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Abstract 

Titel: Hur framställs kvinnor och män i svenska mattidningar? En kvantitativ innehållsanalytisk 

undersökning ur ett genusperspektiv. 

Författare: Anna Engström 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur män respektive kvinnor framställs i tre svenska 

mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Endast bildmaterial av redaktionell 

karaktär har undersökts. Detta har utförts med hjälp av kvantitativ innehållsanalytisk metod, där 

ett egenkonstruerat kodschema använts för att analysera det valda bildmaterialet.  

Uppsatsen tar sitt teoretiska avstamp i genusforskning på medier, med böcker av bland andra 

Linda Fagerström och Maria Nilson, Gunilla Jarlbro samt Kjell Nowak och Gunnar Andrén. 

Utöver de teorier som framförs av dessa författare har ett antal artiklar och uppsatser som 

behandlar genus och matlagningsprogram varit till hjälp. 

 Huvudfrågeställning: På vilket sätt framställs kvinnor respektive män i bildmaterialet hos 

tidningarna Elle Mat & Vin/Buffé/Allt om Mat?  

 Hypoteser:  

-    Män kommer i framställas i professionella sammanhang i högre grad än kvinnor, där 

deras yrke har en tydlig koppling till mat och matlagning.   

- Kvinnor kommer i större utsträckning än män medverka i form av statist i bild- samt 

receptreportage. 

Efter genomförd analys kan uppsatsförfattaren konstatera att tidningarna till viss del 

reproducerar könsstereotypa bilder av kvinnor och män: kvinnorna som syns i tidningarna är fler 

än männen till antalet, men de förekommer klart oftare än männen inom kategorin statist i 

bildreportage.  
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1. Inledning 

De senaste åren har det allmänna intresset för mat i medierna fullkomligt exploderat; tar man en 

titt på teves programtablå en vanlig veckodag möts man ofta av ett tvåsiffrigt antal program som 

kretsar kring mat och matlagning. Alltifrån Sveriges Mästerkock, där amatörkockar tävlar om att 

bli just Sveriges nästa mästerkock och blir bedömda av en jury bestående av tre manliga svenska 

stjärnkockar, till Halv åtta hos mig där fyra vanliga människor bjuder varandra på middag under 

en veckas tid samtidigt som de tävlar om att vinna 15 000 kronor. Dessutom är brittiske 

stjärnkocken Gordon Ramsay – som går under smeknamnet ”arga kocken” ständigt aktuell med 

otaliga program där han gör allt från att läxa upp restaurangägare som tappat greppet till att laga 

mat med kändisar; ständigt aktuell är också hans något vänligare landsman Jamie Oliver som 

bland annat reser land och rike runt för att visa upp matkulturer i olika länder. Därutöver leder 

Dramatenskådisen Per Morberg ett populärt matlagningsprogram, detta har även artisterna Plura 

Johnsson och Mauro Scocco gjort.  

Mat och matlagning har nästan alltid setts som en kvinnlig syssla och förknippats med hemmet; 

den goda hemmafrun som lagar mat, bakar och tar hand om sin familj. Ändå är det så att de 

flesta professionella kockar, som även får mest utrymme i media, är män. Det räcker med att ta 

en titt på namnen ovan för att kunna konstatera att det oftast är männen som står i rampljuset när 

det kommer till offentlig matlagning.    

Att män och kvinnor framställs olika i medier som nyheter, reklam och film är ingen nyhet. Men 

gäller detta även för mediumet mattidningar? Jag vill med denna uppsats undersöka hur det 

egentligen ligger till när det kommer till könsframställning och könsfördelning i mattidningar.  

Valet föll på just mattidningar av en rad anledningar. För det första är jag väldigt intresserad av 

att både laga och äta mat; att läsa mattidningar och titta på matlagningsprogram är även det något 

av en favoritsyssla. För det andra har det, så vitt jag vet, inte gjorts särskilt mycket forskning av 

typen jag kommer ägna mig åt på just det här materialet vilket gör det extra intressant att 

undersöka och förhoppningsvis även kunna bidra med ny kunskap. För det tredje tycker jag att 

man bör tänka och reflektera mer genusmedvetet på alla områden i samhället, och jag har valt att 

börja med området mattidningar.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kvinnor respektive män framställs hos följande 

mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Detta kommer att genomföras med hjälp 

av kvantitativ innehållsanalys, där redaktionellt material i form av bilder analyseras med hjälp av 

ett egenkonstruerat kodschema. Endast bilder där människor förekommer har undersökts. 

Eftersom jag har valt att även undersöka om det förekommer några förändringar över tid kommer 

jag att analysera ett nummer av vardera tidning från tre olika år: 2002, 2007 samt 2012. Några av 

mina hypoteser inför analysen är följande:  

 Män kommer framställas i professionella sammanhang i högre grad än kvinnor, där deras 

yrke har en tydlig koppling till mat och matlagning.   

 Kvinnor kommer i större utsträckning än män medverka i form av statist i bild- samt 

receptreportage. 

Mina frågeställningar lyder enligt följande: 

 Huvudfrågeställning: På vilket sätt framställs kvinnor respektive män i bildmaterialet hos 

tidningarna Elle Mat & Vin/Buffé/Allt om Mat?  

 Övriga frågeställningar:  

- Hur ser könsfördelningen ut?  

- I vilka sammanhang figurerar män respektive kvinnor?  

- Kan man urskilja några förändringar vad gäller könsframställningen i tidningarna över 

tid? 

 

3. Material och avgränsning 

Som jag tidigare nämnt så kommer jag i denna uppsats presentera analysen av tre nummer 

vardera av tre svenska mattidningar, för att därefter dra slutsatser kring på vilket sätt män 

respektive kvinnor framställs i tidningarnas bildmaterial. De tre tidningarna är följande: Elle Mat 

& Vin, Buffé samt Allt om Mat. Valet föll på just dessa tidningar av olika anledningar. Min 

ursprungliga uppsatsidé var att undersöka enbart Elle Mat & Vin, men då jag insåg att materialet 

troligtvis skulle bli för tunt valde jag att lägga till två tidningar ur samma genre men med relativt 
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olika inriktning. Förutom att generera mer undersökningsmaterial gjorde detta att jag 

förhoppningsvis kommer att hitta skillnader, men även likheter tidningarna emellan. Tidningarna 

kommer nedan att presenteras mer utförligt för att låta läsaren skapa sig en bild av dem. 

 

4. Bakgrund 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika tidningarna som undersökningen omfattar, för att 

underlätta för läsare som eventuellt saknar kunskap om de olika mattidningarna. Fakta vad 

gäller upplaga mm har hämtats från www.ts.se, Tidningsstatistik AB, som reviderar svenska 

medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information om 

upplagor, distribution, webbtrafik, digitala nyhetsbrev, databaser, annonspriser, 

hushållstäckning med mera.  

4.1 Elle Mat & Vin 

Elle Mat & Vin grundades år 1995 och hette tidigare Elle à la carte, men bytte till det nuvarande 

namnet 2006. Tidningen ges ut 8 gånger per år av Aller Media, som även ger ut dess 

syskontidningar Elle Interiör samt den svenska utgåvan av modetidningen ELLE. Tidningens 

målgrupp är, enligt sverigestidskrifter.se, ”alla som är mat- och vinintresserade och gillar 

inredning, resor och kultur” (http://sverigestidskrifter.se/tidskrifter/104-elle-mat-vin) och 

tidningen har en upplaga på 36 700 nummer 

(http://www.ts.se/Mediefakta/Tidskrifter.aspx?type=konsument&kat=MAT). Elle Mat & Vin 

beskriver sig själv som ”en modern mattidning för alla som har ont om tid men gott om lust att 

laga mat och umgås. Mat till vardag och fest blandas med köksinredning, dukningar, 

resereportage och tips”.   

Av de tre tidningarna jag valt att undersöka är nog Elle Mat & Vin den jag själv har bäst inblick 

i, då jag prenumererat på den i flera år. Jag skulle nog beskriva den som den ”festligaste” av de 

tre, i benämningen att den har nästan lika stort fokus på vacker dukning och fin uppläggning av 

maten som av själva maten i sig; den fokuserar mycket på helhetsintrycket vid såväl fest som 

vardagligare tillställningar. Den är också den enda av de tre tidningarna som även har med 

http://www.ts.se/
http://www.ts.se/Om-oss/Index.aspx
http://sverigestidskrifter.se/tidskrifter/104-elle-mat-vin
http://www.ts.se/Mediefakta/Tidskrifter.aspx?type=konsument&kat=MAT
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modereportage i tidningen; vilket stärker bilden av en tidning för matlagningsintresserade, 

modemedvetna kvinnor. 

4.2 Buffé 

Buffé är livsmedelskedjan ICA’s egna mattidning som skickas hem varje månad till butikens 

mest trogna kunder; de som handlar för minst 1200 kronor per månad och innehar ett ICA-kort. 

