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Abstract 

Title: Among Chef Coats and Rock Chefs (Bland kockrockar och rock-kockar) 

Author: Niclas Brantås 

Aim: The purpose of this paper is to see if there has been a change over time in the 

performance and in the spoken word of the Swedish cooking programs. By testing the 

theory of intimization on the cooking programs I get the opportunity to see if the 

border between the private and the public have become clearer or more difficult to 

notice, and if the new language, the informal language as intimization entails, has 

been used in Swedish cooking programs since the 70s until today, or if there´s ever 

been a formal language in Swedish programs? 

Method/Material: I'm using a rhetorical approach that includes a three-step analysis. 

Analysing the context, means to persuade and performance. The empirical material I 

intend to analyze is Swedish cooking programs from the 70s until today, 2010. I´ve 

chosen a program from each decade except the 2000s, where I´ve chosen two, 

depending on the overwhelming amount of Swedish cooking programs during that 

decade. 

Main Results: The language and performance in the Swedish cooking programs are 

becoming more informal and in some cases extreme. There are still formal cooking 

programs, but today's open society is better built for the informal programs than it 

was before. 
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1. Inledning 

Matlagningsprogram, ett ämne som varje svensk är bekant med. Vare sig vi hatar dem 

eller älskar dem, har vi på något sätt kommit i kontakt med dem. Antingen har vi sett 

dem och om vi inte gjort det så har vi garanterat hört folk prata om dem. Idag har i 

princip varje kanal ett program dedikerat åt matlagning, det är nästan obligatoriskt för 

en kanal att ha ett matlagningsprogram i sin tablå, och om en kanal saknar ett 

matlagningsprogram så har en annan kanal två, eller tre eller varför inte fyra. För att 

göra det mer intressant greppade jag den gamla trotjänaren TV-tidningen för att se 

vad som gick på TV idag. I runda slängar blev resultatet följande: Hell´s Kitchen, Top 

Chef, Halv åtta hos mig, Leila på Landet, Vad blir det för mat, Förkväll, Gordon 

Ramsay´s the F-Word, Den nakna kocken, Masterchef och slutligen programmet med 

tablåns mest förlåtande namn, Dagens rätt. Inte mindre än tio program, program som 

naturligtvis har en gemensam nämnare, Matlagning! Svenskens intresse för 

matlagningsprogram går inte att undgå. 

Vi skulle kunna likna den nutida genren matlagningsprogram som ett smörgåsbord. 

På detta bord finns det program i alla former och program som höjer aptiten även hos 

den mest kräsna tittaren. Program i allmänhet blir allt mer nischade och det gäller 

även för matlagningsprogrammen, som i dag kan sprida matlagningen på en hel del 

olika sätt. Vi har matlagningstävlingar, skådespelare som lagar mat och politiker som 

lagar mat. Är det här en ny trend att vi försöker förmedla konsten av matlagning på så 

många olika sätt? Något vi alla förstår är att utbudet av matlagningsprogram är 

extremt mycket större idag än vad det var för 40 år sedan. Antalet TV-kanaler som 

svensken har tillgång till har ökat drastiskt och har därmed medfört ett ökat utbud av 

program.  Men vad är skillnaden hos matlagningsprogrammen idag från de vi såg för 

40 år sedan? Vad är det som drar familj, efter familj, ner i TV-soffan för att åskåda 

ännu ett matlagningsprogram? Har innehållet och sättet matlagningsprogrammen 

framförs på förändrats?  
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1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se om det har skett en förändring över tid i framförandet 

och i tilltalet i de svenska matlagningsprogram jag valt ut. Genom att testa teorin om 

Intimisering på de matlagningsprogram jag valt ut får jag möjligheten att se om 

gränsen mellan det privata och det offentliga har blivit klarare eller mer diffus, samt 

om det nya språket, det informella språket som intimiseringen innefattar, har varit en 

självklarhet att använda sig av det i svenska matlagningsprogram från 70-talet fram 

tills idag, eller har det någon gång funnits ett formellt språk inom svenska 

matlagningsprogram?1  

1.2. Frågeställningar 

Har det skett en förändring i gränsen mellan det privata och det offentliga i svenska 

matlagningsprogram från 70-talet fram till idag, 2010.  

Om det skett en förändring, hur visar den sig?  

Har det skett en förändring i tilltalet, dvs. formellt/informellt, från 70-talet fram tills 

idag, 2010? 

Om det skett en förändring, hur visar den sig? 

  

 

 

 

 

                                                        

1 Johannesson, Kurt (1998) Retorik, eller konsten att övertyga Stockholm. Norstedts 

Förlag:247-248 
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1.3. Material och Avgränsning 

Det empiriska material jag har avsikt att analysera är svenska matlagningsprogram 

från 70-talet fram tills idag, 2010. Jag har valt ut ett matlagningsprogram från varje 

årtionde med undantag för 2000-talet där jag valde ut två beroende på det 

överväldigande utbud av svenska matlagningsprogram under det årtiondet. Ett avsnitt 

valdes ut från varje program då grundstrukturen i programmen inte förändrades för 

varje avsnitt. Det som förändrades för varje program var gästen och då gästen inte 

skulle analyseras fungerade mitt nämda urval. 

När jag gjorde urvalet av svenska matlagningsprogram var jag tvungen att avgränsa 

mig till en viss genre så att analyserna skulle bli rättvisa. Den här tanken eliminerade 

utländska matlagningsprogram, matlagningsprogram som visades från olika platser i 

varje avsnitt, matlagningsprogram som bytte kock för varje program och 

matlagningsprogram där deltagarna tävlade. De avgränsningar som återstod var 

program där samma kock/kockar återkom vid varje program och att matlagningen 

utfördes i samma kök för varje avsnitt. Detta urval gjordes dels för att programmen 

skulle följa samma mönster och skilja sig så lite som möjligt från avsnittet innan och 

efter.  

Programmens längd spelade även stor roll. Då jag inte ville ha med för korta program, 

dvs. ett matlagningsinslag på nyhetsmorgon som varade i tio minuter, valde jag 

tidsramen 20-60 minuter. Målet från början var att ha med matlagningsprogram som 

varade exakt lika länge, men efter att studerat svenskt mediedatabas arkiv märkte jag 

att det var i princip omöjligt att få det på det viset utan att äventyra mina 

avgränsningar inom den valda genren. Även tidsramen mellan programmen var 

essentiellt för att få ett sådant rättvist material som möjligt. Min första tanke var att ha 

tio år mellan programmen, dvs. 1975, 1985, 1995... Men, det visade sig vara lättare 

sagt en gjort då de utvalda programmen omöjligt kunde visa sig så precist. Urvalet 

blev slutligen på följande vis. 
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1975-04-28 GOMIDDA 

  Längd: 30 min 
  Programledare: Hatte Furuhagen 
  Gäst/Gäster: Maria Llerena 

1981-09-14 A lá Ehrenmark 21:01-21:30:  
  Längd: 30 min 
  Medverkande: Torsten Ehrenmark 
  Gäst. Lasse Strömstedt2 

1997-12-03 Emmas hus, i köket 15:15-15:35  
  Längd: 20 min 
  Programledare: Annica Liljeblad och Anders Léven3 

2003-03-03 Mat 21:30-22:00 
  Längd: 30 min 
  Programledare: Tina Nordström och Tomas Tengby4 

2007-02-24 Vad blir det för mat? 16:35-17:05 
  Längd: 30 min 

  Programledare: Per Morberg5 

2010-03-04 Mauro & Pluras kök 22:00-23:00 

  Längd: 44 min 

  Programledare: Mauro Scocco och Plura Johansson 

  Gäster: Lena Philipsson och Håkan Hellström6 

                                                        

2 
http://smdb.kb.se/catalog/search?q=a+l%C3%A1+ehrenmark+typ%3Atv&sort=OLD
EST / 14/4/2010 
3 
http://smdb.kb.se/catalog/search?q=emmas+hus%2C+i+k%C3%B6ket+typ%3Atv&s
ort=OLDEST# / 14/4/2010 

4 http://smdb.kb.se/catalog/search?q=mat+tina+2003+typ%3Atv&sort=    OLDEST / 
14/4/2010 

5 
http://smdb.kb.se/catalog/search?q=vad+blir+det+f%C3%B6r+mat+2007+typ%3Atv
&sort=OLDEST / 14/4/2010 
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2. Bakgrund 

2.1. Historisk tillbakablick på matlagningen i svensk TV 

Vi börjar på 1950-talet, årtiondet när Sveriges Television föddes och årtiondet som 

tillhörde de unga och hemmafruarna. En person skulle lämna ett stort fotavtryck i 50-

talet matlagningsprogram, närmare bestämt Ria Wägner. Ria blev och kommer förbli 

svensk televisions första riktigt stora superstjärna. Hon dränktes i fanmail och det blev 

tumult på gatorna när hon gick ut. I november 1956, gjorde hon tv-debut, då med 

programmet, Hemma med Ria.7 

Programmet höll ungefär samma tempo som den svenska vardagen. Om en deg 

behövde 20 minuter för att jäsa fick den göra det direkt i tv, medans degen jäste 

presenterade Ria nya gäster. Hemma med Ria, kallades föraktfullt för ett 

husmorsprogram, men tittar man på urvalet av gäster märker man att det lika mycket 

var ett kulturprogram. Publiken dominerades av hemmafruar och oavlönade arbetare, 

som i Hemma med Ria fick sitt eget forum. På 60-talet sjöng Bob Dylan ” The Times 

They Are A-Changin´” och självfallet skulle även tiden för Ria förändras. Ria blev 

något av en måltavla under vänstervågen på sextiotalet. Det gick så långt att 

programmet till slut stoppades och efter att under tio år ha varit ett av Sveriges 

populäraste program, lades Hemma med Ria ned 1966. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

6http://smdb.kb.se/catalog/search?q=mauro+%26+pluras+k%C3%B6k+typ%3Atv&
sort=OLDEST / 14/4/2010 

7 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=46923&a=524475 / 14/4/10 

8 ibid., / 14/4/10 
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Ria Wägner var alltid noga med att se till att "herrar experter", hennes egen term, 

talade med vanliga ord i programmet, "En karl säger 50 % av falukorven, när han kan 

säga halva falukorven". Hon märkte snart att tittarna tyckte mest om de episoder i 

programmet som hon själv betraktat som misslyckade. I "Boken om TV" från 1961 

skriver hon själv "De tyckte det var kul att det hade brunnit med klar låga i min 

stekpanna, att jag halade upp salt ur fickan för att salta en soppa, att jag hade tappat 

skorna i en rumbalektion. Det känns lugnt för oss människor att se att en annan kan 

göra samma fel som vi själva. Det är tråkigt och onaturligt med det perfekta och 

polerade"9 

Att tittarna uppskattade den riktiga hemmakänslan i Hemma med Ria rådde det aldrig 

något tvivel om och många säger idag att Ria var Tina Nordström och Ernst 

Kirchsteiger i en och samma person.10  

 

I början av 80-talet skulle televisionen få besök av en känd karaktär, Torsten 

Ehrenmark. Ehrenmark var i grunden utrikeskorrespondent och hade varit ifrån 

Sverige en stor del av sin tid då han var verksam i London, Paris och New York.  

