive kvinnliga kockar är tydlig. Per och Niklas har neutrala, 

naturfärgade och mer avslappnade kläder, medan Leila och Tina har varit sminkade, 

uppklädda och haft färgstarka kläder. Kameran har ofta fokuserat på Leilas och Tinas 

leende och flörtande. Enligt Jacobson (2004) är det ett återkommande fenomen att 

kvinnor presenteras utifrån sina yttre attribut och män utifrån sin profession, vilket vi 

återser i samtliga programavsnitt.  

Mannens profession sätts i fokus, hans personliga egenskaper kommer i skymundan 

och det huvudsakliga som läggs märke till är matlagningen. Studion där Niklas lagar 

mat är väldigt opersonlig. Det enda som finns är diverse köksredskap. Färgerna är 

vita, gråa och svarta. Det finns inga tecken på saker från den privata sfären, och det 

finns inget tvivel på att känslan som ska förmedlas är att det är maten som står i 

fokus.  

När man väljer att fokusera på kvinnors yttre och i sammanhanget ovidkommande 

attribut så förminskas kvinnors handlingar och aktiviteter (Jacobson 2004). Vi ser att 

detta sker med Leila. Då fokus ligger på Leilas yttre attribut förminskas hennes 

handlingar och aktiviteter. Alltså, fokus går från hennes matlagning och profession 

som kock till hennes yttre attribut, vilket gör att hennes profession kommer i 

skymundan. Exempelvis har Leila färgstarka kläder, grytor och redskap, vilket speglar 

hennes personlighet. Det finns brinnande ljus runt om i köket, hon är tydligt sminkad 

och har en urringad tröja. Enligt Jacobson (2004) framställs kvinnor ofta i medier som 

vackra sexobjekt, på detta sätt framställs också Leila.  

Vi ser att mannen framställs utifrån sin profession och kvinnan utifrån sitt yttre, 

kvinnan objektifieras. 

Dragandes med flottiga fingrar i håret står Per i en avslappnad skrud i sitt kök och 

presenterar en hafsigt upplagd maträtt. Kocken har bekväma kläder, uppknäppt 

skjorta och shorts, han är inte tillgjord och verkar inte bekymrad över vare sig hur han 

som person presenteras utifrån sina fysiska attribut eller hur maten han lagat är 

upplagd. Per har inte något krav på sig att presenteras via yttre egenskaper, han 
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behöver inte le in i kameran utan han presenteras utifrån sin profession och sina 

maskulina attribut.  

I ”Tinas cookalong” framhävs mycket känslor. Genom leende, charmande och 

personlig interaktion blir känslan en viktig del av programmet och Tina charmar alla, 

sin gäst, gästens gäster, ”cookalongarna” och TV-publiken. Kvinnan ställs som 

konversationssupport vars arbete blir att kontrollera alla delar av programmet, 

samtidigt som hon lär svenska folket att laga mat i direktsändning.  

Angelöw & Jonsson (1990) menar att man ofta framställer kvinnor som hänsynsfulla 

och ödmjuka i dagens medier. Avståndet mellan Tina som programledare och 

publiken är litet. Publiken står nära inpå samtidigt som de inbjudna middagsgästerna 

inte sitter allt för långt bort. Publiken uppmanas att lukta på den väldoftande maten, 

”känner ni hur gott det luktar”, och Tina ställer ofta retoriska frågor till publiken, 

eller söker efter deras samtycke som ”ser det inte gott ut?”, ”visst tycker ni det?”. 

Känslan av närhet försöker man skapa då kocken vänder sig till någon i gruppen. 

Genom att ställa dessa frågor skapas en kommunikation mellan kock och publik, det 

får publiken att känna sig delaktig. Tina säger ofta, ”alla ska med”, ”alla kan laga 

mat”, ”vad kul vi ska ha”, hon vill engagera tittarna. Kocken försöker skapa en intim 

relation med publiken. Tinas personliga känslor blir mer påtagliga i jämförelse med 

Niklas. Istället för att bara fokusera på matlagningen får presentationen av Tinas 

personliga egenskaper stort utrymme när hon skapar en slags relation till publiken. 