Upplagan ligger på hela 2 019 500 exemplar 

(http://www.ts.se/Mediefakta/Tidskrifter.aspx?type=konsument&kat=MAT). I likhet med Elle 

Mat & Vin blandas recept till vardag och fest med reportage, intervjuer med matpersonligheter 

och tips – men tidningen präglas av att den tillhör just ICA, fokus ligger på butikens egna varor 

till exempel. Buffé har även ett större fokus på ”budgetmatlagning” med återkommande uppslag 

såsom ”billiga veckan” och liknande.  

Buffé är en tidning som jag också läst länge då min familj alltid fick hem den i brevlådan, och jag 

fortsatte läsa den sedan jag flyttat hemifrån. Jag skulle beskriva tidningen som den vardagligaste 

av de tre, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att den är en gratistidning som ges ut av 

en matvarukedja. Som namnet antyder ligger stort fokus på just buffémat, med olika teman för 

varje nummer såsom påsk, jul, studenttider med mera. Utöver det blandas intervjuer med kockar 

och andra matprofiler med stående inslag såsom redan nämnda ”billiga veckan” och de fem 

testlagarrätterna, där läsare själva får testlaga tidningens recept och komma med betyg.  

4.3 Allt om Mat 

Tidningen Allt om Mat utkommer med 20 nummer per år och har en upplaga på 85 400 nummer 

(http://www.ts.se/Mediefakta/Tidskrifter.aspx?type=konsument&kat=MAT). Tidningen ges ut 

av Bonnier Tidskrifter och första numret utkom 1970. Så här beskriver de sig själva på 

bonniertidskrifter.se: ”För oss är mat både nöje och allvar. Vi testar alla recept. Håller reda på 

trender. Diskuterar miljö och ekologi. Berättar hur man planerar festen. Och hur man klarar av 

vardagen. Men framför allt njuter vi, och delar med oss av inspirationen i härliga matbilder och 

reportage!”.  

Min uppfattning är att Allt om Mat är den mest neutrala av de tre mattidningarna i avseendet att 

fokuset ligger uteslutande på mat och matlagning; en tidning för matlagningsentusiaster helt 

http://www.ts.se/Mediefakta/Tidskrifter.aspx?type=konsument&kat=MAT
http://www.ts.se/Mediefakta/Tidskrifter.aspx?type=konsument&kat=MAT
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enkelt. Tidningen har varken en påtaglig manlig eller kvinnlig framtoning vilket gör att den kan 

tilltala alla. 

 

5. Tidigare forskning 

Denna uppsats huvudområde rör genus, maskulinitet samt femininitet och hur dessa gestaltas 

inom området mattidningar. Det har gjorts mycket forskning inom ämnet genus och medier, och 

en del texter som jag stött på behandlar ämnet genus och matlagning. Dessa rör dock 

uteslutande mediet matlagningsprogram. Jag anser trots detta att de tillför något för denna 

studie, då deras resonemang i stora drag kan appliceras även på  mitt ämnesområde. 

5.1 Kitchen Convergence: Televised Translations of Masculinity, Femininity and Food 

Kitchen Convergence är en vetenskaplig artikel skriven av Rebecca Swenson och publicerad 

2007 i Conference Papers; National Communication Association. Artikeln behandlar ämnet 

genus och könsframställning i matlagningsprogram, samt undersöker om denna diskurs hjälper 

till att upprätthålla de traditionella könsrollerna. Swensons analysmaterial utgörs av amerikanska 

matkanalen The Food Network, där hon efter att ha gått igenom en veckas sändningar kommer 

fram till följande:  

Kvinnorna i programmen lagar mat av kärlek till familj och vänner; därför att de är naturligt 

omhändertagande och njuter av att pyssla om sina nära och kära (Swenson 2007:4). Männen 

lagar mat för att imponera på andra och visa upp sina färdigheter i köket, för att det är kul, eller 

helt enkelt för att de är hungriga och vill laga något gott till sig själva (ibid sid 6). Skillnaden 

mellan mäns och kvinnors matlagning är alltså att kvinnan lagar mat för att behaga andra och för 

att det förväntas av henne, medans mannens kokkonst kan ses mer som en hobby och något som 

sker vid speciella tillfällen. 

Matlagningsprogrammen som Swenson undersökt där programledaren var man hade ofta inslag 

av exotism; man reste till främmande länder samt lagade ovanliga maträtter, de programmen var 

även ofta av underhållande karaktär (2007:9). De innehöll mindre faktisk matlagning där 

tevekocken instruerar tittarna, och mer besök hos andra, manliga professionella kockar som 

framställdes som experter inom sitt område (ibid sid 11). Var programledaren däremot kvinnlig 
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porträtterades matlagning som en syssla som sker i hemmet för att ta hand om nära och kära, och 

programledaren ingav värme och en hemmafru-känsla; programmet spelades oftast in i en 

noggrant inredd studio som påminde om hem-miljö. Det vill säga den manlige kocken blir lika 

med den professionella kocken, och den kvinnliga kocken blir lika med hemmets kock.  

Fokus på programledarens utseende förekom både hos de manliga och kvinnliga programledarna 

men på olika sätt: männen framställdes som sportiga, starka och maskulina (ibid s 14) och även 

om de ofta var i yngre medelåldern fick deras yttre mindre fokus än deras kvinnliga kollegors, 

vilket gestaltas till exempel i form av färre närbilder. Kvinnorna däremot framställdes gärna som 

”hemmets gudinnor” och programmen innehöll även ofta flera inslag med sexuella undertoner. 

De kvinnliga kockarna bar ofta tajta, urringade klänningar då de lagade mat i motsats till männen 

som ofta bar professionella kockrockar eller vardagskläder, och närbilder på kvinnorna 

signalerade ett intimt förhållande mellan programledaren och tittarna. Författaren beskriver detta 

som ett sätt att locka manliga tittare i åldrarna 20-35, som kanske inte alls är intresserade av 

matlagning utan tittar på den vackra kvinnan som uppfyller någon slags fantasi (ibid sid 16). 

Avslutningsvis konstaterar Swenson att The Food Network konstruerar matlagning som en 

könsbunden sysselsättning, men att även männen tar plats i köket på ett sätt som tidigare inte var 

möjligt då matlagning ansågs vara en uteslutande kvinnlig sfär. Den mest påtagliga skillnaden 

mellan program med manliga respektive kvinnliga kockar var hur mäns matlagning ofta skildras 

som en hobby, medans den kvinnliga framställs som mer vardaglig.  

Trots att denna artikel uteslutande behandlar matlagningsprogram, som dessutom är  

amerikanska och därför kanske inte är jämförbara med den svenska motsvarigheten, så har den 

varit intressant och läsvärd – inte minst för att den bekräftar föreställningar jag haft om 

könsframställning inom matlagningssfären.  

5.2 What’s cooking? The Cultural Meaning of Food Television 

Tycha Jovanovic skrev 2009 en masteruppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap 

(Jovanovic 2009) rörande matlagningsprogram i svensk television, där nio matlagningsprogram 

som förekom i svensk television analyserades utifrån perspektiven genus, sexualitet, 

fantasibygge, konsumtion samt andrefiering.  
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Jovanovic kommer fram till att matlagningsprogrammen upprätthåller och uppmuntrar myter 

kring de stereotypa manliga och kvinnliga könsrollerna, leker med sexuella rollspel, konstruerar 

verklighetsillusioner och därigenom upprätthåller ett konsumtionsbaserat samhälle (Jovanovic 

2009: 14). Vidare anser hon att matprogrammen reproducerar begrepp om superioritet, 

nationalism och andrefiering. I matlagningsprogrammens tilldragande värld finns en outtömlig 

tillgång till de bästa och mest exklusiva råvarorna, maten tillagas i behagliga, charmiga miljöer, 

den manlige tv-kocken är attraktiv, karismatisk och macho, medan den kvinnliga tv-kocken är 

varm, vacker och omhändertagande. Programmen fungerar som en glamourös verklighetsflykt, 

där maten inte spelar huvudrollen utan underhållningen och njutningen är det viktigaste. 

Denna avhandling har varit till stor hjälp, inte minst för dess ögonöppnande karaktär. Speciellt 

avsnittet om genus och könsroller har varit användbart för denna uppsats, då det återkopplar till 

den litteratur som jag använder mig av men ur ett matlagningsperspektiv.  

5.3 Kvinnliga kockar – sämre soppa? 

Denna vetenskapliga text, som är en kandidatuppsats i Medie och kommunikationsvetenskap 

från 2009, författad av Fredric Thörnqvist och Rebecca Thorén (Thörnqvist & Thorén 2009), 

kretsar kring könsframställningen av  manliga och kvinnliga tv-kockar, samt huruvida diskursen 

där mannen är den professionella kocken och kvinnan är kocken i hemmet reproduceras i 

programmen. I likhet med Jovanovics text har man analyserat ett antal svenska 

matlagningsprogram för att undersöka detta genom att studera tv-kockarnas språk och beteende. 

