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Abstract  
Idag råder ett växande intresse för kost och matlagning och det kommer allt fler nya forum för 

presentation av matlagning. Även det traditionella forumet kokboken har påverkats av den 

växande matlagningstrenden. Syftet med den här studien är att utifrån teorier om genus, 

representationer och streotyper undersöka om könet har en avgörande betydelse för vilken kost 

som presentereras samt hur genus konstrueras i Svenska kokböcker. För att ta reda på detta 

inelddes studien först med en kvantititv innehållsanalys av 107 kokböcker, samtliga utgivna på 

Bonnier fakta och Norstedts förlag under åren 2014 och 2015 i syfte att kartlägga sambandet 

mellan kost och kön. Baserat på det resultat som framkom valdes två kokböcker ut för att mer 

djupgående analysera hur genus kan konstrueras i bilder med hjälp av en semiotisk bildanalys. 

Böckerna som ingår i den kvalitativa delen är Moberg. Maten, drycken och konsten att kombinera (2015) 

av Per Morberg samt Tinas sommar (2015) av Tina Nordström. Reslutatet från dessa två analyser 

visar att författarnas kön har betydelse för vilken kost som presenteras i böckerna. Kvinnor 

skriver i större utsträkning än män om teman som rör hälsa, dieter, vegitarisk och vegansk mat 

och sötsaker. Män skriver istället mer om alkhol och olika kötträtter. I den semiotiska 

bildanalysen ser vi hur streotypa könsroller konstrueras och på så vis bidrar med ett 

upprätthållade av hegemoniska förhållanden där det kvinnliga könet underordnas det manliga i 

form av ett särskiljande och objektifierande.  
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1. Inledning 

Vad åt du till middag igår? Minns du varför du valde just den rätten? Grundade sig ditt val i en 

önskan om en god måltid, eller att äta något hälsosamt? Det är flera faktorer som påverkar hur vi 

väljer. De kulturella och sociala värderingar som finns inom vår bekanstkapskrets och inom 

samhället i stort styr utan att vi tänker på det.  

 

Idag råder ett växande intresse för kost och matlagning. På sociala medier, såsom Instagram och 

Pinterest, florerar bilder på olika maträtter. Nya forum för matlagning ökar, såsom matbloggar 

och korta matlagningsfilmer – så kallade mat-vloggers. Samtidigt med att intresset och antalet 

inriktningar inom matlagningsområdet växer, så ökar också fokuseringen på vad som är hälsosam 

kost. Diskussionerna kring detta och hur man på bästa sätt går ned i vikt, är ett populärt och 

omdebatterat ämne som ofta pryder tidningarnas rubriker, inte sällan med ett foto på en leende 

och vacker kvinna som illustration.  

 

Även kokboken, det traditionella forumet för matlagning och recept, har påverkats av den 

växande matlagningstrenden. Idag står kokböcker för en allt större del av förlagens utgivning. 

Bonnier Faktas höstkatalog 2015 presenterade 25 publicerade titlar. Av dessa var 18 stycken 

kokböcker, medan övriga fackämnen täcktes in på bara sju volymer. Detta ger en tydlig indikation 

på vad man även marknadsmässigt fokuserar på. Om man räknar per capita så är Sverige ett av de 

länder som både producerar och konsumerar flest kokböcker i världen (Söderling 2012). I en 

artikel skriven för Dagens Nyheter av Elin Peteres (2012) med rubriken ”Att koka ihop en kokbok” 

står det att kocken har blivit den nya rockstjärnan. Elin Peteres intervjuar Johanna Kullman som 

arbetar som ansvarig förläggare på Nordstedts förlag. Kullman hävdar i intervjun att om du vill 

ge ut en kokbok idag, så är det viktiga inte längre att komponera goda recept, utan snarare att fila 

på sitt varumärke (Peteres 2012).  

 

Så, om nu kokboksförfattare har fått en status som kan liknas vid en rockstjärnas, där deras 

varumärke är viktigare än recepten i sig, så anser jag att det är relevant att undersöka hur dessa 

författare representeras i böckerna. De kokböcker vi köper förmedlar ett budskap som påverkar 

oss. Trots att vi ägnar allt mindre tid åt den fysiska matlagningen har vi börjat ägna oss åt att visa 

upp vad vi äter på diverse sociala medier. Moderna kokböcker speglar detta fenomen. De 

representerar vad vi vill bli förknippade med och används för att profilera vår identitet, via läckert 
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illustrerade instruktioner om korvstoppning såväl som hälsosamma smoothies.  

 

1.1 Problemformulering  

En faktor som jag anser vara utmärkande när det gäller de kokböcker som säljs idag, är könets  

betydelse för vilken typ av kost som presenteras. Idén till den här studien kom i samband med att 

jag läste höstkatalogen för år 2015 från Bonnier Fakta. Jag noterade då att de manliga författarna 

hade titlar som: ”Hela helgen - med mat och vin” eller ”Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera” 

samt ”Paolos pizza och pasta”. Kvinnliga författare hade istället titlar som: ”Clean Cooking”, ”Baka 

glutenfritt med Ulrika” & ”Sockerdetox, 3-veckors program med renande och stärkande mat”. Detta väckte 

ett intresse att ta reda på mer kring könets betydelse för vilken typ av kost som presenteras och 

om det faktiskt förekommer en skillnad i hur mat representeras mellan män och kvinnor. Enligt 

mina efterforskningar saknas tidigare genomförda studier om genuskonstruktioner i svenska 

kokböcker. Oavsett om det föreligger en skillnad eller inte mellan könen, så är det viktigt att 

denna fråga blir belyst då den fyller en forskningslucka. För det andra kan en eventuell skillnad 

vara en bidragande faktor till det problematiska förhållningssätt till kost som finns bland många 

kvinnor. Ätstörningar är ett samhällsproblem idag och kanske speciellt bland kvinnor, som kan 

uppleva att de förväntas vara smala och ta hand om sig, medan män tillåts att ha en generösare 

kroppshydda. Här spelar medier en viktig roll. Om kokböcker med kvinnliga företrädare ständigt 

uppvisar ett annat förhållningssätt till mat än vad män gör, så blir det dels ett sätt att reproducera 

ojämlika förhållanden mellan könen samt ett sätt att förmedla att kvinnor bör hålla en annan typ 

av kost än män.  

 

Det finns idag gott om kända kockprofiler. Två av de kanske mest folkkära svenska kockarna 

idag är Per Morberg och Tina Nordström. De har båda egna matlagningsprogram på Tv, samt 

utvecklat egna varumärken där bland annat egna vinetiker ingår. Båda har också gett ut flera 

kokböcker, två av dem ingår i den här studien och har getts ut i upplagor som når en stor publik. 

Per Morbers bok ”Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera” har sålts i 69 201 och Tina 

Nordströms ”Tinas sommar” i 10 150 exemplar, enligt uppgifter från Bonnier faktas förlag.  

 

1.2  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att undersöka hur genus konstrueras och representeras i kokböcker 

och om könet har en avgörande betydelse för vilken typ av kost som presenteras i svenska 

kokböcker. Det material som ligger till grund för analysen är kokböcker utgivna på Bonnier fakta 
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och Norstedts förlag 2014 och 2015. För att konkretisera och förtydliga studiens syfte används 

följande frågeställningar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Vilken typ av kost representerar män och kvinnor i kokböcker utgivna 2014-2015 på 

Bonnier fakta och Norstedts förlag?  

• Hur konstrueras femininet och maskulinitet via bilder i kokböckerna Tinas sommar av Tina 

Norström och Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera av Per Morberg?  

 

Den metod som används i den här studien är dels en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

semiotisk bildanalys. 

 

1.3 Material, urval och avgränsningar. 

I den här uppsatsen har jag valt att bortse från ett historiskt perspektiv och enbart fokusera på 

hur förhållandet mellan kost och kön ser ut i nutid. Det valda mediet är kokböcker. Anledningen 

till att inte andra kanaler för presentation av matlagning studeras, såsom matlagningsprogram eller 

reklam, är för att det redan finns genomförda studier kring detta. De tidigare studier som jag har 

tagit del av som gjorts kring förhållandet mellan kost och kön har främst fokuserat på mäns 

förhållande till kost och ofta i form av relationen till kött, vilket är en av anledningarna till att jag 

har valt att utgå från ett genusvetenskapligt perspektiv och snarare beskriva vilken typ av kost 

som män och kvinnor tenderar att presentera.  

 

Analysen kommer att bestå av en kvantitativ innehållsanalys av totalt 107 kokböcker, samtliga 

utgivna på Bonnier Fakta och Norstedts förlag under åren 2014 till 2015. Detta eftersom jag vill 

att studien skall ge en så aktuell bild som möjligt av hur det valda problemområdet ser ut idag. 

Vidare kommer endast böckernas omslag och den innehållsbeskrivning som finns skriven på 

förlagens hemsida att ingå i analysen eftersom det skulle vara allt för tidskrävande att analysera 

samtliga böcker i dess helhet.  Det råder skilda åsikter kring vad som bör klassas som en kokbok. 

Därför baseras materialet i denna undersökning på de böcker som förlagen själva anser höra till 

ämneskategori ”mat & dryck”, som både Bonnier Fakta och Norstedts använder sig av på sina 

respektive hemsidor. Den kvantitativa innehållsanalysen följs av en kvalitativ semiotisk bildanalys 

av två kokböcker utgivna av Tina Nordström och Per Morberg. Anledningen till att både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod används är för att jag anser att den kvantitativa metoden är 

nödvändig för att kartlägga hur området ser ut, medan den kvalitativa metoden tillför ett djupare 

perspektiv och ökar försåelsen för hur två av Sveriges kanske största kockprofiler representeras 
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via böckers bilder. De bilder som används är ett urval från de två böcker som analyseras och är 

också tagna från förlaget Bonnier Faktas hemsida under ”press”. 

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med en beskrivning av det valda ämnesområdet, en problemformulering och 

studiens forskningsfrågor. Därefter följer en kort beskrivning av det urval och material som ligger 

till grund för studien. Därefter redovisas tidigare forskning om könsstereotypa representationer 

och studier kring kost och kön. Efter det förklaras det teoretiska ramverk som används i 

analysen, där genuskonstruktioner, representationer och stereotyper ingår. Detta följs av en 

beskrivning och motivering av de valda metoderna i form av kvantitativ innehållsanalys och en 

kvalitativ semiotisk analys, tillvägagångssätt, insamling av material och en reflexion över min roll 

som forskare och observatör i studien. Efter det kommer en analys där insamlat material 

redovisas och analyseras. Uppsatsen avslutas med en resultatdel samt diskussion och reflektion 

och förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt diskuteras två tidigare studier kring förhållandet mellan kost och kön skrivna av 

Jonatan Leer och Nnamdi O. Madichie. Jag kommer också att redogöra för relevant forskning 

som handlar om hur feminitet konstrueras och representeras i medier och hur dessa 

representationer upprätthåller stereotypa könsroller, skriven av Rosalind Gill. Slutligen diskuteras 

utifrån en avhandling av Anja Hirdman om hur man via blickfokus i bilder konstruerar och 

positionerar könet i förhållande till varandra och till betraktaren.  

 

2.1 Kost och kön 

I artikeln ”What’s Cooking, Boys? The Cooking Boy in Danish Cookbooks for Children since 1975” skriver 

Jonatan Leer om hur könsroller manifesteras och upprätthålls i kokböcker riktade till barn. Hans 

artikel är en del i en pågående studie tillsammans med Caroline Nyvang med titeln ”History of 

Danish Cookbooks for Children 1843-2014”. De har registrerat och studerat danska  kokböcker för 

barn som givits ut ända sedan den första kom ut 1843 fram till år 2014. Leer poängterar att 

antalet kokböcker som ges ut för barn ökat kraftigt sedan 1970-talet och nu ses som en egen 

subgenre till kokböcker, vilket kan sättas i relation till marknaden i övrigt där kokböcker för 

vuxna är en ständigt växande genre.  

 

För den här artikeln har Jonathan Leer studerat hur pojkar presenteras i böckerna och formulerat 

tre övergripande kategorier som han delar in kokböckerna i: The cooking boy as the big brother, Boy’s 

cooking in the wildnerness och Cooking and bonding with dad (Leer 2015, s.4) I de böcker som ingår i 

kategorien The cooking boy as the big brother  representeras både pojkar och flickor i form av en 

syskonduo. Oftast är pojken porträtterad som en storebror vilket visas genom att han är längre än 

sin syster. I de exempel han tar upp träder pojkarna in i det traditionella feminina området kring 

matlagning, men på ett sådant sätt att genus och hegemonier mellan pojkar och flickor 

upprätthålls där pojkarna tilldelas den ledande och omhändertagande rollen. Leer skriver att han 

hittills inte har hittat en bok där pojken är den som ser upp till sin föredömliga storasyster och 

beundrar henne (Leer 2015, s. 9). De böcker som ingår i kategorin Boy´s cooking in the wilderness är 

nästan alla skrivna av män. I dessa böcker har man valt att att flytta matlagningen från köket 

vilket associeras till den kvinnliga svären och istället ut i det fria, som förknippas med äventyr och 

traditionell manlighet (Leer 2015, s.9). I en av de böcker som Leer analyserar inom denna 

kategori, där både en flicka och en pojke är med, så står pojken med när de vuxna slaktar ett djur 

och håller aktivt i benet, medan flickan sitter leende intill en bakad pizza. På så vis porträtteras 
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pojkar och flickor på ett traditionellt vis i förhållande till kost, då den för pojkar innefattar kött 

som aktivt skall tillagas över öppen eld, medan flickorna presenteras som passiva intill något mer 

oskuldsfullt som bakats. I den sista kategorin Cooking and bondig with dad  ingår de böcker då fäder 

och söner lagar mat tillsammans. Här tar Leer upp tidigare forskning som antyder att matlagning 

för män har blivit trendigt och dessutom tillsammans med sina barn (Leer 2015, s.11). Vad Leer 

belyser genom tagna exempel från dessa böcker är att även om man här träder in i det 

traditionella feminina köket, så porträtteras även de aktiviteter som far och son ger sig ut på 

under dagen i böckerna. På så vis upprätthålls bilden av den aktiva och äventyrliga mannen.  

