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Sammanfattning 
Kockar har idag blivit de nya kändisarna och representerar en yrkesgrupp som blir allt mer 

populär inom medier. De bygger upp varumärken av sina namn och marknadsför sig själva på 

olika vis i tv och sociala medier, eftersom dessa forum representerar enkelt sätt att 

kommunicera med många människor samtidigt på kort tid.  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska tv-kockar profilerar sitt personliga varumärke 

inom tv och sociala medier samt hur detta uppfattas av publiken.  

Den kvalitativa intervjustudien bygger på tre intervjuer med tre kända tv-kockar och två 

intervjuer med fokusgrupper bestående av fem respektive fyra studenter och alumner från 

hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan. Intervjuerna från samtliga respondenter 

redovisas i resultatet.  

Resultatet visar att tv-kockar fokuserar på att föra fram sina egna åsikter genom att stärka sina 

personliga varumärken i tv och sociala medier. Denna marknadsföring uppfattas som 

trovärdig beroende på hur kocken agerar i tv och sociala medier.  

Slutsatsen dras att hur tv-kocken går till väga vid profilering via tv och sociala medier har stor 

påverkan av hur kocken tillämpar denna typ av kommunikationsverktyg, för att tillfredsställa 

publikens behov av uppfattad trovärdighet.       

Nyckelord: Kändis, Marknadsföring, Sociala medier, Varumärke 
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Förord 
Då vi skrev om samma ämne i vår B-uppsats har vi därför valt att fördjupa oss vidare i ämnet 

gällande tv-kockar i medier. Vi har valt att rikta in oss på matlagning som sker i tv där både 

professionella bagare och kockar inräknas. Vi anser även att kockar i media är ett aktuellt 

ämne i samhället idag med många outforskade infallsvinklar. 

Vi vill börja med att tacka vänner och familj för det stöd och omtanke de givit oss kring detta 

examensarbete. Vidare vill vi tacka studenter och lärare/alumner på Restaurang- och 

hotellhögskolan som ställt upp som respondenter i de kvalitativa fokusgruppsintervjuerna i 

form av fokusgrupper. Även ett stort tack till Monica Ahlberg, Stefano Catenacci och 

Sebastien Boudet som ställt upp som respondenter i enskilda intervjuer. Vi uppskattar deras 

deltagande som bidragit med examensarbetets resultat och slutsats, samt att de låtit oss ta del 

av personliga tankar, åsikter och erfarenheter rörande uppsatsens syfte. Slutligen vill vi tacka 

Richard Tellström för den hjälp och handledning han givit oss genom detta examensarbete. 

Med hans stöd och vägledning har vi haft intressanta diskussioner kring ämnet 

måltidskunskap- och värdskap och fått ökad kunskap om tillämpningen av skrivande. 
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1 Introduktion 
Intresset för mat bland människor har ökat markant de senaste åren, samtidigt som utbudet av 

matlagningsprogram, mattidningar, bloggar och kocktävlingar på tv och inom andra medier är 

större än någonsin. Teknisk utveckling gör det möjligt för överförandet av kommunikation att 

ständigt utvecklas, detta som en del för att tillgodose konsumenters efterfrågan. Det blir allt 

vanligare att visa upp sina färdigheter som kock i olika typer av medier och under de senaste 

åren går det att se en stor förändring av kockens status i samhället (Jönsson, 2012). Trots att 

kockyrket inte är en skyddad yrkeslegitimation träder allt fler professionella kockar fram och 

blir välkända personer för en bred publik i samhället, både inom tv och sociala medier. Kan 

media ha en påverkande och betydande faktor i denna starkt expanderande värld kring 

matlagning och kockar?  

 

 

2 Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och Värdskapets 
teori och metod 
Bakgrunden till undersökningen grundas i det faktum att kockyrket de senaste årtiondena har 

förändrats. Nya möjligheter men också krav har kommit att spela en stor roll för vilka 

egenskaper en kock bör ha. Även hur människor ser på en upplevelse har förändrats, idag 

ligger fokus på upplevelsen i sig, och inte endast på produkten (Mossberg, 2003). Maten i sig 

kan vara en upplevelse då den förmedlar kockens estetiska förmåga, det är ett tillfälle för 

kocken att visa sin filosofi och tankesätt kring mat. Företag inom upplevelseindustrin bör ha 

kunskap om konsumenters önskan för att tillgodose deras önskemål, eftersom det ger fler 

intresserade konsumenter (Mossberg, 2003). Idag finns ett stort intresse av att synas och 

förknippas med måltider i tv vilket kan leda till att konsumenten och tittaren får en upplevelse 

genom underhållning (Ekström, 2004). Tv har en stor genomslagskraft och ett exempel på 

detta är då Tinas mat skulle sändas på tv år 2005 och matbutikerna förberedde sig genom att 

fylla hyllorna med de varor som skulle presenteras i programmet (Ekström, 2004). Ett annat 

exempel där människor kan influeras av tv beskriver Tellström (2004), är då det visas upp 

måltider, vid till exempel Nobelfesten, i tv tillsammans med menyn och bilder på gästerna. Är 

dagens kockar medvetna om denna förändring inom yrket och bör kocken vara medveten om 

hur man ska dra nytta av intresset för mat och måltid? 
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En undersökning har gjorts gällande mat i media, samt hur livsmedelsföretagen på 

landsbygden i Sverige tolkar och förhandlar med lokala och regionala matkulturer som en 

konkurrensfördel (Tellström, Gustafsson och Mossberg, 2005). I studien diskuteras det om 

effekterna av de förväntningar som konsumenter får då de tittar på matrelaterade tv-program 

och hur de på så sätt påverkas av olika matkulturer. Matkultur sprids via medier och genom 

denna spridning kan konsumenter få ett tydligare grepp om sin egen matkultur (Tellström, 

Gustafsson och Mossberg, 2005). 

Mat är något väsentligt i varje persons liv, traditioner, kultur och i samhället de lever i 

(Gillespie, 2001). En stor förändring som skett i restaurangbranschen är att fler kockar träder 

fram som nya entreprenörer och visar upp sig själva som levande varumärken (Gustafsson 

m.fl. 2006). Förr tilltalade gastronomi endast en liten del av befolkningen, men intresset har 

ökat de senaste åren vilket har lett till att det blivit ett relevant forskningsämne (Gillespie, 

2001). 	  

På Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan grundas utbildningen på de tre 

kunskapsformerna vetenskap, hantverk och estetik (Gustafsson, 2004). De genomsyrar 

studien med hjälp av vetenskapliga forskningsområden så som sociologi, marknadsföring och 

massmedia. Hantverket skapar måltider och upplevelser (Gustafsson, 2004), det vill säga då 

kockar förmedlar hantverk via sin matlagning i media till en publik. Estetiken är både 

utvecklingen i måltidens kreativa skapande och den färdiga produkten men även det som 

skapar möten mellan människor (Gustafsson, 2004). Den utformade modellen FAMM (The 

Five Aspects Meal Model) är ett redskap för att utveckla en total upplevelse vid en måltid och 

den innefattar fem aspekter; mötet, rummet, styrsystemet, stämningen och produkten. Mötet 

och produkten kopplas till kocken som levande varumärke och mötet mellan kock och publik 

via tv och sociala medier är ett viktigt ämne inom måltidskunskap och värdskap. 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska tv-kockar1 profilerar sitt personliga varumärke 

inom tv och sociala medier2 samt hur detta uppfattas av publiken.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tv-kockar i denna uppsats definieras som någon som lagar mat i tv, alltså kan detta innefatta både kockar eller 
bagare. 
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3.1 Frågeställningar för klargörande av syfte 
• Vad anses från publikens sida vara effektiv profilering för tv-kockars eget varumärke 

och hur går detta att utnyttja inom tv och sociala medier? 

• Hur ser tv-kockarna själva på sin profilering av sitt personliga varumärke?  

 

 

4 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden beskrivs bland annat hur utvecklingen av kockars varumärke har 

influerat den svenska befolkningen samt rollspel3 som utövas i samhället. Även 

marknadsföring och dess trovärdighet i tv och sociala medier redovisas. 

 

4.1 Kockyrkets utveckling i samhället 
Den 1 oktober 1955 avskaffades den svenska motboken4, vilket gjorde att svensk 

restaurangkultur förändrades (Jönsson, 2012). Avskaffandet ledde till att den svenska 

befolkningen inte längre gick på restaurang för att bli berusade utan för att äta (Jönsson, 

2012). Även drycken och servicen var viktig för att få gästerna att känna en totalupplevelse av 

restaurangbesöken, menar Jönsson (2012). Mannen som gav Sverige ett uppsving i den 

svenska gastronomin var restauratören Tore Wretman, detta i och med sin kompetens som 

kock och sin förmåga att göra sitt namn välkänt bland både kungligheter och den svenska 

befolkningen (Jönsson, 2012). Kockar med en underhållande personlighet och som samtidigt 

kan förmedla ett budskap är de som lyckas med sin egen utveckling (Hendersson, 2011). 

 

4.1.1 Kocken i rampljuset 
En tydlig förändring har skett de senaste två årtiondena då kocken tagit steget ut från 

restaurangerna, för att synas i det öppna köket samt medverka i olika typer av media och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sociala medier innefattar bland annat bloggar, Myspace, Facebook, Twitter och Instagram 
(Nationalencyklopedin, 2013).	  
3	  Rollspel är när människor antar roller och spelar någon som de egentligen inte är (Nationalencyklopedin, 
2013). I denna studie kopplas rollspel till kockar, vars förmåga är att anpassa sig efter publikens önskan.	  
4	  Motboken var ett häfte där människor stämplade in sin köpta ranson av alkohol. Motboken fanns för att minska 
alkoholkonsumtionen i Sverige och drevs av Göteborgssystemet som nu heter Systembolaget (Wikipedia, 2013).   
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kocktävlingar (Jönsson, 2012). Idag är restauranger med Michelinstjärnor5 mer än en 

restaurang, det är en kulturell plats dit folk kommer för att få ta del av en upplevelse och där 

folk kan utbyta känslor kring mat och dryck (Balazs, 2002). Jönsson (2012) beskriver att idag 

ser vi inte endast rockstjärnor och politiker framträda i media utan även kockar, vilket har lett 

till en ny dimension inom kockyrket. Medverkan i tävlingen Årets Kock och andra 

matrelaterade tv-program har gjort många svenska kockar framgångsrika och har ökat 

kockyrkets status (Jönsson, 2012). Medier, speciellt tv framhäver kockars kunskaper och 

personligheter till en hel befolkning vilket också bidrar kockars personliga framgångar 

(Henderson, 2011).  

