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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka samspelet mellan genus och matlagning samt hur 

deras roller utspelas i matlagningsprogrammen. Ett urval av tidigare forskning som behandlar 

vårt specifika ämne samt hur vår studie särskiljer sig från dem återfinns under kapitel två. Med 

hjälp av de två metoderna kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys analyserades innehållet i 

utvalda avsnitt ur ”Mat” och ”Vad blir det för mat?”. Urvalet av de avsnitt som studerade skedde 

med ett systematiskt urval. Med Erving Goffmans teori och utvalda nyckelbegrepp skapades ett 

kodschema som vi sedan applicerade i studiens analysdel. Vi har på ett detaljerat sätt studerat 

programmen för att se vem som gör vad samt på vilket sätt det presenteras med 

genusperspektivet i åtanke. Det vi kom fram till var att genus var en väsentlig faktor till de 

främsta skillnaderna i programmen som i sin tur påverkade aktörernas roller. 

 

Nyckelord: matlagning, genus, kvantitativ analys, kvalitativ analys 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the interaction between gender and cooking, and how 

their roles unfolding in cooking programs. A selection of previous research that addresses our 

specific topic and how our study differs from those found in chapter two. Using the two methods 

quantitative and qualitative content analysis analyzed the contents of selected passages from 

"Mat" and "Vad blir det för mat? '. The selection of the sections studied were made with a 

systematic sample. With Erving Goffman's theory and selected key concepts created a coding 

scheme which we then applied in the study analysis section. We have a detailed manner studied 

programs to see who is doing what and how it is presented with a gender perspective in mind. 

What we came up with was that gender was a significant factor for the primary differences in the 

programs, which in turn affected the actors' roles. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I denna uppsats skriver vi om manligt och kvinnligt och hur det framställs i matlagningsprogram. 

Vi kommer att titta på två valda tv program, Tina Nordströms “Mat” och Per Morbergs ”Vad blir 

det för mat?”. Vi kommer att följa fyra avsnitt av vardera program för att skapa en förståelse hur 

manligt och kvinnligt framställs. För att kunna analysera vårt material har vi använt oss av 

Erving Goffmans dramaturgiska teori samt en teori om typifiering. Vi har även tittat på tidigare 

forskning och förklarat på vilket sätt vår uppsats skiljer sig ifrån dem. I avsnittet ”Metod” 

förklarar vi hur vi gått tillväga för att göra klart analysen. Till vår hjälp hade vi två former av 

innehållsanalys som en forskare använder när han/hon vill studera ett materials innehåll på ett 

bra sätt. Vi har kommit fram till att manligt och kvinnligt skapar uppenbara skillnader i 

programmens innehåll vilket också styr hur kockarna uppträder i sina olika roller. 

 



 
 

Förord 

Denna uppsats har skrivits gemensamt av oss, Ulrika Rangmark och Konstantin Sidorenko. Vi 

tar gemensamt ansvar för samtliga delars innehåll.  

En uppdelning av arbetet var aldrig aktuellt då vi tillsammans skrivit alla delar. Trots att vi 

ibland suttit åtskilda och skrivit var för sig så har vi alltid haft kontakt och med hjälp av Google 

Drive kunnat se vad den andre skrivit och därmed haft möjlighet att tillägga vad vi ansett varit 

relevant. 

 

Tack! 

Ett stort tack till våra handledare Lars Holmberg för all den hjälp han har gett oss. Hans tips och 

råd har varit ovärderliga fört vår studie då den fört den framåt.   
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1. Inledning & problemformulering 

I dagens moderna samhälle har massmedia en självklar plats i tillvaron, media benämns till och 

med av Jostein Gripsrud (2002) som den "sekundära socialisationen" då den förmedlar 

information om vilka vi är samt vad som är förväntas av oss. De olika formerna av medier lär vi 

känna redan i tidig ålder. Tv, radio, datorer, tidningar och böcker är för många individer 

självklara element i vardagen. Dessa medier är en länk in i individers privata sfär där de fungerar 

som en informationskälla men även som det medium som används när vi vill bli underhållna. Ett 

exempel på massmedia är tv-program som vi idag har tillgång till genom olika surfplattor, 

mobiltelefoner samt moderna datorer. I denna uppsats kommer vi ta en närmare titt på program 

med matlagningen som främsta innehåll. 

 

Under de senaste åren så har antalen matinriktade tv-program ökat explosionsartat, matlagning 

och allt som berör ämnet har blivit mycket populärt bland den svenska befolkningen. För dem 

som tvivlar är det bara att ta en snabbtitt i tv-tabloiden. En undersökning av tabloiderna hos 

kanalerna SVT, TV3, TV4 och Kanal 5 visade att minst tio matlagningsprogram sänds i veckan 

per kanal. Den största delen av dessa program sänds även i kanaler som inte finansieras av tv-

licensen. Utöver de ovannämnda kanalerna finns det självklart andra som sänder tv-program med 

mat som tema. Hur många dessa är har inte undersökts men vi spekulerar att det är en stor 

mängd. Även utländska matlagningsprogram återfinns i tv-tabloiden. Engelskmannen Jamie 

Oliver lagar sin mat men yviga gester och pojkaktig charm samtidigt som han försöker utbilda 

sin publik till att leva en hälsosammare livsstil. Hans kollega och landsman Gordon Ramsey, 

även kallad den arga kocken, skriker däremot på oduglig restaurangpersonal. Dessa är bara två 

exempel på utlandsproducerade inslag i den omfattande kategorin matlagningsprogram som 

sänds i svensk tv. En intressant aspekt vi kommit underfund med är att en del förlagor till 

engelska matlagningsprogram får en svensk version, däribland "Kniven mot strupen" och 

"Melkers krogakut" som båda är av samma koncept som Ramsays program "Elaka kocken". Vi 

kan även se likheter mellan den brittiska kocken Nigella Lawson och hennes svenska kollega 

Leila Lindholm då de båda lagar mat för att göra vardagen enklare men samtidigt festligare. 

 

Det svenska folket verkar alltså ägna en stor del tid åt att titta på dessa matlagningsprogram. 

Intresset för dessa sorters program har ökat mycket samtidigt som efterfrågan på fryst färdigmat i 
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mataffärerna ökar. Det kan tolkas som att delar av den svenska befolkningen sätter in den frysta 

fabriksgjorda maten i mikron för att sedan sätta sig framför tv:n och äta samtidigt som de kollar 

på när en kock lagar annan sorts mat. Detta anser vi är ett mycket underligt beteende. 

Från början var vår tanke att undersöka varför det finns så många manliga stjärnkockar när det 

genom alla tider ansetts vara kvinnans roll att stå bakom spisen och se till att maten fanns på 

bordet när mannen kom hem från arbetet. Bakgrunden var att vi ville se vad som hade förändrats, 

män hade snabbt gått från att knappt kunnat laga en lagom avancerad rätt till att omvandlas till 

gourmander på bara några årtionden. Om det nu är kvinnans roll att laga mat, varför finns det så 

många manliga kockar som figurerar i media? En enkel granskning av tv-tabloiden visar att de 

flesta matprogram leds av män. Dessa frågor och tankar ledde fram till beslutet om att det vore 

betydligt mer intressant att undersöka hur manligt och kvinnligt framställs i matlagningsprogram. 

 

Problematiken, som vi anser existerar, med dagens matlagningsprogram är att genus styr 

programmens rikting och dess innehåll. Vi har idag ett utbrett sortiment av olika kockar med 

egna program där de visar upp sina matkunskaper. Vi vill undersöka och se på vilket sätt 

kockarnas genus och roller presenteras samt hur det påverkar matlagningsprogrammens innehåll 

och riktning beroende på vem som leder programmet, mannen eller kvinnan. De program vi i 

denna studie kommer att studera är "Mat" och "Vad blir det för mat?" som leds av Tina 

Nordström respektive Per Morberg. Ännu en orsak till varför vi valt att skriva om detta ämne är 

för att det berör ett sociologiskt ämne och är därmed relevant som vårt studieämne. 

 

Många bekanta som vi talat med har, liksom vi, blivit överraskade över hur genus framställs i de 

matlagningsprogram som sänds på tv. En intressant aspekt är dock att inte många reflekterat över 

hur det kan komma sig att det är allmänt accepterat att män och kvinnor framställs på ett sådant 

respektive annorlunda sätt. Vi vill i denna uppsats ta en närmare titt på detta. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att analysera Tina Nordströms och Per Morbergs matlagningsprogram 

ur ett genusperspektiv. Genom att även se det från en dramaturgisk synpunkt får vi en möjlighet 

att se om det finns skillnader i hur de två kockarna framställer sig själva. 

Frågeställningar: 
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 Hur framställs manligt och kvinnligt i matlagningsprogrammen? 