 

Sammanfattningsvis visar Jonathan Leers artikel att trots att pojkar numera inkluderas och 

representeras i kokböcker, så sker det på ett sådant sätt att man upprätthåller ett särskiljande 

mellan könen. Pojkar framställs som mer aktiva och kreativa än flickorna. De som riktar sig till 

flickor gör det ofta i en nyans av rosa, med tydliga influenser från Barbie och Disney. På så vis 

blir den matlagande pojken och mannen ännu ett sätt att upprätthålla rådande hegemonier där det 

kvinnliga könet redan som liten flicka underordnas mannen (Leer 2015, s.14). Min studie kommer 

komplettera Jonathan Leers artikel då den till skillnad från hans, studerar kopplingen mellan kost 

och kön utifrån ett genusperspektiv med fokus på den kvinnliga framställningen.  

 

En annan författare som skriver om om matlagning och genus är Nnamdi O. Madichie som 

arbetar som professor inom marknad och ledarskap på London School of Business & 

Management. Han skriver i sin artikel "Sex in the kitchen: changing gender roles in a female-dominated 

occupation" (2013) om hur det har skett ett paradigmskifte kring matlagning i hemmet och inom 

catering som gått från att ha varit dominerat av kvinnor till att bli könsneturalt. Anledningen 

menar Madichie går att finna i den kändiskultur som utvecklats kring matlagingsprogram och till 

de tävlingar och mästerskap som numera går att vinna. Madichie skriver att bilden medier 

förmedlar om den som utför matlagning  har gått från en enkel hårt arbetande person till att visa 

upp en glamouriserad bild av den såkallade kändiskocken (Madichie 2013). Detta har lett till att 

det numera är fler män som anser att det är okej att bli förknippade med köket. Att laga mat har 

gått från att ha varit en kvinnosyssla till en mer könsneutral roll som utförs av både män och 

kvinnor. I och med sin nyvunna status och sin breda publik agerar numera kändiskockar som 

representativa förebilder utåt sett, vilket Madichie hävdar gör dem till en viktig grupp i samhället 

när de kommer till att förmedla och påverka andra med sina åsikter (Madichie 2013).  

Det Madichie lyfter fram i sin artikel anser jag vara relevant inför min studie. Den betonar det 
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inflytande kändiskockar har att påverka samhället genom sitt kändisskap och popularitet.  

2.2 Kvinnliga stereotyper  

Rosalind Gills intresserar sig i sin bok Gender and the Media (2007) för könsrollers representationer 

i västvärldens medier. Syftet är att undersöka hur medier konstruerar maskulinitet och femininitet 

och relationen där emellan. Enligt Gill är feministiska studier utmärkande heterogena. Hon 

menar att de flesta forskare visserligen är eniga om kulturens inflytande, men oeniga om i stort 

sett allt annat. Man ser olika på vilka teoretiska förhållningssätt och metoder man bör använda 

eftersom man har olika epistemologiska erfarenheter och ett differentierat synsätt på 

maktförhållanden. Forskare ser också olika på relationen mellan representationer och 

verkligheten samt hur dessa mediebilder förstås av den enskilda individen (Gill 2007 s. 8). I första 

kapitlet med samma namn som titeln: Gender and the media, återger hon en översikt kring hur det 

feministiska forskningsfältet sett ut och utvecklats från 1960- och 1970-talets början, fram till 

idag. Gill menar att om kvinnor som objekt tillskrivs rollen som aktiva i medier så sexualiseras de 

oftast utifrån ett manligt perspektiv. Hon påstår också att det oftast är den vita västerländska 

kvinnan som visas upp i medier och att denna får representera ”kvinnan”,  medan den vita 

mannen tillskrivs att representera världen (Gill, 2007). Gill diskuterar vidare i sin bok om 

begreppet ”kvinnokultur” där genrer som såpoperor, chick-lit och romantiska komedier ingår. 

Ett gemensamt drag för dessa genrer är att de har tilldelats en lägre status i samhället än annan 

typ av kultur. Detta blir i sin tur problematiskt då man på så vis reducerar samtliga kvinnors 

kulturella intressen till en viss typ av genre och dessutom en genre som klassas som underordnad 

i jämförelse med andra kulturella genrer som det manliga könet representerar (Gill 2007 s. 18). 

Man skapar på så vis stereotypa kvinnointressen och ser inte till det faktum att alla kvinnor är 

olika, vilket naturligtvis även tar sig uttryck i deras kulturella intressen. Gill menar att genom att 

skapa en klichéartad bild av kvinnor så upprätthåller man hegemonin och mannens makt i 

förhållande till kvinnan. Gill definierar syftet med att använda sig av olika stereotyper som ett sätt 

att upprätthålla ojämlika maktförhållanden. Rosalind Gill belyser i sin bok att då medier 

porträtterar kvinnliga egenskaper så sker det oftast i relation till mannen, exempelvis som dennes 

fru. Gill nämner också att om man porträtterar kvinnors kroppar i medier så görs det oftast 

genom att sexualisera dem. Detta leder i sin tur till att den sensuella kvinnokroppen som lyfts 

fram blir ett slags förenligande med hur du skall se ut för att vara kvinna (Gill,2007). 
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2.3 Tilltal i bilder  

Anja Hirdman, medieforskare vid instutionen för mediestudier vid Stockholms universtitet, 

skriver i sin avhandling Tilltanlande bilder (2002) om hur kvinnor och män har konstrueras och hur 

och hur relation dem emellan framställs i veckorevyn och Fib-aktuellt under 1960-  till och med 

1990-talet. Studiens fokus riktas mot vilket tilltal dessa tidningar använder sig av och förmedlar 

till sin publik via text och bildmässigt innehåll. Hirdman belyser att mediers representationer av 

kvinnor och män är betydelsefulla för konstuerandet av maskulinitet och feminitet och kan 

beskrivas som en offentlig scen för framställningen (Hirdman, 2002, s.292). Hirdmans resultat 

visar också på att även om en tidskrift riktar sig till kvinnor så upprätthåller den en streotyp 

representation av kvinnan. I sin avhandling skriver Hirdman bland annat om hur blickar, olika 

ansiktsuttryck, gester och färger är meningsbärande och kan användas för att få mottagaren att 

tolka ett innehåll på ett visst sätt (Hirdman, 2002, s.48.) Hon förklarar hur avståndet till den som 

porträtteras och kamerans vinkeln i sig signalerar något till betraktaren och blir en del i skapandet 

av mening. När man talar om olika avstånd i bilder  brukar man dela in dem i följande längder: 

långdistans, medeldistans, närbild samt extrem närbild. En bild med en lång distans till personen 

visar ofta mycket av omgivningen. Vid medeldistans upptar personen och omgivningen lika stor 

del av utrymmet. Vid närbild är personen från skuldrorna och uppåt i fokus, och vid extrem 

närbild syns ansiktet i detalj. Hirdman betonar att sammanhanget i bilden har en avgörande 

betydelse för hur något uppfattas även när det kommer till avstånd (Hirdman, 2002, s.48). En 

person som porträtteras i helbild signalerar inom nyhetsjournalistiken ett distansierat tiltal, medan 

en kvinnokropp som visas i helkropp i en herrtidning snarare lockar med närhet och ett mer 

personligt tilltal mellan mottagare och den avbildade. Kamerans vinkel förmedlar också en 

mening då denna positionerar betraktaren i förhållande till subjektet. En bild tagen ovanifrån 

signalerar en relation där betraktaren ges en symbolisk makt över personen som porträtteras då 

denna framställs som liten. Detta i motsats till en bild tagen underifrån som istället förstorar 

personen, vilket i sin tur förmedlar en auktoritet. En bild tagen rakt framifrån med ett parallelt 

perspektiv skapar en känsla av jämnbörighet mellan åskådare och den avbildade. Hirdman skriver 

också om kroppspråkets förmåga att förmedla känslor till betraktaren. Här tar hon upp handens 

rörelser, som dels kan användas för att signalera kraft, exempelvis via ett tydligt gestikulerande 

med händerna, eller koncentration och eftertänksamhet då någon håller handen vid hakan. 

Hirdamn tar även upp den leende kvinnan på bild. Hon skriver följande ”En återkommande 

konvention när kvinnor avbildas är i sin tur leendet, vilket traditionsenligt framställer den 

avbildade som mer lätttillgänglig och oproblematisk” (Hirdman, 2002, s.49). Hon lyfter fram 



      

 

 

 12 

Goffmans teorier kring kroppsretorik, som ett sätt att ge uttryck för sociala anordningar och 

konvetionella förhållanden mellan män och kvinnor. Några av de variabler som Goffman lyfter 

fram som genusbunda är självberöring, skillnader i höjd och hur kroppen är placerad. Dessa 

kroppsretoriska föreställningar reproducerar föreställningar kring könen och relationen där 

emellan (Hirdman, 2002, s.50). Anja Hirdman tar också upp blickens beetydelse vilket kan 

beskrivas genom två olika seendepositioner. En voyeuristisk seendeposition innebär att 

betraktaren studerar subjektet som ett objektet på distans för att kunna undersöka och granska 

det. Om istället betraktaren ser på subjektet med en känsla av närhet i form av igenkännelse eller 

identifikation så benämns det som en narcissistik seendepostion. Det Anja Hirdman belyser 

gällande hur man avbildar en person i bild är viktigt inför min semiotiska analys, där jag kommer 

undersöka hur både feminitet och maskulinitet konstrueras med hjälp av bland annat hur de 

avbildas och vilken kroppretorik som de använder sig av.  
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3. Teoretiskt ramverk  
I det här avsnittet diskuteras studiens teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen. De 

teorier som diskuteras är genus som teoretiskt begrepp, definierad av Yvonne Hirdman och 

Gunilla Jarlbro. Kitiska studier av män och masuliniteter och Nina Lycke och Robert W. Connell. 

Den manliga blicken utifrån Laura Mulveys teorier om ”the male gaze”, samt Stuart Halls teorier 

kring representation och streotyper.  

 

3.1 Genus 

Yvonne Hirdman är professor i samtidshistoria vid Södertörns högskola och Stockholms 

universitet. I sin artikel Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988) använder 

Hirdman genus som ett teoretiskt begrepp för att särskilja den biologiska ordningen från den 

kulturella. Hon menar att genus kan användas för att beteckna de egenskaper vi tillskriver könet 

inom vår kultur och som inte är naturligt givna. Vi föds med en könstillhörighet i form av olika 

könsorgan, men de olika egenskaper, sysslor och andra attribut som vi sedan kopplar till könet 

tillskrivs och ”görs” via sociala praktiker i samhället. Dessa praktiker sker via vårt tänkande, 

handlande och vårt språk och är processer som Hirdman definierar som ett upprättande av så 

kallade genuskontrakt (Hirdman 1988 s.51).  Hirdamn skriver att den utmärkande skillnaden 

mellan kvinnoforskning och övrig forskning, är att kvinnoforskningen problematiserar hur det 

förhåller sig mellan det kvinnliga och manliga könet. Den accepterar inte det kvinnliga könet som 

det naturligt undergivna. Kvinnoforskningen, som idag ofta benämns som genusforskning eller 

feministisk forskning, lyfter fram frågan hur det kommer sig att det kvinnliga könet underordnats 

det manliga, både socialt, historiskt och geografiskt? (Hirdman 1988 s. 49).  

 

Gunilla Jarlbro arbetar som professor inom medie- och kommunikationsvetenskap och skriver i 

sin bok Medier, genus och makt (2006) om genusforskningen. Hon beskriver kön och genus som de 

centrala begreppen inom genusforskningen, där den traditionella synen på dessa begrepp är att 

genus står för det sociala könet, och kön betecknar det biologiska i form av det manliga eller det 

kvinnliga kön som vi föds in i. Inom detta synsätt så anser man att det biologiska könet kommer 

först och definierar genus. Med det menas att ett kvinnligt kön automatiskt resulterar i ett 

kvinnligt genus (Jarlbro, 2006, s.13). Jarlbro nämner att det finns skilda åsikter kring detta synsätt 

och att det problematiska blir att genusbegreppet blir lika förutbestämt som könsbegreppet, vilket 

i sin tur leder till att det blir det svårt att undersöka var de kulturella och sociala normer som 

definierar genus uppstår.  
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3.2 Maskulintiet  

Nina Lykke arbetar som professor i genus och kultur vid Linköpingsuniversitet. I sin bok 

Genusforskningen – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift (2009) diskuterar Lykke kritiska 

studier av män och maskuliniteter, vilket ses som en genusteoretisk avgränsning. Nina Lykke 

skriver att det centrala för forskare som arbetar med kritiska studier om män blir att förhålla sig 

kritiskt gentemot den könsmaktordning där mannen är överordnad kvinnan i den rådande 

hierakin. Syftet med dessa studier är att demontera upprätthållandet av manliga hegemoniska 

maktformer. Här fungerar män och maskuliniteter som termer för att beskriva hur man med 

hjälp av sociala konstruktioner och ett doing-gender-perspektiv skapar kön. Viktigt att belysa är att 

man inte här fokuserar på det manliga könet i sig, utan rådande könsmaktsordningar och 

relationerna däremellan (Lykke, 2009, s.120-121). Lykke lyfter fram den australiensiska forskaren 

Robert W. Connells teorier kring maskulinitetskonstruktioner. En viktig aspekt som Connell 

betonar i sin definition av teorin är att kategorin män inte enbart utformas i förhållande till 

kvinnor utan även måste ställas i relation till andra sociala katergorier såsom klass, etnicitet, 

sexualitet och så vidare. Connell belyser vidare att det inte enbart är är viktigt att studera 

relationen mellan män och kvinnor utan även olika relationer mellan kategorin män, för att se 

huruvida maktförhållanden däremellan verkar, exemplevis färgade män, homosexuella män med 

mera.  