Efter 1980-talet skedde det en förändring inom brittisk tv (Gillespie, 2011). Tv-programmen 

utvecklades och blev mer underhållande än utbildande, förändringen var att tv-kockarna 

utstrålade mer energi och glöd när de medverkade i matprogram (Gillespie, 2011). En studie 

granskade 872 program från en brittisk tv-tablå, där de kom fram till att det förekom mat i 

någon form i 577 av de programmen (Dickinson, 2000). Matskribenter och tidningar har 

spelat en stor roll när det kommer till att sprida och föra över gastronomiska värden i 

samhället (Gillespie 2011). Genom tv går det att påverka människors sätt att tänka och 

diskutera om mat med andra människor, samt få nya idéer och uppfattningar (Dickinsons, 

2000). Idag förknippas individer med den mat de konsumerar eftersom maten berättar och 

visar en ståndpunkt (Cowan, McCarthy & Wycherley, 2008). Kocken som syns på tv börjar 

bli mer intressant än själva maten som lagas, ett exempel är Tina Nordström som står för 

underhållning i hennes tv-program och där maten i sig inte är huvudsakligt fokus (Jönsson, 

2012). 

 

4.1.2 Kocken som rollspelare  
När en person utövar ett rollspel förväntas det att publiken tar till sig intrycket som skapas av 

rollspelaren på högsta allvar säger Goffman6 (2009). Burton och Dimbleby (1999) menar att 

massmedias publik intresserar sig för en realism, det vill säga att man vill kunna tro på 

sanningen och man vill kunna känna sig personligt engagerad i det som åskådas. När en 

rollspelare uppträder beskriver Goffman (2009) två aspekter som handlar om den uppfattade 

fasaden rollspelaren visar upp. Den första aspekten är ramen runt omkring aktören, den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Michelinstjärnor är sedan 1931 en klassificering över hotell och restauranger i Europa, USA och Japan, där 
högsta kvalificering för rastauranger är mellan 1-3 (Nationalencyklopedin, 2013).  
6 Erving Goffman publicerade sin första utgåva av Jaget och Maskerna 1959 (Wikipedia, 2013), där han 
studerade rollspel i samhällsrummet där bland annat rollspel i restaurangerna var en aspekt. 



10	  
	  

innefattar möbler, utrustning och andra bakgrundsinslag (Goffman, 2009). Dessa 

bakgrundsinslag är ofta samlat i ett och samma rum där rollspelaren agerar och detta rum är 

kopplat till rollen i sig enligt Goffman. Den andra aspekten som han beskriver inom ramen för 

fasader är den personliga. Den innefattar bland annat ålder, kön, kroppsspråk, talmönster och 

hållning förklarar han. Vidare hävdar han att åhörarna förväntar sig att rollspelaren ska agera 

på ett visst sätt eftersom det är de detaljerna som de mest personligt identifierar aktören med.  

 

4.2 Kommunikation i olika medieformer 
Den speciella egenskap massmedia har är att den når ut till ett stort antal människor (Burton 

& Dimbleby, 1999). Den viktigaste frågan att ta hänsyn till vid kommunikation är att man vet 

vem det är som ska och kommer ta del av budskapet (Wilson, 2007). Om ett budskap når fel 

målgrupp eller tolkas felaktigt av mottagaren kan det leda till att kommunikationen inte 

kommer fram på önskat sätt eller når önskad målgrupp (Wilson, 2007). Detta betyder att, för 

att få fram ett så lyckat budskap som möjligt, bör det vara utformat speciellt för en specifik 

målgrupp menar Wilson. Människors tolkningar av media har olika stor inverkan på 

samhället, våra upplevelser är byggda på det man anser är essentiellt, vilket innebär att våra 

tolkningar är grunden för kommunikation (Dahlgren, 2000). Dahlgren beskriver att det 

människor tolkar ger avtryck i en samhällskultur.  

 

4.2.1 Tv som kommunikationsverktyg 
Tv är en av de medieformer som har störst genomslagskraft och när personliga åsikter 

presenteras i tv, vare sig det är av vanliga människor eller av kända profiler, upplevs det ofta 

av publiken som en trovärdig underhållning (Andréasson, 2003; Bruger, 2012). Budskap som 

sprids via tv har en förmåga att påverka människors uppfattningar av hur vi ska vara, se ut och 

förhålla oss till andra människor (Burton och Dimbleby, 1999). Unga människor uppges 

kunna påverkas av det de ser på tv i större utsträckning än andra, men huruvida det finns ett 

samband mellan ungas tv-tittande och vad de konsumerar är inte fastställt (Dickinson, 2000). 

 

4.2.2 Sociala medier som kommunikationsverktyg  
Ny teknik möjliggör att kommunicera på nätet som inte tidigare var tänkbart (Carlsson, 2011). 

Det går att konstatera enligt Carlsson att de sociala medierna gått om de traditionella, det vill 
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säga tidningsläsandet och tv. En definition av sociala medier är: ’’Sociala medier är en 

kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll och kan används 

för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och 

underhållning’’, ett exempel på detta är bloggar (Nationalencyklopedin, 2013). En förklaring 

på hur sociala medier används lyder ’’Sociala medier har ofta formen av webbtjänster där ett 

företag äger de servrar som tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen, medan 

användarna själva genererar webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. Exempel på 

sådana tjänster är Facebook, Myspace, YouTube och Twitter’’ (Nationalencyklopedin, 2013).  

 

Det har skett en förändring i mediers tillvägagångssätt på överförande av budskap (Carlsson, 

2011). Från att tidigare arbetat efter en så kallad injektionsmodell, alltså överförande av 

budskap till publik, strävar medier istället efter att nå publiken, menar Carlsson. 

Kommunikation genom sociala medier möjliggör en dialog med individen, snabbare 

utbredning och fler kontaktytor (Carlsson (2011).  Sociala medier är mest aktuellt inom de 

digitala trenderna (Nordin, 2012). Nordin skriver att många människor är aktiva inom den 

växande mediekanalen Twitter, där människor skriver korta meningar som kan läsas av 

allmänheten eller egna följare, som är stort i hela världen vilket leder till att starka åsikter och 

uttalanden enkelt kan spridas och väcka diskussion och debatt.  

 

I Patino, Pitta och Quinones (2012) studie är syftet att undersöka hur sociala medier fungerar 

som ett nytt verktyg för att underlätta marknadsföringsunderökningar, genom att göra 

analyser av det nuvarande förhållandet mellan sociala medier och marknadsföring. De säger 

att sociala medier är, med hjälp av teknikens värld, de forum där människor sätts i direkt 

kommunikation till varandra och de nämner Facebook och Twitter som två exempel. Inom 

sociala medier är det inte lika aktuellt att rikta sig till en speciell målgrupp, utan fokus bör 

läggas på att göra det som ska visas intressant, lättillgängligt och konkurrenskraftigt 

(Carlsson, 2011). Facebook och Twitter är sociala medier som blivit så framgångsrika i hela 

världen att de representerar en revolution inom kommunikation (Patino, Pitta och Quinones, 

2012). 

 

Under det senaste året har en annan typ av social mediekanal fått en stor genomslagskraft, 

kallad Instagram, där bilder står i fokus (Nordin, 2012). Han menar att gemene man börjar 

träda fram genom olika mediekanaler och får i denna takt större publik på Instagram, eftersom 

den nya generationen tillämpar denna kanal aktivt. Sociala medier har ändrat dynamiken 
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mellan människor, från att vara en envägskommunikation till att vara en masskommunikation, 

där ett budskap kan nå ut till fler på en och samma gång (Patino, Pitta och Quinones, 2012). 

Detta menar Patino, Pitta och Quinones beror på att det finns en publik som konstant är 

uppkopplad på de sociala mediernas forum. De beskriver dock att marknadsföring i dessa 

forum är svårt eftersom en egen mätning av svagheter och styrkor är ett måste för att lyckas 

nå fram till denna exploderande mängd publik. 

 

4.3 Marknadsföring i olika medieformer 
En stark image kan positivt påverka en konsuments tillit till ett visst företag och på så sätt 

även leda till att just en viss produkt eller plats väljs, säger Mossberg (2003). Hon förklarar 

vikten av image vid marknadsföring som idag handlar om att kunna ge kunden ett mer 

personligt erbjudande. Detta är också en del som ingår i en utveckling där det sker ett utbyte 

av idéer mellan olika branscher, fastslår Mossberg.  

 

4.3.1 Marknadsföring med kända profiler 
I vilken grad marknadsföring via kändisar lockar åhörare har Jung-Gyo och Esther (2008) 

undersökt. De utförde två experiment med hjälp av intervjuer med olika fokusgrupper, 

bestående av dels kända profiler, dels konsumenter. Studien visar på att konsumenter med ett 

större intresse för olika produkter anser att kändismarknadsföring är till deras fördel så länge 

det finns en viss balans gällande matchningen mellan produkt och känd person. Vidare 

beskriver Jung-Gyo och Esther att denna matchning främst gäller billiga produkter så som en 

chokladkaka. En stabil matchning mellan produkt och kändis var till dyra produkters fördel 

fortsätter Jung-Gyo och Esther. Den sistnämnda fördelen beskriver Jung-Gyo och Esther är 

ytters liten då kopplingen mellan produkt och kändis egentligen inte spelar så stor roll. Burger 

(2012) påstår att användningen av kända profiler, då ett tv-program ska marknadsföras, ger 

publiken en känsla av underhållning och utbildning på ett positivt sätt. Jung-Gyo och Esther 

(2008) säger att användningen av kända profiler i marknadsförningssammanhang är en 

populär kommunikationsstrategi för att nå ut till konsumenter och att detta beror på att det 

finns en viss tillit för kända profiler.       