Fokus ligger också på hur kulturen studieobjekten verkar inom, i detta fall matlagningsprogram, 

kan påverka hur de beter sig.  

Författarna kommer bland annat fram till att även om samtliga program görs av professionella 

kockar, så återfinns skillnader i hur de beter sig men även i hur de framställs. De kvinnliga 

kockarna framställs som mjuka och känslosamma och lagar oftare mat till vänner och familj, de 

skryter sällan om hur god mat de lagat, och i programmen ges deras utseende, såväl som 

helhetsintrycket av omgivningarna i form av vacker dukning och omsorgsfullt utvalda möbler, 

ofta större uppmärksamhet än själva maten de lagar. För männen gäller ofta det motsatta: de 

framstår som mer professionella och mindre känslosamma än kvinnorna – de lagar mat för sin 

egen skull och inte för att behaga någon annan (Thörnqvist & Thorén 2009). Avslutningsvis 
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menar de att diskursen om mannen som den professionelle kocken och kvinnan som kocken i 

hemmet reproduceras i matlagningsprogrammen, och förstärks i hur programledarna talar och 

beter sig. 

 

6. Teoretisk ram  

Jag kommer här att gå igenom de teorier jag valt att använda mig av i min studie. Först 

presenteras begreppen genus, kön samt resonemang kring så kallad genusslentrian. Därefter 

diskuteras genuskontraktet, genus och makt i medier samt könsframställning i medier. 

6.1 Genus, kön och genusslentrian 

Först och främst vill jag klargöra kring begreppen kön respektive genus. Genusforskare menar att 

kön är en social och kulturell konstruktion (Fagerström och Nilson 2008:7). Fagerström och 

Nilson tar även upp Simone de Beauvoirs berömda citat ”Man föds inte till kvinna, man blir det” 

för att understryka denna uppfattning. Begreppet kön kan förklaras som biologiskt kön, det vill 

säga man respektive kvinna. Begreppet genus används istället för att beskriva det socialt 

konstruerade könet; här talar man om femininitet och maskulinitet snarare än 

kvinnligt/kvinnlighet respektive manligt/manlighet (Fagerström och Nilson 2008:7). Begreppen 

manligt/kvinnligt associeras dessutom gärna till att olika sociala egenskaper självklart ses som 

tillhörande det ena eller det andra könet när de i själva verket är en produkt av samhället. Det 

anses vara manligt att syssla med motorsport, och kvinnligt att vara intresserad av blommor (ibid. 

7). Denna distinktion mellan begreppen manligt/kvinnligt respektive feminint/maskulint menar 

genusforskarna är viktig för att poängtera att vissa egenskaper är kulturellt och socialt inlärda, 

och inte biologiskt medfödda.  

Att kvinnor och män framställs på olika sätt i medier är ingen nyhet, även om detta är något man 

kanske inte alltid reflekterar över – just för att det är något man är van vid och uppväxt med. 

Man kan här tala om så kallad genusslentrian, det vill säga slentrianmässiga föreställningar om 

vad som anses vara manligt respektive kvinnligt, föreställningar som vi har utan att kanske ens 

reflektera över dem (Jarlbro 2006:148). Samhället hjälper, medvetet eller omedvetet, till att 

upprätthålla dessa föreställningar, såsom att alla kvinnor är intresserade av kläder och smink 
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medan alla män är intresserade av sport och bilar. Jarlbro påpekar ytterligare att genusslentrian 

troligtvis inte beror på någon slags manlig konspiration för att hålla kvinnorna på plats, utan 

snarare ses som ett omedvetet tankesätt som utövas av såväl män som kvinnor, just därför att det 

alltid gjorts på ett visst sätt (Jarlbro 2006:148). Vanemässiga föreställningar rörande vad som är 

manligt respektive kvinnligt reproduceras i media om och om igen utan att ifrågasättas. För att 

kunna förändra detta krävs en ökad medvetenhet, att vi ”tar på oss genusglasögonen” som 

Gunilla Jarlbro beskriver det (Jarlbro 2006:115).  

6.2 Genuskontraktet  

Linda Fagerström och Maria Nilson tar i boken Genus, medier och masskultur upp begreppet 

genuskontrakt, som lanserades av genushistoriker Yvonne Hirdman på 1980-talet; själva 

företeelsen har dock funnits lika länge som vi människor men har utvecklats och förändrats 

genom tiden. Begreppet genuskontrakt beskrivs som ”strukturerande av arbetsfördelningen på 

flera nivåer mellan män och kvinnor i samhället” och bygger på två delar, dels isärhållandets 

logik, dels att mannen är norm (Fagerström och Nilson 2008:9). Med hjälp av genuskontraktet 

ses alltså mannen som standard och kvinnan ses som det avvikande, och de två könen skiljs åt 

med hjälp av vår kollektiva uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Här skulle man 

kunna anta att genuskontraktet bevaras av de som drar nytta av det, det vill säga männen, men 

Fagerström och Nilson menar att män och kvinnor återupphåller det hierarkiska samhället 

tillsammans – trots att kontraktet är ingått på olika villkor (ibid. s. 9) och bara ena parten kan 

sägas tjäna på det. Även Gunilla Jarlbro tar upp Hirdmans begrepp genuskontrakt, och beskriver 

det kortfattat som ”bakgrunden till de ständiga tvisterna inom mäns och kvinnors relationer” 

samt ett kontrakt som skrivs mellan ojämbördiga parter (Jarlbro 2008:13).  

6.3 Genus och makt i medier 

”Genusbegreppet har sin grund i socialt och kulturellt präglade idéer om femininiteter och 

maskuliniteter. Vidare berör det hur föreställningar om femininiteter och maskuliniteter skapas 

och vilka konsekvenser det får. Ingenting av detta blir dock relevant utan maktdimensionen. 

Utan att ta hänsyn till makthierarkier blir ett genusperspektiv uddlöst. Man kan till och med säga 

att forskning och resonemang om män och kvinnor (eller femininitet och maskulinitet) som 
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utesluter maktdimensionen, egentligen inte kan kallas för genusforskning” (Fagerström och 

Nilson 2008:12).  

För att forskning ska kunna få kallas genusforskning måste det således finnas en maktdimension, 

där ena parten är överordnad den andra, exempelvis genom högre lön för lika arbete, eller sättet 

på vilket man exponeras i reklam bland annat. Nedan följer ett antal exempel på hur denna 

maktdimension tar sig uttryck. 

6.3.1 Exkludering 

Maktobalansen upprätthålls för det första genom att exkludera kvinnor från att synas inom vissa 

områden inom media; det är exempelvis ett faktum att av alla människor som förekommer i 

nyhetsrapporteringen i Sverige är 70 procent män – alltså är bara var tredje person i nyheterna 

kvinna trots att samhället består av lika delar män som kvinnor, och trots att Sverige ses som ett 

av de mest jämställda länderna i världen. Samma siffra för hela världen ligger på 79 procent män 

mot 21 procent kvinnor (Fagerström och Nilson 2008:119). Man talar också om ”hårda” nyheter 

(såsom ekonomi, krigsrapportering med mera) och ”mjuka” nyheter (rörande exempelvis skola, 

vård och omsorg) där både andelen kvinnliga reportrar och intervjuobjekt dominerar den mjuka 

nyhetssfären, men lyser med sin frånvaro i den hårda nyhetssfären (Jarlbro 2008:37).  

6.3.2 Förringande 

Inom flera områden, som exempelvis idrott och politik, kan man skönja ett förringande av 

kvinnor. Detta kan ha att göra med att de genom att vara verksamma inom en så kallad manlig 

sfär upplevs som inkräktare och måste förminskas på något sätt för att makthierarkin ska 

återställas. Detta kan ske genom att man, återigen, väljer att exkludera kvinnor från idrottsarenan 

genom att media nästan enbart visar idrott där män dominerar, såsom fotboll och hockey (Jarlbro 

2006:79), eller använda prefixet kvinnlig framför idrottare eller dam framför fotboll, för att 

understryka att kvinnor är avvikande i sammanhanget (Jarlbro 2006:85). Dessutom förminskas 

kvinnor genom att omnämnas vid förnamn i högre utsträckning än sina manliga kollegor som 

oftare omnämns vid för och efternamn alternativt enbart efternamn. Några exempel: Mona och 

Gudrun (Sahlin och Schyman) kontra Fredrik Reinfeldt, Carro (Klüft) kontra Stefan Holm, Leila 

och Mat-Tina (Lindholm och Nordström) kontra Melker Andersson. En ytterligare konsekvens 
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av detta blir att kvinnor ses som mer familjära än män då de omnämns vid förnamn, och detta 

leder till att de inte ses som lika proffessionella som sina manliga kollegor (ibid. s 86). 