Ehrenmark ledde programmet A lá Ehrenmark under 80-talets första år. Timingen 

kunde inte varit bättre då han hade en förkärlek till mat och i synnerhet det franska 

köket, vilket han visar i ett av hans kända citat ” All fransk mat är inte god, men i 

allmänhet är god mat fransk.11 Hans stil passade det klimat som rådde i Sverige under 

början av 80-talet. Pengar var fint igen, glamouren var tillbaka och svenska folket 

serverades glamsåpor som Dallas och Dynastin.12  

                                                        
9 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=46923&a=524475 / 14/4/10 
10 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53203&lid=puff_666806&lpos=lasMer   / 
14/4/10 

11 http://arkiv.ostran.se/harkiv/ost/2005/04/30/OST20050430B1BSU1008_1_1.htm  / 
14/4/10 
12 http://svt.se/2.46911/80-tal / 14/4/10 
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Under 90-talet skulle den vardaglige svensken vidga sina vyer. Svensken började resa 

och resa längre vad de någonsin gjort. I TV-rutan dök den asiatiska maten upp och 

inte helt oväntat blev årets julklapp 1990, wokpannan.13  

Matlagningsprogrammet Emmas hus, i köket, började sändas 1997 och även här 

passade programledarna in i det rådande svenska resklimatet. Annica Liljeblad, en 

programledare med en stor kärlek till resor fick leda programmet.14 Hon var dock inte 

ensam utan fick sällskap av den kända tv-kocken Anders Léven, som enligt sig själv 

ser resor runt världen som sin största inspirationskälla till sin matlagning.  

När svensken hade lugnat ner sig efter fasorna kring millennieskiftet och jordens 

teknologiska kollaps, fick Sverige upp ögonen för en skånska som klev rakt genom 

tv-rutan. Jag pratar naturligtvis om Tina Nordström, eller som vi bättre känner till 

henne, Mat-Tina. År 2000 tog hon plats i SVT:s matlagningsprogram, Mat. Hennes 

rättframma sätt och signaturfras ”Jättegott” tilltalade och bjöd in tittarna direkt. När 

hela världen pratade om den engelske tv-kocken, Jamie Oliver, fick vi vår alldeles 

egna Jamie Oliver. Hon talade direkt till tittarna och var tydlig med vad hon själv 

tyckte och gillade. Den här inställningen trollband tittarna. Efter 50 år hade vi fått 

tillbaks Ria Wägner, fast i en ny modern tappning.15 

Men tätt efter Mat-Tina skulle det svenska folket få en ny kelgris, nämligen, Per 

Morberg. Hans program, Vad blir det för mat? Var och är än idag en stor tittarsuccé. 

Det första programmet sändes 2007 i kanalen TV4+ och skildrar Per Morberg, en före 

detta kock, skådespelare och judomästare om hur galen matlagning kan vara.  Hemma 

på Pers gård i Sörmland bjuder han på speciell matlagning som kan beskrivas som 

macho, yvigt, svettigt, lustfyllt och intensivt. 16 

                                                        
13 http://svt.se/2.56412/1.666627/90-talet/  / 14/4/10 
14 Sätereie, Ulla, Aftonbladet med Tidningen Res. 
15 Peters, Elin, DN Mat&Dryck: Kockarna som gjorde skillnad, 2009/03/08 
16 Ramqvist, Karolina, DN Kultur&Nöje: Man fjuttar inte, man duttar inte. Man är 
som  en ursinnig jävla alfahanne i köket. Ett stånd som aldrig vill slockna. 
2007/06/01 
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Han skalar potatis med högtrycksspruta och nästan allt han lagar kan serveras på 

ohyvlad träplanka. För att kort och gott summera Pers matlagningsprogram väljer jag 

att presentera ett av hans kända citat. "Man fjuttar inte, man duttar inte. Man är som 

en ursinnig jävla alfahanne i köket. Ett stånd som aldrig vill slockna.”17  

Medans Per Morberg ligger och har ohämmat sex med sidfläsk växer det idag, 2010, 

fram ett nytt matlagningsprogram på TV. Nu är det TV8 som håller i spakarna och 

står bakom det nya programmet Mauro & Pluras kök. Nu är det rockstjärnorna som 

gör debut i tv-rutan i form av Mauro Scocco och Plura Jonsson, två herrar med många 

års erfarenhet inom musiken. Många tror att programmet kommer skilja sig från den 

lavin av matlagningsprogram vi ser idag på tv. Till att börja med älskar duon mat på 

ett närmast rörande sätt. För det andra kommer vi inte få se några kändisar som leker. 

Duon menar att i Sverige ska det lekas när vi lagar mat. Kändisar som står och leker 

med mat, då gör man underhållning av något som är väldigt viktigt för folk menar 

Mauro & Plura. ”Självklart kommer det att vara kändisar med i programmet, men här 

kommer de inte agera som cirkusapor” Mauro & Plura beskriver sitt program som ett 

program för de som vill fly verkligheten och få inspiration.18  

 

 

 

 

 

 
                                                        
17 Ramqvist, Karolina, DN Kultur&Nöje: Man fjuttar inte, man duttar inte. Man är 
som  en ursinnig jävla alfahanne i köket. Ett stånd som aldrig vill slockna. 
2007/06/01 

18 Nordström Andreas, Expressen, Plura går på magkänslan, 02/03/2010 
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2.2. Forskningsbakgrund 

Efter att gått igenom ett stort antal B-, C- och D-uppsatser från 90-talet fram tills idag, 

upptäckte jag att genren matlagningsprogram inte är det vanligaste ämnet att skriva 

om. Men, det skrivs om det. År 2003, skrevs en B-uppsats om den engelska 

matlagningsprofilen, Nigella Lawson. Syftet med uppsatsen var att genom en 

semiotisk analys av ett avsnitt ur matlagningsprogrammet Nigella, komma underfund 

med programmets karaktär med avseende på de myter om kvinnan som 

programledaren Nigella Lawson befäster, liksom tilltalet och med Lévi-Strauss teori 

om mat som en central kulturell handling, undersöka den livsstil som presenteras. 

Slutsatsen i uppsatsen blev den att programmet fungerade som en instruktion till ett 

eftersträvansvärt liv som vi tittare skulle skolas in i. Vi drogs in i Nigellas perfekta 

mikrokosmos genom att lockas av den goda maten och det sensuella tilltalet.19 

3. Teori 

3.1. Intimisering 

Kurt Johannesson (1998) menar att det finns vissa tidslösa fenomen i språkets värld. 

Därför kan vi läsa tal från antiken, av t.ex. Demosthenes eller Cicero, och ännu känna 

argumentens tyngd. Men språket befinner sig samtidigt i rastlös förändring, liksom 

det mesta i vårt samhälle. När Per Albin Hansson höll sitt berömda tal om 

folkhemmet 1928 var det självklart att man skulle tala på ett sätt hemma vid 

köksbordet och på ett annat vid katedern eller talarstolen. Det fanns en klar gräns 

mellan det privata och det offentliga språket. 20 

 

 

                                                        
19 Barius, Marta & Malmén, Christin (2003), Nigella – en gudinna att härma, åtrå och 

dyrka 

20 Johannesson (1998) s.247 
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Men efter andra världskriget har olika grupper börjat förneka och utsudda sådana 

gränser. ”Du-reformen” är ett slående exempel. För fanns det en mängd regler för hur 

man skulle tala till vuxna, lärare och andra ”överordnande”. Språket var lika 

hierarkiskt som samhället, och det kostade mycket möda och vånda innan man 

lyckades följa dessa stränga regler. Så spreds det nya bruket att säga ”du” till alla, 

oavsett ålder, yrke eller samhällsklass, och man började presentera sig utan titel eller 

bara med förnamn. Det var ett sätt att symboliskt ta avstånd från det gamla ojämnlika 

samhället.21 

Man började också betrakta det som demokratiskt och jämlikt att använda enkelt 

språk. Då behövdes ingen känna sig underlägsen eller utestängd. Detta nyenkla språk 

slog snabbt igenom i kvällstidningar och med någon fördröjning i radio och TV, 

framförallt i underhållnings-, magasins- och ungdomsprogrammen. Och snart blev 

detta nyenkla språk – som egentligen kan vara ytterst konstfullt eller retoriskt – en ny 

form i samhället, särskilt bland de unga som i alla tider varit de mest formbara och 

”trendkänsliga”22 

Samtidigt pågår den en annan förskjutning inom vårt sätt att betrakta och använda 

språket – från ”tal” till ”samtal”. Vårt samhälle strävar mot ökad jämlikhet på alla 

områden, socialt och ekonomiskt. Folk är också mer välutbildade än förr och kan 

lättare informera sig via tidningar, radio och TV. Därför har det uppkommit en ny tro 

eller dogm, nämligen att alla samhälleliga problem och konflikter kan lösas bara man 

får öppna, förtroendefulla samtal mellan parterna. Förr talade man till människor. Nu 

ska man tala med människor.23   

Stämmer Kurt Johannessons teori om intimisering även med 

matlagningsprogrammen? Var det så att i de äldre matlagningsprogrammen så pratade 

de till människorna och i de program vi ser i dagens television, pratar de med 

människor? Det nya språket, det informella språket som Johannesson pratar om, har 

det varit en självklarhet att använda sig av det i svenska matlagningsprogram från 70-
                                                        

21 Johannesson (1998) s.247 

22 ibid., s.247‐248 

23  ibid., s.247-248 
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talet fram tills idag, eller har det någon gång funnits ett formellt språk inom svenska 

matlagningsprogram?  

TV är något nytt i retorikens historia. Förr satte folk på sig sina bästa kläder och 

lämnade hemmet när de skulle lyssna till ett tal. Det var en betydelsefull ceremoni 

som ägde rum på en offentlig plats, vid ett ting, i en kyrka eller i en föreningslokal. 

TV-apparaten står i vardagsrummet eller i köket, och där slår man sig ner efter jobbet, 

med familj, vänner och grannar. Alla har bytt till fritidskläder. Det kan inte bli mer 

privat. Och då kan man inte hålla ”tal”, det strider mot rummets idé. Det informella 

och jämlika samtalet är vardagsrummets retoriska ideal. Detta har också kommit att 

prägla språket i TV, tydligast i magasinprogrammen och pratshowerna. Man har ofta 

placerat en soffa mitt i studion, som en spegelbild av det vardagsrum där publiken 

befinner sig. Ett ”svårt” kulturprogram däremot markeras med mer obekväma och 

smala stolar.24 

Så börjar ett samtal mellan programledaren och hans gäster. Det ska helst både vara 

kändiskar och vanliga människor. Och så talar man om frågor som sägs röra ”alla” i 

samhället. Och då inträffar samtidigt ett mirakel. Programledaren och de inbjudna 

visar att man inte alls behöver använda något svårt eller konstfullt språk som 

odemokratiskt skulle utestänga någon. Allt kan sägas enkelt och jämlikt, med många 

skratt och leenden, även i så kallade allvarliga frågor. Och därför tycks detta mediala 

vardagsrum stå öppet för alla. Alla kan delta i samtalet på samma villkor. Här 

fullbordas en intimisering av språket där det offentliga och privata smälter samman i 

en ny sorts retorik.25 

 

 

 

 

 
                                                        

24 Johannesson (1998) s.253-255 

25  ibid. 
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I stycket ovan skulle det mycket väl vara ett matlagningsprogram som Johannesson 

pratar om. Han nämner ett program med programledare, vanliga människor och även 

kändisar. De samtalar om en fråga som rör alla i samhället, och att mat är en fråga 

som rör oss alla behöver vi inte argumentera om. Men det konstfulla språket, det 

enkla språket, det jämlika språket, har det alltid funnits där? Den fullbordningen av 

intimisering som Johannesson nämner, då det offentliga och det privata möts, det 

informella och formella smälts samman, har det alltid funnits inom svenska 

matlagningsprogram?  