En forskning görs där marknadsföring av ett företag med hjälp av en kändis tillämpas, i detta 

fall är företaget en välkänd och stor matvarukedja i England vid namn Sainsbury´s. Det 

beskrivs att idag använder företag kändisar för att skapa en passande bild mellan ett märke 
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och en känd person som marknadsföringstaktik. 1998 genomfördes en kampanj med 

skådespelaren John Cleese som ansikte utåt för Sainsbury´s. Denna reklamkampanj blev inte 

så lyckad då den inte uppskattades av kunderna på Sainsbury´s. Både kunder och anställda 

ansåg att John Cleese inte var rätt person att ge Sainsbury´s den önskade imagen för att kunna 

förmedla Sainsbury´s som ett kvalitetsmärke. Forskningen slutsats säger att det är svårt för ett 

företag eller märke att ändra på en känd persons image eller personlighet, då detta är något 

som skapas och grundas under många år. Det är personens uppfattade nivå, trovärdighet och 

expertis som är avgörande för att ett budskap skall framföras. Sainsbury´s genomförde senare 

en reklamkampanj då tv-kocken Jamie Oliver var frontperson. Anledningarna till varför just 

detta blev en lyckad reklamkampanj var därför att konsumenterna kunde identifiera sig med 

honom och att han redan var omtyckt. (Byrne, Whitehead och Breen, 2003). 

 

4.3.2 Trovärdighet för kända profiler 
I en undersökning som Silvera och Austad (2004) gjort granskar de hur konsumenter uppfattar 

produkter som marknadsförs av kända profiler, samt vilken trovärdighet som medföljer med 

denna metod. De skriver att användning av kända ansikten när en produkt ska marknadsföras 

kan ge gynnsamma resultat, då människor förlitar sig på den kända personens åsikter gällande 

produkten. Silvera och Austad påstår att en känd person för med sig pålitlighet, trovärdighet 

och sympati för människor och övertygar konsumenter att välja vissa produkter. 

Marknadsföring av produkter via kända ansikten skapa relationer mellan individer och 

produkter, vilket fungerar som vägledning i dagens massproduktion av varor och tjänster 

(Holmberg, 2009). Silvera Austad (2004) menar att det måste finnas väsentliga faktorer som 

passar in på den kända personen då denna typ av marknadsföring utövas. Silvera och Austads 

slutsats visar på att när en känd person marknadsför en produkt måste god kunskap om hur 

man lyckas göra gott intryck på konsumenter ligga till grund för att lyckas.  Det är viktigt att 

känna av omgivningen och granska vad som är aktuellt vid ett visst tillfälle (Holmberg, 2009).  

Om en känd profil visar gott tycke för en produkt blir åhörarna påverkade av detta på ett 

positivt sätt (Silvera Austad, 2004). Holmberg tar upp Madonna som exempel då hon 

beskriver att Madonna levde kvar som känd artist delvis på grund av att hon hela tiden bytte 

klädstil och utseende och skapade många olika trender. 
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4.4 Levande varumärken i olika medieformer 
	  Mediekanaler har exploderat i tillväxt på senare år menar Holmberg och andra möjligheter 

för att skapa levande varumärken öppnats. Ett exempel på detta är när det görs 

reklamkampanjer i olika mediala former som fångar uppmärksamhet på några sekunder 

(Holmberg, 2009). Ett populärt varumärke är till fördel bland annat vid rekrytering och när 

man ska kontakta potentiella investerare (Carlsson, 2011). Carlsson (2011) säger att det är 

viktigt att vara den som folk vill se upp till, ha förtroende för, vill prata med och upplevs 

intressant. Idag spelar varumärket en signifikant roll för hur lönsamt ett företag är, ett starkt 

varumärke bidrar till en mer framgångsrik rörelse menar Carlsson (2011).  

 

4.4.1 Kockar som levande varumärken  
Kockar har på senare tid via PR blivit mer offentliga personer och investerar med hjälp av PR 

i sin personliga image (Gillespie, 1994). Denna image som visas upp i media tillsammans 

med användningen av sina kunskaper inom entreprenörskap, marknadsföringsstrategier och 

ekonomi har skapat många internationella kändiskockar (Gillespie, 2011). Media har ett stort 

inflytande för en kocks framgång då de skapar en speciell medial personlighet av sig själv 

(Gillespie, 1994). Det är genom de mediala formerna kockar sprider sin information som gör 

dem till igenkännbara profiler påstår Gillespie (1994). Utanför restaurangernas fasader skapar 

sig kockar egna varumärken som gynnar dem själva och livsmedelsbranschen, ett varumärke 

som framförallt syns i olika medier, säger Henderson (2011).  

Det är endast vissa kockar som blir mediepersoner konstaterar Gillespie (1994). Gillespie 

skriver att man kan se en förändring i dagens samhälle, där kockar idag mer dras mer 

individualism, denna förändring är även en genomgripande förändring i dagens samhälle 

(Gillespie, 2001). De absolut mest populära kockarna blir respekterade och beundrade för 

deras hantverksskicklighet och konstnärskap och att för att vara en bra entreprenör måste man 

kunna förvalta och ta tillvara på de tillfällen man får enligt Gillespie. Henderson (2011) säger 

att en tillväxtmodell hos fenomenet kändiskock bör tillämpas för att få klarhet över kockars 

långsiktiga hållbarhet. Gillespie (2011) menar att en kock syns endast i medieljuset under en 

tidsbegränsad tid under sin karriär. Han menar dock att kockar inte bör sikta in sig på att 

synas i medier. Visserligen kan det anses gynnsamt om de får chansen att synas då det kan 

vara ett steg till framgång, men det huvudsakliga målet bör, enligt Gillespie, vara att vara en 

riktigt duktig kock.	   
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5 Metod och material 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning har författarna valt att använda en 

forskningsdesign där två kvalitativa metoder ingår, semistrukturerad intervju och fokusgrupp. 

Detta är en forskningsstrategi där syftet granskas från två olika synvinklar, en ur kockens 

marknadsföringsstrategi och en ur publikens uppfattning av dessa (Bryman, 2011). För att 

skapa en friare intervjuform har semistrukturerad intervju valts vid intervju av medieperson 

eftersom respondenterna inte styrs av fast hållna frågor (Bryman, 2011). Fokusgrupper valdes 

för att skapa en bredd där deltagarna representerade publiken (Bryman, 2011). Genom ett 

strukturerat arbetssätt med de valda metoderna ge ett djup till uppsatsens resultat som vidare 

kan leda till att utveckla branschen.  

 

5.1. Undersökningsinstrument 
Det skapades ett informationsblad (se bilaga 2) med en kort beskrivning av uppsatsens ämne 

som skickades ut i samband med intervju- och fokusgruppsförfrågningar. 

Två intervjuguider utformades för att skilja på kocken och publikens åsikter. Båda 

intervjuguiderna var utformade på sådant sätt att de följde samma röda tråd med frågor inom 

ämnena marknadsföring, varumärken, trovärdighet och medias utveckling (bilaga 3&4).  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av Skype, telefon samt personlig 

intervju. Vid alla tillfällen användes mobiltelefon för inspelning av intervjun, likaså vid 

fokusgrupperna för att sedan transkriberas.  

 

5.2 Semistrukturerad intervju 
Kvalitativ intervju delas in i ostrukturerad och semistrukturerad intervju menar Bryman 

(2011). Semistrukturerad intervju som valts till denna studie har som fördel att intervjun följer 

specifika teman som går efter en intervjuguide som till skillnad från ostrukturerad intervju 

som i stället liknar ett fritt samtal (Bryman, 2011). Genom att inleda intervjun med lättare 

frågor skapas en ingång till kommande frågor (Jarlbro, 2000). Detta kan med fördel göras 

varje gång intervjuaren påbörjar ett nytt ämne, för att låta respondenten tala fritt (Jarlbro, 

2000). Intervjuguiden som använts är utformad efter uppsatsens syfte där utrymme för 

följdfrågor skapades. Detta tillvägagångssätt liknar grand-tour-questions metod, där utrymme 

för följdfrågor är nyckeln till en lyckad intervju (Jarlbro, 2000). Bryman (2011) beskriver att 



16	  
	  

när forskare fokuserar på undersökningens syfte har semistrukturerad intervju den fördelen att 

kunna belysa specifika frågeställningar. Likaså tar Bryman upp att när fler personer intervjuas 

har semistrukturerad intervju den fördelen att kunna jämföra respondenternas svar med 

varandra.  

Bryman (2011) beskriver vikten av att genomföra transkriberingen så snart som möjligt, då 

intervjun fortfarande är färskt i minnet. Vidare menar han att transkriberingen möjliggör för 

forskaren att noggrant kunna analysera det som sagts i intervjun. 

 

5.2.1 Urval intervju 
I urvalsprocessen gjordes en överblick över vilka personer som lagar mat i tv och synliga i 

media, samt sammankopplade med en restaurang. Kriterierna för valet av personer var de 

skulle ha medverkat och lagat mat i tv samt ha koppling till en restaurang. 

 

5.2.2 Genomförande av intervju 
Det skickades mail till sex kockar som uppfyllde uppsatsens urvalskriterier den 8 april 2013, 

varav tre personer tackade ja. Dessvärre förekom sedan ett avhopp och att en person önskade 

genomföra intervjun skriftlig, vilket inte kunde tillgodoses. Detta ledde till att den 23 april 

2013 skickades ut nya förfrågningar till två kockar, då en av dem tackade ja till deltagande i 

studien. Den 25 april 2013, befann sig en välkänd kock i Grythyttan som hade möjlighet att 

delta och intervjun genomfördes samma dag. Detta resulterade i att vi totalt intervjuade tre tv-

kockar.	  	  