Vi är inte bara intresserade av genus i programmen utan också hur kockarna framställer sina 

roller. Därav följande frågeställning: 

 Hur uttrycker kockarna sin roll och vilken relation finns mellan könen? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats avgränsat oss i antalet tv-program vi studerat, detta för att förhindra att 

arbetet blir allt för omfattande. Vi valde programmen ”Mat” med Tina Nordström och ”Vad blir 

det för mat” med Per Morberg därför att vi tycker att dessa program har en bra kontrast gentemot 

varandra och passar in i vårt ämnesval på grund av genusets generella inriktning. Tv-program 

som vi valt bort var ”Niklas Mat”, ”Leilas Mat” och "Halv åtta hos mig", anledningen till att de 

bortsågs ifrån var att studien hade blivit för bred om vi även hade studerat dessa. Vi anser att de 

två programmen vi valt framställer kön på helt skilda sätt i jämförelse med varandra och detta 

resulterade i att just dessa valdes. De utvalda programmen som studerades valdes ut systematiskt 

och vi applicerade därefter vårt egenskapta kodschema på dem. Orsaken till att vi inte använde 

ett kodschema från redan publicerad litteratur var vår målsättning att det helt skulle vara anpassat 

till vårt ämne och vår inriktning. En längre beskrivning över uppsatsens tillvägagångssätt finns 

under metoddelen. Eftersom både Tina och Per befinner sig i en köksmiljö är det intressant att se 

hur dem skiljer sig åt. Vi kunde endast ha valt att studera deras beteenden och rollframträdanden 

och enbart besvarat frågeställningen hur aktörernas roller framställs. Vi valde dock att utöka 

studien och tillade genusperspektivet för att studien inte skulle bli allt för endimensionell. 

 

1.3 Bakgrund 

"Mat" och "Vad blir det för mat?" är två matlagningsprogram i svensk tv där kockarna Tina 

Nordström respektive Per Morberg lagar mat till gäster som kommer på besök. När Tinas 

program började sändas i början av 2000-talet slog det ner som en bomb och blev mycket 

populärt, hon blev snabbt folklig och blev Mat-Tina med hela svenska folket. Per Morbergs 

program började sändas år 2007 och blev även det en stor framgång. Liksom sin kvinnliga 

kollega har Per också blivit folkkär.  
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I en undersökning som genomfördes på uppdrag av varumärket Ögon ställdes frågan vilken TV-

kock inom bakning och matlagning som respondenten helst vill se kommer hem till dem och 

bakar. Den som toppade listan när resultatet var sammanställt var Tina Nordström med en knapp 

seger framför Leila Lindholm och med Per Morberg på en tredje plats (Fazer, 2013). Detta anser 

vi är ett tydligt tecken på att Tina Nordström och Per Morberg blivit folkkära. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera ett urval av det som tidigare skrivits i ämnet genus och 

matlagning. Vi kommer att skriva kort om fyra exempel och sedan redovisa hur vår uppsats kan 

anknytas till dem. 

 

2.1 Genus 

Raewyn Connell är ett framstående namn inom forskningen kring genus och på svenska finns tre 

av hennes böcker översatta, däribland "Om genus". Boken ger en översikt över de centrala 

frågeställningar som finns inom genusforskningen. Den beskriver hur människans omedvetna 

och medvetna syn på genus skapar orättvisa mellan kvinnor och män. Boken är frekvent 

närvarande på litteraturlistor inom svenska utbildningar rörande bland annat sociologi och genus. 

Connell ger i boken många exempel på hur män och kvinnor skiljs åt i det vardagliga livet. Hon 

påpekar bland annat på att vi klär och klipper oss olika och till och med går på toaletten i ofta två 

helt skilda rum. Det som hon anmärker är speciellt med dessa arrangemang är att de är så vanliga 

att de först upptäcks när någon inte följer det mönster som finns. Det är inte endast ett lands 

lagstiftning som påverkar individers inställning i vad som är ett respektabelt genusrelaterat 

beteende, även familjemedlemmars inställning men framför allt media har en stor betydelse 

(Connell, 2009:18).  

 

Connells tankegångar kring genus och om de osynliga regler som först upptäcks när någon bryter 

mot vad som är korrekt beteende kan kopplas samman med vår studie. Att Per Morberg får pilla 

sig i håret och svära verkar vara allmänt accepterat, om dock den kvinnliga kocken, Tina 

Nordström, skulle göra likadant skulle det mycket troligt inte vara lika accepterat. Möjligen 

skulle en folkstorm uppstå. Vi kommer i uppsatsen slutdiskussion försöka komma fram till varför 

det är på detta sätt. 
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Vi funderade under en kort period att även ta med Connells bok "Maskuliniteter" men den valdes 

snabbt bort då vi insett att den endast täcker en del av det område kring genusbegreppet vi ville 

studera, dvs. endast det manliga. 

 

2.2 Massmedia 

Jostein Gripsrud skriver i sin bok ”Mediekultur, mediesamhälle” om massmedias roll i dagens 

moderna samhälle. Han skriver bland annat om medieteorier som fokuserar på att reproducera 

och förstärka de redan existerande föreställningarna som finns kring vad som är manligt och 

kvinnligt samt vad som är rätt och fel (Gripsrud, 2008:30). Gripsrud framhäver även mediernas 

roll i identitetsbildningen där han hävdar att valet av kanal i radio och tv bekräftar vilken typ av 

identitet en person har (Gripsrud, 2008:41). Gripsrud skriver vidare om televisionen och dess 

förmåga att redigera och sända sin version av verkligheten. Att tv:n kan användas till att föra 

människor närmare varandra har sedan länge varit känt, ett exempel som tas upp i boken är 

sändningarna från begravningen av prinsessan Diana där en hel värld sörjde och därmed fick 

tillfälle att känna samhörighet (Gripsrud, 2008:48).  

 

Den koppling till vår studie vi kan se här är att tv-sändningar gör intryck på individer, kanske 

inte på en global nivå utan ett mer vardagligt plan; dagen efter att "Mat" eller "Vad blir det för 

mat" sänts i tv diskuterades det troligtvis för fullt runt lunchbordet på många arbetsplatser om de 

olika recept som tillagats. Att diskutera ett tv-program vet vi av personliga erfarenheter kan vara 

mycket givande samtidigt som det skapar en samhörighet med den man diskuterar med. På ett 

sätt kan man betrakta tv:n som en modern version av dåtidens lägereld där familj och vänner 

samlades för att uppleva en förenad gemenskap. Motivet till valet av Gripsruds bok är således att 

den på ett bra sätt redovisar den inverkan som massmedian har på individerna. 

 

Den tidigare forskningen vi tittat på har båda beskrivit hur vi formas som människor när det 

gäller kön, medias roll och nedan följer två artiklar som fokuserar på matlagning. 
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2.3 Forskningsartiklar 

I vår sökning att finna passande artiklar och tidsskrifter tog vi hjälp av högskolebibliotekets 

resurser. Vi använde oss av bland annat Google Scholar, Söder Scholar, Libris samt 

Mediearkivet. Alla våra sökord har varit kopplade till vårt forskningsområde, men dem generella 

sökorden vi använde främst var: matlagning, genus, kockar, mat, tv, television och könsroller i 

matlagning. Varje artikel eller tidsskrift som vi fann, verifierades för att se giltigheten samt om 

den värderades som vetenskaplig. Vi studerade också hur relevanta artiklarna skulle vara för vår 

studie och tog med dom viktigaste. 

 

Ett flertal forskningsartiklar har publicerats där genus och matlagning är viktiga komponenter. 

Däribland "Sex in the kitchen: changing gender roles in a female-dominated occupation" där 

Nnamdi O. Madichie skriver om den tidigare kvinnodominerade sektorn som numera blivit 

"könsneutralt" – köket och allt som det berör. I artikeln skriver författaren bland annat om hur 

bilden av kocken har förändrats från en enkel och ödmjuk person som gjorde det smutsiga 

arbetet till att numera vara en artist eller stjärna som agerar inför sin publik. Madichie skriver 

även att matlagning blivit coolt i och med att så kallade "celebrity chefs", kändiskockar på 

svenska, glamouriserat kockkonsten. Dessa kändiskockar menar hon utgör en förebild för många 

unga och når många individer genom sina tv-program. På grund av detta så är dessa 

kändiskockar en viktig grupp i samhället då de har möjlighet att nå ut till en bred publik med sina 

attityder och åsikter i en rad olika frågor (Madichie, 2013).  

 

Denna påverkan som kändiskockarna har på sin publik kan appliceras på de två kockar som vi i 

vår studie kommer ta en närmare titt på. På grund av det stora inflytande som Tina och Per har så 

är det, enligt vår uppfattning, mycket viktigt att de beter sig korrekt i sina respektive program 

och inga oavsiktliga gester förekommer som kan förstöra deras relation till den publik de har. 

Med tanke på det stora tycke som deras tv-tittare visar dessa kockar kan det vara katastrofalt för 

deras karriärer om något skulle rubba det förtroende som finns mellan deras publik och dem. 

 

I Madichie forskningsartikel tas det även upp att den tidigare avskilda värld där kockarna lagar 

maten i öppna kök, genom matlagningsprogrammen i tv, blivit tillgängliga för en större massa. 

Kockarnas "backstage" har blivit tillgängligt för utomstående (Madichie, 2013). Detta förenar 
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delar av forskningsartikeln med en av de teorier som vi kommer att använda i vår uppsats. Den 

amerikanske sociologen Erving Goffman skriver om den bakre regionen där aktören kan gå ur 

rollen och ta av sig sin mask. Problematiken med att publiken fått tillgång till kockarnas bakre 

region kan resulterar i att kockarna inte längre har en plats där de kan vara ensamma och 

reflektera (Goffman, 2009).  

 

När kockarna framträder i den främre regionen spelar de upp sina typiska könsroller och 

medvetet eller omedvetet för automatiskt vidare de föreställningar kring hur män och kvinnor 

bör agera i förhållande till den publik som observerar. Publiken tar till sig vad programmen 

förmedlar för bilder av vad som är manligt och kvinnligt. 

I forskningsartikeln "A slave to the stove? The TV celebrity chef abandons the kitchen: lifestyle 

TV, domesticity and gender" skriver Lucy Scholes om kändiskockarna och deras förmåga att 

inneha rollen som aktivist och förälder samtidigt som de är karismatiska och auktoritära. 