Även kvinnor i offentlighetens ljus, såsom politiker eller högt uppsatta chefer, blir ofta avbildade 

i media på ett förminskade sätt jämfört med sina manliga kollegor: man fokuserar på deras 

utseende, deras privatliv och de döms ofta hårdare vid eventuella snedsteg av allmänheten än 

deras manliga kollegor (Jarlbro 2008).  

6.4 Könsframställning i media 

Hur de kvinnor respektive män som syns i media framställs påverkar också vår syn på manligt 

respektive kvinnligt. De svenska medieforskarna Kjell Nowak och Gunnar Andrén genomförde 

en studie på könsframställning i svenska populärpressanonnser under åren 1950-1975, där 

huvudfrågeställningarna var ”förekomsten av kvinnor respektive män i annonserna, bilden av 

kvinnor och män i annonserna avseende typiska kvinnliga respektive manliga egenskaper, samt 

sysselsättningarna som män respektive kvinnor ägnar sig åt” (Nowak & Andrén 1981:63). Enligt 

Nowak och Andrén (1981) är de egenskaper som förmedlas av de bägge könen i bland annat 

reklam vitt skilda. Bland annat när det kommer till humöret som förmedlas av personen i bild. 

Kvinnor avbildas i långt högre utsträckning än män med ett leende på läpparna (Nowak & 

Andrén 1981:66). Detta beror, enligt Nowak och Andrén, på att kvinnan ”skall vara mannen till 

behag, glad och vänlig. Mannen däremot skall full av allvar axla sitt ansvar för världen och de 

sina”. Nu är denna text något ålderstigen, och kan anses vara inaktuell, men faktum är att 

kvinnor fortfarande i högre utsträckning än män ser glada ut på bild (Jarlbro 2007:121).  

Eftersom media kan sägas fungera som en återspegling av verkligheten, och den verklighet som 

återspeglas påverkar hur vi som medias mottagare ser på oss själva och vår omgivning, är det av 

stor vikt vilken bild av verkligheten som förmedlas. Det som får utrymme i media påverkar vad 

mottagaren kommer anse vara viktigt, och om det mediala innehållet till större del präglas av vad 

män gör och tycker, så finns det risk för att detta kommer påverka vår uppfattning om vad som är 

viktigt och inte. Våra referensramar kommer i stort sett vara ur ett manligt perspektiv (Jarlbro 

2007:8), och den ”allmänna opinionen” blir detsamma som den manliga opinionen – det vill säga 

att halva samhället utesluts.  



16 
 

Vidare menar Jarlbro att det är nödvändigt att lägga ett genusperspektiv på media om man vill 

upprätthålla ett demokratiskt samhälle (ibid s 8), samt att man dessutom måste inkludera 

människor ur alla samhällsklasser, åldersgrupper och härkomster för att kunna ge en realistisk 

bild av hur samhället faktiskt ser ut. 

 

7.  Metod 

Nedan kommer jag att presentera samt redogöra för mitt val av metod: kvantitativ 

innehållsanalys. Först presenterar jag den kvantitativa innehållsanalysen, för att sedan 

redogöra mer för hur jag använt mig av den i denna studie.  

Jag har i denna undersökning valt att använda mig utav kvantitativ innehållsanalys, för att ta reda 

på hur könsfördelningen ser ut i de valda mattidningarna samt söka att besvara min 

huvudfrågeställning ”På vilket sätt framställs män respektive kvinnor i bildmaterialet hos 

tidningarna Elle Mat & Vin/Buffé/Allt om Mat?”.  

Kvantitativ innehållsanalys är lämplig när man vill ha svar på frågor såsom hur vanligt 

förekommande något är i ett visst material, eller om hur stort utrymme olika kategorier får i det 

valda materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2007:223). I detta fall har jag dels 

undersökt hur vanligt förekommande män respektive kvinnor är i de valda mattidningarna. Jag 

har utöver detta tittat på hur de bägge könen framställs med hjälp av ett egenkonstruerat 

kodschema, där olika egenskaper och attribut, såsom kön och yrke, operationaliserats till 

variabler. Med dessa variabler kodas ett antal analysenheter och analyseras sedan med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

7.1 Generellt om kvantitativ innehållsanalys  

Historiskt sett spåras modern kvantitativ innehållsanalys tillbaka till andra världskriget, då de 

allierade underrättelseenheterna övervakade populärmusik som spelades på europeiska 

radiokanaler; antalet låtar samt typ av musik registrerades. Man jämförde sedan musiken som 

spelades på tyska radiostationer med den på övriga stationer i det ockuperade Europa och kunde 

på så sätt (till viss del) mäta förändringar vad gällde koncentrationen av trupper på kontinenten 

(Wimmer & Dominick 1997:111).  
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Därefter användes innehållsanalys bland annat för att säkerställa författarskap på historiska 

dokument, studera propaganda i dagspress och radio med mera (ibid sid 111). År 1952 utkom 

Bernard Berelsons numera klassiska översikt över samhällsvetenskapligt inriktad 

innehållsanalys, Content Analysis in Communications Research (Ekström & Larsson 2010:120).  

Det finns många definitioner på vad innehållsanalys egentligen är. En av de mest karakteristiska 

beskrivningarna kommer från Berelson (1952) (ur Ekström & Larsson 2010:121): 

Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll. Denna definition av innehållsanalys har fyra 

nyckelord: systematisk, objektiv, kvantitativ samt manifest. Dessa nyckelord kommer därför att 

ägnas en djupare genomgång.  

Att vara systematisk vid en innehållsanalys innebär att man följer tydliga och konsekventa regler 

vid alla steg av analysen: när man väljer sitt analysmaterial såväl som när man utför själva 

analysen. Allt material inom analysen måste behandlas på samma sätt, och forskaren måste 

använda sig av en förutbestämd urvalsmetod för att säkerställa att alla objekt har samma chans 

att inkluderas i studien (ibid sid 122).  

Objektivitet är också ett nyckelord vid innehållsanalys, och innebär kort att forskarens personliga 

egenheter inte får påverka resultatet; skulle analysen upprepas av en annan forskare ska resultatet 

bli detsamma. Vidare innebär detta att alla instruktioner samt definitioner ska vara såpass tydliga 

och omfattande att nästkommande forskare utan problem ska kunna genomföra samma studie 

(ibid sid 122) 

Det tredje nyckelordet är kvantitativ, kanske inte så oväntat med tanke på att det är kvantitativ 

innehållsanalys vi talar om, men ändå värt att nämna. Målet med innehållsanalys är att på ett 

korrekt sätt representera specifik information. Kvantifieras denna information blir  

sammanställningen mer korrekt, samt underlättar för nästkommande forskare som ska använda 

sig av informationen (ibid sid 122). 

Det fjärde och sista nyckelordet är manifest innehåll och med detta menas att analysen avgränsas 

till det som tydligt går att utläsa ur texten: det som är tillgängligt för varje person som iaktar den. 

Detta minskar risken för feltolkningar (ibid sid 122).  
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7.2 Den kvantitativa innehållsanalytiska processen 

Vid en kvantitativ innehållsanalys finns ett antal steg man som forskare bör följa, enligt Wimmer 

& Dominick (1997: 116). Dessa steg behöver inte nödvändigtvis utföras i ordningen nedan, men 

kan fungera som en användbar riktlinje.  

1. Formulera en frågeställning eller hypotes.  

2. Definiera den tilltänkta populationen som ska undersökas. 

3. Utse ett lämpligt urval ur populationen. 

4. Utse samt avgränsa vilka analysenheter som ska användas. 

5. Konstruera vilka kategorier av innehåll som ska analyseras. 

6. Inrätta ett system för kvantifiering. 

7. Utbilda kodare samt utför en pilotstudie. 

8. Koda innehållet enligt vedertagna definitioner. 

9. Analysera den insamlade informationen. 

10. Dra slutsatser och sök efter indikationer.   

 

7.3 Urvalsförfarande 

Under min pilotstudie, som utfördes under delkursen i metod, kom jag fram till att varje 

tidningsnummer genererade ungefär trettio analysenheter, och för att få ett tillförlitligt resultat 

vid en undersökning av denna magnitud bör man analysera mellan tvåhundra och trehundra 

enheter, det vill säga ungefär tio tidningar. Då jag valt att titta närmare på tre olika tidningar blev 

ett underlag på sammanlagt nio tidningar lagom, alltså tre nummer av varje tidning. Vissa av de 

tidiga numren (från 2002) innehöll betydligt färre bilder där människor figurerade och jag fick 

enbart ihop drygt tjugo analysenheter från dessa, jag fortsatte då med nästföljande nummer tills 

jag uppnådde det önskvärda antalet enheter. 