Skype-intervju låg som grund för intervjuguiden och var den intervjuform som ansågs som 

mest passande för författarna. Detta ledde till att det gjordes vissa förändringar för att tillämpa 

de andra intervjuformerna. Vid telefonintervju kortades intervjun ner som stärks av Bryman 

(2011) då han menar att en telefonintervju bör vara kortare. Vid personlig intervjun skapades 

en mer öppen intervju med fler följdfrågor. Alla författare var på plats vid intervjutillfällena, 

där en författare var ledare och de andra två satt med som observatörer. Alla rådata i form av 

intervjutranskribering analyserades och lästes igenom många gånger för att sedan presenteras 

i resultatet.       
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5.3 Fokusgrupp 
Valet av fokusgrupp handlar om att använda sig av en grupp bestående av minst fyra personer 

som intervjuas samtidigt, förklarar Bryman (2011). Detta stärker Wibeck (2000) då hon 

beskriver att fokusgrupper inte bör vara för stora för att kunna bevara alla deltagares 

uppmärksamhet. Det huvudsakliga syftet med fokusgrupp är att se och ta del av samspelet 

mellan deltagarna och att få fram hur deltagarna tolkar de frågeställningar som presenteras 

(Bryman, 2011). Författarna har valt att använda sig av strukturerad fokusgrupp som kan 

liknas med en vanlig intervju med fasta frågeställningar (Wibeck, 2000). Vid strukturerad 

fokusgrupp tar moderatorn, vilket är personen som leder gruppen genom intervjufrågorna, 

rollen att uppmuntra deltagarna att framhäva sina åsikter (Wibeck, 2000). Metoden 

fokusgrupp har visats sig vara framgångsrik inom marknadsföring, där syftet har varit att 

analysera deltagarnas reaktioner på produkter och reklamkampanjer (Bryman, 2011). Det har 

även visats sig att fokusgrupp är väl användbart i samhällsvetenskaplig forskning då syftet är 

att analysera hur deltagarna tar emot och uppfattar olika budskap som visas i tv, radio och 

tidningar. Dessa ovanstående reflektioner stärker studiens val av användandet av just 

fokusgrupper när publikens åsikter ska komma fram. 

 

5.3.1 Urval fokusgrupp 
Vid urvalet av deltagare till fokusgrupperna gjordes en övergripande bild av personer knutna 

till restaurang och-hotellhögskolan för att underlätta tillgängligheten till fokusgrupperna. Vid 

valet av deltagare till fokusgrupperna stävades efter en jämn könsfördelning, varierad ålder 

samt att personerna var utbildade på restaurang och hotellhögskolan.	  	  

 

5.3.2 Genomförande av fokusgrupp 

Deltagarna som valdes ut till fokusgrupperna delades in i en studentgrupp och en alumngrupp. 

Studentgruppen bestod av fem personer, tre kvinnor och två män, i åldrarna 22-35 år. 

Alumngruppen var fyra personer, två kvinnor och två män i åldrarna 33-37 år. Intervjuerna 

ägde rum i Grythyttan, inledningsvis gjordes en beskrivning av uppsatsen och dess syfte och 

vilka önskningar författarna hade med intervjun. Författarna hade olika ansvarsområden som 

bestod av fokusgruppsledare, observatör och teknikansvarig. Intervjuguiden var utformad med 

samma röda tråd som de enskilda intervjuerna. Det fanns inslag där kokböcker skrivna av de 

intervjuade kockarna samt andra kända tv-kockprofiler för att skapa en diskussion. Genom 
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metoden strukturerad fokusgrupp som användes kunde flera frågeställningar tas upp, där 

fokusgruppsledaren spelade en viktig roll för samspelet i gruppen. Med hjälp av ett 

strukturerat förarbete med fokusgruppsintervju underlättades arbetet med att analysera rådata i 

form av transkriberingar (Wibeck, 2000). På samma sätt som med intervjuerna analyserades 

och lästes rådata igenom många gånger för att urskilja vad som ansågs relevant att presenteras 

i resultatet.  

 

 

6 Forskningsetisk planering 
Bryman (2011) beskriver att det finns en del etiska principer att ta hänsyn till under ett 

forskningsprojekt. Den ena är informationskravet där forskaren har skyldighet att förklara för 

respondenten om vad uppsatsens syfte är. Att även förklara för respondenten dess viktiga roll 

i undersökningen är någon som Patel och Davidson (2003) betonar. Bryman (2011) fortsätter 

att förklara att då forskaren informerar om forskningsprojektet ska även respondenten få reda 

på att det är frivilligt att medverka i intervjun. Samtyckeskravet är den andra punkten Bryman 

tar upp där han säger att respondenterna har rätt att välja om det ska vara med i 

undersökningen eller inte. Detta påstår även Patel och Davidson (2003) då de säger att 

respondenternas villighet att svara på frågorna i intervjuerna är den avgörande faktorn då 

intervjun ska ske. Bryman (2011) säger att konfidentialitetskravet innebär att respondenternas 

personliga uppgifter och intervjumaterial ska behandlas med största möjliga försiktighet och 

respekt. Nyttjandekravet är den sista etiska aspekten som Bryman tar upp och den handlar om 

att information om enskilda respondenter endast får användas i forskningens ändamål. 

Då respondenterna blivit förfrågade om att ställa upp i en intervju har ett informationsblad 

skickats ut där information om uppsatsens syfte och mål beskrivits klart och tydligt. Det har 

även under förfrågningstillfället meddelats att respondenten i fråga får välja att vara anonym i 

uppsatsen. Brymans (2011) aspekter om forskarens krav gentemot respondenten har tagits väl 

i akt då intervjumaterial har bevarats säkert hos författarna och endast använts som 

resultatunderlag för uppsatsen.  

Respondenten ska alltid bli informerad om att intervju kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Bryman (2011) tar även upp att i en kvalitativ undersökning kan det finnas vissa 

etiska svårigheter som kan uppkomma under tiden en intervju genomförs, då intervjufrågor 
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ofta kan vara ospecificerade och vaga. Under ett intervjutillfälle med en fokusgrupp förklarar 

Bryman att det kan uppstå hetsiga diskussioner som kan upplevas som påfrestande och 

obehaglig för respondenterna. Författarna kommer i genomförandet av intervjuerna att ta 

hänsyn till Brymans erfarenheter då respondenterna i fokusgruppen meddelas från start att det 

inte är tillåtet att avbryta en annan person.  

Viktiga punkter att ta hänsyn till när man använder fokusgrupp är att frågorna är korrekt 

utformade, menar Bryman (2011). Detta har författarna tagit hänsyn till genom att testa sina 

bilder och frågor på en testpanel innan genomförandet. Transkribering av fokusgruppen är 

mycket tidskrävande och inspelningsinstrument bör vara av god kvalitet för att kunna urskilja 

vad de olika deltagarna säger menar Bryman. Han förklarar att detta i vissa fall kan leda till 

att delar av intervjun utesluts för transkribering eftersom för stora utsvävningar skett hos 

deltagarna. Vidare anser han att en stor vikt bör ligga i analyseringen av data, vilket betyder 

att det bör utformas en analysstrategi.   

 

 

7 Resultat  
Personerna som intervjuats är alla på något sätt kopplade till en restaurang och har stor 

erfarenhet i branschen. Sebastian Boudet är bloggare och surdegsbagare som i många år drev 

bageriet Petit France i Stockholm. Nu håller han kurser i surdegsbakning för professionella 

bagare och amatörer och medverkar även i olika tv-program.  

Stefano Catenacci är delägare och kökschef på Operakällaren samt delägare i Nobis AB. Han 

driver färdigmatsprodukten GOOH och har synts i tv-programmet Kockarnas kamp. Han är 

huvudansvarig för alla middagar på kungliga slottet.  

Monika Ahlberg är främst kokboksförfattare som i många år drev Rosendahls trädgårdscafé. 

Hon är bloggare och har haft ett flertal egna matlagningsprogram men syns även med sin 

matlagning i andra tv-program.  

Fokusgrupp ett består av nuvarande studenter och fokusgrupp två består av alumnstudenter, 

båda från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.  

Resultatet tar upp, utifrån respondenterna från fokusgrupperna och kockarna som enskilda 

respondenters erfarenheter, hur kockens utveckling påverkar den svenska befolkningen och 
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restaurangbranschen. Hur kockar profilerar sitt personliga varumärke inom tv och sociala 

medier där trovärdighet, marknadsföring och kommunikation till publik är några av de 

aspekterna som tas upp.  

 

7.1 Kockens utveckling i det svenska samhället  
Det allmänna intresset för mat har blivit större bland människor menar både Ahlberg, Boudet, 

Catenacci och fokusgrupp, vilket också lett till att kockars status har ökat fortsätter 

fokusgrupp ett. Fokusgrupp två anser dock inte att människor är mer intresserade av att laga 

mat nu än förr trots det ökade intresset för kockar. I och med det ökade intresset för 

matlagning ställs det högre krav på kockarna vilket har lett till att kvalitén på mat på 

restaurangerna runt om i Sverige har blivit högre, förklarar Boudet. Catenacci påstår även att 

kunskapen om att laga mat har blivit större. Förr blev bagarna placerade längst ner i källaren 

säger Boudet, han menar att det skett en förändring där kockarna idag går ut i matsalen och i 

media. Vidare säger han att bemötandet av kunder och gäster är mycket viktigt och att platsen 

i källaren därför inte är optimal längre. Catenacci beskriver att förr i tiden var kockyrket ett 

”smutsigt” yrke. Idag har kocken och hela yrkesgruppen fått en hög rang, ”kockarna har gått 

från smuts till en slags popstjärna status” (Catenacci, 2012). Respondenterna i fokusgrupp två 

menar att Tore Wretman byggde upp den svenska gastronomin. De förklarar att Tore 

Wretman var ett varumärke i sig som representerade Sverige och den svenska gastronomin. 

Tore Wretman och kockar som jobbat vid hans sida är de kockar som byggt upp den svenska 

gastronomin genom restaurangen Operakällaren, förklarar respondenterna från fokusgrupp 

två. Fokusgrupp två tar även upp Nils Emil Ahlin som exempel på en kock som marknadsfört 

ett eget varumärke i tv, han stod i tv-rutan och lagade till synes mat, men egentligen var det 

Nils Emils köksmästare Pelle som lagade maten. I detta fall verkar marknadsföringen mycket 

lyckad, men det intressanta är att till skillnad från Tore Wretman var Nils Emil Ahlin inte 

kock hävdar fokusgrupp två.  