Kändiskockarna har blivit en del av tv-tittarnas vardagliga liv och de behandlas som om de vore 

ens vänner, de benämns med förnamn och det är förväntat att alla ska veta vem det är man talar 

om. Scholes skriver även om hur utformningen av matlagningsprogrammen utvecklas, från det 

mer traditionella där en kock lagade mat i ett kök till att numera vara förgrundsgestalter till en 

form av livsstil där tv-tittarna köper kokböcker och ser på programmen för att känna en 

tillhörighet tills just kändiskockarna och den livsstil de förmedlar. Genusperspektivet är en 

genomgående tråd i artikeln och när författaren presenterar de olika brittiska kändiskockarna 

granskas deras olika matlagningsprogram med ett genusperspektiv. Bland annat anmärker 

Scholes att Jamie Oliver skapat en så kallade metrosexualitet; samtidigt som han arbetade i ett 

traditionellt feminin sfär, det vill säga köket, anses han vara “en av grabbarna” (Scholes, 2011). 

 

Vår uppsats särskiljer sig från den tidigare forskningen som vi tagit upp ovan. Vi anser ha hittat 

ett nytt utgångssätt där man ser matlagningsprogrammen som ett skådespel där kockarna spelar 

den roll de frivilligt eller ej blivit tilldelade. Det är rätt så uppenbart att kockarna går in i en roll 

framför kamerorna när man väl börjat tänka på det. Att Per Morberg är likadan när kamerorna 

slocknat har han i ett flertal intervjuer nekat till. I en intervju med Smålandsposten svarar han 

såhär på frågan om det går lika vilt till i vardagslivet hos familjen Morberg: “Nej för fan, vem 

orkar hålla låda så här jämt, det här är ju också en roll” (Smålandsposten, 2013). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel så kommer vi presentera den teori som vi har valt att använda i denna studie. Först 

förklaras valet av teorin där även en kort redovisning av andra teorier som valdes bort återfinns. 

Därefter beskrivs begreppet typifiering följt av en utförligare beskrivning av teorin, som vi 

använde i vår strävan att få en större förståelse rörande studiens ämne, följer därefter. 

 

3.1 Val av teori 

I vår strävan att besvara våra frågeställningar och syfte så kommer vi att utgå ifrån följande teori; 

Erving Goffmans teori om vardagslivet som efterliknar en teaterscen. Andra möjliga teorier att 

koppla till vår studie, men som vi bortsett från, är i synnerhet Sandra Hardings teori om genus 

där hon beskriver att särhållning mellan män och kvinnor influerar vårt tankesätt och att det hela 

tiden finns i närheten. Hon tar upp tre huvudbegrepp i sin teori som beskriver särhållningen mer i 

detalj, nämligen symboliska, strukturella och individuella faktorer som påverkar 

könsindelningen. Också en annan teori som behandlar genuset har skrivits av Berit Ås angående 

härskartekniker. Hon beskriver hur maktrelationer skapas både mellan män och kvinnor men 

också mellan människor av samma kön. Härskarteknikerna utspelas i alla former av 

interaktioner, både mellan barn och vuxna. Berit Ås delar in sin härskarteori i många olika 

nyckelbegrepp som förklarar hur en maktprocess kan gå till. Hon tar upp begrepp som 

osynliggörande, förlöjligande, undanhållning av information samt dubbelbestraffning. Valet av 

Goffman har varit centralt för oss eftersom hans nyckelbegrepp samspelar med uppsatsens 

forskningsmål. Kockarna som framträder i programmen tar på sig en roll, samma roller som 

Goffman förklarar i form av begrepp och situationer.  

Efterforskningen skedde både bland läro- samt faktaböcker, men också genom internet. Efter ett 

tips från handledaren kom vi fram till att Erving Goffmans dramaturgiska teori vore väldigt 

passande för vår studie. 

 

3.2 Typifiering 

Typifieringar skapas när människor i större grupper skapar gemensamma åsikter om en akt, 

händelse eller fördom. En typifiering kan vara en komplettering till det empiriska materialet, så 

att läsaren förstår mer utförligt varför vissa fördomar eller tolkningar angående ett påstående 



9 
 

görs. Många tolkningar eller fördomar skapas genom socialt konstruerade mekanismer. Vi 

skapar på så sätt vår egen verklighetsbaserad bild utifrån uttrycket, men samtidigt kan andra 

människor ha sina egna föreställningar av samma påstående.  

På grund av våra valda matlagningsprogram, har vi i denna uppsats våra egna typifieringar 

angående vad som är manligt och kvinnligt. Per Morbergs program "Vad blir det för mat?" har 

en stark kontrast gentemot Tinas "Mat" och är också anledningen till varför vi valde dem. Pers 

manliga karaktär i svensk tv kan mycket väl typifieras av andra som även kvinnligt beroende på 

deras härkomst. Varför vi anser hans ageranden som typiskt manliga är därför att om vi ser detta 

från den svenska televisionens perspektiv, så hade en kvinna aldrig kunnat agera på liknande sätt 

i svensk tv, därav våra typifieringar och värderingar angående hans akter i programmet. 

 

3.3 Dramaturgisk teori 

I Goffmans bok "Jaget och maskerna" (2009) presenterar författaren sin teori kring vardagslivets 

"teaterföreställning". Denna teori är omfattande och innefattar många olika begrepp, vi kommer 

därför att begränsa oss och endast använda de som är relevanta för denna uppsats syfte och 

frågeställningar. Att vi valt att utelämna vissa begrepp grundas i att de inte passade in i den 

riktning vi ville att studien skulle ta. Förmågan att kunna avgränsa materialet är också viktigt och 

det hade vi i åtanke då vi begränsade antalet begrepp. 

 

Goffman beskriver en dramaturgisk teori där en teaterföreställning används som liknelse till 

vardagslivet. På den metaforiska scenen interagerar aktörer med varandra då de spelar olika 

roller. Fasaden som aktörerna upprätthåller under framträdandet är antingen medveten eller 

omedveten och kan delar upp i två standardingredienser. Dessa två är personlig fasad samt 

inramningen (Goffman, 2009:28-30). Goffman ser på världen som en scen och han observerar 

ständigt sina medmänniskor, hans främsta intresse är att se interaktionerna mellan människorna 

och ageranden. Samtalen och orden är därmed mindre viktiga för honom. Goffman hävdar att 

individer ständigt spelar olika roller i vardagen där den personliga fasad innefattar vårt kön, 

utseende och ålder. Beroende på vart individen befinner sig anpassar sig personen till olika 

situationer eller scener som den utsätts för. Dessa olika scener kan exempelvis vara köket, 

skogen eller en strand på Gotland. Scenernas inramning, som oftast är platsbunden till individen 

och innefattar bland annat dekor och rekvisita, är enligt Goffman också viktiga komponenter i en 
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individs roll eftersom både rollen och inramningen samspelar med varandra (Goffman, 2009:35-

36). 

 

Goffman skriver vidare om fasaden och de förutbestämda roller som aktörerna tilldelas. Redan 

innan aktören går upp på scenen finns en redan etablerad roll färdig att spela (Goffman, 

2009:33). Han skriver vidare att på scenen sker ett skådespel där aktörerna visar upp sig i en 

form av påhittad gestalt inför andra skådespelare som gestaltar andra karaktärer (Goffman, 

2009:09). 

 

Erving Goffman talar också om regioner där vi i dagens samhälle ständig avgränsas eller 

avgränsar vår publik eller medmänniskor, avgränsningen varierar beroende på i vilken grad 

barriärerna uppstår och hur vi väljer att hantera dem. Ett framträdande kan uppdelas i regioner 

där den främre regionen relaterar till den region där själva föreställningen sker. Det är där 

aktören framvisar sin akt och samspelar med publiken. Det finns också det som kallas den bakre 

regionen, där aktören kan ta av sig masken från den främre regionen och lämna sin karaktär i de 

dolda kulisserna. Aktörerna kan också avlägsnas i den bakre regionen och förbereda sin akt inför 

den främre regionen. Eftersom skiljelinjerna mellan den främre och den bakre regionens karaktär 

är så stora är det viktigt att den bakre regionens barriärer är stängda för den utomstående 

publiken (Goffman, 2009). 

 

På grund av att en individ ständigt blir observerad av sina medmänniskor, sin publik, i den 

främre regionen så anpassar hon sin roll efter de som tittar. Aktören måste upprätthålla sin fasad 

framför åskådarna och inte göra bort sig eller utsättas för vad Goffman kallar för “oavsiktliga 

gester som kan påverka publikens förtroende. Ofta rör dig sig om handlingar som inte var 

planerade att utföras på den egentliga främre scenen. Exempel på dessa oavsiktliga handlingar är 

svordomar och felsteg i rollprestationen. Det är dock inte endast publiken som påverkar aktören; 

atmosfären och situationen hon befinner sig i påverkar också, exempel på ting som influerar en 

individs roll utöver publiken är vänner och familjemedlemmar (Goffman, 2009:97-99, 182).  

 

Sammanfattningsvis behandlar Goffmans dramaturgiska teori en handfull nyckelbegrepp som 

hjälper att beskriva en karaktärs handlingsmönster i det vardagliga livet. För att kunna besvara 
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syftet och frågeställningarna med teorierna i åtanke så behövs en användbar metod och det är en 

sådan som vi nedan kommer att presentera. 