4. Metod 

4.1. Retorik och Tolkning 

Retoriken som vetenskap, det som vi kan kalla retorikanalys, är empiriskt inriktad 

såtillvida att den studerar människors sätt att kommunicera. Dess objekt är 

produktionen, innehållet och mottagandet av budskap, närmare bestämt budskap som 

är avsedda att övertyga. Retorikanalys har ett helhetsperspektiv. Det innebär att det 

inte är enbart isolerade delar av kommunikationsprocessen som analyseras, alltså inte 

bara till exempel de rent språkliga elementen i en text, utan hela talsituationen 

inklusive dess samhälleliga kontext. Det är o själva verket kontexten, den retoriska 

situationen, som bör vara utgångspunkten för analysen. Retoriska yttringar är alltid 

situationsbundna. De lever inte i en abstrakt språklig sfär utan har alltid en förhistoria 

och ett efterspel, en publik och ett alldeles konkret syfte som det först och främst 

gäller att karlägga.26 

 

 

 

 

 

                                                        

26 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998) Heder och Påverkan: Att analysera 
modern retorik. Stockholm. Bokförlaget Natur och Kultur.s11-12 
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Retoriken som vetenskap och analysverktyg är därmed inte bara empirisk eller 

deskriptiv utan framför allt tolkande och i viss mån värderande. En text bedöms 

utifrån frågan: På vilket sätt fyller den sin funktion? Den handlar om textens innehåll, 

om talarens avsikt och om budskapets möjliga effekt. Liksom hermeneutiken 

intresserar sig retorikanalysen för hela kommunikationsprocessen. Hermeneutiken, 

den klassiska tolkningsläran, utgår från att man endast kan förstå textens delar om 

man har grepp om helheten, men att förståelsen av helheten bygger på en förståelse av 

delarna.27 

Det är detta som kallas för den hermeneutiska cirkeln, en tolkningsprocess som dock 

snarare har formen av en spiral eller en pendelrörelse. Talekonsten i sig har för övrigt 

uppfattats som liknande en cirkelrörelse sedan antiken. Enligt detta synsätt är ett tal 

bara lyckat om dess helhet är lyckad och helheten är i sin tur beroende av att delarna 

är motiverade och stöder helhetsintrycket. 28 

Grundprincipen för tolkning av övertygande texter skiljer sig därmed inte från 

hermeneutisk texttolkning. Efter att ha läst och tagit till sig textens helhet går man 

närmare in på någon av dess olika delar.  Kanske intresserar man sig först och främst 

för argumentationen eller bruket av bilder i texten. 29 

Tolkningen bygger givetvis alltid på en förförståelse och ett forskningsintresse. Jag, 

som uttolkare är inget oskrivet blad. Som i alla annan forskning, kvantitativ eller 

kvalitativ, är redan studieobjektet resultat av ett subjektivt val. Jag har mina alldeles 

egna skäl att intressera mig för exempelvis matlagningsprogram. Det finns ingen 

objektiv nödvändighet för detta val. Även metod och begrepp väljer jag utifrån egna 

värderingar, erfarenheter och det jag tycker lämpar sig bäst för min analys. 30  

                                                        

27 Karlberg & Mral (1998) s.11-12 

28 Ibid. 

29 Ibid. 

30 Ibid. 
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Om praktisk retorik ger den för en demokrati viktiga förmågan att kunna uttrycka sina 

åsikter på ett meningsfullt sätt och effektivt sätt, så ger retorikanalys verktyg för att 

kritiskt kunna bedöma andras budskap, en lika viktig kunskap i en demokrati.31  

4.2. Analysmodell 

Analysen som jag gör kommer gå igenom tre steg för att slutligen och 

förhoppningsvis besvara syftet och frågeställningarna. De tre stegen är följande: 

Kontext, grundläggande medel för att övertyga och sist men inte minst, Stil. Nedan 

kommer en förklaring av dessa tre stegen och vad i dem jag tänker titta närmre på.  

4.2.1 Steg 1. Kontexten 

I den här fasen kommer texten som i alla faser att tolkas som en del av en större 

helhet. Den handlar som jag nämnt tidigare om en växelverkande eller cirkulär 

förståelse av helhet och delarna, texten och kontexten. 32 I den här fasen har jag 

fördjupat mig i Talarens situation 

Talaren 

Förutom att kartlägga vem talaren är, hennes/hans karaktär och person, är det lämpligt 

att först ta reda på grundläggande fakta om personen såsom biografisk data 

utbildning, yrke och om han/hon representerar någon organisation. Man bör också ta 

reda på vilket förhållande talaren har till ämnet. Är han/hon engagerad/oengagerad, 

kunnig/okunnig, vilka erfarenheter har hon av ämnet matlagning, berör det 

honom/henne på ett personligt plan och så vidare? Jag kommer fundera över vilka 

karaktärsdrag talaren har samt vilken trovärdighet talaren har i det aktuella 

sammanhanget.33  

I nästa steg kommer jag börja undersöka texten mer ingående.                           

                                                        

31 Karlberg & Mral (1998) s.13 

32 ibid.,s.21 

33 ibid.,s.26 
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4.2.2. Steg 2. Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & 

Pathos) 

Det andra steget innebär att man undersöker vilka medel som används för att 

övertyga. I retoriken talar man om tre grundläggande byggstenar: Ethos, Logos och 

Pathos. Ethos handlar om att övertyga med hjälp av sin personlighet och trovärdighet. 

Logos handlar om att övertyga med fakta och förnuft. Pathos handlar om att övertyga 

med hjälp av känslor. En kombination av de tre är vanligt, men något av dem kan 

dominera.34 

Ethos 

Ethos hänger samman med språkbehandlingen delecatre, som betyder behaga, roa och 

väcka förtroende. Talarens karaktär och trovärdighet är mycket viktigt, det hjälper 

inte hur sant hans/hennes budskap är om det inte är pålitligt. Att studera ethos handlar 

om att ta reda på hur talaren – den som står bakom texten – framställer sin identitet 

både i texten och i framförandet. 35 

Den mest grundläggande frågan är: Avslöjar talaren något om sin personlighet, sin 

bakgrund eller sitt förhållande till ämnet. Använder talaren renodlade karaktärsdag i 

texten. Kanske använder talaren till och med en kombination av flera karaktärer. Hur 

ser de ut i så fall? Vad har de för funktion om hon/han nu valt att visa flera?36  

Vilka grepp använder då talaren för att skapa förtroende för sin person? Auktoritet är 

ett vanligt sätt. Därför är det viktigt att fundera över om och hur talaren hänvisar till 

sin egen auktoritet, i vilken grad han/hon gör det? Betonar talaren yrkeskunskaper, 

erfarenheter eller andras utnämningar av talarens auktoritet? Är talaren en 

besserwisser eller ödmjuk i sin framtoning?37 

                                                        
34 Karlberg & Mral (1998) s.34 
35 ibid.,s.31 
36 ibid.,s.32 
37 ibid.,s.33 
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Att skapa samhörighet, en ”vi-känsla”, med publiken är en annan metod att skapa 

förtroende. Samhörighetskänslan kan åstadkommas rent verbalt genom att talaren 

hänvisar till intressen, värderingar och annat som han/hon delar med publiken. Men 

också sättet att klä sig och uppträda kan ge känslan av att talaren faktiskt tillhör 

gruppen.38 

Sammanfattningsvis så kommer jag ställa dessa frågor: Hur försöker talaren skapa en 

”vi-känsla” med publiken? Hänvisar han till gemensamma intressen, ideal, 

värderingar och erfarenheter? Uttrycker han samhörighet med icke-verbala medel, i så 

fall hur? Talaren utseende, klädsel, attribut, stil och agerande bidrar alltså till hur jag 

kommer att uppfatta honom/henne. Stil kommer jag att ta upp i steg tre.  

Logos 

I textens logos undervisar, upplyser och informerar talaren sin publik – 

språkbehandlingen kallas docere med retorikens termer. Genom logos vädjar talaren 

till åhörarens förnuft och kritiska omdöme. Huvudfrågan blir här i vilken mån talaren 

använder sig av fakta och andra former av saklig argumentering för att övertyga. Är 

talet till exempel rikt eller fattigt på fakta? Är de fakta som finns relevanta eller 

ovidkommande? Hur mycket använder sig talaren av logisk eller skenbart logisk 

bevisföring? Svårighetsgraden i logos är också viktig, därför kan man undersöka om 

talaren tar hänsyn till publikens förkunskaper och intressen när hon informerar.39  

Pathos 

Pathos handlar om talarens känslor, både talarens egna och publikens. Den 

språkbehandling som är knuten till pathos kallas movere och betyder just att röra eller 

påverka publiken känslor. Beroende på talets syfte kan talaren vilja väcka upprördhet, 

engagemang, medlidande, hopp, förtvivlan, längtan och så vidare. De centrala 

frågorna blir här: Vilka känslor vill talaren väcka? I vilket syfte? Lyckas det? Hur går 

han/hon tillväga? 

 

                                                        

38 Karlberg & Mral (1998) s.34. 

39 ibid. 
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 Ett effektivt sätt att väcka andras känslor är att visa egna, både tårar och skratt, tårar 

är förmodligen inte det vanligaste inom matlagningsprogram, förutom när de hackar 

lök. Dessutom kanske talaren anspelar på känslofulla minnen eller refererar till 

känslosamma situationer som vi lätt kan föreställa oss. Bilder, både verbala och 

visuella, är också effektiva känsloväckare. 40 

Även frånvaro av känslor väcker känslor. Om en talare uppträder mycket neutralt, 

utan att visa några som helst känslor, uppfattar vi det lätt som nonchalans och brist på 

engagemang. 41 

Sammanfattningsvis utgör Ethos, Logos och Pathos alltså grunden i all 

argumentation.42  

4.2.3. Steg 3. Stil 

Stil handlar om relationen mellan innehåll, form och verkan i en text. Att avgöra om 

en text är språkligt korrekt och begriplig är troligtvis ganska enkelt. Men att sedan 

avgöra vad som är vackert och uttrycksfullt är mer komplicerat, smak är som bekant 

en subjektiv historia.43  För att bena ut begreppet stil har jag valt två aspekter att titta 

på. Stilnivå och framförande.  