Trenden att äta ute på restaurang, laga mat och baka har blivit mer populärt på grund av vad 

som syns i media menar fokusgrupp två. Kocken i media har påverkat kockens status i 

samhället, människor i allmänhet respekterar restaurangbranschens yrkesgrupp mer säger 

fokusgrupp två. De menar att mediekockar har väckt ett intresse att titta på 

matlagningsprogram, samtidigt som gemene man går till en mataffär och köper halvfabrikat, 

”som de tillagar i hemmet för att hinna se sina femton avsnitt av Masterchef” (Fokusgrupp 

två).  
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Med hjälp av dagens spridning av information anser respondenterna i fokusgrupp ett att vem 

som helst kan bli synlig i media. Dock menar fokusgrupp två på att de kockar som syns i tv 

och i sociala medier är styrda av en producent som bestämmer till vilken målgrupp 

programmet ska riktas till och hur ett budskap ska framföras. Kocken är oftast produkten av 

någon annans idé menar fokusgrupp två. De tror även att det finns de kockar som byggt upp 

sina personliga varumärken genom att till exempel visa sig i matsalen på en restaurang eller 

genom att lansera sina egna matprodukter i livsmedelsbutiker, det är dessa kockar som börjar 

visa upp sig i media. Det finns dock en risk för att kocken i media kan ha nått sin överstigande 

gräns, den seriösa kock som vill förmedla ett seriöst intryck börjar övergå mot ett skådespeleri 

som man inte vet är sant eller falsk, säger fokusgrupp två. 

 

7.2 Kommunikation till publik  
Tidigare räckte det med att synas i tv för att folk skulle känna till en, idag krävs det mer för att 

lyckas enligt fokusgrupp ett. Tv lockar fortfarande den breda massan då man till exempel kan 

fastna vid ett tv-program bara genom att zappa förbi det, påstår fokusgrupp ett. De säger att 

man bör vara medveten om vem budskapet skall nå eftersom tv respektive sociala medier når 

ut till olika målgrupper och ålderskategorier. Tv är en mediekanal som endast har 

envägskommunikation medan sociala medier öppnar upp för flervägskommunikation, enligt 

fokusgrupp ett. Sociala medier gör kommunikationen personligt, mindre retuscherat, mer äkta 

och man får en annan närhet till en person, enligt fokusgrupp. Däremot väljer man att följa 

sociala medier och där finns det även ett genuint intresse att följa specifika personer enligt 

respondenterna. Fokusgrupp ett tar upp Youtube som exempel som visar på hur lätt det är att 

synas sociala medier, där läggs filmer och klipp upp och de kan visas flera miljoner gånger.  

Människor dras till att beskåda konflikter och dramatik, personerna som syns i tv är inte 

intressanta i sig själv, utan det är hur de agerar mot andra som lockar uppmärksamhet 

resonerar fokusgrupp två. Ahlberg instämmer när hon säger att kocken har blivit den nya 

artisten. Hon förklarar att hon tidigare arbetade som dansare, men trots karriärsbyte har hon 

inte haft känslan av att ha bytt jobb Det har ingen betydelse om man är dansare eller kock 

eftersom det går ut på att förmedla samma budskap, att leverera en upplevelse säger Ahlberg. 

Fokusgrupp två påstår även att storytelling är en viktig aspekt då man talar om drama, 

eftersom det ofta sker i media. Carl-Jan Granqvist agerar med storytelling varje gång han 

medverkar i media, och detta har varit effektivt för hans karriär påstår fokusgrupp två. 

Respondenterna i fokusgrupp ett påstår att skådespeleriet har tagit över det seriösa intryck 
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som kockar bör ha i åtanke då de visar upp sig i tv och genom sociala medier. Dock förklarar 

de att det krävs en viss kunskap om hur ett rollspel skall gå till vid medverkan i tv eller i 

sociala medier, detta eftersom det är svårt att agera och nå ut till publiken på önskat sätt. 

Fokusgrupp två tar upp Tina Nordström som exempel som någon som både är kock och som 

är omtyckt i tv, ”hon syns i tv-rutan och är folkkär i Sverige, på grund av att hon har en 

speciell personlighet som passar bra på scenen”. 

 

7.2.1 Tv 
Boudet beskriver tv som en flyktig miljö, det finns en hel del restriktioner runtomkring 

skapandet av ett tv-program samtidigt som han anser att det är den mest fördelaktiga 

marknadsförningskanalen. Tv-kockar förfogar idag inte över samma kompetens, att någon är 

med på tv betyder det inte att man är en duktig kock, hävdar Boudet. Catenacci menar att det 

är bra att kockar börjar synas i tv, dock kan det vara negativt när personer som inte är 

professionella kockar till exempel börjar släppa kokböcker. Tv är inte ett svar på allt, det som 

visas är endast det som de stora bolagen vill visa förklarar Boudet. Det är svårt att få folk att 

lyssna på någon om man inte är känd anser Boudet. Problemet uppstår då produktionsbolagen 

endast prioriterar att göra bra tv istället för att göra ”proffsig” tv säger Catenacci. Han berättar 

att vid hans medverkan i tv-programmet Kockarnas kamp försökte produktionsteamet få 

honom att vara kaxig och säga negativa saker om andra deltagare. Dock kan Catenacci 

konstatera att deltagandet i tv-programmet tillsammans med andra professionella kockar, gav 

honom mycket uppmärksamhet. Boudet menar att för att kunna marknadsföra sig via tv bör en 

sponsor ligga till grunden för att gynna den ekonomiska aspekten. Catenacci förklarar att 

genom sitt medverkande i Kockarnas kamp fick han möjlighet att visa att han innehar en 

grundkunskap, det var ett sätt att bevisa att han är en skicklig kock.  

	  

7.2.2 Sociala medier 
Det har skett en stor förändring inom mediavärlden i och med uppkomsten av sociala medier, 

förklarar Boudet. Han säger att kockyrket har omfamnats och fått en ny vinkel med de nya 

medierna. Facebook är en social media som Catenacci, Ahlberg och Boudet använder sig av. 

Facebook förklarar Boudet är ett måste, där han har varit aktiv länge, på senare år har även 

sociala medier så som Instagram och Twitter uppkommit. Ahlberg förklarar att bloggen har 

fått stå tillbaka för Facebooksidan som nu har blivit mer populär. Boudet fastslår att alla 

sociala medier är kopplade till varandra, till exempel kan någon få kännedom om hans blogg 
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genom hans Facebooksida. Bloggen har inga gränser och det är hans sätt att nå ut till 

människor, säger Boudet. Samtidigt förklarar han att valet av det material som han lägger ut 

på Facebook, Twitter eller Instagram är mindre aktivt utvalt och mer spontant. Däremot anser 

han att en blogg kräver mer tid och uppmärksamhet. Ahlberg förklarar att hon bloggar på 

tidskriften Allt om mats hemsida, bloggen handlar inte bara om mat utan även om andra saker. 

Boudet hänvisar till antalet läsare han har på bloggen som är fler än allt om mats läsare, visst 

finns det ett genomslag konstaterar han. Ahlberg påstår att människors användning av sociala 

medier har förändrats, innan fanns bara bloggarna men nu finns det mycket mer som till 

exempel Instagram, Twitter och Facebook. Hon säger att det är svårt att veta vad folk kommer 

”tycka om” på Facebook, det man själv tycker är ett bra inlägg kanske inte får så stor 

uppmärksamhet som vad man ska äta till kvällsmat. Boudet säger att bloggen är hans 

livförsäkring. 

 

7.2.3 Kockens val av medverkan 
Boudet fastslår att det han vill uppnå med tv är att nå ut med sitt budskap. Ahlberg säger att 

hon inte medverkar i vilket tv-program som helst, för henne är det viktigt att få göra det på sitt 

sätt. Catenacci förklarar att Ikonix är namnet på ett företag som tar hand om 

marknadsföringen av hans varumärke. Detta företag hanterar allt som har att göra med 

medieförfrågningar, de värderar och bestämmer vad han ska och inte ska ställa upp på. 

Catenacci tackade nej till att medverka i tv-programmet Fångarna på fortet då han ansåg att 

det inte var rätt forum för honom att synas i. Ahlberg säger att hennes medverkan i 

Nyhetsmorgon har lett till folk kan stanna henne i matbutiken och ställa frågor angående 

matlagning. Vidare redogör hon för att om hon inte har varit med på tv så vet ingen vet ingen 

vem hon är, det går på så vis att styra sin kända sida genom att välja att delta i media eller 

inte. 

 

7.3 Kockars profilering  
De riktigt duktiga kockarna är sällsynta i tv och sociala medier anser Boudet. Boudet menar 

att tv-rutan nu istället präglas av kockar som saknar trovärdighet. Samtidigt anser fokusgrupp 

två att kockar som syns på tv och sociala medier idag har stor trovärdighet bland folk i 

allmänhet. Boudet säger att han vill hålla kvar trovärdigheten hos sin publik genom att inte 

följa med i strömmen av kockar som styrs av företag som bestämmer budskapet som skall 
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förmedlas. Detta menar även Ahlberg då hon säger att hon har gått sin egen väg och bestämt 

själv vad hon vill förmedla till sin publik.  

Bloggen är ett sätt att förmedla ett ärligt budskap av, mat till sin publik, detta skapar 

trovärdighet i vad en kock gör säger Boudet. Han anser att det viktigaste när det kommer till 

trovärdighet är att man representerar något man står för. Respondenterna i fokusgrupp två 

uppfattar Sebastien Boudet som en person med starka åsikter i sociala medier, han står för sin 

åsikt vilket gör honom mer trovärdig. Respondenterna från fokusgrupp två menar att han är 

bra på att fånga sin publik via bilder och texter genom sociala medier. För att en kock skall 

uppfattas som trovärdig krävs det att han har en yrkesbakgrund. En annan sak som fokusgrupp 

ett menar kan öka en kocks trovärdighet är ägandet av en egen restaurang. Fokusgrupp två 

kopplar detta till att det även bör ligga någon typ av bemärkelse, som till exempel Årets kock, 

i grunden för att trovärdigheten ska öka. Kocken på tv ska kunna göra fel, det får honom att 

bli mer trovärdig och mänsklig samtidigt som att medverka i ”fel” typ av tv-program kan leda 

till minskad trovärdighet, enligt respondenterna i fokusgrupp ett. Boudet brinner för det han 

gör och han för vidare sitt budskap vilket leder till att man uppskattar honom, menar 

respondenterna i fokusgrupp ett.  