 

4. Metod 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra valet av metod och presentera den närmare. 

Först presenterar vi “vanlig” innehållsanalys kort för att därefter gå in på kvantitativ 

innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys. Därefter följer en beskrivning över validitet och 

reliabilitet samt en översikt kring studiens tillvägagångssätt och urval. Näst presenteras ett kort 

stycke som berör etikaspekten följt av en närmare beskrivning av kodschemat och slutligen 

återfinns en underrubrik med metodkritik. 

 

4.1 Val av metod 

För att kunna besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte så har vi i denna uppsats både 

använt oss av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Vi använde dem dock inte 

tillsammans. I inledningen av uppsatsarbetet använde vi oss av den kvantitativa analysen när vi 

gjorde urvalet av programmen som vi skulle studera. Efter urvalet så jobbade vi oss fram 

kvalitativt då programmen observerades för att få fram det råmaterial vi behövde för att kunna 

besvara våra frågeställningar och syfte. Vi hade självklart kunnat använda oss av andra former av 

metoder, exempelvis diskursanalys, induktiv och deduktiv metod men då vi tidigt under studiens 

gång bestämt oss för att räkna företeelser som skedde i matlagningsprogrammen så fann vi att de 

två formerna av innehållsanalys vore dem bästa att använda. 

 

4.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen har en lång historia. Metoden användes troligtvis första gången i Sverige 

under 1700-talet då den svenska kyrkans präster var rädda att en samling psalmer skulle 

underminera dem genom att vara "farligt populariserad och till gagn för en oppositionell grupp". 

Psalmsamlingens sånger jämfördes med andra redan etablerade psalmböcker och det kom fram 

att de religiösa symboler som de kollade efter var lika många i de bägge böckerna. Resultatet 

som framkommit jämfördes även med en tysk studie (Bergström & Boréus, 2005:43). 
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Med hjälp av innehållsanalys kan forskare undersöka flera saker. Förekomsten av ett visst ämne i 

massmedia, hur ofta ett ord eller mening uppträder i skriven text samt undersöka hur vanligt en 

händelse det skrivs om verkligen sker i realiteten (Bergström & Boréus, 2005:46–47). Dessa tre 

är endast ett fåtal av de saker som en forskare kan undersöka om metodvalet är innehållsanalys. I 

dagens moderna samhälle finns det ett ökat intresse att bedriva innehållsanalys i flera 

medieformat än text (Bergström & Boréus, 2005:43), däribland den form av media som vi i 

denna uppsats kommer att studera; tv-program med matlagning som inriktning. Innehållsanalys 

har två inriktningar; kvantitativ och kvalitativ och det två presenteras nedan. 

 

4.3 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys kan beskrivas som ett verktyg forskare använder när de vill 

undersöka något i skriftlig, bildlig eller muntlig form. Frekvens och utrymme är två viktiga 

beståndsdelar i kvantitativ innehållsanalys. Frekvens härleder till hur många gånger en företeelse 

förekommer i ett material och utrymme beskriver hur stor text - eller bildmassa respektive 

minuter och sekunder som tillägnas de olika delarna i materialet. Med enklare ord kan frekvens 

och utrymme beskrivas som hur ofta respektive hur mycket (Esaiasson, 2007:223). 

 

Kvantitativ innehållsanalys består av två delar; innehållsanalys och kvantitativ. Den förstnämnda 

bedriver en noggrann undersökning av innehållet i ett skriftligt, bildmässigt eller muntligt 

material. Kvantitativ innebär att undersökningen grundas i att det finns många olika 

analysenheter vilket resulterar i att materialet kan omvandlas till siffror och därefter sinsemellan 

jämföras (Esaiasson, 2007:223). Vi angränsade oss till att endast använde innehållsanalysdelen 

då den bäst passar in på studiens syfte. 

 

I ett kapitel i Ekström och Larssons bok "Metoder i kommunikationsvetenskap" (2010) skriver 

Åsa Nilsson kort om kvantitativa innehållsanalysens historiska utveckling. I USA under 1930- 

och 1940-talet börja det utformas en teknik vars syfte var att sammanställa mediernas innehåll 

för att se om det skedde förändringar i materialet som mediekonsumenten fick tillgång till. 

Strävan bakom analysen av medierna vara att behålla ett objektivt innehåll som inte skulle 

påverka konsumenternas beteende och attityder. Metoden användes även aktivt under andra 

världskriget där sociologer studerade dåtidens politiska turbulens genom att granska bland annat 
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propagandatekniker och politiska symboler. På 1950-talet blev kvantitativ analysmetod mer 

förfinad och teoriförankrad och därmed även mer fruktbar än innan. Under samma årtiondes 

början, år 1952 för att vara exakt, utkom en allomfattande översikt över samhällsvetenskaplig 

innehållsanalys när Bernard Berelsons bok "Content Analysis in Communication Research" 

publicerades (Ekström och Larsson, 2010:120). Berelson nämner i denna numera klassiska bok 

fyra grundläggande nyckelord för den kvantitativa innehållsanalysen; objektivitet, systematik, 

kvantitet och manifest (Ekström och Larsson, 2010:122). Objektivitet innebär att materialet som 

analyseras inte bör kunna kopplas till forskaren som utför analysen. Om en annan forskare 

genomför analysen en gång till ska han eller hon ha möjlighet att komma fram till samma 

resultat. Systematik går ut på att tillvägagångssättet ska vara väl definierat, gärna steg för steg, så 

att inget i materialet går förlorat i analysen. Kvantitet strävar efter att analysschemat alla 

variabler går att beskrivas på ett kvantitativt sätt, det ska vara möjligt att se ett samband mellan 

variablerna. Manifest innebär att en begränsning genomförs så att analysen endast fokuserar på 

materialets innehåll, det som är tillgängligt för de personer som studerar den. Om detta 

genomförs så minskar feltolkningarna av materialet som analyseras (Ekström och Larsson, 

2010:122). 

 

Vi anser att vår studie innefattar dessa fyra nyckelbegrepp. Det material som analyserats kan ej 

kopplas till oss, en tydlig definition av tillvägagångssättet återfinns i studiens metoddel, det finns 

ett samband mellan vårt kodschemas variabler samt vår analys är begränsad till att behandla det 

material vi presenterat. Andra relevanta studier som har gjorts, som därmed går parallellt med 

vår studie är David Gauntlett bok Media, Gender and Identity (2008) där han beskriver hur 

media, könsroller och identitet introducerar normer och stereotyper som vi ser i dagens media. 

Han jämför både tidningar, magasin och såpoperor för att studera hur könsroller framställs 

utifrån våra typifieringar i samhället. Artikeln Gendering Intelligence and Sexuality on The Big 

Bang Theory (Flow, 2011) menar att intelligens framställs som typiskt maskulint och i den 

populära vetskapen är män oftast dem smartare. Tv-programmet The Big Bang Theory tenderar 

att hela tiden experimentera intelligens med logik och på så sätt hela tiden jämföra män och 

kvinnor i programmet samt deras vetskap. Chris Barker problematiserar i Television, 

Globalisation and Cultural Identities (1999) hur television och de kulturella identiteterna 
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samspelar med varandra. Han går in på könsroller, etnicitet, språk och går ut i den breda 

globaliserade sfären. En av hans viktigaste frågor är om identiteter är socialt konstruerade. 

 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys  

Syfte med denna metod är att skapa en förståelse över det material som ska analyseras och det 

som bryts ner och studeras är allt i från en forskares fältanteckningar till något inspelat material 

(Fejes & Thornberg, 2009). Författarna Fejes och Thornberg skriver vidare i sin bok "Handbok i 

kvalitativ analys" att den kvalitativa forskningen inte kan beskrivas på ett enkelt sätt då det finns 

flera traditioner inom forskningen. 

 

I "Metodpraktikan" (2007) beskrivs textanalys som en form av kvalitativ analys som förespråkar 

en noggrann genomgång av det som analyseras. Om materialets alla delar; helheten och 

kontexten, studeras noggrant så fångar forskaren in de centrala delarna som behövs för att 

studien ska bli bra. En god orsak till att ta kvalitativ innehållsanalys till hjälp är att den 

information som finns mellan raderna lättare uppfattas vid intensiv granskning än om materialet 

endast hade gåtts igenom en eller två gånger (Esaiasson, 2007:233). 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Dessa två begrepp kan med enklare ord beskrivas som giltighet respektive tillförlitlighet. 

Validitet definieras på följande sätt: att man studerar det som man avsett att studera. En uppsats 

validitet ökar således om dess författare skriver om det som han/hon i inledningen hävdar att 

studien kommer att handla om. Reliabilitet är tillförlitligheten och ökar om en studies material 

bearbetas på ett korrekt forskningsmässigt sätt. Om en studie innehåller alla väsentliga delar så 

bör reliabiliteten inte vara låg (Ekström och Larsson, 2010:76–77). Vi anser att vår uppsats har 

en hög validitet då vi mätt det vi syftade att mäta. Även denna uppsats reliabilitet anser vi är hög 

då vi gått igenom vårt material på ett korrekt sätt. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 

Förslag på studiens syfte och frågeställningar diskuterades tidigt under uppsatsskrivandets gång 

och ett tidigt mål var att finna teorier som kunde hjälpa oss formulera dem bättre. Samtidigt som 

vi letade fram relevanta teorier sökte vi även efter material som skulle kunna hjälpa oss besvara 
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syftet och frågeställningarna. Till vår hjälp hade vi bibliotekets alla resurser samt Internet, ett 

flertal böcker, en mängd avhandlingar samt vetenskapliga artiklar som alla har varit till stor 

hjälp. När vi funnit passande teori formulerades uppsatsens syfte och frågeställningar. När syfte 

och frågeställningar var klara började vi skapa det kodschema som skulle vägleda oss när vi väl 

satte oss ned för att genomföra studien. Efter att ha studerat vår utvalda teori noggrant kunde vi 

utskilja ett antal nyckelbegrepp som sedan användes när kodschemats olika variabler skapades. 