Denna teoretiska utgångspunkt kommer främst appliceras i min studie för att studera hurvida den 

hegemoniska maskulinitetsnormen tar sig uttryck i jämförelse med kvinnans framställning i 

kokböcker.  

 

3.2 Blicken och Betraktaren 

I boken Visual and Other Pleasures (1989) skriver den brittiska filmteoretikern Laura Mulvey om 

”the male gaze”, på svenska den manliga blicken, vilket handlar om att kvinnor porträtteras 

utifrån en manlig betraktarblick på bild. Med hjälp av en semiotisk metod och ett psykoanalytiskt 

perspektiv utifrån Freud och Lacans teorier, analyserar Mulvey hur man utifån olika blickar som 

skapas med hjälp av kameravinklar och ljussättning i hollywoodfilmer, framställer porträtterandet 

av könen. Mulvey kommer fram till att män oftast framställs i filmerna som den aktive 

meningsbäraren som för handlingen framåt, medan kvinnor framställs som ett passivt och 

sexifierat objekt. Kvinnan blir bärare av handling, men för den inte framåt och står på så vis i 

beroendeställning gentemot den handlingskraftige mannen. (Mulevey, 1989, s. 19-25). Mulvey 
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diskuterar kring den sexuella obalansen som uppstår då man väljer att framställa män som aktiva 

och kvinnor som passiva erotiska objekt utifrån en manlig betraktarblick och hur mannen aldrig 

blir den som sexualiseras. Hon tar också upp att kvinnor som tittar på film själva tvingas in i 

betraktandet av andra kvinnor utifrån den manliga betraktarblicken, eftersom detta är det enda 

tillgängliga perspektivet. (Mulevey, 1989, s.49-62 ).  Laura Mulveys teori om ”the male gaze” är 

användbar för att studera hur de bilder som ingår i den semiotiska anlysen porträtterar författarna 

utifrån betraktarens blick.  

 

3.3 Representationsteori  

Kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall diskuterar i sin bok Representation: Cultural 

Representation and Signifying Practices från 1997, begreppet representation och hur man kan studera 

det utifrån varierande synsätt. Stuart Hall tar upp feministiska, semiotiska, psykoanalytiska, och 

antropologiska modeller av representation. Hall hävdar att representation står för den process 

som människor använder sig av för att skapa och förmedla mening inom så kallade kulturella 

praktiker. Detta sker enligt Hall då människor inom samma kultur, som delar samma språk, 

kommunicerar med varandra och tolkar världen på ett likartat sätt (Hall, 1997 s. 61).   

 

Den första och primära faktorn för att vi skall kunna ta till oss de budskap som produceras och 

representeras är att vi förstår samma språk (Hall, 1997 s.1). Hall menar vidare att språket är ett av 

de främsta medier som vi använder oss av för att förstå sociala och kulturella praktiker. Genom 

språkets betydelsebärande tecken och symboler (vilket kan bestå av allt från ljud, texter, bilder 

eller objekt) förmedlas känslor, idéer och tankar. Det är därför viktigt att begripa hur språkliga 

representationer fungerar för att få en förståelse för hur meningsfulla processer förmedlas i 

samhället. Hall förklarar att dessa processer inbegriper det faktum att inget fenomen i sig självt 

består av en bestämd och fixerad betydelse. Meningen skapas inom oss, i vårt samhälle och 

genom vår kultur. Såväl vårt samhälle som våra kulturer är föränderliga, vilket innebär att ett 

fenomen kan ha en viss betydelse inom en kultur, för att i en annan vara betydelselös (Hall, 1997 

s.61).  

 

Stuart Hall förklarar att representationer skapas genom att tre olika delar länkas samman. Först ut 

är vad vi övergripande kan kalla för värdsliga ting, såsom människor, evenemang och 

erfarenheter, som vi sedan med hjälp av den subjektiva och konceptuella verklighet vi mentalt bär 

inom oss omformar och beskriver med hjälp av olika språk, för att förklara och förmedla vad vi 
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tolkar vidare (Hall, 1997 s.41). Det vi upplever i den fysiska verkligheten är alltså något vi tar in, 

mentalt bearbetar och sedan med hjälp av inre representationer och olika koder formulerar vidare 

till vår omgivning. Det som vi förmedlar kan bestå av dels verkliga fysiska ting, men också det 

mer abstrakta, såsom drömmar och fiktion. Dessa budskap bygger på koder och avkodas av 

mottagaren. Hall kallar denna process för encoding and decoding (Hall, 1997). Han påpekar 

vidare att det är viktigt att ta i beaktning att eftersom meningar är föränderliga och inte bygger på 

fixerade lagar, utan snarare sociala och kulturella konventioner där betydelsen skiftar, skapas 

möjligheten för oss att reflektera kring det som förmedlas.  

Representationer är komplicerade och det är därför vi behöver teorier som kan förklara dem.  

Hur representationer konstrueras är relevant för den här studien eftersom det handlar om hur vi 

med hjälp av mentala representationer och språk tillskriver objekt eller beteenden en viss 

betydelse, för att tillsammans skapa en överenskommelse vad som kan klassas för normalt eller 

vardagligt. Med hjälp av olika system i form av representationer klassificerar och särskiljer vi 

saker och skapar normer i vårt samhälle som vi agerar och kommunicerar runt (Hall, 1997 s.17). 

Om det är så att den kost som kvinnor och män representerar överlag ser olika ut, så 

upprätthåller vi på ytterligare en nivå den befintliga hegemonin där könen är särskilda från 

varandra.  

 

3.4 Stereotyper 

Stuart Hall hävdar vidare i sin bok att representation som sker i form av olika maktförhållanden 

handlar om att skapa stereotyper. Han skriver följande ”Stereotyping reduces people in a few, 

simple, essentiell characteristics, which are represented as fixed by Nature” (Hall, 1997 s.257). 

Hall menar att stereotyper är ett sätt att upprätta och underhålla olika typer av maktförhållanden 

inom representationer. Stuart Hall utgår från Richard Dyers(1977) synsätt om stereotyper och 

den skillnad som han anser råder mellan typifiering och stereotyper. Dyers menar att använda sig 

av olika typer är grundläggande för att vi ska förstå världen (Hall, 1997 s. 257). Genom att 

beskriva händelser, ting och olika individer som vissa typer, så förstår vi dem lättare. Om vi 

exempelvis träffar en ny arbetskollega så använder vi oss av olika egenheter som särskiljer denna 

från andra, för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om personen ifråga. Genom att 

använda oss av olika kategorier, såsom gift eller ogift, gammal eller ung, eller vilket kön en varelse 

tillhör, så formas vår bild av den eller det vi har framför oss. På det här sättet använder vi oss av 

skillnader eller motsatsförhållanden för att förtydliga något eller någon för oss. Skillnaden mellan 

typer och stereotyper är att man inom stereotyper fixerar vissa egenskaper till en person, urskiljer 
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dem som de andra och fixerar detta via naturen som ett sätt att upprätthålla ojämlika 

maktstrukturer. Hall tar upp Norman Faircloughs definition av stereotyper som ett sätt att 

bibehålla ett maktspel, där man klassificerar människor utefter en norm för att exkludera de som 

avviker från den normen, vilket blir ett sätt att upprätthålla hegemoni (Hall, 1997 s. 259). Hall 

menar vidare att genom att karakterisera någon med hjälp av stereotyper i representationer i 

samhället, alltså att presentera någon på ett visst sätt så upprätthålls en symbolisk maktstruktur. 

Teorin kring stereotyper passar bra ihop med genusbegreppet och blir därför också användbar 

för att studera hur eventuella könsstereotypa roller reproduceras och på så vis upprätthålls i 

kokböcker.  
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4. Metod 

De metoder som används i denna studie är en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

semiotisk bildanalys. Uppsatsen inleds med den kvantitativa innehållsanalysen som kommer att 

vara den primära metoden och används i syfte att sammanfatta och kartlägga förhållandet mellan 

kön och kost. Detta görs utifrån ett material som betstår av 107 kokböcker, samtliga utgivna på 

Bonnier Fakta och Norstedts förlag under åren 2014 och 2015. Detta kompletteras med en 

kvalitativ semiotisk bildanalys för att mer djupgående studera hur femininitet och maskulinitet  

konstrueras och representeras via omslag och bilder i kokböckerna Tinas sommar av Tina 

Nordström och boken Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera av Per Morberg. Båda 

böckerna är utgivna på Bonnier faktas förlag år 2015. Urvalet av material för den kvalitativa 

analysen baseras på det resultat som framkommit under den inledande kvantitativa delen. Nedan 

följer en beskrivning av metodernas innehåll, kodschema och variabler samt hur insamling av 

material har gått till och hur dessa två metoder kompletterar varandra.  

 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod   

Gemensamt för både den kvantitativa och den kvalitativa analysen är att båda metoderna används 

för att undersöka och förstå mening. Den kvantitativa metoden passar bra för att studera och 

kartlägga ett ämnesområde som går att kvantifiera. Detta är användbart för att kunna visa på 

samband som går att generalisera till en bredare population, om metoden utförts på ett korrekt 

sätt (Østbye och Knapskog 2003, s. 64). Inom den kvantitativa forskningen strävar forskaren 

efter att på ett så objektivt sätt som möjligt endast förhålla sig till den information som explicit 

står angivet. Den kvalitativa metoden bidrar i sin tur med att gå på djupet och studera budskapets 

underliggande, ibland outtalade mening mer ingående och reflexivt. Här är forskaren själv ett 

verktyg i arbetet med att tolka innehållets mening. Därför är en noggrann reflexion av den egna 

forskarrollen viktig. Den kvalitativa metoden har kritiseras för att vara ovetenskaplig, vilket gör 

att det är viktigt att tänka på att vara systematisk, konsekvent och argumentera för sin tolkning 

(Ekström och Larsson, 2000 s.16). Då jag anser att den kvantitativa innehållsanalysen är 

användbar för att kartlägga situationen mellan kost och kön i kokböcker, men att relevant 

information förbises om dess implicita innebörd bortses från, så valde jag att komplettara med en 

kvalitativ analys för att stärka resultatets tillförlitlighet.  

 

4.2 Innehållsanalys  

Vi människor använder dagligen av vår förmåga att analysera och läsa av vår omvärld. Det som 
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skiljer den vetenskapliga analysen från den vi på daglig praxis praktiserar, är att den är medvetet 

systematiskt och teoretiskt genomförd (Nilsson, 2000 s.111). Innehållsanalysen är en metod som 

används för att undersöka text och bildbaserat innehåll och förekommer både inom den 

kvantitativa och den kvalitativa forskningen. För att kunna peka på samband och tala om ett 

generaliserbart resultat så krävs en större datamängd, något som den kvantitativa 

innehållsanalysen är väl lämpad för eftersom den  har en sammanfattande karaktär och kan 

omfatta en större mängd material. I den här studien används den kvantitativa innehållsanalysen 

för att sammanfatta vilken typ av kost de kokböcker som getts ut mellan år 2014 och 2015 

innehåller och ställa det i relation till författarnas könstillhörighet. Syftet med det är att på 

vetenskaplig grund kunna visa på könets eventuella påverkan på den kost som presenteras. För 

att nå en mer djupgående förståelse för materialets kontext och dess outtalade innehåll, så är den 

kvalitativa innehållsanalysen ett bra komplement. I den här studien används en semiotisk analys 

som också är en typ av kvalitativ innehållsanalys, vilket diskuteras längre ned i beskrivningen av 

semiotiken.  

 
4.3 Kodschema och Variabler  

De kokböcker som publicerats på Bonnier fakta och Norstedts förlag år 2014-2015 utgör den här 

studiens analysenheter. Samtliga redovisas på respektive förlags hemsidor under kategorin ”mat 

och dryck”. Variabler kan förklaras som  är de frågor som ställs till varje enskild 

analysenhet. Dessa variabler besvaras med hjälp av olika svarsalternativ vilket i sin tur kallas för 

variabelvärden. Att ta fram variabler som gör det enkelt för kodaren att avgöra vilket alternativ 

som är det mest korrekta är inte enkelt. Här behövs tydliga anvisningar kring hur generaliseringar 

skall gå till så det insamlade materialet får så hög reliabilitet som möjligt. Det svåraste i arbetet 

med den kvantitativa delen har varit att undvika att utforma variabler som överlämnar allt för 

mycket åt den subjektiva tolkningen, då detta påverkar studiens reliabilitet negativt. För att 

undvika det har jag försökt begränsa antalet frågor och istället försökt avgränsa mig och fokusera 

på vilken kost som presenteras i böckerna samt använda mig av flera variabler för att belysa det o 

utifrån olika vinklar, för att på så vis få ett så reliabelt svar som möjligt. Med det syftar jag på 

relationen mellan författarens kön, kosten och hur det framställs i text och i på bokens omslag. 