 

7.3.1 Effektiv marknadsföring av sitt eget varumärke 
Det är då en kock marknadsför sitt eget varumärke genom hantverksmässiga tv-program som 

trovärdigheten ökad hos publiken menar respondenterna från fokusgrupp två. Utstrålning och 

förmåga att underhålla är två egenskaper som behövs för att lyckas med sin marknadsföring, 

menar fokusgrupp ett. De påstår att lyckas med sitt eget varumärke då man är kock kan vara 

ett sätt att tjäna pengar. Vidare menar de att det bör finnas en medvetenhet om vilken bild och 

vilka egenskaper människor förknippar med det personliga varumärket. För att effektivt 

marknadsföra sig själv är det viktigt att vara duktig på att sälja sig själv och ha bra 

självförtroende, enligt fokusgrupp ett. Vidare säger de att det kan vara till ens fördel att ha 

utstrålning och att vara en duktig underhållare, det viktigaste är inte att vara duktig på att laga 

mat i tv. De människor som redan är professionella kockar och sedan väljer att medverka i tv 

kan på så sätt stärka sitt personliga varumärke, påstår fokusgrupp ett. Vidare menar de att det 

går att välja vilken sida som visas upp i sociala medier och att det inte är tvunget att vara med 

i alla tv-program som erbjuds. Slutligen konstaterar de att en kock kan bygga upp sitt 

varumärke i sociala medier.  
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För att lyckas med sitt personliga varumärke är det viktigt att vara en välkänd person i 

samhället säger Boudet. Han beskriver att då en person inte är känd kommer ingen lyssna på 

denne, eftersom budskapet då inte anses vara lika viktigt. Att vara ett eget varumärke är svårt 

eftersom pressen från de stora kvantitetföretagen och det faktum att de gärna vill synas 

tillsammans med levande varumärken är stor, påstår Boudet. Boudet tar ett exempel då han 

spelade in ett avsnitt på TV4 om brödbakning där han blandade smör och kallpressad rapsolja 

som han sa var en fantastisk produkt att bre på sitt bröd. Boudet förklarar att Sveriges största 

smörproducent anklagade honom och TV4 för att förstöra deras koncept, den hävdade att 

Boudet hade fel eftersom han indirekt påstod att hans produkt var bättre än deras. Boudet 

anser att stora livsmedelsföretag har mycket makt när det kommer till vad som sägs i tv och i 

sociala medier. Ahlberg beskriver att andra kockar ställer upp på reklamkampanjer allt för 

ofta vilket leder till att det blir svårt att framhäva sitt personliga varumärke. Catenacci säger 

att han försöker bygga upp sitt varumärke genom en känsla av kvalité, utan att behöva sticka 

ut från mängden, eftersom att det levande varumärket genomsyras överallt i samhället. Vidare 

förklarar han att det är viktigt att vara selektiv i var man väljer att visa upp sitt varumärke, 

precis som Boudet säger, eftersom vissa forum inte är kopplat till det som en bagare eller 

kock står för. 

 

7.4 Kockens vidareutveckling 
En förändring kommer ske då kockar kommer fokusera mer på att hitta det som betyder något 

för den enskilda personen som sedan kan förmedlas till andra, påstår Boudet. Tv är det 

främsta sättet att förmedla sina budskap säger Catenacci. Det som klassas som underhållning 

på tv idag kommer försvinna mer och mer tror Boudet. Ahlberg menar istället att eftersom 

mat är en så stor del av människors liv kommer intresset alltid ligga på topp och absolut inte 

dö ut, tvärtom, hon säger att kockar i tv istället kommer bli fler. Catenacci är dock rädd för att 

den största underhållningen på tv idag är såpor av olika slag som tar över, vilket kommer leda 

till att utvecklings- och utbildningsprogram kommer att försvinna. Catenacci menar att 

människor föredrar att titta på program som, utan att de vet om det, förmedlar budskap som 

egentligen inte stämmer överens med verkligheten. Ahlberg håller med Catenacci och Boudet 

då hon säger att det måste finnas en tanke bakom det budskap som skall föras fram till 

publiken. 
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8 Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet tillsammans med bakgrunden, hur respondenter och 

fokusgruppernas svar påverkas och sammankopplas med tidigare forskning. 

 

8.1 Intrycket av kockens utveckling 
Respondenterna i fokusgrupp säger att det var Tore Wretman tillsammans med sina 

medhjälpare som gav svenska gastronomin ett uppsving, vilket Jönsson (2012) håller med om 

då han säger att den person som bidragit till Sveriges utveckling i restaurangvärlden är 

restauratören Tore Wretman. Dock säger respondenterna att människor inte kände till Tores 

medarbetare som stod för arbetet lika mycket som han själv. Detta bekräftar Jönsson (2012) 

då han säger att Tore med hjälp av hans sociala förmåga var ansiktet utåt mot kungligheter 

och den svenska befolkningen. Den största anledningen till varför kockar är mer intressanta 

och omtyckta idag verkar vara för att intresset för matlagning bland människor har ökat, enligt 

kockarna själva. Dock säger respondenterna i fokusgrupp två att det inte är intresset för 

matlagning i sig som blivit bredare, utan det är kocken i tv som blivit mer populär. Visst, 

intresset kanske har ökat bland allmänheten men strävan efter snabba lösningar samtidigt som 

de ska få en optimal upplevelse verkar prioriteras högre. Då Ahlberg säger att varje kock 

strävar efter att leverera den bästa upplevelsen till sina gäster, håller Hendersson (2011) med 

eftersom han säger att då motboken avskaffades i Sverige så fokuserade restaurangerna mer 

på gästernas totalupplevelse. 

Att tv-kocken är den nya stjärnan är ett faktum, men hur går de då till väga för att uppnå 

denna status i samhället? Hendersson (2011) säger att en underhållande personlighet bör ligga 

i grunden för att lyckas nå fram med sitt budskap. Kockar har förmodligen upptäckt detta och 

klivit in i rampljuset i form av tv och sociala medier, som Jönsson (2012) beskriver det. 

Hendersson (2011) håller med Jönsson (2012) då han säger att kockar har på senare tid blivit 

mer synliga i massmedia. Fokusgrupp två påpekar även att kockar som yrkesgrupp har fått 

högre rang till skillnad från förr då det ”smutsigt” att vara kock, vilket respondenterna från 

fokusgrupp ett även diskuterar. En parallell till detta kan dras då Boudet säger att bagaren har 

gått från att stå i källaren till att synas mer. Respondenterna i fokusgrupp två säger att de tror 

att kunskapen att laga mat har blivit högre på restaurang, vilket Boudet håller med om då han 

säger att kvalitén på restaurangmat har ökat. Kocken i media kan vara orsaken till att gemene 

man ställer högre krav vid restaurangbesöken eftersom de via tv har fått mer kunskap i vad 

som är bra mat.  
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8.1.1 Uppfattningen av kocken i rampljuset 
Kockar i tv och sociala medier har nått en övre gräns i popularitet och att det behöver ske 

något nytt med fenomenet tv-kock trycker respondenterna från fokusgrupp två på. Därför bör 

kunskap om hur man agerar i rampljuset tas i beaktande, precis som Goffman (2009) 

beskriver. Detta förklarar Burton och Dimbleby (1999) kan vara att personlighet är viktigt då 

en person uppträder i tv. Som Boudet beskriver verkar han tillämpa denna kunskap då han 

säger att egna åsikter och en speciell personlighet bidrar med en större publik. Gillespie 

(2001) beskriver en tydlig förändring i brittisk mat-tv där han håller med Goffman (2009), 

Burton och Dimbleby (1999) genom sin förklaring av att kockarna i tv började på 1980-talet 

utstrålade mer glöd och energi. Kockens personlighet och utstrålning verkar vara den största 

orsaken till att kockar blir mer synliga. Kockarna själva strävar mot att förmedla kunskap, 

vilket verkar vara något som kommer efter själva underhållningen. Inspiration är dock något 

som kockar i tv förmedlar menar Dickinsson (2000), vilket Boudet styrker då han i praktiken 

själv har inspirerat människor till att börja baka med kärlek och med surdeg.  

 

8.2 Uppfattning av tv och sociala medier som marknasföringssätt  
Idag krävs det mer än att bara synas i tv för att folk ska känna till en, säger fokusgrupp ett. 

Genom att inrikta sig på en målgrupp är det lättare att nå ut med sitt budskap menar 

fokusgrupp ett, tv respektive sociala medier når ut till olika målgrupper. Detta påstående stöds 

av Wilson (2007), då han anser att det är en viktig del i kommunikation att veta vem ett 

budskap ska nå fram till och att det verkligen kommer fram till rätt person. Boudet förklarar 

att publik förstår hans budskap eftersom de känner till honom och vet vem han är. Fokusgrupp 

två säger att människor dras till att titta på konflikter och dramatik, det är hur människor 

agerar mot andra som lockar uppmärksamhet, detta blir tydligt då Ahlberg beskriver kocken 

som artist och att det handlar om att förmedla ett budskap och underhållning. Vidare kan detta 

även kopplas till sociala medier då Burton och Dimbleby (1999) säger att 

masskommunikation tillgodoser människors behov av underhållning, innehållet förändras 

även efter vad människor vill ha. Respondenterna i fokusgrupp två påstår även att story telling 

är en viktig aspekt då man talar om drama, eftersom det ofta sker i media.  