Att utgå från Goffmans teori i skapandet av ett kodschema anser vi är en god idé då det kan 

resultera i att analysen inte blir för avancerad. När kodschemat var färdigt att användas fattades 

bara material att applicera det på. 

 

4.7 Urval 

Ett teoretiskt urval styrde vårt val gällande de två matprogram som analyserades. De för oss mest 

lättillgängliga programmen var de vi valde. Ännu en orsak till valet var att de bägge programmen 

har många tv-tittare och därmed välkända hos den större massan. Eftersom Sveriges Television 

(SVT) har funktionen "Öppet arkiv" så fanns gratis tillgång till Tina Nordströms "Mat" två första 

säsonger. TV4Play gav oss möjlighet att studera Per Morbergs "Vad blir det för mat". Vi hade 

även förkunskap om vad programmen innehöll, däribland kockarnas respektive karaktär. 

Bakgrunden till valet var att vi ansåg att de två skulle ge oss en kontrast och förhoppningarna var 

att olikheterna mellan programmen skulle vara tydliga. Orsaken till att vi valde programmens 

andra säsong grundades även det i bekvämlighetsurval. Av “Mat” fanns endast två säsonger 

tillgängliga i Öppet arkiv och valet föll på den andra säsongen, då fall valet lätt att även 

studerade den andra säsongen av “Vad blir det för mat?”. Valet att studera fyra stycken avsnitt ur 

respektive program grundades i att vi ansåg att om vi tog fler eller färre så skulle resultatet bli 

lidande. Vi använde oss av ett systematiskt urval när vi valde ut de avsnitt vi skulle observera. 

Resultatet blev det första, tredje, femte och sista avsnittet ur de bägge matlagningsprogrammens 

andra säsong. 

 

Etikaspekten är alltid relevant att ha i åtanke men då denna uppsats inte berör något svårt etiskt 

ämne så är det inte relevant att lägga så stor vikt på den.  
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4.8 Kodschemat 

Bergström och Boréus skriver i sin bok "Textens mening och makt" om vikten av enighet i 

bedömningen av materialet vid de tillfällen det är fler än en person som kodar. Att dubbelkoda 

materialet är alltid en bra utväg för att undvika problem som kan uppstå om materialet tolkats 

olika. Författarna hävdar vidare att strävan att omkoda materialet grundas i vetenskaplig 

intersubjektivitet (2005:51) vilket med enklare ord kan beskrivas som när det finns en objektiv 

uppfattning som delas av många. Bergström och Boréus (2005) skriver även om vikten av 

enighet i bedömningen av materialet om det är fler än en person som kodar. 

 

I utformningen av vårt kodschema utgick vi ifrån 

Goffmans dramaturgiska teori som vi valt att använda 

oss av. Efter att ha läst igenom teorin mer noggrant så 

fann vi ett antal nyckelbegrepp som vi använde som 

grund när vi skapade koderna som vi skulle använda 

när vi studerade programmen. När valet av 

nyckelbegreppen var klar så omformade vi begreppen 

till de specifika koder som vi skulle tillämpa på 

programmen. De omformades för att få tydligare namn. 

Koden “kockarnas beteende” utgår inte från någon av teorierna utan är skapta i syfte att hjälpa 

oss besvara en av våra frågeställningar; Hur framställs manligt och kvinnligt i 

matlagningsprogrammen? Koderna är följande: 

 

Hur ser inramningen ut 

Kockarnas beteende 

Kockarnas utseende 

Vem tittar  

Vart är dem  
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4.9 Metodkritik 

I "Textens mening och makt" tar bokens författare, Bergström och Boréus, upp ett flertal 

invändningar som finns emot innehållsanalys som metod. Kritiken riktas bland annat emot att det 

osagda och det som återfinns mellan raderna inte får för stort spelrum, materialet som analyseras 

får inte "tala". Problem med validiteten riskerar att uppstå när sammanhangets betydelse inte får 

tillräckligt med uppmärksamhet (2005:77). Kritik emot kvantitativ innehållsanalys tas även upp i 

Ekström och Larssons bok "Metoder i kommunikationsvetenskap" (2010) där författarna 

anmärker att helhetsperspektivet försvinner när enskilda delar ur ett material studeras 

(2010:121). 

 

Som försvar till den kritik som riktas mot metoden kan det vara relevant att nämna att 

förenklingen som görs av ett material är nödvändig och själva syftet med metoden. På grund av 

denna förenkling så får teorin en mer framträdande roll. I de fall då teorin inte är passande innan 

analysarbetet påbörjas kommer analysen med mycket stor sannolikhet falla samman (Ekström 

och Larsson, 2010:125). Vi använde den kvantitativa innehållsanalysen på så sätt att vi delade 

upp den systematisk i olika nyckelord för att enklare kunna tolka det vi observerar. 

Våra nyckelord som vi kommer att koda utifrån kommer direkt från Goffmans dramaturgiska 

teori, vilket också passar in som beskrivande faktorer vad gäller genusstereotyper i TV. Tanken 

är att kunna beskriva så mycket som möjligt av det som vi ser i programmen i denna studie. I 

likhet med dom tidigare refererade TV-studierna som nämns under avsnittet rörande kvantitativ 

innehållsanalys vill vi se hur mycket våra föreställningar stämmer överens med verkligheten i 

programmen och om stereotyper verkligen existerar.
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5. Resultat & Analys 

I detta uppsatskapitel kommer vi att redovisa det resultat vi har kommit fram till med hjälp av 

vår valda teori. Analysen är uppdelad efter de sex centrala nyckelbegrepp vi observerat i de två 

utvalda matlagningsprogrammen. De sex nyckelbegreppen redovisas i följande ordning; hur ser 

inramningen ut, kockarnas beteende, kockarnas utseende, vem tittar, samt var är dom. 

 

5.1 Hur ser inramningen ut 

Det kök som Tina Nordström befinner sig i när hon lagar mat är färgglatt och påminner om ett 

inslag ur en katalog från ett svenskt världsberömt möbelvaruhus då inredningen är prydlig och 

inga överflödiga saker finns att se. I nästan alla av de avsnitt som vi observerade så befann hon 

sig åtminstone en gång utanför köket där hon tillagade maten, dessa platser var bland annat 

skogen och fiskaffären. Under ett avsnitt med jultema var köksstudion dekorerad med julstjärna 

och adventsstake samtidigt som hon skapade julgodis i form av chokladtryffel. 

 

Köksmiljön som Per Morbergs program utspelar sig i består till största delen av trä, kastruller 

som syns tydligt hängandes från taket med en lantlig och samtidigt modern känsla. I liknelse med 

Tinas program befinner sig Per utanför köket under sändningens gång. Han befinner sig bland 

annat på en strand på Gotland, på ett bryggeri och ute i naturen för att fånga fisk. Ibland tar han 

även dekoren till sin hjälp. Ett tydligt exempel på detta är när han på Gotlandstranden häver upp 

en köttbit på en närliggande stenbumling. 

 

Goffman skriver i sin dramaturgiska teori om en scens inramning där han beskriver den som 

platsbunden och innefattar bland annat scenens rekvisita och dekor. De kopplingar vi kan se till 

matlagningsprogrammen är att Tina och Pers inramning skiljer sig markant åt. I Tinas kök är det 

fräscht och inga överflödiga redskap finns att se medan Pers kök framstår som vräkigare men 

också mer kaosartat då det hänger köksverktyg från taket och många redskap och andra 

matrelaterade saker finns på köksbänkarna. Den koppling som här kan göras till Goffman är att 

Tina framställs som en kvinna som vill ha ordning och reda samtidigt som Per visar att han är en 

karl genom att ha verktyg överallt. Det är en form av könsroller emellan där den feminina visas 

upp som skötsam och den maskulina som handlingskraftig. När de två kockarna beger sig ut och 

rör sig i miljöer som inte är deras kök är syftet alltid att finna råvaror som de senare i 
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programmet ska använda, detta är en sak som inte skiljer dem åt. Ofta under programmets gång 

befinner sig båda kockarna på olika platser, och skiftar inramningen ibland beroende på vad dom 

har för avsikt att tillaga. Under de program som vi studerade fick vi se att Tina inte vid något 

tillfälle lämnar sin köksstudio för att laga mat vilket gör att hennes centrala inramning är 

begränsad till studion. Per skiftar däremot oftare sin inramning och i de program vi observerat 

befinner han sig vid två tillfällen utomhus där också matlagningen sker. Den slutsats man kan dra 

här är att den manliga kocken är mer benägen att byta sitt programs inramning än vad den 

kvinnliga motsvarigheten är. 

 

5.2 Kockarnas beteende 

Det som först slår oss med Tinas beteende är att hon alltid verkar vara glad och hon verkar spela 

rollen som den idealiska grannen som man känner stor respekt och inte alls är rädd för. Det andra 

är att hon gärna utbildar sin publik, hon ger ofta tips och råd kring allehanda ting så som 

äppelvård, vilken fisksort som passar till vad samt andra instruktioner och måttmängder i de 

recept hon lagar. I ett avsnitt när hon befinner sig i skogen för att plocka svamp har hon en 

svampbok samt en svampexpert med sig för att både lära sig själv och tittarna vilka svampar som 

är ätliga. En snabbkurs i vilken form av jordmån man finner olika svampar förekommer också. 