Ett exempel på detta är variabelerna V6, V8 och V12. Samtliga av dessa variabler handlar om 

vilken typ kost som böckerna presenterar. Den första V6 står för temat i recepten. V8 handlar 

om vilka råvor som visas på bokens framsida och V12 ställer frågan om ett hälso- eller 

miljöperspektiv tas upp i beskrivningen av böckernas innehålls på förlagens hemsidor. På så vis 



      

 

 

 20 

blir den kost som presenteras i böckerna belyst ifrån flera håll och risken för felbedömningar 

minskar.  

 

Efter att ha studerat tidigare forskning som gjorts inom området, så operationaliserades analysens 

forskningsfrågor till variabler som tillsammans kartlägger innehållet i böckerna och möjliggör en 

mätning av sambandet mellan kost och kön. Variablerna som används i kodschemat delades in i 

två grupper. Dessa två grupper utgörs av identifieringsvariabler och innehållsliga variabler. 

Identifieringsvariablerna kännetecknas av att de har en mer allmän karaktär. De utgörs av 

nummer 1-3. Dessa ger oss information om vilket kön författaren har, när boken getts ut och på 

vilket förlag. Den andra gruppen är de innehållsliga variablerna, och är nummer 4-8. De ger oss 

kunskap kring hur kokböckernas innehåll ser ut med fokus på vilken kost som presenteras. 

Svarsalternativen är fasta och redan givna alternativ (se bifogat kodschema i bilaga 1). Den 

viktigaste och mest grundläggande variabeln är den som visar på författarens kön. Det är den 

som används för att redovisa de kausala samband som eventuellt råder mellan vilket kost som 

representeras och författarens kön.  

 
4.4 Genomförande: kvantitativ del   

 Efter att det första kodschema var färdigställt genomfördes en ”pilotstudie” med 20 stycken 

kokböcker. Därefter reviderades kodschemat och arbetet med att genomföra den ”verkliga” 

kodningen av alla analysenheter tog vid. I den kvantitativa innehållsanalysen så är det totalt 107 

kokböcker som ingår. Sammanställningen av kodningen genomfördes i programmet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) där också resultatet från de multivariata korstabeller 

som redovisas i analysdelen samt i bilaga 2 togs fram.  

 
4.5 Urval och avgränsning 

Bonnier fakta och Norstedts förlag är av de två största förlagen i Sverige med att ge ut 

kokböcker. Det är därför relevant att ta reda på hur könsroller representeras i förhållande till kost 

på dessa förlag, samt om de bidrar med att reproducera stereotypa könsroller i böckerna. För att 

få en djupare förståelse för hur dessa konstruktioner kan se ut, kompletteras detta med en 

kvalitativ semiotisk bildanalys från två kokböcker. För att analysera insamlat material används 

teorier kring genus, representationer och stereotyper.   

 

För den kvantitativa analysen har jag valt att avgränsa urvalet till kokböckernas fram- och baksida 

där bokens titel, författarens namn, samt en bild och en beskrivning av bokens framsida oftast 
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ingår. En boks framsida fungerar som en presentation av bokens innehåll och skapas i syfte att 

locka till vidare intresse. Anledningen till att texten på bokens framsida ingår, är för att den bidrar 

till att kodaren med säkerhet skall kunna bilda sig en uppfattning om vilket typ av kost som 

boken fokuserar på. Därigenom ökas studiens reliabilitet. Målet med det urval som görs, är att 

skapa förutsättningar för att ge en så representativ bild som möjligt av det problemområde 

studien ämnar undersöka. Då ämnet för denna studie handlar om hur genus konstrueras, i detta 

fall hur det tar sig uttryck i kokböcker, så är det en god idé att använda sig av en effektorienterad 

urvalsprincip. Något jag tagit hänsyn till då jag valt de två största förlagen i Sverige. Eftersom 

dessa två förlag ger ut flest kokböcker i Sverige, så har de också en större förutsättning att verka 

normbildande (Ekström, Larsson 2007 s.120).  

 

För att sedan studera fenomenet på en djupare och mer kontextuell nivå, valde jag att 

komplettera med hjälp av en kvalitativ semiotisk bildanalys. Baserat på resultatet från den 

kvantitativa undersökningen valdes två kokböcker ut. Båda är från Bonnier faktas förlag, den ena 

heter ”Morberg. Maten drycken och konsten att kombinera” (2015), skriven av Per Morberg och den 

andra ”Tinas sommar” (2015) skriven av Tina Nordström. Båda bygger på en kost som inte är 

utformad efter någon speciell diet eller ett visst tema, annat än att vara god och kunna ätas såväl 

till måndag som till fest. Maten som ingår i Per Morbergs bok är tänkt att kunna kombineras med 

alkohol, något som inte maten i Tina Norströms uttalat gör. Det textbaserade innehållet i 

böckerna består främst av receptbeskrivningar. På grund av tidsmässiga skäl måste urvalet av det 

material som analyseras begränsas utifrån vad som genererar mest användbar data i förhållande 

till det studien ämnar undersöka. Därför ingår i analysen böckernas framsida med bild och 

boktitel, samt ett urval av de bilder som ingår i böckerna som finns tillgängliga på förlagets 

hemsida under ”press”. Av upphovsrättsliga skäl har jag valt att avgränsa böckernas bildmaterial 

till just dem. Varje bild som ingår kommer att visas i den kvalitativa analysdelen.  

 

4.6 Semiotik 

Semiotik kan förenklat förklaras som en teori kring tecken, samt en metod för att analysera deras 

innehåll. I boken Mediekultur, mediesamhälle (2002) förklarar Jostein Gripsrud hur semiotiken kan 

användas som teoretisk metod för att analysera medietexter. Det finns många olika inriktningar 

inom semiotiken och flera olika sätt att teoretiskt förhålla sig till den. För den kvalitativa delen i 

den här uppsatsen kommer utvalda delar av semiotikens teoretiska begrepp appliceras. Det var 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), en schweizisk språkteoretiker, som myntade begreppet 
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semiologi (läran om tecken). Saussure menade att tecknet som en helhet kan delas upp i två delar. 

Dels ett materiellt uttryck, på engelska kallat signifier (betecknande) som står för det vi faktiskt 

ser. Sedan har vi ett immateriellt innehåll, vilket kallas signified (betecknade), vilket är det vi 

mentalt kopplar ihop uttrycket med (Gripsrud 2002 s.146). Saussure menade att alla budskap 

består av betydelsebärande tecken eller koder, som vi avläser för att bilda oss en uppfattning om 

dess mening. Ett tecken kan vara allt från ett enstaka ord till ett helt textsammanhang. Dessa 

samband mellan uttryck och innehåll kallas för konventioner. Konventioner är inte något vi 

behöver reflektera över, utan något inlärt som vi bär med oss som medborgare inom en viss 

kultur. Genom att läsa av koderna kopplas uttrycket ihop med konventionerna och bildar 

tillsammans ett innehåll. Dessa samband kan vara mer eller mindre godtyckliga. Inom 

medieforskningen skiljer man på konnotationer och associationer. Där menar man att 

konnotationer uppstår kulturellt och därför är relevant att studera ur ett vetenskapligt perspektiv, 

medan associationer snarare är något individuellt och personligt (Gripsrud, 2002, s.149). 

Ferdinand de Saussure intresserade sig främst för det verbala språket, vilket är ett 

samlingsbegrepp för tal- och skriftspråket. Den danska lingvisten Louis Hjelmslev byggde vidare 

på Saussures teori. På 1960-talet kom den franske konst- och litteraturforskaren Roland Barthes 

som även han vidareutvecklade Saussures semiotiska teori. Barthes konkretiserade hur Saussures 

teori kunde användas som ett sätt att förstå och analysera hur medietexter som består av både 

bild och text skapar och förmedlar mening. Barthes utvecklade en modell över hur man kan 

analysera relationen mellan producent, åskådare och medieinnehåll. Två nyckelbegrepp för hans 

analysmodell är denotation och konnotation. Det är också dessa två som den kvalitativa analysen 

utgår ifrån.  

 

I kokböcker så samspelar bild och text för att tillsammans bilda ett frestande innehåll. Via bilder 

på olika maträtter suktas vi att laga de recept som presenteras i det textuella innehållet. Då jag 

kommer att analysera ett urval av bilder ur två böcker så passar en semiotisk analys bra för att 

studera detta närmare. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord, ett ordspråk som 

semiotiken hjälper oss att få en ökad förståelse för.  

De nyckelbegrepp som Roland Barthes definierar är denotation, konnotation, symbol och myt. 

Denotation är tecknets direkta och uppenbara betydelse. Den andra betydelsen är den 

konnotativa nivån. Denna varierar och uppstår i interaktionen mellan mottagare och den 

betydelse som personen konnoterar uttrycket med. Detta varierar från person till person. 

Faktorer som kultur, känslor och tankar spelar en avgörande roll för hur ett innehåll uppfattas. 
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Genom att bryta ned ett medieinnehåll på detta vis kan vi lättare förstå och förklara hur kulturen 

påverkar vad vi uppfattar som budskapet i ett visst meddelande. En viktig bakgrundsfaktor för 

dessa två begrepp är det faktum att ett teckens betydelse inte är något fast, utan föränderligt och 

kan skifta beroende på tid och rum (Gripsrud, 2002, s.148.) Ett innehåll kan stå för en sak inom 

en kultur, för att inom en annan stå för något helt annat. Jostein Gripsrud skriver om hur 

begreppet kultur kan förklaras som en slags gemenskap där människor delar gemensamma koder 

(Gripsrud, 2002, s.150). Vidare skriver Gripsrud om att Roland Barthes definierar ett tecken som 

något som står för något utom sig självt, en symbol. Ett exempel på det kan vara en märkesväska 

eller en Rolex klocka som blir en symbol för välstånd. En myt är enligt Barthes en berättelse som 

skaps inom en kultur, baserat på konventioner, normer och värderingar och skapar därigenom en 

bild av en kulturell verklighet. För den semiotiska bildanalysen använder jag mig av 

Barthes modell och begreppen denotation, konnotation och diskuterar även kring myter och 

symboler. Donation används för att återge vad jag konkret ser i bilderna. Konnotation används 

för att definiera vad min tolkning av det jag ser blir. Här kommer min kulturella och sociala 

bakgrund att spela in, även om jag kommer göra mitt bästa för att tolka innehållet uitfrån en så 

neutral postion som möjligt. Begreppen symbol och myt används i analysen i samband med 

konnotationen för att studera hurvida streotypa könsroller förmedlas samt hur femininet och 

maskulinitet konstrueras via symboler i bilderna utifrån ett genusperspektiv.  

 

4.7 Genomförande: kvalitativ del  

Den semiotiska metoden passar bra för att analysera hur bild och text samverkar för att bilda 

mening. Jag valde den för att jag ville undersöka de hur författarna representeras i böckernas 

bilder. Baserat på det resultat som framkom i den kvantitativa analysen valdes Tina Nordströms 

kokbok ”Tinas sommar” och  Per Morbergs bok ”Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera” 

ut. Båda ingår i den kvantitativa innehållsanalysen och är utgivna år 2015 på Bonnier faktas förlag. 

I den semiotiska analysen delade jag upp begreppen denotiation och konnotation och gick 

därefter igenom bilderna utefter dem. Därefter gick jag igenom vilka symboler som jag ansåg 

fanns med i bilderna och hur de används för att förmedla mening. Utifrån begreppet myt 

studerades bilderna slutligen för att se om några könsstereotypa egenskaper finns med och på så 

vis bidrar till konstruktionerna av feminitet och maskulinitet.   

 

Då den kvantitativa innehållsanalysen utgörs av en totalundersökning av samtliga kokböcker 

utgivna under år 2014 och 2015 på Bonnier fakta och Norstedts förlag har inget bortfall 
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förekommit i den delen.  

 

4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet är två nyckelbegrepp som främst används inom kvantatitativa studier för 

att se om det resultat man fått fram är tillförlitligt och går att generalisera till en bredare 

population. Validitet används för att beteckna om man har mätt det som man ämnade att mäta i 

studien. Reliabilitet används för att beskriva huruvida studiens resultat är tillförlitligt eller ej.  Om 

studiens material har bearbetats på ett vetenskapligt och korrekt vis, samt om studiens innehåll 

täcker alla väsentliga delar för det man ämnar undersöka så bör reliabiliteten vara hög (Nilsson, 

2000, s.147). Begreppet generaliserbarhet är viktigt att nämna i det här sammanhanget då det 

används för att kunna se om reslutatet från de enskilda delarna går att utöka till en bredare helhet. 