Eftersom jag vill se om det förekommer förändringar över tid har jag valt att undersöka nummer 

med 5 års mellanrum, 2012, 2007 samt 2002; jag har alltså analyserat ett nummer av varje 

tidning från vardera av de tre åren. Själva numren har valts ut genom obundet slumpmässigt 

urval, men med ett önskemål på att representera så gott som hela året. Då alla tidningarna gör 
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specialnummer vid högtider som påsk och jul var det viktigt för mig att denna typ av nummer 

inte blev överrepresenterade. 

Jag har, som tidigare nämnt, enbart undersökt redaktionellt material, i form av bilder. 

Reklambilder har, av tidsmässiga skäl, inte analyserats. Dessutom anser jag att det är mer 

intressant och givande för uppsatsens syfte att analysera material utformat av redaktionen själv, 

även om reklambilder till viss mån valts ut av redaktionen. Redaktionellt material kan vara 

ledare/chefredaktörens spalt i början på en tidning, intervjuer med 

kockar/bagare/kokboksförfattare och andra med matrelaterade yrken, bildreportage med recept 

och statister i bakgrunden, och så vidare.  

Jag är medveten om att det skulle kunnat vara önskvärt att även inkludera en diskursanalys av 

textmaterialet som hör till bilderna för en bredare bild av innehållet, men då detta tyvärr inte 

varit möjligt på grund av tidsskäl har jag varit tvungen att bortse från den möjligheten. Dock har 

eventuell bildtext ibland fått agera hjälpmedel vid bestämmandet av exempelvis variabeln Yrke, 

annars har textanalys undvikits och bilderna har fått tala för sig själva. 

Tidningarna som förekommer i undersökningen återfanns på Stockholms Stadsbibliotek och 

Kungliga Biblioteket, med undantaget  tidningen Buffé vars arkiv återfanns på ICA´s hemsida 

(http://www.ica.se/Recept-Mat/ICAs-kundtidning/Bladdra-i-Buffe1/).  

7.4 Kodschemat 

Per Arne Tufte (ur Fangen & Sellerberg 2011) beskriver den kvantitativa metoden enligt 

följande: ”En kvantitativ undersökning inleds med en problemställning som anger vilka man vill 

veta något om (enheter) och vad man vill veta om dem (variabler). För att belysa 

problemställningen behöver man information (data) som mäter de fenomen man är ute efter 

(2011:71).” I min undersökning utgörs enheterna av de bilder ur mattidningar som analyserats. 

Variablerna består av de fenomen jag valt att titta på efter relevans för studiens syfte. Själva 

datan utgörs av tidningarna i sig och dess redaktionella bildmaterial. 

Kodschemat (se bilaga) som använts vid den kvantitativa innehållsanalysen är egenkonstruerat, 

men baserat på kodschema ur Mass Media Research (Wimmer & Dominick 1997:125). 

http://www.ica.se/Recept-Mat/ICAs-kundtidning/Bladdra-i-Buffe1/


20 
 

Kodschemat har testats vid en pilotstudie och därefter modifierats något. Variablerna har som 

sagt valts utifrån deras relevans för studiens syfte.  

7.5 SPSS och analysen 

Min analys har utförts i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Jag kommer inte att beskriva själva programmet vidare, men har valt att kort beskriva den 

univariata respektive den bi/multivariata analysen samt hur man mäter sambandsmått. 

Den univariata analysen går ut på att beskriva enskilda variabler (Fangen & Sellerberg 2011:84). 

Denna typ av analys bör inkluderas, för att få en bra överblick över datamaterialet. Det finns 

olika typer av univariata analyser; en av dem är frekvensfördelning som visar hur många enheter 

som har de olika värdena på en variabel – dessa kan med fördel framställas grafiskt i form av 

stapeldiagram eller cirkeldiagram. Andra typer av univariata analyser är mått på centraltendens, 

spridning, samt fördelningens form.  

Den bivariata analysen används då man vill undersöka eventuella samband mellan två variabler; 

i denna undersökning har bland annat sambandet mellan variablerna kön och yrke studerats. Vid 

en bivariat analys finns det en beroende samt en oberoende variabel: den beroende variabeln är 

det fenomen man vill veta utbredningen av, och den oberoende variabeln är den som skiljer 

mellan de grupper för vilka man jämför utbredningen av den beroende variabeln (Fangen & 

Sellerberg 2011:90). I denna studie skulle alltså kön utgöra den oberoende variabeln, och yrke 

den beroende variabeln. Tufte (ur Fangen & Sellerberg 2011:91) beskriver förhållandet mellan 

den beroende och den oberoende variabeln som följande: om den ena variabeln, till exempel kön, 

antas inverka på den andra, till exempel yrke, så är den förstnämnda den oberoende variabeln 

och den sistnämnda den beroende variabeln. 

Variabelutfallen redovisas vanligtvis i en så kallad korstabell bestående av rader och kolumner, 

där utfallen läggs ut på de båda leden (Svenning 1997:181).  

Slutligen vill jag nämna Cramer’s V, som mäter hur starkt sambandet är, samt signifikansmåttet 

(även kallat p-värde). Dessa två begrepp används för att mäta hur pass tillförlitligt 

analysresultatet är. Cramer’s V kan gå mellan 0 (inget samband mellan variablerna) till 1 

(perfekt samband mellan variablerna) (http://spssakuten.wordpress.com/2012/02/14/guide-

http://spssakuten.wordpress.com/2012/02/14/guide-korstabeller/
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korstabeller/). Signifikansmåttet visar sannolikheten för att vi skulle se ett visst samband om det 

inte funnits något i den stora populationen; det vill säga ju lägre signifikansmått desto mindre är 

chansen att resultatet uppstått genom slumpen. 

7.6 För- och nackdelar med kvantitativ innehållsanalys 

Som alla metoder har även den kvantitativa innehållsanalysen sina för respektive nackdelar. 

Kvantitativ innehållsanalys lämpar sig väl då man vill ta reda på hur vanligt förekommande ett 

visst fenomen är inom ett specifikt område, eller om hur stort utrymme olika kategorier får i det 

valda materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2007:223).  

Metoden har dock sina begränsningar, däribland problematiken i att dra slutsatser enbart utifrån 

resultatet av en kvantitativ innehållsanalys inom exempelvis reklam och publikpåverkan 

(Wimmer & Dominick 1997:115). Slutresultatet blir ofta mer nyanserat och tillförlitligt då flera 

metoder kombineras, genom så kallad triangulering (Neuendorf 2002:49). Andra problem vid 

användningen av kvantitativ innehållsanalys är att metoden ofta kräver stora resurser i form av 

både tid och pengar, något inte alla forskare har till sitt förfogande (Wimmer & Dominick 

1997:115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spssakuten.wordpress.com/2012/02/14/guide-korstabeller/
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 8. Analys/resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen på det empiriska materialet som studien 

omfattar. För att göra analysen mer överskådlig har jag valt att dela upp de olika  

resultatdelarna enligt frågeställningarna studien söker besvara. 

Först presenteras ett antal frekvenstabeller, som illustrerar det empiriska materialets 

omfattning. 

 

8.1 Frekvenstabeller 

Tidning 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Elle Mat o Vin 90 31.0 31.0 31.0 

Buffé 94 32.4 32.4 63.4 

Allt om Mat 106 36.6 36.6 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

Figur 1 

 

Tabellen visar hur stor del av analysenheterna som kommer från respektive tidning; de tre 

tidningarna utgör i princip en tredjedel var med ett visst övertag hos tidningen Allt om Mat. Detta 

beror på att Allt om Mat hade väldigt få bilder där människor figurerade, och jag var då tvungen 

att inkludera något fler nummer än jag hade tänkt för att uppnå det önskvärda antalet 

analysenheter. Det kan även tilläggas att i tidningarna överlag så figurerade få människor i de 

tidiga numren; fokus låg där istället på maten.  

 

 
 

 

 

 

Figur 2 

Huvudpersonens kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kvinna 152 52.4 52.4 52.4 

Man 87 30.0 30.0 82.4 

Ingen huvudperson 51 17.6 17.6 100.0 

Total 290 100.0 100.0  
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Tabellen visar hur stor del av analysenheterna utgjordes av material där huvudpersonen var 

kvinna, vilket var strax över hälften. Män utgjorde knappt en tredjedel av materialet. Resten 

utgjordes av bilder där huvudpersonen var oklar. Varför kvinnorna utgjorde en så pass 

signifikant andel av populationen kan till exempel förklaras med att tidningarnas huvudsakliga 

läsarpopulation är kvinnor. Resultatet är dock intressant, då fördelningen mellan kvinnor och 

män i medierna vanligtvis brukar vara drygt trettio procent kvinnor mot sjuttio procent män – 

oavsett medial plattform (Jarlbro2006:27).  