Att hon vill sprida kunskap om kokkonsten till sin publik är uppenbar då detta sker i varje avsnitt 

som vi studerat. Tina är mycket noggrann med hygienaspekten vilket leder till att hon, vid de 

tillfällen hon måste direkt ta tag i råvarorna hon arbetar, ursäktar sig. Detta resulterar i att det blir 

lite uppseendeväckande när hon i ett senare avsnitt blandar ingredienser med händerna. Tina 

beter sig mer som en kock vilket gör att hennes möjligheter att bli mer personlig minskas och 

därmed tvingas hon till att vara objektiv för att bli seriös.  

 

Matlagningsprogrammets konferenciéer Tomas Tengby är inte bara en passiv åskådare utan 

ställer ibland relevanta frågor som berör den mat som för tillfället lagas av Tina. Hans närvaro i 

programmet gör henne till kvinna då han är man.  Han hjälper henne om hon sagt fel, i ett avsnitt 

sade hon exempelvis apelsinsaft och Tomas rättade det till apelsinjuice. Förutom att ställa frågor 

till kocken, dock utan att vara i bild, så blandas matlagningen med inslag där Tomas Tengby 

utbildar publiken i allt ifrån tesorter till olika sorter av matvete och polenta. Han besöker även 

Sveriges institut för konserveringar (SIF) där smakning av olika yoghurtsorter förekommer samt 
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ett ölbryggeri där han utbildar tittarna i olika sorters belgisk öl. Hans närvaro gör hennes existens 

legitim i matlagningsprogrammet.  

 

Per Morberg improviserar sig ofta fram i matlagningen och han framställs som mycket 

avslappnad då han presenterar matlagningen som något kul samtidigt som han skämtsamt kastar 

runt ingredienserna. I många avsnitt är humorn centralt förankrad då han ofta skämtar med både 

sin familj men också tv-publiken. I ett avsnitt där han ska tillaga kåldolmar och därmed behöver 

kål i mindre bitar tar han kniven och placerar den mot halsen för att skämtsam använda den som 

rakkniv. Samtidigt som sekvensen är underhållande återfinns även problematiken med 

hygienaspekten som vi återkommer till längre ned i stycket. Till skillnad från sin kollega Tina 

Nordström så är Per inte lika tydlig när det kommer till måttenheter, detta kan härledas till att 

han är mycket för att improvisera. Det bör dock tilläggas att en modern form av banderoll syns i 

rutan som underrättar tv-tittaren om vilken hemsida på internet recepten finns att finna. Att 

utbilda publiken förekommer inte lika ofta i detta matlagningsprogram som Tinas, det förekom 

dock vid ett par tillfällen i de fyra avsnitt vi studerade. I avsnittet som utspelar sig på Gotland 

besöker Per ett bryggeri och där ger han tips på ölsorter som passar till olika former av mat. Han 

klargör under ett annat avsnitt vikten av att inneha bra råvaror för att man som kock ska kunna 

lyckas i köket och senare i samma avsnitt förklarar han mjölkens innehåll. 

 

När det kommer till beteendet i köket så är han inte rädd för att handskas med råvarorna. Han är 

inte speciellt hygienisk då han bland annat tar sina fingrar till hjälp vid smakprovning och håret 

hänger ner i ansiktet. Han petas vid upprepande tillfällen bort det från ansiktet utan några som 

helst tankar på att sätta upp det i någon form av tofs. Ännu ett exempel på hans bristande 

hygientänk är när han på Gotlandstranden under styckningen, som han gör själv, av lammbringa 

använder en stor sten som avlastningsplats åt en bit av köttet. Det språkbruk som används 

särskiljer sig från programmet "Mat" och det förekommer många fler svordomar än i Tinas 

program. Vid de tillfällen som fula ord förekommer i programmen levereras de på ett skämtsamt 

sätt och alltid med ett leende.  I och med detta så förstår vi som publik att det inte är så farligt 

som det låter. De två kockarna iscensätter såväl kön som rollerna genom sitt språkbruk. Tina är 

hela tiden kvinna och Per är hela tiden man och den tydliga gräns som finns mellan deras roller 
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förflyttas inte. På ett sätt är matlagningen sekundärt, det viktiga är hur maten lagas och att det 

görs på rätt sätt.  

 

I det sista avsnitt vi observerade förekommer en sekvens där han sitter till bords med familj och 

vänner och samtalet handlar om tillfället där Per för första gången nackade en fasan. När hans fru 

nämner att Per föll i gråt den gången byter han snabbt ämne för att citat “visa att han är en karl 

och inte blödig av sig”. Den tolkning som vi kan göra av detta är att Per strävar efter att 

upprätthålla sin roll som manlig man och därmed inte vill presentera tillfällen som kan motbevisa 

rollpresentationen.  

 

Vi är av uppfattningen att Tina Nordström alltid har en positiv inställning och en härlig karisma. 

Hennes personlighet är entusiastisk och hon verkar vara full av skratt, när hon säger fel ord eller 

dylikt så skrattar exempelvis hon bort det. Vi är slående överens om att Tina är mycket kunnig i 

sitt jobb som kock, detta påvisar hon flera gånger under avsnittens gång. Att utbilda publiken 

uppfattar vi är ett av programmets mål, detta tar sitt uttryck i att mängd antal och andra former av 

information gällande matlagning ständigt ges, oavsett vilken rätt som lagas. Ännu ett tecken vi 

ser på att programmen är utbildande är de inslag som Tomas Tengby gör. Under de avsnitt vi 

studerade hade dessa inslag inte någon koppling till den mat som lagas av Tina utan fungerar 

som självständiga klipp. Inslagen handlade om allehanda ting men berörde alltid matlagning på 

något sätt. Enligt oss båda är dessa inslag trevliga avbrott från matlagningen. Ett program som 

endast innehåller matlagning kan lätt bli för enformigt och därför anser vi att det är bra att dessa 

inslag förekommer.  

 

Ett beteende som vi anser skiljer de två kockarna markant åt är deras syn på hygien. Tina är 

mycket noga med hygienen och tvättar emellanåt sina händer och har alltid håret uppsatt. Vid de 

tillfällen hon vidrör råvarorna ber hon nästan publiken om ursäkt. Per Morberg har en helt annan 

inställning till hygien då han ständigt tar i maten och slänger runt med ingredienserna samtidigt 

som han vid upprepande tillfällen petar sig i sitt smålånga hår. Detta anser vi inte är speciellt 

trevligt men resterande av hans beteende finns det inget att klaga över. En bakomliggande orsak 

till att Per inte lägger speciellt mycket vikt vid hygienen har troligtvis att göra med den 
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rollkaraktär han spelar samt det genus han har. Att bry sig om hygien verkar inte ingå i den 

rollkaraktär han spelar och därför agerar han inte därefter.  

 

Vår uppfattning av Pers personlighet är att den är mycket humoristisk, detta manifesteras i att 

han skämtar med både ord och sitt kroppsspråk under avsnittens gång. Han är inte heller rädd för 

att använda svordomar när något inte går som planerat. Detta är dock på ett sätt underhållande då 

han alltid använder de fula orden med en glimt i ögat. Han försöker i sitt beteende visa upp sin 

manlighet, detta genom att han exempelvis styckar köttet själv, dricker öl medens han lagar mat 

samt själv plockar av en precis avlivad tupp dess fjädrar då han senare ska använda den i 

matlagningen. Vi kan inte alls se Tina göra dessa saker. I det avsnitt där "Mat" besökte ett 

bryggeri så var inte Tina där utan istället programledaren Tomas Tengby. Det vi kan tolka utifrån 

detta är att normen om att det är manligt att dricka öl avgjorde deras beslut om att skicka honom 

istället för henne. Enligt oss så är det ett trist beslut då det hade varit intressant om de hade 

utmanat normerna men samtidigt så kan vi förstå deras tveksamhet. I två av avsnitten så bar Per 

Morberg en rosa skjorta och vi tolkar det som att han är så pass säker på sin maskulinitet att han 

inte är rädd att visa sig i vad som anses vara en feminin färg. Färgvalet gör att han måste 

förstärka sin maskulinitet för att inte framställas som feminin och detta gör han genom att visa 

upp sig som en manlig man. Han jagar själv det mat han sedan på egen hand tillagar, ett exempel 

är tuppen som han själv plockade fjädrarna på i ett avsnitt vi observerade. Han kan både jaga och 

tillreda den mat som hans familj senare kommer att äta. Den rosa skjortan förstärker således hans 

maskulinitet.  

 

5.3 Kockarnas utseende 

Det sker upprepade klädbyten i både Tina och Pers program. När Tina befinner sig utomhus på 

jakt efter råvaror att använda till sin matlagning är hon oftast klädd i oömma kläder och med 

håret uppsatt. Dessa kläder är dock borta när hon väl befinner sig i den färgglada köksmiljön. 

Här är hennes utseende mer matchande, i de avsnitt hon har en röd tröja har hon rött förkläde och 

när färgen på förklädet är blått går tonen på tröjan även den i blå nyans. Även i köket är hennes 

hår uppsatt i olika former av uppsättningar, oftast förekommande är dock en slarvig tofs. 