Stilnivå 

Innan jag tar ställning till vilken stilnivå texten tillhör kan det vara bra att skaffa sig 

en bild av textens övergripande språkliga karaktär. Med andra ord, är språket abstrakt, 

konkret, exakt, diffust, enkelt, svårt, fylligt eller tunt? Generellt kan man tala om tre 

stilnivåer, nämligen hög-, mellan- och lågstil. Traditionell predikan, förvaltningstext 

och lagtext förekommer i socialt högre sammanhang och tillhör därför högstilen, med 

andra ord den formella stilen. Högstilen är mycket korrekt och oftast högtidlig eller 

högtravande. Mellanstilen, eller normal prosan som den också kallas, förekommer i 

till exempel nyheter och kännetecknas av ett enkelt men korrekt och vårdat språk. 
                                                        
40 Karlberg & Mral (1998) s. 34 
41 ibid.s.34 
42  ibid., s.34-35. 
43 Ibid.,s.45 
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Lågstilen kännetecknas av jargong, folkligt talspråk, dialektala uttryck samt även 

svordomar och kraftuttryck. 44 

Förutom att avgöra vilken stilnivå texten tillhör bör man fundera över om stilen är 

homogen. Med andra ord, håller författaren samma stil genom hela texten? En talare 

som till exempel blandar stram kanslisvenska med svordomar och dialekt begår 

stilbrott. Om det finns stilbrott bör man fundera över vilken effekt det kan få samt om 

det kan vara ett avsiktligt grepp. Ibland kan stilbrott bidra till att väcka 

uppmärksamhet, avvikelser gör att vi lyssnar mer aktivt. Men stilbrott kan lika gärna 

minska talarens trovärdighet, kanske behärskar han/hon inte stilen helt och framstår 

som inställsam i sina försök att tala publikens språk.45 

Framförande 

Framförandet kallas med retorikens termer pronuntiatio och actio, vilket ungefär 

betyder uttal och agerande. Eftersom talarens ethos till stor del kommer till uttryck 

genom framförandet är det oundvikligt att analysen av ethos och framförandet 

överlappar varandra i viss mån. Att analysera framförandet i mer detalj borde således 

ge ytterligare infallsvinklar till förståelsen av talarens ethos och stil. 46 

Förutom att studera rösten och kroppsspråket innebär analysen av framförandet att se 

på till exempel talarens kläder, hennes placering i rummet, hur scenen ser ut samt 

vilka eventuella hjälpmedel hon använder. 47 

Det mest grundläggande vad gäller rösten är förstås huruvida talaren lyckas göra sig 

hörd, men det är oftast inga problem i tv-program. Ändå bör man som hastigast 

bedöma om talaren har en tydlig röst. Att studera själva användningen av rösten kan 

vara ännu mer givande. Återspeglar rösten ämnet? Vilka känslor utstrålar rösten – till 

exempel lugn, trygghet, engagemang, passivitet, nervositet och så vidare? Passar 

röstanvändningen situationen? 

                                                        

44 Karlberg & Mral (1998) s. 45 
45 ibid.,s.45-46 
46 ibid.,s.52 
47 ibid.,s.54 
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 Om talaren har en personlig röst kan man fundera huruvida det är en tillgång. En 

personlig röst kan väcka uppmärksamhet både på gott och ont. Utpräglad dialekt 

väcker alltid uppmärksamhet och vi förknippar gärna positiva respektive negativa 

egenskaper hos olika dialekter. Har talaren några problem med rösten eller irriterande 

talovanor? Utnyttjar talaren sin dialekt och/eller någon ”defekt” medvetet eller 

omedvetet, i så fall med vilken effekt? 48 

Talaren har även sin kropp ha tillgå till att förstärka sitt budskap. Kroppsspråket 

kompletterar det verbala språket. Gester, ansiktsuttryck, hållning och liknande bidrar 

till att skapa kontakt och uppmärksamhet. Men kroppsspråket kan vara intetsägande 

eller markera distans till publiken. Huvudfrågorna om kroppsspråket blir: Hur 

använder talaren kroppsspråket? Passar det ihop med det verbala språket? Använder 

Han/hon kroppsspråket för att skapa kontakt, i så fall hur? Visar talaren känslor med 

kroppsspråket? Använder hon gester – medvetna och/eller omedvetna?49 

Utseendet med kläder, hår smycken och andra attribut är också en del av talaren. 

Precis som kroppsspråket sänder kläderna och det övriga utseendet signaler till 

publiken om hu de ska uppfatta talaren och hans/hennes budskap. Kläder kan till 

exempel uttrycka grupptillhörighet, status och auktoritet. 50 

Själva scenen eller i detta fall köket, är också en del av framförandet. Därför kommer 

jag titta på hur köken ser ut och vilken funktion de har. Vad finns det för rekvisita och 

vad har den för funktion? I TV-program är scenen mycket viktig för att skapa rätt 

stämning och för att ge publiken ledtrådar om hur de ska uppfatta innehållet i det som 

sägs.51  

 

 

                                                        

48 Karlberg & Mral (1998) s. 53 
49 ibid. 
50 Ibid.,s.54 
51 ibid.,s.54 
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5. Analys 

5.1 GOMIDDA 1975-04-28 

Steg 1. Kontexten 

Talaren/Talarna 

Medverkande i programmet är följande. Hans "Hatte" Furuhagen föddes 1930 och 

har varit en framstående radioman och historiker.52 

Den andre personen som medverkar är Maria Llerena, en kubansk sångerska och 

dansös, och utbildad inom sång, dans, rytmik och drama.53  

Utöver dessa två, som tar upp mest tid i programmet, medverkar även sex stycken 

”matvetare”. De är belägna på sidorna av köket och svarar på frågor om mat likt en 

panel.  

Maria är mycket kunnig om den kubanska maten då hon är uppväxt med den och då 

programmet handlar till stor del om bönor, medverkar hon även som en typ av bön-

expert. Det sitter även en kvinna i panelen med peruanskt påbrå som är väl påläst och 

kunnig om bönor. 

Samtalen om bönorna är för Hatte Furuhagen mycket främmande och han är mycket 

benägen att fråga sina vänner i panelen samt Maria om allt från bönor, chilifrukter och 

det som ska vara med i dagen maträtt. Bönor verkade inte vara en direkt väletablerad 

råvara i Sverige under 70-talet. Men när Chili con carnen ska tillagas så visar Hatte 

prov på sina matlagningskunskaper.  

 

 
                                                        

52 http://www.ne.se/hans-hatte-furuhagen?i_h_word=hatte+furuhagen / 6/5/2010 

53 http://www.etc.se/artikel/20327/maria-llerena-gaestar-mangkulturellt-

centrum/?results=193 / 6/5/2010 
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Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att den nya matlagningen, den vi använder 

bönor i, var väldigt ny för svensken. En kvinna från Kuba och en från Peru medverkar 

för att bena ut och lära oss mer om den nya ärtväxten. Ett samtal i programmet visar 

prov på hur ovetande svensken var för den nya mat som lagades i programmet. 

Kvinna i panelen: – I Brasilien har man apelsin till… så de äter apelsinklyftor 
till bönor och ris. 

Man i panelen: – Tänkt vad många nya smaksensationer. 

Hatte Furuhagen: – Det låter väldigt främmande för mig. 

Steg 2.  Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & Pathos) 

Programmet GOMIDDA är ett praktexempel på program där tonvikten ligger på 

logos, dvs. Övertyga med fakta. Dock förekommer en aning av pathos och ethos, men 

först till logos. Programmet är mycket rikt på fakta. De medverkande håller gärna inte 

tillbaks på långa, detaljerade och exakta beskrivningar av hur maten ska tillagas. Vi 

blir även presenterade ett stort fat med en mängd olika bönor vilket en kvinna i 

panelen grundligt går igenom och ger oss bakgrundsfakta om dem. De få uttrycken av 

känslor som pathos handlar om, står Maria för. Hon är kubanska och berättar om sin 

barndom, hur hon växte upp med bönor vilket även kan beskrivas som Ethos då det 

hänvisar till sin bakgrund och sitt förhållande till maten. Men som sagt är programmet 

övergripande faktabaserat och till för att lära svensken om utländsk matlagning. En 

”vi-känsla” uteblir då de i princip aldrig tittar in i kameran och tilltalar tittarna och jag 

får känslan att de pratar till oss och inte med oss.  
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Steg 3. Stil 

Stilnivå 

I programmet använder sig de medverkande av mellanstilen, Dvs. Ett korrekt och 

vårdat språk. Det förekommer inga kraftuttryck, slangord eller svordomar samt att 

stilbrott ej begås då de håller sig till det korrekta språket programmet igenom. Kort 

och gott ett väldigt formellt språk. 

Framförandet 

Om vi ser på kroppsspråket så uteblir det från alla gäster förutom hos Kubanskan 

Maria. Alla övriga är väldigt formella och strikta medans Maria vågar att släppa lite 

på tyglarna genom att sjunga och applåderar. Detta kan illustreras i situationen när 

Maria börjar trumma på diskbänken och Hatte Furuhagen svarar med att förvånat 

fråga: Vad gör du? 

De medverkande är väldigt formellt klädda med bruna skjortor, färglösa blusar och 

dylikt. Den ända som verkar informell för oss svenskar är Maria, hon är klädd i 

kubanska färgglada kläder.  

Köket är uppbyggt på det viset att människor kan sitta runt om de som lagar mat, som 

en panel. De får möjligheten från sina positioner att agera ”matvetare” och 

frågeställare.  

Till sist var tanken att se vad språket i programmet utstrålade, och här med säkerhet 

kan jag enkelt säga att det är lugn och trygghet. De höjer aldrig rösten, avbryter aldrig 

varandra eller svävar iväg. Summerar ihop det med ordet formellt.  
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5.2. A lá Ehrenmark 1981-09-14 

Steg 1. Kontexten 

Talaren/Talarna 

Torsten Ehrenmark arbetade som journalist på Stockholms-Tidningen, Aftonbladet 

och Dagens Nyheter. Som utrikeskorrespondent representerade han Aftonbladet i 

London och New York samt Dagens Nyheter i Paris och London.54  

Lasse Strömstedt var kåkfararen som sadlade om till författare. Han skrev flera 

böcker, gjorde filmroller och var en efterfrågad föreläsare. Han deltog flitigt i 

samhällsdebatten med egna erfarenheter från fängelser och drogmissbruk.55  

Om vi tittar på de medverkandes kunskaper om matlagning så verkar Torsten 

Ehrenmark vara den mest kunniga av dem. Han har stora kunskaper om utländsk 

matlagning, vilket han hämtat in under sina många år som utrikeskorrespondent.  

Lasse Strömstedt får som gäst möjligheten att baka ett bröd under programmet och 

visar då på sina kunskaper om det, men i stora drag är det Lasse Strömstedt som 

ställer frågorna och Torsten Ehrenmark som svarar på dem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

54 http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Ehrenmark / 4/5/2010 

55 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lasse-stromstedt-dod_3166373.svd / 4/5/2010 
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Steg 2. Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & Pathos) 

Även i detta program så dominerar logos, dvs. övertygande med hjälp av fakta. Men, 

programmet stöds inte bara upp av logos utan Ehrenmark använder även ethos då han 

ofta hänvisar till sina egna erfarenheter och intresse för ämnet och på så sätt skapar en 

stark trovärdighet.  