Detta avgörs av främst två faktorer, den metod man använder sig av för att undersöka vilka 

enheter som skall vara med i undersökningen och antalet enheter. Inom kvalitativa studier är det 

svårt att applicera begreppet reliablitet eftersom forskaren själv varit ett verktyg vid tolkningen av 

materialet. Då kan intersubjektivitet användas, vilket står för att de observationer och de 

slutsatser som framkommit i princip ska kunna omprövas av alla och då få fram ett liknande 

resultat (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003, s.33. För att stärka intersubjektiviteten i 

en studie krävs det att forskaren redogör för hur den kvalitativa analysen är genomförd genom att 

tydligt beskriva analysmetod, de teorier som använts, samt motivera hur man kommit fram till de 

tolkningar som gjorts. På så vis ges läsaren tillgång till en likanande förförståelse och därigenom 

höjs nivån av intersubjektivitet.  

 

För att resultatet från den kvantitativa delen skall hålla hög realibitet har jag försökt att 

genomföra undersökningen på ett systematiskt och korrekt vis, så att undersökningen ska kunna 

upprepas av en annan person och ändå få fram samma resultat. Vid kodningen av 

analysenheterna har jag lagt till variabelvärden under kodningens gång för att säkerställa att det 

svar som anges är så korrekt som möjligt. Studien håller en god validitet då jag mätt det jag avsåg 

att mäta. För den kvalitativa delen är  det svårare att tala om studiens reliablitet, eftersom de 

bilder som anlayserats i den semiotiska analysen tolkats utifrån min personliga förförstelse. Dock 

har jag försökt att vara reflexiv i min roll som tolkare samt återkopplat till valda teorier för att på 

så vis öka nivån av intersubjektiviten.  
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5. Analys  
I detta avsnitt redovisas och analyseras det material som samlats in med hjälp av den kvantitativa 

och den kvalitativa metoden som beskrivs ovan. Först redovisas och diskuteras ett antal utvalda 

tabeller där resultatet varit utmärkande och relevant utifrån sammanställningen i SPSS. Samtliga 

kokböcker som ingått i analysen redovisas i bilaga 3 och de tabeller som ligger till grund för den 

kvantitativa analysen redovisas i bilaga 2. De åtta bilder som ingår i den semiotiska analysen 

redovisas i texten och analyseras främst utifrån begreppen denotation, konnotation. De symboler 

och myter som förekommer diskuteras under konnotion.   

 

5.1 Analys: kvantitativ del  

Med hjälp av kausalanalys/orsaksanalys tolkas resultatet från de mest relevanta tabellerna från 

innehållsanalysen här nedan. Efter varje tabell följer en kort beskrivning av resultat samt en 

reflektion kring hur detta kan kopplas till uppsatsens forskningsfrågor. Tabellernas signifikans 

sammanfattas nedanför varje tabeller i form av värdena Phi och Cramer’s V vilket används för att 

beskriva sambandet mellan variablerna och om det är möjligt att generalisera resultatet till en 

bredare population. Signifikansvärdet utgörs av en skala som går mellan 0 till 1, där 0 är lika med 

inget samband och 1 står för ett perfekt samband.  
 

Totalt gavs det ut 54 kokböcker på Bonnier fakta och 53 stycken på Norstedts förlag under 2014 

och 2015. På dessa 107 volymer är fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare jämn. På 

Bonnier fakta har 25 givits ut med enbart kvinnliga författare och 23 med enbart manliga 

författare. På Norstedts förlag är det 20 kvinnliga författare och 20 manliga. Resterande böcker 

har antingen både manliga och kvinnliga författare, eller är producerade av förlaget själva vaför 

inte någon specifik könstillhörighet uppgets. Det är relevant att veta hur utgångsläget ser ut när 

det kommer till hur mycket utrymme respektive kön ges på förlagen för att publicera sitt material. 

Det vi ser här visar att könsfördelningen totalt sett mellan män och kvinnor är så pass jämn att 

detta inte kan vara en faktor som påverkar när det kommer till vilket kön som representerar en 

viss typ av kost. Alltså har både män och kvinnor lika förutsättningar när det kommer till antalet 

publicerade enheter. Efter att ha studerat resultatet från samtliga tabeller var det framförallt fyra 

som har ett utmärkande resultat med en så pass hög signifikans att det går att generalisera 

resultatet till en bredare population. Jag har valt att redovisa tre stycken direkt här i analysen och 

resterande tabeller diskuteras löpande i texten.  
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Den första tabell jag vill diskutera är den som visar på sambandet mellan det som kommer först i 

kokböckernas rubriker i samband med författarnas kön. Det är 37, 2% (16 st) män som har sitt 

namn först i bokens titel i jämförelse med antalet kvinnor, där det endast är 15,6% (7 st.) De 

kvinnliga författarna presenterar istället oftare än männen den typ av kost som boken baseras på. 

Det är 80 % (36 st) kvinnor som gör det, medan  de män som gör det utgörs av 58, 1% (25 st). 

Cramer’s V visar på ett relativt starkt samband mellan variablerna, vilket ökar signifikansen och 

resultatets validitet och reliablitet. Det är relevant att ställa detta resultat i relation till tabell 

nummer 7 som visar på sambandet mellan författarens utbildning i relation till författarens kön. 

Resultatet visar att det är dubbelt så många manliga författare 41,9 % (18 st), som det är kvinnliga 

20 % (9 st) som benämns som ”utbildad”, eller ”proffesionell kock”. Resultaten från dessa 

tabeller går att koppla till Yvonne Hirdamns definition av genuskonstruktioner där det kvinnliga 

könet underordnas det manliga. Dels i form av att namnet på den som skrivit boken används 

bland betydligt fler män än kvinnor för att att locka till intresse, men också genom att dubbelt så 

många män benämns i beskrivningen av böckerna som profesionella eller utbildade, medan 

kvinnor istället oftare benämns som nutrionister, amatörkock eller matkreatörer.  
 

Sambandet mellan det som presenteras först i bokens titel och författarens 
kön 

 

Författarens kön 

Kvinna Man 

både man och 

kvinna Kön framgår ej 

Först i titel Författarens 

namn 

Totalt antal: 7 16 0 0 23 

Författarens kön i  

%: 
15,6% 37,2% 0,0% 0,0% 21,5% 

Ledord för 

kosten 

Totalt antal: 36 25 7 10 78 

Författarens kön 

i %: 
80,0% 58,1% 100,0% 83,3% 72,9% 

Inget av dem Totalt antal: 2 2 0 2 6 

Författarens kön 

i %: 
4,4% 4,7% 0,0% 16,7% 5,6% 

Total Totalt antal: 45 43 7 12 107 

Författarens kön i 

%: 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi= 0,4   Cramer´s V= 0,3 
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I nästa tabell här nedanför redovisas sambandet mellan det tema som böckerna baseras på i 

förhållande till författarens kön. Resultatet visar att det bara är kvinnor som har haft vegetarisk 

eller vegansk mat som huvudtema 8,9% (4 st). Kvinnor är också överrepresenterade när det 

kommer till kokböcker som handlar om sötsöker och bakverk, där är fördelningen 20% (9 st) 

kvinnor och 11,6 % (5 st) män. Kvinnor dominerar när det kommer till mat som benämns som 

hälsosam, här med dubbelt så många kvinnor 17,8% (8 st) mot 9,3% (4 st) män. Det är bara 

kvinnor 6,3% (3 st) och inga män som givit ut kokböcker som i bokens titel syftar till 

viktnedgång med hjälp av olika dieter. Männen dominerar istället när det kommer till en kost där 

fokus ligger på att vara njutbar, ofta i kombination med alkohol. Där är fördelningen 20,9% (9 st) 

män och 8,9% (4 st) kvinnor. När det kommer till böcker som bara har alkoholhaltiga drycker 

som tema är det 14% (6 st) män och inga kvinnor. Det är också bara män, 9,3% (4 st) som gett ut 

böcker där huvudtemat är kötträtter. Reslutatet från denna tabell kan ställas i relation till tabell 4 

(som bifogas i bilagan) och handlar om vad som presenteras eller illustreras på böckernas 

framsidor i samband med författarens kön. Där ser vi att det även där är fler kvinnor än män som 

presenterar mat som handlar om grönsaker, dieter och viktnedgång på böckernas omslag. De 

skriver också oftare än män om desserter och sötsaker. Män skriver om alkhol och kötträtter 

betydligt oftare än kvinnor och presenteras också oftare i bild med alkohol. Dessa två tabellers 

resultat bekräftar bilden av att könet påverkar vilken kost som böckerna handlar om.  

 

I den sista tabeller ser vi sambandet mellan författarens kön och om ett hälso- eller 

miljöperspektiv nämns i beskrivningarna av böckerna på förlagens hemsidor. Bland kvinnor 

förekommer det i 48,9% (22 st) av böckerna, medan det i böcker utgivna av män endast 

förekommer i 18, 6% (8 st) fall. 
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Phi= 0,7   Cramer´s V= 0,4 
 

 

Sambandet mellan temat för recepten i boken och författarens kön 
 

Författarens kön Total 

Kvinna Man Både manlig 

och kvinnlig  

Kön 

framgår ej 

Tema 

 Recept:  

 Sötsaker såsom efterrätter, desserter eller bakverk Totalt antal: 9 5 0 1 15 

Författarens kön %: 20,0% 11,6% 0,0% 8,3% 14,0% 

Mat som benämns som hälsosam och beskrivs med ord som 

”nyttig”, ”stärkande”, ”renande”, ”vegetariskt” eller 

”hälsosam” 

Totalt antal: 8 4 3 0 15 

Författarens kön %: 17,8% 9,3% 42,9% 0,0% 14,0% 

Fokus är det ”goda”. Alkohol kan ingå. Beskrivs ”Helgens 

goda” eller ”njutning”. Hälsa är inte fokus 

Totalt antal: 4 9 1 2 16 

Författarens kön % 8,9% 20,9% 14,3% 16,7% 15,0% 

Mat som baseras på olika dieter och syftar till att skapa en 

viktnedgång såsom 5:2, Atkins, LCHF 

Totalt antal: 3 0 0 0 3 

Författarens kön %: 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Kötträtter, såsom korv eller tillredning av kött genom grillning 

eller på annat vis 

Totalt antal: 0 4 1 0 5 

Författarens kön %: 0,0% 9,3% 14,3% 0,0% 4,7% 

Mat som benämns som Vegetarisk eller vegansk  Totalt antal: 4 0 0 1 5 

Författarens kön %: 8,9% 0,0% 0,0% 8,3% 4,7% 

Utgår från ett tema eller nationalitet. Båda kött och 

grönsaker blandat. 

Totalt antal: 16 12 2 7 37 

Författarens kön %: 35,6% 27,9% 28,6% 58,3% 34,6% 

Såser Totalt antal: 0 0 0 1 1 

Författarens kön %: 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,9% 

Alkohol som Öl, vin eller drinkar Totalt antal: 0 6 0 0 6 

Författarens kön %: 0,0% 14,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Bakverk. Bröd och sötare varianter blandat Totalt antal: 1 3 0 0 4 

Författarens kön %: 2,2% 7,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

Total: Totalt antal: 45 43 7 12 107 

Författarens kön %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sambandet mellan om ett hälso- eller miljöperspektiv tas upp i boken och 
författarens kön 

 

Författarens kön 

Total Kvinna Man 

Både manlig och 

kvinnlig författare 

Kön framgår ej, 

då förlag eller 

företag ligger 

bakom 

Benämns ett 

hälso- eller 

möjlömässigt  

perspektiv i 

beskrivningen av 

bokens innehåll? 

Ja Antal: 22 8 4 3 37 

Författarens kön i %: 48,9% 18,6% 57,1% 25,0% 34,6% 

Nej Antal: 23 35 3 9 70 

Författarens kön i %: 

51,1% 81,4% 42,9% 75,0% 65,4% 

Total Antal: 45 43 7 12 107 

Författarens kön i %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi= 0,3   Cramer´s V= 0,3 
 
Den här kvantitativa innehållsanalysen visar att könet har en betydelse för vilken kost det skrivs 

om i böckerna. Kvinnor skriver betydligt oftare än män om hälsosam mat, olika dieter och  

sötsaker och desserter. En relevant skillnad mellan könen är att det inte är några kvinnor som 

skrivit böcker med alkohol som tema. Det finns inte heller några böcker med enbart kvinnliga 

författare där kvinnan på böckernas framsidebild presenteras intill alkohol. Det förekommer 

däremot i böcker skrivna av män. Överlag tenderar böcker med manliga författare att fokusera på 

njutningsfull mat utan att väva in ett hälso- eller miljöperspektiv i samma utsträkning som 

kvinnor gör. De skriver också om kötträtter, såsom korvstoppning eller grillning av kött vilket 

inga kvinnor gör. Samtliga av de tabeller som jag valt att presentera i den här analysen och i 

bilagan har ganska starkt eller starkt samband mellan variablerna. Det gör att studiens resultat är 

generaliserbart.  

 

Baserat på det som framkommit i den här kvantitativa innehållsanalysen, valdes de två kokböcker 

som ingår i den semiotiska analysen ut. Som jag nämnde innan så ingår också dessa två 

kokböcker i den här analysdelen.  
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5.2 Analys: kvalitativ del  

För den kvalitativa analysen har en semiotisk bildanalys applicerats på följande bilder tagna ur 

Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera (2015) av Per Morberg, samt Tinas sommar (2015) av 

Tina Nordström. De är hämtade från Bonnier Faktas förlags hemsida under kategorin ”press”. 

Fotografierna från Tinas sommar är tagna av Charlie Drevstam och bilderna från Per Mobergs bok 

av Matilda Svensson. De två första som analyseras utgör böckernas respektive omslag.  