Programmets konferenciéer Tomas Tengby som man ibland ser i bild är alltid klädd i kavaj med 

en diskret tröja under. 
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Per är i de två första avsnitten klädd i en ljusrosa skjorta och har en basker på huvudet. Ofta är 

han klädd i ljusa färger men i avsnittet där han tillagade maträtten Coq au vin är han klädd som 

en typisk fransman. Dessa attribut är basker på huvudet, skarf lindad runt halsen och han 

utbrister samtidigt i franska fraser och sånger. När han på den gotländska stranden styckar köttet 

så har han på sig ett läderförkläde, detta förkläde figurerar även när han lagar mat i sitt vanliga 

kök. I denna sekvens spelar han återigen rollen som händig och manlig man.  

 

Goffman beskriver i sin dramaturgiska teori vad den personliga fasaden innefattar, däribland en 

individs kön, utseende och ålder. I "Mat" och "Vad blir det för mat?" kan vi tydligt se att de två 

kockarnas personliga fasad helt skiljer sig åt. Vår observation av Tina Nordströms utseende är att 

det genomgående är prydligt och hennes uppsyn är alltid städad. Kläderna hon bär är matchande 

och färgmässigt sticker det sällan ut. Det enda tillfälle under de avsnitt vi observerade då 

kläderna utgjorde något extra var det tillfälle när Tinas t-shirt utsände en jordgubbslukt om man 

gnuggade på ett märke på tröjan. Den kvinnliga kockens hår är alltid uppsatt och gällande smink 

så är det lagt mycket diskret. Det vi kan tolka utifrån detta är att hon inte försöker framhäva sin 

kvinnlighet genom att använda mycket smink och eleganta kläder.   

 

Den personliga fasad som Per Morberg har är liksom Tina Nordströms mycket prydlig 

klädmässigt. Något som inte är prydligt är däremot hans hår som inte under något av de avsnitt vi 

observerade är uppsatt. Det problem vi ser med detta är hygienaspekt, vilket vi även nämner 

ovan under koden "Kockarnas beteende". En koppling som vi kan se här är att håret är ett tydligt 

tecken på hans manlighet. Pers nonchalanta inställning till hygienen kan ha att göra med att han 

vill påvisa sin maskulina karaktär.  

 

Att Per gillar att klä sig i ljusa färger ett exempel som vi även nämner ovan är att han i två avsnitt 

bär en ljusrosa skjorta. En kontrast som vi ser till detta är det avsnitt där han är klädd som en 

stereotypisk fransman med en basker på huvudet och en skarf runt halsen samtidigt som han 

utbrister i franska fraser och sånger. Det är svårt att föreställa sig Per Morberg iklädd en t-shirt 

som har en jordgubbslukt trots att han vid upprepande tillfällen haft på sig en ljusrosa skjorta. 
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Detta då hela konceptet med en parfymerad tröja är fånig. Det avspeglar tydliga könsskillnader 

vilket dem också är bra på att visa i sina program. 

 

5.4 Vem tittar (Publik) 

Den främsta publik som Tina har är programledaren Tomas Tengby som vi uppfattar som en 

deltagande observatör då han medverkar i programmets inledning där det presenteras vad som 

komma skall. Han försvinner därefter ur bild, dock är han alltid med som en röst. Vår första 

uppfattning var att han är kameramannen då han ställer frågor till Tina och på så sätt deltar till att 

föra programmen framåt, detta stämmer dock inte då han har titeln som programledare och inte 

kameraman. Även om han inte syns i bild lika mycket som Tina så utspelar hans roll som 

programledare och observatör en stor del av programmet. Vi ser honom ofta fråga henne 

angående olika saker som hon gör, samt också vad som är bra. Utöver Tomas Tengby så 

förekommer även två gäster i två separata program. I ett avsnitt figurerar Tinas mamma som gäst 

vid matbordet vid programmets slut och i ett annat så är Tomas dotter med och hjälper till att 

dekorera chokladtryfflarna som Tina tillagat. 

 

Pers programs publik består till störst del av hans familj som ibland spontant kommer in i köket 

för att se hur matlagningen fortgår. Vi är av uppfattningen att detta inte alls stör kocken då han 

med enkelhet interagerar med dem utan att något uppehåll i matlagningen sker. I de delar av 

avsnitten som han inte befinner sig i sin vanliga köksmiljö interagerar han med andra personer 

utöver sin närmaste familj och vänner. Dessa individer är bland annat en kvinnlig gotlänning 

som hjälper honom att tillaga saffranspannkaka och en man vid namn Knut vars trädgård förser 

Per med kålhuvuden som ska användas för att tillaga kåldolmar. 

 

Goffman skriver i sin teori om publikens påverkan på aktören. I de avsnitten vi observerat har vi 

kommit underfund med att en publik tydligt förekommer. Vi är av uppfattningen att Tina och 

Pers respektive publik inte bedriver en stark form av påverkan på kockarna, den är dock inte 

obefintlig. När Tinas publik, främst Tomas Tengby, ställer frågor och talar till henne så sker en 

form av interaktion men vi är av uppfattningen att den aldrig stör kocken då frågorna som ställs 

rör programmets innehåll och därmed för programmet framåt. Enligt våra iakttagelser är Per 

Morbergs publik, i form av hans familj och vänner, är inte lika deltagande i programmet som 
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Tinas motsvarighet utan figurerar endast vid ett fåtal tillfällen. Typiska situationer på detta är när 

de kommer in i köket för att se vad som lagas samt sitter vid middagsbordet i slutskedet av 

avsnitten.  

 

Den funktion som publiken har skiljer sig således åt i “Mat” och “Vad blir det för mat?”, när 

Tinas publik ständigt är närvarande i skapandet av programmet så har Pers motsvarighet en 

betydligare mindre roll. 

 

5.5 Var är dom 

Tina Nordström befinner sig inte endast på ett och samma ställe i de avsnitten vi observerat. I ett 

avsnitt befinner hon sin utomhus och plockar bär och frukt, i ett annat plockar hon svamp i en 

skog. En fiskaffär besöks i ett annat. Majoriteten av programmets sändningstid sker dock i den 

färgglada studion där hon tillagar all mat. Matlagningsprogrammets konferenciéer befinner sig 

inte heller ständigt i studion. I inslag, inspelat någon annanstans än i köket där Tina befinner sig, 

redovisar Tomas bland annat kring köksredskapens utveckling från 1970-telet fram till 1990-

talet. 

 

Per befinner sig, liksom Tina Nordström, inte alltid i köksmiljö. I ett avsnitt sitter han i en båt 

och försöker fiska strömming, han beger sig senare i samma avsnitt till en fiskhandel då han inte 

fick någon napp. I andra avsnitt genomförs besök på bland annat ett bryggeri, en bondgård och 

en hönsgård där grönsaker respektive en tupp hämtas för att senare i avsnitten användas till 

matlagning i hans kök. Pers fru Inese har vid ett tillfälle varit i skogen och plockat svamp som 

han ska använda till att laga en svampsoppa. 

 

En stor del av Goffmans dramaturgiska teori berör scenen där verkligheten beskrivs som en stor 

scen där alla individer spelar upp sina roller inför sin publik. I både "Mat" och "Vad blir det för 

mat?” kan vi tydligt se kockarna genomföra sin rollgestaltning i de olika scener de befinner sig i. 

Dessa olika scener är många och skiljer sig åt, majoriteten av programtiden spenderas dock i 

köket och det är här Tina och Per främst spelar upp sin roll som kock. Vi tolkar det som att de 

två kockarna alltid befinner sig i den främre regionen och vi får aldrig tillgång till programmens 
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bakre. En spekulation vi har är att det är i denna dolda region som Tina Nordström och Per 

Morberg går ut ur sina respektive roller och "tar av sig masken". 

 

6. Slutsats & Diskussion 

I denna del kommer vi att presentera och diskutera vårt huvudsakliga resultat i förhållande till 

vår studies syfte. För att besvara frågeställningarna på ett strukturerat sätt så har vi valt att dela 

upp dem i två separata rubriker. 

 

6.1 Hur framställs manligt och kvinnligt i matlagningsprogram? 

Det vi kommit fram till efter att ha genomfört vår studie är att män och kvinnor framställs olika i 

de två matlagningsprogrammen. Orsaken till detta går självfallet att spekulera i, vilket vi 

kommer att göra nedan. 

 

I de program som vi studerade bestående av en manlig och en kvinnlig kock kunde vi tydligt se 

skiljelinjer mellan de två kockarna. Goffmans teori var mycket enkel att applicera på vår studie 

då den är så detaljerad och innefattar många nyckelbegrepp. De framkom tydligt att de två 

kockarna spelar en roll på en inramad scen framför sin publik, i detta fall tv-tittarna. Vi kommer 

skriva mer om detta under teorins relaterade frågeställning. 

 

Vi anser att Goffmans teori enkelt går att appliceras på Pers program då han vid upprepande 

tillfällen ber sin fru att städa upp efter honom vilket vi anser är en form av könsroll han spelar. 

Även om han tar hjälp från andra så är det alltid han som har huvudansvaret för matlagningen, 

detta kan vi tolka så som att han vill utgöra normen och bestämma. Å andra sidan så är det hans 

program och då är det han som håller i tyglarna. I Tinas program skedde även en form av 

könsroll mellan henne och den manliga programledaren Tomas Tengby. Ett tillfälle som 

urskiljde sig speciellt var det inslag när ett bryggeri besöktes där det inte var Tina som åkte iväg 

och smakade på öl utan istället var det den manliga programledaren. Detta kan tolkas som att 

normen om att det är manligt att dricka öl styrde deras beslut om att skicka honom istället för 

henne.  
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Som följd till att Tinas och Pers program skiljer sig åt så lockar de därmed troligtvis till sig olika 

sorters publik. Beroende på åsikter och mål så kan tv-tittaren välja det program som passar 

henne/honom bäst. Vill personen lära sig maträtterna mer ambitiöst och målinriktat väljs 

troligtvis Tinas program eftersom kocken ger goda råd och är tydlig med mängden ingredienser. 