Ehrenmark tar gärna upp hur ”vi” gör i andra länder när vi lagar mat. Ett bra exempel 

är följande uttalande då han hänvisar till sin expertis samt hur han får med fakta om 

utländsk matlagning. Ett uttalande som parar ihop ethos och logos på bästa tänkbara 

sätt. 

Torsten Ehrenmark: - Redan de gamla grekerna använde taram, rökt karprom. 

I England använder vi rökt torskrom till det här.  

Det är ett växelspel i programmet mellan dessa två medel att övertyga. Den fakta 

Ehrenmark lägger fram styrker han med egna erfarenheter och på det sättet blir 

programmet väldigt pålitligt.  

Pathos, medlet för att övertyga med känslor, det uteblir i programmet då de 

medverkande förhåller sig till fakta och erfarenhet. 

Steg 3. Stil 

Stilnivå 

Även i detta som tidigare matlagningsprogram dominerar mellanstilen, det korrekta 

och vårdade språket. Om vi tittar på de medverkandes yrken kan vi mycket möjligt 

hitta ett svar till detta. En författare och en journalist pratar mat, inget illa menat, men 

det ges få möjligheter för ett språk lett av jargong, svordomar och slang. Formellt och 

korrekt helt enkelt.  
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Framförandet 

Om vi studerar kroppsspråket så märker vi efter 30 minuter gångna att det uteblir helt 

och hållet. Torsten Ehrenmarks röst är mycket mörk och hörs väldigt tydligt. Den 

utstrålar auktoritet och varje ord han säger skulle kunna tolkas som sanning. 

Gästen, Lasse Strömstedt, har en aningen ljusare röst men tongången och 

kroppsspråket är detsamma vilket resulterar i orden formellt och tryggt. I många 

situationer känns det som det är två gamla gubbar som står och lagar mat. I samtalet 

nedan ska jag försöka beskriva den ”gubbighet” som ligger i luften under tiden de 

lagar mat. 

 Torsten Ehrenmark: - Nu börjar det där tunga jobbet. 

 Lasse Strömstedt: - Ja, jobbet som man kanske skulle sätta sin fru på. 

 Torsten Ehrenmark: - Ja… 

 Lasse Strömstedt: - Eller en hushållsmaskin, äh det är samma sak. 

De båda männen är formellt klädda med likadana skjortor, likadana förkläden och 

båda har glasögon. Köket är inget att hurra för heller. Det är helt vitt och utsmyckat 

med några gröna växter, med andra ord sterilt och rent.  

Sammanfattningsvis så uteblir ”vi-känslan” och talet med publiken. De tittar aldrig in 

i kameran eller ger några större ansträngningar för att skapa en ”vi-känsla” med oss i 

tv-sofforna. Fokus ligger på att lära sig laga mat och lite utrymme ges för att prata om 

något annat.  
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5.3 Emmas hus, i köket 1997-12-03 

Steg 1. Kontexten 

Talaren/Talarna 

I programmet medverkar Anders Levén (kocken) och Annica Liljeblad 

(programledaren) 

Anders har en lång historia bestående av matlagning bakom sig. Han har varit 

köksmäster och chefskock för några av Sveriges och Europas finare restauranger.56 

Programledaren Annica Liljeblad var tv-hallåa och programledare för Emmas hus 

under 90-talet. 

Steg 2. Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & Pathos) 

I Emmas hus, I köket, ser vi klart hur användandet av ethos och logos läggs fram. Vi 

ser även att en ”vi-känsla” har vuxit fram, mer om det sen. Anders Levén som är den 

kunniga om matlagning i programmet skapar sitt förtroende på erfarenheter inom 

matlagning. Hans erfarenheter stärks även här med fakta om utländsk mat. Dessa 

uttalanden från honom är några exempel på hur han bygger sin trovärdighet och 

kunskap om italiensk matlagning. ”Plommontomater används mycket i italiensk 

matlagning”, ”Svartpeppar är något som italienarna använder med förkärlek”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

56 http://www.andersleven.se/index.jsp?level1=51 / 7/5/2010 
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Som jag påpekade innan så har en ”vi-känsla” och en känsla att de talar med oss 

tittare vuxit fram i programmet. Äntligen så visas en samhörighetskänsla mellan 

sändaren och mottagaren. Exemplet nedan ger glimt av det jag försöker beskriva. 

Anders Léven: - Till er som har barn… Barn föds med den kunskapen att hitta 

en liten lökbit i allt, då kan man riva den istället. 

Annica Liljeblad gör även sitt för att skapa en ”vi-känsla” med publiken då hon ofta 

riktar blicken mot kameran och talar direkt till oss tittare. T ex i det här uttalandet.  

Annica vänder sig mot kameran och säger följande. 

Annica Liljeblad: - I Italien brukar man oftast avsluta en middag med frukt, så ska vi 

också göra idag. 

Dessa två exempel är bara några få som ger programmet en annan ton än de tidigare 

matlagningsprogrammen. Visst, de använder mycket fakta, men den större delen av 

fakta som presenteras sägs inte ner i diskbänken utan rakt till våra ansikten och 

känslan av samhörighet förstärks.  

Steg 3. Stil 

Stilnivå 

Programmet går balansgång mellan mellanstil och lågstil. Samtidigt som de 

medverkande använder sig av ett korrekt och vårdat språk finns inslag av slang och 

folkligt språk. 

Exempel på det: 

  Anders Levén: - Mycket användning av olivolja… Då vi är i Italien och härjar.  
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Framförandet 

De medverkandes kroppsspråk är inget som de lagt någon kraft på och är snarlikt med 

kroppsspråket i programmen jag tidigare analyserat. Däremot har känslorna som 

språket utstrålar förändrats. Om språket förut utstrålade engagemang och lugn så 

utstrålar det här programmet humor och intresse. Det känns nästan som det är ett par 

syskon som står och lagar mat. De skojar med varandra, drar skämt och retar 

varandra. Några exempel på det visas nedan. 

 Anders Levén: - Vad var det som fick koka så hårt? 

 Annica Liljeblad: - Strumpor får kokas så hår 

Anders Levén: - Vem av oss blir det som städar i köket idag? 

Annica Liljeblad: - Blir väll jag… 

Anders Levén: - Blir väll jag… 

Nu över till hur de medverkande i programmet är klädda. Då Anders Levén är kock 

till yrke så har han sin kockrock på sig, ser väldigt professionellt ut och det förstärker 

känslan av att den här mannen vet hur mat ska lagas. Annica är mer vardagligt klädd 

med en skjorta och förkläde. 

Sammanfattningsvis så vill jag återkoppla dessa händelser till teorin om intimisering. 

Här för första gången ser vi en glimt av den fullbordning av intimisering av språket, 

där det offentliga och privata smälter samman i en ny sorts retorik.57  

 

 

 

 

 

                                                        

57 Johannesson (1998) s. 253 



   
   

  32 

 

5.4 Mat 2003-03-03 

Steg 1. Kontexten 

Talaren/Talarna 

Tina Nordström gick restaurangutbildning på gymnasiet och arbetade sedan många år 

inom restaurangbranschen. Efter att hon deltagit i Årets kock-tävlingen år 2000 

upptäcktes hon av TV. Tina rekryterades år 2001 av Sveriges Television. Där 

medverkade hon i matlagningsprogrammet Mat, som hon gjorde tillsammans med 

Tomas Tengby.58  

Tomas Tengby är en svensk journalist. Han är bland annat verksam i Sveriges Radio 

och Sveriges Television.59 

 

Tina Nordström är den kunniga inom matlagning och står även för själva 

matlagningen i programmet. Tomas Tengby är den som står för fakta och 

informationen i de inslag jag kommer ta upp senare i analysen.  

Steg 2. Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & Pathos) 

I det avsnittet av Mat jag såg kan jag säkerställa två rådande begrepp för att övertyga, 

ethos och logos. Tina Nordström står för att övertyga oss med ethos då hon skapar 

förtroende för sin person med att ingjuta en ”vi-känsla” i programmet samt spela på 

sina goda yrkeskunskaper. Tomas Tengby däremot är den som står för i princip all 

fakta i programmet, logos.  

 

 
                                                        

58 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tina_Nordstr%C3%B6m / 4/5/2010 

59 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_Tengby / 4/5/2010 
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”Vi-känslan” ingjuts hela tiden då hon tittar rakt in i kameran under i princip hela 

programmet, samt att hon har en dialog med Tomas, som står bakom kameran. Denna 

situation ger Tina möjligheten att prata med Tomas som hon tilltalade oss tittare 

direkt. Hon vänder sig även i vissa fall direkt till oss tittare med tips, som detta 

exempel. 

Tina Nordström: - Så häller jag på äggstanningen här, så slipper man det 

spillet. Men då tänker ni… det där har jag gjort i hundra år. Men, då är det 

jättebra att ni har gjort det, jag bara påminner 

Tina Nordström verkar även lite ovetande i vissa situationer. Inte när det gäller recept 

och tillagningsmetoder utan i uttalandet av ord. Det känns som hon inte är den 

allvetandes kock som kan allt, utan hon kommer ner till tittarnas nivå. Jag ska ge 

exempel på två situationer då hon inte agerar som den allvetande kocken. 

Tina Nordström: - Vad är det jag säger? Avakado? 

Tomas Tengby – Avokado 

Tina Nordström: - Ava, Avo, Avakado… 

Tina Nordström: - Jag ska göra en sista nattamat och det är en Quesadill…  
Säg, hjälp mig. 

Tomas Tengby: - Quesadilla.  

Tina Nordström: - Quesadilla! 

Tomas är den som står för presenterandet av fakta i programmet. Tina ska till exempel 

tillaga en Quiche. Efter att Tina berättat det skiftar kameran mot Tomas, som säger 

följande. 

Tomas Tengby: - Quiche, det doftar 70-tal. Varför åt man det så ofta på 70-

talet? Jo, för det var snabbt, enkelt och man kunde laga det långt i förväg 

innan gästerna kom. För på 70-talet, då var det samvaron och att vi var 

tillsamman som var det viktiga och inte vad vi åt. Så det kanske vi kan lära oss 

av 70-talet, att det inte behöver vara så märkvärdigt. 
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Tomas Tengby blandar sådana uttalanden med inslag i programmet. T ex ett inslag då 

han följer med ut för att beskåda nutidens potatiskällare. Vi får följa med Tomas 

Tengby i hans möte med en potatisbonde och får även följa potatisens resa från 

lagring till förpackning, ett inslag väldigt rikt på fakta. Efter inslaget summerar han 

ihop inslaget, samt ger detta uttalande. 

Tomas Tengby: - Vi äter fortfarande mycket potatis i Sverige, 56 kg/person 

och år men det minskar. Det är ris och pasta som ökar. 

Hela tiden är det en blandning fakta och Tinas matlagning. Programmet blir väldigt 

rikt på information samtidigt som Tina lockar in oss i köket med hennes närvaro och 

utstrålning av samhörighet.  

Steg 3. Stil 

Stilnivå 

Programmet har en mellanstil med några få inslag av lågstil och den står Tina 

Nordström för. Det är ett korrekt och vårdat språk med några få slanguttryck från 

Tina. Hon säger t.ex. Cobojsarboots istället för Cowboy boots och nattamat istället för 

nattmat. Men om jag ser till det hela, är språket korrekt. 