 

8.2.1 Tv 
Catenacci konstaterar att tv-programmet Kockarnas kamp, där han deltog tillsammans med 

professionella kockar, gav honom mycket uppmärksamhet, vilket kan förklaras med att tv är 



28	  
	  

en av de medieformer som har störst genomslagskraft enligt Andréasson (2003). Catenacci 

menar att det är bra att kockar börjar synas i tv, dock kan det vara negativt när personer som 

inte är professionella kockar till exempel börjar släppa kokböcker. I enlighet med Catenacci 

hävdar Boudet att tv-kockar inte förfogar över likvärdig kompetens, att någon är med i tv 

betyder det inte att man är en duktig kock. En förklaring till varför mindre kvalificerade 

kockar syns mycket i tv kan vara för att då personliga åsikter uppvisas på tv av antingen 

vanliga människor eller kända profiler, upplevs detta av publiken som en trovärdig 

underhållning och fungerar som ett kommunikationsverktyg (Bruger, 2012). Catenacci 

förklarar att han fick mycket uppmärksamhet efter sin medverkan i tv-programmet Kockarnas 

kamp, han säger även att tv är det främsta sättet att förmedla sina budskap. Andréassons 

(2003) påstår att lyckas en person medverka på ett tv-program på de största kanalerna i 

Sverige så som SVT och TV4, finns det chans att nå ut till fler människor, eftersom dessa 

kanaler finns hos en stor del av Sveriges befolkning. Däremot beskriver Boudet tv som en 

flyktig miljö där det finns en hel del restriktioner runtomkring skapandet av ett tv-program. 

Ett problem som både Catenacci och Boudet tar upp är att det alltid är ett produktionsbolag 

som bestämmer över vad som skall sändas på tv. Boudet menar att tv inte är ett svar på allt 

och för att kunna marknadsföra sig via tv bör en sponsor ligga i till grund för att gynna den 

ekonomiska aspekten. 

 

8.2.2 Sociala medier 
Ahlberg och Boudet ser att det har skett en förändring i och med uppkomsten och 

vidareutvecklingen av sociala medier. Detta förklarar Carlsson (2011) då hon säger att ny 

teknik möjliggör att genomföra kommunikation på ett nytt sätt. Boudet säger att det inte finns 

gränser på hans blogg och att det är hans sätt att nå ut till folk. Fokusgrupp ett säger att tv är 

envägskommunikation medan sociala medier öppnar upp för flervägskommunikation, sociala 

medier gör kommunikationen personlig, mindre retuscherad och mer ärlig. Detta resonemang 

styrks av Ahlberg då hon förklarar att hennes blogg inte endast handlar om mat utan även 

personliga ämnen. Även Patino, Pitta och Quinones (2012) förklarar att med hjälp av 

teknikens värld är sociala medier de forum där människor sätts i direkt kommunikation med 

varandra. Boudet kommenterar att han gör ett mindre aktivt val av det som han lägger ut på 

Facebook, Twitter eller Instagram, där är han mer spontan, däremot anser han att en blogg 

kräver mer tid och uppmärksamhet, han förklarar att bloggen är hans livförsäkring. Sociala 

medier möjliggör en dialog med individen, snabbare utbredning och fler kontaktytor enligt 
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Carlsson (2011), samtidigt poängterar hon att det krävs mycket engagemang, tid och kunskap 

för att lyckas inom sociala medier. Vidare förklarar hon att man bör fokusera på att göra 

underlaget intressant, lättillgängligt och konkurrenskraftigt. Skulle de sociala medierna kunna 

ersätta tv och kan då kockar lyckas skapa ett namn liknande hur de kockar lyckats bli 

igenkända när de medverkat i tv?  

 

8.3 Kockars profilering 
Diskussionen om huruvida en underhållande image och profil är till en tv-kocks fördel eller ej 

är återkommande under uppsatsskrivandet och intervjutillfällena. Fokusgrupp ett säger att det 

existerar kockar i tv som visar upp negativ underhållning på grund av dess aggressiva 

beteende samtidigt som Mossberg (2003) påstår att en stark och underhållande image är till en 

marknadsförares fördel då denne ska förmedla en tanke. Boudet säger att de kockarna med 

gedigen utbildning som syns i tv är sällsynta. Boudet påstår att det oftast är mer underhållning 

i tv än på sociala medier, där det faktiskt förmedlas ett äkta budskap då maten i sig ligger i 

fokus. Detta ställer sig Ahlberg emot då hon förklarar att när hon visar upp sig i tv vill hon 

framföra ett budskap om bra och ekologiskt mat och att hennes publik är mycket medvetna 

om detta då hon har stark trovärdighet. 

För att inte följa strömmen och göra precis som publiken förväntar sig, som Goffman (2009) 

beskriver då han säger att en rollspelare bör ha en genomtänkt fasad, menar Boudet att 

rollspelaren måste vara spontan för att få mer trovärdighet hos publiken. Detta spontana 

skådespel i tv och sociala medier blir förmodligen en bättre underhållning, vilket Mossberg 

(2003) och respondenterna i fokusgrupp ett verkar ha kluvna åsikter om. Catenacci tror själv 

att han fått mer uppmärksamhet av sin publik på grund av att han medverkade i tävlingen 

Kockarnas kamp, medan respondenterna i fokusgrupp två tycker att hans medverkan vid det 

kungliga bröllopet och det komna har gjort honom mer intressant. En anledning till att 

fokusgrupp två uttrycker detta kan ha att göra med deras utbildning/arbete i kockbranschen, 

vilket kan medföra att de har mer inblick i vilka kockar som medverkar vid kungliga bröllop. 

Detta till skillnad från människor i samhället som har annan utbildning och andra yrken, vilka 

möjligtvis har bättre koll på kockar i tv-program som exempelvis Kockarnas kamp. Frågan 

som ställs är hur tv framför kockars personliga trovärdighet och vad det är som gör att 

publiken uppfattar kockar på tv som mer som en källa för underhållning än som 

kunskapskälla? 
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8.3.1 Kockens trovärdighet bland publiken  
Ett annat sätt för en kock att öka sin trovärdiga marknadsföring bland sin publik är via media 

enligt Boudet, vilket fokusgrupp två styrker då de säger att just Boudet är mycket 

framgångsrik i sociala medier och har ett starkt och trovärdigt varumärke i sig själv. Silvera 

och Austad (2004) menar även detta då de säger att kända personer upplevs omedvetet som 

trovärdiga hos publiken.  

Fokusgrupp två beskriver även tre marknadsföringsstrategier av ett varumärke där det bland 

annat affärsmän innefattas, vilket Catenacci beskriver sig själv som eftersom han är delägare 

av Opera källaren och Nobis. Fokusgrupp två menar att Catenacci är en mycket trovärdigt 

kock på grund av hans framgång i restaurangbranschen, men att han som tv-kock kan förlora 

denna trovärdighet. Detta säger fokusgrupp ett emot då de säger att hans medverkan i tv kan 

styrka hans varumärke. Är det då utvecklingen inom restaurangbranschen eller tv-kocken som 

väger mest för kockens status i samhället? Enligt Bryne, Whitehead och Breen (2003) är 

fenomenet tv-kockar den kategori som enklast kan kombinera dessa två typer av utvecklingar, 

eftersom huvudämnet är mat vilket varje människa kan relatera till.  

 

8.3.2  Kockens vidareutveckling 
Boudet tror att en förändring kommer ske där kockar kommer fokusera på det som betyder 

något för den enskilda personen. Samtidigt anser han att det som klassas som underhållning i 

tv idag kommer förvinna mer. Ahlberg menar istället att eftersom mat är en så stor del av 

människors liv kommer intresset alltid ligga på topp och absolut inte dö ut, tvärtom, hon säger 

att kockar i tv istället kommer att bli fler. Catenacci är rädd att intresset för utvecklings- och 

utbildningsprogram ska försvinna, vilket i så fall även berör matlagningsprogram. 

 

8.4 Metod- och materialdiskussion 
För att styrka och skapa en tyngd i bakgrunden används vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur, där det huvudsakliga materialet byggs på vetenskapliga artiklar som har tagits fram 

genom artiklars referenser samt databassökning (se bilaga 2). Sökorden har bl.a. varit 

kommunikation, marknadsföring, varumärken och matlagning i media. De vetenskapliga 

artiklarna som använts har kunnat knytas till ämnet måltidskunskap och värdskap för att skapa 

en djupare förståelse till uppsatsens ämne.  
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Uppsatsens resultat som bygger på tre intervjuer och två fokusgrupper. När flera 

beskrivningar av ett ämne lyfts fram skapas en trovärdighet i det som forskaren kommer fram 

till, som i sin tur blir avgörande för hur stor acceptans andra personer får för studien (Bryman, 

2011).  

Personerna till fokusgrupperna valdes ur ett bekvämlighetsurval som främst grundas i 

tillgänglighet. Personerna är alla knutna till Restaurang- och hotellhögskolan och ansågs vara 

mycket väl insatta i ämnet som studerats. Valet av att använda en nuvarande studentgrupp och 

en alumngrupp för att få en ökad bredd till studien.  

Vid valet av personer att intervjua gjordes en ny avgränsning efter påbörjad studie, skälet till 

detta var för att de först önskade personerna inte hade tid för intervju. Avgränsningen blev då 

att personerna skulle ha setts på tv samt vara kopplade till en restaurang. En fördel med att 

använda ostrukturerad delar i kvalitativ forskning gör att forskare lättare kan ändra fokus 

under arbetets gång (Bryman, 2011). 

Användandet av tre olika intervjutekniker (direktintervju, telefonintervju och Skypintervju) 

anses inte ha någon negativ inverkan utifrån studiens syfte eftersom svaren från 

respondenterna var likvärdiga i svar och i djup i förhållande till uppsatsen syfte. Efter 

bearbetning fördes en diskussion mellan författarna angående de olika intervjuformerna. Det 

ansågs att alla tre intervjuer höll samma kvalité av information till detta ändamål därför 

räknades alla in i resultatet. Telefonintervjuers tillförlitlighet behöver inte tvivlas på då 

Bryman (2011) menar att informationen som erhålls är likartad den information som ges av 

direktintervju. Författarna ansåg efter genomförda intervjuer att studien uppnått tillräcklig 

teoretisk mättnad då respondenterna gav liknade svar.  