Här ser vi diskursen i praktiken, återigen. Männen har inget direkt ”krav” på hur deras 

yttre attribut presenteras, matlagningen är i större fokus. Kvinnorna har inte bara 

fokus på sin matlagning utan också sin skönhet. I bilden som kulturen presenterar av 

matlagning blir utfallet att den kvinnliga kocken måste göra något mer än att bara laga 

mat, medan det för mannen räcker att laga mat, för att synas i medier. 

Tina lagar både fet och nyttig mat. När hon lagar fet mat ursäktar hon sig ofta, vilket 

vi anser vara resultatet av att kvinnor ej tillåts laga fet mat och vara överviktiga i det 

offentliga rummet (Inness 2006). När hon exempelvis en gång använder mycket olja 

säger hon ”oh så mycket olja”, ”ta bort kameran och blunda om ni tycker att det gör 

ont” (säsong 1, avsnitt 3). Pressen på kvinnor att vara vackra och smala, som 

Jacobson (2004) talar om, blir påtaglig, då Tina ursäktar sig när hon använder smör, 

olja eller socker. 
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Efter insyn i hur Per tillagar sin mat ser vi snabbt vilken typ av mat som lagas. Det 

ska vara mycket kött, exklusiva råvaror och gärna mycket smör. Kött som gärna 

tillagas via grillning är exempel på "maskulin mat" (Swenson 2009). Per lagar 

maskulin mat, som exempelvis i säsong 1, avsnitt 1, där han lagar en mustig gryta 

som han säger att en sjöman skulle bli glad över. Maten tillreder han även på ett 

maskulint vis genom att, som den självständiga mannen (Angelöw & Jonsson 1990), 

stycka den själv. När kocken säger "Jag vet att det inte är direkt GI, men vad vore 

livet, Ros-Marie, utan smör och grädde?" (säsong 1, avsnitt 5) verkar Per vilja 

förstärka sin maskulinitet genom att påpeka att GI-mat är något kvinnligt, och att 

förknippa "Ros-Marie" med GI bidrar till att kategorisera GI-mat just som någonting 

kvinnligt. Det skapas en maskulin känsla över Pers agerande. Om man kategoriserar 

viss mat som manlig exempelvis kött, och GI-mat som kvinnlig hjälper man till att 

behålla klyftan mellan vad kulturen ser som manligt och vad den ser som kvinnligt. 

Hirdman (1998) menar att det viktiga inte är hur könen skiljs, utan att de gör det. En 

skillnad i presentationen är lätt att åskådliggöra, man säger inte att den ena typen av 

mat är bättre än den andra, men uppdelningen som görs skapar också en uppdelning 

av synen på kön.  

 

5.3.1 Makt och hierarki; kvinnan som hemmets kock 

I säsong 1, avsnitt 3, av ”Tinas cookalong”, är Carolina Gynning med och lagar mat, 

det framgår tydligt genom programmets gång att Carolina inte brukar laga mat så ofta. 

Vi kan se att diskursen om kvinnan som hemmets kock uttrycks när Carolina bryter 

mot samhällets bestämda genusmönster där kvinnan ska laga mat till mannen 

(Swenson 2009). Carolina berättar, att hon endast en gång har lagat mat till sin 

fästman. Tina ifrågasätter då om Carolinas fästman fortfarande stannat kvar hos henne 

och tycker det är oerhört häpnadsväckande att Carolina ej är den som lagar mat i 

hemmet. Tina reproducerar synen om att kvinnan ska laga mat till mannen då hon 

exempelvis säger ”va är det sant?” (säsong 1, avsnitt 3), när hon får reda på att 

Carolina inte lagar mat till sin fästman. Swensson (2009) menar på att det är i dagens 

samhälle oacceptabelt att en kvinna inte lagar mat till sin man, en syn som Tina också 

verkar ha.  