 
Dennotativ nivå: På bilden till vänster ser vi en kvinna som står lutad framför en cykel mot en 

vägg utomhus. Bakom henne bildar gröna blad en skugga mot väggen. Kvinnan är porträtterad i 

helkropp från sidan men hennes ansikte är vänt in mot kameran. Hon ler stort. På cykelns styre 

hänger en hatt. Hon bär en prickig mörkblå klänning och har ett par röda skor. Hennes ben och 

armar är bara. I ett typsnitt som verkar handskrivet står det ”Tinas sommar”. På bilden till höger 

håller en man fram ett fat med skaldjur. Bara halva ansiktet syns då den avbildade är beskuren 

från munnen och uppåt. Mannen har en ljusblå skjorta bakom ett läderförklädde. En kökshanduk 

är instoppad i linningen. Ansiktet är vinklat mot handen som på sitt lillfinger har en klick sås. I ett 

klassiskt typsnitt står bokens titel ”Moberg. Maten, drycken och konsten att kombinera”. Morberg står i 

raka versaler så stora att de täcker omslaget i sidled, medan den påföljande meningen är kursiv 

och så pass mycket mindre typer att de bildar en undertitel. 

Konnotativ nivå: Kvinnan i bilden till vänster porträteras i helkropp, leendes, då hon passivt står 

lutad mot en vägg på ett poserande vis. Hennes leende, leder tankarna till det Anja Hirdman 

 belyser i sin text om att medier ofta avbildar kvinnor leende, vilket signalerar en tillgänglighet 

och ett oproblematiskt intryck (Hirdman, 2001, s.49). Hennes passiva hållning och ordet 

”sommar” i bokens titel  leder tankarna till lediga dagar. Detta förstärks av hennes 
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mörkblåprickiga klänning och röda skor, som symboliserar feminitet. Vi ser hennes bara armar 

och ben, vilket överrensstämmer med Rosalind Gills teoerier kring hur den kvinnliga kroppen 

oftast framställs som ett sensuellt objekt i medier (Gill 2007). I bilden finns det i stort sett 

ingenting som får betraktaren att konnotera till matlagning eller att detta är en kokbok. Inte heller 

bokens titel får oss att tänka på mat, men eftersom de flesta i Sverige vet vem kvinnan på bilden 

är (Tina Nordström) så placerar vi det i ett sådant sammanhang. Bilden till höger får en dock 

direkt att tänka på mat och lyxig sådan dessutom, eftersom den avporträtterade håller fram ett 

stort fat med skaldjur. Vi ser att hans blick är vänd mot ena handen, trots att bilden är beskärd 

strax ovanför munnen. Det ser ut som han skall smaka av såsklicken som är på lillfingret. 

Munnen har ett sammanbitet intryck som signalerar koncentration. Det tillsammans med klädval i 

form av skjorta, förkläde och kökshanduk signalerar proffesionalitet. Detta kan ställas i relation 

till resultatet från den kvantiatativa analysen som visar att män oftare än kvinnor presenteras som 

proffesionella kockar, vilket i sin tur bidrar till att upprätthålla bilden av att kvinnan lagar mat i 

hemmet medan mannen gör det i proffesionella kocksammanhang.  

 

 
 

Denotation: I nästa bildpar ser vi i den till vänster en kvinna som sitter på en vit bänk utomhus. 

Hon lutar sig mot en bänk framför en växthusvägg. Kvinnan dricker ur ett glas med en blålila 

dryck, troligen en smoothie. På sig har hon en ljusrosa morgonrock och vi skymtar en bit av 

hennes lår. Hon är fotograferad i lite mer än halvkropp. Uppskjutet på huvudet har hon ett par 

glasögon. Bilden är tagen lite från sidan och hennes kropp och blick är riktad mot vänster, bort 

från kameran. I bilden till höger ser vi en man i vit skjorta som sitter eller står i vad som ser ut 

som ett kök. I vardera handen håller han ett vinglas, ett med vitt vin som han håller upp och tittar 

mot, och i det andra finns rosé eller rödvin. Framför sig på en bänk har han ett fat med skaldjur 

intill några flaskor vin.  Han har också en brödkorg med knäckebröd. I förgrunden står en 
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kylhink med en öppnad vinflaska. Hans skjorta är lite uppknäppt och bilden är tagen framifrån 

men hans blick är riktad mot ett av de vinglas som han håller och inte in i kameran.  

Konnotation: Dessa två bilder skiljer sig åt i både uttryck och innehåll. Ändå har de vissa likheter 

vad gäller motiv och sammanhang. De portätterar två kockar som håller i varsitt glas med dryck 

och bilderna är tagna ur två kokböcker. En av skillnaderna ligger i färgerna. Kvinnan har på sig 

en rosa morgonrock och dricker en blålila dryck där hon sitter utomhus. Grön växtlighet skymtar 

i bakgrunden och genom växthusets glas. Mannen har på sig en vit skjorta och befinner sig i ett 

blänkande kök med rostfritt stål och vit kakel. Mannen har på sig i en vit skjorta, vilket är 

synonymt med kockyrket. Det signalerar ett professionellt sammanhang. Det faktum att han står i 

vad som ser ut att vara ett restaurangkök, med stor kyl och hög bänk i rostfritt stål förstärker 

detta. I bilden med kvinnan förmedlas femininitet med hjälp av de rosa och lila tonerna. Hennes 

drömande blick och passiva position där hon sitter i morgonrock får mig att tänka på den 

traditionella porträtteringen av en hemmafru. Kanske är hon den som stannar kvar sist i hemmet 

för att göra iordning allt till sin familj först, endast iklädd morgonrocken. Sist får hon tid över för 

sig själv och nu sitter hon och vilar på en bänk. Återigen en passiv pose. Mannen signalerar även 

denna gång aktivitet. Det ser ut som att han står upp. Hans blick är även i denna bild riktad mot 

hans ena hand. Denna gång mot det vinglas han håller upp. Minen är koncentrerad och 

mungiporna riktade lite snett nedåt. Det stora fatet med skaldjur som han har framför sig bidrar 

till att skapa ett lyxigt sammanhang, där mat, vin och smak står i centrum. Kvinnan som dricker 

sin smoothie ser inte ut att koncentrera sig på dess smak utan snarare drömma sig bort, medan 

mannen ser djupt koncentrerad ut vilket får en att tro att han analyserar vinets smak. Återigenom 

ser vi att mannen förekommer i ett sammanhang som signalerar professionalitet medan kvinnan 

befinner sig i en miljö som inte har med matlagningen att göra.  

 

Denotation: På bilden på nästa sida nere till vänster ser vi en kvinna som går i vattnet medan det 

skymmer i bakgrunden. Hennes blick är riktad bort från kameran och i sin ena hand håller hon 

upp kjolen på sin färgglada klänning och vi ser hennes bara ben i vattnet. På sitt huvud har hon 

ett par solglasögon. I bilden till vänster ser vi en man som aktivt håller på och plockar vindruvor 

med händerna. Bilden att tagen lite nedifrån och mannens blick är riktad åt vänster mot 

vindruvorna.  
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Konnotation: De båda sammanhangen signalerar återigenom en passivitet hos kvinnan och 

aktivitet hos mannen. Kvinnan ser drömmande bortåt medan hon går genom vattnet. Med 

handen håller hon upp sin klänning. Hos mannen är återigen händerna i fokus och han ser aktiv 

ut i sitt plockande av vindruvor. Färgvalen i bilderna kontraseterar. I kvinnans bild är himlen i en 

rosa ton och på sig har hon en rosa och grön klänning, medan färgerna i hans bild går i mörkt lila, 

brunt och grönt. Hennes kläder visar hennes kropp, medan hans är till för att passa för det arbete 

han utför. På det här sättet konstrueras åter en feminitet och en maskulinitet där kvinnan 

objektifieras, medan mannnen framställs som den handlande som till och med plockar sina egna 

vindruvor. Stuart Hall skriver om hur kläder fungerar inom semiotiken som bärare av en 

symboliska mening och hur dessa kan bli en del i representationen av feminitet och maskulinitet 

(Hall, 1997, s.38). 
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Denotation: I de sista två bilderna ovanför ser vi i den vänstra en blond kvinna som stödjer 

huvudet mot handen och lutar sig lite framåt över ett bord. Det är en ljusgrå bakgrund och ett 

bord med en rosa duk på. På armen har kvinnan olika armband med färgglada pärlor. Ett 

armband går helt i rosa. Kvinnan ler stort in mot kameran. Då hon lutar huvudet mot handen 

vinklas ansiktet så att blicken möter betraktaren lite snett framåt. På den andra bilden längst till 

höger står en man upp i ett kök. Han lutar ena handen mot bänken och håller i den andra upp ett 

långt metalverktyg mot sin mun. Över axeln hänger en kökshandduk. Han bär blå skjorta och 

över den ett förkläde i läder. Håret är mörkt och minen är inte heller den särskilt ljus. Mannen är 

porträtterad från strax ovanför knäna och uppåt. Han står riktad rakt fram mot den som tagit 

bilden och ser rakt in i kameran.  

Konnotation: Precis som i de övriga bilderna blir färgvalen ett utmärkande drag som skiljer 

dessa bilder åt, kvinnans går i ljust och rosa medan mannens kläder och omgivningen går i blått 

och mörkare färger. Det är tydligt att både mannen och kvinnan poserar, kvinnan gör det på ett 

flirtigt sätt vilket kan sättas i relation till Laura Mulveys teorier kring den manliga blicken, då hon 

enligt min tolkning är fotograferad utifrån en sådan. Mannens kroppshållning och blick utstrålar 

en utmanande dominans, Han möter betraktaren rakt framifrån och håller upp ett verktyg mot 

munnen. Han befinner sig i ett kök och vi ser en purjolök sticka upp i bakrunden. Runt honom 

finns mängder av köksredskap. Kvinnan är porträtterad i ett sammanhang som inte har något 

med ett kök att göra. Det är hennes utseende som är det centrala i fotot och hon är porträtterad 

som ett objekt i en passiv position. Återigen signalerar bilderna en aktiv profession hos mannen 

medan det feminia förstärks hos kvinnan genom det rosa färgvalet. Den manliga blick hon är 

fotograferad utifrån förutsätter hennes passivitet. 

 

Samtliga dessa bilder anser jag framställer maskulintet och feminitet utifrån streotypa könsroller.  

I bilderna från Tina Nordströms bok så är det inte matlagning som står i centrum utan en 

poserande kvinna som i rosa toner ler mot kameran eller drömmer sig bort. I Per Morbergs bok 

är det istället en aktiv man som noga smakar av såser och vin. Han ler inte, utan ser koncentrad 

ut och möter betraktren utifrån en postion rakt framifrån.   
 

 

 

 



      

 

 

 35 

6. Resultat 
Nnamdi O. Madichie skriver i sin artikel "Sex in the kitchen: changing gender roles in a female-dominated 

occupation" (2013) om hur intresset för mat och matlagning i hemmet har gått från att ha varit ett 

kvinnokodat område till att vara ett ämne som intresserar såväl män som kvinnor. Parallellt har 

kvinnors möjligheter att göra professionell kariärr inom området ökat. Män dominerar 

fortfarande inom kockyrket, men numera är det i stort sett lika många män  som kvinnor som ger 

ut kokböcker.  

 

Vad som däremot inte är jämt fördelat mellan könen är vilken typ av kost man väljer att skriva 

om i kokböcker. Baserat på resultatet från den kvantitativa analysen ser vi en tydlig skillnad. 

Kvinnor skriver i större utsträckning om dieter och viktnedgång, söta desserter, vegetarisk och 

vegansk mat, om kost som skall vara stärkande eller renande för kroppen och bidra till en 

förbättrad hälsa. Män skriver oftare om kötträtter med fokus på det goda samt alkholhaltiga 

drycker. Det är också mer än dubbelt så många män som har sitt namn först i bokens titel. De 

förekommer oftare än kvinnor på böckernas framsidor, och benäms dubbelt så ofta som 

”proffesionella kockar”. Detta signalerar att den manliga gruppen av matskribenter sammantaget 

har högre professionell status. Även om män och kvinnor publicerar nästintill exakt lika många 

böcker på både Norstedt och Bonnier faktas förlag, så är det inte jämnställt i hur de framställs 

eller vilken slags kost de väljer att skriva om. Då jag genomförde kodningen av de 107 volymer 

som ingår i mitt undersökningsmaterial, noterade jag att när det kommer till alkoholhaltiga 

drycker, vilket oftast är det egentliga ämnet då man talar om drycker i det här sammanhanget, så 

var det ingen kvinnlig författare som direkt eller indirekt talar om det i sin titel eller 

innehållsbeskrivning. Bland männen förekommer det flera gånger. Ett exempel är Per Morbergs 

kokbok ”Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera”. Det bör tillägas att Tina Nordström, 

precis som Per Morberg, har en egen vinetikett som säljs på systembolaget. Trots hennes 

uppenbara intresse och kunskap kring området, så förekommer inte någon bild då hon håller i ett 

vinglas eller presenteras intill vin bland de bilder som finns tillgängliga på Bonnier faktas förlag.  

 

Rosalind Gill diskuterar i sin bok ”Gender and the media (2007)” om hur kvinnor intar en mer 

uppoffrande roll än män, vilket jag tycker är relevant att ta i beaktning när det kommer till hur 

den kvinnliga kosten framställs, kontra den manliga. Kvinnliga kokboksförfattare tenderar att 

representera en kost som skiljer sig från de manliga. De skriver visserligen oftare om söta bakverk 

eftersom det är kvinnligt kodat och förknippat med kvinnliga umgängesformer i hemmet med 
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kaffe och kakor, att jämföra med det manliga sättet att träffas ute över ett glas alkoholhaltig 

dryck. Men undantaget bakverken så ligger fokus på att äta grönsaker och gå ned i vikt. 