Problematiken som kan uppstå i samband med analys av data från fokusgrupp, är dels 

urskillning av personernas röster, dels att personerna kan prata i mun på varandra samt en 

tidskrävande transkribering. Detta har författarna tagit i bejakande då personerna är kända för 

författarna samt att fokusgruppsledaren hade en tydlig roll som på så sätt underlättade 

transkriberingen.   
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9 Forskningsetisk uppföljning 
Som det nämns i metodavsnittet skickades ett informationsblad ut till alla personer som ingår 

i studien. Vid intervjuerna och fokusgrupperna återberättades den viktigaste informationen 

som fanns med i informationsbladet. Detta för att säkra att alla deltagare hade fått 

informationen gällande uppsatsens syfte, deras medverkan, anonymitet, publicering samt för 

att förtydliga begreppet sociala medier.  

Intervjupersonerna hade även i förväg fått möjlighet att ta del av intervjufrågorna. Till 

Sebastian Boudet, som är bagare, gavs en förklaring till användningen av ordet tv-kock som i 

denna uppsats syftar till alla som på något sätt lagar mat eller bakar i tv eller delar upplevelser 

om sin mat eller sina bakverk via sociala medier. Vid intervjuerna gjordes även en kort 

beskrivning av personens karriär som vid alla tillfällen gav positiv respons. Detta för att skapa 

en bra inledande dialog, samtidigt som författarna visar på att de är väl insatta i kockens 

karriär. Samtliga tv-kockar som intervjuades gödkände att deras fullständiga namn skrevs ut i 

uppsatsen, vilket också valdes att göra för att ge läsaren insikt om studiens deltagare.  

Materialet från fokusgrupperna som presenteras i studien benämns som fokusgrupp ett och 

fokusgrupp två. Fokusgrupperna informerades om att det är dem som grupp och inte som 

enskilda personer som kommer presenteras i studien, vilket stärks av Bryman (2011) då han 

menar att intresset vid fokusgrupper ligger i gruppens samspel. 

Stort arbete lades på att utforma intervjufrågor till både fokusgrupperna och till de enskilda 

intervjuerna. Som metodavsnittet beskriver utformades två likartade intervjuguider, detta 

visade sig bli ett framgångsrikt sätt att arbeta på, då de två intervjuguiderna ligger till grund 

för analysstrategin av transkriberingarna. Det var utifrån uppsatsen sökord som det arbetades 

fram tydliga och lättolkade frågor, detta med hjälp av att i förväg testa frågorna på personer 

som sedan inte ingick i studien.  

 

 

10 Slutsatser 
En viktig aspekt i marknadsföring via medier är att vara medveten om hur man når ut till en 

önskad målgrupp. Tv är ett effektivt kommunikationsverktyg, däremot är det inte givet att tv-

kockens personliga budskap eller åsikt får komma fram via tv. Sociala medier möjliggör en 
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dialog med publiken vilket leder till en mer personlig relation mellan publik och kock. Rätt 

typ av underhållning kombinerat med ett utbud av kunskap är viktigt eftersom publiken 

önskar se en ”riktig” kock på tv och sociala medier. Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till 

är kockens trovärdighet bland publiken, som stärks av att kocken har en karriär och uppnått 

mycket i sitt yrkesliv. Det går att konstatera att kockens personlighet har stor betydelse för en 

lyckad profilering av sitt personliga varumärke. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att 

sättet på vilket kockar profilerar sig via tv och sociala medier har stor påverkan på huruvida 

publiken uppfattar dem som trovärdiga eller inte. 

 

 

11 Praktisk användning och vidare forskning 
Att studera och förstå hur tv-kocken lyckas med sin personliga framgång kan leda till att 

denna yrkesgrupp kan utnyttja och utveckla förmågan att förmedla ett budskap till människor 

både gällande deras matlagnings- och matvanor och att stärka sitt personliga varumärke. Inom 

detta ämne finner vi alltså fler viktiga frågor att besvara. Denna studie visar att en kock bör 

framföra sina egna åsikter för att via media framstå som trovärdig. Även kunskap om hur 

kommunikation framförs till olika målgrupper och hur rollspel visas upp är grundläggande 

aspekter för lyckad marknadsföring genom tv och sociala medier. Fler faktorer spelar dock 

roll för att lyckas marknadsföra sitt eget varumärke, så som vad det krävs för att bli kallad 

kock och om kockyrket borde vara en skyddad yrkeslegitimation. Det finns flera infallsvinklar 

inom ämnena kockars profilering och marknadsföring som bör vara relevanta att undersöka. 

En fråga man kan ställa sig är om det är kockars strävan efter att bli duktigare eller den 

svenska allmänheten/publiken som driver fram utvecklingen?  
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SÖKMATRISER 	   	   	   	   Bilaga 1	  

1. Datum 5.  Kombination 9. Antal använda artiklar 

2. Databas 6. Antal ref. i kombination 

3. Sökord 7. Antal lästa abstrakt 

4. Antal ref 8. Antal lästa artiklar 

 

  

13-04-09 FSTA 1 Gastronomy 103    +4 4 1          

  2 Chefs 190    +4 15 4 1         

  3 Entrepreneur 12      

  4 Marketing 19405      
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  4 Customer 
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23750      

         

13-04-09 Summon 1 Marketing 2001022

9 
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13-04-26 Summon 1 Food on tv 14166      

  2 image 2753109      

  3 Impact 3952709      

  4. chef 28261 1+2+3+4 3 1 1 1 

 

13-04-26 Summon 1 branding  25365 +1+2+4 8 1   

  2 trademark 56841 +3 67 1   

  3 chef 28261      

  4 tv 291385      

 

13-04-26 Summon 1 Michelin 4307 +2 126 1 1 1 

  2 chef 28261      

 

 



1	  
	  

 

Informationsblad om uppsatsprojekt  Bilaga 2 

      Grythyttan 

      2013-04-23 

På Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan vid Örebro universitet har vi under tre år 

studerat måltidskunskap och världskap som huvudämne med inriktning kulinarisk kock och 

måltidskreatör. Under sista terminen utförs ett examensarbete med avsikt att ge en 

vetenskaplig grund mellan huvudämnet och branschen. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska tv-kockar bygger sitt varumärke inom sociala 

medier och tv.  

Denna studie grundar sig i en kvalitativ undersökning där ett flertal intervjuer kommer 

genomföras. Tre personer som syns i tv och sociala medier intervjuas för att ta reda på hur 

respondenterna lyckas marknadsföra sig själva. Även två fokusgrupper bestående av personer 

som representerar en målgrupp vardera intervjuas för att ta reda på hur denna typ av 

marknadsföring uppfattas.   

Uppsatsen strävar efter att kunna redogöra för hur media i dess olika former kan användas för 

att bygga upp svenska tv-kockars personliga varumärke. 

Studentuppgifter: 
Sara Offerman 
0704-39 98 06 
Offerman.sara@gamil.com 

Jana Snygg 
Janasnygg@hotmail.com 

Anna Vistrand 
Vistrand.anna@hotmail.com 

Kursansvarig på Restaurang- och hotellhögskolan: 
Åsa Öström 
019-30 20 11 
Asa.ostrom@oru.se 
Handledaruppgifter: 
Richard Tellström 
0702-65 20 89 
Richard.tellstom@oru.se	  
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Intervjuguide tv-kock    Bilaga 3 

Under de senaste årtiondena har det skett stora förändringar i branschen där kockens status 

har ökat och intresset för matlagning i Tv och sociala medier blir allt större.  

- Vad tror du är de främsta orsakerna till detta? 

- Vad tycker du om alla kockar som syns i Tv? 

Marknadsföring i media 

I vilka sociala medier är du aktiv i idag? 

- Vad ger det dig att synas och vara aktiv i sociala medier? 

- Kan du se en förändring i hur din yrkeskarriär har förändrats allt eftersom sociala 

medier har blivit en större del av kommunikationen mellan människor? 

- Av de sociala medierna du använder dig av, vilka anser du vara bra sätt att nå ut till 

din publik? Varför? 

- Vad ger det dig att vara med i Tv? 

- Vad är det som är bra med att vara med i Tv? 

- Kan du se en skillnad i vilken typ av respons du får från att medverka i olika program? 

Varumärke 

Genom att du är en känd person, har ditt namn och ansikte blivit ett varumärke? 

- På vilket sätt i så fall? 

Hur anser du att man som kock kan bygga upp ett eget varumärke? 

- Kan du se att det finns bra och dåliga sätt att bygga upp sitt egna varumärke? 

Går du in i en speciell yrkesroll när du är synlig i media, alltså är du samma person privat som 

i media? 

- Om ja, varför? 

- Om nej, varför inte? 

Mediernas utveckling 

Hur tror du att framtiden för svenska kockar i media kommer att se ut? 
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Vad tycker ni om att kockar allt mer blir synliga i sociala medier och Tv? 

• Varför är de mer synliga idag? 
• Kan alla kockar lyckas med att bli synliga i media? 

 

Det finns sätt att marknadsföra sig själv via media för att människor ska ta till dig budskapet. 

• Kan ni se några speciella egenskaper som behövs för att lyckas? 
• Finns det dåliga sätt att marknadsföra sig själv via media? 
• Kan det finnas nackdelar med att bli allt mer synlig i media? 

 

Om vi säger ordet varumärke, vad tänker ni då? 

 

Vad gör en kock trovärdig när det syns i media? 

• Vem anser du vara trovärdig?  
• Varför?  
• Olika kanaler? 
• Har det någon betydelse hur personlig/privat personen är? 

 

Visa upp böckerna på kockar som är kopplade till en restaurang 

• Vad tänker ni kring dessa kockar om vi utgår från det vi nämnt tidigare gällande 
varumärke, trovärdighet och marknadsföring? 

 

Visa upp böckerna på kockar som inte är kopplade till restaurang  

• Vad tänker ni kring dessa kockar om vi utgår från det vi nämnt tidigare gällande 
varumärke, trovärdighet och marknadsföring? 

 

 

Hur tror ni att framtiden för matlagning/kockar i media ser ut? 

• Har vi nått klimax? 
• Kommer det att öka/ minska? 

  