Ett förtydligande kring hur jag tänkt då jag avgjort vem som utgör bildens huvudperson: 

förekommer enbart en person i bilden har den självklart kodats som huvudperson. Utgörs bilden 

istället av flera personer har eventuell tillhörande text använts för att utläsa vem huvudpersonen 

kan vara, alternativt att variabeln Ingen huvudperson har använts.  

 

Huvudpersonens yrke                        

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Matrelaterat: kock, krögare 67 23.1 23.1 23.1 

Matrelaterat: bagare, konditor 2 .7 .7 23.8 

Matrelaterat: kokboksförfattare 13 4.5 4.5 28.3 

Vin och dryck 23 7.9 7.9 36.2 

Ej matrelaterat 117 40.3 40.3 76.6 

Ej yrke 61 21.0 21.0 97.6 

Råvaruproducent 7 2.4 2.4 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

 
     

 
Figur 3     
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Tabellen visar hur de olika yrkesområdena är fördelade i analysmaterialet. Den största 

yrkesgruppen bestod av ej matrelaterade yrken med 40 procent, därefter utgjorde kock/krögare den 

största yrkesgruppen med 23 procent och strax därefter låg gruppen ej yrke – det vill säga statist i 

bildreportage – på 21 procent. Ej matrelaterade yrken kan exempelvis vara chefredaktör för 

tidningen, designer av köksredskap, journalist/reporter, kändis som intervjuas om sina favoritrecept 

och så vidare. Varför denna yrkesgrupp utgjorde den största kan exempelvis förklaras med att 

tidningen porträtterar en helhetsbild av mat och matlagning utifrån ett livsstilsperspektiv, och 

därför ges även områden som inte direkt rör matlagning ett stort utrymme.  

Ej yrke:privatperson/statist 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Lagar mat 5 1.7 1.7 1.7 

Äter mat 18 6.2 6.2 7.9 

Serverar mat 7 2.4 2.4 10.3 

Grupp: blandat 11 3.8 3.8 14.1 

Gör ingenting matrelaterat 22 7.6 7.6 21.7 

Ej privatperson 227 78.3 78.3 100.0 

Total 290 100.0 100.0  

Figur 4 

Tabellen visar vad personerna som medverkar i form av statist eller privatperson i bild- samt 

receptreportage gör på bilderna. Bortser man från andelen ej privatpersoner; den klart största, så 

gör majoriteten av personerna på bilderna ingenting matrelaterat. Den andra större gruppen 

utgörs av personer som äter på bilderna. Att den största andelen statister i bild samt 

receptreportage i en mattidning inte gör något matrelaterat kan verka lite märkligt, men kan även 

förklaras med att de ska fungera som inspiration; något för läsaren att identifiera sig med. En bild 

på en grupp människor som umgås i en trädgård bredvid ett recept för exempelvis grillspett gör 

att läsaren lättare kommer i en speciell önskvärd sinnesstämning då denne betraktar reportaget.  
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8.2 Korstabeller  

I tabellerna nedan redovisas resultatet av den bivariata analysen, där två variabler samkörts för 

att undersöka om det finns ett samband dem emellan. Jag har för tydlighetens skull valt att dela 

upp de olika tabellerna utifrån mina frågeställningar.  

8.2.1 Hur ser könsfördelningen ut?  

Huvudpersonens kön * Tidning Crosstabulation 

 
Tidning 

Total Elle Mat o Vin Buffé Allt om Mat 

Huvudpersonens kön Kvinna Count 63 34 55 152 

% within Tidning 70.0% 36.2% 51.9% 52.4% 

Man Count 19 36 32 87 

% within Tidning 21.1% 38.3% 30.2% 30.0% 

Ingen huvudperson Count 8 24 19 51 

% within Tidning 8.9% 25.5% 17.9% 17.6% 

Total Count 90 94 106 290 

% within Tidning 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Figur 5 

Cramer’s V: .194 Signifikans: .000 

 

Korstabellen visar hur stor andel kvinnor respektive män som figurerar i de olika tidningarna. 

Elle Mat & Vin har störst andel kvinnor, två tredjedelar, medan Buffé har minst med drygt en 

tredjedel. Buffé har även störst andel reportage där det är oklart om det finns en huvudperson. I 

Allt om Mat utgör kvinnor drygt hälften av huvudpersonerna på bild; män utgör en tredjedel.  

Att Elle Mat & Vin har störst andel kvinnor på bild av de tre tidningarna anser jag föga 

förvånande: den är trots allt tidningen med kvinnor som tydligast målgrupp och bär även vissa 

inslag av modetidning. Buffé riktar sig till butikskedjan ICA’s mest lojala kunder, en målgrupp 

som torde utgjöras av lika delar kvinnor och män. I Allt om Mat förekommer fler kvinnor än män 

trots att tidningen inte uttalat riktar sig specifikt till det ena könet; dock visar tabellen inte i vilket 

sammanhang personerna förekommer. Sambandet mellan variablerna är .194, det vill säga 

relativt starkt.  
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8.2.2 I vilka sammanhang figurerar män respektive kvinnor?  

Huvudpersonens yrke * Huvudpersonens kön Crosstabulation 

 
Huvudpersonens kön 

Total Kvinna Man Ingen huvudperson 

Huvudpersonens yrke Matrelaterat: kock, krögare Count 29 34 4 67 

% within Huvudpersonens yrke 43.3% 50.7% 6.0% 100.0% 

Matrelaterat: bagare, konditor Count 0 1 1 2 

% within Huvudpersonens yrke .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Matrelaterat: kokboksförfattare Count 9 1 3 13 

% within Huvudpersonens yrke 69.2% 7.7% 23.1% 100.0% 

Vin och dryck Count 13 9 1 23 

% within Huvudpersonens yrke 56.5% 39.1% 4.3% 100.0% 

Ej matrelaterat Count 80 29 8 117 

% within Huvudpersonens yrke 68.4% 24.8% 6.8% 100.0% 

Ej yrke Count 20 10 31 61 

% within Huvudpersonens yrke 32.8% 16.4% 50.8% 100.0% 

Råvaruproducent Count 1 3 3 7 

% within Huvudpersonens yrke 14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 

Total Count 152 87 51 290 

% within Huvudpersonens yrke 52.4% 30.0% 17.6% 100.0% 

Figur 6 

Cramers V: .395 Signifikans: .000 

 

Korstabellen demonstrerar hur könsfördelningen ser ut inom de olika yrkeskategorierna. Inom 

kategorin Matrelaterat:Kock/krögare var resultatet relativt jämnt fördelat mellan könen: 51 

procent var män medan 43 procent var kvinnor. Inom kategorin Matrelaterat:kokboksförfattare 

var enbart 8 procent män, medan 70 procent var kvinnor. Även inom kategorin Ej matrelaterat 

yrke var skillnaderna mellan andelen män och kvinnor stora: knappt 70 procent var kvinnor 

medan knappt 25 procent var män. Inom kategorin Vin och dryck dominerade dock kvinnorna.  

 

Att såpass många fler kvinnor än män figurerar inom kategorin Ej matrelaterat yrke kan tolkas 

som oroväckande och överensstämmer dessutom med tidigare forskning på området, där man 

bland annat har kommit fram till att män utgör den professionelle kocken som får utrymme i 
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media, medans kvinnan utgör hemmets kock eller den vardagliga kocken (Swenson 2007). Dock 

så var siffrorna mer eller mindre jämna inom kategorin Kock/krögare vilket motbevisar denna 

tes.  

Signifikansvärdet ligger på .000 och Cramer’s V ligger på .395 vilket innebär att sambandet är 

starkt.  

 

Ej yrke:privatperson/statist * Huvudpersonens kön Crosstabulation 

 

Huvudpersonens kön 

Total Kvinna Man 

Ingen 

huvudperson 

Ej 

yrke:privatperson/statist 

Lagar mat Count 1 2 2 5 

% within Ej 

yrke:privatperson/statist 

20.0% 40.0% 40.0% 100.0% 

Äter mat Count 8 2 8 18 

% within Ej 

yrke:privatperson/statist 

44.4% 11.1% 44.4% 100.0% 

Serverar mat Count 4 2 1 7 

% within Ej 

yrke:privatperson/statist 

57.1% 28.6% 14.3% 100.0% 

Grupp: blandat Count 0 0 11 11 

% within Ej 

yrke:privatperson/statist 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Gör ingenting 

matrelaterat 

Count 8 5 9 22 

% within Ej 

yrke:privatperson/statist 

36.4% 22.7% 40.9% 100.0% 

Ej privatperson Count 131 76 20 227 

% within Ej 

yrke:privatperson/statist 

57.7% 33.5% 8.8% 100.0% 

Total Count 152 87 51 290 

% within Ej 

yrke:privatperson/statist 

52.4% 30.0% 17.6% 100.0% 

Figur 7 

Cramer´s V: .381 Signifikans: .000  
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Tabellen visar hur variablerna kön samt ej yrke samverkar, det vill säga vad personerna som 

medverkar i form av statist egentligen gör på bilderna. Bortser man från den stora andelen som 

inte medverkar i form av statist, så gör majoriteten av både männen och kvinnorna ingenting 

matrelaterat. Den andra större gruppen äter mat, och två mindre grupper medverkar genom att 

laga mat samt servera mat. En intressant iaktagelse är att fler kvinnor än män på bilderna äter 

mat, men det är även fler kvinnor än män som serverar mat. Ett fåtal personer lagar mat på 

bilderna: en kvinna och två män. Inom denna bildkategori, bild och receptreportage, är det 

vanligt med stämningsbilder som slår an känslan för reportaget som helhet. Till exempel, som 

tidigare nämnt, en grupp människor som umgås i en trädgård i ett receptreportage med grilltema. 