Framförandet 

Kroppsspråket i programmet är inget anmärkningsvärt och kläderna är en aning 

informella då Tina klär sig vardagligt med ett förkläde som börjar vid midjan och 

Tomas klär sig i skjorta. Köket utstrålar ungefär samma stämning som köket i Emmas 

hus, i köket gjorde. Det är färgglatt, vardagligt och ser inte alls ut som en studio. Om 

vi tittar på hur dialekten används tar det inte lång tid innan jag märker att Tina 

utnyttjar sin skånska. Hon tvekar inte på att spela lite extra på sin dialekt, då hon på 

bred skånska säger: Ooost, Tjoockt och Byggarmackor. Men det är inget negativt, 

utan jag som tittare tycker det är lite gulligt när hon ljuder ut: Jättegott! 
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Det här programmet skiljer sig från de andra programmen jag hittills tittat på då de 

faktiskt äter maten efter programmet. De provsmakar maten till tonerna av Strangers 

in the night, några ljus är tända, det är nedsläckt och Tina sitter ihopkrupen med ett 

glas mjölk. Hela situationen andas informellt och inbjudande. Väldigt trevligt helt 

enkelt.  

5.5. Vad blir det för mat? 2007-02-24 

Steg 1. Kontexten 

Talaren 

Per Morberg började sina unga år som en mycket framgångsrik man inom kampsport 

då han blev skandinavisk mästare i judo. Efter den aningen våldsamma karriären 

utbildade han sig till kock och fick jobb på anrika krogar som Café Opera, Riche och 

Tullgarns värdshus. Efter många år inom teatern tog han steget in i TV-rutan och ses 

nuförtiden i diverse underhållningsprogram. Han har även på senare år gett ut sin 

kombinerade kokbok och självbiografi, under namnet. Morberg – scenen, livet och 

konsten att laga mat.60  

Som ni märker är Per en man med många strängar på sin lyra, vilket han även visar i 

sin varierade och smått galna matlagning.  

Han är mycket engagerad i sin matlagning och det faktum att han är kunnig, det kan 

nog hans bakgrund tala för. Han är beredd att verkligen visa sitt engagemang med 

hjälp av ordets och i stora delar kroppens kraft.  

 

 

 

 

 
                                                        

60 http://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Morberg / 8/5/2010 
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Steg 2. Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & Pathos) 

Här har vi en man som lägger vikten på ”vi-känslan” i ethos och det känslosamma i 

pathos. Logos, med andra ord fakta, det uteblir i princip helt och hållet. Han ger inte 

några bakgrundsfakta om sig själv men det är sättet som Per agerar på som övertygar 

oss att det här ska vi sitta kvar och titta på. ”Vi-känslan” föds i det han klär sig i. Han 

klär sig som vilket svensk som helst skulle klä sig under sommarmånaderna. Slapp 

skjorta och shorts. Han klär sig inte som någon kock utan klär sig som oss.  

En annan del som spelar stor roll i den ”vi-känsla” som jag nämner i programmet är 

det faktum att vi är hemma hos Per. Vi är inte i någon studio, utan hemma i hans kök. 

Hans unga döttrar springer in i köket och frågar om de kan hjälpa till med något eller 

om de får provsmaka maten och Per frågar hur deras dag har varit. Hela situationen 

blir avdramatiserad och tagen ner till en mer vardaglig och allmän nivå, en informell 

nivå. En situation vi hittar i vilket svensk kök som helst idag.  

Hur går språket med tittarna då? Jo, ett exempel på hur Per kan tilltala oss tittare 

beskrivs nedan. 

Per Morberg: - Åh, nu kan man känna hur det doftar från vinet och från 

syltlöken och från det här sidfläsket. Om ni vore här… skulle ni bli lika glada 

som jag. 

Här börjar hans känslor, Pathos, som är huvudlinjen i Pers övertygande ta fart och så 

håller de på programmet i genom. 

Han vill att vi ska vara i köket, ta del av alla hans dofter och smaker som han skapar. 

Han passion för mat går inte att missa och det trollbinder oss i sofforna. Han har 

nästan ett romantiskt förhållande till den mat han tillagar. Ta del av exemplet här 

nedan så förstår ni vad jag menar. 

Per Morberg: - Titta vilket sidfläsk! 

Per Morberg trycker upp sidfläsk i ansiktet, andas in och säger följande: 

Per Morberg: - Det här ger en sån… det är ett äktenskap mellan vinet och köttet och 

det här fläsket som plötsligt kommer in. 
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Steg 3. Stil 

Stilnivå 

Per Morberg blandar även han ett korrekt språk som mellanstilen står för men dyker 

även ner i lågstilen då han gärna svär, använder slang och kraftuttryck.  

Programmet inleds t.ex. med att Per går in på en mataffär och utbrister ”Nu jävlar ska 

det bli boeuf bourguignon” I butiken använder han även ordet pröjsa istället för att 

betala, i köket ska maten brassas och inte lagas samt att han kallar sin matslev för los 

slevos. Som ni märker kliver han gärna ner i det lågstilta träsket, vilket ger 

programmet en informell karaktär. 

Framförandet 

Kroppsspråket är något Per använder för att förstärka hur något smakar. Smakar såsen 

gott, då visar han det med öppna armar. Som nämnt klär han sig väldigt vardagligt 

och inte som någon kock, även det spär på det informella och slappa i programmet. 

Om vi tittar på vad hans språk utstrålar så är det en kompott av alla känslor en 

människa i princip kan visa. I vissa lägen är han lugn, i vissa kaotisk, i vissa 

humoristisk och i vissa allvarligt. Per öppnar verkligen hela sitt register för att visa 

folket vilka känslor han har för matlagning.  

Även i detta program äter programledare den tillagade maten med de medverkande, i 

detta fall Per och hans familj. De slår sig ner på uteplatsen i slutet i programmet och 

har en stillsam familjemiddag, som avslutas med att Per säger: Tror jag ska gå och 

lägga mig i hängmattan efter maten. 

Om vi ser till det hela så är programmet väldigt informellt och tagen ner till den nivå 

som intimiseringen skapas på. Per öppnar upp sitt hem för oss tittare och visar att 

matlagning inte behöver beskrivas på något konstfullt och svårt språk. Allt kan sägas 

enkelt, med många skratt och leenden. Det är då det offentliga och privata möts. 

Intimiseringen är fullbordad. 
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5.6. Mauro & Pluras kök 2010-03-04 

Steg 1. Kontexten 

Talaren/Talarna 

Plura Johansson är en av landets främsta singer/songwriters och spelar vanligtvis i 

bandet Eldkvarn. Han har även släppt en kokbok, Pluras kokbok: Provence - 

Kungsholmen - Koster . Boken innehåller allt ifrån husmanskost till internationell 

festmat, medelhavsmat från Provence och fisk och skaldjur på Koster.61 

Mauro Scocco är rocksångare och låtskrivare. Scocco var medlem i gruppen Ratata 

1980–89 och gjorde därefter solokarriär med album som Godmorgon Sverige (1996) 

och Ljudet av tiden som går (2007). Han har även skrivit låtar åt andra artister, t.ex. 

Lisa Nilsson.62  

Gästerna i programmet är Lena Philipsson och Håkan Hellström, även de med 

musiken som yrke och intresse. 

Plura Johansson är den kunniga inom matlagning och mannen som står för 

huvuddelen av matlagningen i programmet. Det faktum att han även gett ut en egen 

kokbok spär på hans kunskaper om matlagning och blir då den mest lämpade 

personen att hålla i programmet. Mauros visar viss kunnighet inom ämnet matlagning 

då han står för förrätten som går under namnet Mauros Laxtarta. Håkan och Lena är 

med som gäster i programmet och står i princip för handräckning i programmet, de är 

inte där för sina kunskaper om matlagning, utan för att skapa stämning och 

diskussion.  

Steg 2. Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & Pathos) 

I Mauro & Pluras kök blandas alla tre begrepp med en aning överton av ethos och 

pathos. De medverkande vill övertyga oss med skapande av ”vi-känsla” som ethos 

representerar och väckandet av allmänna känslor som pathos står för. Uttalanden 

baserade på fakta, logos, är sällan förekommande, men de förekommer.  
                                                        

61 http://www.recept.nu/1.300799/plura_jonsson / 3/5/2010 

62 http://www.ne.se/mauro-scocco  / 3/5/2010 
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Vi kan börja med hur ”vi-känslan” förmedlas i programmet. För det första är vi 

hemma hos Plura Johansson, i hans kök. Det är ingen studio utan hemma hos någon. 

Det är i princip samma scenario som i Vad blir det för mat? Med Per Morberg. Vi blir 

inbjudna i någons hem och redan där föds känslan att vi är välkomna. Det andra som 

stärker den omtalade ”vi-känslan” är hur de medverkande, Mauro och Plura, är 

klädda. Här ges inget utrymme för kockrockar och kockmössor, det strider mot 

rummets idé. Mauro är klädd i svart skjorta och svart kavaj och Plura står i stora dela 

av programmet i bar överkropp. Pluras bara överkropp ger ett ordagrant avklätt 

program och ur det föds det informella vilket vi tittare känner oss trygga i. När 

gästerna kommer över har de med sig en flaska vin, en gest som vi tittar inte är helt 

främmande med. Situationen skulle kunna spegla vilket kompisgäng som helst i 

Sverige som har en trevlig middag ihop.  

Programmet visar även bara inte matlagning utan det speciella med det här 

programmet är allting runt om. De drar ofta bort fokus från matlagningen och 

socialiserar som vilka människor som helst. T.ex. i delen då Mauro anordnar en 

tävling då Håkan och Lena ska gissa gitarriffet. Mauro sitter och spelar gitarr, Lena 

sjunger i en chilifrukt och Håkan klappar händerna. En situation som inte spelar på 

formell fakta om matlagning utan en situation som spelar på informell underhållning. 

I två scener ur programmet lämnar även Plura köket, går ner på gatan och tilltalar oss 

tittare. Det känns som vi får ett eget tillfälle med Plura, bara vi tittare och Plura. Vi får 

ta del av det han inte kan säga till de andra i köket. Han pratar t.ex. om hur enkelt 

Håkan Hellström blev full, av bara två glas vin. 

Men programmet och dess medverkande visar även prov på logos, det kan inte bara 

vara sång och lek. Mauro och Plura tipsar om bra butiker i Stockholm där de gör sina 

inköp av råvaror och Håkan och Lena tipsar om smultronställen runt om i världen 

vilket de tycker är värda ett besök. Plura kliver några gånger in i rollen som den 

kunniga kocken. Det visas t.ex. i detta uttalande. 

Plura Johansson: - Krydda aldrig ihjäl en god fisk, eller köttbit. Låt råvaran 

tala för sig själv. Överlasta inte tallriken med massa onödiga tillbehör. 
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Men, det huvudsakliga i programmet är att de spelar på rummets informella idé och 

det faktum att det är fyra musiker som ska laga mat.  

Steg 3. Stil 

Stilnivå 

Mauro & Pluras kök är största delen lågstil med några få moment med mellanstil. 