I säsong 1, avsnitt 2, är Kenny Bräck gäst hos Tina. Ungefär samma situation uppstår 
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som i avsnittet med Carolina. Kenny berättar att senast han lagade mat var för 15 år 

sedan då han och en vän lagade mat till deras fruar. Tina tycker att det är besynnerligt 

att Kenny inte har lagat mat på 15 år, men hon ifrågasätter aldrig om hans fru har 

stannat kvar hos honom fastän han aldrig lagar mat till henne. Även att Tina i både 

Kenny och Carolinas fall ser det som underligt att de inte lagar mat i hemmet så 

framställs Carolina som den som bör laga mat för att hålla kvar sin man. Att Kenny 

inte lagat mat på 15 år ses som anmärkningsvärt, att han bör laga mat till sin fru 

kommer ej på tal. Kvinnan blir den som, i maktrelationen man/kvinna, ska passa upp 

på den andre.  

 

5.3.2 Makt och hierarki; mannen som norm 

I ”Niklas mat” är det mannen som är normen, det är mannen som är den 

professionella kocken och det är mannen som har tillgång till det offentliga rummet. 

Flera avsnitt gästas av andra kockar och experter inom matlagningsområdet. I dessa 

avsnitt gavs endast utrymme till manliga kockar och till nästan uteslutande del 

manliga experter. Kvinnan blir osynlig i det professionella köket och blir den 

avvikande och osynliga. Då kvinnan nekas att, eller inte ges möjlighet att, konkurrera 

på samma villkor som mannen, så reproduceras diskursen där mannen är normen i det 

professionella köket. I den offentliga sfären är det mannen som får utrymme och 

tillfälle att spänna sina professionella muskler. I och med att tittarna endast ser 

manliga yrkeskockar, befästes bilden att det är just män som är de professionella 

kockarna. Vi ser att kvinnans osynlighet, som Jacobson (2004) talar om, är ett 

fenomen som även kan beskådas i svensk televisions matlagning. Samhällets 

accepterade genusmönster följs och framstår i sammanhanget som normalt, en 

genusskillnad skapas då accepterandet skildrar en olik bild av män och kvinnor 

(Connell 2003).  

En kvinnlig expert är faktiskt med i ett inslag, i säsong 5, avsnitt 5 av ”Niklas mat”, 

där hon berättar om hur hon ”lyckades ta sig upp”. Hon berättar vidare om sin 

bakgrund och sitt ursprung, vilket inte några av de manliga experterna i programmet 

har gjort. Männen talar endast om sin expertis och sitt yrke. Kvinnan beskriver sitt liv 

i den privata sfären och hennes liv dramatiseras. Hon förklarar att ingen trodde på 

hennes affärsidé om att sälja garnering och grönsaker till lyxkrogar, men att hon ändå 
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har lyckats bli en dold kändis bland lyxkrogarna. Alltså, när männen presenterades 

utifrån sin profession beskrevs de också utifrån denna, de sågs som kunniga och 

duktiga på sitt yrke. När en kvinna äntligen fick tillfälle att presenteras utifrån sin 

profession lades inte fokus på hur duktig hon var i sitt yrke, istället fick hon berätta 

sin livshistoria och programmet försökte istället förmedla en känsla.  

Vi ser att kvinnan är underordnad mannen i relationen man/kvinna. Männens expertis 

blir något naturligt, medan kvinnornas blir häpnadsväckande.    

!

5.3.3 Makt och hierarki; språk och sexistiska skämt 
Fishman menar att mannen har stora rättigheter i konversationen. Det är mannen som 

styr topiker som används i samtalet (Ohlsson 2003). Per som kock är väldigt 

dominant. Han följer normen om den dominanta mannen vilken Angelöw & Jonsson 

(1990) menar är ett vanligt beteende hos män. Ohlsson (2003) skriver hur män tar sig 

större frihet, i förhållande till kvinnor, i samtal och de skämtar oftare. Beteendet 

återges av Per som ironiserar mycket av sina ageranden gentemot publiken. Via 

ironiseringen tar han sig frihet att skapa en maktrelation till publiken.  