Därigenom handlar det om uppoffringar i form av kalorier och om att äta hälsosamt, medan män 

presenterar livsmedel som kött, vin och en lätt överdådig kosthållning som för många är förenat 

med fritid och livsnjutning. De manliga skribenterna fokuserar också på vardaglig husmanskost,  

men då av den rejäla och rustika sorten utan att bry sig om kalloriintag. 

 

Jag anser att det är viktigt att belysa det faktum att kvinnor och män framställs olika i svenska 

kokböcker. Kvinnor framställs mer stereotypt och som objekt, där utseende utifrån en manlig 

betraktarblick hamnar i fokus istället för prestation, aktivt utförande och kunskap, något som 

istället den manliga kocken representerar. Dagens kokböcker bidrar till att reproducera streotypa 

drag i könsrollerna, vilket i sin tur upprätthåller rådande hegemonier där det kvinnliga könet 

förblir undergivet det manliga.  

 

Den kritiska maskulinitetsteori som definierades av Connell är relevant för min studies resultat. 

Detta eftersom jag analyserar två kokböcker varav den ena är skriven av en Per Morberg som 

förmedlar en bild av maskulinitet. Om en annan manlig författares framställning skulle studerats 

istället, exemplevis Paul Svensson som är en annan känd svensk kock, så skulle antagligen 

resultatet se annorlunda ut. Morberg representerar en typ av maskulinitet medan Svensson 

representera en annan.  

 

Enligt min mening ser behoven av vilken typ av kost en individ bör eller föredrar att äta olika ut, 

oavsett vilket kön man tillhör. Livsstilsfaktorer som träning, ämnesomsättning och fysiologiska 

behov varierar oberoende av om du är man eller kvinna. Det är faktorer som borde spela större 

roll för den kost du som individ väljer och låter dig förknippas med på matbloggar och instagram 

än vilket kön du tillhör.  

 

7.1 Slutsats  

Den här studien anser jag fyller en forskningslucka för hur förhållandet mellan kost och kön ser 

ut i svenska kokböcker. Det resultat som framkommit i den här studien kring hur femininitet och 

maskulinitet konstrueras och representeras i medier och i detta fall bilder skiljer sig inte så mycket 

från tidigare forskingsstudier, men den bidrar med ett bekräftande av det som redan konstaterats. 

Inför framtiden skulle det vara relvant att likt Jonatan Leer och Anja Hirdamn, anlägga ett 
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historiskt perspektiv och göra en jämförande studie för att undersöka hur genus konsturerats 

över tid, för att se hur förhållandet mellan kost och kön har förändrats. 
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Bilaga 1: Kodschema  
  
 

Program: SPSS 

Kodare: Edith Jonsson-Wennberg  

V1 – V12 = Olika variabler  

1 - 10 = Variabelvärde  

 

V1. ID-nummer  

 

V2. På vilket förlag är boken publicerad  

1. ) Bonnier Fakta  

2.) Norstedts  

 

V3. Vilket år publicerades boken  

1. ) 2014  

2.) 2015  

 

V4. Vilket kön har författaren  

1.) Kvinna 	

2.) Man 	

3.) Både kvinnlig och manlig författare 	

4.) Kön framgår ej, då förlag eller företag ligger bakom  

 

V5. Vad förekommer först i bokens titeln   

1.) Författarens namn 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2.) Ledord för den typ av kost som representeras  

3.) Inget av dem  

 

V6. Vilket tema baseras recepten i boken på  

1.) Sötsaker såsom efterrätter, desserter eller bakverk. 	

2.) Mat som benämns som hälsosam och beskrivs med ord som ”nyttig”, ”stärkande”, ”renande”, 
”vegetariskt” eller ”hälsosam”. 	

3.) Fokus ligger på det goda. Recepten beskrivs med ord som ”goda” eller ”helgens goda”, 
”njutning” eller ”festmat”. Alkohol kan ingå och hälsa är inte fokus. 	

4.) Mat som baseras på olika dieter och syftar till att skapa en viktnedgång såsom 5:2, Atkins, 
LCHF.  

5.) Mat utgörs av kötträtter, såsom korv eller tillredning av kött genom grillning. 	

6.) Mat som benämns som Vegetarisk eller vegansk.  

7.) Utgår från ett tema eller nationalitet. Består av en kost där båda kött och vegetariska rätter 
blandas. Ett hälsosamt perspektiv tas eventuellt upp. 	

8.) Såser 	

9.) Alkohol som Öl, eller vin  

10.) Bakverk, blandat bröd och sötare varianter.  

 

V7. Vad fokuserar bilden på kokbokens framsida på  

1.) Råvaror eller färdiga rätter utan författaren.  

2.) Författaren och mat, fokus är på båda. 	

3.) Författaren som aktivt lagar mat. 	

4.) Författaren står i fokus och mat förekommer inte 	

5.) Författaren som håller i, eller presenteras intill alkohol. 

 6.) Inget av ovannämnda alternativ 	

7.) Illustrerad (grafiskt framställd) alkohol  
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V8.) Vilka rätter eller råvarorna visas på bild på bokens framsida 

1.) Grönsaker eller annan växtbaserad mat.  

2.) Kött. 	

3.) Kött och grönsaker blandat. 	

4.) Bakverk i form av bröd.  

5.) Bakverk som klassas som desserter i form av bullar, kakor, tårtor etc. 	

6.) Bakverk som benämns som ”nyttiga” efterrätter , eller som en ”hälsosam” variant av en 
dessert 

 7.) Pizza och Pasta 	

8.) Det förekommer inte någon mat på bilden 	

9.) Festmat och alkohol 	

10.) På framsidan finns redskap för tillredning av matlagning ritat / Illustrerat  

 

V9.) Hur mycket av författarens kropp syns på bilden  

1.) Helkropp 	

2.) Halvkropp (från höfterna och uppåt)  

3.) Bara ansiktet och/eller dekolletage  

4.) Inget av det  

 

V10.) Vad har författaren på sig  

1.) Arbetskläder (klassiska kockläder) 	

2.) Finare fritidskläder (såsom skjorta eller klänning)  

3.) Avklädda fritidskläder (visar dekolletage, armar eller bara ben)  

4.) Täckande fritidskläder (visar inte bara armar eller ben) 	

5.) Författaren förekommer inte på bilden 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6.) Det är bara författarens ansikte med på bild  

7.) Författarens ansikte och dekolletage visas utan kläder  

 

V11.) Vilken bakgrund eller utbildning har författaren  

1.) Utbildad professionell kock eller konditor 	

2.) ”Amatörkock” som är känd från andra områden såsom tv-program, bloggare, eller 
skådespelare, eller träningsprofil. 	

3.) Författaren har en utbildning inom den kost som presenteras men inte som kock utan som 
nutrionist eller matkreatör, eller vin- eller öl-kännare. 	

4.) Det är flera författare med , en som är kock och en som är utbildad inom temat som maten 
baseras på.  

5.)  Författarens utbildning eller bakgrund nämns inte   

6.)  Författaren framgår ej då förlag eller företag ligger bakom.   

7.)  En som är kock och en som är journalist.  

 

V12.) Tas ett hälso- eller miljöperspektiv upp i böckerna 

1.) Ja  

2.) Nej  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Bilaga 2.  

I den här bilagan redovisas en sammanställning av det resultat som framkommit av den 

kvantitativa innehållsanalysen som genomförts på 107 stycken enheter (kokböcker). Alla böcker 

som ingår är utgivna på Bonnier fakta och Norstedts förlag under åren 2014 och 2015. 

Tabellerna har tagits fram med hjälp av dataprogrammet SPSS och det är frågor som ingick i 

kodschemat (och som redovisas i bilaga 1) mot författarens kön. I samtliga tabeller redovisas ett 

resultat där alla 107 enheter ingår. Längst ned efter varje tabell finns en utskriven redovisning av 

signifikansen i form av värderna Phi och Cramer’s V. Detta för att se om de resultat som 

framkommit går att generalisera till en bredare population.   
 

 

Tabell 1. Sambandet mellan det förlag som boken är producerad 
på och författarens kön 

 Kvinna Man 
Både man och 
kvinna 

Kön 
framgår ej  

Boken är 
producer
ad på 

Bonnier Fakta Totalt antal: 25 23 2 4 54 
Författarens kön %: 55,6% 53,5% 28,6% 33,3% 50,5% 

Norstedts Totalt antal:  20 20 5 8 53 
Författarens kön %: 44,4% 46,5% 71,4% 66,7% 49,5% 

Total Totalt antal:  45 43 7 12 107 
Författarens kön i %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Phi= 0,2  Cramer´s V= 0,2 
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Tabell 2. Sambandet mellan det som presenteras först i 
bokens titel och författarens kön 

 

Författarens kön 

Total Kvinna Man 

både man 

och kvinna 

Kön framgår 

ej 

Först i titel Författarens 

namn 

Totalt antal: 7 16 0 0 23 

Författarens 

kön i  %: 
15,6% 37,2% 0,0% 0,0% 21,5% 

Ledord för 

kosten 

Totalt antal: 36 25 7 10 78 

Författarens 

kön i %: 
80,0% 58,1% 100,0% 83,3% 72,9% 

Inget av dem Totalt antal: 2 2 0 2 6 

Författarens 

kön i %: 
4,4% 4,7% 0,0% 16,7% 5,6% 

Total Totalt antal: 45 43 7 12 107 

Författarens 

kön i %: 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Phi= 0,4   Cramer´s V= 0,3 
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Phi= 0,7   Cramer´s V= 0,4 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Tabell 3. Sambandet mellan temat för recepten i boken och författarens kön 

 

Författarens kön Total 

Kvinna Man Både manlig 

och kvinnlig  

Kön 

framgår ej 

Tema 

 Recept:  

 Sötsaker såsom efterrätter, desserter eller bakverk Totalt antal: 9 5 0 1 15 

Författarens kön %: 20,0% 11,6% 0,0% 8,3% 14,0% 

Mat som benämns som hälsosam och beskrivs med ord som 

”nyttig”, ”stärkande”, ”renande”, ”vegetariskt” eller ”hälsosam” 

Totalt antal: 8 4 3 0 15 

Författarens kön %: 17,8% 9,3% 42,9% 0,0% 14,0% 

Fokus är det ”goda”. Alkohol kan ingå. Beskrivs ”Helgens 

goda” eller ”njutning”. Hälsa är inte fokus 

Totalt antal: 4 9 1 2 16 

Författarens kön % 8,9% 20,9% 14,3% 16,7% 15,0% 

Mat som baseras på olika dieter och syftar till att skapa en 

viktnedgång såsom 5:2, Atkins, LCHF 

Totalt antal: 3 0 0 0 3 

Författarens kön %: 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Kötträtter, såsom korv eller tillredning av kött genom grillning 

eller på annat vis 

Totalt antal: 0 4 1 0 5 

Författarens kön %: 0,0% 9,3% 14,3% 0,0% 4,7% 

Mat som benämns som Vegetarisk eller vegansk  Totalt antal: 4 0 0 1 5 

Författarens kön %: 8,9% 0,0% 0,0% 8,3% 4,7% 

Utgår från ett tema eller nationalitet. Båda kött och grönsaker 

blandat. 

Totalt antal: 16 12 2 7 37 

Författarens kön %: 35,6% 27,9% 28,6% 58,3% 34,6% 

Såser Totalt antal: 0 0 0 1 1 

Författarens kön %: 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,9% 

Alkohol som Öl, vin eller drinkar Totalt antal: 0 6 0 0 6 

Författarens kön %: 0,0% 14,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Bakverk. Bröd och sötare varianter blandat Totalt antal: 1 3 0 0 4 

Författarens kön %: 2,2% 7,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

Total: Totalt antal: 45 43 7 12 107 

Författarens kön %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Phi= 0,6   Cramer´s V= 0,3 

 
 

 

 
 

Tabell 4. Sambandet mellan vad motivet på kokbokens framsida fokuserar på och 
författarens kön 

 

Författarens kön 

Total Kvinna Man 

Både man och 

kvinna Kön framgår ej 

Bilden på bokens 

framsida 

föreställer:  

Råvaror eller färdiga rätter utan 

författaren 

Antal 22 12 6 10 50 

Författarens kön i %: 48,9% 27,9% 85,7% 83,3% 46,7% 

Författaren och mat, fokus är på 

båda 

Antal 12 9 0 0 21 

Författarens kön i %: 26,7% 20,9% 0,0% 0,0% 19,6% 

Författaren som aktivt lagar mat Antal 0 1 0 1 2 

Författarens kön i %: 0,0% 2,3% 0,0% 8,3% 1,9% 

Författaren står i fokus och mat 

förekommer inte 

Antal 7 8 0 0 15 

Författarens kön i %: 15,6% 18,6% 0,0% 0,0% 14,0% 

Författaren som håller i, eller 

presenteras intill alkohol 

Antal 0 7 1 0 8 

Författarens kön i %: 0,0% 16,3% 14,3% 0,0% 7,5% 

Inget av ovannämnda alternativ Antal 3 3 0 0 6 

Författarens kön i %: 6,7% 7,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Illustrerad (grafiskt framställd) alkohol Antal 0 1 0 0 1 

Författarens kön i %: 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,9% 

Grafiskt framställda råvaror Antal 1 2 0 1 4 

Författarens kön i %: 2,2% 4,7% 0,0% 8,3% 3,7% 

Total: Antal 45 43 7 12 107 

Författarens kön i %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Phi= 0,6  Cramer´s V= 0,4 
 

 
 
 
 
Tabell 5. Sambandet mellan vilka råvarorna som dominerar på kokbokens 
framsida och vilket kön författaren har 

 

Författarens kön Total 

Kvinna Man 

Både man 

& kvinna 

Kön 

framgår 

ej  

Maten som 

visas på bild är 

i huvudsak 

baserade på 

Grönsaker eller annan växtbaserad mat Antal: 14 5 4 2 25 

Författarens kön %: 31,1% 11,6% 57,1% 16,7% 23,4% 

Kött Antal: 0 4 1 0 5 

Författarens kön %: 0,0% 9,3% 14,3% 0,0% 4,7% 

Kött och grönsaker blandat Antal: 10 4 0 6 20 

Författarens kön %: 22,2% 9,3% 0,0% 50,0% 18,7% 

Bakverk i form av bröd Antal: 1 2 0 0 3 

Författarens kön %: 2,2% 4,7% 0,0% 0,0% 2,8% 

Bakverk som klassas som desserter i form av 

bullar, kakor, tårtor etc. 