Huvudsakligen är programmet uppbyggt på folkligt talspråk, jargong, svordomar och 

kraftuttryck. Helt enkelt ett väldigt informellt och avklätt språk. Några exempel på 

uttalanden som går i det lågstilta tecknet redovisas här nedan. 

 Mauro Scocco: - Håkan, Whats up with tårt-expert-grejern? 

När Mauros hund kommer in i vardagsrummet. 

 Mauro Scocco: - That´s my hoe. 

Mauro öppnar en dörr i butiken Melanders fisk. 

 Mauro Scocco: - Och här har vi en… Oj, här var en hel flyktingfamilj från 
Albanien. 

Mauro och Plura diskuterar ett tidningsklipp där deras matlagningsprogram nämns. 

 Plura Johansson: - Hur fan ska det här gå? 

 Mauro Scocco: - Var väll en fylleidé. 

Programmet är fyllt av citat av den här typen, mestadels från Plura, Mauro och 

Håkans sida, Lena Philipsson håller sig rätt sansad och till det korrekta språket som 

speglar mellanstilen.  

Framförandet 

Om vi ser till kroppsspråket så används det inte för att förstärka något som har med 

maten att göra. De kroppsspråk vi ser kommer i form av applåder och dylikt när 

Mauro drar igång sin rifftävling.  

Kläderna i programmet är varierande. Plura står som sagt ofta i bar överkropp som 

han i vissa fall varvar med en lössittande skjorta, Mauro är klädd i svart skjorta o svart 

kavaj, Håkan har T-shirt och Lena har färgglad klänning. Som ni märker, inga 

förkläden eller kockrockar. Informell och avslappnad klädsel som speglar hela 

programmets idé. Köket är som sagt Pluras kök, hemma hos honom.  
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Det skulle kunna vara hos vilken svensk som helst, vilket leder till en upplösning av 

det privata till offentliga.  

Språket i programmet utstrålar som Per Morbergs språk, de flesta känslor ett språk 

kan visa. Det finns engagemang, humor, kaos och lugn i språket. Ingen speciell känsla 

i språket råder förutom att det är väldigt informellt. 

Även i detta program, som de två innan, äter även gästerna och medverkande maten i 

programmet. I Mauro & Pluras kök blir det i en speciell tappning då de sitter runt 

bordet, berättar historier, skämtar om varandra och har en tävling om den sista 

tårtbiten genom att tävla om vem det är mest synd om. Det blir en öppen och 

informell diskussion runt matbordet, en diskussion vi svenskar dagligen har runt våra 

matbord.  

Innan programmet sammanfattar Plura vad vi tittare kommer att få se i de kommande 

programmen. Han beskriver det på följande vis. 

Plura Johansson: - Kärlek, knivhugg i ryggen, passion, nostalgi, oväntade 

historier och matmagi och vi skrålar tillsammans tills solen går upp. 

Det summerar faktiskt ihop Mauro & Pluras kök på ett väldigt bra vis. Programmet 

innehåller allt man förväntar sig att ett matlagningsprogram inte ska innehålla. Det 

gör det så speciellt. Även här, som i Vad blir det för mat? Kan allt sägas enkelt, med 

många skratt och leenden. Det behöver inte vara något konstfullt språk, utan den 

öppenhet som de medverkande visar och det faktum att det utspelar sig hos Plura ger 

intimiseringen chansen att vandra in i köket med en flaska vin.  
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6. Resultat och Slutsatser 

6.1. Resultat av analys 

Kontexten 

Om jag ser till de medverkandes yrken, erfarenheter av matlagning och engagemang 

från 70-talet fram tills idag, 2010, så märker jag att den utbildade kocken fick lite 

utrymme i de tidiga matlagningsprogrammen. Det var först från 90-talet och framåt 

som Anders Levén i Emmas Hus, i köket, Tina Nordström i Mat, och Per Morberg i 

Vad blir det för mat, fick något utrymme. Fram till dess, under 70-, och 80-talet 

dominerades matlagningsprogrammen av samhällsdebattörer och journalister, som 

Hans Furuhagen och Torsten Ehrenmark. De var inte mindre pålitliga då de visade 

prov på goda kunskaper om matlagning. 

Det vi ser idag, 2010, är en återgång till den gamla skolan fast i ny tappning. I Mauro 

& Pluras kök finns inga utbildade kockar utan här är det rocksångarna som får ta sin 

plats i köket. De med bristande akademiska kunskaper om matlagning får istället 

hänvisa till ett brinnande intresse och engagemang för matlagning.  

Grundläggande begrepp för att övertyga (Ethos, Logos & Pathos) 

I användandet av de olika medlen för att övertyga: Ethos, övertyga med hjälp av att 

skapa förtroende för sin person, Logos, övertyga med hjälp av fakta och Pathos, att 

övertyga med hjälp av känslor, så ser vi en stor förändring från 70-talet fram tills idag, 

2010. 

Matlagningsprogrammen från 70-, och 80-talet, GOMIDDA och A lá Ehrenmark, 

byggdes och övertygade oss med hjälp Logos, dvs. Fakta. Långa och exakta 

uttalanden om hur maten skulle lagas var väldigt vanligt, och användandet av 

hushållsmått och matskedar var själva grunden i dåtidens matlagning.  

Det vi såg i matlagningsprogrammet GOMIDDA styrker även min tes. Programmet 

leddes av Hatte Furuhagen och till sin hjälp hade han sex stycken matvetare. Dessa 

matvetare var belägna runt om Hatte, likt en panel. De svarade på frågor om mat, 

ställde frågor om mat och redde ut komplicerade begrepp om matlagning.  
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De var där för att lära oss om matlagning och inte vilken matlagnings som helst, utan 

grunden i matlagning.  

Efter några år då svensken blivit matad med fakta så ser vi på 90-talet och framåt hur 

de andra medlen för att övertyga växer fram. Ethos får utrymme i 

matlagningsprogrammen och försök görs att skapa en ”vi-känsla” med publiken. I 

Emmas hus, i köket, är första gången jag upptäckte ett band mellan sändarna 

(programledarna) och mottagarna (publiken). I programmet vänder de sig direkt till 

oss tittare med tips och roliga anekdoter, något som uteblivit i de tidigare 

matlagningsprogrammen. I Mat, med Tina Nordström, ser vi en drastisk förändring i 

användandet av ethos då hon i princip hela tiden tittar in i kameran och tilltalar oss, 

detta resulterar i en förstärkning av ”vi-känslan” Även det faktum att hon i vissa lägen 

i programmet spelar på en aning ovetande TV-kock gör att hon kommer ner till 

tittarnas nivå och ”vi-känslan” förstärks.  

Under mitten av 2000-talet, i matlagningsprogrammen Vad blir det för mat? Och 

Mauro och Pluras kök, ser jag hur även det tredje medlet för att övertyga, Pathos, 

övertygandet med hjälp av känslor växer fram. Per Morberg skulle jag säga är 

grundaren av detta sätt att övertyga.  

Per Morberg vill i sitt matlagningsprogram locka in tittaren i köket med hjälp de 

starka känslor han visar för matlagningen. Användandet av fakta är inte längre det 

essentiella i matlagningen, utan här är det känslorna till maten som spelar stor roll. 

Per bryr sig inte om han tar en deciliter eller en halv deciliter för mycket pastavatten, 

han bryr sig om känslan som maten förmedlar.  

Samma sak händer i Mauro och Pluras kök. I det matlagningsprogrammet uteblir 

även det länge rådande logos och byts ut av ”vi-känslan” i ethos och de starka 

känslorna i pathos. Den största förändringen sett till de tidigare 

matlagningsprogrammen är hur mycket av tiden som inte går åt till matlagning. I detta 

program försöker programledarna övertyga tittarna och roa tittarna med hjälp av allt 

som händer runt om kring matlagningen. Här är det inte matlagningen som ligger i 

fokus utan de berättelser och händelser som inträffar i väntan på att potatisen kokat 

klart.  
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Stil 

I skillnaden i stilnivå och framförande ser jag klara förändringar från 70-talet fram 

tills idag, 2010. Språket var väldigt korrekt under 70-, och 80-talet, då mellanstilen 

var den rådande stilen. Inga svordomar yttrades, ingen jargong eller slang rådde, utan 

det var det korrekta och vårdade språket som lämpade sig bäst. Den första antydan till 

lågstil upptäckte jag under Emmas hus, i köket, från 1997. Det var första gången ett 

folkligt språk presenterades och det gavs utrymme för skämt och slanguttryck. Men i 

helhet så var det ändå mellanstilen som regerade även under 90-talet. Under början av 

2000-talet och i Mat, med Tina Nordström, såg jag att även här fanns tendenser till ett 

lågstilt språk men i helhet mellanstilt. Tina använde sig av slanguttryck och utnyttjade 

sin skånska dialekt för att förstärka ord, men som sagt, mellanstilen var den rådande 

språkstilen. Under 2000-talets senare del, närmare bestämt 2007, fick lågstilen 

verkligen fotfäste. Det var när Per Morberg kom in i bilden som jag kom i kontakt 

med svordomar och kraftuttryck. Han höll inte tillbaka utan sa precis det han ville. 

Han svor om han gjorde fel vilket resulterade i ett folkligt språk. Samma stil fortsatte 

även i Mauro & Pluras kök, 2010. Språket här var väldigt likt Morbergs då de inte 

höll tillbaka på kraftuttryck och svordomar. De höll tillbaks på det vårdade och 

korrekta språket vilket resulterade i ett program färgat av folkligt språk. 

Om jag ser till framförandet och hur de medverkande har varit klädda från 70-talet 

fram tills idag, 2010, så ser vi att kockrockar och förkläden är en svunnen tid. 

Furuhagen och Ehrenmark var väldigt formellt klädda med förkläden och skjortor och 

Levén var klädd i kockrock. På 2000-talet drog kläderna åt det informella hållet och 

inte minst med Per Morberg avslappnade stil. Han klädde sig i shorts och en luftig 

skjorta, som vilken svensk som helst under sommarmånaderna. I Mauro & Pluras kök 

ges inget utrymme för kockrockar, anledningen, programledarna är rock-kockar. Det 

går emot deras ideal att stå i vita rockar och förkläden och laga mat. Plura trivs i bar 

överkropp och då står han i det. Klädseln går helt enkelt från formellt till väldigt 

avklätt och informellt. 

Ett annat område inom matlagningsprogrammen som genomgått en drastisk 

förändring är köken. I programmen från 70-, 80-, 90-, och början på 2000-talet 

utspelade sig programmen i en studio. I Vad blir det för mat? Och i Mauro och Pluras 

kök, utspelar sig programmen hemma hos programledaren. 
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Det faktum att vi är välkomna hem till programledarna ger ett informellt och öppet 

scenario där det offentliga och privata möts. Situationen känns mer verklig och 

personlig då vi vet att vi är hemma hos Per Morberg och inte i någon opersonlig 

studio.  