"Men gud kan han inte ta en sked och smaka med, nej…" säger Per i säsong 1, avsnitt 

2, och doppar fingret i en skål för att smaka av maten. "Måste vara noga med hygien 

när man handskas med kyckling", yttrar Per i säsong 1, avsnitt 4, och tar sedan med 

sig kycklingen ut för styckning, lägger den på en stubbe, tar upp en yxa och hugger 

till. Detta är två av flera exempel där Per ironiserar sin handling, han tar sig frihet att 

skapa ett polariserat maktförhållande till sin publik med fördel till honom själv. Själva 

skämtandet i sig är inte knutet till det manliga beteendet. Men att ges utrymme och att 

skämta i det offentliga är något Ohlsson (2003) menar förekommer mycket oftare 

bland män. Anledningen är att just själva skämtandet i sig är en mycket kraftfull 

språkhandling och om en kvinna skämtar riskerar hon att framstå som mindre 

kvinnlig (Ohlsson 2003). När mannen tar sig frihet att skämta och ironisera mot 

publiken, vilket Per gör, bryter han inte mot några sociala konventioner utan gör 
precis det som förväntas av honom utifrån normen. 

I "Vad blir det för mat?" använder sig Per också av könsladdade ord när han säger 

"Hustrun blir galen om jag har sönder blomman i landet. Jag tycker att i 
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grönsakslandet ska det vara grönsaker, inga jävla blommor." (säsong 1, avsnitt 1). 

Detta och liknande kommentarer är språkladdade könsskillnader vilka kocken 

använder. De förstärker manlig övermakt i relationen man och kvinna. När kocken 

yttrar citatet, reproduceras ett ojämlikt maktförhållande, vilket är språkets skadliga 

effekt. Kvinnan presenteras som den känsliga som vill ha blommor i grönsakslandet, 

medan mannen är den som inte vill ha blommor i landet utan grönsaker. 

Grönsakslandet ska fylla en praktisk funktion och inte utsmyckas med blommor enligt 

Per. I detta fall blir mannen den rationelle och vill att landet ska vara produktivt, 

medan kvinnan är känslig och hellre vill att landet ska se fint ut än att bara innehålla 

grönsaker. Här framställs en traditionell normativ bild av kvinnan som emotionell och 

uttrycksfull, likt Connells (2003) teori, då hon är den som vill ha blommor i landet för 

att det ska vara fint, medan mannen presenteras som den praktiske, som hellre än att 

ha det fint och prydligt vill ha landet för dess egentliga funktion.  

Man kan med hjälp av könsladdade ord förstärka normen om mannens över- och 

kvinnans undermakt. När kvinnor skildras som sexobjekt, ses de utanför sin 

intelligens och/eller definieras i termer av hem, familj och domestikiska roller, 

kvinnan blir underlägsen mannen (Litosseliti 2006). Ohlsson (2003) menar som 

tidigare nämnts att mannen är den som naturligt skämtar i det offentliga. Denna teori 

stämmer inte överens med hur Tina beter sig. Hon skämtar med gästerna och bjuder 

mycket på sig själv. Många av skämten har en sexuell anspelning eller rör fysiska 

attribut och utseende. Exempelvis när Gordon Ramsay besöker Tina i det första 

avsnittet av säsong 1, kommenterar han att han har en större pepparkvarn än vad hon 

har, Tina svarar då snabbt ”the bigger pepper mill the smaller wee wee”. Gordon 

försökte hävda sin manlighet och ta över ledarrollen, men Tina gav då svar på tal och 

försökte därmed sätta Gordon på plats. Genom att använda en rapp replik, som är ett 

vanligt sätt att försvara sig vid en diskussion så man ej hamnar i underläge (Wahl & 

Holgersson 2004), talar Tina om att Gordons kommentar ej var välkommen.  