Pers program har inte alls lika tydliga instruktioner kring mått och ger sällan råd kring det han 

tillagar då han är mer inriktad på att underhålla publiken. Därmed väljer tv-tittarna troligtvis 

honom mer på grund av underhållningsbiten istället på matlagningen. 

 

Deras centrala köksinramningar har enligt vår uppfattning ingen tydlig genustillhörighet. Om de 

bägge kockarna bytte kök med varandra skulle troligtvis Tina anpassa sig bättre till sin nya 

inramning än vad Per skulle göra. Bakgrunden till detta är vi lättare kan föreställa oss att Tina 

skulle kunna leda ett program i Pers lantliga inramning än tvärtom. Orsaken till att Tina enklare 

skulle passa in i den lantliga inramningen är att just för att den inte har en tydlig maskulin 

karaktär och därmed kan även en kvinnlig kock laga mat i en sådan miljö. Vi har svårt att se Per 

Morberg laga mat i Tinas inramning eftersom den glada färginredningen inte alls stämmer 

överens med hans maskulina framtoning som han presenterar i sitt program. Om han lagar mat i 

ett färgglatt och prydligt kök finns risken att en del av publiken uppfattar honom som mindre 

maskulin och därmed bryts förtroendet till de som observerar, en oavsiktlig gest sker. 

 

Den manliga kocken Per framställs som inte speciellt hygienisk av sig vilket enligt våra 

uppfattningar gör att reliabiliteten i hans program sjunker, och det blir svårare att ta hans 

matlagning seriöst eftersom det är en viktig faktor inom kockvärlden. Det som väger upp den 

negativa faktorn är att han ständigt skämtar på ett varmt och roligt sätt vilket resulterar i att vi 

som publik på ett sätt förlåter hans smått motbjudande beteende. 

 

Den manliga kocken framhäver gärna sin maskulinitet, exempel på detta är när Per själv plockat 

en död tupps fjärdar och rensar den fisk som han senare ska använda till matlagning i 

programmet. Vi anser att detta beteende ibland går till överdrift men samtidigt som det är fånigt 

så är det kul att se på när en person driver med de förutfattade meningar som finns kring den roll 

han gestaltar. Vi har svårt att tro att han är lika lättsam och humoristisk när kamerorna slocknat. 
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Han har till och med erkänt i en intervju med Smålandsposten att det inte alls går lika vild i 

familjens vardagsliv som det gör i matprogrammet.   

Den kvinnliga kocken framställs som en person med mycket karisma och hon utstrålar en enorm 

glädje i alla avsnitten. Hon är också mycket ansvarsfull och lagar alltid maten på ett utbildande 

sätt där hygienen ständigt är närvarande. Vi har även här misstankar om att hon inte alltid är på 

positiv och käck när kamerorna väl släcks. Vi har dock inte funnit någon intervju som stärker vår 

tes så det är endast spekulationer.  

 

Således har vi kommit fram till att manligt och kvinnligt framställs olika i de två programmen 

"Mat" och "Vad blir det för mat?" trots att de har samma tema, matlagningen. Vår teori om att 

det hade med genus att göra stämde dock inte helt då den enskilda kockens karaktär och 

framställan, som gick i två helt skilda vägar, även den hade en stor inverkan. 

 

6.2 Hur uttrycker kockarna sin roll och vilken relation finns mellan könen? 

Det vi har kommit fram till i denna studie är att aktörerna, de två kockarna Tina Nordström och 

Per Morberg, uttrycker sina roller på helt skilda sätt. I just de matlagningsprogram som vi 

observerat är det den manliga karaktären som underhåller och den feminina som utbildar sin 

publik. Tina har ett smalare utrymme att röra sig på jämfört med Per då hon rör sig i en manlig 

domän. Med utrymme menar vi att publiken har vid det här laget skapat sig vissa typifieringar 

vad gäller hennes karaktär och om hon bryter mot föreställningarna så förvandlas hennes akter 

till oavsiktliga gester. Detta gör i sin tur att utrymme är därmed begränsat till att gå ut över 

gränserna och vi observerar att det finns många tillfällen där hon måste begränsa sitt agerande. 

Det finns givetvis många olika yrken och situationer i samhället där det kan dras liknande 

särdragningar som vi har kunnat observera i programmen. Många av de föreställningar som vi 

har sett, både maskulina och feminina kan mycket väl appliceras i verkligheten. Rollerna i 

samhället blir tagna för givet och vi frågar oss inte varför vissa yrken är manliga och vissa är 

kvinnliga.  

 

Per presenteras som en person med, i våra ögon, överdriven maskulin karaktär. Detta resulterar i 

att det automatiskt blir tillåtet för honom att göra allt som är normaliserat för en mans stereotypa 

beteende, exempelvis svära, ignorera hygienen och att kasta saker runt omkring sig. Vi 



29 
 

spekulerar i att detta är något som publiken förväntar sig av hans maskulina rollkaraktär och 

därför agerar han som sådan. Då det inte finns många begränsningar för Pers agerande så har han 

därmed möjlighet att driva sitt program fritt och improviserat, vilket resulterar i att episoderna 

inte blir ensidiga utan mer underhållande. Det finns en ständig glimt i hans ögon som kan liknas 

med en busig skolpojkes. I sin strävan att driva med den roll han spelar, en form av machoman, 

så uppfattar vi att Per Morberg överdriver i sitt agerande för att på så sätt påvisa den absurdhet 

som cirkulerar kring rollen han spelar. I ett avsnitts slutskede när alla sitter till bords nämner 

hans fru att han grät första gången han nackade en fasan, men han byter ämne snabbt för att citat 

“visa att han är en karl och inte blödig av sig”. Det vi kan tolka utifrån detta är att han vill 

uppehålla sin roll som en manlig man och inte presentera tillfällen som kan motbevisa denna 

rollpresentation. 

 

Den kvinnliga kocken framställs som en mer fokuserad kock med en seriös syn på matlagningen. 

Tina spelar en roll som totalt går emot Pers motsvarighet. När han är maskulin, improviserande 

och lite småvild så är hon feminin, noggrann och tydlig med allt hon gör i köket. Hon talar alltid 

om mått, tips och vad som är viktigt att göra i en specifik rätt samt tar även hygienen seriöst och 

har alltid håret uppsatt. Detta är en kontrast till den manliga kocken rollkaraktär som sällan tar 

hygienen på allvar och nästan aldrig har håret uppsatt. Den utbildande framtoning som 

programmet Mat har anser vi begränsar möjligheten för den kvinnliga kocken att ta sig an en mer 

underhållande roll. 

 

Som tidigare nämnt så är hennes rolls ageringsmönster begränsa då hon befinner sig i en manlig 

domän. Det begränsar möjligheten att göra uppseendeväckande saker i programmet eftersom det 

då skulle väckas stor förvåning hos publiken. Detta resulterar i att hennes program blir en gnutta 

ensidiga och ingenting förutom det vanliga sker. Hon förhåller sig lika strikt till matlagningen 

varje gång och spelar inom sina gränser kontrollerat. 

 

Den relation som finns mellan könen är komplicerad. Vi är av uppfattningen att de två kockarna 

aldrig skulle kunna byta roller och program med varandra eftersom det troligtvis aldrig skulle bli 

socialt accepterat. Detta har mycket att göra med våra normer kring hur genus bör framställas 

och normaliseras både i vardagen och i media inte tillåter detta. Om en kvinnlig kock skulle ta på 
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sig och spela rollen som anser vara mycket maskulin, exempelvis den roll som Per Morberg eller 

Gordon Ramsey spelar, skulle det nya programmet troligtvis läggas ner efter endast ett antal 

avsnitt då tv-tittarna troligtvis inte skulle uppskatta att en feminin aktör framställs på ett 

maskulint sätt. Detta är självfallet problematiskt, männen och kvinnorna sitter på ett sätt fast i 

sina respektive roller som definierats på ett specifikt sätt. Detta är dock inte begränsat till 

kockbranschen utan finns i en mängd andra verksamhetsområden där det fortfarande anses 

underligt med manliga barnskötare och kvinnliga högre chefer. 

 

Sammanfattningsvis så har vi kommit fram till att de olika aktörernas roller som vi har studerat 

helt skiljer sig ifrån varandra handlingsmässigt men en stor gemensam nämnare de har är 

självfallet matlagningen. Framställan av vad som är manligt respektive kvinnligt har vi i denna 

studie kommit fram till inte har så mycket med endast genus att göra utan mer med hur 

kockarnas respektive roller framställs som. Även fast dom skiljer sig i utbildningsnivå och 

underhållning kan vi konstatera att både Tinas och Pers program är i sig väldigt intressanta och 

sevärda. Vilket av programmen man som publik väljer att tittar på blir till en mer individuell 

fråga beroende på vilken karaktär och vilket syfte man efterfrågar mest. Just i dessa två program 

som vi har studerat har skillnaderna mycket tagit efter personernas karaktärer som i sin tur 

kommer från deras genus. En manlig kock behöver nödvändigtvis inte vara pådrivet maskulin för 

att leda ett framgångsrikt matlagningsprogram, men samtidigt så har många av matprogrammen 

ett underhållningsvärde och ger därför sin publik vad dem vill se.  
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