 6.2. Återkoppling till frågeställningen 

Retorikprofessorn, Kurt Johannessons teori går i grunden ut på att det har blivit en 

förändring i den gräns som skiljer det offentliga och det privata. Förr var gränsen 

tydlig då vi tilltalade äldre på ett visst sätt och hur vi klädde oss när vi lämnade 

hemmet för att lyssna på ett tal. När TV:n började dyka upp i svenskens hem behövde 

inte familjen ge sig ut för att lyssna på ett tal. De kunde stanna i soffan och klä sig hur 

de ville, vilket resulterade i en väldigt privat situation. När detta hände, inträffade 

även ett mirakel. Programledaren och de inbjudna visade att man inte alls behövde 

använda något svårt eller konstfullt språk som odemokratiskt skulle utestänga någon. 
63 

Allt kunde sägas enkelt och jämlikt, med många skratt och leenden, även i så kallade 

allvarliga frågor. Och därför tycks detta mediala vardagsrum stå öppet för alla. Alla 

kan delta i samtalet på samma villkor. Här fullbordas en intimisering av språket där 

det offentliga och privata smälter samman i en ny sorts retorik.64  

Det intressanta blir då att se hur detta visade sig, om det visade sig i de svenska 

matlagningsprogram jag valt ut? 

Efter att ha genomgått sex stycken analyser av sex stycken olika svenska 

matlagningsprogram från 70-talet fram tills idag, 2010, kan jag bekräfta att gränsen 

mellan det privata och det offentliga är helt klart mer diffus idag än var den var på 70-

talet.  

 

 

                                                        

63 Johannesson (1998) s. 253 

64 ibid. 
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En sak som anmärkningsvärt gjorde programmen mer öppna och bidrog till att 

intimiseringen ägde rum var just platsen där programmen utspelade sig på. Fram till 

2007, och intåget av Vad blir det för mat? Utspelade sig de utvalda programmen i en 

studio. Varför är köket en bidragande orsak till intimiseringen? Jo, för om platsen där 

programmet utspelar sig på, liknar den plats man tittar ifrån, förstärks 

samhörighetskänslan mellan talare och publik, platsen blir en spegelbild av det 

vardagsrum man tittar ifrån, upplösningen av privat och offentligt äger rum och lägger 

grunden så att intimiseringen kan byggas upp. 65 I de två sista 

matlagningsprogrammen, de från 2007 och 2010, utspelade sig programmen hemma 

hos programledarna, hemma hos Per Morberg och hemma hos Plura Johansson. Deras 

kök och den situation som utspelade sig var väldigt jämlik med den situation vi 

hemma i tv-sofforna var med om var dag. Det som byggdes upp runt om 

matlagningen bidrog till intimiseringen. Per Morberg hade sina barn som sprang runt i 

köket, Plura Johansson hade sina vänner över på besök, spegelbilden av vår vardag 

blev klarare och klarare ju längre fram i tiden vi gick.  

En annan bidragande faktor som gjorde spegelbilden klarare var i hur de 

medverkande i programmen klädde sig. Från 70-talet fram tills 2007, var de 

medverkande klädda efter kökets ideal. Det var förkläden och kockrockar. I och med 

Vad blir det för mat? Och Per Morberg så började de medverkande klä sig som de i 

TV-sofforna. Det var avslappnat, ledigt och speglade mer den vardag vi i tv-sofforna 

var vana vid. När de på 70-talet klädde sig i förkläden och senare kockrockar så 

speglade de deras kunnande om matlagning, nu på senare tid klär kocken ner sig för 

att spegla tv-tittaren och vardagen. Som sagt en bidragande orsak till den mer öppna 

och informella stilen som vi ser i dagens matlagningsprogram.  

 

 

 

                                                        

65 Johannesson (1998) s. 253 
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En annan bidragande orsak till att intimiseringen äger rum är tilltalet och språket i 

programmen. Det var min andra fråga i frågeställningen. Ta gärna del av den på nästa 

sida. 

Från 70-talet till idag, 2010, ser jag en förändring mot ett mer informellt språk. Under 

matlagningsprogrammet, GOMIDDA, från 70-talet, fram till Mat, från 2001, har 

språket dominerats av det formella, korrekta och vårdade språket, med andra ord 

mellanstilen.66 Men, kurvan har gått nedåt, mot en lågstil. Desto längre fram i tiden vi 

kommer, desto närmre lågstilen rör vi oss, Dvs. Den informella stilen som domineras 

av folkligt språk, jargong, svordomar och kraftuttryck.67 Det som visar sig här är just 

det Kurt Johannesson talar om. Allt kan sägas enkelt och jämlikt, med många skratt 

och leenden.68 Det informella språket får i dagens samhälle ett större utrymme att 

blomstra i och har blivit mer accepterat. Om vi tittar på programmen från förr så var 

de väldigt formella och rika på fakta. Då passade det formella och beskrivande 

språket in. Idag så utspelar sig mina utvalda program i de medverkandes hem och då 

går det inte att använda ett formellt språk, det strider som sagt mot rummets idé som 

utstrålar det vardagliga, det vi i vardagen är vana vid att se och höra.  

Tilltalet har även mycket att göra med de grundläggande medlen för att övertyga. Idag 

ser vi hur pathos, övertygandet med hjälp av känslor, är mer vanligt. Mått, 

beskrivningar och rena uttalanden om fakta har minskat, de nämnda sakerna sägs 

enklast med det formella och korrekta språket. Pathos, det vi ser i dag, det sägs bäst 

på det informella språket som lågstilen står för.   

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det har skett en förändring i tilltalet från 

70-talet till idag, 2010, från formellt till informellt. Det är en naturlig förändring där 

språket följer med matlagningsprogrammens idé, en idé som förr var att lära svensken 

att laga mat och som nuförtiden har idén att efterlikna vår idealistiska vardag.  

                                                        

66 Karlberg & Mral (1998) s. 45. 

67 ibid., s. 46. 

68 Johannesson (1998) s. 253. 
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6.3. Slutord 

Såhär i efterhand har en övergripande bild skapats ur de analyser av de 

matlagningsprogram jag valt ut, och med hjälp av den retoriska analysen fick jag 

verktygen för genomgå en bred analys där många faktorer i programmen blev belysta.  

Orsaken till mitt val av ämne grundades i de tankar jag hade i allmänhet om 

förändringen av TV-mediet och i synnerhet om förändringen bland 

matlagningsprogrammen. Den övergripande slutsatsen jag uppfylls av är, för att 

använda en term som passar uppsatsen, svensken är mätt på formella 

matlagningsprogram, svensken är långt förbi instrueranden om hur många deciliter vi 

ska hälla upp. I dagens Sverige krävs det mer än kunskap om matlagning för att 

behålla tittaren i TV-soffan, i dag behövs det lilla extra, det lilla extra som finns i Per 

Morbergs känslor för matlagning och i Mauro och Pluras avklädda matlagning. Men, 

det vore aningen naivt att säga att dagens tablå saknar formella matlagningsprogram, 

för det gör det. Det jag vill komma till och för dig läsare att ha i tanken efter sista 

raden är läst, är tanken om det öppna samhället vi lever i idag och hur det bidrar och 

bistår med de rätta medlen för en mer extrem och informell utveckling av 

matlagningsprogrammen . Är det en fingervisning mot en möjlig framtid med 

extremare matlagning? 

6.4. Vidare forskning 

Det jag gjort i denna uppsats är att se matlagning över tid i ett långt men smalt 

perspektiv. För att bygga vidare på det jag gjort eller kliva in i ett nytt spår, ger jag 

tips till att bredda synfältet, se fler program, börja redan på 50-talet, förslagsvis med 

Ria Wägners matlagningsprogram och se hur allting startade. 

En annan väg som kan tas är att välja en specifik TV-kock och följa dennes 

utveckling. Ta t ex Tina Nordström som varit aktiv sen början av 2000, och följ 

hennes utveckling. Har hennes tilltal förändrats över åren, går hennes agerande mot 

ett informellt eller mer formellt håll eller är hennes framförande konstant? 
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Att se över gränserna är även en intressant väg att gå. Har matlagningsprogrammen i 

andra länder haft samma förändring som här i Sverige? Sen behöver inte 

matlagningsprogrammen vara det viktiga, teorin om intimisering är minst lika 

intressant att titta närmre på. Här har jag skrapat lite på toppen och sett hur teorin 

visar sig i några få utvalda svenska matlagningsprogram, varför inte se hur teorin 

visar sig i andra typer av program, t ex. Debattprogrammen, deras utveckling kan man 

mycket väl titta närmre på? Ett program som i grunden känns formellt och frågan blir: 

Går debattprogrammen i samma informella rikting? Som ni märker är teorin om 

intimisering något som många delar av samhället får sin beskärda del av, och i mina 

ögon är det en del i utvecklingen. Är utvecklingen positiv eller negativ? Det är en stor 

fråga att svara på. Men, enligt mig, tittar jag hellre på när en rocksångare lagar mat än 

när en 60-årig journalist gravar kött.  
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Material 

GOMIDDA, (1975-04-28) TV2, 20:30-21:00  

A lá Ehrenmark, (1981-09-14) SVT, 21:01-21:30 

Emmas hus, i köket, (1997-12-03) TV4, 15:15-15:35  

Mat, (2003-03-03) SVT 21:30-22:00  

Vad blir det för mat? (2007-02-24) TV4+, 16:35-17:05  

Mauro & Pluras kök, (2010-03-04) Kanal8, 22:00-23:00  
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Bilaga 1. Analysmodell 

Steg 1: Kontexten 

Talaren. 

• Vem/vilka är talaren/talarna? 

• Talarens/talarnas utbildning, yrke, representation av organisation? 

• Förhållande till matlagning? 

• Kunnig/okunnig, engagerad/oengagerad? 

Steg 2: Grundläggande begrepp för att övertyga 

Ethos. 

• Avslöjar talaren/talarna något om sin bakgrund eller förhållande till ämnet? 

• Använder talaren/talarna speciella karaktärsdrag? Hur ser de ut? Vad har de 

för funktion? 

• Hur skapar talaren/talarna förtroende för sin person? Auktoritet, 

yrkeskunskaper, erfarenheter? Besserwisser/ödmjuk? 

• Hur skapar talaren/talarna en ”vi-känsla” med publiken? Hänvisningar till eget 

intresse, värderingar, annat som han/hon delar med publiken? Sättet han/hon 

klär sig på? 

Logos. 

• I Vilken mån använder talaren/talarna fakta? 

• Är programmet rikt/fattigt på fakta? 

• Är det relevant/orelevant fakta?  

Pathos. 

• Vilka känslor vill talaren/talarna väcka? 

• Hur går han/hon tillväga? 

• Hur visar sig talarens/talarnas egna känslor för ämnet? 

• Anspelar talaren/talarna på känslosamma minner eller referenser till 

känslosamma situationer? 

• Finns en frånvaro av känslor? 
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• Steg 3: Stil 

Stilnivå. 

• Högstil 

• Mellanstil 

• Lågstil 

• En blandning av dessa tre 

Framförandet. 

• Kroppsspråk (gester, ansiktsuttryck) 

• Kläder, hår, smycken och andra accessoarer 

• Hur ser köket ut? 

• Vilka känslor utstrålar språket? (Lugn, trygghet, engagemang, passivitet, 

nervositet) 

• Dialekt (utpräglad dialekt, utnyttjande av dialekt) 

• Talovanor (Öh-ljud, smackande, stamning, heshet) 
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