Ett annat exempel på hur Tina använder sig av språket är när Tina möter Erik och 

Mackan (säsong 1, avsnitt 2). Då kommenterar hon titeln på deras tidigare program på 

TV6 ”Erik och Mackan – snygga och smärta” och frågar, ”vad hände egentligen?”, 

syftandes på deras kroppsbyggnad. Kan det vara så att Tina spelar efter grabbarnas 

spelregler för att hävda sig i det offentliga köket?  
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Även om Tina har tillgång till det offentliga rummet har hon inte samma 

förutsättningar som sina manliga kollegor. Angelöw & Jonsson (1990) menar att 

traditionellt ses det som manligt att ta på sig ledarrollen. När Tina som kvinna tar på 

sig ledarerollen görs det på ett otraditionellt vis. Jarlbro (2006) menar att exempelvis 

journalister som vill lyckas på en mansdominerad arbetsplats antingen måste bli ”en 

av grabbarna”, vilket vi kan likna Tinas beteende med, och berätta skämt med 

sexistiska inslag. Eller så måste kvinnan överdrivet spela på sina fysiska attribut och 

vara extra mycket kvinnlig. Tina spelar på sina fysiska attribut då hon försöker 

charma gäster och publik, hon är klädd i feminina kläder, samtidigt bryter hon mot 

genusmönstret när hon talar om svett, lökringar och att man kan bli dålig i magen av 

jordärtskocka. När kvinnor syns i medier är det främst i sammanhang som berör 

skönhet (Jacobsson 2004), vilket Tinas presentation inte helt stämmer överens med. 

Tina drar sig inte för att skämta om sådant som ofta innehåller sexuella anspelningar 

exempelvis i säsong 1, avsnitt 4 när Tina och Måns Herngren gör korv säger Måns att 

hålet är för stort för pinnen och Tina skrattar och ler och säger ”Ja det brukar vara 

problemet”.  

Ett sätt för att som kvinna lyckas och ta plats i det offentliga rummet är i nuläget att 

alltså vara som Tina, helst vara någon som likt henne kan spela även med männens 

kortlek, det vill säga skämta, ironisera, ge rappa svar och ta kommandot i rummet 

men även besitta de kvinnliga egenskaperna som att vara vacker och charmig. 
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6. Slutdiskussion 
När vi är inne i det andra decenniet under 2000-talet är det fascinerande, och 

oroväckande, hur man presenterar manligt och kvinnligt i medier. Televisionens 

bakomliggande kultur ser fortfarande mannen som den normativa och kvinnan som 

den andra. 

I de fyra matlagningsprogrammen vi undersöker gör man i grund och botten samma 

sak, lagar mat. Dock ser vi att matlagningen kan skilja sig väldigt mycket åt beroende 

på vem som utför den.  

Efter genomförd analys kan vi konstatera att manliga kockar presenteras utifrån 

klassiskt manligt beteende och kvinnor utifrån det klassiska kvinnliga beteendet. 

Redan i detta skede görs mannen och kvinnan till motsatspar. De manliga kockarna är 

rationella, spontana, improviserande och tävlingsinriktade, medan de kvinnliga ses 

som uttrycksfulla, måna om sitt utseende och tillfredsställande av andra. Per som 

kock framställs som spontan och improviserande, medan Niklas ses som professionell 

och den tävlingsinriktade kocken. När Leila presenteras som den romantiska kocken i 

hemmet och lagar mat till familjen och Tina som den vackra, flörtande och 

skämtsamma kocken, nedvärderas den kvinnliga kocken och ses som mindre 

professionell i sammanhanget. 

Därmed inte sagt att det manliga beteendet i grunden är bättre än det kvinnliga men 

genom att följa gamla mönster ifrån en relation där kvinnan är ”den andre” och 

underlägsen mannen så reproduceras ett ojämnt maktförhållande. 

Man väljer att visa kvinnan som den känslosamma, mjuka individen, som finns till för 

att laga maten för hemmet. När Leila lagar mat, så gör hon det till sina gäster eller till 

sin dejt. Programmet förmedlar en helhetskänsla som har en romantisk underton. 