Därför saknar en relativt stor del av bilderna huvudperson. 

Sambandsmåttet ligger på .381 och signifikansen är .000, alltså är resultatet signifikant med ett 

starkt samband.  

 

8.2.3 Hur framställs kvinnor respektive män i tidningarna Elle Mat & Vin/Buffé/Allt om 

Mat? 

Ansiktsuttryck * Huvudpersonens kön Crosstabulation 

 
Huvudpersonens kön 

Total Kvinna Man Ingen huvudperson 

Ansiktsuttryck Ler m stängd mun Count 28 23 2 53 

% within Ansiktsuttryck 52.8% 43.4% 3.8% 100.0% 

Ler m öppen mun Count 84 38 2 124 

% within Ansiktsuttryck 67.7% 30.6% 1.6% 100.0% 

Allvarligt ansiktsuttryck Count 0 1 0 1 

% within Ansiktsuttryck .0% 100.0% .0% 100.0% 

Neutral Count 20 18 1 39 

% within Ansiktsuttryck 51.3% 46.2% 2.6% 100.0% 

Grupp: majoriteten ler Count 17 4 37 58 

% within Ansiktsuttryck 29.3% 6.9% 63.8% 100.0% 

Grupp: majoriteten ler inte Count 3 3 9 15 

% within Ansiktsuttryck 20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 

Total Count 152 87 51 290 

% within Ansiktsuttryck 52.4% 30.0% 17.6% 100.0% 

Figur 8 

Cramers V: .506 Signifikans: .000 
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I tabellen ser vi hur variablerna kön samt ansiktsuttryck samverkar. På bilderna där 

huvudpersonen ler med öppen mun var knappt 70 procent av huvudpersonerna en kvinna, mot 

lite drygt 30 procent män. Under kategorin Ler med stängd mun var fördelningen mer eller 

mindre jämn, 53 procent av huvudpersonerna var kvinnor mot 43 procent män. Det var bara en 

person som hade ett allvarligt ansiktsuttryck; det var en man, och i princip lika många kvinnor 

som män såg neutrala ut på bild – 51 procent mot 46 procent.  

Sambandsmåttet ligger på .506 vilket innebär att sambandet är starkt. Signifikansen är .000. 
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9. Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur män och kvinnor framställs på bild i tre, 

relativt olika, svenska mattidningar: Elle Mat & Vin, Buffé samt Allt om Mat. Med hjälp av 

kvantitativ innehållsanalys har jag undersökt könsfördelningen i tidningarna, samt i vilka 

sammanhang de båda könen figurerar. Då jag även valde att undersöka om det förekom några 

förändringar över tid vad gäller könsframställningen har tidningsnummer från tre olika år 

använts, men eftersom resultatet inte visade på någon större förändring över tid har jag valt att 

redovisa denna tabell i bilagsdelen (se Bilaga: figur 1). En förändring som jag dock 

uppmärksammade var att man överlag kan skönja en ökning vad gäller bilder där människor 

figurerade ju senare nummer som analyserades: i de tidiga numrena från 2002 var det större 

fokus på mat i bilderna.  

Eftersom det inte funnits någon tidigare forskning på just mitt område har jag fått utgå från den 

forskning som gjorts på ett närbesläktat medium; matlagningsprogram. Den tidigare forskning 

som jag har tagit del av under arbetet med denna uppsats pekar på att det förekommer stora 

skillnader mellan hur män och kvinnor framställs i matlagningsprogram, och detta ses av 

samtliga författare som ett stort problem. Matlagningsprogrammen reproducerar stereotypa 

könsroller hos såväl kvinnor som män, vilket är problematiskt eftersom vi befinner oss i ett av de 

mest jämställda länderna i världen, år 2012. Ett exempel på denna stereotypisering är hur 

mannen ofta presenteras som den professionella, karismatiska kocken vars matlagning sker vid 

speciella tillfällen, medan kvinnan framställs som hemmets varma och vänliga kock som lagar 

mat för att visa sin kärlek till familj och vänner (Thörnqvist & Thorén 2009).  

Jag var därför inställd på att finna ett liknande resultat i min kvantitativa analys på 

matlagningstidningarna, och hade inför studiens början följande hypoteser:  

 Män kommer figurera i professionella sammanhang i högre grad än kvinnor, där deras 

yrke har en tydlig koppling till mat och matlagning.   

 Kvinnor kommer i större utsträckning än män medverka i form av statist i bild- samt 

receptreportage. 

Efter att ha genomfört sagda analys kan jag konstatera att min första hypotes delvis går att 

styrka. Bland personerna som medverkade i form av kock/krögare gick det inte att urskilja någon 
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större skillnad könen emellan; 43 procent var kvinnor och 51 procent män, däremot var det långt 

fler kvinnor än män som deltog i form av ett icke matrelaterat yrke: knappt 70 procent var 

kvinnor medans knappt 25 procent var män. Att det trots detta totalt sett var fler kvinnor än män 

som figurerade i tidningarna; 52 procent kvinnor mot 30 procent män, är dock anmärkningsvärt 

och gör att man undrar varför resultatet ser ut som det gör. Har tidningarna medvetet valt att 

presentera män i egenskap av professionell kock, och kvinnor genom ett icke-matrelaterat yrke? 

Medieforskare Gunilla Jarlbro (2006) talar om fenomenet genusslentrian, det vill säga att media 

slentrianmässigt reproducerar stereotypa bilder av kvinnor och män. Detta sker säkerligen inte av 

ondo eller ens medvetet, vilket i och för sig är en del av problematiken. För att kunna förändra 

och förbättra könsframställningen i media krävs först och främst insikt om att det nuvarande 

tillståndet är problematiskt; som Jarlbro beskriver det: vi måste ta på oss genusglasögonen 

(Jarlbro 2006:115). 

Vad gäller min andra hypotes, att kvinnor skulle medverka i egenskap av statist i högre 

utsträckning än män, kan jag efter analysen konstatera att den styrks. I mitt 

undersökningsmaterial var hälften av statisterna på bilderna kvinnor, men bara en tredjedel var 

män. Resten av bilderna hade ingen tydlig huvudperson och det är troligt att både män och 

kvinnor figurerar i dessa. Varför statisterna utgörs av fler kvinnor än män ser jag som 

bekymrande, då det återknyter till vad Gunilla Jarlbro beskriver vad gäller den mediala 

återspeglingen av samhället och som diskuteras i teorikapitlet ovan: media återspeglar ofta 

samhället som det ser ut, men medias återspegling påverkar också vad vi som mottagare anser 

vara ”normalt”. Om då män ständigt reproduceras utifrån en professionell vinkling, och kvinnan 

som statist vars egentliga uppgift är att utsmycka ett reportage så påverkas vår syn på vad som är 

mannens respektive kvinnans funktion. Detta kan visserligen anses vara att dra resonemanget lite 

långt, och då min studie omfattar ett relativt litet material så kan det även vara problematiskt att 

generalisera enbart utifrån mitt resultat, men jag vill ändå hävda att en större uppmärksamhet 

inom området behövs.  