Antal: 9 5 1 1 16 

Författarens kön %: 20,0% 11,6% 14,3% 8,3% 15,0% 

Bakverk som klassas som efterrätter men i 

som en ”nyttigare”, eller ”hälsosam”variant 

Antal: 2 0 0 0 2 

Författarens kön %: 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Pizza och Pasta Antal: 0 1 0 0 1 

Författarens kön %: 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,9% 

Det förekommer inte någon mat på bilden, 

eller så ser man inte vilken mat det är 

Antal: 7 9 0 0 16 

Författarens kön %: 15,6% 20,9% 0,0% 0,0% 15,0% 

Festmat och alkohol Antal: 1 9 1 2 13 

Författarens kön %: 2,2% 20,9% 14,3% 16,7% 12,1% 
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Phi= 0,4   Cramer´s V= 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Sambandet mellan hur mycket av författarens kropp  
som syns på bilden och författarens kön 

 

 

Författarens kön Total 

Kvinna Man 

Man 

och 

kvinna 

Kön 

framgår 

ej  

Författaren 

på bilden 

syns i 

Helkropp Antal: 5 7 0 0 12 

Författarens kön i 

%: 
11,1% 16,3% 0,0% 0,0% 11,2% 

Halvkropp (från höfterna och 

uppåt) 

Antal: 11 13 1 0 25 

Författarens kön i 

%: 
24,4% 30,2% 14,3% 0,0% 23,4% 

Bara ansiktet och/eller 

dekolletage 

Antal: 2 4 0 0 6 

Författarens kön i 

%: 
4,4% 9,3% 0,0% 0,0% 5,6% 

Inget av det Antal: 26 18 6 12 62 

Författarens kön i 

%: 
57,8% 41,9% 85,7% 100,0% 57,9% 

Både helkropp och halvkropp 

då det kan vara flera författare 

på bild, eller flera bilder på 

samma författare 

Antal: 1 1 0 0 2 

Författarens kön i 

%: 2,2% 2,3% 0,0% 0,0% 1,9% 
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Phi= 1,2  Cramer´s V= 0,7 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Tabell 7. Sambandet mellan författarens nämnda utbildning/bakgrund i boken och 
dess kön 

 

Författarens kön Total 

Kvinna Man 

Både man och 

kvinna kön framgår ej  

Författaren till 

kokboken benämns 

som 

Utbildad professionell kock eller 

konditor 

Antal: 9 18 0 0 27 

Författarens kön i % 20,0% 41,9% 0,0% 0,0% 25,2% 

”Amatörkock” dvs känd från 

andra områden såsom tv-

program, bloggare, 

skådespelare, eller 

träningsprofil. 

Antal: 13 10 1 0 24 

Författarens kön i % 

28,9% 23,3% 14,3% 0,0% 22,4% 

Författaren är ej utbildad kock, 

utan som exempelvis nutritionist 

eller matkreatör, eller vin- eller 

öl-kännare. 

Antal: 18 8 2 0 28 

Författarens kön i % 

40,0% 18,6% 28,6% 0,0% 26,2% 

Det är flera författare med, en 

är kock och en är utbildad inom 

kost eller temat som maten 

baseras på. 

Antal: 1 1 1 0 3 

Författarens kön i % 

2,2% 2,3% 14,3% 0,0% 2,8% 

Författarens utbildning eller 

bakgrund nämns inte 

Antal: 3 4 1 0 8 

Författarens kön i % 6,7% 9,3% 14,3% 0,0% 7,5% 

Författaren framgår ej då förlag 

eller företag ligger bakom 

Antal: 0 0 0 12 12 

Författarens kön i % 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 11,2% 

En är journalist och en annan 

har specifik kunskap, eller ett 

intresse inom området 

Antal: 0 0 2 0 2 

Författarens kön i % 
0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 1,9% 

Författaren är utbildad psykolog 

eller familjeterapeut 

Antal: 0 1 0 0 1 

Författarens kön i % 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,9% 

Läkare Antal: 0 1 0 0 1 

Författarens kön i % 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,9% 

Författarens bakgrund har inget 

med kostens tema att göra 

Antal: 1 0 0 0 1 

Författarens kön i % 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Antal: 45 43 7 12 107 

Författarens kön i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Phi= 0,3   Cramer´s V= 0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabell 8. Sambandet mellan om ett hälso- eller miljöperspektiv tas upp i boken och 
författarens kön  

 

Författarens kön 

Total Kvinna Man 

Både manlig och kvinnlig 

författare 

Kön framgår ej, då förlag 

eller företag ligger bakom 

Benämns ett hälso- eller 

möjlömässigt  perspektiv i 

beskrivningen av bokens 

innehåll? 

Ja Antal: 22 8 4 3 37 

Författarens kön i %: 48,9% 18,6% 57,1% 25,0% 34,6% 

Nej Antal: 23 35 3 9 70 

Författarens kön i %: 51,1% 81,4% 42,9% 75,0% 65,4% 

Total Antal: 45 43 7 12 107 

Författarens kön i %: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilaga 3. 
Nedan följer en lista på alla kokböcker som använts i studien. Inkodningen av kokböckerna gjordes den mellan 

den 26-28 November 2015.  

 

BONNIER FAKTAS FÖRLAG  
 

1 = Taco mexican style av Malin Eriksson 

2 = Det vilda köket av Rune Kalf-Hansen & Lisen Sundgren  

3 = Vårmat från Arla köket 

4 = Världens bästa mat - vinnare av Sveriges mästerkock 2014 av Amir Kheirman   

5 = Tinas recept för unga kockar - vi fixar köket! av Tina Nordström  

6 = 5:2 för kvinnor av Marie Tegner 

7 =Det gröna skafferiet av Karoline Jönsson 

8 = Sweet! av Roy Fares 

9 = Coctails av Jimmy Dymott 

10 = Semester av Jens Linder & Johanna Westman  

11 = Sommarmat från Arla köket  

12 = Glöd med Björn Frantzén av Björn Franzén 

13 = Le Bakbok av Sébastien Boudet 

14 = Paulúns fastfood av Fredrik Paulún 

15 = Delicius av Roy Fares 

16 = Tinas helg av Tina Nordström  

17 = Hemma hos Jamie av Jamie Oliver  

18 = Streetfood - en introduktion av Mange Schmidt 

19 = Öl, smakerna, hantverket, stilarna av Joel Linderoth & Darren Packman  

20 = Sweet food and photography av Linda Lomelino  

21 = Syditaliens kök och skafferi av Sanna Töringe & Hannu Sarenström  

22 = Morberg. Grogg, drinkar och cocktails av Per Morberg 

23 = Bröd, bröd, bröd av Martin Johansson  

24 = Vinterns söta av Lisen Eisenman Frisk & Monica Eisenman  

25 = Långkok av Jens Linder   

26 = Bra kött av Gert Klötzke & Niklas Wahlström  

27 = Fredagkväll med mat och vin av Håkan Larsson  
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28 = # Bakboken - vinnaren av hela Sverige bakar 2014 av Alexandra Larsson  

29 = Asiatiska smaker av Jenny Walden  

30 = Håkan Larssons guide till vinets värld  av Håkan Larsson  

31 = Till bords med systrarna Eisenman av Lisa Eisenman Frisk & Monica Eisenman  

32 = Det bästa från Arla köket  

33 = Lisa på landet av Lisan Lemke  

34 = Sally Voltaires mat av Sally Voltaire  

35 = Mat av Mastio - vinnare av Sveriges mästerkock 2015 av Sandra Mastio 

36 = Tinas sommar av Tina Nordström  

37 = Två systras söta av Lisa Eisenman Frisk & Monica Eisenman  

38 = Lisas sommarkök av Lisa Lemke  

39 = Grilltillbehör från Arla köket  

40 = Smulpajer av Elisabeth Johansson  

41 = Paolos stora Italienska kokbok av Paolos Roberto  

42 = Lomelinos glass av Linda Lomelino  

43 = Nu ska vi äta av Jesper Juul  

44 = Hela helgen med mat och vin av Håkan Larsson  

45 = Baka glutenfritt med Ulrika av Ulrika Davidsson  

46 = Clean cooking av Elisabeth Johansson  

47 = 52 soppor avYlva Bergqvist  

48 = Paolos pizza & pasta av Paolo Roberto  

49 = Morberg. Maten, drycken och konsten att kombinera av Per Morberg  

50 = Vegetariskt av Katarina Nordgren  

51 = Kola, fudge, knäck och bräck av Sara Aasum Hultberg  

52 = Desserter av Dorothea Malmegård  

53 = Jamies supermat av Jamie Oliver  

54 = Baka med Linus - vinnare av hela Sverige bakar 2015 av Linus Larsson  

 

NORSTEDTS FÖRLAG 

 

55 = Hemmets stora bakbok av Hemmets journal  

56 = Green Kitchen Stories av David Frenkiel och Luise Vindahl  

57 = 5:2 av Klara Desser  
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58 = Nyskördat av Allt om mat  

59 = Grilla för kärlekens skull av Plura Jonsson 

60 = Grillboken av Allt om mat 

61 = Holy Sweet av Christina Kokkalis, Linda Nielsen Wermeling 

62 = Vår gröna kokbok av Sara Begner  

63 = Grilla som proffsen! av Jonas Borssén 

64 = Jan Hedhs stora bok om bröd av Jan Hedh 

65 = Fredagsgourmet av Allt om mat  

66 = Älskade medelhavsmat Caroline Hofberg  

67 = Gofika av Jan Hedh  

68 = Gourmetburgare av Steve Burggraf, Guillaume Pagliano, Alexandre Auriac 

69 = Hälsokick av Marita Karlson  

70 = 5:2 enligt Anita Schulman  

71 = Veckans favoriter av Sara Gegner 

72 = Allting gott och alldeles för mycket av Edward Blom  

73 = Mannerströms färs av Leif Mannerström 

74 = Sött utan vitt socker av Emelie Holm  

75 = Recept från sena kvällar i New York av Linnea Johansson, Adrian Mueller 

76 = The Bread Exchange av Malin Elmlid 

77 = Barmästarens journal av Mathin Lundgren 

78 = Mästarnas menyer av Leif Mannerström, Jan Hedh 

79 = Värmande vintermat av Caroline Hofberg 

80 = Det nordiska köket av Margareta Schildt Landgren 

81 = Pluras jul och nyår av Plura Jonsson 

82 = Köp hem fem av Allt om mat 

83 = Maten som botar av Per Ove Lind  

84 = 4 veckor på sjön av Jennie Gillander  

85 = Green Kitchen Travels av David Frenkiel och Luise Vindahl  

86 = Brödet av Håkan Jahnsson  

87 = Juiceverket av Andreas Wilson, Sebastian Berggren, Claes Häggström, Niklas Junker 

88 = Hemmets 30 bästa menyer av Hemmets veckotidning 

89 = Vår Kokbok Vegan av Sara Begner  

90 = Matiga sallader av Caroline Hofberg  
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91 = I köket med Markiz - Marockansk magi av Markiz Hänia Talhaoui 

92 = Naturkokboken av Pelle Holmberg, Ingrid Holmberg 

93 = Sköna, gröna sommar av Hannu Sarenström 

94 = Rök av Johan Åkerberg 

95 = Superhälsa! av Marita Karlson, Stephanie Bjelkstam 

96 = Från skott till stek av Fredrik Lundberg, Kristin Johansson 

97 = Veckans Vego av Sara Begner 

98 = Ett renare liv av Tina Holt, Birgitte Magnussen 

99 = Den nya husmanskosten av Paul Svensson 

100 = Sås av Allt om mat  

101 = Stora kokboken av Allt om mat  

102 = Mannerströms helg av Leif Mannerström 

103 = Kokkonst för livsnjutare av Edward Blom, Gunilla Kinn Blom 

104 = Toms tips av Tom Sjöstedt 

105 = Gör korv av Johan Åkerberg, Jesper Lindberg 

106 = Ready for takeoff av Sofi Fahrman 

107 = Julens söta - Praliner, småkakor och annat gott av Jan Hedh 

108 = Hannus magiska jul av Hannu Sarenström 
 