Syftet i matlagningen blir att tillfredställa någon i sin närhet, kocken lagar inte mat för 

att prestera eller visa hur duktig hon är, maten lagas för hemmet. När mannen lagar 

mat i den privata sfären gör han det av andra anledningar än att vara just hemmets 

kock. Per talar alltid om sin profession, hur god maten han lagat blir och hur duktig 

han som kock är. Istället för att laga mat för hemmet, lagar han mat i hemmet, för sin 

egen självbekräftelse och söker via matlagningen applåder. Vi ser här att programmen 

följer bilden av mannen som professionell kock och kvinnan som hemmets kock. Som 
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i så många andra sammanhang presenteras kvinnan utifrån andra förutsättningar i 

jämförelse med mannen.  

Mannen förlitar sig på att hans profession i yrket ska fånga publikens uppmärksamhet, 

medan kvinnan utöver sin profession i yrket tar hjälp av sin mjuka personlighet och 

sina yttre attribut för att charma publiken. När mannen lagar mat, så är det 

matlagningen som i grund och botten är i fokus, kocken har neutrala kläder på sig och 

det finns inget anmärkningsvärt med hans utseende. Kvinnan tillför alltid något annat 

än bara matlagningen, hon får aldrig bara ses som kock utan hon ses alltid som just, 

kvinnlig kock. Fokus läggs på hennes utseende, hon är stylad och uttrycker med hjälp 

av kläder, smink och flörtande sin personlighet. 

Hur könen får tillträde till den offentliga sfären är förbryllande. Kvinnan måste alltid 

göra något annat än att bara vara kock. Det räcker inte att hon är duktig på 

matlagning, om hon ska synas ska hon flörta, vara vacker och uttrycksfull, vilket 

skapar en väldig orättvisa mellan könen, då mannen istället kan vara ”bara” en bra 

kock för att synas.  

En annan intressant aspekt av matlagningsprogrammen vi lade märke till under 

analysen var hur kockarna skämtade med publiken. Det var till största delen två av 

kockarna som ”skämtade”, Per och Tina. Per använder sig av ironi, där de flesta 

exemplen vi sett utgörs av att han gör något tabubelagt, kommenterar detta och säger 

att han inte borde göra så, sekunden efter gör han det i alla fall. Han stärker sin roll i 

relation till publiken, bryr sig inte direkt om att det han gör ses som tabu och skämtar 

istället om det och sätter sig över publiken i maktrelationen. Tina skämtar på ett annat 

vis, hon använder sexuella anspelningar när hon talar med gäster och försöker få med 

publiken i skämten. Vi ser det som att hon försöker anta en roll som ”en av 

grabbarna”, hon antar ett manligt beteende (att skämta offentligt), men gör det på ett 

kvinnligt sätt, med hjälp av sin charm, och skämtar inte om publiken utan med 

publiken. Återigen presenteras kvinnan olikt mannen, som ges utrymme att skämta för 

att stärka sin maktposition, kvinnan skämtar för att inte hamna i underordning och 

måste anta en roll som ”en av grabbarna”. 

Vi ser att ja, diskursen om den professionella manliga kocken och kvinnan som kock i 

hemmet reproduceras i svensk televisions matlagningskultur. Genom att konstant 

osynliggöra kvinnan som professionell och presentera henne utifrån sina yttre attribut 
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och sina känslor istället för i sin profession blir hon underlägsen mannen, som istället 

får utrymme att presenteras som just professionell. Den manliga hegemonin i svensk 

televisions matlagningskultur är ett faktum.   

Vårt studieobjekt var matlagningsprogram, men vi antar med stor säkerhet att 

liknande resultat skulle nås om man studerade andra delar av svensk television. Vare 

sig man studerar matlagning, nyhetsrapportering, familjeprogram eller 

inredningsprogram som är skapade ur det västerländska idealet i den svenska 

televisionen så tror vi, tyvärr, att den genusrelation vi här synliggjort, skulle komma 

till uttryck. Kvinnan ses idag som ”den andra”, och med vår uppsats och vårt resultat 

hoppas vi kunna hjälpa till att väcka intresse för vidareutveckling av forskning och 

arbete i syfte att skapa ett jämlikare samhälle.   
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