Min huvudfrågeställning rör hur männen och kvinnorna framställs på bild. Jag har då bland 

annat tittat på vilket ansiktsuttryck personen förmedlar, därför att jag anser att ansiktsuttrycket 

spelar en stor roll i hur man som betraktare uppfattar bilden. Det visade sig att dubbelt så många 

kvinnor som män log med öppen mun, men i princip lika många kvinnor som män log med 
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stängd mun. Ett fåtal personer hade ett neutralt ansiktsuttryck och där var siffrorna jämna könen 

emellan. Endast en person hade ett allvarligt ansiktsuttryck; det var en man. Alltså kan man 

konstatera att kvinnor och män framställs relativt lika på bilderna – bortsett från den större 

andelen kvinnor som såg utpräglat glada ut, det vill säga log med öppen mun. Detta kan förklaras 

med att mattidningar vill förmedla en positiv känsla överlag; att laga maten men även att äta den 

ska vara en njutning och något man gör tillsammans med familj och vänner. Därför är det inte så 

konstigt att de flesta personerna som figurerar i tidningarna – i såväl yrkesroll som i 

receptreportage – ser ut att vara glada och tillfreds med tillvaron. Men mitt resultat visar även att 

kvinnorna på bilderna ler med öppen mun avsevärt mer frekvent än vad männen gör, vilket kan 

uppfattas som att de ser gladare ut än om de ”bara” lett med stängd mun. Huruvida det är ett 

medvetet val från tidningarnas sida eller inte kan diskuteras, men detta är ett fenomen som 

återspeglas i fler forum än mattidningar. Man kan fråga sig varför kvinnor  i högre utsträckning 

än män ler på bild? Det lär knappast vara så att kvinnor är gladare än män i verkligheten, utan 

handlar snarare om att man i tidningen väljer att ta med de bilder där kvinnor ler medan män ofta 

tillåts vara allvarliga på bild.  

Att kvinnor oftare än män ser glada ut på bild har, som tidigare nämnts, studerats av bland andra 

Kjell Nowak och Gunnar Andrén, och skälet till detta anges av författarna vara att mannen ska 

inge en känsla av ansvar för omvärlden medan kvinnan ska förmedla vänlighet (Nowak & 

Andrén 1982:66). Deras undersökning skulle lätt kunna förkastas på grund av dess höga ålder, 

men faktum är att även medieforskare Gunilla Jarlbro funnit liknande resultat i en betydligt 

färskare studie (Jarlbro 2006:122). Emellertid har dessa bägge undersökningar utförts på 

reklamannonser, och min studie har gjorts på redaktionellt bildmaterial i mattidningar. 

Mattidningar försöker ofta förmedla en slags drömtillvaro, där bilder på god mat och människor 

som har trevligt tillsammans samverkar och får läsaren i en positiv sinnesstämning, då är det 

kanske inte så konstigt att de som medverkar på bild ser glada ut. 

Avslutningsvis kan jag således konstatera att även om mattidningarna verkar ligga bättre till än 

matlagningsprogram när det kommer till att framställa kvinnor och män på ett könsstereotypt 

sätt, så finns det absolut utrymme för förbättring. 
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10. Reflektion och förslag till vidare forskning 

Jag vill här börja med att resonera lite kring kodschemat som använts i undersökningen, som jag 

anser vara det som jag skulle ändra på ifall studien skulle göras om. Kodschemat har både testats 

vid en pilotstudie, modifierats samt godkänts av handledaren, därför ansåg jag att det var väl 

anpassat för studien. Vid kodningen upptäcktes dock ett antal problem, som kan ha medverkat 

till ett mindre tillförlitligt resultat än jag skulle ha önskat. Till exempel var de tre tidningarna 

relativt olika i form av innehåll, något som jag borde ha tagit större hänsyn till vid utformningen 

av kodschemat. Alternativt skulle jag ha kunnat utarbeta ett enskilt kodschema för varje tidning, 

eller helt enkelt göra min undersökning på endast en av tidningarna. Ännu ett problem vid 

kodningen uppstod då det var lite oklart vilken variabel analysenheten skulle kodas efter; om det 

fanns flera som den kunde passa in på. Ett exempel på detta är tillfällen (som uppstod relativt 

ofta) då kändisar är med i reportage och delar med sig av sina recept: kodas de då utifrån sitt 

yrke som kändis, eller som receptförfattare, eller rentav som privatperson? Jag tror ändå att jag 

har varit systematisk och kodat likadant då dessa situationer uppstått, men skulle studien 

genomföras igen så måste kodschemat självklart vara så pass lätt att tyda att någon annan kan 

genomföra kodningen utan problem. En variabel som hade varit intressant att lägga till i 

kodschemat är huvudpersonens klädsel; det skulle vara intressant hur denna förhåller sig till 

variablerna kön och yrke. 

Kimberly A. Neuendorf beskriver att en kombination av olika metoder, exempelvis kvantitativ 

och kvalitativ genom så kallad triangulering, ger ett så tillförlitligt och nyanserat resultat som 

möjligt (Neuendorf 2002:49). Olika metoder har olika styrkor och svagheter, och genom att 

kombinera dem balanseras dessa. Därför skulle ett förslag till vidare forskning vara att 

kombinera den kvantitativa innehållsanalysen med en kvalitativ sådan, antingen i form av 

diskursanalys av text, eller en semiotisk analys av bild, eller av bägge två. Jag tror att detta skulle 

ge ett mer nyanserat resultat, dessutom skulle den kvalitativa metoden vara ett hjälpmedel för att 

illustrera det kvantitativa resultatet.  

Man skulle utöver genus och könsframställning även kunna undersöka andra områden, såsom 

etnisk representation i tidningarna och representationen av olika åldersgrupper. Dessutom skulle 

det vara intressant att låta tidningarna själva komma till tals, och ge sin egen bild av hur de tänkt 

när de väljer vilka som ska få synas i reportagen och varför.  
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Bilagor 

1. Kodschema 

I analysen kommer jag endast att titta på redaktionella uppslag i form av bilder (dvs inga reklamannonser), 

och endast de uppslag där människor figurerar (dvs inga uppslag med enbart mat). Består uppslaget av en 

grupp men med en tydlig huvudperson kodas enbart denne, annars kodas gruppen som helhet. 

 

      1. Id-nummer  

      2. Tidning 

 1. Elle Mat & Vin 

 2. Buffé  

 3. Allt om Mat  

        3. Datum (tex 2012-03 = nummer 3 år 2012) 

4.  Typ av uppslag 

1. Ledare (chefredaktörens ord) 

2. Artikel om person + bild 

3. Artikel ej om person + bild 

4. Receptreportage  

5. Bildreportage 

6. Annat 

5.  Kön huvudperson 

1. Kvinna 

2. Man 

         6.  Yrke huvudperson 

 1. Matrelaterat: kock 

 2. Matrelaterat: bagare/konditor 

 3. Matrelaterat: författare av kokbok 
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 4. Vin och dryck 

 5. Ej matrelaterat 

 6. Ej yrke     

       

      7.  Ej yrke:  privatperson/statist i reportage; 

 1. Lagar mat 

 2. Äter mat 

 3. Serverar mat  

 4. Tittar på när andra äter mat 

 5. Grupp: blandat      

 6. Gör ingenting matrelaterat  

      8. Om bild på person finns; 

 1. Helfigur 

 2. Halvfigur 

 3. Porträtt 

 4. Ingen bild  

       9. Om bild finns;  

 1. Färg 

 2. Svartvit 

        10. Om bild finns, förekommer personen ensam eller i grupp; 

 1. Ensam kvinna  

 2. Ensam man 

 3. Flera kvinnor 

  4. Flera män 
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 5. Blandat (utan barn) 

 6. Kvinna med barn 

 7. Man med barn      

 8. Både kvinna & man med barn 

       11. Om bild finns, vad har personen/personerna för ansiktsuttryck; 

 1.  Ler med stängd mun 

 2. Ler med öppen mun 

 3. Allvarligt/sammanbitet ansiktsuttryck 

 4. Neutral 

 5. Grupp: majoriteten ler 

 6. Grupp: majoriteten ler inte     
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8.2.4 Förekommer det förändringar över tid? 

 

Datum * Huvudpersonens kön Crosstabulation 

 
Huvudpersonens kön 

Total Kvinna Man Ingen huvudperson 

Datum 200201 Count 34 15 9 58 

% within Datum 58.6% 25.9% 15.5% 100.0% 

200202 Count 15 11 8 34 

% within Datum 44.1% 32.4% 23.5% 100.0% 

200203 Count 5 5 0 10 

% within Datum 50.0% 50.0% .0% 100.0% 

200701 Count 19 9 2 30 

% within Datum 63.3% 30.0% 6.7% 100.0% 

200705 Count 6 10 6 22 

% within Datum 27.3% 45.5% 27.3% 100.0% 

200706 Count 0 3 6 9 

% within Datum .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

200716 Count 21 6 7 34 

% within Datum 61.8% 17.6% 20.6% 100.0% 

201202 Count 11 9 5 25 

% within Datum 44.0% 36.0% 20.0% 100.0% 

201203 Count 26 5 6 37 

% within Datum 70.3% 13.5% 16.2% 100.0% 

201206 Count 15 14 2 31 

% within Datum 48.4% 45.2% 6.5% 100.0% 

Total Count 152 87 51 290 

% within Datum 52.4% 30.0% 17.6% 100.0% 

 

Bilaga: Figur 1 

Cramer´s V: .276 Signifikans: .0001 

 

 


